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Foto: Krzysztof Tęcza

Wprowadzenie
Szanowni Czytelnicy. Drogie Koleżanki i Koledzy!
Ponieważ nastąpiło podsumowanie działalności Komisji Krajoznawczej ZG
PTTK, to chcemy podzielid się z Wami zebranymi wiadomościami. Uważamy
bowiem, że dobrze jest, gdy przeczytacie przygotowane przez Komisję
sprawozdanie i może podzielicie się z nami jakimiś spostrzeżeniami. Może
coś zaproponujecie członkom Komisji, może coś wyda się Wam niepokojące,
a coś inne potrzebne czy ważne. Czekamy zatem na Wasze głosy.
W bieżącym numerze poruszamy też sprawy związane z kolekcjonerstwem
krajoznawczym i mamy nadzieję, że tekst Wojciecha Kowalskiego będzie
początkiem dyskusji. Bardzo ważnym tematem są spotkania krajoznawcze.
Tym razem prezentujemy materiały z sesji lubelskiej oraz z sympozjum, jakie
zorganizowała

nowoutworzona

Regionalna

Pracownia

Regionalna

Karkonoszy w Bukowcu. Najciekawszymi materiałami w obecnym numerze
„Krajoznawcy”, jak się wydaje, są teksty zamieszczone w dziale
zatytułowanym Głos w dyskusji. W jednym z nich Paulina Świerk wywołuje
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dyskusje, której tematem są pracownie krajoznawcze, w drugim Bogumił
Korzeniewski zastanawia się nad przyszłością CZAK.
Zanim zaproszę do lektury numeru, to chciałbym poruszyd jeszcze jedną
ważną sprawę. Otóż krajoznawstwo, wydaje się wszechobecne, jest
widoczne w każdym rodzaju turystyki. Nie ma działao turystycznych,
w których nie byłoby tegoż właśnie krajoznawstwa. W kraju mamy wielu
krajoznawców, mamy dwa tysiące instruktorów krajoznawstwa, mamy
w koocu

kwiat

krajoznawstwa,

czyli

Zasłużonych

Instruktorów

Krajoznawstwa. Tych akurat nie jest tak wielu, ale godnośd, jaką zostali
obdarzeni, jest oczywiście uhonorowaniem dotychczasowych osiągnięd, co
wcale nie oznacza, że mogą oni spocząd na laurach. Nie, krajoznawcą jest się
do kooca. I właśnie dlatego mam gorącą prośbę do wszystkich zajmujących
się krajoznawstwem, chod w szczególności do instruktorów krajoznawstwa,
zarówno tych zajmujących się działalnością regionalną, jak i ogólnopolską,
jak i tych właśnie, których uznaliśmy za zasłużonych. Wszyscy wiemy, że nie
spoczęliście na laurach, doskonale wiemy, że wciąż coś robicie. Nie może byd
jednak tak, że Waszymi działaniami nie chcecie podzielid się z innymi. Wielu
bowiem działaczy czy wręcz zwykłych turystów chętnie skorzystałoby
z Waszego doświadczenia, z Waszej pracy i osiągnięd. Chętnie, wiedząc
o planowanych przez Was imprezach, wzięliby w nich udział. W koocu
zapewne, wiedząc o Waszych działaniach, sami chcieliby spróbowad swoich
sił w tym zakresie. Muszą oni jednak wiedzied o takich działaniach. Dlatego
mam do Was, Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy ogromną prośbę.
Dzielcie się swoimi osiągnięciami, dzielcie się swoją, niejednokrotnie
olbrzymią

wiedzą,

opisujcie

zarówno

organizowane

przez

Was

przedsięwzięcia jak i piszcie teksty krajoznawcze. Najważniejsze jednak –
przysyłajcie je do redakcji „Krajoznawcy”. Będziemy je zamieszczad
pokazując

wszystkim

jak

wiele

dobrej

roboty

krajoznawstwa. Gorąco do tego namawiam i proszę o to.
Krzysztof Tęcza

wykonujecie

dla
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Kolekcjonerstwo
Wojciech Kowalski
Kolekcjonerstwo krajoznawcze w PTTK
Zbieractwo, a bardziej zaawansowana jego forma – kolekcjonerstwo,
w ciągu ostatnich lat staje się przedmiotem zainteresowania wielu ludzi,
zatem jest ono zjawiskiem społecznym. Ruch ten w Polsce ma kilkusetletnią
tradycję. Jego początków można doszukiwad się w pałacach królewskich
i magnackich. Z czasem zainteresowania te zataczały coraz większe kręgi,
w epoce Oświecenia objęły postępowych ludzi pióra, a w XIX wieku
mieszczaostwo oraz inteligencję. Dalszą demokratyzację tego ruchu zauważa
się w XX wieku. W latach powojennych zaistniały sprzyjające warunki, aby te
szlachetne i humanistyczne dążenia człowieka stały się dostępne dla całego
społeczeostwa. Fundamentalna przesłanka gromadzenia przedmiotów
wynika m. in. z ludzkiego instynktu posiadania, rozbudza też chęd poznania
i jest formą przedłużania pamięci o przeszłych pokoleniach, a także
zapewnienia jej w nowych generacjach.
W Polsce mamy wiele szczytnych przykładów. Księżna Izabela Czartoryska
w 1801 r. otwiera w Puławach „Świątynię Pamięci”, pierwsze dostępne dla
publiczności polskie muzeum narodowe w specjalnie wzniesionej budowli –
Świątyni Sybilli. Na jej frontonie widnieje znamienne hasło Przeszłośd –
Przyszłości, określające cel i misję tego obiektu. W ten sposób Czartoryska
chciała ocalid symbole, pamiątki i dokumenty upadłego paostwa i dad
nadzieję

na

odzyskanie

niepodległości,

przekazując

je

następnym

pokoleniom.
Nadrzędną

przesłanką

kolekcjonerstwa

jest

zabezpieczenie

przed

zniszczeniem i zapomnieniem przedmiotów kultury materialnej, a także
przejawów kultury duchowej, w tym związanych z obyczajowością. Nasze
Towarzystwo w zakresie kolekcjonerstwa ma duże tradycje. Sięgają one
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Polskiego Towarzystwa Tatrzaoskiego, które w swoim statucie przewidziało
badanie i ochronę etnograficznych właściwości regionów. Szczególnie
wyróżnił się Tytus Chałubioski – badacz Tatr, lekarz i botanik, który swoje
zbiory mineralogiczne i botaniczne przekazał do Muzeum Tatrzaoskiego.
Doniosłą rolę w zakresie gromadzenia, popularyzacji i ochrony zbiorów
odegrało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. W jego statucie nadano
kolekcjonerstwu ważne znaczenie – gromadzenie zbiorów naukowych
dotyczących ziem polskich… było to wyrazem idei zachowania pamiątek
narodowych, poznawania kraju i krzewienia uczud patriotycznych.
W pracach tych uczestniczyli wybitni naukowcy i działacze PTK, m. in.
pierwszy prezes Towarzystwa Zygmunt Gloger, Kazimierz Kulwied, Mikołaj
Wisznicki. Aktywnym popularyzatorem był także Aleksander janowski.
Wynikiem tych działao było utworzenie w 1908 r. muzeum w budynku
Zarządu PTK przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Przekazano tam
liczne eksponaty, wśród ofiarodawców był m. in. Zygmunt Gloger. Zbiory
gromadzono także w oddziałach terenowych Towarzystwa. Zamiłowania
kolekcjonerskie wielu krajoznawców spowodowały, że duża liczba cennych
przedmiotów trafia do izb pamięci i muzeów. Przyczyniło się to do
poszerzenia wiedzy o kraju, ludziach i obyczajach. Wiele zaś dawnych
fotografii, pocztówek i rysunków stało się źródłem poznania obiektów
i krajobrazów, które uległy znacznym przemianom lub zniszczeniu. Duże
zasługi w tworzeniu zbiorów krajoznawczych odniósł Leopold Węgrzynowicz
kierujący kołami krajoznawczymi młodzieży szkolnej PTK. Dzięki jego
inicjatywom w okresie międzywojennym zgromadzono wiele przedmiotów
i opracowano je według wskazówek wybitnych naukowców. Efektem tych
działao było wzbogacenie w eksponaty wielu muzeów regionalnych oraz
Muzeum Etnografii w Krakowie, a w 1936 r. otwarto tam Muzeum Szkolne.
Jak widad, efekty kolekcjonerstwa krajoznawczego są wymierne. Dzięki
zamiłowaniu członków Towarzystwa zostało odnalezionych i oddanych
w służbę społeczną wiele cennych przedmiotów. Utworzono liczne muzea
i izby regionalne. W latach międzywojennych powstało 28 placówek
muzealnych, a po II wojnie światowej dalsze 20, z czego 32 placówki
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przekazano paostwowej służbie muzealnej lub władzom samorządowym.
Ponadto kolekcjonerzy spod znaku PTTK przekazywali swoje zbiory muzeom
regionalnym jako darowizny, powiększając ekspozycje m. in. Muzeum
Narodowego, Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, Muzeum Sportu
i Turystyki w Łodzi, Muzeum Blachy Turystycznej w Poznaniu, Bibliotece
Narodowej i Polskiej Akademii Nauk. Tak spełniło się nadrzędne przesłanie
kolekcjonerstwa: zabezpieczenie przed zniszczeniem i zapomnieniem
przedmiotów kultury materialnej.
Deklaracje programowe kolekcjonerstwa w PTTK opierają się na tych właśnie
założeniach,

Traktując

je

specjalistycznie

–

jako

kolekcjonerstwo

krajoznawcze. Polega ono na takim gromadzeniu zbiorów, aby umożliwiły
one poznanie regionu, kraju, ludzi, obyczajów oraz służyły upowszechnieniu
wiedzy o nich społeczeostwu. Kolekcjonerstwo ma więc znaczenie
kulturotwórcze i społecznie użyteczne, i w tym zakresie odnosi się do
programowej działalności PTTK. Współcześnie odpowiednią deklarację
ideową i programową w tym temacie określiła Komisja Krajoznawcza ZG
PTTK. Dała temu wyraz w obradach III Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w
Płocku w 1980 r. Przyjęto wtedy do „Krajoznawczego Programu turystyki”
zapis: (…) należy rozwijad i popierad zbieractwo i kolekcjonerstwo
krajoznawcze związane z turystyką…. W pracach tych aktywnie uczestniczyli
inicjatorzy kolekcjonerstwa krajoznawczego Adam Czarnowski i Tadeusz
Sobieszek. Podobnie w 1985 r. Plenum ZG PTTK, poświęcone udziałowi
Towarzystwa w kulturze narodowej, podjęło m. in. uchwałę o popieraniu
kolekcjonerstwa krajoznawczego. Zostało też one uznane przez IV Kongres
Krajoznawstwa Polskiego w Opolu w 1990 r.
Zadania

w

tym

zakresie

w

Towarzystwie

realizuje

Podkomisja

Kolekcjonerstwa Krajoznawczego przy KK ZG PTTK. Krótko wspomnę o jej
genezie. W okresie powojennym nastąpił duży rozwój turystyki, co sprzyjało
kolekcjonerstwu, turyści podczas wędrówek zdobywają bowiem pamiątki,
które są zaczątkiem ich zbiorów. Z czasem zachodzi potrzeba ich
eksponowania. W Warszawie Klub „Czata 62” przy Oddziale PTTK
Śródmieście z Witoldem Nastiuszonkiem na czele zainicjował organizowanie
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giełd i wystaw kolekcjonerskich. Innym ośrodkiem, który wniósł duży wkład
w upowszechnianie kolekcjonerstwa krajoznawczego, było Opole. Prężnym
centrum kolekcjonerstwa stał się Kraków, który w dużej mierze przyczynił się
do krzewienia tej idei. Lublin natomiast organizował z dużym powodzeniem
cykliczne wystawy trofeów turystycznych, sesje kolekcjonerskie oraz wniósł
duży wkład w upowszechnianiu artystycznej roli znaczka turystycznego.
Jak widad, pojawiło się wiele cennych inicjatyw, które skłoniły KK ZG PTTK do
przeprowadzenia

ankiety

sondażowej

w

sprawie

zainteresowao

kolekcjonerskich członków Towarzystwa. W jej wyniku opracowano pod
kierunkiem

Tadeusza

Sobieszka

wykaz

kolekcjonerów-krajoznawców

z określeniem rodzaju ich zbiorów. Zainteresowanie kolekcjonerstwem
wśród krajoznawców było duże, zaszła więc potrzeba utworzenia systemu
wyróżnieo dla krajoznawców. W 1974 r. wprowadzono więc Plakietkę
Zbiorów Krajoznawczych i Ekslibris Krajoznawcy bibliofila. Projekty
regulaminów tych wyróżnieo przygotowali Adam Czarnowski, Tadeusz
Sobieszek, Bronisław Cmela i Nikodem Błażewski. W latach 1975-78 przyznano 599
takich wyróżnieo. Przed III Kongresem Krajoznawstwa Polskiego na sesji
kolekcjonerskiej w Lublinie w 1978 r. dokonano pierwszego w PTTK podsumowania
i oceny stanu kolekcjonerstwa krajoznawczego w Polsce. Tam tez zrodziła się myśl
utworzenia przy KK ZG PTTK specjalistycznego organu, który zajmowałby się
rozwojem i koordynacją działao kolekcjonerskich. Efektem tej dyskusji było
powołanie na IX CZAK-u w Czarnowie w 1979 r. Podkomisji Kolekcjonerstwa
Krajoznawczego z siedzibą w Lublinie. Mimo wielu osiągnięd, a szczególnie
w zakresie organizacji, wraz z likwidacją wojewódzkich struktur PTTK w 1991 r.
Podkomisja przestała istnied. Jako koordynatora działao powołano Zespół ds.
Kolekcjonerstwa.

Powstał

też

Korespondencyjny

Klub

Kolekcjonerów-

Krajoznawców „4K” z siedzibą w Opolu, którego inicjatorem i prezesem jest Henryk
Paciej. Wspomnied jeszcze należy, że od 1988 r. obowiązuje nowy system odznak
kolekcjonerskich,

opracowany

przez

Adama

Czarnowskiego

i

Wojciecha

Lipniackiego, który próżniej został znowelizowany. Podkomisja Kolekcjonerstwa
Krajoznawczego została reaktywowana 12.02.2011 r. i obecnie pracuje w składzie:
Wojciech Kowalski, Maciej Maślioski, Janusz Motyka, Henryk Paciej i Mieczysław
Tokarski.
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A problemy kolekcjonerstwa? W ostatnim okresie kolekcjonerstwo jest mniej
widoczne. Stało się kolekcjonerstwem gabinetowym, a zbiory przechowywane są
w szufladach. A przecież podstawową zasadą kolekcjonerstwa krajoznawczego jest
jego upowszechnianie na pokazach i wystawach. Na imprezach krajoznawczych,
a także podczas CZAK-ów bardzo rzadko można zobaczyd prezentacje zbiorów.
Powodem tego jest problem zabezpieczenia kolekcji przez organizatorów,
a kolekcjonerzy napotykają też trudności w transportowaniu zbiorów. Innym
bardzo ważnym problemem jest brak zainteresowao kolekcjonerskich wśród
młodego pokolenia. Jak więc trafid, z czym wyjśd do młodzieży? To jest właśnie
wyzwanie naszego Towarzystwa, a krajoznawcy w szczególności.
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Wiadomości Komisji
Sprawozdanie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK z działalności
w 2014 r.
A. Sprawy osobowe
Komisja Krajoznawcza ZG PTTK XVIII kadencji została wybrana podczas
Krajowej Konferencji Krajoznawców PTTK, która odbyła się w Warszawie
w dniu 18 stycznia 2014 r. Komisja ukonstytuowała się w następującym
składzie:










Szymon Bijak
Krzysztof Tęcza
Mirosława Wojciechowska
Alicja Wrzosek
Bernadetta Zawilioska
Elżbieta Łobacz-Bącal
Małgorzata Pawłowska
Maciej Maślioski
Wojciech Kowalski

– przewodniczący,
– wiceprzewodniczący,
– sekretarz,
– członek,
– członek,
– członek,
– członek,
– członek,
– członek.

20 sierpnia M. Wojciechowska złożyła listownie rezygnację z dalszych prac
w Komisji. Na zebraniu 15 listopada na wakujące miejsce w Komisji wybrano
Krzysztofa Czerepowickiego, a funkcję sekretarza Komisji powierzono Alicji
Wrzosek.
Stałymi współpracownikami Komisji są Anna Becker-Kulioska, Maria
Janowicz, Zbigniew Lewandowski, Krzysztof R. Mazurski, Józef Partyka i Jerzy
Pabian. Opiekunem Komisji z ramienia Zarządu Głównego PTTK jest Henryk
Miłoszewski, a z ramienia Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK – Dariusz
Kużelewski. W maju dotychczasowa opiekun Komisji z ramienia biura
Zarządu Głównego PTTK Grażyna Orłowska-Rybicka zrezygnowała z tej
funkcji. Od 1 czerwca sprawami Komisji zajmuje się Katarzyna Czyż.
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B. Zebrania Komisji
W 2014 roku odbyły się cztery zebrania Komisji. 22 lutego, 20 sierpnia i 15
listopada spotkano się w Warszawie, a 5 kwietnia – w Łodzi. Frekwencja
w zebraniach Komisji wynosiła: Sz. Bijak,, K. Tęcza, A. Wrzosek, E. ŁobaczBącal i W. Kowalski – 100%, M. Pawłowska – 75%, B. Zawilioska i M.
Maślioski – 50%. Poza członkami Komisji, jej współpracownikami
i opiekunami w zebraniach uczestniczyli także zaproszeni goście (P. Anders,
A. Danowski, M. Żochowski).
C. Działalnośd programowa
Komisja swoją działalnośd realizuje według regulaminu i planu pracy Komisji,
które zostały zatwierdzone przez Zarząd Główny PTTK 14 czerwca 2014 r.,
oraz w oparciu o wnioski z Krajowej Konferencji Krajoznawców PTTK z dnia
18 stycznia 2014 r.
I. Sprawy instruktorskie
Krajowe Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa pracowało w następującym
składzie: K. Tęcza (przewodniczący), A. Wrzosek, E. Łobacz-Bącal, M.
Wojciechowska i K. Czerepowicki.
W marcu wystosowano pismo do regionalnych KIK by w związku z upływem
kadencji zaktualizowały swoje składy i przesłały dane kontaktowe do
Komisji. Do kooca roku stosowne informacje przesłały RKIK z województw
dolnośląskiego,

kujawsko-pomorskiego,

lubelskiego,

lubuskiego,

podlaskiego, pomorskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Kolegia z tych
województw zostały zatwierdzone przez Komisję.
W 2014 r. na wniosek KKIK mianowano 6 Zasłużonych Instruktorów
Krajoznawstwa i 9 Instruktorów Krajoznawstwa Polski. Uprawnienia
Instruktora Krajoznawstwa Regionu nadano 23 osobom.
II. Odznaki krajoznawcze
W skład Zespołu ds. odznak krajoznawczych weszli M. Maślioski
(przewodniczący), J. Pabian, W. Kowalski i Z. Lewandowski.
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Zespoły Weryfikacyjne ROK w 2014 r. zweryfikowały 1237 brązowe i 429
srebrne ROK (wyniki częściowe). Powołano dwa nowe zespoły weryfikacyjne
w Malborku i Busku Zdrój.
Zespół Weryfikacyjny

Razem ROK brązowa ROK srebrna

Nr 22 CHEŁM /Wojsk.

972

632

340

Nr 52 SZCZECIN O/Regionalny

202

190

12

Nr 86 WARSZAWA O/Międzyuczelniany

201

198

3

Nr 63 WARSZAWA O/Mazowsze

56

53

3

Nr 88 OSTRÓW WLKP

54

28

26

Nr 81 WAŁBRZYCH

33

30

3

Nr 66 KIELCE

30

20

10

Nr 95 PRUDNIK

15

15

0

Nr 65 KAMIENNA GÓRA

14

11

3

Nr 5 Pogóze Izerskie

13

7

6

Nr 101 KRAKÓW M/UCZ.

12

9

3

Nr 26 GRUDZIĄDZ

8

6

2

Nr 39 SŁUPSK

8

7

1

NR 87 SIEMIANOWICE

8

6

2

Nr 46 ELBLĄG

6

3

3

Nr 29 KOŚCIAN

5

2

3

Nr 48 BIELSKO - BIAŁA

5

3

2

Nr 51 BYDGOSZCZ

5

4

1

Nr 31 WROCŁAW

4

3

1

Nr 71 WODZISŁAW ŚL.
Nr 79 TORUO

4
4

2
2

2
2

Nr 7 OLSZTYN

3

3

0

Nr 115 CIESZYN

2

1

1

Nr 35 PIŁA

1

1

0

Nr 38 LUBOO

1

1

0

Nr 8 JAWOR

0

0

0

NR 57 OPOCZNO

0

0

0

Nr 83 PRZEMYŚL

0

0

0

Nr 117 BUSKO - ZDRÓJ
razem

0
1666

0
1237

0
429
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W 2014 r. przyznano 62 Odznaki Krajoznawcze Polski, w tym: 18 brązowych,
21 srebrnych, 12 złotych i 11 złotych z szafirem. Najwyższy stopieo odznaki
zdobyli: Monika i Grzegorz Kowalscy ze Skarżyska Kamiennej, Stanisław
Kukowski z Elbląga, Helena Maszczyk z Zawiercia, Czesław Wodecki
z Jastrzębia Zdrój, Leon Jaoski z Elbląga, Stanisław Strojny z Gdaoska, Ewa
i Marek Botulioscy z Zabrza, Barbara Ząbczyk-Chmielewska z Gdaoska oraz
Marek Szot z Wrocławia.
Zespół zaopiniował przesłane do Komisji regulaminy odznak: Śladami
błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i Odznaka Pawła Brylioskiego
oraz aktualizację regulaminu odznaki Szlakiem zabytków światowego
dziedzictwa UNESCO w Polsce.
W związku z kanonizacją papieża Jana Pawła II, Komisja opracowała,
z inicjatywy W. Kowalskiego regulamin odznaki Miejsca kultu św. Jana Pawła
II, który został następnie zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego
PTTK (uchwała nr XX/XVIII/2014). Autorem znaku graficznego odznaki jest
Włodzimierz Majdewicz. Z okazji przypadającej w 2015 r. 40. rocznicy
ustanowienia Odznaki Krajoznawczej PTTK, z inicjatywy Sz. Bijaka i Z.
Lewandowskiego, przygotowano regulamin odznaki okolicznościowej. Jej
wizerunek również opracował W. Majdewicz.
IV. Sprawy kolekcjonerskie
Podkomisja ds. kolekcjonerstwa krajoznawczego pracowała w składzie
W. Kowalski (przewodniczący), M. Maślioski, H. Paciej, J. Motyka i M.
Tokarski.
Na wniosek Podkomisji dokonano 5 kolejnych mianowao Jurorów Zbiorów
Kolekcjonerskich.
D. Działalnośd organizacyjna
I. Jubileusz 60-lecia Komisji
15 listopada, w sali plenarnej budynku Zarządu Głównego PTTK
w Warszawie odbyły się obchody jubileuszu 60-lecia Komisji Krajoznawczej
ZG PTTK. Główną ich częśd stanowiła prowadzona przez K.R. Mazurskiego
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sesja, na której wygłoszono trzy referaty: Stan i perspektywy krajoznawstwa
w PTTK (Sz. Bijak), Sesje popularno-naukowe „Mijające Krajobrazy Polski”
(J. Partyka) i Współczesne problemy kolekcjonerstwa (W. Kowalski). Sesji
towarzyszyła wystawa podsumowująca 60 lat działalności Komisji, którą
przygotowały A. Becker-Kulioska i M. Luty, oraz prezentacja związanych
z Komisją wydawnictw, które znajdują się w zbiorach Centralnej Biblioteki
PTTK. Przedstawiono także okolicznościowe wydawnictwo, które powstało
pod redakcją K.R. Mazurskiego.
Na spotkaniu 15 listopada poinformowano także o przyznaniu przez
Prezydenta RP Krzyży Zasługi wybitnym krajoznawcom. Odznaczenie
otrzymali Edwin Kozłowski, Małgorzata Pawłowska, Wiesław Wiącek (złote),
Bogdan Kucharski (srebrny), Zenon Pilarczyk i Krzysztof Tęcza (brązowy).
Z powodu wyborów samorządowych, jakie przypadały na następny dzieo,
mimo wcześniejszych ustaleo nie udało się przybyd nikomu z władz by te
odznaczenia wręczyd. Nastąpiło to na grudniowym posiedzeniu Zarządu
Głównego. Z okazji swojego jubileuszu Komisja uhonorowała na wniosek
oddziałów terenowych Towarzystwa dyplomem 60-lecia Komisji 670 osób
zasłużonych dla krajoznawstwa.
II. XLIV Centralny Zlot Krajoznawców CZAK w Warszawie
XLIV CZAK odbył się w dniach 20–24 sierpnia i został zorganizowany przez
Oddział PTTK „Mazowsze” w Warszawie. Komandorem Zlotu był Mieczysław
Żochowski. Na CZAK przyjechały 103 osoby, w tym 10 to Zasłużeni
Instruktorzy Krajoznawstwa, 25 – Instruktorzy Krajoznawstwa Polski, a 30 –
Instruktorzy Krajoznawstwa Regionu. Zlot był poprzedzony pięcioma
wycieczkami przedzlotowymi. Podczas jego rozpoczęcia odbyła się krótka
sesja referatowa oraz forum krajoznawców, czyli rodzaj otwartego spotkania
Komisji z aktywem krajoznawczym Towarzystwa. Ostatniego dnia odbyły się
dyskusje panelowe poświęcone m.in. kulturze ludowej, roli tradycji oraz
pracy krajoznawczej wśród młodzieży, a także roli i zadaniom instruktorów
krajoznawstwa.
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III. XXIII Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej
XXIII Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej został przygotowany
i zrealizowany

przez

z Wielkopolskim

Centralną

Klubem

Bibliotekę

Publicystów

PTTK

przy

Krajoznawczych

współpracy
i

Oddziałem

Poznaoskim PTTK. Komisarzem Przeglądu była M. Janowicz. Z ramienia
Komisji w pracach jury Przeglądu udział wzięli K. R. Mazurski (jako
przewodniczący) i K. Tęcza, a M. Pawłowska reprezentowała Centralną
Bibliotekę PTTK. Łącznie na Przegląd nadesłano 163 publikacje. Jury
obradowało w Warszawie w dn. 22-23 września. Prezentacja laureatów
i wręczenie nagród miały miejsce 23–25 października w Poznaniu podczas
Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon. Aktywny wkład
w powstanie i prowadzenie stoiska Przeglądu miała M. Pawłowska, która
także wraz z Sz. Bijakiem przygotowała grę targową. Komisja wyróżniła
publikację Ale to już było… Historia Studenckiego Koła Przewodników
Beskidzkich w Katowicach 1963- 2013, której redaktorem był Edward
Wieczorek, a wydało ją Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich
z Katowic. Nagrodę przedstawicielowi wydawcy na Tour Salonie wręczył Sz.
Bijak.
IV. Sesje popularnonaukowe „Mijające Krajobrazy Polski”
Komisja kontynuuje działania propagujące cykl seminariów krajoznawczych
pod wspólnym tytułem „Mijające krajobrazy Polski”, których organizację
zainicjował J. Partyka. W 2014 r. obyło się pięd seminariów (Gdaosk, Jelenia
Góra, Kamieo Pomorski, Lubao, Żary), w organizację których aktywnie
zaangażowani byli K. Tęcza, A. Wrzosek i E. Łobacz-Bącal. Ukazały się
materiały ze spotkao w Lubaniu i Kielcach (z 2013 r.). Informacje
o planowanych sesjach zbiera J. Partyka.
V. CZAK Kresowy
Planowany na czerwiec wyjazd na rumuoską Bukowinę nie doszedł do
skutku z powodu zbyt małej liczby zgłoszeo. Przyczyn takiego stanu rzeczy
należy zapewne upatrywad w wysokiej cenie i słabej reklamie.
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E. Pozostałe działania
I. Działalnośd wydawnicza
Kontynuowane jest wydawanie biuletynu informacyjnego Komisji pt.
„Krajoznawca”. Redaktorem naczelnym tego kwartalnika jest K. Tęcza,
a autorami tekstów coraz szerszy krąg krajoznawców z całej Polski. W 2014
r. ukazały się kolejne cztery numery periodyku. Na razie są one dostępne
w wersji elektronicznej na stronie internetowej Komisji. Wersja drukowana
ukaże

się

w miarę

możliwości

finansowych.

Również

Podkomisja

Kolekcjonerstwa Krajoznawczego wydaje swój biuletyn informacyjny. Jego
redakcją zajmuje się W. Kowalski. Czasopismo ukazuje się w wersji
papierowej raz do roku, na CZAK.
II. Udział w konferencjach i spotkaniach
We wrześniu Sz. Bijak reprezentował Komisję na odbywającej się
w Zakopanem Konferencji Naukowej Międzypokoleniowe Aspekty Turystyki,
gdzie wygłosił referat pt. Odznaki turystyczno-krajoznawcze PTTK jako pasja
międzypokoleniowa. Treśd wystąpienia opublikowano w wydawnictwie
pokonferencyjnym. W dniu 9 grudnia K. Czerepowicki reprezentował
Komisję na zorganizowanym przez Kujawski Oddział PTTK we Włocławku
spotkaniu

poświęconym

pamięci

Helenie

Cieślak,

Zasłużonemu

Instruktorowi Krajoznawstwa, które połączone było z promocją książki pt.
„Helena Cieślak - Nauczycielka Kraju Ojczystego”.
III. Przygotowania do jubileuszu 110-lecia założenia Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego
W grudniu Komisja złożyła do Zarządu Głównego PTTK wspólną z Komisją
Historii i Tradycji propozycję działao w ramach obchodów jubileuszu 110lecia założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, który przypada na
2016 r.
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Regulamin Odznaki Jubileuszowej
„40 lat Odznaki Krajoznawczej PTTK”
1.

W związku z przypadającą w 2015 roku czterdziestą rocznicą ustanowienia

Odznaki Krajoznawczej PTTK oraz jubileuszami 60-lecia działalności Komisji
Krajoznawczej ZG PTTK (2014 r.) i 110-lecia założenia Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego (2016 r.) Zarząd Główny PTTK ustanawia na wniosek Komisji
Krajoznawczej ZG PTTK Odznakę Jubileuszową „40 lat Odznaki Krajoznawczej
PTTK”.
2.

Odznaka jest jednostopniowa i można ją zdobywad w okresie od

01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
3.

Warunkiem zdobycia odznaki jest zdobycie dowolnego stopnia Odznaki

Krajoznawczej PTTK (zgodnie z jej regulaminem), w tym zdobycie dowolnej
regionalnej odznaki krajoznawczej.
4.

Odznakę weryfikują i przyznają wszystkie Zespoły Weryfikacyjne Odznaki

Krajoznawczej PTTK.
5.

Dystrybucję odznaki prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie

(ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa; e-mail: weryfikat@om.pttk.pl).
6.

Ostateczna interpretacja regulaminu odznaki jubileuszowej „40 lat Odznaki

Krajoznawczej PTTK” przysługuje Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.
7.

Wzór Odznaki stanowi załącznik do regulaminu.

8.

Regulamin powyższy został zatwierdzony przez ZG PTTK uchwała nr.

44/XVIII/2015 w dniu 10 marca 2015 r.

Wł. Majdewicz
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Wiadomości z terenu
Krzysztof Tęcza
Śnieżka - Góra Olbrzymia na przełomie XIX i XX wieku
Wieczorem 27

lutego

2015

roku

w

Gminnym

Ośrodku

Kultury

w Mysłakowicach miało miejsce spotkanie osób interesujących się najwyższą
górą Karkonoszy. Dyrektor GOK Grzegorz Truchanowicz, który wraz ze
swoim zespołem przygotował wystawę, witając przybyłych zdradził kulisy
powstania pomysłu na nią. Przedstawił osoby dzięki którym ona powstała.
Przede wszystkim podziękował temu, który zbierając „od zawsze” kartki
pocztowe związane ze Śnieżką, zechciał podzielid się swoimi osiągnięciami
z innymi. Osobą tą jest oczywiście autor dzisiejszej wystawy pan Mirosław
Górecki. Wśród przybyłych na tak niezwykłe wydarzenie byli obecni Starosta
Powiatu Jeleniogórskiego Pani Anna Konieczyoska oraz Wójt Gminy
Mysłakowice Pan Michał Orman. Przybył także Pan Witold Szczudłowski
dyrektor biura Związku Gmin Karkonoskich współorganizator wystawy.
Nie ma chyba osoby, która by nie wiedziała czegoś o Śnieżce. Co prawda,
mimo iż wydaje się to dziwne, mieszkają u nas osoby, które nigdy w życiu nie
były na szczycie tej widocznej z każdego zakątka ziemi jeleniogórskiej góry.
Niemniej wszyscy są ciekawi historii związanej ze Śnieżką. Bo i jest ona
niezwykle bogata i ciekawa. Powstało wiele legend i opowieści doskonale
uzupełniających fakty i wydarzenia jakie miały tu miejsce. Ale sama Śnieżka,
często widziana w zmieniających kolory obłokach, ginąca i pojawiająca się
w przelewającej się przez Karkonosze mgle, często rozbudza w naszych
zmysłach wielkie emocje. Myślimy wtedy o tych wszystkich, którzy właśnie
podążają szlakiem prowadzącym na szczyt. Myślimy jakby to było gdybyśmy
sami w tej chwili tam byli. Dlatego też nie będzie niezasadnym stwierdzenie,
że Śnieżka to góra wyśniona, to góra wymarzona, to wreszcie góra, bez
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której pusty byłby krajobraz ale także bez której odczuwalibyśmy jakąś
pustkę w naszej duszy.

Foto: Krzysztof Tęcza
Mirosław Górecki rozpoczynając swoją opowieśd o tej szczególnej górze
przyznał, że jej istnienie wypełnia niejako częśd jego duszy. To właśnie jej
widok natchnął go do zbierania starych pocztówek, zdjęd i różnych
przedmiotów z nią związanych (kufli, popielniczek, przycisków do papieru,
a nawet małej porcelanowej krówki służącej do nalewania mleka). Obecnie
w swoim zbiorze ma ich setki. Częśd z tych jakże ciekawych przedmiotów
przywiózł na dzisiejsze spotkanie by pokazad je w oryginale. Jest bowiem
różnica między kserokopią, wykonaną nawet przy dzisiejszych możliwościach
technicznych, a właśnie oryginałem. Ten bowiem jest zupełnie inny
w dotyku, zapachu czy widoku. Przykładem tego niech będzie kartka z 1900
roku, która oglądana pod światło, uwalnia czerwone pioruny rzucane przez
Ducha Gór. Na kopii wykonanej nawet najlepszą techniką nie zobaczymy
tego efektu!
Pan Mirosław postanowił dzisiejszego wieczoru opowiedzied o historii
powstawania zabudowy Śnieżki. O losach obiektów tu wznoszonych.
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Natchnieniem do przygotowania takiego tematu było jego wystąpienie na
zorganizowanym w Kowarach przez Komisję Krajoznawczą Oddziału PTTK
„Sudety Zachodnie” seminarium poświęconemu naszym terenom. Temat
ten okazał się niezwykle interesujący. I właśnie okazuje się, że gdy
poukładamy stare widokówki zgodnie z datami ich drukowania, to
w zasadzie mamy na nich przedstawioną chronologicznie całą historię
związaną z powstającą i znikającą tam zabudową.

Foto: Krzysztof Tęcza
Dalsze dywagacje poprzedźmy jednak informacjami podstawowymi. Otóż
Śnieżka to najwyższy szczyt w Karkonoszach, zarówno czeskich jak i polskich.
Z tym, że jeśli chodzi o Czechy to Śnieżka jest tam górą najwyższą. Nazwa
góry powstała w XIX wieku i oznaczała górę przykrytą śniegiem. W Polsce
nazwa Śnieżka została zatwierdzona urzędowo w 1949 roku. Góra ta,
obojętnie jak ją nazywano w danej chwili, zawsze prowokowała śmiałków,
którzy chcieli wdrapad się na nią. Zapewne niejeden dokonał tego w czasach
kiedy

nie

odnotowywano

takich

zdarzeo.

Pierwszym

historycznie

udokumentowanym wejściem na Śnieżkę może pochwalid się mieszczanin
z Benatek nad Jizerou. Wydarzenie to miało miejsce w 1465 roku. Dla nas
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jednak ciekawszym faktem jest jej położenie na granicy dzielącej
w poszczególnych latach kraje. I tak w latach 1804-1867 była to granica
prusko-austriacka, 1867-1918 granica prusko-austro-węgierska, 1918-1938
granica

niemiecko-czechosłowacka,

1945-1990

granica

polsko-

czechosłowacka, 1990-1992 polsko-czecho-słowacka, by od roku 1993 stad
się granicą polsko-czeską.
Historia Śnieżki związana jest przede wszystkim z wielkimi posiadaczami
ziemskimi.

Taką

najbardziej

nam

znaną

rodziną

byli

oczywiście

Schaffgotschowie. To właśnie oni, by zaakcentowad fakt posiadania Śnieżki,
podjęli decyzję o wybudowaniu na szczycie kaplicy. Bezpośrednim
fundatorem był Christof Leopold Schaffgotsch. Niestety rozpoczęte prace
zostały zastopowane na 12 lat na wniosek innego wielkiego rodu Czerninów.
Oni bowiem także rościli sobie pretensje do własności tego szczytu. Po
wygraniu procesu Schafgotschowie ukooczyli budowę w roku 1681.
Poświęcenia obiektu dokonał opat klasztoru w Krzeszowie Bernard Rosa. Ze
względu na koszty oraz trudności organizacyjne zaprzestano wykorzystywad
kaplicę do celów jakim miała służyd. Na szczęście rosnące zainteresowanie
górami ze strony turystów postanowił wykorzystad handlarz skór Karol
Siebenhaar, który uzyskawszy stosowne zezwolenie, w pierwszej połowie XIX
wieku zapewniał wędrowcom zarówno schronienie jak i wyżywienie.
Ponieważ turystów było coraz więcej dawało to możliwośd większego
zarobku. Trzeba było jednak pokusid się o wybudowanie obiektu
przystosowanego wyłącznie do przyjmowania gości. Dlatego w 1850 roku
Friedrich Sommer wybudował prawdziwe schronisko, które po kilku latach
działalności spłonęło ale szybko zostało odbudowane. Była to Pruska Bouda.
W roku 1872 otworzono tam najwyżej położoną w Prusach agencję
pocztową. Oczywiście prowadził ją zarządzający schroniskiem. Sommer
wyprodukował pierwszą na świecie kartkę pocztową, którą oczywiście
wysłano ze Śnieżki. Miało to miejsce w roku 1873.
Gdy wiele lat później prowadzono badania nad listami okazało się, że
większośd z nich to zwykłe pozdrowienia czy życzenia. Dlatego też
postanowiono wymyślid coś w rodzaju kartki z życzeniami, tak by nie trzeba
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było męczyd się z pisaniem listów. Ponieważ poza znaczkiem pocztowym nic
właściwie nie było na takiej kartce zaczęto nanosid na niej dodatkowe
elementy. I tak właśnie powstała znana nam dzisiaj kartka pocztowa. Jednak
kartka ta nie miała swojej nazwy. Dlatego w roku 1900 w trakcie wystawy
pocztowej w Warszawie rozpisano konkurs na nazwę karty. Z różnych
propozycji wybrano na słowo pocztówka, zaproponowane przez Henryka
Sienkiewicza. Oczywiście pisarz wystąpił wówczas pod pseudonimem.
Wracając jednak do zabudowy Śnieżki to w roku 1868 powstaje tam drugie
schronisko znane nam jako Czeska Bouda. W niedługim czasie oba obiekty
staja się własnością Friedricha Pohla. Ponieważ w tamtych czasach jedyną
możliwością dostarczenia towaru było wniesienie go na plecach pojawili się
tragarze. Ludzie ci wyspecjalizowali się we wnoszeniu olbrzymich
gabarytowo bagaży o średniej wadze 100 kg. Byli oczywiście tacy, którzy
wnosili ładunki o wadze osiągającej 165 kg. Drogę na Śnieżkę pokonywano
w 5 godzin. I dopiero tam ważono wniesiony ładunek by zapłacid za
wykonaną usługę. Oczywiście w tym samym czasie zaczęto wnosid, za
stosowną opłatę, turystów na szczyt w lektykach. Modne były także wjazdy
konne.

Foto: Krzysztof Tęcza
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Bardzo ciekawym i ważnym obiektem jaki wzniesiono na Śnieżce było
obserwatorium meteorologiczne. Nie można już było dłużej wykorzystywad
do tego celu pomieszczeo w schronisku. Właśnie dlatego w roku 1900
wybudowano nowoczesny obiekt uważany za najdroższą, jak na tamte czasy,
tego typu inwestycję w Europie. Niestety góry mają to do siebie, że panujące
w nich warunki atmosferyczne nie sprzyjają zachowaniu substancji
budowlanej i dlatego też postanowiono wybudowad nowy obiekt, który
przejąłby funkcje zarówno schroniska jak i obserwatorium. Znane nam
wszystkich „latające talerze” oddano do użytku w roku 1974 i wtedy stare
obserwatorium przestało byd potrzebne. Obiekt ten w koocu rozebrano
z myślą o jego ponownym złożeniu w Karpaczu jednak w ostatecznym
rozrachunku skooczył on na wysypisku śmieci.
W roku 1949 uruchomiono wyciąg krzesełkowy, który w znacznym stopniu
rozwiązał problemy z dostawą produktów, jak też przyczynił się do
zwiększenia ruchu turystycznego. Niedawno (2014) ta przestarzała
konstrukcja została zamieniona na nowoczesną gondolę. Nie zmieniło to
jednak, zgodnie z założeniami, jego przepustowości. Również budynek
mieszczący agencję Czeskiej Poczty, ze względu na zły stan techniczny,
rozebrano i w jej miejsce wzniesiono bardzo nowoczesny, żeby nie
powiedzied futurystyczny budynek służący temu samemu celowi. Starą
pocztę złożono ponownie w miejscowości Sedlec-Prčice gdzie służy obecnie
jako poczta i kiosk turystyczny.
W 1905 roku z okazji rocznicy Towarzystwa Karkonoskiego wybudowano
Drogę Jubileuszową, która znacząco poprawiła dostępnośd Śnieżki z Równi.
Droga ta służy do dzisiaj i jest jedynym możliwym dojazdem na górę.
Na koniec Mirosław Górecki zaprezentował kilka widokówek, na których
zawarto różnego rodzaju wizje związane ze Śnieżką. Planowano bowiem
m.in. wykonanie pod nią tunelu kolejowego ze stacją dla pasażerów czy
wybudowanie kolei zębatej. Na kartkach możemy dostrzec unoszące się nad
szczytem sterowce i balony. Oczywiście prawie nic z tych pomysłów nie
zostało zrealizowane ale wcale nie oznacza to, iż do któregoś z nich nie
powrócimy.
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Mam nadzieję, że garśd informacji przekazana przez Mirosława Góreckiego
oraz zgromadzone tu eksponaty będą na tyle interesujące, iż wkrótce
pojawią się kolejni widzowie w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach.
Jednak ukoronowaniem wszystkich działao będzie fakt wyruszenia Was
w góry by nie tylko na własne oczy zobaczyd obecne zabudowania
znajdujące się na Śnieżce ale przede wszystkim by poczud moc tej góry.

Bogdan Mąder
Szkolenie Instruktorów Krajoznawstwa PTTK Województwa
Pomorskiego
W dniu 31 stycznia 2015 r. w zabytkowym budynku Malbork Welcome
Center-Centrum Turystyki w Malborku odbyło się Szkolenie Instruktorów
Krajoznawstwa Województwa Pomorskiego zorganizowane przez Pomorską
Komisję Krajoznawczą oraz Oddział Przewodnicki im. S. Dubyny w Malborku.
W szkoleniu wzięło udział łącznie 54 osoby, w tym Zasłużeni Instruktorzy
Krajoznawstwa,

Instruktorzy

Krajoznawstwa

Polski

i

Regionu

oraz

18 kandydatów na Instruktorów Krajoznawstwa Regionu reprezentujący
środowiska krajoznawców z Gdaoska, Gdyni, Kwidzyna, Lęborka, Malborka,
Tczewa i Wejherowa.
Na szkoleniu gościli m.in. członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK - kol.
Jarosław Kaczmarczyk, sekretarz Komisji Krajoznawczej ZG PTTK - kol. Alicja
Wrzosek,

Przewodniczący

Pomorskiego

Kolegium

Instruktorów

Krajoznawstwa i Członek Honorowy PTTK - kol. Ryszard Wrzosek oraz
Sekretarz

Pomorskiego

Porozumienia

Oddziałów/Prezes

Oddziału

Przewodnickiego w Malborku - kol. Bogdan Mąder oraz inni przedstawiciele
władz Oddziałów i oddziałowych Komisji Krajoznawczych z terenu
województwa pomorskiego a także kol. Ryszard Fierek z Wojskowego Koła
OSeSeK działającego przy Grudziądzkim Oddziale PTTK. Szkoleniu, które
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składało się z dwóch części przewodniczył Przewodniczący Pomorskiej
Komisji Krajoznawczej - kol. Dariusz Dębski.
W pierwszej części szkolenia przedstawiono cztery prezentacje. Kol. Dariusz
Dębski przedstawił

prezentacje na temat

uprawnienia Instruktora

Krajoznawstwa PTTK, zasad zdobywania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej
i Odznaki Krajoznawczej Polski oraz Kanonu Krajoznawczego Polski. Czwartą
prezentację na temat polskich obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO zaprezentował kol. Bogdan Mąder.
Praktyczna częśd szkolenia trwała ok. 3 godz. i odbyła się w formie wizyty
studyjnej w jedynym obiekcie w województwie pomorskim wpisanym na
Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO Zamku w Malborku. Uczestnicy, podzieleni na dwie grupy, mieli okazję
praktycznie

zetknąd

się

z

monumentalną

budowlą,

jej

historią

i współczesnością, co przybliżyły przewodniczki z Oddziału Przewodnickiego
w Malborku - kol. Aniceta Miszkiewicz i kol. Stanisława Grochocka.
W trakcie szkolenia większośd koleżanek i kolegów skorzystała z okazji
zweryfikowania odznaki krajoznawczej "Szlakiem Zabytków Światowego
Dziedzictwa UNESCO w Polsce" w stopniu popularnym, a w wielu
przypadkach także w stopniach wyższych. mWszyscy uczestnicy szkolenia
rozjechali się do domów w doskonałych humorach.

Krzysztof Tęcza
Spotkanie Ludzi Gór 2015
Jak co roku od 9 lat, na początku stycznia, burmistrz Szklarskiej Poręby
zaprosił do schroniska Kamieoczyk ludzi gór. Każdy pomyśli zaraz sobie:
„I cóż z tego. Takich spotkao jest bez liku”. I tu właśnie bardzo by się pomylił,
gdyż takie spotkanie jest tylko jedno. Właśnie w Szklarskiej Porębie, u Janiny
i Jerzego Sieleckich. Już samo miejsce, położone w Dolinie Kamieoczyka, nad
najwyższym

karkonoskim

wodospadem,

zasypane

białym

puchem
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tworzącym śnieżną kołderkę, nastraja tu przybyłych do innego spojrzenia na
życie. Każdy, kto tutaj dotrze, czuje jak czas zwalnia biegu, jak odchodzą
gdzieś na bok wszelkie troski. Czuje się tylko góry i otaczającą nas przyrodę.
Zwłaszcza gdy jest już ciemno. Słyszymy tylko ciszę i skrzypienie śniegu pod
naszymi butami.

Foto: Krzysztof Tęcza
I nawet gdyby podane wyżej argumenty nie przekonały wszystkich, to
kolejnym, tym razem niepodważalnym argumentem na wyjątkowośd tego
spotkania jest fakt przybycia tutaj ludzi związanych z górami. Większośd
z nich to przewodnicy sudeccy, zawodowo oprowadzający turystów po
naszych pięknych górach. Czynią to za pieniądze ale bardzo często jest to ich
pasja i z tego tytułu traktują prowadzone przez siebie grupy jak dobrych
znajomych. Służą im radą i pomocą. Dbają o ich bezpieczeostwo. Są tu także
ratownicy, którzy w ramach Karkonoskiej Grupy GOPR wyruszają, gdy zajdzie
taka potrzeba, na ratunek wszystkim potrzebującym.
Ale są tu także osoby, wydawałoby się niepasujące do pozostałych. Jest to
jednak tylko złudzenie. Przybyli tu bowiem także ludzie zarówno pracujący
zawodowo jak i działający społecznie nad promocją naszych gór, nad
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tworzeniem pozytywnego wizerunku miasta Szklarskiej Poręby. Są to
dziennikarze, fotograficy, artyści, właściciele firm działających w turystyce
jak i gestorzy bazy noclegowej czy gastronomicznej. Są także osoby
organizujące wszelkiego rodzaju spacery, wycieczki, zabawy, wieczorki,
ogniska; różne wydarzenia, nieraz dziwne ale jakże bardzo wpisujące się w
potrzeby przebywających tu ludzi. To właśnie dzięki nim bardzo często wielu
turystów czy wczasowiczów z chęcią powraca w te strony. Wielu z tych
działaczy pracuje społecznie, z potrzeby serca, z potrzeby podzielenia się
z innymi. I właśnie dzisiejsze spotkanie skupia takich ludzi. Nie można zatem
zaprzeczyd, iż Spotkanie Ludzi Gór w Kamieoczyku jest spotkaniem
wyjątkowym. I dlatego nie dziwi także fakt przybycia tutaj tak wielu
przedstawicieli władz samorządowych. Wszak każdy chce przebywad wśród
ludzi dobrych, uczynnych, życzliwych innym. Oczywiście nie zabrakło
burmistrza Szklarskiej Poręby pana Mirosława Grafa, który wręczył nagrodę
miasta Duch Gór tegorocznemu laureatowi panu Zygmuntowi Trylaoskiemu.

Foto: Krzysztof Tęcza
Przybył także bp Stefan Cichy – zeszłoroczny laureat konkursu. Ksiądz Biskup
wraz z ks. Bogusławem Sawarynem i ojcem Zygmuntem Mikołajczykiem
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odmówili stosowną modlitwę i przekazali Boże błogosławieostwo dla
wszystkich obecnych. Nastrój pogłębiony został wspólnym kolędowniem.
Na spotkanie przybyli także pani Anna Konieczyoska – starosta Powiatu
Jeleniogórskiego i pan Jacek Włodyga poprzedni starosta. Byli także radny
Julian Lachowicz, Zygmunt Bobowski – prezes Stowarzyszenia Bieg Piastów,
Wiesław Dzierzba – dyrektor Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu;
Sławomir Czubak – naczelnik Karkonoskiej Grupy GOPR, Andrzej Raj –
dyrektor KPN, Andrzej Mateusiak – wiceprezes Oddziału „Sudety Zachodnie”
PTTK w Jeleniej Górze, Piotr Gryszel – prezes Koła Przewodników Sudeckich,
Witold Szczudłowski – dyrektor biura ZGK.
Nagroda Ducha Gór, wręczana podczas spotkania, to prestiżowe
wyróżnienie przyznawane tylko raz w roku. Ma ona wyróżniad osoby,
stowarzyszenia lub instytucje, które szczególnie przyczyniły się do promocji
Szklarskiej Poręby i otaczających ją gór (Karkonoszy i Gór Izerskich).
Pierwszym laureatem był Julian Gozdowski związany z Biegiem Piastów,
drugim śp. Juliusz Naumowicz – Wielki Mistrz Sudeckiego Bractwa
Walooskiego, trzecim Marek Niedźwiecki – dziennikarz muzyczny, czwartym
ks. Biskup Stefan Cichy. Jak do tej pory wszyscy laureaci to osoby, które
szczególnie upodobały sobie nasze góry, i które dla tych gór, dla ich
pozytywnego wizerunku ciężko i wytrwale pracowały. A kimże jest
tegoroczny laureat?
Zygmunt Trylaoski – obywatel Szklarskiej Poręby od roku 1971. Jako
przewodnik sudecki w zasadzie ma nieustający kontakt z otaczającą go
przyrodą. Często wyrusza w Karkonosze czy Góry Izerskie by utrwalad piękno
tych stron. Podczas tych wędrówek odnosi się z należnym szacunkiem do
potęgi gór. Nie stroni oczywiście od prób dotarcia do ukrytych tu tajemnic
ale czyni to z umiarem. Dlatego też tak długo cieszy się życzliwością Ducha
Gór, który pozwala mu rejestrowad rzeczy dziwne, nietuzinkowe, nieraz
niemożliwe, i dzielid się nimi z innymi. To właśnie dlatego mamy możliwośd
podziwiania widoków i zjawisk, których sami nie doświadczyliśmy. To dzięki
jego fotografiom wielu turystów uważa nasz region za najpiękniejszy zakątek
Polski. My zresztą też tak uważamy!
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Nic zatem dziwnego, że w tym roku uznano zasługi Zygmunta Trylaoskiego
i wręczono mu figurkę przedstawiającą najstarszy znany wizerunek Ducha
Gór wzorowany na mapie Martina Helwiga z 1561 roku. Autorem rzeźby jest
Grzegorz Pawłowski. Dla ścisłości dodam, że nad przebiegiem spotkania
czuwała pani Grażyna Biederman – szefowa referatu promocji miasta,
Hochół Mirosław – przewodniczący rady miasta oraz niezmordowany
Aleksander Łoza, który umilał wieczór muzyką i kolędami.
A na zakooczenie mojej relacji pozwolę sobie przytoczyd jakże trafne słowa
wypowiedziane przez JE ks. biskupa Stefana Cichego: Przekazuję Wam
Błogosławieostwo na wszystkie dni całego roku. Życzę jak najwięcej czasu,
którego zawsze nam brakuje.

Stanisław Maciej Gębski
Zakooczenie sezonu turystycznego w Świętej Lipce. XXX- lecie
Klubu Turystyki Kwalifikowanej „OSTAOCE” PTTK w Sopocie
Jak zwykle w październiku spotkaliśmy się na zakooczeniu sezonu
turystycznego zorganizowanym przez kolegów z Kętrzyna, już po raz piąty na
Mazurach, w pięknej aurze złoconej barwami jesieni. Nie przez przypadek
początkiem naszej wędrówki były Sorkwity, wszak tutaj w 1992 r.
rozpoczynaliśmy organizowany przez nas X Jubileuszowy Spływ Kajakowy im.
Stanisława Bielikowicza w Stanicy PTTK Jego imienia.
Po złożeniu wiązanki kwiatów i zapaleniu znicza pamięci u stóp tablicy
znajdującej się na budynku Stanicy pojechaliśmy do Mrągowa, gdzie
zwiedziliśmy Muzeum w Mrągowie (jest to oddział Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie, w którym zapoznaliśmy się z bardzo ciekawą czasową wystawą Polacy z Kresów Wschodnich na Warmii i Mazurach oraz stałą, poświęconą
m. in. niemieckiemu pisarzowi Ernestowi Wiechertowi urodzonemu
w Piersławku k/Piecek.

31

Potem

trasa

naszej

wycieczki

prowadziła

śladem

wspomnianego

E. Wiecherta przez Piecki gdzie na cmentarzu ewangelickim znajduje się grób
jego ojca. Zatrzymujemy się w Piersławku - miejscu urodzenia Wiecherta,
gdzie obok leśniczówki znajduje się Izba Jego Pamięci. Pisarz urodził się
w leśniczówce 18.V.1887 r. gdzie jego ojciec był leśniczym, tutaj spędził
dzieciostwo, kształcił się w Królewcu i Berlinie, ukooczył studia przyrodnicze
i języko-literaturoznawcze. Po dojściu Hitlera do władzy, którego był
przeciwnikiem, w 1933 r. osiadł w Bawarii. W 1938 r. został osadzony
w Buchenwaldzie, co opisał w „Lesie umarłych”. W 1948 r. stał się
emigrantem, przeprowadził się do Szwajcarii, gdzie zmarł 24.VIII.1950 r.
w Uerikon. Był piewcą piękna Ziemi Mazurskiej, za którą bardzo tęsknił. Na
rok przed śmiercią ojca był po raz ostatni w Piersławku. Został uznany za
jednego z najważniejszych pisarzy niemieckich XX wieku. Główne jego dzieło
to „Dzieci Jerominów” napisane w 1948 r., w Polsce wydane w 1972r.
Wspomnienia z Mazur przedstawił w dziełach „Lasy i Ludzie” i „Młodośd”
z 1936 r., w Polsce wydanych w 1976 r. W 1948 r. ukazała się jego ostatnia
„Missa sine nomie”. Opowiadał się za życiem w zgodzie z naturą. Tłumaczem
powieści na język polski był Tadeusz Ostojski, wieloletni prezes Zarządu
Wojewódzkiego PTTK w Olsztynie i dyrektor Olsztyoskiego Polskiego Radia
w jednej osobie.
Po zwiedzeniu Izby idziemy na krótki spacer leśną ścieżką przyrodniczą nad
pobliskie jezioro Piersławek z żeremiami bobrów. Następnie jedziemy nad
jezioro Majcz Wielki gdzie znajduje się siedziba Nadleśnictwa Strzałowo
z piękną kapliczką a w pobliżu nad jeziorem na małym cmentarzysku grób
żony i syna pisarza. Otaczające jezioro lasy to rezerwat leśny Strzałowo.
Dalej jedziemy nad jezioro Lisunie, które jest rezerwatem florystycznym.
Z osady Lisunie pochodziła pierwsza żona Wiecherta, córka miejscowego
leśniczego. W ten sposób zobaczyliśmy prawie wszystkie miejsca związane
z pisarzem. Po spacerze nad jeziorem Lisunie jedziemy przez Mikołajki i Ryn
do Świętej Lipki - celu naszej dzisiejszej wędrówki, zatrzymując się na dłuższą
chwilę o zachodzie słooca w Bezławkach, gdzie na wzgórzu nad wsią góruje
krzyżacki zamek z kooca XIV w. pełniący funkcję strażnicy i bazy wypadowej
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na Litwę. W XVI w. został on zamieniony na kościół katolicki, później
ewangelicko-augsburski. Obecnie jest to kościół katolicki z dominującą XVIIIwieczną wieżą jako dzwonnicą, wokół którego są niestety zdewastowane
nagrobki cmentarne. Z zamkiem związana jest legenda o Świętym Graalu
czyli kielichu Jezusa Chrystusa. Podanie głosi, że w 1402 r. książę litewski
Świdrygiełło przybył z kielichem do Bezławek i ponod go tutaj zostawił.
Już po zachodzie słooca przybyliśmy do Świętej Lipki gdzie naszą bazą był
hotel „Taurus”, w którym przy suto zastawionym stole odbyła się główna
uroczystośd spotkania - zakooczenia sezonu turystycznego, czyli nadanie
tytułu Honorowego Członka Klubu naszemu nieformalnemu kapelanowi
opiekunowi duchowemu ks. Kanonikowi Rajmundowi Lamentowiczowi, od 8
lat proboszczowi parafii p.w. św. Barbary w Gdaosku. Jest on z nami od 25
lat (od 1989 r.), nie tylko na spływach ale i na wędrówkach górskich, również
z udziałem młodzieży ze swojej parafii. Ksiądz Rajmund, jak również nasz
kolega, Członek Honorowy PTTK i Klubu Edwin F. Kozłowski, zostali
uhonorowani ustanowioną przez Zarząd Główny PTTK odznaką krajoznawczą
„Miejsca kultu Św. Jana Pawła II” wraz z dyplomem. Potem był czas na
toasty,

upominki

i

wyróżnienia

oraz

wspomnienia

połączone

z wyświetlaniem filmów i zdjęd z tegorocznych imprez. Tym bardziej, że
w tym roku, 7.XI. mija 30 rocznica powstania Klubu. Śpiewy zakooczyły się
już po północy.
W niedzielę rano o godz. 9 w Sanktuarium Matki Boskiej Świętolipskiej
uczestniczyliśmy w uroczystej mszy św. koncelebrowanej przez naszego
kapelana Rajmunda i Ojca Józefa, odprawionej w intencji żyjących i zmarłych
członków i sympatyków Klubu „Ostaoce” (śp. Romana Gucajtisa, Bohdana
Możaryna,

Janusza

Zawistowskiego,

Henryka

Wachowiaka,

Horodeckiej, Zbigniewa Zielioskiego, Anny Andrusikiewicz,

Izabeli
Andrzeja

Michalczyka, Janusza Gacy i Adama Nowickiego, oraz Stanisława
Bielikowicza). Po mszy św. przy śniadaniu jeszcze trochę podyskutowaliśmy
o przyszłorocznych planach i udaliśmy się na zwiedzanie Sanktuarium
Świętolipskiego. Jest to olśniewająca perła barokowa, XVII-wieczne dzieło
architekta wileoskiego Jerzego Ertly, ze wspaniałymi freskami Macieja J.
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Meyera z Lidzbarka Warmioskiego i organami zbudowanymi przez Jana
Mosengela z Królewca oraz wspaniałą żelazną kutą ażurową bramą
wjazdową na dziedziniec kościelny bazyliki wykonaną przez mistrza
kowalskiego Schwartza z Reszla. Kościół posiada od 1983 r. tytuł „bazyliki
mniejszej” nadany przez Papieża Jana Pawła II. Wizerunek Matki Bożej
Świętolipskiej, to kopia ikony Matki Bożej Śnieżnej z Rzymu, wykonana przez
flamandzkiego malarza Bartłomieja Pensa w 1640 r. Obraz otrzymał korony
papieskie w 1968 r., podczas uroczystej koronacji dokonanej przez kardynała
Prymasa Stefana Wyszyoskiego oraz kardynała Karola Wojtyłę.

Uczestnicy przed Sanktuarium w św. Lipce. Foto: Stanisław M. Gębski

Około południa nastąpił czas pożegnania ale z nadzieją, że już niebawem
spotkamy się znów na przyszłorocznych imprezach klubowych. Grupa
gdaoska (6 osób) w drodze powrotnej zatrzymała się jeszcze w Reszlu aby
zobaczyd co się zmieniło w mieście biskupów warmioskich.
Przy okazji kol. Edwin F. Kozłowski (Członek Honorowy PTTK) jako nasz
przedstawiciel obejrzał i zrecenzował interesującą czasową wystawę
malarstwa Andrzeja Stroki „Marilyn Monroe” w galerii „Zamek”.
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Na zakooczenie przedstawiam działalnośd Klubu w ostatnim 5-leciu tzn. za
okres od 4.X.2009 do kooca 2014 r. Historia powstania Klubu i jego
działalnośd do 2009 r. została opisana w „Pamiątkowej Księdze Jubileuszu
25-lecia Klubu Turystyki Kwalifikowanej „OSTAOCE” wydanej we wrześniu
2009 r. w 55 egzemplarzach. Po wyborach VIII kadencji 8.XI.2012 r.
nastąpiła, na szczęście, zmiana pokoleniowa w Klubie i od IX kadencji władzę
sprawują Kętrzynianie w następującym składzie:
kol. Jarosław Mularewicz - Prezes
kol. Tadeusz Siwicki - Wiceprezes
kol. Andrzej Sted - Wiceprezes
kol. Bogusława Siwicka - Sekretarz
kol. Stanisław Gębski - Skarbnik

Dekoracja Złotym Krzyżem Zasługi kol.Edwina F.Kozłowskiego. Foto: K. Netka

Od 19.IX.2013 r. decyzją zebrania członków klubu w Węgorzewie kol.
Stanisławowi Gębskiemu nadano tytuł Honorowego Prezesa Klubu. Komisji
Rewizyjnej nadal przewodniczy kol. Henry Szuszkiewicz. W jej składzie są
również Wiesław Jankowski i Marian Hudy. W następnym roku została
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również uroczyście przekazana „władza” komandorska kol. Tadeuszowi
Siwickiemu podczas XXX Jubileuszowego Spływu Kajakowego im.Stanisława
Bielikowicza, prywatnie mężowi siostrzenicy Patrona Spływu - Bogusi
Siwickiej. W efekcie tego Gdaoszczanie w osobach autora i kol Andrzeja
Stecia mogą spokojnie przejśd na emeryturę klubową ale oczywiste jest, że
będą wspierad działalnośd nowego młodego zarządu i nie ograniczą się tylko
do uczestnictwa w imprezach klubowych. Stan organizacyjny klubu jest
w zasadzie niezmienny, aktualnie klub liczy 11 członków rzeczywistych
(członków PTTK), w tym 1 jest Członkiem Honorowym PTTK (kol. Edwin F.
Kozłowski) i 2 Członkami Honorowymi Klubu (wspomniany już Edwin i ks.
kan. Rajmund Lamentowicz) oraz 18 członków sympatyków. Niestety
w sposób naturalny odeszło na niebiaoskie szlaki 6 osób - członków
i sympatyków klubu, są to: śp. Henryk Wachowiak (14.I.1940-1.I.2010),
Izabela Horodecka (1.V.1908-1.IV.2010), Zbigniew Zielioski (28.I.19325.XII.2010),

Anna

Andrusikiewicz

(2.XII.1926-23.VIII.2012),

Andrzej

Michalczyk (18.VI.1928- 30.IX.2013) i Janusz Gaca (24.I.1938 -26.I.2014).
Klub nadal pełni funkcję Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK w Sopocie.
Dysponuje Poradnią Krajoznawczą z księgozbiorem liczącym ponad 3700
pozycji, w tym ponad 1100 map i planów z kraju i całego świata.
W realizacji zadao programowych jest wspierany przez członków Sekcji
Emerytów i Rencistów (SEiRy), która swoje sezony rozpoczyna spacerem
w okresie święta Trzech Króli a kooczą wycieczką mikołajkową połączoną
z Opłatkiem oraz Komisję Turystyki Trampingowej. Standardową imprezą
klubową jest Spływ Kajakowy im. Stanisława Bielikowicza, który w tym roku
odbył się już po raz XXXI (na Liwcu-Bugu-Narwii). Odbywają się także piesze
wędrówki górskie, podczas których szlaki pokonują przede wszystkim SEiR-y,
zdobywając Korony Beskidów i Gór Świętokrzyskich. Sezon turystyczny
zawsze

rozpoczynaliśmy

kuligami

połączonymi

z

wycieczkami

krajoznawczymi (2010 - w Czerninie k/Sztumu, 2011 - w Ornecie, 2012 –
w Kwiedzinie k/Kętrzyna, 2013 - w Henrykowie i 2014 - w Wieżycy).
Podczas organizowanych zakooczeo sezonów turystycznych prezentowane
były dokonania mijającego roku w formie audiowizualnej i przedstawiane
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plany na nadchodzący rok. Główną dyscypliną klubową są spływy kajakowe
i piesze nizinne wycieczki (zwłaszcza SEiR-ów), ale dzięki kol. Jarkowi były
również wycieczki narciarskie nizinne i górskie oraz rowerowe. Komisja
Trampingowa organizowała wyjazdy zagraniczne, było ich 9 w czasie których
odwiedziliśmy 25 krajów na 4 kontynentach w okresie 173 dni. Uczestniczyło
w nich 55 osób. Odwiedziliśmy m.in. RPA, Namibię, Bostwanę, Zimbabwe
i Zambię w Afryce, Wyspy Galapagos, Ekwador, Kolumbię i Panamę
w Ameryce Łacioskiej, Wyspy Bahama na Karaibach, Dubai, Bahrajn i Oman
na Półwyspie Arabskim oraz Petersburg, Miednoje, Katyo i Smoleosk w Rosji.
Statystyka organizowanych przez nas imprez turystyki kwalifikowanej
przedstawia się następująco: wycieczki piesze nizinne – 36, wycieczki piesze
górskie – 4, wycieczki (spływy) kajakowe – 11, wycieczki narciarskie nizinne –
2, wycieczki narciarskie górskie – 1, wycieczki rowerowe – 1, wycieczki
motorowe (samochodowe) – 12 oraz 11 wycieczek krajoznawczych
samochodowych. Łącznie w 78 imprezach uczestniczyło 762 osoby.
Uczestniczyliśmy również w imprezach organizowanych przez innych, m.in.
w CZAKach w Elblągu, Gorzowie Wlkp., Sosnowcu i Supraślu, w 3 spływach
kajakowych zagranicznych, XII Międzynarodowym Spływie Kajakowym na
szlaku Czarnej Haoczy - Kanału Augustowskiego i Niemnie z Dworczysk do
Druskiennik, IX Międzynarodowym Spływie Kajakowym „BUG - 2011”
organizowanym na Ukrainie oraz pływaliśmy po Jeziorach Brasławszczyzny
na spływie zorganizowanym przez Kętrzyoski Klub Żeglarski „Kaper”
(wszystkie imprezy były w 2011 r.). Braliśmy udział w Kongresie
Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie w 2010 r. i XXX-leciu Wielkopolskiego
Klubu Publicystów Krajoznawczych w 2010 r. w Poznaniu oraz w 4
pomorskich Seminariach Krajoznawczych z serii „Mijające krajobrazy”
organizowanych

m.in.

przez

Regionalne

Kolegium

Instruktorów

Krajoznawczych (łącznie członkowie klubu brali udział w 18 różnego rodzaju
semninariach). Organizowaliśmy prelekcje ilustrowane audiowizualnie
z naszych wyjazdów zagranicznych - było ich 10 z 108 uczestnikami.
Staraliśmy się, aby większośd głównych imprez miały informatory
krajoznawcze, które otrzymywali uczestnicy na ich starcie - powstało ich 20.
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Naszą działalnośd przedstawialiśmy w publikacjach autorstwa naszych
członków – było ich 17, m.in. w „Gościocu”, magazynie krajoznawczym
„Wiosło”, w kwartalniku Nadwiślaoskiego Towarzystwa Literackiego „Nad
Wisłą” oraz w Pomorskim Informatorze Krajoznawczym PTTK, a także
w kwartalniku „Jantarowe Szlaki”. Efektem dodatkowym były zdobywane
odznaki turystyki kwalifikowanej i krajoznawcze, które zawsze propagujemy
na naszych imprezach. Łącznie w omawianym okresie uczestnicy naszych
imprez zdobyli 156 różnych odznak; z tego 42 odznaki turystyki
kwalifikowanej różnych stopni m.in. OTP „Dla Najwytrwalszych” II stopnia,
TOK w stopniu dużym złotym oraz ŻOT w stopniu złotym, a także Koronę
Beskidów i Gór Świętokrzyskich oraz za szlak „Wisły” (Kol.W.Jankowski) i
Pętli Wielkopolskiej” (5 osób); 11 uczestników spływów im Stanisława
Bielikowicza zdobyło Poleską Odznakę Kajakową w stopniu brązowym.
Z

pozostałych

114

odznak

krajoznawczych

na

uwagę

zasługuje

uhonorowanie 3 członków klubu odznaką „Miejsca Kultu Świętego Jana
Pawła II” oraz 10 Pielgrzymią Odznaką Krajoznawczą „Śladami Jana Pawła II”
a także Odznaką Krajoznawczą Polski w stopniu najwyższym złotym
z szafirem (kol. S. Gębski). Z innych odznak na uwagę zasługują m.in.
Szlakiem Partyzantów AK i Gryfa Pomorskiego, Szlakiem Aleksandra
Janowskiego, Szlakiem 27 Dywizji Piechoty AK, Miłośników Puszczy
Świętokrzyskiej. Działalnośd naszego Klubu była oceniana przez różne
gremia, o czym świadczą okolicznościowe dyplomy, listy gratulacyjne
i odznaczenia dla jego członków. Na uwagę zasługuje m.in. odznaczenie
Srebrną Honorową Odznaką PTTK w 2013 r. kol. Jarosława Mularewicza oraz
ks. kan. Rajmunda Lamentowicza. Najwyższym uhonorowaniem naszego
Członka Honorowgo Klubu i Członka Honorowego PTTK w jednej osobie było
odznaczenie 3.IX.2014 r. kol. Edwina F. Kozłowskiego Złotym Krzyżem
Zasługi, który został wręczony 22.XI.2014 r. podczas Seminarium
Krajoznawczego „Mijające Krajobrazy Kociewia” w Gdaosku. Z okazji 30-lecia
Klubu został wykonany nowy proporczyk klubowy oraz powstała zakładka
klubowa na stronie kol. D i S.Gębskich - www.gebscy.pl
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Krzysztof Tęcza
Przyszłośd Sobieszowa według Andrzeja Raja
Równo

miesiąc

temu

Stowarzyszenie

Sympatyków

Sobieszowa

zorganizowało spotkanie ze Stanisławem Firsztem, który opowiedział
dotychczasową historię Sobieszowa. Tym razem (09.03.2015 r.) w Miejskim
Domu Kultury MUFLON wystąpił Andrzej Raj – dyrektor Karkonoskiego Parku
Narodowego. Przybliżył on obecnym działania jakie podjęte będą
w najbliższym czasie w związku z odbudową i dostosowaniem do nowej
formy działalności obiektów wokół pałacu Schaffgotschów w Sobieszowie.
Oczywiście plany te obejmują także sam pałac. Dzięki przejęciu przez park
ponad trzyhektarowej działki możliwym stały się podejmowane właśnie
działania. Wszak ruchy na tak wielką skalę można podejmowad tylko
wówczas gdy jest się właścicielem terenu. Bez tego ani rusz.
Miasto Jelenia Góra otrzymało w zamian za przekazany teren 7 innych
obiektów z kilkunastu zaproponowanych. Nie poniosło zatem żadnych strat
w substancji miejskiej. Dzięki jednak takiemu nastawieniu umożliwiło
rewitalizację zapuszczonego od lat miejsca i stworzyło możliwośd
przywrócenia jego do świetności co wiąże się ze stworzeniem kilkudziesięciu
nowych miejsc pracy. Oczywiście by osiągnąd zamierzony cel koniecznym
będzie wyłożenie kilkudziesięciu milionów złotych ale akurat w zdobywaniu
koniecznych środków z różnego rodzaju funduszy pracownicy parku mają
spore doświadczenie. Wszak czynią to od lat. Skutecznie.
Przejęte od miasta obiekty na dzieo dzisiejszy znajdują się w bardzo złym
stanie. Likwidacja Szkoły Rolniczej, i w związku z tym ich opuszczenie, nie
sprzyjało zachowaniu substancji w dobrym stanie na dłuższą metę. Główny
budynek czyli pałac zachował swój wygląd tylko z zewnątrz. W środku
prawie wszystkie pomieszczenia zostały dostosowane do potrzeb szkolnych.
Stajnia poza ciekawymi sklepieniami i konstrukcją dachu także wymaga
gruntownego remontu. Ciekawie prezentuje się dawny dom zarządcy. Ale
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także w tym przypadku nie obejdzie się bez prac remontowych. W ogóle cały
teren wymagad będzie bardzo kosztownych prac. Przede wszystkim chodzi
o sprawy rekultywacji gruntu pod dawną stacją paliwową. Co prawda
uporządkowano

już

sprawy

wodno-kanalizacyjne,

podjęto

pewne

zobowiązania co do uporządkowania znajdujących się na terenie linii
energetycznych ale pozostaje jeszcze sprawa poprawienia wielu mniej
widocznych ale jakże potrzebnych elementów infrastruktury. Podjęte
działania

mają

doprowadzid

do

utworzenia

Centrum

Muzealno-

Edukacyjnego. Ogłoszony konkurs pozwolił wyłonid ofertę, która najbardziej
odzwierciedla potrzeby takiego centrum. Nie mniej aby uzyskad stosowne
dofinansowanie projekt musiał spełniad trzy podstawowe kryteria. Musiał
byd innowacyjny, energooszczędny i musiano w nim uwzględnid nowoczesne
zasady termoizolacji.

Foto: Krzysztof Tęcza
Na początek jednak koniecznym było dokonanie inwentaryzacji technicznej
aby ocenid obecny stan znajdujących się tu budowli. Do tego trzeba było
wykonad analizę archeologiczną i konserwatorską. Ogłoszono konkurs na
koncepcję

architektoniczno-wizualizacyjną.

W

sierpniu

2014

roku
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poznaliśmy jego wyniki. Wybrano najkorzystniejszą ofertę uwzględniająca
funkcje muzealne i edukacyjne. Było to ważne ponieważ całośd wpisana jest
do rejestru zabytków. Dlatego też założono, że podjęta odbudowa będzie
wzorowana na stanie pierwotnym omawianej substancji. Nowymi
elementami będą parkingi, bez których nie można dzisiaj prowadzid żadnych
działao. Całośd prac ma uwzględniad także kościół św. Marcina, mimo iż nie
należy on do kompleksu. Dawniej jednak był ściśle związany z życiem pałacu.
Aby wykonad wszystkie zamierzenia całośd prac podzielono na trzy etapy.
Etap I obejmuje prace przy budowie stodoły, której dach ma byd w całości
pokryty ogniwami fotowoltaicznymi. Etap I to także rewitalizacja pałacu
i połączenie tych dwóch obiektów w jedną całośd. To także odremontowanie
budynku nazywanego stróżówką. Pałac ma byd odtworzony tak jak wyglądał
dawniej. Chodzi tutaj o detale elewacji. Dobudowana do niego zostanie
także przeszklona weranda mająca byd wykorzystywana jako ogród zimowy.
Na parterze pałacu zostanie umieszczona ekspozycja muzealna ukazująca
historię gospodarowania na tej ziemi przez rodzinę Schaffgotschów. Częśd ta
ma byd dostępna dla turystów. Dlatego też powstanie tam recepcja i szatnia.
I i II piętro będzie pełniło funkcje administracyjne dla Karkonoskiego Parku
Narodowego. To tutaj będzie urzędował dyrektor Parku. Odtworzona
zostanie także klatka schodowa.
Powstała stodoła będzie służyd przy organizacji dużych imprez. Zmieści się
w niej około 300 osób. Dzięki temu w każdej chwili będzie można tutaj
przenieśd imprezy organizowane pod gołym niebem. Wszak pogoda może
zmienid

się

raptownie.

Zainstalowane

na

dachu

stodoły

ogniwa

fotowoltaiczne pozwolą na zaopatrzenie całości w potrzebną energię. Gdyby
jednak okazało się to niewystarczające wspomagad je będą pompy ciepła.
W momentach kryzysowych możliwe będzie wykorzystanie biomasy.
II etap obejmie prace przy wielkiej stajni, małej stajni i istniejącym budynku
nakrytym w chwili obecnej płaskim dachem. W etapie tym przewiduje się
także wykonanie parkingów zarówno dla samochodów osobowych jak
i autobusów. Przy odbudowie stajni wykorzystane zostaną zachowane
granitowe filary. Oczywiście kilka z nich trzeba będzie odtworzyd. Jednak
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efekt wizualny warty jest tego. W obiekcie tym przewiduje się utworzenie
wejścia

głównego.

Parter

przeznaczony

zostanie

na

potrzeby

gastronomiczne, natomiast na górze znajdzie się sala konferencyjna oraz
łącznik, który połączy ją z salą przeznaczoną do urządzania wystaw. Główna
częśd budynku będzie przeznaczona pod ekspozycję ukazującą przyrodę
Karkonoszy w pięciu piętrach roślinności. Wystawy organizowane tu będą
zawierały elementy pozwalające na wykorzystywanie zmysłów wzroku,
słuchu czy dotyku. Umożliwia to dzisiejsza technika. Chodzi tylko o to by nie
przesadzid w proporcjach. Ze względu na oryginalną więźbę dachową
ekspozycje będą organizowane tak, by nie przesłaniały zabytkowej
konstrukcji.

Foto: Krzysztof Tęcza
Etap III obejmie prace przy bursie (dawny budynek zarządcy), spichlerz oraz
zagospodarowanie terenu. Odtworzony zostanie przejazd środkiem domu
zarządcy. Parter bursy przeznaczony zostanie na pomieszczenia trzech
dużych pracowni, w których będą prowadzone zajęcia z plastyki, malarstwa
oraz z wykorzystaniem drewna. Powstanie tu także nieodzowne zaplecze
socjalne. Góra będzie dostępna poprzez dwie klatki schodowe. Parter
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spichlerza to przestrzeo pod sklepy dla lokalnych wytwórców. Pierwsze
piętro przeznaczone zostanie na częśd hotelową. Będzie tutaj utworzone 60
miejsc noclegowych o nieco podwyższonym standardzie. Pozwoli to na
przyjęcie autokaru turystów czy całej klasy dzieci. Wyższe piętra będą
wykorzystywane tylko do organizacji wystaw stałych i czasowych.
Oczywiście, ze względów praktycznych, dostępne one będą tylko w okresie
wiosenno-jesiennym. W zimę nie będzie takiej możliwości.
Aby mogło dojśd do realizacji wszystkich etapów budowy koniecznym było
wykonanie stanu zerowego. Chodziło o wyburzenie niepotrzebnych
elementów i uporządkowanie terenu. To już się dokonało. Projektanci aby
wiedzied jak mają zaprojektowad poszczególne pomieszczenia muszą znad
oczekiwania Parku. Dzięki przekazanym uwagom pojawiły się już pierwsze
projekty. Są one, i ciekawe, i zaskakujące. W większości wykorzystują
multimedia, włącznie z modnymi ostatnio hologramami. Planuje się także
prezentacje zjawisk przyrodniczych. Co prawda nie jest to takie proste ale
możliwe. Pozwoli to na zetknięcie się z niezwykłymi zjawiskami
występującymi na terenie Karkonoszy. Chodzi np. o widmo Brockenu czy
ogni świętego Elma. W górach takie zjawiska występują tak rzadko, że trzeba
mied niesamowite szczęście by je zobaczyd.
Aby wiedzied co nas czeka, całośd inwestycji podzielono na poszczególne
etapy. I tak do kooca tego roku zakooczą się wszelkie rozbiórki starej
substancji budowlanej. Po uzyskaniu zezwolenia na budowę rozpocznie się
etap I, którego koniec zaplanowano w roku 2016. Na następny rok
przewidziano etap II, a etap III zakooczy się w roku 2018. Zakooczenie całej
inwestycji powinno mied miejsce pod koniec roku 2019. Jest to, jak widad,
plan bardzo ambitny, jednak wykonalny. Oczywiście mogą się zdarzyd jakieś
nieprzewidziane trudności wynikające chodby z procedury przetargowej
i odwoławczej, której podlega ta inwestycja. Nie powinno to jednak mied
istotnego wpływu na koocowy termin.
Po przedstawieniu zmian jakie czekają mieszkaoców Sobieszowa rozgorzała
dyskusja. Posypały się pod adresem Andrzeja Raja pytania i propozycje.
Pierwsza sprawa dotyczyła kościółka św. Marcina, który nie leży na terenie
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inwestycyjnym i nie jest własnością Parku. Okazuje się, że jest porozumienie
z Kościołem i po zakooczeniu inwestycji klucze od tego obiektu będą
w dyspozycji pracowników Centrum, którzy dzięki wykonaniu w murze
oddzielającym plac kościelny bramy, będą mogli wprowadzad tam turystów.
Pojawiło się pytanie o możliwośd ekspozycji dotyczącej okresu wojennego.
Kolejne dotyczyło ekspozycji okresu, w którym funkcjonowała tu Szkoła
Rolnicza. Przecież to kilkadziesiąt lat historii dotyczącej wielu, bardzo wielu
ludzi. Na pewno absolwenci tej szkoły z chęcią odwiedziliby taką wystawę a i
sami podzieliliby się pamiątkami z tamtego okresu.
Ponieważ muzeum takie musi opierad się na jakiejś głównej myśli nie może
gromadzid materiałów dotyczących wszystkich spraw, jednak nie może także
odcinad się od naszej przeszłości. Musi zatem byd wypracowana jakaś zasada
godząca wszystkich. Muzeum to ma byd nie tylko zupełnie inne od już
istniejących ale ma zachęcad do przyjazdu tutaj. Stworzone Centrum musi
odpowiadad duchowi czasu, a nawet wybiegad do przodu. Musi byd
atrakcyjne i nietuzinkowe. Plusem dla tego miejsca jest jego dostępnośd
komunikacyjna. Dotychczas istniejące ośrodki Parku nie mają takiej zalety.
Tutaj można dojechad korzystając z komunikacji miejskiej. Pozwoli to na
wykorzystywanie ośrodka przez wiele lat. Miejsce to ma szansę byd
wykorzystywane, służyd społeczeostwu, a co za tym idzie, ma szansę żyd.
A to jest najważniejsze. I niech się tak stanie.

Krzysztof Tęcza
Odnaleziono ławeczkę hrabiny von Reden
Bukowiec to mała miejscowośd nieopodal Kowar. Zatopiona w zielni
i otoczona stawami. Mimo, iż od głównej drogi prowadzącej z Jeleniej Góry
do Kowar dzieli ją tak niewiele to czas płynie tu nieco wolniej. Nikomu
nigdzie się nie spieszy. Jest tutaj jednak coś co wyróżnia tą miejscowośd od
innych. Każdy pomyśli, że są to przepiękne widoki na Karkonosze.
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Oczywiście. Ale nie tylko. Widoki podobne rozpościerają się także
z sąsiednich wiosek. Ci, którzy osiedlają się tu w dniu dzisiejszym cenią sobie
bliskośd do głównych ośrodków naszego regionu, piękno tego miejsca ale
przede wszystkim to coś. Coś czego, tak na dobrą sprawę nie da się opisad.
Coś czego przy dłuższych wyjazdach brakuje. Czegoś co powoduje, iż chce się
wracad do domu, i to jak najszybciej.
Nic więc dziwnego, że dwa wieki temu posiadłośd nabył hrabia Friedrich von
Reden, który przebywając tutaj zakochał się w tym miejscu. Ale tak
naprawdę prawdziwa świetnośd Bukowca miała dopiero nadejśd. Hrabia
postanowił utworzyd romantyczny park krajobrazowy. A, że był on
człowiekiem czynu szybko okazało się, że dzieło jakiego się podjął, stało się
wzorem dla innych. Stworzone na obszarze setek hektarów założenie
posiadało ład i harmonię w swoich podstawowych założeniach. Całości
dopełniały elementy małej architektury ogrodowej. Wszystko miało tu swoje
miejsce i uzasadnienie. Dlatego też szybko miejsce to stało się ważnym
ośrodkiem życia kulturalnego i towarzyskiego.

Pałac w Bukowcu widziany z grobli, na której stała Ławeczka.
Niestety, tak to już jest na tym świecie, że gdy ktoś robi coś dobrego czy
pożytecznego prędzej czy później spotyka go nieszczęście. W roku 1815, po
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trzynastu latach małżeostwa, umiera hrabia Reden. Jego żona Friederike od
tej pory musi zmagad się z wszystkimi sprawami sama. A że była ona kobietą
nieograniczającą się tylko do własnej osoby, wiele jej prac kierowanych było
w stronę potrzebujących. Była ona bardzo czuła na niedolę ludzi biednych
i dlatego starała się im pomagad. Niemniej sama potrzebując wytchnienia
korzystała z dobrodziejstwa posiadania tak pięknej posiadłości. Często
chodziła do herbaciarni, zbudowanej przez jej męża, który w ten sposób
wyraził swoją miłośd do niej w rocznicę ich ślubu. Zresztą na terenie parku
było znacznie więcej podobnych obiektów. Jednak z czasem ani siły ani
zdrowie nie pozwalały na dalsze spacery. Dlatego hrabina korzystała z miejsc
położonych bliżej pałacu.
Hrabina doprowadziła do zmontowania w Karpaczu Górnym rozebranego na
części i przewiezionego z Norwegii kościółka. Ponieważ podobnych świątyo
było tam wiele niektóre z nich stały się zbędne. Natomiast na naszym
terenie tego typu obiekt stał się od razu celem wycieczek. Oczywiście miał
on służyd przede wszystkim wiernym. Niemniej jego architektura wzbudzała
tak wiele emocji, że szybko został wizytówką regionu.

Odnalezione elementy ławeczki. Foto: Krzysztof Tęcza
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Friederike tęskniąca za mężem wykorzystywała ładną pogodę by podziwiad
widoczne na horyzoncie Karkonosze. Chcąc poprawid jej humor król
Fryderyk Wilhelm III postanowił utworzyd w pobliżu pałacu miejsce,
w którym hrabina będzie mogła zażywad odpoczynku nie oddalając się
zbytnio od niego. W tym celu zlecił wykonanie marmurowej ławeczki. Nie
była to jednak ławeczka w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Po pierwsze
jej rozmiary umożliwiały swobodne korzystanie z niej kilku osobom. Po
drugie była ona wykonana w kształcie łuku co umożliwiało swobodną
konwersację siedzących tu osób. Po trzecie wreszcie była ona stosownie
ozdobiona. Po obu jej koocach ustawiono kolumny zwieoczone postaciami
gryfów. Całośd usytuowano na niewielkim podwyższeniu, do którego
prowadziły dwa kamienne stopnie. Za ławeczką ustawiono drewnianą
pergolę, po której wiły się pnącza. Tworzyło to bardzo przytulny zakątek. Nic
więc dziwnego, że ów prezent przypadł do gustu hrabinie. Od tej pory często
odpoczywała na tej ławeczce spacerując wokół stawu. Zwłaszcza, że
roztaczały się stąd piękne widoki.
Niestety po II wojnie światowej, kiedy na tych terenach działy się różne
rzeczy, nie przywiązywano zbytniego znaczenia do założeo parkowych, a tym
bardziej do obiektów małej architektury, które to niejednokrotnie uważano
za elementy zbędne lub wręcz przeszkadzające. Tak właśnie było ze
wspomnianą ławeczką. Gdy czyszczono stawy, wykorzystywane wtedy do
hodowli ryb, przeszkadzającą, bo stojącą na grobli ławeczkę zepchnięto
spychem nieco na bok a następnie przykryto wydobytym z dna stawu
mułem. W ten sposób ławeczka znikła z krajobrazu parkowego. Ponieważ
nikomu ni była ona wówczas potrzebna szybko zapomniano o niej i gdy
nastały nowe lepsze czasy dla znajdujących się tu obiektów nikt już nie
pamiętał o niej. Ustawiono zatem w miejscu gdzie powinna się ona
znajdowad tablicę informacyjną z tekstem: „Miejsce ustawienia i wygląd
klasycystycznej marmurowej ławki, …można ustalid na podstawie XIXwiecznych litografii, gdyż do dziś nie zachował się żaden z jej elementów”.
Możliwe, że sytuacja taka trwałaby nadal, jednak do Fundacji Doliny Pałaców
i Ogrodów, która jest obecnie właścicielem tego terenu, dotarła informacja
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o tym co wydarzyło się tu kilkadziesiąt lat temu. Postanowiono zatem
sprawdzid te rewelacyjne doniesienia i w styczniu 2015 roku podjęto prace
porządkowe. Zebrano znajdujący się tu nadkład i zaczęto bardzo ostrożnie
wgłębiad się w teren. Po chwili natrafiono na kamienne elementy, które
kształtem przypominały detale ławeczki. Z niekłamaną radością i zapałem
kontynuowano dalsze prace. W rezultacie tego odkopano kolejne elementy.
W sumie było ich 28 sztuk. W śród nich jest cztery półokrągłe oparcia (w tym
jedno złamane), są dwa kwadratowe wzmocnienia, jest półokrągłe siedzisko.
Niestety to ostatnie niekompletne. Za to wygląda na to, iż elementy
podpierające je są kompletne, chod popękane. Jest także jeden ze słupków
zdobiących boki ławeczki oraz kamienie, z których wykonano schodki. Aby
sprawdzid czy ławeczka jest kompletna ułożono je tak jak powinny byd
zmontowane. Okazało się, że w zasadzie wystarczy je umyd i scalid
a ławeczka znowu będzie ozdobą parku. Co prawda brak jest niektórych
ozdób ale może jeszcze uda się je odnaleźd. Na razie, ze względu na okres
zimowy wydobyte spod ziemi kamienne elementy ławeczki, czekają na
cieplejszą pogodę, kiedy to będzie można ponownie je scalid i ustawid na
grobli. Pewnie miejsce ponownego ustawienia ławeczki ulegnie zmianie, by
osoby korzystające z niej mogły delektowad się niezmąconymi widokami na
Karkonosze.
Oczywiście w takiej sytuacji zachodzi koniecznośd wykonania nowej tablicy
informacyjnej. Najważniejsze jest, że ławeczka odnalazła się i jest nadzieja,
że hrabina Friederike von Reden na powrót będzie miała gdzie odpoczywad
podczas swoich spacerów. Nie zdziwmy się zatem gdy ją tu ujrzymy.

Krzysztof Tęcza
Księga Ducha Gór Carla Hauptmanna po raz trzeci
W domu Carla Hauptmanna w Szklarskiej Porębie Średniej miało miejsce
niezwykłe wydarzenie. Przybyli tutaj miłośnicy Gór Olbrzymich mieli okazję
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spotkad się z Emilem Mendykiem i Przemkiem Wiaterem, którzy postanowili
dokonad nowego tłumaczenia Księgi Ducha Gór napisanej dokładnie 100 lat
temu w tym właśnie domu. To tu wszystko się zaczęło. Carl Hauptmann
zauroczony otaczającymi go górami wysłuchiwał opowiadao mieszkających
tu ludzi i gdy był już na to gotowy wszystkie te opowiadania ułożył na nowo
ubierając je w nowe słowa, często wymyślane przez niego na potrzeby
chwili. Dlatego też tłumaczenie jego dzieła zawsze było pracą tytaniczną
i wymagającą od tłumaczy nie tylko biegłej znajomości języka niemieckiego
ale także, a może przede wszystkim, ich znajomości gór oraz związanych
z nimi legend. Tłumaczenia bowiem w miarę poprawnego mogli dokonad
tylko ludzie kochający te góry i rozumiejący je. W przypadku Emila i Przemka
mimo, że do pracy tłumacza podchodzą zupełnie inaczej wydaje się, iż
właśnie to było w tym wypadku właściwym połączeniem. Przemek bowiem
stara się tłumaczyd swoje teksty dosłownie, tak na poważnie. Natomiast Emil
bardziej skłania się do używania języka bardziej dostosowanego do
potocznej mowy. Nie zawsze można bowiem znaleźd odpowiednik danego,
zwłaszcza wymyślonego przez Carla, słowa. Dlatego też, mimo odmiennego
nastawienia do swojej pracy tłumaczy, mogli oni, oczywiście po długich
dyskusjach, dochodzid do wspólnego stanowiska, które było ich zdaniem
najlepsze w tym konkretnym wypadku. Czy będzie to dobre dla nas
czytelników sami musimy ocenid. Nie będzie to wcale takie łatwe ze względu
na ciężar poruszanego tematu.
Spotkanie w Szklarskiej Porębie poprowadziła Sandra Nejranowska, która
starała się nadad ostateczny szlif trzeciemu wydaniu Księgi Ducha Gór.
Według niej spotkanie dzisiejsze nie byłoby możliwe bez pracy Emila,
Przemka, Carla Hauptmann,a ale także bez miejsca, w którym się
znajdujemy.
Hauptmann miał to wyjątkowe szczęście, że z okien swojego domu widział
wszystko o czym pisał. Widział otaczające go góry. Widział szczyty
i przełęcze. Mało tego, czuł to miejsce, czuł jego magię, czuł czającą się tu
siłę. Dlatego też czytając jego dzieło można wyczud, iż ma ono wiele
płaszczyzn. Jest w niej wiele odniesieo. Karl Hauptmann to człowiek, który
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pokochał góry otaczające jego nowy dom, i właśnie to jego zauroczenie tymi
górami daje się wyraźnie odczud gdy czytamy Księgę Ducha Gór. Ponieważ
jednak Carl oprócz umiłowania tych stron czuł także respekt przed siłą gór
pozwoliło mu to na odpowiednie wyważenie jego opisów. Ba udało mu się
także przemycid elementy o nieco lżejszym wymiarze, które pozwoliły na
pewne złagodzenie tonów majestatycznych.

Prowadząca spotkanie Sandra Nejranowska oraz Tłumacze Emil Mendyk
i Przemysław Wiater. Foto: Krzysztof Tęcza
Według tłumaczy w dziele Hauptmanna wyczuwa się jego znajomośd
zarówno gór, ich historii, mieszkaoców itp. Jednak co do samej postaci
Ducha Gór to wygląda na to, że autor traktuje go bardziej jako postad, jako
zjawisko, niż konkretną osobę. Bo czyż znajdzie się człowiek, który z pełną
odpowiedzialnością może powiedzied, że spotkał go na swojej drodze. Otóż
nie. Bo każdy kto czuje góry doskonale wie, że Ducha Gór nie sposób
dostrzec, że jego w zasadzie tylko się czuje. Czuje się bijącą od niego siłę.
Może też z tych powodów przy pierwszym tłumaczeniu książki brano pod
uwagę na jej tytuł różne nazwy ale nikt nie myślał by był to po prostu Duch
Gór. Oczywiście wizerunek Ducha Gór ulega ciągłym zmianom. Ewoluuje on
z biegiem czasu. Zupełnie inaczej go postrzegano dawniej, zupełnie inaczej
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postrzega się go dzisiaj. Np. w roku 1945 gdy ukazała się pierwsza polska
publikacja Józefa Sykulskiego jej tytuł brzmiał „Liczyrzepa zły duch
Karkonoszy”. Początkowo faktycznie Ducha Gór uznawano za kogoś
strasznego, groźnego i przerażającego. Później to się zmieniało. Obecnie
Duch Gór nie jest już taki straszny chociaż uważa się go za bardzo surowego
w stosunku do ludzi krzywdzących innych.
Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że takie wyobrażenie Ducha Gór
dotyczy tylko Karkonoszy. Żadne inne góry nie mają ducha określanego
w ten sposób. Aby jednak poznad kim jest Duch Gór trzeba wyjśd w góry,
niekoniecznie w ładną pogodę. Bo tylko przeżywając potęgę gór możemy
zbliżyd się do niego. I niech nikt nie myśli, że idąc w góry zaraz spotka Ducha
Gór. O nie, na to nie wystarczy jeden czy nawet kilka dni. Bardzo często
ludzie chodząc przez całe życie po górach nawet nie zbliżyli się do niego. Bo
prawda jest taka, że nie każdy jest godzien dostąpid zaszczytu spotkania
Pana naszych gór. Mimo iż on zawsze jest koło nas.
Carl Hauptmann, Księga Ducha Gór, tłumaczenie Emil Mendyk i Przemysław
Wiater, Wydawnictwo AD REM Jelenia Góra 2014, str. 120.

Krzysztof Tęcza
Kowarski Zjazd Saniami Rogatymi
W sobotę 21 lutego 2015 roku w Kowarach zorganizowano Międzynarodowy
Zjazd Saniami Rogatymi. Mimo, iż był to już 13. zjazd nikomu nie przyniósł on
pecha. Wręcz przeciwnie. Wszyscy uczestnicy, a było w tym roku
sześddziesiąt dwie załogi, bawili się przednio. Do organizacji imprezy
przystąpili: Gmina Miejska Kowary, Związek Gmin Karkonoskich, Jelenia
Struga MEDICAL SPA, Sztolnie Kowary, Kopalnia Podgórze, Miejski Ośrodek
Kultury w Kowarach i Fundacja Slow City. Natomiast Honorowym
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Patronatem objął ją Nadleśniczy Nadleśnictwa „Śnieżka” pan Jarosław Zając.
Gospodarzem imprezy była burmistrz Kowar pani Bożena Wiśniewska.

Foto: Krzysztof Tęcza
Początkowo, ze względu na lekkie zmrożenie pokrywy śnieżnej, uczestnicy
zjazdu obawiali się, że trasa może byd zbyt ślizga. Jednak z upływem czasu
ciepłe promienie słoneczne robiły swoje. Chociaż pierwsza załoga
wyznaczyła tak świetny czas, że kolejne by ich pobid musiały iśd na całego.
Dlatego prawie wszystkie zjazdy były bardzo szybkie. Powodowało to wiele
nieprzewidzianych sytuacji kiedy to trzeba było albo wyciągad sanie ze
śniegu zalegającego pobocza drogi albo gonid na piechotę by je złapad.
W każdym razie nikt nie odniósł jakiś obrażeo i wszyscy mogli przystąpid do
kolejnych konkurencji. Najwięcej kłopotów sprawiło „rżnięcie” drzewa.
Wszak w dzisiejszych czasach mało kto potrafi używad ręcznej piły. Nic więc
dziwnego, że śmiechu przy tej konkurencji było co niemiara. O wiele lepiej
wychodziły uczestnikom zabawy w rzucanie śnieżką do dzwonków czy
wiązanie drewna. Najciekawszym dla oka był konkurs na najładniejsze
przebranie. Szkoda tylko, że w oczach jury uznania nie znalazły osoby przez
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większośd obecnych uważane za najlepiej ubranych. No cóż każdy ma inne
odczucia, a jak wiadomo o gustach się nie dyskutuje.
Wydarzeniem tegorocznego spotkania była, zorganizowana po raz pierwszy,
kąpiel morsów. Śmiałkowie nie przestraszyli się pływających kawałków lodu
w przygotowanym przeręblu. Ciekawe komu było zimniej, tym którzy
zanurzyli się w lodowatej wodzie czy pozostałym, którzy patrzyli na ich
wyczyny. Ciekawe jak na ten wyczyn zapatrywali się uczestnicy z dalekiego
Meksyku.
W spotkaniu wzięło udział wielu mieszkaoców zarówno Kowar jak i całego
regionu, ale także przebywający tu wczasowicze i turyści. Była także grupa
dzieci z Warsztatu Terapii Zajęciowej. Bawiły się one wspólnie z ich
opiekunami. Oczywiście najważniejszym nie był wynik jaki osiągnęły
poszczególne drużyny ale nie można odbierad satysfakcji zwycięzcom
zawodów. Dlatego informuję, że w Międzynarodowym Zjeździe Saniami
Rogatymi w roku 2015 I miejsce zdobyli Jan Pawlak i Andrzej Łupkowski;
II miejsce Bartłomiej i Tomasz Skrabek, a III Marta Chrząszcz i Wojciech
Wożniak.
Ponieważ w roku obecnym przypada dwusetna rocznica zjazdów do Kowar
musimy wiedzied, że sanie rogate nie są miejscowym wynalazkiem.
Przywędrowały do nas z terenów alpejskich. Początkowo używano ich do
zwożenia z terenów górskich siana i drewna. Oczywiście wykorzystywano je
także do transportu ludzi. Zapewne to ostatnie tak się spodobało, że szybko
sanie zyskały uznanie w oczach przybywających tu turystów. Organizowano
zatem wszelkiego rodzaju zjazdy, zawody czy po prostu proponowano
chętnym jako dodatkową rozrywkę. Pierwszy udokumentowany zjazd
saniami rogatymi w Karkonoszach odbył się w roku 1737 i miał miejsce
w rejonie Kotła Małego Stawu ale dla nas pierwszym zjazdem dającym
początek dzisiejszej imprezie był ten, który odbył się w roku 1815. To
wówczas zorganizowano szaleoczy pomysł pokonania siedmiokilometrowej
trasy z Przełęczy Okraj do Kowar. Zjazd ten trwał tylko 20 minut ale tak się
spodobał, zarówno uczestnikom, jak i właścicielom obiektów, w których
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turyści zostawiali swoje pieniążki, że od tej pory postanowili oni organizowad
taką imprezę corocznie.
Zjazdy saniami rogatymi szybko przestały mied charakter elitarny i stały się
rozrywką tak masową, że pod koniec XIX wieku organizowano je nie tylko do
Kowar ale także do Sobieszowa, Jagniątkowa, Szklarskiej Poręby, Karpacza
czy na drugą stronę Karkonoszy. Aby sprostad tak dużemu zapotrzebowaniu
przygotowano wówczas 3000 sao oraz utrzymywano podobną ilośd koni
zaprzęgowych.
Niestety zmiany jakie nastąpiły na tym terenie po II wojnie światowej
spowodowały zanik tej ciekawej formy aktywności turystycznej. Na jej
wznowienie trzeba było czekad ponad pół wieku. Na szczęście kilkanaście lat
temu ponownie ujrzeliśmy zjeżdżających na saniach ludzi. I od tej pory
impreza ta zyskuje coraz większe uznanie w oczach turystów, którzy coraz
liczniej przybywają na organizowane co roku zawody. I niech tak zostanie.
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Pasjonaci
Krzysztof Tęcza
Emil Krebs – śląski geniusz
W środę 4 lutego 2015 roku w siedzibie jeleniogórskiego oddziału Archiwum
Paostwowego we Wrocławiu zostało zorganizowane spotkanie z paostwem
Margrit i Eckhard Hoffmann. Pan Eckhard opowiedział słuchaczom o Emilu
Krebsie, bracie jego dziadka. Otóż ten urodzony 15 listopada 1867 r.
w Świebodzicach człowiek zapisał się w historii Śląska jako geniusz. Emil
Krebs opanował biegle znajomośd 68 języków, zaś posługiwał się 111.
Przynajmniej w tylu językach posiadał w swojej domowej bibliotece książki.
Ponieważ jednak we wszystkich były jego odręczne notatki należy przyjąd, że
właśnie tyloma językami posługiwał się.

Sobiesław Nowotny (tłumacz), Janusz Gołaszewski (dyrektor AP we
Wrocławiu) i Eckhard Hoffmann (wnuk brata Emila). Na ekranie Emil Krebs.
Foto: Krzysztof Tęcza
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W roku 1870 Emil trafia do miejscowości Opoczka w powiecie świdnickim.
Tam też zaczyna swoją naukę. W latach późniejszych uczęszcza do Szkoły
Realnej w Świebodzicach i Gimnazjum Ewangelickiego w Świdnicy.
Pierwszym językiem obcym z jakim miał do czynienia był francuski. Gdy
w roku 1887 zdawał maturę posługiwał się już 12 językami. Nic więc
dziwnego, że kontynuując naukę na Uniwersytecie we Wrocławiu (teologia
i filozofia), Uniwersytecie w Berlinie (nauki prawne) równolegle uczęszcza do
Seminarium Języków Orientalnych gdzie zgłębia tajniki języka chioskiego.
W roku 1891 zdaje pierwsze egzaminy prawnicze co pozwala mu na
pozyskanie stanowiska aplikanta sądowego przy królewsko-pruskim Sądzie
Okręgowym w Boguszowie-Gorcach. Rok później zostaje aplikantem Sądu
Najwyższego w Berlinie. Zaraz jednak zostaje wysłany do Chin, gdzie pełni
obowiązki tłumacza Niemieckiego Poselstwa w Pekinie. Tam też wstępuje
w związek małżeoski z Amandą Heyne, z domu Clasewald. W 1917 roku po
zerwaniu stosunków dyplomatycznych między Chinami a Niemcami (I wojna
światowa), Krebs wraca do kraju, gdzie, o dziwo!, nie ma zapotrzebowania
na jego usługi. Dopiero w roku 1923 zostaje zatrudniony w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych, gdzie pracuje do swojej śmierci w 1930 roku.
Zanim pochowano na Cmentarzu Południowo-Zachodnim w Stahnsdorf (koło
Berlina) jego doczesne szczątki pobrano do celów badawczych jego mózg.
Badania przeprowadził prof. Oskar Vogt kierownik „Instytutu Cesarza
Wilhelma do Badao Mózgu w Berlinie”. Ponowne badania przeprowadzono
w „Centrum Badao nad Mózgiem” w Jülich. Dokonała tego prof. Katrin
Amunds. Badanie te, tak jak poprzednie, potwierdziło, że właściciel takiego
mózgu musiał byd geniuszem językowym. Po prostu nie miał innego wyjścia.
Niestety Emil Krebs, jak to w życiu bywa, nie był wynagradzany w takim
stopniu na jaki zasługiwała jego wiedza. Dlatego też stale cierpiał na
niedobór środków finansowych. Co prawda w okresie „bezrobocia”
otrzymywał wsparcie od przemysłowca Gustava Kruppa z Essen, jednak
w ostatecznym rozrachunku wdowa po nim nie była w stanie utrzymad
mieszkania, a tym bardziej sporej biblioteki, jaką pozostawił jej mąż. Dlatego
wystawiła owe zbiory na sprzedaż, zaznaczając jednak, że chce je oddad
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w całości. W 1932 roku zbiór nabyła Amerykaoska Biblioteka Narodowa
w Waszyngtonie. Najcenniejszą częśd, złożoną z chioskich pism, wydzielono
i umieszczono w Gabinecie Rarytasów w Budynku Jeffersona.

Foto: Krzysztof Tęcza
Ponieważ takich ludzi jak przedstawiany powyżej bohater jest niezwykle
mało postanowiono zorganizowad o nim specjalną wystawę. Do swego
pomysłu Eckhard Hoffmann przekonał pracowników Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Świdnicy i dzięki wspólnym wysiłkom powstała wystawa pt.
„Emil Krebs. U granic geniuszu”. Zarówno materiały na wystawę jak
i spotkanie bardzo zręcznie tłumaczył pan Sobiesław Nowotny ze Świdnicy.
Na otwarcie wystawy przybył dyrektor Archiwum Paostwowego we
Wrocławiu pan Janusz Gołaszewski oraz m.in.: Alicja Raczek (Książnica
Karkonoska), Kazimierz Stąpór (Biblioteka Karkonoskiej Paostwowej Szkoły
Wyższej), Stanisław Firszt (Muzeum Przyrodnicze) czy Czesław Margas –
nestor polskiej archiwistyki. Obecni byli także słuchacze studiów
germanistycznych KPSW w Jeleniej Górze wraz z wykładowcą Józefem
Zapruckim.
Wystawa będzie udostępniana w godzinach pracy Archiwum Paostwowego
we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze.
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Jubileusze
Krzysztof Tęcza
XX lat Muzeum Zabawek w Karpaczu
Kto by pomyślał, że dwadzieścia lat minie tak szybko. A jednak. Decyzję
o utworzeniu

muzeum,

któremu

początek

dały

zbiory

Henryka

Tomaszewskiego, podjęto 28 lutego 1995 roku. Niektórzy dziwią się dlaczego
akurat tutaj. Nie ma jednak w tym fakcie nic dziwnego. Wszak Henryk
Tomaszewski był obywatelem Karpacza od 1968 roku. W roku 1994 otrzymał
tytuł „Zasłużony dla miasta Karpacza”. Po śmierci jego prochy zostały
złożone na cmentarzu przy świątyni Wang. Uważał on, że dzieci uczą się
najlepiej poprzez zabawę. I miał całkowitą rację. Bo czyż zabawka, nawet ta
najmniejsza, nie oferuje bawiącemu się nią czegoś ciekawego, wesołego,
czasami niewytłumaczalnego, ale zawsze daje radośd. To dzięki zabawie
zapominamy o smutku, wchodzimy w świat wyobraźni. Dzięki właśnie
zabawkom dzieci rozwijają się i mądrzeją.
Zbiory Henryka Tomaszewskiego są wyjątkowe. Nie mówimy tu oczywiście
o ich wielkości, ale o wielkiej różnorodności. Zabawki przekazane przez
mistrza pochodzą w zasadzie z całego świata. Są wśród nich egzemplarze
niezwykłe, pobudzające naszą wyobraźnię, są też jednak znane wszystkim
odwiedzającym to miejsce. Spotkamy tu postaci z bajek naszego
dzieciostwa. Ba niektóre znane są już dzieciom od wielu pokoleo. Bo
niektóre z nich wcale nie starzeją się. Wciąż są lubiane i chętnie nabywane.
Bo któż, pamiętając je z dzieciostwa, nie sprezentuje ich swoim pociechom.
W karpackim muzeum zabawki, dzięki panu Kazimierzowi Wiśniakowi, który
wykonał dla nich bajkową scenografię, nabrały innego wymiaru. Nie są one
tylko zwykłymi eksponatami. A jak ważna jest dobra forma prezentacji,
widzimy dzisiaj codziennie, spotykając się na każdym kroku z byle jakością.
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Zabawka nie może byd byle jaka. Musi bowiem spełnid oczekiwania dzieci.
Chociaż kto jak kto, ale dzieci potrafią cieszyd się z wszystkiego.

Foto: Krzysztof Tęcza

Ponieważ zbiór wciąż uzupełniano o nowe eksponaty, szybko okazało się, że
pierwotna siedziba jest zbyt mała by pomieścid rozrastającą się kolekcję.
Dlatego, mimo krytycznych uwag, dobrze się stało, że ratując bardzo ciekawy
zabytek kolejnictwa, miasto postanowiło przekazad dworzec nieczynnej
stacji kolejowej na potrzeby muzeum. Od tej pory muzeum odżyło. Nie dośd,
że zyskało dużo nowego miejsca, to dodatkowo mogło pokusid się
o stworzenie działu związanego z koleją. Mało tego teren przy dawnej stacji
oprócz lepszego usytuowania pozwolił na utworzenie wielu miejsc
parkingowych co nie jest bez znaczenia jeśli chodzi o udostępnienie obiektu.
Dwadzieścia lat w życiu muzeum to może niewiele, jednak dwadzieścia lat
ciągłego sprawiania radości odwiedzającym to miejsce, to dużo, bardzo
dużo. Nic więc dziwnego, że na dzisiejszą (27.02.2015 r.) uroczystośd
przybyło tak wiele osób. Niektóre przyniosły z sobą prezenty. Sprawiły tym
radośd gospodarzowi wieczoru pani Agnieszce Lemiszewskiej dyrektor
muzeum. Pani Agnieszka opowiedziała o dawnych czasach, kiedy tworzono
placówkę, ale także odniosła się do chwili obecnej i przyszłości zbiorów.
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Foto: Krzysztof Tęcza

Obecny na jubileuszu burmistrz Miasta Karpacz pan Radosław Jęcek
w imieniu rady miasta podziękował pracownikom muzeum i wręczył im
stosowne listy gratulacyjne. Również pani dyrektor muzeum przyłączyła się
do tych podziękowao. Słowa podziękowania skierowała także do władz
miasta Karpacza oraz członków Rady Muzealnej. Nie zapomniała o firmach
i osobach prywatnych wspomagających placówkę.
Miłą niespodzianką dla wszystkich było pokazanie filmu o muzeum
zrealizowanym przez Młodzieżowe Studio Reporterskie. Dzięki temu można
było zobaczyd jak wszystko zmieniało się, jak wyglądały początki pracy przy
tworzeniu zbioru oraz twarze osób zasłużonych dla tej instytucji, twarze
osób które dalszą pracę dla dobra placówki przekazały w nowe ręce.
Oczywiście nie oznacza to, że już nic nie robią dla muzeum, jednak pojawiają
się tu znacznie rzadziej niż dawniej. Nie można jednak zapominad o ich
pracy.
Dzisiaj, z okazji XX rocznicy istnienia tego wyjątkowego miejsca, wypada
życzyd by przez następne lata z budynku tego wychodzili, tak jak dotąd,
ludzie uśmiechnięci. Ludzie, którym dane było przeżyd właśnie coś
wyjątkowego, ciekawego i przypomnied sobie, chociaż na chwilę, czasy
swojego dzieciostwa.
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Krzysztof Tęcza
60. Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Narciarski „Karkonosze
2015”
Turystyka ma różne oblicza. Najpopularniejszą jej odmianą jest oczywiście
turystyka piesza. To właśnie piechurzy od niepamiętnych czasów poznawali
kraj przemieszczając się na własnych nogach. Początkowo terenem ich
zainteresowania były niziny. Z czasem jednak coraz częściej spoglądali oni na
góry. Gdy pojawili się w nich, stworzyli turystykę górską. Ze względu jednak
na piękno jakie zastali w górach nie chcieli pozbawiad się tych wspaniałych
doznao w okresie zimowym kiedy to góry, zasypane białym puchem stawały
się zwykle niedostępne dla przeciętnego turysty. Wymyślili odpowiedni
sprzęt. Najpierw był to sprzęt ułatwiający poruszanie się po głębokim śniegu,
dzisiaj znany jako rakiety śnieżne. Później wymyślono narty. Gdy je
stworzono powstała zimowa turystyka górska będąca najwyższym stopniem
turystyki. To właśnie ludzie uprawiający turystykę narciarską osiągnęli
szczyty, w przenośni i dosłownie. To oni, jako pierwsi, mogli przeżyd chwile
przyjemności a zarazem grozy, jakich nie spotyka się na nizinach. To oni
posmakowali tej niemożliwej do opisania przyjemności wynikającej
z obcowania z przyrodą w okresie zimy. Dlatego też zaczęto organizowad
różnego rodzaju rajdy i imprezy typowo narciarskie. Początkowo nie miało
znaczenia kto na jakich nartach jeździ. Z czasem zaczęto dzielid turystów na
grupy wykorzystujące różnego rodzaju narty. Dzisiaj trasy narciarskie
pokonuje się na nartach ski-turowych, biegowo-śladowych oraz rakietach
śnieżnych. Oczywiście nie bez znaczenia w tego typu turystyce jest
posiadanie odpowiedniej kondycji fizycznej, nie wystarczą tu bowiem same
chęci. Turystyka narciarska jest nie tylko wymagająca ale często bywa
niebezpieczna. I właśnie dlatego trzeba, uprawiając ją, znad podstawowe
zasady dotyczące przebywania w górach, udzielania pierwszej pomocy,
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doboru stosownego ekwipunku, topografii terenu czy wręcz umiejętności
dobrania odpowiedniego ubioru. Wszystkie te, często wydawałoby się błahe
czynniki, mają wpływ na komfort jazdy, nasze zdrowie a często i życie.

Foto: Krzysztof Tęcza
Turystyka narciarska szybko stała się tak popularna, że powstające
organizacje zaczęły tworzyd odznaki turystyczne, początkowo zachęcające do
ich zdobywania, później określające wręcz umiejętności i doświadczenie ich
zdobywców. Dlatego były one coraz chętniej zdobywane.
Zorganizowane narciarstwo na ziemiach Polskich rozpoczęło się na początku
XX wieku. To wtedy zaczęły powstawad pierwsze organizacje narciarskie.
Doprowadziło to do powstania Polskiego Związku Narciarskiego. I to właśnie
ta organizacja w roku 1932 stworzyła odznakę górską PZN. Dzisiaj PTTK jest
kontynuatorem tej odznaki przekształconej w Górską Odznakę Narciarską.
Kto zapozna się z regulaminem tej odznaki będzie wiedział, że wcale nie jest
tak łatwo ją zdobyd. Dlatego też pomocą w tym jest organizowanie rajdów
narciarskich podczas których pod fachowym okiem doświadczonych
przewodników można spełnid wymogi regulaminowe odznaki.
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Foto: Krzysztof Tęcza
Po II wojnie oświatowej, gdy powstały warunki do uprawiania turystyki
narciarskiej w Sudetach zaczęto organizowad, zgodnie z ówczesnymi
wytycznymi władz paostwowych, wielkie masowe imprezy turystyczne. I to
właśnie wtedy miał miejsce pierwszy rajd narciarski Karkonosze. W kolejnych
latach rajd ten przybierał różne formy by w koocu stad się cykliczną imprezą
firmowaną przez Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze. To
właśnie działacze tego oddziału od początku zajmują się zarówno organizacją
jak i realizacją rajdu Karkonosze. To dzięki ich wytrwałości a często i uporowi
impreza ta nie znikła, tak jak wszystkie pozostałe, z kalendarza i na dzieo
dzisiejszy jest to najstarszy rajd narciarski w Polsce. Nie ma drugiej imprezy
o takim stażu. Dlatego też na rajd wciąż przybywają chętni. Co prawda
w dawnych czasach w rajdzie brało udział kilkaset, a nawet kilka tysięcy
osób. Dzisiaj jest to już nie do pomyślenia. Ale to i dobrze, gdyż narciarska
impreza górska nie może byd masówką. Ani to bezpieczne ani przyjemne.
Dzisiaj w rajdzie bierze udział kilkadziesiąt osób. I to w zupełności wystarczy.
Prowadzący trasy mogą nie tylko zadbad o bezpieczeostwo uczestników ale
także, co nie jest bez znaczenia, przekazywad im w trakcie wędrówki
wiadomości krajoznawcze.
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W roku obecnym Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze
przygotował dla narciarzy biorących udział w 60. Jubileuszowym
Ogólnopolskim Rajdzie Narciarskim „Karkonosze 2015” trasy zarówno po
polskiej jak i czeskiej stronie gór. Turyści dotarli m. in. do Słonecznika,
Śląskich Kamieni, Czeskich Kamieni, Źródeł Łaby, Wodospadu Kamieoczyka,
Wodospadu Mumlavy, Twarożnika, Trzech Świnek. Zjechali do Śpindleruv
Mlyn by później dotrzed na Przełęcz Karkonoską. Byli także w wielu czeskich
schroniskach. Na noc jednak ściągali do schroniska Odrodzenie, a później do
schroniska

na

Szrenicy,

gdzie

miało

miejsce

zakooczenie

rajdu

i podsumowanie rywalizacji. To jeśli chodzi o Karkonosze. Kolejna bowiem
trasa początkowo wiodła przez Góry Izerskie i dlatego pierwsze noclegi
zorganizowano w Stacji Turystycznej Orle. Stamtąd trasa prowadziła przez
graniczny mostek do Jizerki i Smedavy.
Narciarze w ciągu 7 dni poznali wiele ciekawych miejsc ale także
doświadczyli zmienności pogody. Przeważnie było słonecznie i spokojnie,
trafiły się jednak dni, kiedy to wiatr nie pozwalał utrzymad się na nogach
przemieszczającym się po niemalże szklanej powierzchni zbocza. I właśnie
w takich momentach przydawało się doświadczenie a także kondycja. Bez
tego ani rusz.
Podczas

spotkania

uhonorowano

podsumowującego

poszczególnych

narciarzy.

wyróżniono
Nie

drużyny

zapomniano

oraz
także

o organizatorach, dzięki którym od wielu lat rajd uważany jest za jeden
z najlepszych jakie jeszcze odbywają się w naszym kraju. Nie bez znaczenia
jest fakt, że Rajd Karkonosze to najstarsza tego typu impreza w Polsce.
W podziękowaniu za wiele lat wyrzeczeo i darmowej pracy na rzecz turystyki
narciarskiej komandor rajdu Jan Jabłooski oraz wicekomandor Wanda
Oryszczak otrzymali „miłe słowa” umieszczone na bardzo ładnych plakietach
przeznaczonych do ustawienia na biurku. Osoby znające się na rzeczy,
wypatrzą na pewno widoczne na tych obrazkach „chude bałwany”. A ci,
którzy nie wiedzą o co chodzi niech starają się dowiedzied. Nie będzie to
takie łatwe.
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Foto: Krzysztof Tęcza
Nagrody dla osób wyróżnionych wręczali: Irena Kempisty (naczelnik
Wydziału Kultury i Turystyki UM Jelenia Góra), Edmund Brzozowski
(przewodniczący Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK) oraz Andrzej
Mateusiak (wiceprzewodniczący ZO PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej
Górze. Krzysztof Tęcza prowadzący Regionalną Pracownię Krajoznawczą
Karkonoszy powstałą przy Związku Gmin Karkonoskich wręczył ufundowane
przez RPK nagrody dla osób, które dbały o bezpieczeostwo turystów na
trasie

a

jednocześnie

krajoznawcze.

Oprócz

przekazywały
Jana

im

Jabłooskiego,

podstawowe

informacje

doświadczonego

skoczka

narciarskiego, który otrzymał album o sportowcach ziemi jeleniogórskiej,
nagrodził Wandę Oryszczak, Leszka Popiela i Janusza Perza. Otrzymali oni
komplety, wydawanego przez Karkonoski Park Narodowy i Związek Gmin
Karkonoskich, kwartalnika Karkonosze.
Bardzo dużo radości sprawił wszystkim konkurs krajoznawczy, który
poprowadził Włodzimierz Bayer. Za to Andrzej Mateusiak wygłosił prelekcję
o turystyce narciarskiej w Karkonoszach. Była to duża dawka niespotykanych
a i nieznanych informacji, które Andrzej odnalazł w starych publikacjach.
Jeśli ktoś myśli, że na tym zakooczono ów wieczór to oczywiście bardzo się
myli. Był to dopiero początek zabawy. Dopiero teraz zaczęto wspominad
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zarówno stare dobre dla narciarstwa czasy jak i opowiadad o przygodach
jakie wydarzyły się podczas tegorocznej imprezy. Między innymi
dowiedzieliśmy się skąd wzięło się określenie „chude bałwany” i co ono
w ogóle znaczy. A by dobry humor nie opuszczał nikogo zbyt szybko
przyszedł chłopak z gitarą (Jarek) i zaczęła się częśd artystyczna. Śpiewano
znane wszystkim piosenki, zarówno górskie, szanty, jak i nie koniecznie
związane z turystyką. Ktoś rzucił nieśmiało dowcip. Po chwili ktoś
opowiedział coś zabawnego. No i poszło. Przesiedzieliśmy tak, jak to mówią,
do białego rana. A o brzasku, po śniadaniu, ruszyliśmy by wykonad ostatnie
zjazdy i dotrzed do Szklarskiej Poręby czy Jakuszyc, a stamtąd do swoich
domów.
Jestem pewien, że spotkamy się ponownie za rok. Magia Karkonoszy i Gór
Izerskich nie pozwoli nam na siedzenie w domu.
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Głos w dyskusji
Paulina Świerk
Wczoraj i dziś Regionalnych Pracowni Krajoznawczych PTTK
Pierwsze pracownie powstawały na mocy uchwały Prezydium Zarządu
Głównego PTTK z dnia 26 kwietnia 1967 roku. Na podstawie pisma okólnego
z 9 sierpnia 1969 r. z załącznikami oraz pisma okólnego z 8 maja 1972 r.
również z załącznikami można ustalid, jaką działalnośd powinny prowadzid
pracownie. Za podstawową (ciągłą) działalnośd pracowni Zarząd Główny
PTTK uznał:


gromadzenie

i

opracowywanie

materiałów

krajoznawczo-

turystycznych regionu,


popularyzację idei krajoznawstwa,



prowadzenie poradni, biblioteki oraz czytelni czasopism i książek

krajoznawczych,


dysponowanie

przez

pracownie

środkami

audiowizualnymi

i pomocami naukowymi w celu szkolenia kadry turystycznej,


prowadzenie kartoteki i fototeki krajoznawczej,



opracowywanie bibliografii krajoznawczej,



organizowanie odczytów, prelekcji, wystaw, konkursów, dyskusji

i sesji krajoznawczych,


techniczne

zabezpieczenie

działalności

Komisji

Krajoznawczej

i Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego Zarządu Okręgu PTTK,


współpracę z towarzystwami społeczno-kulturalnymi, szkolnymi

ośrodkami krajoznawczo-turystycznymi, muzeami i innymi organizacjami
społecznymi oraz instytucjami kulturalnymi,
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współpracę z wojewódzkimi ośrodkami informacji turystycznej

w zakresie opracowywania oraz wydawania przewodników, informatorów
i folderów krajoznawczych,


prowadzenie ścisłej współpracy z komisjami statutowymi PTTK,



współpracę z prasą, radiem i telewizją w celu popularyzacji

przejawów życia krajoznawczego regionu,


wymianę doświadczeo z innymi okręgami PTTK w zakresie metodyki

pracy krajoznawczej.
Za działalnośd terenową (specjalistyczną) pracowni uznano:


sprawowanie opieki i kontroli nad poradniami krajoznawczymi PTTK

w okręgu,


prowadzenie

inwentaryzacji

krajoznawczej,

gromadzenie

i upowszechnianie jej wyników,


opracowywanie

wydawnictw

metodycznych

z

dziedziny

krajoznawstwa,


opracowywanie monografii krajoznawczych,



opracowywanie na potrzeby komisji turystyki kwalifikowanej

materiałów krajoznawczych,


współpracę z biurami obsługi ruchu turystycznego w zakresie

programowania wycieczek, szczególnie dla młodzieży szkolnej,


prowadzenie

ośrodka

metodycznego

pracy

krajoznawczej

z młodzieżą,


prowadzenie klubu instruktorów krajoznawstwa.

Za działalnośd doraźną (zleconą) uznano:


szkolenie prelegentów, wykładowców, aktywu PTTK w zakresie

krajoznawstwa,


recenzowanie opracowao krajoznawczych, udzielanie konsultacji,



podejmowanie prac badawczych z dziedziny krajoznawstwa.

Regulamin RPK podejmował też kwestie formalne dotyczące spełnienia
warunków przy powoływaniu nowych pracowni - posiadanie właściwego
lokalu, odpowiedniego kandydata, itp. Na koniec regulaminu pojawia się
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stwierdzenie, że środki na działalnośd pracowni zabezpiecza Zarząd Główny
PTTK w budżecie Zarządu Okręgu PTTK. I właściwie to ostatnie zdanie
mogłoby podsumowad te pobożne życzenia - w podtekście: radźcie sobie!
Mój Szanowny poprzednik, Edwin Franciszek Kozłowski (w piśmie z 17 maja
1972 roku) pozwolił sobie skomentowad projektowany regulamin pracowni.
Zacytuję co poniektóre uwagi: „Przesłane nam wzorce nie rozwiązują
problemów *tj. brak etatów, niedofinansowanie placówki, brak właściwego
lokalu (w ‘72 RPK mieściła się na najwyższym poddaszu, czyli na III piętrze ze
skosami - to bardzo wąskie pomieszczenie), a nawet brak dostatecznych
podstaw

prawno-organizacyjnych

(zawieszenie

pomiędzy

Zarządem

Głównym, Zarządem Okręgu, Oddziałem PTTK w Gdaosku)+, lecz jeszcze
bardziej je gmatwają. Według tych założeo placówka nasza stanie się jeszcze
jednym

zbiurokratyzowanym

niewypałem,

szumna

z

nazwy

i

z

niewykonalnym programem, nawet przy 10 etatach”.
Najwięcej uwag kierownik pracowni miał do punktów, które traktowały
pracownie jako narzędzie Okręgowej Komisji Krajoznawczej i Zespołu
Metodyczno-Szkoleniowego Zarządu Okręgu PTTK. Do obsługi, czyli
technicznego zabezpieczenia Komisji i Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego
przeznaczony był dział programowy Zarządu Okręgu, a nie pracownia. Jeżeli
pracownia ma zajmowad się szkoleniem, to po co istnieje Zespół
Metodyczno-Szkoleniowy? Jeżeli ma obsługiwad Komisję Krajoznawczą, to
komu potrzebny jest dział programowy Zarządu Okręgu? Jeżeli ma zajmowad
się wypożyczaniem sprzętu audiowizualnego organizatorom różnych PTTKowskich kursów, to będzie wypożyczalnią sprzętu, a nie pracownią.
„Zaznaczam, że corocznie w naszym okręgu organizuje się 32-40 różnych
kursów, proszę to przemnożyd przez liczbę godzin wykładowych i rozrzut
tych kursów w terenie - pomoce naukowe i audiowizualne staną się
postrachem dla kierownika pracowni, który będzie odpowiedzialny za ich
stan techniczny, terminowośd dostawy, itp.” (cd. pisma z 17 maja 1972
roku).
A przecież podstawowym narzędziem pracy pracowni krajoznawczej są
zbiory - książkowe, czasopism, kartograficzne, druków ulotnych, itp. Jak
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zaznaczono w § 3 regulaminu RPK PTTK (to jeden z załączników pisma z 1972
r.), „podstawowym zadaniem pracowni jest gromadzenie i opracowywanie
materiałów krajoznawczych terenu działania oraz popularyzacja idei
krajoznawstwa”. Można więc powiedzied, że Zarząd Główny powołując
pracownie nie stracił z pola widzenia podstawowych celów Towarzystwa, ale
też od początku nie mógł się zdecydowad, czy pracownie mają mied
charakter kreacyjny, wykonywad pracę koncepcyjną, wydawad własne
publikacje, prowadzid własne projekty czy też obsługiwad kluby i komisje,
wykonywad pracę odtworzeniową, biurową, administracyjną i opracowywad
materiały krajoznawcze dla innych podmiotów. Sama koncepcja kierownika
pracowni, który nikim nie kieruje, jest z założenia błędna.
W tym miejscu należy przywoład pierwszy Statut PTK z 1906 roku, czyli
Ustawę Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, gdzie w § 1 stoi:
„Towarzystwo Krajoznawcze ma na celu:
1. zbieranie wiadomości dotyczących krajoznawstwa polskiego,
2. gromadzenie danych naukowych: geograficznych, fizjograficznych,
antropologicznych,

etnograficznych,

statystyczno-ekonomicznych,

archeologicznych oraz związanych z historią sztuki, dotyczących ziem
polskich i krajów przyległych, historycznie lub geograficznie z nimi *niemi+
związanych,
3. szerzenie wśród ogółu, a szczególnie wśród młodzieży, wiadomości
dotyczących krajoznawstwa polskiego.”
Do osiągnięcia swych celów Towarzystwo (§ 2 Ustawy): „organizuje
wycieczki po kraju (...), gromadzi wszelkie zbiory (...), zakłada i utrzymuje
bibliotekę (...), urządza odczyty i konferencje (...), organizuje wykłady (...),
otwiera pracownie do badao i doświadczeo, urządza wystawy krajoznawczonaukowe, wydaje czasopismo poświęcone krajoznawstwu polskiemu, (...)”.
Nawiązując więc do źródła - pracownie powinny mied charakter badawczy,
kreacyjny, powinny wydawad własne publikacje i realizowad swoje projekty.
Oczywiście, to jest ideał, na który trzeba mied środki finansowe i ludzi do
realizacji, ale to nie znaczy, że należy rezygnowad z takiej wizji i takiej
strategii działania. I może należałoby przypomnied ten ideał Zarządowi
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Głównemu i w szczególności Komisji Krajoznawczej ZG, gdyż władze
Towarzystwa

nie

mają

jakiegokolwiek pomysłu

czy koncepcji

na

funkcjonowanie RPK, tak różniących się przecież od siebie, w obecnych znacznie trudniejszych finansowo niż w latach 70. XX w. - warunkach.
Mój Szanowny poprzednik ośmieszył w swoim liście również punkt
regulaminu dotyczący opracowywania tras dla wycieczek młodzieżowych.
Od tego jest przecież przewodnik czy pilot, a w pracowni - przewodniki,
foldery i mapy. Dziś można by dodad: Internet, multimedia i aplikacje na
różne urządzenia. Edwin Kozłowski przypomniał również Zarządowi
Głównemu, że kluby instruktorów krajoznawstwa czy jakiekolwiek inne
kluby - zgodnie ze Statutem PTTK - działają przy oddziałach, a nie
pracowniach i do ich obsługi są pracownicy pionu programowego
(w czasach, kiedy takowy istniał). Uwagi te nie zmieniają faktu, że kluby,
komisje i pracownia mogą sprawnie współpracowad.
Do pobożnych życzeo Zarządu Głównego PTTK należało również zalecenie
prowadzenia ośrodka metodycznego pracy krajoznawczej z młodzieżą. PTK
i PTTK wypracowały przez przeszło 100 lat wiele skutecznych metod pracy
z młodzieżą, stosowanych dziś w szkolnych kołach/klubach krajoznawczoturystycznych. Pracownie służą w tym względzie pomocą na co dzieo,
udzielając chociażby informacji na temat zasad zdobywania odznak PTTK.
Używanie nazwy „ośrodek metodyczny” jest niepotrzebnym mnożeniem
bytów. W innych projektowanych regulaminach RPK pojawia się propozycja
prowadzenia Studium Wiedzy Krajoznawczej. Stąd niedaleko do studiów
podyplomowych czy niezrealizowanej idei Instytutu Krajoznawstwa, tylko jak
jednoetatowa pracownia ma sobie z tym poradzid?
Nasz sopocki krajoznawca zwraca uwagę, że regulamin RPK nic nie mówi
o konieczności gromadzenia druków ulotnych, regulaminów imprez,
rękopisów, maszynopisów, wycinków prasowych, wszelkich materialnych
śladów życia turystycznego, czyli o gromadzeniu proporczyków, odznak,
znaczków okolicznościowych, plakatów, nic nie mówi o ludziach, którzy mają
te wszystkie zadania realizowad - czy to poprzez Radę Programową, zespół
ludzi zajmujących się określonym działem czy po prostu dodatkowe etaty,
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a także o wydawaniu własnych periodyków czy biuletynu informacyjnego.
Uwagi Edwina Kozłowskiego z 1972 roku, które zresztą - jak sam zauważył wypływały tylko z troski o właściwy rozwój pracowni, wskazują na kierunek,
w jakim, bez względu na czasy i problemy - powinny się rozwijad pracownie.
Byd może kluczem do rozwoju każdej pracowni powinna byd specjalizacja,
jakiś kierunek badawczy. Ale tak czy inaczej - podstawowym celem każdej
pracowni

winno

byd

gromadzenie

i

udostępnianie

materiałów

krajoznawczych - na miarę środków, czasu i kadr. I to najlepiej takich
materiałów, które nie są łatwo dostępne w Internecie. To bowiem Internet,
a w szczególności zdigitalizowane zbiory są powodem, że ludzie nie
uczęszczają do bibliotek, archiwów i innych instytucji, pracowni, ośrodków
badao udostępniających swoje zbiory. To, że materiały archiwalne dotyczące
historii Towarzystwa są udostępniane w formie zdigitalizowanej, na stronie
Centralnej Biblioteki PTTK, jest korzystne, gdyż służy upowszechnianiu idei
i dorobku PTK i PTTK, ale jestem zdecydowanie przeciwna digitalizowaniu
innych zbiorów. Jeżeli wszystko zdigitalizujemy, nikt nie przyjdzie do
pracowni, do Centralnej Biblioteki PTTK zresztą również nie.
Zarząd Główny dofinansowuje zbiory i wyposażenie pracowni. Dopiero
w zeszłym roku (2014), po wielu latach, Komisja Krajoznawcza powróciła do
słusznego

pomysłu

dofinansowywania

działao

krajoznawczych

-

wydawnictw, wystaw, kursów. Warto w tym miejscu przypomnied, że
prelekcje, odczyty, które prowadziły pracownie, w tym gdaoska RPK, nie były
działalnością społeczną. Prelegenci dostawali wynagrodzenie. Nie wszyscy,
oczywiście, ale generalnie była to norma. Jak nie było środków na odczyty,
to nie było odczytów. To samo dotyczy inwentaryzacji krajoznawczej i innych
działao. Dopiero po 1989 roku faktycznie działacze Towarzystwa zaczęli
społecznie pracowad. Też nie wszyscy, oczywiście.
Każda pracownia w Polsce jest inna, wiele funkcjonuje szczątkowo, pełni
dyżury przez godzinę czy dwie tygodniowo, ale w takiej sytuacji tym bardziej
należy ustalid priorytety, czyli cele, które powinny byd realizowane przez
wszystkie pracownie, a do tego zakres dodatkowy, czyli specjalizację. Jeżeli
wszystkie pracownie będą miały pewien wspólny zakres działania, to będzie
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można pisad projekty dla wszystkich pracowni, tak jak to było w 2009 roku
w przypadku „Regionalizmu on-line” (katalogi elektroniczne zbiorów). Byd
może wymagam zbyt wiele, skoro władze Towarzystwa nie potrafią ułożyd
strategii dla PTTK na najbliższe lata, nie potrafią ustalid kierunku działania,
skoro nie mają wizji Towarzystwa za 10 czy 20 lat. A jak nie ma wizji, marzeo,
planów, to - podobnie jak w przypadku ludzi - stowarzyszenia umierają.
Komisja Krajoznawcza oczekuje od kierowników czy przedstawicieli
pracowni, że to oni napiszą dla siebie strategię, podobnie jak władze
Towarzystwa oczekują tego od swoich członków. A przecież zwykli działacze
nie mają wyobrażenia skali problemów i uzależnieo Towarzystwa, nie znają
sytuacji finansowej, różnych blokad prawnych i statutowych. Jeżeli
o problemach

Towarzystwa

nie

można

rozmawiad

na

Kongresie

Krajoznawstwa Polskiego, który jest najlepszym miejscem i czasem dla
dyskusji bez obrażania się, to gdzie i kiedy można?
Pracownie nie powinny byd bibliotekami czy też - jak niektórzy
anachronicznie proponują - filiami Centralnej Biblioteki PTTK. Model
biblioteczny jest na wymarciu - bez przyszłości i bez czytelników. Pracownie
nie powinny byd częścią zcentralizowanej struktury. Centralizacja to
najgorszy i w obecnych warunkach już niemożliwy model dla Towarzystwa.
Od kiedy oddziały stały się niezależne od Zarządu Głównego, powrotu do
zcentralizowanej formuły PTTK po prostu nie ma. Pracownie nie są
regionalne tylko z nazwy. Musiałyby byd bibliotekami, podobnie jak
Centralna Biblioteka, mied stałego pracownika na etacie i byd dostępne
przez cały tydzieo. Kto będzie realizował inne obowiązki kierownika
pracowni w czasie, kiedy on obsługuje bibliotekę i czytelników, zwłaszcza
jeżeli coś trzeba załatwid w terenie? Dopóki jakikolwiek oddział
w jakikolwiek sposób finansuje działalnośd pracowni (opłaca lokal, media,
etat), to Zarząd Główny, Centralna Biblioteka, jakakolwiek komisja, itp. nie
może nakazad pracowni niczego, co byłoby sprzeczne z uchwałami zarządów
oddziałów w sprawie pracowni. Bo tak stanowi prawo. Prześledzenie historii
RPK PTTK w Gdaosku dobitnie pokazuje, do jakich konfliktów i problemów
dochodziło poprzez zależnośd pracowni od trzech podmiotów - Zarządu

73

Głównego, Zarządu Okręgu i Oddziału PTTK w Gdaosku. Zwłaszcza że każdy
z tych podmiotów rościł sobie prawo do decydowania o wszystkim, co
dotyczy pracowni i jej kierownika.
Należy jednak dodad, że skoro Zarząd Główny dofinansowuje zbiory
pracowni, to właśnie ZG, a nie oddziały, powinien mied pierwszeostwo
w dysponowaniu tymi zbiorami w przypadki likwidacji pracowni. Pewne
procedury i zasady przechowywania i zachowywania dorobku Towarzystwa
powinny obowiązywad absolutnie wszystkich jego członków. Tak aby zbiory
i dokumentacja nie trafiały do archiwów czy magazynów innych instytucji
lub na śmietnik. Przedstawiciele ZG PTTK powinni przy każdej okazji
apelowad do członków Towarzystwa, aby przekazywali pracowniom
i Centralnej Bibliotece publikacje Towarzystwa, regulaminy imprez, pamiątki
z imprez czy biuletyny okolicznościowe. Jeżeli nie będziemy dbad o własny
dorobek i pamięd o ludziach, to inni też nie będą nas szanowad.
Moje

wnioski

dotyczące

funkcjonowania

pracowni

są

sprzeczne

z propozycjami niektórych członków Komisji Krajoznawczej (vide analiza
SWOT z lat 2012/2013), ale wynikają z doświadczenia (również
z doświadczenia mojego poprzednika), a nie z teoretyzowania. Byd może
Komisja Krajoznawcza powinna wrócid do praktyki dofinansowywania
rzeczywistych potrzeb poszczególnych pracowni. W jednym przypadku
pieniądze są potrzebne na prąd, ogrzewanie, telefon, Internet, podatki,
w innym - na zbiory czy na sprzęt, czyli - nie każdemu równo, ale wedle
potrzeb. Uważam, że pracownie powinny służyd przede wszystkim członkom
Towarzystwa i tym, którzy są przyszłością społeczeostwa - dzieciom,
młodzieży, studentom, a także pracownikom naukowym. To takim
odbiorcom pracownie powinny udostępniad zbiory krajoznawcze naszego
regionu. Muszą więc pracownie mied w swoich zbiorach coś, czego nie ma
nikt inny, co jest trudno dostępne - stare przewodniki, stare mapy, druki
wewnętrzne urzędów i organizacji, statystyki powszechnie niedostępne,
druki ulotne, rękopisy, itp. Powinny też gromadzid materiały dotyczące
historii Towarzystwa. Gdaoska pracownia spełnia te wszystkie warunki i tym
optymistycznym akcentem zakooczę to mało optymistyczne wystąpienie.
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Bogumił R. Korzeniewski
Podzwonne dla CZAK?
Wertując regulamin tegorocznego CZAK-u w Krasnobrodzie z łatwością
dostrzec w nim można czarne chmury unoszące się nad przyszłością tej
cyklicznej, do niedawna bardzo popularnej imprezy krajoznawczej. Wskazuje
na to chodby pobieżna analiza sinusoidy systematycznego wzrostu kosztów
uczestnictwa, której towarzyszy regularny spadek liczby uczestników.
O/Wojskowy w Chełmie, organizator krasnobrodzkiego CZAK-u 2015, od
szeregu lat utrzymuje prymat w ilości ustanowionych i zweryfikowanych
odznak turystycznych. Znany jest również z ponadprzeciętnej liczby dobrze
zorganizowanych imprez turystycznych. Są one, lub powinny byd, tak jak
gdziekolwiek indziej w Polsce pod szyldem PTTK, imprezami typu NON
PROFIT, gdzie według założeo statutowych, suma przychodów i wydatków
powinna zamykad się bilansem zerowym. I pewnie tak w większości jest. Jak
jednak wytłumaczyd fakt zachowania równowagi kosztów niedochodowego,
tygodniowego CZAK-u, z tygodniową, komercyjną wycieczką zagraniczną?
Zauważmy, że takie oferty biur podróży bez problemu znaleźd można w sieci.
Około 30-% wzrost kosztów uczestnictwa w stosunku do ubiegłego roku,
sygnalizuje jakiś przełom, niemal barierę zaporową. Może warto przy okazji
pokusid się o zestawienie owych kosztów z imprezami przewodnickimi
i przodownickimi? Od kilkunastu lat, regularnie, co rok byłem uczestnikiem
wszystkich CZAK-ów, zawsze łącznie z opcją przedzlotową. Na CZAK A.D.
2015 nie wybieram się, wszak przekroczona została cienka granica
wytrzymałości mojego emeryckiego portfela, a przecież to emeryci stanowią
trzon, jeśli nie większośd wśród uczestników CZAK-ów. Mimo to chełmskim
organizatorom życzę powodzenia. Nie chcę byd złym prorokiem, obawiam
się jednak, że staną się oni grabarzami sztandarowej imprezy krajoznawczej
jaką jest CZAK. Czy przykład plajty ubiegłorocznego CZAK-u kresowego
z podobnych powodów nie był wystarczającym sygnałem ostrzegawczym?
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Spotkania krajoznawcze
Szymon Bijak
Sesja krajoznawcza „Lublin w kręgu krajoznawstwa polskiego”
Rok 2015 krajoznawcy lubelscy zainaugurowali sesją pt. „Lublin w kręgu
krajoznawstwa polskiego”, która odbyła się 10 stycznia w gościnnych
murach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacioskiego
w Lublinie. Zorganizowane przez Komisję Krajoznawczą Oddziału Miejskiego
im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie spotkanie cieszyło się sporą
frekwencją, a przybyli na nie krajoznawcy z całego województwa
lubelskiego.

Foto: Szymon Bijak
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Sesję otworzył Wojciech Kowalski, jej inicjator i główny organizator, który
przywitał przybyłych na spotkanie krajoznawców i gości, w tym Andrzeja
Gordona, wiceprezesa PTTK, prof. Mariana Harasimiuka, byłego rektora
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doc. Henryka Stefanka,
kanclerza Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola
w Lublinie oraz członków honorowych Towarzystwa. Następnie głos zabrali
dr Andrzej Wasilewski, prezes Oddziału Miejskiego w Lublinie, oraz dr
Grzegorz Figiel, wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie,
którzy również przywitali przybyłych w imieniu głównych organizatorów
spotkania. Na zakooczenie części oficjalnej uroczyście wręczono Andrzejowi
Wasilewskiemu

odznakę

Zasłużonego

Instruktora

Krajoznawstwa,

a Andrzejowi Gordonowi – honorowo przyznaną odznakę „Miejsca kultu św.
Jana Pawła II”.
Częśd referatową sesji poprowadził Tadeusz Sobieszek, Członek Honorowy
PTTK. Na wstępie odwołał się do zapisów z dokumentów programowych
PTKraj i PTTK, zwracając uwagę na to, że chod uwarunkowania zewnętrzne
się zmieniły, to zawarte w nich idee, które przyświecały założycielom
krajoznawstwa polskiego, wciąż są aktualne. W podobnym duchu
wypowiadał się pierwszy referent, dr Andrzej Wasilewski. Przedstawił on
początki zorganizowanego krajoznawstwa polskiego, w świetle materiałów
źródłowych zawartych w „Ziemi”. Przywołał postacie, które zakładały PTKraj:
Zygmunta Glogera, Aleksandra Janowskiego i Kazimierza Kulwiecia.
Przypomniał także symbolikę i istotę znaku organizacyjnego PTKraj, czyli
spiętych obręczą herbów Warszawy, Krakowa i Poznania, z wizerunkiem ruin
ogrodzienieckich w środku. Kolejna prelegentka, dr Krystyna Harasimiuk
z WSSP im. W. Pola, przedstawiła krajoznawczy portret tego wybitnego
uczonego i poety, a dziś patrona uczelni. Urodzony w Lublinie Pol pozostawił
ciekawą, ale nie do kooca znaną i wykorzystywaną spuściznę krajoznawczą.
Po tej prezentacji nastąpiła przerwa, w czasie której można było obejrzed
wystawę związanych z tematami referatów zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Lublinie. W drugiej części sesji swoje prezentacje przedstawili
mgr Wiesław Wiącek, który przedstawił różnorodne aspekty życia
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Aleksandra Janowskiego, patrona Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie, oraz
mgr Ewa Hadrian z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, która
w barwny sposób przybliżyła podobieostwa miedzy Oskarem Kolbergiem
a Hieronimem Łopacioskim. Z obu tych prezentacji wynika jak ważną rolę
w edukacyjnych aspektach krajoznawczych odgrywają osobowości.
Na zakooczenie sesji Andrzej Gordon w imieniu władz Towarzystwa
przekazał organizatorom adres od prezesa PTTK Romana Bargieła
i podziękował zaangażowanym w spotkanie za twórczą realizację inicjatywy
inauguracji przygotowao do obchodów przypadającej na rok 2016 110.
rocznicy założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Krzysztof Tęcza
I Sympozjum Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Bukowcu
W ostatni dzieo stycznia 2015 roku miało miejsce rzadko spotykane
„wydarzenie”. Słowo to chyba najbardziej oddaje istotę sprawy. Otóż na
mapie Polski, w czasie gdy wszędzie wszystko jest likwidowane, pojawiła się
nowa jednostka mająca na celu działania w zakresie pozyskiwania,
przechowywania i zachowania w pamięci tego wszystkiego co dzieje się na
danym terenie obecnie, jak i tego co już minęło a ulega zapomnieniu.
Regionalna Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy utworzona przy Związku
Gmin Karkonoskich wpisuje się, dzięki stosownemu porozumieniu,
w strukturę PTTK-owskich pracowni, których jest 24. Dzięki z kolei
podpisanemu porozumieniu z Książnicą Karkonoską w Jeleniej Górze może
i już prowadzi wspólne prace nad uzupełnianiem brakujących materiałów
w zbiorach jeleniogórskiej biblioteki cyfrowej. Jest to możliwe dzięki
pozyskaniu księgozbioru po istniejącej w Jeleniej Górze w zeszłym stuleciu
podobnej jednostki.
Aby nie było nieporozumieo od razu wyjaśniam, że RPK to nie kolejna
biblioteka; to miejsce, w którym oczywiście gromadzi się wszelkiego typu
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materiały związane z historią, kulturą, turystyką itp. ale jest to miejsce,
w którym tego typu materiały będą także powstawad. To tutaj będą
przychodzid, a właściwie już przychodzą, zarówno turyści jak i osoby
zainteresowane swoim miejscem zamieszkania, by porozmawiad, by
dowiedzied się czegoś nowego, by wymienid swoje myśli, by w koocu
spotkad się z innymi i nie siedzied w domach przy komputerach, i nie
narzekad jak to jest im źle. Nie pomstowad na innych, dawad coś z siebie,
pomagad drugim, podejmowad wspólne wyzwania. Po to właśnie jest
tworzone takie miejsce. Oczywiście będą tu organizowane co jakiś czas
spotkania z ciekawymi ludźmi, czy spotkania tematyczne takie jak to
dzisiejsze. Dzięki temu stworzona zostanie możliwośd podnoszenia swojej
wiedzy.
Działania podejmowane przez RPK mają oczywiście w swoim podstawowym
wymiarze promowad nasz region. Dzięki takim ruchom jesteśmy nie tylko
coraz lepiej postrzegani tu lokalnie, ale coraz bardziej dostrzegani przez
mieszkaoców innych części Polski. Coraz więcej osób poznawszy piękno
naszego regionu chce tu przyjechad. A ponieważ napływ turystów zawsze
wiąże się z rozwojem gospodarczym terenu, na którym oni przebywają
(noclegi, wyżywienie, rozrywka itp.) działania takie są bardzo potrzebne.
Związek Gmin Karkonoskich jest niejako zobowiązany do podejmowania
działao promujących gminy związkowe i dlatego też poprzez utworzenie
takiej pracowni dostał do ręki kolejne narzędzie wspomagające realizację
powierzonym mu zadao. Ważnym jest także to, że wszystko co robi
wykonuje w ramach własnego budżetu. Oczywiście przy bardziej ambitnych
projektach będzie korzystał z ogólnodostępnych funduszy, o które jednak
trzeba walczyd.
Po pierwszym spotkaniu widzimy, że zainteresowanie tego typu działaniami
jest spore. Na sympozjum poświęconemu Grzbietowi Lasockiemu przybyło
prawie 130 osób. Byli to mieszkaocy Żar, Lubania, Olszyny, Szklarskiej
Poręby, Piechowic, Karpacza, Kowar, Jeleniej Góry, Kamiennej Góry,
Witkowa Śląskiego, Szczawna, Wałbrzycha, Strzegomia, Wrocławia a nawet
Warszawy. Na pewno wpływ na frekwencję miał sam temat jaki chcieliśmy
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poruszyd ale przede wszystkim nazwiska zaproszonych prelegentów. Wszak
są to uznani fachowcy w swoich dziedzinach. Dzisiejsi studenci często
korzystają z ich książek.

Uczestnicy sympozjum w Pracowni Krajoznawczej. Foto: Anna Tęcza
Ponieważ docierają do mnie cały czas przekazy od uczestników, w których
wyrażają oni swoje zadowolenie oraz chęd uczestniczenia w kolejnych
spotkaniach wiem, że bardzo pozytywnie zaskoczył ich profesor Michał
Mierzejewski, który o tak trudnej dziedzinie jak geologia potrafił opowiadad
tak przystępnie, iż nie było na sali kogoś kto nie zrozumiałby tematu. Poza
tym, co rzadko zdarza się podczas takich spotkao, kilkakrotnie jego sposób
prezentacji był na tyle żartobliwy, że rozbrzmiewały salwy śmiechu. I był to
śmiech aprobaty. Równie ciepło uczestnicy spotkania ocenili występ Marka
Malickiego opowiadającego o przyrodzie Grzbietu Lasockiego. Nie
spodziewali się tak ciekawie zaprezentowanej wiedzy i takiego jej zasobu.
Z kolei profesor Krzysztof Mazurski, jak zwykle, zaprezentował konkrety. To
dzięki jego dociekliwości dowiedzieliśmy się, że zgodnie z polskim prawem
Grzbiet Lasocki nie jest częścią Karkonoszy. Oczywiście jest to tylko podejście
prawne i należy je jak najszybciej zmienid. Wszystkie bowiem inne dziedziny
nauki prowadzą do zupełnie innego wniosku.
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Podczas spotkania mieliśmy okazje zapoznad się z referatem prof. Piotra
Migonia, który wygłosiła współautorka Roksana Knapik oraz Andrzeja Raja,
który jako dyrektor KPN miał zaszczyt reprezentowad Polskę na Światowym
Kongresie Parków Narodowych w Sydney. Dodatkowo wystąpił Krzysztof
Korzeo Dyrektor Biura Fundacji Dolina Pałaców i Ogrodów. Przedstawił on
dotychczasowe dokonania Fundacji oraz to co działo się w ostatnim okresie.
Poinformował także o planach na najbliższy czas. Z kolei Sandra
Nejranowska zaprezentowała wydawnictwo AD REM z Jeleniej Góry. To, że
wydawane przez nie publikacje są chętnie czytane widad było po kolejce jaka
wciąż utrzymywała się przy stoisku. Całośd spotkania poprowadzili Witold
Szczudłowski i piszący te słowa Krzysztof Tęcza.
Na koniec muszę podzielid się jeszcze informacją, że w spotkaniu wzięło
udział około trzydziestu przewodników sudeckich, którzy w ten sposób
chcieli poszerzyd swoja wiedzę, a na uroczystości otwarcia pracowni była
kierowniczka RPK we Wrocławiu pani Anna Rotko. Niektórzy z gości
przynieśli podarunki, którymi oczywiście były ciekawe publikacje z ich
domowych bibliotek. Bardzo miłym akcentem było przekazanie do naszego
księgozbioru tomiku wierszy „W srebrze jaśminów” Krystyny Sławioskiej
z Lubania. Autorka umieściła w publikacji stosowną dedykację.

Krzysztof Tęcza
Wystawa o Friederike i Friedrichu von Reden w Legnicy
W czwartek 12 lutego 2015 roku w Muzeum Miedzi w Legnicy oficjalnie
udostępniono publiczności wystawę „Friederike i Friedrich Wilhelm von
Reden. Matka Kotliny Jeleniogórskiej i ojciec górnośląskiego przemysłu”.
Wystawa ta przez ostatnie miesiące była prezentowana w siedzibie Związku
Gmin Karkonoskich w Bukowcu i, co było widad, wzbudzała ona spore
zainteresowanie odwiedzających pałac. Nic w tym dziwnego zważywszy na
przedstawiane postaci. Redenowie na stałe zapisali się w historii.
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Podejmowane przez nich działania w Bukowcu dały początek zupełnie
nowemu spojrzeniu na otaczający nas krajobraz. Pozwoliły na jego
pozytywne kreowanie oraz pokazały, że ingerencja weo, nawet w tak dużej
skali, może przynieśd zupełnie nowe bardzo pozytywne wartości. Ponieważ
krajobraz łatwo można zepsud Redenowie, mając tego świadomośd,
zatrudniali do wykonania swojego zamierzenia odpowiednich fachowców,
którzy posiadali stosowną wiedzę i umiejętności. Dlatego jeszcze dzisiaj,
mimo tak długiej przerwy w pielęgnacji bukowieckiego założenia, można
tutaj dostrzec zawartą w nim myśl i główne zasady jakie wówczas stosowano
przy tworzeniu takich terenów.
W dniu dzisiejszym, przed otwarciem wystawy, pani Urszula BooczukDawidziuk z Uniwersytetu Wrocławskiego zaprezentowała wykład pt.
„Friederike von Reden – między tradycją a nowoczesnością. Dama na
przełomie wieku XVIII i XIX”. W pierwszych słowach odniosła się do faktu
nazwania jej Matką Kotliny Jeleniogórskiej. Pierwsi, którzy wyrażali się o niej
w ten sposób to Tyrolczycy, którzy przybyli tu z Zillertal, gdzie nie mogli czud
się bezpiecznie ze względu na wyznawaną przez nich religię. Późniejsze
działania hrabiny Reden doprowadziły do umiejscowienia norweskiego
kościółka Wang w Karpaczu Górnym. Podejmowane przez nią działania
w ramach Towarzystwa Biblijnego spowodowały, że uznano je za najlepsze
z wszystkich tego typu organizacji. Hrabina wywalczyła wydanie drukiem
Biblii Jeleniogórskiej, która ze względu na zainteresowanie, wydawana była
jeszcze kilkakrotnie.
Najwspanialszym

jednak

dziełem

Redenów

było

stworzenie

pod

Karkonoszami rozległego założenia parkowego, przy tworzeniu którego
wykorzystano angielską myśl ogrodniczą. Na terenie parku zbudowano wiele
elementów małej architektury. Były to m.in.: wieża widokowa, herbaciarnia,
salon, domek rybaka, opactwo. Co do tego ostatniego to tak się złożyło, iż
mimo, że nie było to początkowo celem w jakim wznoszono ów obiekt, to
w roku 1815, kiedy zmarł hrabia Reden, pochowano go właśnie w tej
niepoświeconej budowli. Fakt ten zmieniono trzy lata później. Pogrążona
w bólu po śmierci ukochanego hrabina dzieliła swoje dalsze życie na pracę
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dla mieszkaoców Kotliny, przez co zaskarbiła sobie ich uznanie i wdzięcznośd
oraz na niemalże codzienne wizyty na grobie męża. Nic zatem dziwnego, że
gdy nadeszła jej godzina pochowano ją obok małżonka. Niestety
w późniejszymi okresie, kiedy wojna doprowadziła do zatraty u ludzi
wszelkich wartości moralnych i braku poszanowania dla innych oraz
wyzwoliła niesamowitą nienawiśd, zwłoki Redenów przeniesiono z opactwa
na przyległy teren i na dzieo dzisiejszy nie do kooca wiadomo gdzie oni
spoczywają.

Foto: Krzysztof Tęcza
Po wykładzie wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja. Piszący te słowa
opowiedział obecnym o odkryciu uważanej za zaginioną, ławeczki hrabiny.
Poinformował o otwarciu w Bukowcu Regionalnej Pracowni Krajoznawczej
oraz zaprezentował nowe numery wznowionych „Karkonoszy”. W imieniu
Dyrektora Biura ZGK, Witolda Szczudłowskiego, przekazał podziękowania za
przejecie wystawy o Redenach i życzył by cieszyła się ona tu w Legnicy co
najmniej takim samym powodzeniem jak w Bukowcu. Na koniec
poinformowano obecnych o organizacji przez Muzeum Miedzi rajdu
samochodowego „Śladami hrabiny Friederike von Reden” na trasie Legnica –
Bukowiec – Mysłakowice – Łomnica – Bierutowice – Legnica.
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