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Wprowadzenie

Foto: Krzysztof Tęcza
Szanowni Czytelnicy. Drogie Koleżanki i Koledzy!
W kolejnym numerze Krajoznawcy zamieszczam relacje z wielu interesujących
spotkań krajoznawczych. Jedne z nich mają znaczenie dla regionu, inne wykraczają
poza miejsce, w którym je zorganizowano. Nie ma to jednak większego znaczenia,
gdyż każde, nawet najmniejsze spotkanie, jeśli zostało dobrze przemyślane
i zorganizowane (sprawdzianem jest tutaj frekwencja) zasługuje na uwagę. Po
pierwsze dlatego, że znaleźli się ludzie, którzy chcieli przybliżyć wiadomości
o swoim regionie innym. Po drugie, że znaleźli specjalistów, którzy nie odmówili
swego udziału, a po trzecie wreszcie, że w ogóle im się chciało. Przecież mogli leżeć
sobie spokojnie do góry brzuchem i nic nie robić. Taka jednak postawa nie leży
w naturze prawdziwego krajoznawcy.
Dzięki właśnie takiemu podejściu do życia możemy zapoznać się nie tylko z
wynikami działalności naszych Koleżanek i Kolegów ale także poznać nowe regiony
czy ich historie.
W niniejszym numerze przedstawiam relację z kolejnej sesji „Mijających
krajobrazów”, tym razem z Ostrowa Wielkopolskiego, ale także z podobnych
spotkań jakie miały miejsce w Kielcach czy Bukowcu, gdzie Regionalna Pracownia
Krajoznawcza zaprosiła ludzi, którzy już za życia zostali okrzyknięci legendami
Karkonoszy – Januszem Czerwińskim i Františkiem Jirásko.
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Zamieściłem tutaj tekst traktujący o nietypowej działalności krajoznawczej
polegającej na współpracy z instytucjami opieki nad osobami starszymi. Zrobiłem to
świadomie, by zwrócić uwagę Czytelników, że właśnie ci ludzie, bardzo często mają
w swoich archiwach, niby pamiątki rodzinne, jednak wnoszące bardzo istotne
informacje do historii regionu, w którym mieszkamy. Oczywiście zdaję sobie sprawę
z trudności w podejmowaniu takich wyzwań ale dzięki temu możemy, poza
zdobyciem ciekawych informacji, umilić tym osobom ich, często monotonny byt. Na
pewno będą nam za to wdzięczni. Wiem coś o tym bo ostatnio organizuję wiele
tego typu spotkań. Równie wdzięcznymi odbiorcami podczas takich spotkań czy
spacerów są osoby z ośrodków i szkół terapii zajęciowej. Za to najdobitniej
wyrażające swoje zadowolenie są maluchy z przedszkoli czy zerówek. Często się
zdarza, że gdy oprowadzam takie grupy po pałacu i parku nie mogę się ruszyć bo za
ręce trzyma mnie po kilkanaście maluchów.
Wracając jednak do zawartości lipcowego Krajoznawcy, zamieszczam w nim relację
z 35-lecia Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych. Jest to Klub, którego
działalności nie trzeba przedstawiać. Ta działalność, a właściwie jej efekty są
widoczne na każdym kroku. Chciałoby się powiedzieć – szkoda, że taki Klub jest
tylko jeden. Dlatego zwracam Wam uwagę, że warto promować swoje działania i
dzielić się nimi z innymi, przede wszystkim z ludźmi spoza Towarzystwa. Może
poprzez takie działania przystąpią do nas. Właśnie dlatego wspominam o
działaniach Oddziału PTTK w Jeleniej Górze, który bardzo często, przy współpracy z
Muzeum Karkonoskim, organizuje różne akcje i wystawy. Przychodzi na nie coraz
więcej osób.
Na koniec chciałbym zachęcić Was do przeczytania o OMKK PTTK „Poznajemy
Ojcowiznę”. Jest to oczywiście tylko namiastka tego co będzie się działo w Kaliszu
podczas finału. Wydaje mi się, że konkurs ten jakby przebiegał koło nas, mimo nas.
Postaramy się to zmienić.
Bardzo mi miło, że mogę przedstawić tekst o Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w
Bydgoszczy. Może zachęci to innych kierowników do podzielenia się z nami
podobnymi wiadomościami.
I jeszcze jedna, tym razem smutna wiadomość. Odeszła nasza Koleżanka Zofia
Sikora. O tym jak bardzo była ceniona świadczy liczba osób, które przybyły na jej
pogrzeb. Myślę, że nie tylko warto ale wręcz należy przedstawiać takich działaczy,
gdyż to właśnie podejmowana przez nich działalność tworzy wizerunek naszego
Towarzystwa. Działalność Zosi była zarazem widoczna jak i potrzebna.
Życzę miłej lektury.

Krzysztof Tęcza
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Jubileusze
Krzysztof Tęcza
35-lecie Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych
Jubileusze to piękna rzecz. Warto je obchodzić, zwłaszcza gdy uczestniczące
w nich osoby mają wspólne zainteresowania, mają podobne poglądy, i co
najważniejsze, mogą uważać się za przyjaciół. W tym akurat wypadku
właśnie tak jest. Oczywiście tych kilkadziesiąt osób, które są członkami
Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych założonego 35 lat temu
w Poznaniu, mają wspólny cel. Są one zauroczone pięknem naszego kraju. Są
ciekawe jego historii, wciąż poszerzają swoją wiedzę w tym kierunku.
Najważniejsze jednak jest to, że swoją wiedzą chcą się dzielić z innymi. Chcą
się dzielić z każdym kogo interesuje turystyka. Bo to czym zajmują się
członkowie Klubu to w czystej postaci krajoznawstwo. Tak krajoznawstwo,
często niedoceniane, czasami pomijane ale niezmiennie potrzebne i wciąż
rozwijające się.
Ten wyjątkowy Klub został założony 5 marca 1980 r. kiedy to w Poznaniu
spotkali się zainteresowani powstaniem takiego ciała autorzy literatury
krajoznawczej. Oczywiście sama idea zorganizowania tak nietypowego ciała
wykiełkowała dwa lata wcześniej podczas jednej z imprez poprzedzających
Kongres Krajoznawczy w Płocku. To wtedy Wojciech Owsianowski starał się
nakłonić innych do podjęcia kroków w celu zawiązania takiej grupy.
Ostateczna jednak decyzja o utworzeniu takiego klubu podjęta została pod
koniec 1979 roku, kiedy to spotkali się: Paweł Anders, Stefan Anioła, Franciszek
Jaśkowiak, Mariusz Kołodziejczak, Bogdan Kucharski, Włodzimierz Łęcki, Piotr
Maluśkiewicz, Wojciech Owsianowski i Bogdan Zgodziński. W zebraniu

założycielskim uczestniczyło czternaście osób. Wybrany wówczas zarząd
tworzyli: Wojciech Owsianowski (prezes), Piotr Maluśkiewicz (sekretarz) i
Włodzimierz Łęcki (skarbnik). Ze względu na dorobek i szacunek jakim cieszył
się Franciszek Jaśkowiak został on mianowany Honorowym prezesem Klubu.
Nie godziło się inaczej. W latach późniejszych tytuł prezesa honorowego
otrzymali jeszcze: Arkady Fiedler (1980), Adam Dubowski i Czesław Piskorski
(1985). Członkowie Klubu dzielą się na członków zwyczajnych (mieszkańców
Wielkopolski) i członków korespondentów (mieszkających poza Wielkopolską).
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Oczywiście jest to jawna dyskryminacja ale w demokracji tak się zdarza. I jak to w
życiu bywa, ponieważ członków zwyczajnych zawsze jest zdecydowanie mniej, to
właśnie ta mniejszość dzierży stery Klubu.
Podstawową formą działalności Klubu były i są spotkania, organizowane z różnymi
ciekawymi osobami i w rozmaitych miejscach. Nie sposób wymienić ich wszystkich.
I nie ma takiej potrzeby. Wszystkie spotkania były tak ciekawe, że biorący w nich
udział do dzisiaj wspominają je bardzo ciepło. Nie mniej żywo reagują wszyscy,
którzy kiedykolwiek chociaż jeden raz wzięli udział w organizowanych przez Klub
Forach Publicystów Krajoznawczych. Szkoda tylko, że imprezy te odbywają się tylko
raz na dwa lata. Pierwsze spotkanie miało miejsce w 1983 roku. Niewielu z
uczestników może pochwalić się obecnością na wszystkich. Co prawda od samego
początku była to impreza, w której mogli uczestniczyć tylko zaproszeni. Był to
zatem prawdziwy zaszczyt. A trzeba powiedzieć, że chętnych do udziału w Forum
zawsze było bardzo dużo.
Drugą znaczącą imprezą od lat organizowaną przez Klub (od 2013 r.
współorganizowaną) jest Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej
w Poznaniu. Przegląd jest kontynuatorem zainaugurowanego w 1987 r. w
Białymstoku Ogólnopolskiego Triennale Książki Krajoznawczo – Turystycznej. Od
1994 r. Przegląd odbywa się jesienią w ramach „Tour-Salonu” na
Międzynarodowych Targach Poznańskich. W 2014 r. odbyła się już XXIII edycja
Przeglądu.
Klub za swój główny cel uważa, od samego początku, tworzenie literatury
krajoznawczej – przewodników, monografii czy albumów. Każdy z członków ma w
swym dorobku wiele różnego rodzaju książek; są też znaczące publikacje będące
wspólnym dziełem członków Klubu. Pierwszym takim działaniem było opracowanie
monografii pięciu utworzonych w 1975 r. województw wielkopolskich. Zostały one
wydane przez oddział poznański Państwowego Wydawnictwa Naukowego w
ramach Biblioteki „Kroniki Wielkopolski”. W 1992 r. nakładem Wydawnictwa
Naukowego PWN ukazał się Słownik krajoznawczy Wielkopolski – pierwsza w kraju
publikacja tego rodzaju, stanowiąca kompendium wiedzy krajoznawczej o całym
regionie historyczno-geograficznym. Komitet redakcyjny, tworzyli: Paweł Anders,
Włodzimierz Łęcki (przewodniczący) i Piotr Maluśkiewicz. Z okazji Kongresu
Krajoznawstwa w 2010 r. w Olsztynie
ukazał się „Kanon krajoznawczy
województwa wielkopolskiego”. Jest on wspólnym dziełem 20 autorów – członków i
sympatyków Klubu i był zamierzony jako jeden z elementów upamiętnienia 30-lecia
działalności Klubu. Oczywiście w międzyczasie członkowie Klubu stworzyli wiele
innych ciekawych prac. Nie sposób ich wszystkich tu wymienić. Wystarczy
wspomnieć, że w latach 1980-2015 członkowie Klubu wydali prawie 200

książek, napisali tysiące artykułów prasowych oraz przygotowali setki filmów
o tematyce historycznej i krajoznawczej. Poza tym członkowie Klubu odbyli
niezliczoną ilość wykładów i prelekcji na terenie Poznania i Wielkopolski a także
innych miast kraju i zagranicą (m. in. na sesjach naukowych czy w ramach
Uniwersytetu Trzeciego Wieku lub spotkaniach krajoznawców, np. Forum
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Publicystów Krajoznawczych). Wielu członków Klubu od wielu lat zajmuje się także
publicystyką prasową, współpracując nie tylko z prasą lokalną, periodykami
regionalnymi ale także z prasą zagraniczną. Kolejnym elementem krajoznawczym
Klubu stała się współpraca z telewizją. Znaczący dorobek w tym względzie mają:
Jerzy Sobczak, Edmund Nadolski, Witold Gostyński, a także Czesław Piskorski.
Klub w swoich dokonaniach nie zapomina także o wybitnych krajoznawcach,
których upamiętnia. W 1984 r. ustawiono w Jarosławcu, na terenie Wielkopolskiego
Parku Narodowego, głaz poświęcony pamięci Franciszka Jaśkowiaka (głaz
zlikwidowano w 2003 r., a nowy ustawiono w tym samym roku w rezerwacie
„Grabina”, w pobliżu jez. Góreckiego). Faktem jest jednak, że Franciszek Jaśkowiak
stawiany jest za wzór każdemu adeptowi krajoznawstwa.
Zgodnie z regulaminem Klubu, co jakiś czas zmieniają się jego władze. Gwoli
przypomnienia przytoczyć warto poczet prezesów Klubu. Tę zaszczytną funkcję
pełnili kolejno: Wojciech Owsianowski, (który kierował pracami Klubu w latach
1980-82), Włodzimierz Łęcki (1982-1986), Piotr Maluśkiewicz (1986-1990), Bogdan
Kucharski (1990-1994), Witold Gostyński (1994-1998), Paweł Anders (1998-2002),
Zbigniew Szmidt (od 2002-2006) i Bogdan Kucharski (2006-2010), Witold
Przewoźny (2010-2014); od 2014 r. funkcję prezesa pełni ponownie Bogdan
Kucharski, a oprócz niego zarząd Klubu tworzą: Paweł Anders, Witold Gostyński,
Witold Przewoźny i Zbigniew Szmidt. Klub od początku swej działalności prowadzi
kronikę, przez 30 lat wszystkie wydarzenia utrwalał kronikarz Jerzy Sobczak,
obecnie czyni to Zbigniew Szmidt.
Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych jest jedynym tego rodzaju klubem w
Polsce. 35-letnia ożywiona działalność Klubu zaświadcza, że jego członkowie widzą
potrzebę wspólnych spotkań, a przede wszystkim wspólnych poczynań. Inicjatywy
Klubu wielokrotnie spotykały się z uznaniem, czego wyrazem jest m.in. nagroda
Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w konkursie o „Honorową Nagrodę
Przebiśniegu”, za najciekawsze zrealizowane inicjatywy kreujące nowoczesną ofertę
turystyczną w Polsce w 1994 r. W 2007 r., w Sopocie, Klub został wyróżniony przez
Stowarzyszenie Autorów Polskich „Złotym Laurem im. Eugenii Kochanowskiej”. W
2010 r., okazji 30-lecia członkowie klubu otrzymali szereg odznaczeń i wyróżnień,
między innym: Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego:
W. Przewoźny, J. Sobczak i Zb. Szmidt; natomiast P. Anders, W. Gostyński, B.
Kucharski i Wł. Łęcki otrzymali oznaczenia „Za zasługi dla turystyki”.
Oczywiście Klub, poprzez jego członków, starzeje się. Nie zmieniły tego nawet
podejmowane swego czasu przez Włodzimierza Łęckiego próby jego odmładzania.
Okazały się one zmienić ogólną tendencję tylko na chwilę. Jest jednak nadzieja na
kontynuację działań Klubu gdyż wciąż są przyjmowani nowi członkowie, którzy
połknęli bakcyla poprzez udział w przedstawianych wyżej działaniach. Mało tego,
mamy już jeden pozytywny przykład przechodzenia pasji z ojca na syna. Otóż
członkiem Klubu jest Arkady Radosław Fiedler syn znanego podróżnika i pisarza
Arkadego Fiedlera, który przed 30 laty został honorowym członkiem Klubu.

Dlatego nie ma co się dziwić, że członkowie Klubu, chcąc godnie uczcić swój
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jubileusz, postanowili wyruszyć na wspólną wycieczkę po Wielkopolsce. Tym
razem, ci którzy akurat mieli możliwość, przyjechali do Poznania 9 maja 2015
roku, na dzień przed wyborami prezydenckimi. Już po przyjeździe wszyscy
przekonali się jak bardzo zmienił się w międzyczasie Poznań. Nie ma już
obskurnego dworca kolejowego, a w zasadzie jest on nieczynny, gdyż jego
obecny właściciel nie ma pomysłu na jego zagospodarowanie. Jest za to
piękne, nowoczesne centrum handlowe. Są w nim miejsca parkingowe
umożliwiające pozostawienie tam auta. Szkoda tylko, że miejsca te są dosyć
odległe od peronów, do których prowadzą nieprzemyślane przejścia. Niestety
widać wyraźnie, że architekci niezbyt się tu wysilili. Dlatego jak tylko
podjechał autobusik ruszyliśmy poza miasto.

Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w miejscowości
Czerlejno. Foto: Anna Tęcza
Wkrótce dotarliśmy do miejscowości Czerlejno gdzie przyjął nas ksiądz
Andrzej Stefański. Ponieważ jego parafia jest jedną z najstarszych w
Wielkopolsce ksiądz wmawia wszystkim, że Chrzest Polski odbył się właśnie
w jego kościele. A dlaczego nie? Niech ci, którzy się z tym nie zgadzają
udowodnią, że było inaczej. Ciekawe nastawienie, prawda?
Obecna świątynia jest którąś z kolei zbudowaną w tej miejscowości.
Wiadomo, drewniane obiekty jakie stawiano setki lat temu były nieodporne
na ogień, więc od czasu do czasu pozostawały po nich tylko zgliszcza. Zawsze
jednak były odbudowywane. Właściwie to stawiano nowe świątynie, zawsze
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większe od poprzedniej.
W obecnym obiekcie uwagę naszą przyciągnie na pewno główny ołtarz z rzeźbami
czterech ewangelistów, pochodzący z najciekawszego okresu baroku czyli rokoka.
Jest tu ciekawa chrzcielnica z licznymi ukrytymi szufladami do przechowywania
potrzebnych precjozów, jest piękna ambona, XVI-wieczna Pasja czy XIV-wieczna
Madonna, itd. itd. Najciekawszym jednak jest fakt (poparty badaniami
archeologicznymi) odnalezienia dobrze wydzielonych trzech poprzednich świątyń
jakie istniały wcześniej w tym miejscu. Odkryto tu pod posadzką liczne pochówki.
Na przykładzie tej świątyni mogliśmy przekonać się jak nieraz bardzo mało wiemy o
tym co posiadamy. Otóż gdy pewnego razu poprzedni proboszcz dostał z Berlina list
z prośbą o wypożyczenie na szykowaną wystawę rzeźby Madonny, określanej przez
proszących jako jedną z najcenniejszych figur w Europie, zapanowała konsternacja.
My posiadamy coś tak cennego? Zaczęły się poszukiwania. I cóż się okazało.
Oczywiście znaleziono ową figurkę. Stała ona sobie zakurzona w kąciku, nikomu nie
rzucając się w oczy. Obecnie ta gotycka rzeźba znajduje się w muzeum gdzie jest
bezpieczna a w kościele umieszczono jej kopię.

Czerlejno - oprowadza nas ks. Andrzej Stefański. Foto: Anna Tęcza
Nasze spotkanie z tak miłym gospodarzem zakończyliśmy wymianą kilku dobrych
kawałów. Wydaje się jednak, że lepszy w tym względzie był ksiądz Andrzej. I jak
zwykle zanim ruszyliśmy dalej ponownie dotarło do nas, że dzisiaj jest sobota.
Większość mieszkańców wyległa na ulice by kosić trawę, strzyc żywopłoty i zamiatać
chodniki. Tak, w Wielkopolsce, w sobotnie popołudnie to normalny widok. Przecież
głupio byłoby witać się w niedzielny poranek z sąsiadem, u którego jest czysto, gdy
u nas panuje bałagan.
Nie przeszkadzamy zatem dłużej i jedziemy do następnej miejscowość. Są to
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Gułtowy. Nas interesuje kościół p. w. św. Kazimierza. To właśnie ten obiekt został
odnowiony staraniem księdza Edmunda Jaworskiego uważanego za ogólnopolskiego
pasterza motocyklistów. Ksiądz Edmund oczywiście sam jeździ na motocyklu.
Niestety jest osobą tak zagonioną, że oczywiście dzisiaj też nie miał czasu by nas
przyjąć. Musiał wyjechać na ważniejsze spotkanie. Pozostawił jednak dla nas klucze
od świątyni i możemy ją obejrzeć. Od razu rzuca nam się w oczy obraz
przedstawiający św. Krzysztofa pędzącego na motocyklu, który oczywiście dźwiga na
ramieniu Jezusa.
W Gułtowach znajduje się jeszcze jeden ciekawy obiekt. Jest to 18-hektarowy park z
pałacem i zabudowaniami gospodarczymi należącymi kiedyś do rodu Bnińskich.
Obecnie całość jest własnością Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu.
Najciekawsze co nas tu spotkało to fakt ujrzenia pierwszych chrabąszczy. Nawet nie
pamiętamy jak długo ich nie widzieliśmy.

Gułtowy. Foto: Anna Tęcza

Widok tych łaskoczących owadów przyprawił nas w tak dobry nastrój, że byliśmy
bardzo zadowoleni z wizyty w kolejnym obiekcie. Był nim 5-hektarowy ogród
założony przez Elżbietę Guzikowską-Konopińską. Nic dziwnego, że nazwano go
Elżbietówką. Pani Elżbieta wiedząc, że kupiła bardzo lichą ziemię, od samego
początku starała się jak mogła by sadzone tu roślinki przetrwały. Jak zobaczyliśmy,
doskonale się jej to udało. Najpierw posadziła ona 10-metrowej szerokości szpaler
drzew, które miały chronić rośliny przed zimnymi wiatrami. Gdy te podrosły nieco,
podzieliła całość na części tematyczne i wytyczyła alejki. Dzisiaj noszą one imiona
wybitnych przyrodników i innych osób, które pomagały pani Elżbiecie dzieląc się
swoją wiedzą albo darowując sadzonki. Jak się okazało, zarówno ochronny szpaler
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drzew, jak i ciężka praca przyniosły ciekawe wyniki. Obecnie możemy tu zobaczyć

Elżbieta Guzikowska-Konopińska założycielka ogrodu o nazwie Elżbietówka. Foto:
Anna Tęcza
zarówno ogród japoński jak i bardzo ciekawe okazy roślin. Jest tutaj nawet aleja
opisanych głazów, które, poza jednym, są darami od uczynnych ludzi. Ten jeden, za
którego trzeba było zapłacić jest jednak tak wyjątkowym obiektem, że pani Elżbieta
nie żałuje wydanych nań pieniędzy. Największe zainteresowanie wzbudziła
wiadomość o zorganizowaniu tutaj hotelu dla owadów. Ponieważ większość z nas
nigdy nie słyszała o czymś takim z cierpliwością słuchaliśmy jak wykonać takie coś.
Okazuje się, że najlepszym budulcem do budowy hotelu dla owadów jest Forsycja.
Udajemy się teraz do miejscowości Nekla. To tam znajduje się kościół św. Andrzeja
Apostoła. Nekla to jedno z najstarszych miast regionu. Obecna świątynia
ufundowana przez Teodora Żółtowskiego to ciekawa budowla zbudowana na planie
krzyża z kopułą pośrodku. Widać tu wyraźnie naleciałości bizantyjskie. Ciekawą
informacją jest ta, że w Nekli rośnie najstarsza grusza w Polsce. Ma ona 309 lat.
Zastanawiamy się jak smakują gruszki z tak starego drzewa. Niestety dzisiaj nie
mogliśmy się o tym przekonać. Za to zaskoczono nas informacją o tym, że w Nekli
działa klub syreniarzy – miłośników samochodów marki Syrena! Mają tutaj też
wypróbowane sposoby na tanią i szybką budowę dróg. Gdy kiedyś przejeżdżał tędy
Pan Twardowski nie chcąc utytłać sobie butów w bagnistym terenie wezwał diabła i
kazał mu zbudować wygodną drogę. Ten oczywiście wykonał polecenie nie biorąc za
to żadnego wynagrodzenia. Wszak to obiecane miało niebawem być zapłacone.
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Foto: Krzysztof Tęcza

Foto: Krzysztof Tęcza
Aby nie przesadzać z przesadnym świętowaniem jubileuszu przybyliśmy do
Nadleśnictwa Czerniejewo gdzie znajduje się Centrum Lejnej Przygody „Szumi Bór”
prowadzony przez Lasy Państwowe. Oprócz zbiorów prezentowanych w budynku
można tutaj obejrzeć wystawę wykonaną na tablicach rozstawionych wzdłuż ścieżek
dydaktycznych. Można oczywiście spróbować swoich sił grając na dendrofonie czy
przejść się boso po ścieżce zmysłów. O utworzonym trzy lata temu ośrodku oraz
ogólnie o gospodarowaniu w lasach opowiedział nam gospodarz ośrodka Franciszek
Fiutak. Dowiedzieliśmy się jak duże jest to Nadleśnictwo i jak wypada ono na tle
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Ogród Elżbietówka. Foto: Krzysztof Tęcza

Ogród Elżbietówka. Foto: Anna Tęcza
innych. Dowiedzieliśmy się także dlaczego obecnie prowadzi się wymianę
gatunkową drzewostanu. Co jest tego powodem i co nam to da w przyszłości.
Usłyszeliśmy również o problemach jakie przeszkadzają w normalnym
gospodarowaniu. Okazuje się, że wciąż aktualnym problemem jest niedostateczne
rozminowanie lasów po II wojnie światowej. Jest to wyjątkowo uciążliwe, gdyż
ulokowane tu były składnice amunicji. Co prawda pod koniec wojny wysadzono je w
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powietrze jednak uczyniono to tak nieudolnie, że pozostało po nich bardzo dużo
niewybuchów.
Przybywając tutaj dzisiaj trafiliśmy na najpiękniejszy okres rozkwitu przyrody.
Wszystko jest piękne, trawa zielona, kwiaty kolorowe, a my siedząc przy niewielkim
ognisku spożywamy zasłużony posiłek. Do tego kolega Witold przeczytał przysłany
przez przewodniczącego Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, Szymona Bijaka, adres.
Wyraża on w nim, w imieniu wszystkich krajoznawców, swój podziw dla dokonań
Klubu oraz życzy kolejnych wspaniałych jubileuszy. Ja oczywiście także dołączam się
do tych życzeń.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Wiadomości o Klubie opracowałem na podstawie materiałów udostępnionych mi
prze Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych.

Wiadomości z terenu
Zenon Pilarczyk
III Lubuski Zlot Turystów P T T K
Tradycyjnie co roku w pierwszą niedzielę czerwca odbywa się Lubuski Zlot Turystów
PTTK. W tym roku III już Zlot odbył się na terenie Gryżyńskiego Parku
Krajobrazowego a jego organizatorem był Oddział Wojskowy PTTK w Krośnie
Odrzańskim. Okolice Gryżyny należą do najpiękniejszych zakątków Wysoczyzny
Lubuskiej. Są przecięte głęboką rynną, biegnącą stąd na południe w kierunku Odry.
Na jej dnie występują liczne jeziora, m.in. Kałek, Jelito, Słodkie. Od strony
wschodniej, do rynny przylega ciekawa forma polodowcowa, tzw. oz Grażyński. To
wał długości około 5 km, o ostro pochylonych zboczach, który ciągnie się z północy
na południe. Malownicza rynna w otoczeniu lesistych wzniesień stanowi bardzo
atrakcyjny szlak pieszych wędrówek. Uczestnicy Zlotu (ponad 80 osób) podzieleni
zostali na trzy grupy poprowadzone przez Hieronima Wasilewskiego, Mariusza
Kudłaka oraz Rafała Kinosa. Pozwoliło to na obejrzenie najpiękniejszych
fragmentów parku. Dociekliwsi zwiedzili miejscowość Gryżynę. To stara słowiańska
wieś, w której jeszcze w XVIII wieku ludność polska przeważała nad niemiecką.
Mieszkała tu liczna grupa arian, wydalonych z Polski w 1658 r. Piękno okolicy
dostrzegli już w XVII wieku Hohenzollernowie budując tu pałac myśliwski oraz
zakładając nadleśnictwo. Obecny pałac pochodzi z około 1820 r. Przebywał w nim
m.in. dyktator faszystowskich Włoch Benito Mussolini, po uwolnieniu przez Otto
Skorzenego w czasie II wojny światowej.
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Uczestnicy III Lubuskiego Zlotu Turystów PTTK w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym
7 czerwca 2015 r. Foto: Zenon Pilarczyk
Zlot nasz zaszczycili swoją obecnością pani Anna Chinalska – radna Sejmiku
Województwa Lubuskiego i Leszek Olgrzymek – Wójt Gminy Bytnica. Była to
doskonała okazja do wręczenia wyróżnień. Odznaki Honorowe „Za zasługi dla
turystyki” nadane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymały Oddziały PTTK w
Gubinie, Nowej Soli i w „Stilonie” Gorzów Wielkopolskim, a także prezesem tego
ostatniego Juliusz Kużma. Zarząd Główny PTTK wyróżnił kol. Grażynę Bartkowiak
„Brązową Odznaką Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży’’. Joachim Cierpisz
otrzymał „Honorową Odznakę PTTK ‘’, a Danuta Cierpisz otrzymała dyplom ZG
PTTK. W ramach Zlotu odbył się turniej wiedzy krajoznawczej, który wygrał Oddział
Zakładowy PTTK przy Stilonie z Gorzowa Wielkopolskiego, drugie miejsce zajął OM
PTTK w Gubinie, trzecie Oddział Wojskowy PTTK w Krośnie Odrzańskim. Turniej
sportowo-sprawnościowy wygrał OM PTTK w Gubinie a następne miejsca zajęli
Oddział PTTK Powiatu Żarskiego i Oddział Wojskowy PTTK w Krośnie Odrzańskim.
Duży wkład w organizację Zlotu włożyła kol. Prezes OW PTTK w Krośnie Odrzańskim
Danuta Cierpisz. Następny Zlot zorganizuje za rok Oddział PTTK w Nowej Soli.
Zapraszamy wszystkich turystów do leżącego dokładnie w centrum Województwa
Lubuskiego Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. Jest to najmniejszy park
krajobrazowy w Polsce, liczy tylko 2755 ha. Można do niego dojechać jadąc z
Sulechowa, bądź Świebodzina do Krosna Odrzańskiego. Można też, zjechać z drogi
krajowej nr 2 w miejscowości Pożrzadło na południe, kierując się na miejscowość
Niedźwiedź. Osią Parku jest rzeczka Gryżynka o długości 12 km, którą zasila ponad
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150 źródeł. Jej bystry nurt był w przeszłości wykorzystany do zasilania 6 młynów,
których ruiny znajdziemy na szlaku. Podgórski charakter rzeczki powoduje, że żyją
tu takie gatunki jak pstrąg potokowy, minóg strumieniowy, czy pliszka górska.
Stanowiska lęgowe ma tu przylatująca aż z Indii muchówka mała. W dziuplach
wykutych przez dzięcioły czarne żyje leśny gołąb o nazwie siniak. W okolicach
miejscowości Grabin zlokalizowane są cenne przyrodniczo kompleksy wilgotnych
łąk, na których rosną storczyki: kukułki krwiste i szerokolistne oraz listery jajowate.
Charakterystycznym elementem parku są dwustuletnie dębowe aleje, które
zapewniają dom dla jednego z najokazalszych przedstawicieli chrząszczy, ikony
polskiej ochrony przyrody – jelonka rogacza. Jeżeli jelonka rogacza nazwać można
królem owadów, stale występującego tu bielika – królem przestworzy, żurawia,
którego doniosły klangor słychać na przełomie lutego i marca – królem bagien, to
prowadzonego tu jeszcze przed utworzeniem parku, po 300 letniej nieobecności
bobra – nazwać możemy królewskim hydrotechnikiem. Najcenniejszym
przedstawicielem flory jest goździk siny mający tylko kilka stanowisk w kraju.
Ciekawe są chronione gatunki roślin związane z borami. Są to widłak spłaszczony i
pomocnik baldaszkowaty. Charakterystycznym siedliskiem są torfowiska wysokie i
przejściowe z licznymi rzadkimi gatunkami roślin takimi jak: rosiczka okrągłolistna,
bagno zwyczajne, wełnianka pochwowata czy przygiełka biała. Jest tu jeden z
niewielu obszarów w Polsce, gdzie możemy zaobserwować odkrytą w latach 90tych XX wieku ważkę – oczobarwnicę jeziorną (nad Jeziorem Gryżyńskim i Jelito) czy
jednego z piękniejszych a bardzo rzadkich przedstawicieli pazia żeglarka.
Warto zatem odwiedzić ten teren, gdzie lesistość gminy Bytnica należy do
największych w Polsce i wynosi 79 %. Lasy przybierają tu pierwotną formę puszczy.
Zaludnienie należy do najniższych w naszym kraju, niespełna 13 osób na kilometr
kwadratowy. Ale mamy za to tutaj najczystsze i najbardziej dotlenione powietrze.

Krzysztof Tęcza
Towarzystwo Karkonoskie po Walnym Zjeździe
W dniu 26.03.2015 r. w pałacu w Bukowcu odbył się XV Walny Zjazd
Członków Towarzystwa Karkonoskiego. Obrady, ze względu na brak kworum
rozpoczęto w drugim terminie. Nie przeszkodziło to jednak w przybyciu
kolejnych uczestników. Każdy z przybyłych, po spełnieniu wymogów
regulaminowych, otrzymywał mandat uprawniający go do głosowania.
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Foto: Krzysztof Tęcza
Od samego początku pewnym była tylko jedna informacja. Wiadomo było,
że obecny prezes nie będzie kandydował na żadne stanowisko. Uznał
bowiem, że wypełnił już swoją misję i może teraz, ze spokojnym sumieniem,
przekazać stery w nowe ręce. Pozostało mu tylko otwarcie Zjazdu. Trzeba
przyznać, że wywiązał się z tego zadania bardzo dobrze. Nikt nie spodziewał
się, że witając przybyłych powita on każdego z imienia i nazwiska. Dalsze
obrady poprowadził, wybrany jednogłośnie na Przewodniczącego Obrad,
Witold Szczudłowski. Na Sekretarza Obrad wybrano Anetę Wyrostek.
Po przyjęciu porządku i regulaminu obrad przegłosowano uchwałę nr 1/2015
w sprawie nadania członkostwa honorowego Towarzystwa Karkonoskiego
dla Marka Nałęcz-Sochy i Pawła Trybalskiego. Obaj panowie jak nikt z
obecnych zasłużyli sobie na takie wyróżnienie. Niestety, ze względu na stan
zdrowia Paweł Trybalski nie był obecny na sali. Dlatego też stosowny dyplom
z rąk przewodniczącego obrad odebrał jedynie Marek Nałęcz-Socha.
Oczywiście nie skończyło się tylko na wręczeniu kwiatów. Pani Agata RomeDzida odczytała przygotowaną laudację. Wymieniła w niej tak wiele zasług
wyróżnionego, że aż wprowadziła Go w lekkie zakłopotanie. Jeżeli jednak
ktoś, tak jak nasz laureat, całe życie podejmuje działania, których celem jest
pomaganie innym, musi się liczyć z tym, że lista jego pozytywnych działań
może być długa.
Kolejnym punktem obrad było wybranie Komisji Statutowych. Dopiero po tej
czynności przybyli mogli wysłuchać sprawozdania Zarządu za rok 2014 oraz
sprawozdania finansowego na koniec 2014 roku i sprawozdania Komisji
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Rewizyjnej. Stosowne dokumenty przedstawili Marek Nałęcz-Socha, Danuta
Kołodziej i Jan Hanc. Po dyskusji nad przedłożonymi dokumentami
przystąpiono do głosowania w poszczególnych sprawach. Udzielono
wówczas absolutorium ustępującemu Zarządowi w składzie: Marek NałęczSocha, Tadeusz Siwek, Małgorzata Ambicka, Stanisław Schubert, Danuta
Kołodziej, Jadwiga Mazur, Janusz Korzeń i Komisji Rewizyjnej w składzie: Jan
Hanc, Mirosława Jośko, Kazimiera Gronostaj. Podjęto także kilka uchwał
dotyczących co prawda spraw wydających się kosmetycznymi ale będących
jakże istotnymi dla organizacji. Chodzi o dokonanie zmian w Statucie
Towarzystwa Karkonoskiego. Ponieważ niedawno Towarzystwo zmieniło
swoją siedzibę zaszła konieczność zmiany oficjalnego adresu. Obecnie
Towarzystwo Karkonoskie ma swoją siedzibę w pałacu w Bukowcu, który jest
własnością Związku Gmin Karkonoskich. Przegłosowano także uchwałę
ustalającą aktualną wysokość składki członkowskiej i wpisowego.

Członek Honorowy Towarzystwa Karkonoskiego Marek Nałęcz-Socha. Foto:
Krzysztof Tęcza
Bodajże najdłuższą częścią obrad była dyskusja programowa. Chodziło o
ustalenie kierunków działania Towarzystwa na najbliższe lata. W tej części
spotkania głos zabrał Janusz Korzeń, który przedstawił dokument Tez
Karkonoskich II będących zarysem strategii zrównoważonego rozwoju
Regionu Karkonoskiego. Ponieważ dokument ten jest dosyć obszerny
omawiający zaapelował do obecnych by zapoznali się z nim w stosownym
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czasie i przesłali swoje uwagi. Zostaną one uwzględnione przy dalszych
pracach.
W międzyczasie wpłynęło wiele wniosków dotyczących spraw finansowych
związanych z wysokością składki członkowskiej ale także z planami
wydawniczymi Towarzystwa. Były także głosy domagające się mocniejszej
niż dotychczas współpracy z instytucjami w ramach opracowywania
nowoczesnej informacji dla turystów. Wnioskowano także o kontynuacji
współpracy przy zagospodarowywaniu Borowego Jaru. Nie mniej ważnym
wnioskiem był postulat domagający się ustanowienia nagrody „Berło Ducha
Gór” dla zasłużonych obywateli regionu. Ponieważ wiele z tych wniosków
jest zbieżnych zachodzi konieczność usystematyzowania ich by móc nad nimi
pracować w dalszym czasie.
Po przedstawieniu kandydatów do nowych władz Towarzystwa następuje
najbardziej oczekiwany punkt Zjazdu. Delegaci wybierają członków Zarządu i
Komisji Rewizyjnej. Ci udają się na naradę, podczas której ustalą kto jakie
będzie zajmował stanowisko. W tym czasie wyborcy mogli wysłuchać
recitalu pana Wyrostka, który jest wirtuozem gry na akordeonie.

Nowe władze Towarzystwa Karkonoskiego. Foto: Krzysztof Tęcza
Po dosyć długich obradach za zamkniętymi drzwiami podjęto ostateczne
decyzje. Mamy nowe władze Towarzystwa Karkonoskiego!
Prezesem został Janusz Korzeń, wiceprezesami Arkadiusz Babczuk i Witold
Szczudłowski, sekretarzem Krzysztof Tęcza. W skład zarządu weszli jeszcze
Bogusław Jasiński, Marian Kachniarz i Andrzej Raj. Do Komisji Rewizyjnej
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wybrano Jana Hanca, Danutę Kołodziej i Marcina Kaflika, który został jej
przewodniczącym.
Teraz członkom Towarzystwa Karkonoskiego pozostało już tylko wyrazić
swoje nadzieje i obawy związane z dalszymi pracami i wyzwaniami jakie
czekają przed nami. No właśnie, przed nami, gdyż myślę, że każdy z
członków Towarzystwa zdaje sobie sprawę, iż zadania jakie stoją przed nami,
nie dotyczą tylko członków wybranych władz. Dotyczą one nas wszystkich.
Każdy członek Towarzystwa Karkonoskiego musi bowiem być świadom tego,
że tylko zbiorowa praca przynosi pozytywne efekty i dlatego nowe władze,
nie pracując przecież w oderwaniu od swoich wyborców, liczą na Waszą
Koleżanki i Koledzy pomoc i współpracę.

Krzysztof Tęcza
Pogodna jesień

Foto: Krzysztof Tęcza
Właściwie te dwa słowa „pogodna jesień” mają wiele określeń. I to całkiem
niezwiązanych z sobą. Bo można mieć na myśli pogodną jesień jako porę
roku. I tak zapewne większość sobie pomyśli. Ale można tymi dwoma
słowami określić część naszego życia. Bo przecież, prędzej czy później, każdy
z nas osiągnie wiek, w którym nie będzie już tak aktywny jak do tej pory.
Zakończy swoje życie zawodowe, przejdzie na emeryturę, no i oczywiście
może tak się zdarzyć, że kondycja fizyczna nie pozwoli już nam na jakieś
szaleństwa. Często też się zdarzyć może, iż osoby w dojrzałym wieku są
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samotne, nie mają koło siebie nikogo bliskiego. W dzisiejszych czasach nie są
to wcale odosobnione przypadki. Dzieci w poszukiwaniu lepszego życia
wyjeżdżają do innych krajów, czasami zaś, po założeniu swoich rodzin, są tak
zaganiane, że po prostu nie mają czasu na codzienne zajmowanie się swoimi
bliskimi. Wtedy to jedynym wyjściem jest zamieszkanie przez osoby starsze
w Domach Pogodnej Jesieni.
Ale czy zastanawialiśmy się kiedyś czy zamieszkanie osoby w takim domu
ma oznaczać dla niej koniec wszystkiego co może cieszyć w życiu, oczywiście
oprócz spotkań z bliskimi. Otóż nie, zamieszkanie w takim ośrodku to tylko
kolejny okres w życiu osób starszych. W ten sposób mają one zabezpieczoną
podstawową opiekę i ustatkowany tryb życia. W ten sposób ich rodziny mają
pewność, że nie wydarzy się nic złego ich bliskim. Aby jednak życie
pensjonariuszy nie było zbyt monotonne organizowane są przez opiekunów
dodatkowe zajęcia, które mają umilić im życie. Zaprasza się ich na różnego
rodzaju wydarzenia kulturalne czy spotkania z ciekawymi ludźmi. Jest to
zawsze miła odmiana, burząca utarty tryb życia.

Foto: Krzysztof Tęcza
Dlatego właśnie wcale nie zdziwił mnie telefon od Oli Jurczenko, pracownicy
Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze, z zapytaniem
czy mogłaby ona wraz z pensjonariuszami przyjechać do pałacu w Bukowcu
by go obejrzeć. Wiele już razy oprowadzałem takie grupy po naszym pałacu
więc i tym razem nie było to kłopotem. Zaproponowałem jednak, że mogę
przygotować jakąś prelekcję o Karkonoszach. Wszak każdy z mieszkańców
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Pogodnej Jesieni, gdy był młodszy, na pewno nieraz był w górach i chętnie
przypomni sobie tamte czasy. Zaś z mojej strony, takie wykłady, są
codzienną działalnością założonej przy Związku Gmin Karkonoskich w
Bukowcu Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Karkonoszy.
Dlatego też w środę 8 kwietnia 2015 r. wybrałem się do Cieplic gdzie
zaprezentowałem przygotowaną pogadankę o Karkonoszach. Pokazałem
przeźrocza ukazujące piękno naszych gór, opowiedziałem wiele ciekawostek
i wywołałem tym dyskusję. Zgromadzeni na sali nie tylko, że zaczęli zadawać
pytania to także sami opowiadali o swoich wyprawach w góry. Dzielili się z
pozostałymi swoimi przeżyciami. Wiele razy swoją wiedzą zaskoczyli nawet
mnie. Opowiadali o obiektach, których dzisiaj już nie ma, lub o tych, których
stan zachowania w dniu dzisiejszym nie pozwala na ich zwiedzanie.
Rozmowa jaka się wywiązała kilkakrotnie przekroczyła czas przeznaczony na
spotkanie. Ale nie miało to w tym wypadku żadnego znaczenia, gdyż wszyscy
czuli potrzebę kontynuowania dyskusji. Dla nich było to zarówno
przypomnienie miłych chwil jakie przeżyli jak i radość, że mogli podzielić się
swoimi wspomnieniami z osobą, którą to interesowało. Nic zatem dziwnego,
że umówiłem się na kolejne spotkanie, podczas którego będę miał
możliwość zapoznać się z przechowywanymi przez nich pamiątkami.

Foto: Krzysztof Tęcza
Ponieważ spotkanie takie odbędzie się za jakiś czas, na razie umówiliśmy się
na wizytę w siedzibie Związku Gmin Karkonoskich. I po tygodniu, także w
środę 15 kwietnia 2015 r., do Bukowca przyjechała grupa mieszkańców
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Domu Pogodna Jesień. Tym razem była to wycieczka bardziej wymagająca.
Zwiedziliśmy pałac w Bukowcu. Jak to mówią obejrzeliśmy go od strychu po
piwnice. Dosłownie. Nasi dzielni goście pokonali wszelkie trudności i
zobaczyli oryginalną dwustuletnią konstrukcję dachu, piękne sale pałacowe,
piwnice i zobaczyli ukryte tajne przejście z kancelarii pałacowej, prowadzące
przez drzwi w szafie. Później udaliśmy się na spacer po parku, gdzie karmiąc
łabędzie dotarliśmy do miejsca, w którym wykopano niedawno elementy
znajdującej się tu kiedyś marmurowej ławeczki hrabiny von Reden. Po
przejściu groblami dotarliśmy do Artystycznej Stodoły i do Herbaciarni
będącej dowodem, że prawdziwa miłość istnieje. Pogoda była tak piękna, że
widoki jakie się stąd rozpościerały zatykały nam dech w piersiach. Była to
nagroda za wysiłek włożony w pokonanie stromego podejścia.
Moi goście w podziękowaniu za ich przyjęcie wpisali się do Księgi
Pamiątkowej Regionalnej Pracowni Krajoznawczej, a ja muszę powiedzieć, że
dla mnie prawdziwym podziękowaniem za moją pracę było ich zadowolenie i
ich uśmiechnięte twarze.

Krzysztof Tęcza
Wizyta czeskich samorządowców w Polsce
W dniach 28-29.04.2015 r. w Polsce gościła grupa samorządowców z czeskiej
strony Karkonoszy. Ich wizytę, na zlecenie strony czeskiej, zorganizował
Związek Gmin Karkonoskich w Bukowcu. Goście przez dwa dni mieli okazje
poznać wiele ciekawych miejsc, zarówno tych szeroko znanych, jak i prawie
wcale. Czescy burmistrzowie swoją wizytę rozpoczęli od Szklarskiej Poręby,
w której odwiedzili Muzeum Carla i Gerharta Hauptmannów. Historię tego
miejsca jak i informacje na temat wykorzystania funduszy unijnych
pozyskanych do projektu Park Ducha Gór przekazał dr Przemysław Wiater.
Drugim obiektem w Szklarskiej Porębie jaki odwiedzili goście z Czech był
dom Wlastimila Hofmana. Nie był to oczywiście przypadek. Wszak ojciec
Wlastimila był Czechem. Opiekujący się zbiorami po „malarzu wewnętrznego
blasku”, jak Wlastimila nazwał jego przyjaciel Jan Sztaudynger, Wacław
Jędrzejczak nie tylko oprowadził gości po domu ale przede wszystkim
przybliżył im jego życie uwypuklając czeskie związki. Miłym akcentem wizyty
w tym miejscu było przybycie burmistrza Szklarskiej Poręby Mirosława
Grafa, który powitał gości i przypominając dotychczasową współpracę
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przygranicznych samorządów potwierdził chęć, a zarazem konieczność jej
kontynuowania.

Foto: Krzysztof Tęcza
Po drodze do kolejnego celu wizyty, którym była Huta Julia w Piechowicach,
goście obejrzeli budynek KRUS-u, nowoczesną oczyszczalnię ścieków oraz to
co pozostało z budynku Muzeum Ziemi Juna, który zupełnie niedawno
spłonął. W Hucie Julia w imieniu burmistrza Piechowic przywitała wszystkich
jego zastępczyni Dorota Piróg. Dzięki zaś pracownikom działu promocji huty
goście mogli zapoznać się z procesem produkcji kryształów a nawet
własnoręcznie spróbować swoich sił w wydmuchaniu szklanego produktu.
Oczywiście nie dorównywał on tym produkowanym przez prawdziwych
mistrzów w swoim fachu, jednak zadowolenie z podjętej próby okazało się
cenniejsze od osiągniętego efektu. Aby, po powrocie do domu, goście nie
zapomnieli o tak ciekawym miejscu, każdy z nich otrzymał w prezencie
piękny kryształ. Jest zatem nadzieja, że patrząc na niego będą pamiętali, iż
nie tylko u nich produkuje się takie cacuszka. Tym bardziej, że w
Piechowicach można wziąć udział w warsztatach czy specjalnych lekcjach
przeznaczonych także dla dzieci.
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Foto: Krzysztof Tęcza
Właśnie o tym i o tym co zobaczyli do tej pory nasi goście długo dyskutowali
podczas przerwy obiadowej w Restauracji Barok, w której to przygotowano
typowe polskie jadło. Nie trzeba dodawać, że wszystko bardzo smakowało.

Foto: Krzysztof Tęcza
Kolejną atrakcją, jaka została przedstawiona gościom było Muzeum
Przyrodnicze w Jeleniej Górze-Cieplicach wraz z Wirtualnym Muzeum
Fresków Barokowych. Oczywiście wirtualny spacer po pięknych barokowych
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wnętrzach dolnośląskich obiektów oraz pozostałe możliwości jakie daje
zainstalowane tu urządzenie bardzo zaciekawiło gości. Było to jednak do
przewidzenia. Nie ma bowiem chyba osób, które nie były zainteresowane
tym obiektem. Faktem jednak jest też, że oprowadzający nas dyrektor
muzeum Stanisław Firszt oczarował wszystkich ciekawą opowieścią, w której
przybliżał wspólne dzieje Śląska i Czech. Nic więc dziwnego, że nikomu nie
chciało się opuszczać muzeum i jego niezwykłego gospodarza. Ponieważ
jednak zaplanowany przebieg wizyty miał na celu tylko i wyłącznie krótkie
zapoznanie z wybranymi miejscami trzeba było w końcu udać się dalej. Mam
nadzieję, że zaciekawienie jakie zostało wzbudzone będzie wystarczającym
bodźcem do kolejnych wizyt w naszym kraju.
Jak się wkrótce okazało Stanisław Firszt nie był jedyną osoba tego dnia, która
wzbudziła wielkie emocje w uczestnikach objazdu. Kolejną był dyrektor
Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jeleniej Górze Politechniki
Wrocławskiej pan Maciej Pawłowski, który oprowadził nas po pałacu
należącym dawniej do rodziny Schafgotschów, a obecnie będącym siedzibą
wspomnianej uczelni. Ponieważ dr Pawłowski bierze czynny udział w
szkolnictwie czeskim wywiązała się między nim a samorządowcami czeskimi
długa i ciekawa dyskusja dotycząca systemów szkolnictwa po stronie czeskiej
jak i polskiej.

Foto: Krzysztof Tęcza
Miłą odmianą, po wyczerpujących rozmowach, była wizyta w Termach
Cieplickich. Czekający na nas pracownik Term zaprosił wszystkich na
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zwiedzanie normalnie niedostępnej części obiektu usytuowanej w
podziemiach, w której to części odbywają się wszystkie niezbędne do
działania przedsiębiorstwa procesy, m.in. filtracyjne. Podczas rozmowy
dowiedzieliśmy się o kwotach wydatkowanych na budowę tej nowej atrakcji
Jeleniej Góry, jak i funduszach z których one były pozyskiwane. Oczywiście
obejrzeliśmy podstawowe atrakcje jakie Termy przygotowały dla
odwiedzających to miejsce. Wygląda na to, iż naszym gościom podobało się
tutaj.
Najważniejszym jednak punktem pierwszego dnia wizyty czeskich
samorządowców w Polsce było wieczorne spotkanie z samorządowcami
polskimi. Głównie chodziło o to by mogli oni poznać się z sobą. Jak wiadomo
po ostatnich wyborach pojawiło się wiele nowych twarzy, zarówno po
stronie polskiej jak i czeskiej. Dlatego sporo czasu zajęło przedstawienie
wszystkich gości, wśród których większość stanowili aktualni burmistrzowie.
Obecni byli także radni gmin, pracownicy referatów turystycznych oraz
przedsiębiorcy czy dziennikarze. Ze strony czeskiej przyjechali
przedstawiciele m. in. z: Malá Upa, Rudník, Harrachov, Mlade Buki, Svoboda
nad Upou, Janské Láznĕ, Paseky nad Jizerou; a ze strony polskiej z
Mysłakowic, Karpacza, Szklarskiej Poręby, Kowar, Piechowic, Podgórzyna,
Jeżowa Sudeckiego. W spotkaniu udział wzięła także Starosta Powiatu
Jeleniogórskiego Anna Konieczyńska i Dyrektor Wydziału Promocji, Turystyki
i Sportu – Wiesław Dzierzba oraz przewodniczący czeskiego Związku Miast i
Gmin Jan Sobotka i dyrektor tegoż Kamila Hlinkova.

Foto: Krzysztof Tęcza
Miejsce spotkania, Chata za Wsią, nie było przypadkowe. Jest to bowiem
miejsce pozwalające na realizację dosyć dużych spotkań w przyzwoitych
warunkach, i co nie jest bez znaczenia, za przystępne ceny. Dlatego też
odbyło się tu szkolenie na temat możliwości dofinansowania w dziedzinie
współpracy transgranicznej w latach 2014-2020.
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Foto: Krzysztof Tęcza
Drugi dzień goście z Czech rozpoczęli od odwiedzin Parku Miniatur Budowle
Świata, w którym przywitał ich wójt gminy Mysłakowice Michał Orman.
Następnymi obiektami, które zwiedzali czescy samorządowcy był Pałac w
Wojanowie i Zamek w Karpnikach. Ten drugi wzbudził spore
zainteresowanie, zarówno wynikami właśnie zakończonych prac
remontowych, jak i stroną finansową całego przedsięwzięcia.

Foto: Krzysztof Tęcza
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Oba poprzednie obiekty to miejsca, w które wpompowano dziesiątki
milionów złotych. Kolejne miejsce nie może liczyć na takie fundusze. Jest
bowiem zwykłym obiektem muzealnym. To Muzeum Sportu i Turystyki w
Karpaczu. Jest to jednak miejsce posiadające duszę. Niedawno obchodziło
ono 40-lecie swojego istnienia.

Foto: Krzysztof Tęcza
Ponieważ kolejny obiekt od samego początku wzbudza wielkie kontrowersje,
przybywając tu byliśmy pełni obaw jak nasi goście odbiorą to miejsce. Jedni
bowiem zachwycają się jego wielkością, inni uważają, że powinno się go
wręcz zburzyć. Miejsce to, to oczywiście Hotel Gołębiewski. Po zwiedzeniu
obiektu, po obejrzeniu wybranych pokoi, apartamentów, restauracji, sal
konferencyjnych, sklepów, części basenowej, po porównaniu kosztów
funkcjonowania tego obiektu w stosunku do poprzednio oglądanych,
okazało się, że nie wypadł on najgorzej. Spore wrażenie zrobiła na
wszystkich wizyta w największej z dostępnych sal mającej powierzchnię 1800
metrów kwadratowych. Faktycznie można tutaj organizować nawet
największe spotkania.
Duże zaciekawienie wywołała wizyta w Karkonoskim Centrum Gospodarki
Odpadami w Kostrzycy. Gości zainteresowało nie tylko jak sobie w
dzisiejszych, trudnych czasach daje radę takie przedsiębiorstwo ale przede
wszystkim w jaki sposób realizuje ono swoje podstawowe zadania.
Obejrzano maszyny i urządzenia, prześledzono proces technologiczny, a
także zapoznano się z planami na najbliższe lata. Z zainteresowaniem
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przyjęto fakt budowy małej elektrowni wykorzystującej do produkcji prądu
gazy zbierające się w hałdzie, na której składowane są odpady.

Foto: Krzysztof Tęcza

Podsumowaniem wizyty było spotkanie w siedzibie Związku Gmin
Karkonoskich w Pałacu Bukowiec. Dyrektor Biura ZGK Witold Szczudłowski
opowiedział zarówno o Związku jak i o samym pałacu. Przybliżył działalność
Związku, jego zadania oraz wyniki za ostatnie lata. Podejmowane działania
są kierowane przede wszystkim do gmin związkowych, które, ze względu na
posiadane walory, wymagają nieustannej promocji, tak samo jak cały region.
A taką promocję stara się, z dużymi sukcesami, zapewniać im Związek.
Ostatnią miejscowością, do której zaproszono gości z Czech były Kowary. Po
skosztowaniu typowo polskiego dania w restauracji Przy Wodzie, gości
powitała burmistrz Kowar Pani Bożena Wiśniewska. Zaprosiła ona wszystkich
do spaceru po kowarskiej starówce i do ratusza, w którym przyjęła ich w
zabytkowej Sali Rajców. Pochwaliła się także małym muzeum, jakie
zorganizowano w drugim miejskim budynku. Zgromadzono tutaj zbiory
dotyczące m.in. wydobywania uranu, zakładu dywanów a także historyczne.
I tak dobiegła końca wizyta czeskich samorządowców w naszym regionie.
Podróż burmistrzów miast leżących po czeskiej stronie Karkonoszy miała na
celu nawiązanie kontaktów do dalszej wzajemnej współpracy pomiędzy
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poszczególnymi jednostkami administracyjnymi, omówienie priorytetów
rozwoju regionalnego i rozwoju turystycznego po obu stronach gór, podjęcie
pracy nad wspólnymi projektami oraz wymianę doświadczeń i
podstawowych informacji. Dlatego też należy sądzić, że zapoznanie naszych
gości z nowymi atrakcjami powstałymi w ostatnim okresie w naszym
regionie, jak i formami ich finansowania, pozwolą im na podejmowanie
podobnych rozwiązań, a być może przyczyni się do powstawania wspólnych
przedsięwzięć jakże bardzo potrzebnych po obu stronach Karkonoszy.

Krzysztof Tęcza
Międzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC 2015 w Jeleniej
Górze
W dniach 8-9 maja 2015 r. w Jeleniej Górze odbyły się Targi Turystyczne
TOURTEC 2015. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, iż w
wydawałoby się ciężkich czasach na targach pojawiło się tylu wystawców.
Oprócz miejscowych byli także przedstawiciele z przylegających regionów,
jak i z drugiego końca Polski, np. Uzdrowisko Kołobrzeg, Gmina Trzebiatów.
Był także wystawca z Wilna, który oferował na straganie przysmaki litewskie.
Trzeba przyznać, że kolejka do tego stoiska nie malała ani na chwilę.

Foto: Krzysztof Tęcza
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Z polskich wystawców najbardziej wyróżniało się stoisko Związku Gmin
Karkonoskich z Bukowca. I nie chodzi tutaj wcale o proponowane materiały
lecz o piękne nowe namioty z napisem REGION KARKONOSKI. Wyróżniały się
one i nowością, i wielkością, i estetyką. Oprócz wspomnianego napisu
powiewały nad nimi flagi z symbolem Karkonoszy. Oczywiście Związek Gmin
Karkonoskich użyczył na swoim stoisku miejsca partnerom. Zaprosił m.in.:
Związek Gmin Karkonoskich Vrchlabi; miasta: Karpacz, Szklarska Poręba,
Kowary; Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach; gminy:
Podgórzyn i Piechowice; Fundację Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny
Jeleniogórskiej; Klaster Karkonosko-Izerski. Była także autorka przewodnika
dla dzieci pani Maria Nienartowicz oraz Tomek Łuszpiński producent Likieru
karkonoskiego uznanego za produkt regionalny. Było też, cieszące się dużym
zainteresowaniem stoisko pana Romana Krukowskiego, którego zbiór
regionalnych wydawnictw nie ma sobie równych.
Oprócz wymienionych w targach uczestniczyli także: Karkonoski Park
Narodowy, Polska Grupa Uzdrowisk, miasta: Jelenia Gór (PL), Semily,
Chrastava i Liberec (CS); Liberecky Kraj w Czechach, Kralovehradecky Kraj w
Czechach, Koło Gospodyń Wiejskich Mysłakowice, LGD Partnerstwo
Kaczawskie, Gospodarstwo Agroturystyczne Monte Christo, Karkonoski
Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Hotel Fenix Jelenia Góra, Związek
Producentów Szkła i Biżuterii – Jablonec nad Nisou Czechy, Powiat
Wolsztyński, Lwówek Śląski, Złotoryja, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki,
Mysłakowice, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych i inni. Nie sposób
wymienić wszystkich. Ogólnie w XVII Międzynarodowych Targach
Turystycznych TOURTEC 2015 w Jeleniej Górze uczestniczyło 75 wystawców
z Polski, Czech i Niemiec.
Ponieważ, przynajmniej w piątek, pogoda była wspaniała, na targach
pojawiły się tłumy. Widzowie mieli do wyboru nie tylko stoiska targowe ale
wiele innych atrakcji. Do najciekawszych należały występy na głównej
scenie, gdzie prezentowały się zarówno zespoły dziecięce jak i ludowe.
Najwięcej jednak braw zdobyły cztery panie, które trzymając w
przewiązanych chustach swoje pociechy wykonały bardzo dynamiczny
taniec. Maluszki dostały w prezencie pluszowe słoniki, maskotki ZGK z
Bukowca. Na targach pojawił się także Bolesław Osipik – rowerowy
ambasador Jeleniej Góry, który przybył tym razem na swoim wysłużonym
rowerze. Byli obecni oczywiście przedstawiciele miasta jak i powiatu. Wśród
zwiedzających targi można było wypatrzeć Marcina Zawiłę prezydenta
Jeleniej Góry jak i panią starostę Annę Konieczyńską. Tłumy jakie panowały
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na Placu Ratuszowym nie pozwoliły na zauważenie wszystkich gości którzy
tutaj przybyli.

Foto: Krzysztof Tęcza

Foto: Krzysztof Tęcza
Najważniejszym jednak podczas targów faktem, choć nie do końca
zauważonym, było spotkanie w namiocie konferencyjnym. Uczestniczący w
nim przedstawiciele Starostwa Powiatowego (Wiesław Dzierzba), Związku
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Gmin Karkonoskich (Witold Szczudłowski i Filip Gmyrek), Klastra
Karkonosko-Izerskiego (m.in. Janusz Turakiewicz), Dolnośląskiej Organizacji
Turystycznej (Rajmund Papiernik), Szklarskiej Poręby, Kowar, Karpacza,
Telewizji Strimeo oraz kilku prywatnych podmiotów turystycznych,
rozmawiali o utworzeniu wspólnej bazy danych informacyjnych mogących
pomóc w dalszym rozwoju zarówno podmiotom turystycznym jak i samym
turystom. Nie ma bowiem na dzisiejszy dzień nic ważniejszego. Jeśli
omawiane sprawy nie posuną się do przodu to całej branży turystycznej
grozi, w najlepszym wypadku, stagnacja.
Aby jednak nie kończyć tak pesymistycznie muszę powiedzieć, że tym razem
targi wypadły całkiem nieźle, zwłaszcza gdy popatrzymy na ofertę jaką nasz
region prezentował podczas podobnych targów w Pradze i Berlinie.

Krzysztof Tęcza
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze w Noc Muzeów
2015
Zapewne wszyscy, choć może nie do końca, zdają sobie sprawę, że zbieranie
pamiątek będących często jedyną możliwością, czymś co może przypomnieć
nam mile spędzone chwile, jest nie tylko zajęciem ciekawym i godnym
polecenia ale także czymś co może sprawić wiele radości, a i wywołać
zazdrość, u innych. Może stać się zarzewiem ich chęci do przeżycia czegoś
podobnego i, dzięki temu, może poprzez podjęte w konsekwencji obejrzenia
takich zbiorów działania, zmienić ich dalsze życie. Zmienić na ciekawsze,
lepsze, obfitujące w momenty ekscytujące, ale może także, choć pośrednio,
zmienić życie ich rodzin, znajomych czy sąsiadów. A, że uprawianie turystyki
jest zajęciem ze wszech miar pozytywnym tego przecież nikomu nie trzeba
tłumaczyć.
Dlatego właśnie nie ma nic dziwnego w tym, że w przeddzień jubileuszu
Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, postanowiono pokazać
innym pamiątki ze zbiorów działaczy tego oddziału. Na ogłoszoną prośbę
odpowiedziało kilkunastu najaktywniejszych społeczników i dzięki
przekazanym przez nich pamiątkom można było przygotować konkretną
wystawę, która została otwarta w Noc Muzeów w Muzeum Karkonoskim w
Jeleniej Górze. Dyrektor muzeum Pani Gabriela Zawiła nie po raz pierwszy
wykazała wolę współpracy i wraz ze swoim zespołem, nie tylko udostępniła
salę wystawienniczą ale także pomogła w profesjonalnym przygotowaniu
tejże wystawy.
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Foto: Krzysztof Tęcza
Wernisaż wystawy „Trofea Oddziału PTTK Sudety Zachodnie w Jeleniej
Górze” zaplanowano na późne godziny wieczorne w sobotę 16 maja 2015 r.,
ale przedtem, niejako na zachętę, otwarto ustawioną na Placu Ratuszowym
wystawę „Od Towarzystwa Tatrzańskiego do Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego” (przygotowaną z materiałów Centralnego
Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie). Na dużych planszach
zaprezentowano zdjęcia i dokumenty oraz teksty przybliżające dzieje ruchu
turystycznego. Zaprezentowane materiały pozwolą wszystkim dowiedzieć
się gdzie i kiedy powstawały pierwsze organizacje turystyczne ale także
mogą wywołać duże zaskoczenie, gdyż nie wszyscy wiedzą o tym, że dzięki
pierwszym działaniom w tym zakresie stało się możliwe stworzenie podwalin
pod utworzenie ratownictwa górskiego, narciarstwa, ochrony przyrody czy w
końcu zapoczątkowanie wydawania specjalistycznych wydawnictw.
Wystawę na Placu Ratuszowym otworzył Jerzy Kapłon oraz Jacek Potocki –
przedstawiciele najwyższych władz PTTK. Obecni byli także przedstawiciele
Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze jak i przyjaciele, w tym
przybyły z Czech przedstawiciel czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego
Miloš Růžička.
Wracając jednak do głównego wydarzenia przygotowanego na dzisiejszy
wyjątkowy wieczór – wystawę w Muzeum Karkonoskim otworzył jej
pomysłodawca Andrzej Mateusiak oraz Gabriela Zawiła gospodarz obiektu.
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Aby ułatwić licznie przybyłym widzom ogarnięcie bardzo bogatej kolekcji
(ponad 1000 eksponatów) Andrzej dokonał krótkiej prezentacji.

Foto: Krzysztof Tęcza
Wystawę podzielono na trzy obszary. Pierwszy obejmuje pamiątki związane
z imprezami własnymi Oddziału. Drugi to eksponaty przekazane przez
działaczy Oddziału z ich niejednokrotnie bardzo bogatych zbiorów. Trzeci to
wydawnictwa, których autorami są członkowie Oddziału.
Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze jest spadkobiercą
Dolnośląskiego
Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
(DTTK)
powstałego jako pierwsza organizacja turystyczna po 1945 roku na naszym
terenie. Później był to Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego. Nic więc dziwnego, że organizowane wtedy pierwsze imprezy
turystyczne, a przede wszystkim pamiątki z nimi związane, były często
pieczołowicie przechowywane tworząc zalążki niejednokrotnie potężnych
zbiorów krajoznawczych. Często zbiory te są dzisiaj wyjątkowymi, znajdują
się bowiem w nich przedmioty unikatowe, niejednokrotnie zachowane tylko
w kilku egzemplarzach. Do takich cennych pamiątek, które można obejrzeć
na wystawie należy odznaka z III Rajdu Narciarskiego PTTK z 1954 r. Rajd ten
był początkiem bardzo długiej tradycji narciarstwa w naszym Oddziale, w
roku obecnym odbyła się już 60 edycja tej imprezy, będącej obecnie
najstarszą tego typu imprezą w Polsce. Na wystawie zaprezentowano prawie
komplet pamiątek z nią związanych. Inną bardzo znana imprezą Oddziału był
Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Bobrze. Zdarzyło się w historii tej
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imprezy, że jednorazowo brało w niej udział ponad 500 osad. Ale zbiory tutaj
zaprezentowane to nie tylko przedmioty związane z imprezami. Bardzo
cenną pamiątką dla naszego Oddziału jest np. książka Zamki Śląskie, którą to
otrzymał pierwszy starosta jeleniogórski Wojciech Tabaka w roku 1960 z
okazji X-lecia PTTK. Inną ciekawą pamiątką jest praca Waldemara Siemaszko
„Przewodnictwo oraz ratownictwo górskie w Karkonoszach” napisana w
1964 roku. Niektóre z eksponatów mogą wydawać się nieco dziwne czy
wręcz śmieszne ale taka była kiedyś rzeczywistość. Do takich niewątpliwie
należy tekst przysięgi przewodnickiej z roku 1969. Wartościowymi
eksponatami są wydawnictwa. Wśród działaczy naszego Oddziału mamy
autorów przewodników i podręczników, tłumaczy, podróżników,
naukowców czy poetów. Gdybyśmy chcieli pokazać tylko najcenniejsze
eksponaty z ich ogromnych zbiorów zabrakłoby miejsca wystawienniczego w
muzeum, dlatego jest tutaj zaprezentowana tylko niewielka część
dostarczonych pamiątek.
Na potrzeby dzisiejszej wystawy swoje „skarby” użyczyli:
Jerzy Czajka z Jeleniej Góry.
Długoletni gospodarz zamku Chojnik, inicjator i organizator Turniejów
Rycerskich (od 1992 r.). Przewodnik sudecki i ratownik GOPR.
Olga Danko - Ściegny.
W PTTK od 1981 r., przewodnik sudecki, instruktor przewodnictwa i
narciarstwa. Organizator obozów narciarskich i wspinaczkowych dla dzieci i
młodzieży. Wykładowca na kursach przewodnickich. Pomysłodawca i
wydawca materiałów promocyjnych dotyczących Sudetów Zachodnich.
Marek Gołębiowski z Jeleniej Góry.
W PTTK od 1967 r., organizator imprez turystycznych w środowisku
wojskowym, kolekcjoner odznak turystyki kwalifikowanej oraz obiektów
PTTK, emerytowany pułkownik WP. Absolwent WOSR,
prezes
Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar”.

Piotr Gryszel z Jeżowa Sudeckiego.
Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, przewodnik sudecki, przewodnik po Pradze,
pilot wycieczek. Od 2007 r. członek komisji egzaminacyjnej do spraw
przewodników górskich sudeckich powołanej przez Marszałka Województwa
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Dolnośląskiego, od 2011 r. jej przewodniczący. Autor ponad 100 publikacji
naukowych oraz opracowań krajoznawczych.

Foto: Krzysztof Tęcza
Jan Hanc z Jeleniej Góry.
W PTTK od 1964 r., nauczyciel, przewodnik sudecki, literat, poeta, laureat
wielu konkursów literackich. Wydał m.in.: Fuga z Gór Izerskich, Poezje, Złe
urodzenie, Podróż zimowa. Członek władz Towarzystwa Karkonoskiego.
Janusz Jachnicki z Jeleniej Góry.
W PTTK od 1965 r., pilot wycieczek, przewodnik sudecki, przewodnik po
Trójmieście, Kaszubach, Darze Pomorza i Pradze, instruktor Nordik Walking i
żeglarstwa, jachtowy sternik morski. W latach osiemdziesiątych członek
władz Koła Przewodników Gdańskich. Uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej
1980 r., założyciel NSZZ Solidarność Łączności i pierwszy przewodniczący
Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Pracowników Łączności.
Twórca witraży, poeta, kabareciarz.
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Foto: Krzysztof Tęcza
Tomasz Łuszpiński mieszkający zarówno w Borowicach jak i we Wrocławiu.
Przewodniczący Komisji Geocachingu przy Oddziale PTTK „Sudety
Zachodnie” w Jeleniej Górze. Przewodnik sudecki, Przodownik Turystyki
Górskiej. Kolekcjoner oraz projektant, producent i dostawca geocoinów.
Twórca receptury produktu regionalnego Likier karkonoski i jego producent.
Andrzej Mateusiak z Kowar.
W PTTK od 1980 r., przewodnik sudecki, instruktor przewodnictwa,
Przodownik Turystyki Kajakowej, znakarz szlaków górskich. Pracownik i
działacz PTTK. Od 1998 r. komandor Międzynarodowych Spływów
Kajakowych na Bobrze, kierownik kilku kursów przewodnickich, inicjator i
realizator oznakowania szlaków rowerowych na obszarze Euroregionu Nysa,
inicjator i realizator szkoleń dla przewodników sudeckich w Czechach i
Niemczech ze środków europejskich.
Emil Mendyk z Mysłakowic.
W PTTK od 1987 r., przewodnik sudecki, wrocławski i drezdeński. Filozof,
tłumacz języka niemieckiego, autor tekstów krajoznawczych. Od 2004 r.
bierze udział w wytyczaniu i promocji polskich tras Drogi św. Jakuba.
Janusz Milewski z Jeleniej Góry.
W PTTK od 1973 r., Przodownik Turystyki Górskiej, Instruktor Krajoznawstwa
Regionu, współorganizator rajdów turystycznych. Kolekcjoner autografów,
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znaczków pocztowych i kopert okolicznościowych. Autor regulaminów
odznak turystycznych i wzorów odznak rajdowych.

Foto: Krzysztof Tęcza
Piotr Norko ze Świerzawy.
W PTTK od 1980 r., nauczyciel, przewodnik sudecki, instruktor
przewodnictwa, regionalista. Od 1979 r. do dziś organizator Szkolnych
Rajdów Turystycznych „Wielisławka”. Wykładowca na kursach
przewodnickich, działacz LOP i PTSM. Autor kilkunastu książek o tematyce
przyrodniczej Gór Kaczawskich.
Jan Owczarek z Jeleniej Góry.
W PTTK od 1973 r., nauczyciel, przewodnik sudecki, krajoznawca, poeta.
Członek Jeleniogórskiego Klubu Literackiego. Wydał pięć tomików poezji,
tomik prozy oraz szkice polonistyczne. Odznaczony godnością Nauczyciel
Kraju Ojczystego. Wykładowca na kursach przewodnickich, kolekcjoner.
Arkadiusz Paul - Ściegny.
W PTTK od 2011 r., przewodnik sudecki, wspinacz skałkowy, fotografik.
Uczestnik wyprawy Tapac Amaru Expedition (2009 r.), podczas której jako
pierwszy Polak dotarł do najwyżej położonych inkaskich ruin Incawasi w
Puncuyoc bocznym łańcuchu Kordyliery Vilcabamba.
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Jacek Potocki z Mysłakowic.
Przewodnik sudecki i Przodownik Turystyki Górskiej. Działacz społeczny w
PTTK, Towarzystwie Izerskim i Klubie Przyrodników. Członek Rady Naukowej
Karkonoskiego Parku Narodowego. Profesor nadzwyczajny i kierownik
Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki na Uniwersytecie Ekonomicznym
we Wrocławiu w Katedrze Gospodarki Przestrzennej w Jeleniej Górze.
Członek ZG PTTK. Autor wielu publikacji, zarówno naukowych jak i
krajoznawczych.

Foto: Krzysztof Tęcza
Edmund Rakowski ze Świeradowa Zdroju.
W PTTK od 1959 r., przewodnik sudecki, instruktor przewodnictwa,
Instruktor Krajoznawstwa Polski, porucznik w stanie spoczynku, harcmistrz
ZHP, członek Szarych Szeregów, członek ZBOWiD. Kolekcjoner trofeów
turystycznych posiadający jedną z największych kolekcji w kraju.
Jan Tyczyński z Jeleniej Góry.
W PTTK od 1968 r., przewodnik sudecki, Przodownik Turystyki Motorowej,
Przodownik Turystyki Pieszej, Przodownik Turystyki Górskiej. Kolekcjoner
znaczków turystycznych, inicjator i realizator Indywidualnych Rajdów
Motorowych: Szlakiem Klasztorów i Sanktuariów, Szlakiem Ewangelickiej
Architektury Sakralnej, Szlakiem Katedr i Szlakiem Świętego Jana Pawła II.
Krzysztof Tęcza ze Staniszowa.
W PTTK od 1975 r., Przodownik Turystyki Pieszej, Przodownik Turystyki
Górskiej, Instruktor Ochrony Przyrody, Juror zbiorów krajoznawczych,
Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa. Twórca i redaktor Informatora
Krajoznawczego, Krajoznawcy i Zeszytów Historycznych. Autor prawie 3000
publikacji. Organizator seminariów i sympozjów krajoznawczych. Kierownik
Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Karkonoszy. Twórca i organizator
Spacerów krajoznawczych, kolekcjoner posiadający domową bibliotekę
krajoznawczą o objętości kilkunastu tysięcy pozycji. Członek Wielkopolskiego
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Klubu Publicystów Krajoznawczych oraz juror Ogólnopolskiego Przeglądu
Książek Krajoznawczych i Turystycznych w Poznaniu.
Janusz Turakiewicz z Jeleniej Góry.
W PTTK od 1967 r., Przodownik Turystyki Pieszej, organizator obozów i
rajdów na Mazurach, Ziemi Lubuskiej i w Sudetach oraz wypraw górskich na
Półwyspie Iberyjskim. Inicjator ustanowienia Odznaki Turystycznej „Turysta
Euroregionu Nysa”. Założyciel Instytutu Gospodarki Turystycznej.
Dziennikarz i wydawca, autor publikacji o tematyce turystycznej,
hotelarskiej, filatelistycznej, finansowej i prawnej, kolekcjoner.
Waldemar Wiśniewski z Jeleniej Góry.
W PTTK od 1966 r., nauczyciel wychowania fizycznego i biologii, instruktor i
działacz ZHP, Przodownik Turystyki Kolarskiej, organizator biegów na
orientację oraz od 1967 r. obozów i kolonii dla młodzieży. Kolekcjoner
widokówek (około 100 tysięcy sztuk), kart pocztowych i etykiet
zapałczanych. Działacz Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i
Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
Udostępnione zostały także eksponaty ze zbiorów nieżyjących już działaczy.
Są to:
Waldemar Siemaszko (1931–1994) – przewodnik sudecki, ratownik GOPR,
instruktor ratownictwa górskiego. Kierownik schroniska „Kochanówka”
(1962 – 1966) i Samotni (1966 – 1994). Jako jeden z pierwszych w Polsce
rozpoczął profesjonalne badania i dokumentowanie zjawisk lawinowych.
Współpracował z Horską Służbą. Odbył szkolenie w alpejskim ośrodku
lawinowym w Davos w Szwajcarii.
Marek Wikorejczyk (1931–2005) – przewodnik sudecki, instruktor
narciarstwa, publicysta, wykładowca i egzaminator na kursach
przewodnickich, wspinacz górski. Instruktor Krajoznawstwa, Honorowy
Przodownik Turystyki Górskiej PTTK, ratownik GOPR i członek Alpenvereinu,
badacz archiwów. Opublikował kilkadziesiąt artykułów i opracowań
krajoznawczych. Wydał kilka książek, z których najpopularniejsze to
„Wędrówki ze Szklarskiej Poręby” i „U stóp Śnieżki”.
Uczciwie trzeba jednak przyznać, że przybyli na wystawę, najchętniej
oglądali zbiory Tomasza Łuszpińskiego. Wynikało to zapewne z faktu, iż
właściciel prezentowanych znaczków i odznak cały czas opowiadał o swoich
poczynaniach, jak i z tego, że kol. Tomek prowadzi pierwszą w Polsce
Komisje Geocachingu. Jest to nowa dziedzina turystyki na tyle zagadkowa a
jednocześnie interesująca, że gdy spotka się kogoś znającego się na rzeczy
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nie sposób nie wysłuchać jego opowieści. Zapewne kilku z uczestniczących w
rozmowie widzów niedługo pojawi się na szlaku gdzie będzie poszukiwało
ukrytych skrytek!

Foto: Krzysztof Tęcza
Ponieważ w dniu dzisiejszym twórca wystawy Andrzej Mateusiak obchodził
jubileusz otrzymał od Gabrieli Zawiły piękny, wykonany ze szkła, kwiatek
oraz stosowne życzenia. Zebrani w sali odśpiewali mu sto lat. A z
podsłuchanych rozmów wynikało niezbicie, że wszyscy byli bardzo
zadowoleni z tak ciekawie spędzonego wieczoru. A nie był to jeszcze koniec
przygotowanej przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
atrakcji. Jerzy Kapłon dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK
w Krakowie wygłosił niezmiernie ciekawą prelekcję pt. „Towarzystwo
Tatrzańskie – Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 1873-1950 – zarys dziejów”.
W stwierdzeniu, że był to ciekawy wykład nie ma żadnej przesady. Mimo, iż
wykład trwał prawie półtorej godziny nikt nie wyszedł. Wszyscy słuchali i
dziwili się, że do tej pory nie wiedzieli o wielu, zdawałoby się oczywistych
sprawach. Ale tak to już jest. Bo to, że inicjatywy podejmowane przez
działaczy jeszcze w czasach zaborów dały początek ratownictwu górskiemu,
turystyce narciarskiej, to że właśnie wtedy powstawały pierwsze schroniska
górskie czy drogi i szlaki turystyczne, to że wówczas wymyślono wspólne
jednolite oznakowanie tras turystycznych, wszystkie te działania miały
bezpośredni wpływ na rozwój zarówno samej turystyki jak i świadomości
turystycznej kolejnych pokoleń udających się w góry.
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Niejako naturalnym uzupełnieniem zaproponowanych przez PTTK działań
była prezentacja filmów archiwalnych o Jeleniej Górze przygotowana przez
Zbigniewa Dygdałowicza. Przybyli na nocny seans widzowie ledwo pomieścili
się w sali. Nic więc dziwnego, że szybko znoszono wszelkie siedliska jakie
były dostępne. Przyniesiono nawet specjalne leżaki. Filmy prezentowane
były jednak tak ciekawe, a czasami przedstawione w nich sytuacje tak
zabawne czy niecodzienne, że nikt nie przysnął podczas prawie
dwugodzinnej projekcji.

Propozycje
Krzysztof Tęcza
Poznajemy Czechy
W dniach 13-15 maja 2015 roku, na zaproszenie Związku Miast i Wsi
Karkonosze we Vrchlabí, odbyła się podróż dziennikarska zaproszonych z
Polski przedstawicieli mediów. Strona czeska, słusznie uważając, że
najlepszą promocją jest pokazanie swoich osiągnięć oraz posiadanego
potencjału dziennikarzom, zaprosiła dziesięć osób i, trzeba przyznać, nie
szczędziła wysiłku i sił by pokazać nam jak najwięcej ciekawych propozycji
turystycznych mogących zainteresować przeciętnego turystę. Uczciwie
muszę przyznać, że nowe atrakcje jakie zobaczyliśmy i oferta, którą nam
zaprezentowano, wprawiły nas nie tylko w dobry nastrój ale także zachęciły
do podzielenia się wiadomościami o nich z innymi. Zwłaszcza, że właśnie
zaczyna się sezon i wiele osób szuka czegoś ciekawego, co można by było
poznać w niedalekiej odległości od miejsca zamieszkania. Środki finansowe
na prezentację pochodzą z funduszy europejskich w ramach projektu
Bajkowe Karkonosze i Przedgórze Karkonoszy (Regionalny program
operacyjny NUTS II Północnywschód).
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Przygotowano także na nowy sezon specjalną grę przeznaczoną dla dzieci, w
ramach której będą one mogły zbierając pieczątki z odwiedzanych punktów
poznawać poszczególne miejsca ale także przyswajać sobie ich historie.
Oczywiście aby otrzymać potwierdzenie bytności w danym miejscu dzieci
będą musiały najpierw odpowiedzieć na zadane pytanie. Nie jest ono co
prawda trudne ale wymaga uwagi podczas słuchania informacji lub
przynajmniej przeczytania wiadomości zamieszczonych na tablicach
informacyjnych. Po zebraniu odpowiedniej ilości pieczątek wszyscy
otrzymają stosowną nagrodę. Będzie to pamiątka przypominająca mile
spędzony czas w Karkonoszach. Aby jednak w grze mogła uczestniczyć jak
największa liczba dzieci gra została przygotowana w czterech językach: po
czesku, angielsku, niemiecku i polsku. Zapewne znajdzie się ktoś kto zapyta,
a co z dorosłymi. Dorośli mieli już kampanie skierowane do nich, dlatego w
tym roku zdecydowano, że główne wysiłki będą skierowane właśnie do
dzieci. Ale myślę, że zadowolenie i szczęście dzieci to również „nagroda”.
Wszyscy zatem będziemy zadowoleni. Gra bowiem wyzwoli w naszych
pociechach takie zainteresowanie, że będziemy zaskoczeni jak miłe potrafią
być nasze pociechy.
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Foto: Krzysztof Tęcza
Naszą podróż rozpoczęliśmy od Harrachova. Nie ma chyba Polaka, który nie
słyszał o tej górskiej miejscowości położonej nieopodal Jakuszyc czy jak
niektórzy chcą Szklarskiej Poręby. To tutaj przyjechało tysiące kibiców gdy na
skoczni narciarskiej skakał Adam Małysz. Dzisiaj o skoczni opowiada nam
pan Stanislav Slavík, który także uprawiał narciarstwo. Prawdę mówiąc cała
jego rodzina związana jest z narciarstwem. Oglądamy zespół skoczni
dolnych. Oczywiście nie wszystkie są w dobrym stanie technicznym, niektóre
z nich wymagają lekkiego remontu. Nie to jest jednak ważne. Najważniejsze
jest to, że w Harrachovie odbywają się największe imprezy narciarskie. To tu
w 1956 r. skocznia narciarska została wyposażona w nawierzchnię igielitową.
Była to pierwsza tego typu instalacja w Czechach i 2 na świecie. Ciekawostką
jest tutaj fakt odbywania się od 2002 roku mistrzostw świata weteranów.
Podczas takich właśnie zawodów startował skoczek norweski, który liczył
sobie 89 wiosen. Co ważne wylądował cały i zdrowy!
Jeśli chodzi o kompleks górnych skoczni narciarskich to właśnie tutaj
odbywają się te największe imprezy. Wyglądają one oczywiście o wiele lepiej
niż te, które widzieliśmy na dole. To tutaj aż cztery razy odbyły się
mistrzostwa świata w lotach. W roku 2001 najlepszy był Adam Małysz. Ze
względu na ilość przybyłych wówczas kibiców atmosferę jaka panowała
porównać można było tylko z taką jaka panuje podczas bardzo ważnego
meczu piłki nożnej. Skocznia Mamucia z Harrachova nie jest największą na
świecie. Ciekawostką jest tutaj, że oficjalny rekord na niej wynosi 214,5
metra ale najdalszy oddany skok wynosił 224 metry. Niestety rejestratory

46

skoków były ustawione tylko do odległości 220 metrów i w związku z tym
tylko taką odległość uznano ale nie jest to rekord oficjalny. Pocieszeniem
dla, zarówno organizatorów, zawodników jak i kibiców jest wiadomość, że w
ramach tworzonego tutaj centrum olimpijskiego skocznie w Harrachovie
zostaną objęte działaniami inwestycyjnymi. Na pewno poprawi to wyniki ale
także bezpieczeństwo zawodników.

Foto: Krzysztof Tęcza
My, dla bezpieczeństwa, postanowiliśmy przemieścić się bliżej miejsca, w
którym zaplanowano obiad. Jesteśmy w hucie szkła i mini browarze Novosad
i syn w Harrachovie. Huta powstała na początku XVIII wieku, jednak w dniu
dzisiejszym zakład taki raczej nie jest w stanie sam się utrzymać. Dlatego
zorganizowano tu muzeum oraz mini browar i restaurację. Stworzono zatem
mały kompleks turystyczny, w którym turyści mogą najpierw zapoznać się z
wyrobami jakie wytwarzano tu dawniej, podpatrzeć proces produkcyjny a na
końcu posilić się. Zapomniałbym, mogą jeszcze skorzystać z np. kąpieli
piwnej. Na pewno nie zaszkodzi. Oczywiście do takiej kąpieli wykorzystuje
się piwo pracujące w stosunku 1 do 6. Zatem jeśli ktoś chciałby w trakcie
kąpieli zasmakować prawdziwego piwa powinien zamówić je oddzielnie.
Huta przeszła w ręce prywatne w roku 1993, a dziewięć lat później
dobudowano browar i restaurację. Po kilku kolejnych latach otwarto
uzdrowisko piwne uznając, że jest już wystarczające zapotrzebowanie na
tego typu usługi. W ramach biletu wstępu otrzymuje się specjalne kupony
upoważniające do degustacji dwóch piw oraz kupon na kolejny napój.
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Oczywiście jeśli komuś posmakuje któreś z piw może zrezygnować z
dodatkowego napoju. Przy obfitych posiłkach może się to przydać. Jeśli
chodzi o hutę szkła to obecnie produkuje się tu głównie luksusowe szkło do
domów oraz szkło do napojów i elementy bardzo eleganckich żyrandoli. Kto
nie widział takiego cacuszka koniecznie musi odwiedzić muzeum gdzie
zobaczy je w pełnej krasie. Niestety 95 % produkcji idzie na eksport. To
niestety jest oczywiście po stronie krajowych odbiorców, zakład zaś jest
zadowolony z takich proporcji.
Najciekawszą częścią wizyty w hucie jest oczywiście podglądanie procesu
produkcyjnego. Gdy dotrzemy do pomieszczenia z piecem hutniczym od razu
zrobi nam się cieplej. I to może nie koniecznie za sprawą temperatury (1450
stopni C w piecu). Wrażenie robi na nas, zwłaszcza zimą, widok mistrzów
szklarskich ganiających w krótkich gatkach i sandałach. Nie wiadomo czemu
pracujące tutaj panie ubierają się inaczej. Niektórzy z odwiedzających hutę
mogą być zszokowani widokiem kufli z piwem stojących przy każdym ze
stanowisk. Nie jest to jednak nic nadzwyczajnego. Ze względu na rodzaj
pracy osoby pracujące przy piecach szklarskich dostają deputat piwny i
wypijają w ciągu zmiany 7-8 kufli tego trunku. Oczywiście do dyspozycji mają
także herbatę i inne napoje. Ciekawie wygląda pomieszczenie szlifierni. Jeśli
w czasach prosperity pracowało tam pięćdziesięciu szlifierzy to dzisiaj jest
ich raptem dwóch. Za to na ścianach, na różnego rodzaju hakach i
wieszakach, znajdują się tysiące tarcz szlifierskich. Ponieważ w przyrodzie
musi być zachowana równowaga pracujący tu szlifierze nie dostają piwa.
Pozostaje im tylko herbata.

Foto: Krzysztof Tęcza

48

Po smacznym obiedzie i degustacji jasnego Františka i ciemnego Čerťaka
ruszamy w dalszą drogę. Nie zdradzę oczywiście, które piwo bardziej nam
smakowało. Docieramy do miejscowości Poniklá, w której znajduje się
jedyna w swoim rodzaju wytwórnia ozdób choinkowych. W sklepiku
zakładowym firmy Rautis „Třpytivá krása – błyszczące piękno” wystawiono
setki wzorów ozdób. Jest w czym wybierać. Najciekawsze jest jednak
poznanie sposobu wyrabiania tak malutkich elementów. Wydaje się to
sprawą niezbyt łatwą. I w rzeczywistości tak jest. W warsztacie za sklepikiem
możemy zobaczyć jak ze szklanych cienkich rurek przy pomocy ognia
wytwarza się malusieńkie koraliki szklane. Sposób ich wytwarzania nie
zmienił się od niemal półtora wieku. Wciąż jest to żmudna ręczna robota, a
dalsza obróbka wytworzonych elementów jest jeszcze bardziej ciekawa.
Najbardziej pożądanym procesem w trakcie zwiedzania zakładu jest
oczywiście sposób srebrzenia koralików. Jak się jednak okazuje nie ma w tym
nic nadzwyczajnego. Zwykła chemia. Również nadawanie jednego z tysięcy
kolorów jest zwykłą monotonną czynnością. I gdyby nie pobudzające
zapachy rozpuszczalników i innych odczynników chemicznych można by było
popaść w odrętwienie. Lepiej jednak nie konkurować z pracującymi tu
paniami i w miarę szybko wyjść na zewnątrz by nie przeżyć szoku
związanego ze zbyt dużym przypływem świeżego powietrza. Na początku XX
wieku w zakładzie pracowało ponad 200 osób. Dzisiaj załoga jest dużo mniej
liczna. Wynika to jednak bardziej z braku chętnych do tak trudnej i
wymagającej cierpliwości pracy niż z zapotrzebowania na tego typu ozdoby.
Popyt na nie utrzymuje się wciąż na podobnym poziomie.
Z zupełnie innym tematem zetknęliśmy się w miejscowości Jilemnice, gdzie
w budynku starego browaru urządzono Muzeum Karkonoskich Rzemiosł.
Można w nim zapoznać się z różnymi rodzajami wykonywanej pracy, i to nie
tylko tak statycznie, ale można zobaczyć jak rzemieślnicy na zachowanych
starych maszynach wykonują ciekawe rzeczy. Oczywiście takie lekcje trzeba
zamówić, nie zawsze bowiem ma się szczęście, że odpowiednie osoby są na
miejscu. Można tutaj bez problemu obejrzeć stare piękne stroje. Podobają
się one wszystkim paniom, dzisiaj bowiem rzadko kiedy można takie nabyć.
Naszym głównym celem jest jednak ekspozycja związana z narciarstwem
karkonoskim. Chcemy bowiem dowiedzieć się czy jest jakaś różnica w
rozwoju narciarstwa w stosunku do tego co działo się po naszej stronie
Karkonoszy. Chcemy dowiedzieć się jak w ogóle rozwijało się narciarstwo w
tej części gór. Oprowadzający nas pracownik muzeum opowiedział o
początkach sportów zimowych, wspomniał o przywiezieniu do Czech
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pierwszej pary nart z Norwegii w 1887 r. Dokonał tego mieszkaniec Pragi,
który zjechał na nich ze wzniesienia na Placu Vaclava. Nie wiadomo czemu
wyczynu tego dokonał w nocy. Pierwsze narty w Karkonosze trafiły zimą
1892/93 roku za sprawą Jana Nepomuka Františka hrabiego Harrach. Były to
narty wyprodukowane przez firmę wiedeńską. Okazuje się jednak, że hrabia
Harrach zamówił owe narty nie dla siebie tylko dla swoich pracowników
leśnych, słusznie domniemając, że ułatwi im to poruszanie się po górach w
okresie zimowym, przynosząc wymierne zyski w postaci oszczędności w
czasie docierania do i z pracy.

Foto: Krzysztof Tęcza
Najważniejszą jednak datą jest rok 1894 kiedy powstał „Český krkonošský
spolek Ski” (Czeski karkonoski klub narciarski). W muzeum znajduje się
odznaka tego klubu ze wspomnianą datą. W zeszłym roku obchodzono 120lecie powstania tej organizacji. Była ona jedną z pierwszych w Europie
Środkowej. Wśród zgromadzonych eksponatów znajdują się też te związane
z wielkimi masowymi imprezami narciarskimi. Niestety nie wszystkie zawody
kończyły się szczęśliwie. W 1913 roku zginęło dwóch uczestników biegu na
50 kilometrów. Była to wielka tragedia. Góry pokazały wówczas, że nie ma
żartów, pogoda może zmienić się tak szybko, że nie zdążymy się schronić w
bezpieczne miejsce. Bardzo ciekawym okazał się znaleziony w archiwum
narodowym film z 1926 roku poświęcony zawodom narciarskim. Można na
nim zobaczyć kilka dyscyplin narciarskich. Najważniejsze jest jednak to, że
widzimy na nim jak się wówczas zawodnicy ubierali, jakich nart używali, jak
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liczna była publiczność na trasie biegu czy pod skocznią, w końcu jakie
osiągano wtedy wyniki.
Dla odmiany zaproszono nas jeszcze do zwiedzenia pałacu hrabiego
Harracha. Jest on oczywiście wspaniały, odpowiednio wyposażony i
posiadający piękny wystrój, dla nas jednak o wiele ciekawsze było obejrzenie
pracowni z bogatą biblioteką. Coś niesamowitego. Książki zajmowały półki
po sam sufit, wszędzie widać było twórczy bałagan i stosy papierów.
Zupełnie jak u mnie w domu!
Jilemnice mają jeszcze jedną bardzo ciekawą atrakcję. Znajduje się tutaj
Ciekawska uliczka. Domy stawiano z przesunięciem o jedną oś okienną tak
by mieszkańcy każdego z nich mogli spokojnie widzieć co dzieje się na
usytuowanym na jej końcu rynku.
Pierwszy dzień naszej podróży kończyliśmy wizytą we Vrchlabí w
Karkonoskim Centrum Wychowania Ekologicznego Krtek. Pokazano nam tu
nie tylko główną salę konferencyjno-filmową, dostosowaną także dla osób
niepełnosprawnych, ale także sale dydaktyczne, w których przeprowadza się
lekcje z dziećmi. Pokazano także zaplecze techniczne wraz z urządzeniami
zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Do tej pory dziwiło
nas bardzo to, że nie każdy jest w stanie otworzyć kolejne drzwi. Teraz już
wiemy, że jest to celowe założenie wymuszone sposobem ogrzewania i
wentylacji obiektu. Dzięki powstawaniu podciśnienia ciepłe powietrze bez
problemów jest zasysane tam gdzie trzeba. Obiekt jest posadowiony
częściowo pod ziemią ale to nic dziwnego zważywszy na jego nazwę.

Foto: Krzysztof Tęcza
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Niejako uzupełnieniem prowadzonych tu zadań edukacyjnych jest wykonana
tuż obok ścieżka zmysłów. Po raz pierwszy widzimy taką ścieżkę wykonaną
w formie okręgu. Prawdziwym zaskoczeniem jest jednak ilość odmian
starych gatunków drzew owocowych jakie rosną w ogrodzie
przyklasztornym. Najlepiej przybyć tutaj w okresie dojrzewania owoców,
można wtedy poznać różnice smakowe poszczególnych gatunków. Dzięki
rosnącemu w przyklasztornym zielniku tymiankowi (macierzance) co z
greckiego oznacza odważny mamy szansę wykonać kamień filozoficzny.
Wiadomo przecież, że do jego wykonania konieczna jest poranna kropla
rosy.
My, nie czekając do rana aż pojawi się rosa, pojechaliśmy do Špindlerův
Mlýn gdzie zatrzymaliśmy się w hotelu Aquapark. W obiekcie tym można nie
tylko przenocować w przyzwoitych warunkach ale także zjeść coś smacznego
i zrelaksować się w basenie.

Foto: Krzysztof Tęcza
Zastanawiając się czy drugi dzień także będzie tak bogaty w różnego rodzaju
obiekty zjedliśmy śniadanie i, uprzedzeni wcześniej, ubraliśmy się nieco
cieplej niż wczoraj. Zaraz naprzeciwko naszego hotelu znajduje się dolna
stacja wyciągu kanapowego na Medvĕdin (Niedźwiedź). Faktycznie na
szczycie zrobiło się zimniej a po chwili zaczął prószyć drobny deszczyk. Nie
przeszkodziło to nam jednak w dobrej zabawie. Przygotowano tu kilka
atrakcji, przede wszystkim dla dzieci. Bardzo ciekawym a zarazem
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wzbudzającym spore zainteresowanie turystów pomysłem jest możliwość
zjechania na dół terenowym rowerem trójkołowym. Taka przyjemność
kosztuje razem z wyciągiem 280 koron. Utworzono tu ścieżki edukacyjne, na
których ustawiono stacje z tablicami opisowymi. Dzięki temu dzieci
zaopatrzone przed wjazdem na górę w mapki mogą rozwiązywać
zamieszczone na nich zadania tak by po dotarciu na dół móc otrzymać
stosowną nagrodę. Jak więc widać Niedźwiedź to nie tylko atrakcje zimowe
ale także letnie.
Prawdę mówiąc każdy udostępniony wyciągiem szczyt funkcjonuje tutaj
przez cały rok. Wszędzie stworzono możliwości wykorzystania go także w
okresie letnim. Kolejnym tego przykładem może być Černa Hora, na którą
wjeżdżamy kolejką gondolową. Niektórzy z nas skusili się na zjazd specjalną
górską hulajnogą. Faktycznie pokonanie w ten sposób 5,5 km odcinka jest
nie lada wyczynem, zwłaszcza gdy czujemy jak palą nam się hamulce. Na
prostych odcinkach trasy można rozwinąć szybkość tak wielką, że gdy ktoś
nas wyprzedza wydaje się, iż powiew, który czujemy w tym momencie,
zepchnie nas do lasu. Ostatni odcinek pokonujemy normalną drogą i właśnie
wtedy zauważymy, że nie wszystkie jadące nią samochody są w stanie nas
wyprzedzić. Jeżeli komuś nie wystarczą takie emocje może w okresie
zimowym wybrać się tutaj by wziąć udział w nocnych zjazdach sankami. Aby
nie wypaść z trasy używa się wówczas czołówek.
Bardzo ciekawą propozycją jest tutaj oferta łączona polegająca na
korzystaniu, dzięki wykupieniu karnetu, z propozycji zarówno wszystkich
wyciągów, autobusu czy kąpieliska. Można dzięki niej swobodnie
przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi ośrodkami sprawdzając gdzie
bardziej nam się podoba. Najważniejszy jednak w tym jest fakt, że oferta ta
jest dużo tańsza od tradycyjnego wykupywania poszczególnych biletów. Do
tego karta ta stwarza możliwość rabatów w wielu miejscach. TourPas to
koszt 550 koron (jest to 50% ceny podstawowej). Ciekawostką jest to, że
ten konkretny TourPas powstał z inicjatywy gestorów poszczególnych
obiektów turystycznych, nie czekano tutaj na specjalne fundusze unijne czy
gminne. Dzięki stworzeniu takiej możliwości właściciele obiektów pokazali,
że po sezonie zimowym można dalej przyjeżdżać w te strony i korzystać z
atrakcji także w sezonie letnim. I mimo, że oferta ta powstała zaledwie w
zeszłym roku korzysta z niej całkiem sporo osób. Są to przede wszystkim
turyści przyjeżdżający na tydzień czy na weekendy. Proponowana karta
umożliwia takim osobom korzystanie z niej przez np. dwa kolejne weekendy,
nie muszą oni zatem rezygnować z wypoczynku w momencie gdy nie
dysponują urlopem. Dzięki stworzeniu wspomnianej możliwości istnieje
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szansa na zmianę proporcji pomiędzy turystyką zimową a letnią. Dzisiaj zimą
przybywa tutaj około 750 tysięcy gości a latem tylko 250 tysięcy.
Nie będę tutaj oczywiście przynudzał przekazując podstawowe wiadomości
o potencjale tego terenu, te każdy może sobie znaleźć w Internecie. Powiem
tylko, że podane nam dane podczas wykładu zorganizowanego w hotelu
Omnia robią wrażenie. Dla nas, w tym momencie, po zjeździe z Černou
Horu, przyjemnością było skosztowanie typowej karkonoskiej polewki
udającej nasz żurek. Oczywiście daleko jej było do tradycyjnego żurku,
jednak zupa ta, trzeba przyznać, smakowała każdemu. Nazywa się ona
karkonoskie „kyselo”.

Foto: Krzysztof Tęcza
Po posiłku udaliśmy się do miejscowości Pec pod Snĕžkou, gdzie w grudniu
2013 roku oddano do użytku zupełnie nową kolej gondolową, która zastąpiła
przestarzały wyciąg krzesełkowy na Śnieżkę. Jak bardzo podniosło to
komfort jazdy nie muszę chyba nikogo przekonywać. Nowe wagoniki są co
prawda sześcioosobowe ale, ze względu na ochronę przyrody, przewozi się
nimi tylko po cztery osoby. Wymóg ten nie zmienił dotychczasowej
przepustowości. Nowy obiekt jest oczywiście o wiele mniej uciążliwy dla
otoczenia. Zużywa mniej prądu, jest cichszy ale przede wszystkim o wiele
bezpieczniejszy. Chociaż często przegrywa z górami. Tak też jest i w dniu
dzisiejszym. Pogoda panująca na Śnieżce (chodzi o wiatr) jest na tyle zła, że
kursuje tylko odcinek wyciągu na stację Růžova Hora. Zwiedzamy zatem
stację pośrednią, zapoznajemy się z pracą obsługi na tym nowoczesnym
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obiekcie i sprawdzając wyłącznik bezpieczeństwa (faktycznie działa) czekamy
z nadzieją na zmianę pogody. Nasza cierpliwość została nagrodzona i gdy
zmniejszyła się siła wiatru wjeżdżamy na Śnieżkę. Możemy teraz porównać
jak zmieniło się na szczycie w ciągu ostatnich lat. Praktycznie w dniu
dzisiejszym ze starych obiektów zachował się tu tylko jeden i to ten
najstarszy. Jest nim kaplica św. Wawrzyńca. Wracając na dół z żalem
stwierdzamy, że nie ma już możliwości machając nogami dotknąć rosnących
poniżej choinek. No cóż. Coś za coś.

Foto: Krzysztof Tęcza
Po przygodzie w chmurach odwiedzamy ZOO w miejscowości Dvůr Králove.
Ogród ten otwarto co prawda dawno temu ale dopiero po objęciu w nim
dyrekcji przez Josefa Vágnera w roku 1965 stał się on jednym z ciekawszych
tego typu obiektów. Można tutaj poruszać się tradycyjnie czyli pieszo, ale
tylko po wytyczonych ścieżkach. Jest tu bowiem specjalna wydzielona strefa
dla turystów zmotoryzowanych jeżdżących albo swoimi samochodami (nie
ogranicza ich czas) albo korzystających ze specjalnych autobusów lub
samochodów dla WiP-ów. Wszystko oczywiście zależy od oferty, na którą się
zdecydujemy. Ta zaś ma swoją cenę. Najlepiej oczywiście jest skorzystać z
oferty łączonej z noclegiem, wychodzi to wówczas znacznie taniej, a i można
wtedy nie tylko odpocząć ale także o wiele dokładniej poznać żyjące tu
zwierzęta. Ponieważ na rozległych terenach utrzymuje się tu całe stada
poszczególnych gatunków możemy faktycznie poczuć się jak w Afryce. ZOO
jest dostosowane do przebywania w nim nawet przez cały dzień. Nikt tutaj
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nikogo nie wygania a po zamknięciu bram turyści wychodzą specjalnymi
obrotowymi bramkami. Oczywiście zdarzyło się już kilka razy, że sprytne
zwierzę podpatrzyło jak korzystać z takiej bramki i też sobie poszło.
To właśnie ogród w Dvůr Králove może poszczycić się posiadaniem białego
nosorożca. Niestety, mimo czynionych od wielu lat wysiłków
najprawdopodobniej gatunek ten wymrze.
Bardzo ciekawym pomysłem było utworzenie, wśród konarów wysokich
drzew, parku linowego. Dzięki temu zarówno dorośli ale przede wszystkim
dzieci mają możliwość obserwować zwierzęta sami będąc ukrytymi w
liściach. Aby jednak przeżyć jak najwięcej takich chwil najlepiej jest
skorzystać z bazy noclegowej, tym bardziej, że stwarza ona warunki do
poczucia się jak na prawdziwej wyprawie na czarny kontynent. Bungalowy są
tak usytuowane, że z okien widzimy stada zwierząt. Również restauracja
pozwala na skosztowanie dań wielu różnych kuchni, w tym oczywiście
czeskiej.

Foto: Krzysztof Tęcza
Trzeci dzień rozpoczęliśmy od wizyty na zamku hrabiego Haranta w Pecku.
Warownia, widoczna z daleka, od razu robi wrażenie obiektu trudnego do
zdobycia. Zgromadzono tu eksponaty związane przede wszystkim z jego
najbardziej znanym właścicielem. Kryštof Harant był człowiekiem
wszechstronnym. Nie tylko grał na wielu instrumentach ale komponował,
pisał i utrzymywał na zamku 40-osobową orkiestrę. Nic więc dziwnego, że
dzisiaj organizuje się tu festiwale. Hrabia dużo podróżował. Był w Palestynie
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i Egipcie. Przywiózł stamtąd ciekawą pamiątkę przypominającą dzisiejszą
odznakę turystyczną. Niestety został on stracony w 1621 roku podczas
masowej egzekucji w Pradze. Miał jednak szczęście gdyż został ścięty
mieczem. Inni nie mieli tak lekkiej śmierci. Do zamku hrabiego warto jednak
zajrzeć ze względu na architekturę tego obiektu. Co prawda przewodnik
zaraz nam pokarze Czarną kuchnię czyli pomieszczenie, w którym
przygotowywano kiedyś posiłki dla gawiedzi. Pokaże także lochy z salą tortur
ale nas na pewno zaciekawi dlaczego na przełomie maja i czerwca w sali
wystawowej zamykane są okna. Otóż zdarzyło się kiedyś, że do starych barci
wprowadziły się pszczoły. Jest tutaj także loch głodowy z lokatorem.
Oczywiście stosowny napis przestrzega wszystkich by nie karmić go, jednak
nie zabrania rzucania mu datków na ewentualny posiłek. I tak pewnie mu to
nie pomaga. Jest to tak subtelna sytuacja jak specjalny kosz zrobiony z
wikliny by przepuszczał powietrze, z nóżkami by nie tonął w błocie i nakryty
skórzanym wiekiem by nie padał do środka deszcz. Każdy zastanawia się
długo do czegóż mógł służyć w dawnych czasach taki dziwny kosz.
Wytłumaczenie, choć zaskakujące, jest bardzo proste. Kosz ten służył do
przenoszenia pijanych obywateli.
Dla odmiany udaliśmy się do miejscowości Láznĕ Bĕlohrad, w której każdy
może wypocząć w przyzwoitych warunkach ale także poprawić sobie stan
zdrowia. Znajduje się tutaj nowy hotel Tree of Life, w którym uruchomiono
wspaniale wyposażony dział rehabilitacyjny. Znajduje się tu także stare
uzdrowisko posiadające trzy hotele. W jednym z nich prowadzone są pokoje
dla osób chcących spędzić resztę życia w godnych warunkach, pod fachową
opieką, i jak się okazuje, wcale nie tak drogo. Hotele te są połączone ze sobą
łącznikami umożliwiającymi przemieszczanie się kuracjuszy nawet w trakcie
złej pogody. Aby sprawdzić panujące tu warunki zwiedziliśmy główny obiekt
zdrojowy i zjedliśmy typowy obiad podawany w jego stołówce.
Najciekawszym obiektem jaki dzisiaj nam pokazano okazało się założenie w
miejscowości Kuks. Twórcą tego miejsca jest hrabia František Antoni Spork.
Postanowił on ulżyć losu weteranom, osobom starszym, biednym i chorym,
których przyjmowano na leczenie i długotrwałą opiekę. Zachowały się
dokumenty mówiące o przebywaniu tutaj starca mającego 37 lat.
Udokumentowane jest także przyjęcie, co prawda tylko jednej osoby, ale za
to liczącej sobie aż 115 wiosen! Obiekt ten, mimo swojej wielkości, zwiedza
się całkiem przyjemnie. Jest tu tak wiele pięknych ozdób, że nie sposób
wszystkie spamiętać. Oczywiście nie da się zapomnieć widoku apteki z
zachowanym oryginalnym wyposażeniem czy pięknego kościoła ale już
kilkadziesiąt przedstawień tańca ze śmiercią lepiej nie mieć przed oczami
podczas snu. O zamożności fundatora tej miejscowości oraz jego
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„fanaberiach” świadczy fakt, że w zbudowanych specjalnych kaskadach
biegnących wzdłuż schodów prowadzących do rzeki podczas świąt wlewano
tysiące litrów piwa lub wina. Ta część bowiem miasta była krainą mlekiem i
miodem płynąca. Część położona po drugiej stronie rzeki nie służyła już
szczęśliwemu życiu ale związana była z jego gorszą częścią. Z tą częścią, w
której ludzi dopadały choroby i starość. W końcu kroczyli oni już ku
rozwiązaniu ostatecznemu czyli śmierci. I właśnie dlatego na wzgórzu za
szpitalem usytuowany był cmentarz.

Foto: Krzysztof Tęcza
Dzisiaj ten ciekawy obiekt został ponownie przywrócony do życia.
Kosztowało to setki milionów koron ale patrząc na wyniki prac i na ilość
przybywających tu turystów warto było. Dla nas dobrą wiadomością jest ta,
że pracuje tu człowiek mówiący po polsku. To Jinrich Kolda, który dzisiaj był
naszym przewodnikiem.
I tak trzydniowa podróż po Czechach dobiegła końca. Nasuwa się zatem
pytanie czy warto było, czy zobaczyliśmy coś nowego, czy coś się zmieniło.
Odpowiedź jest jedna. Oczywiście było warto. Okazuje się, że w ostatnim
okresie powstało tu wiele nowych atrakcji turystycznych. Te znane nam już
wcześniej zmieniły swoje oblicze. Stały się bardziej przyjazne turystyce. Nie
tylko poprzez podniesienie jakości usług ale także poprzez bardziej
atrakcyjne pakiety pozwalające na ponoszenie mniejszych kosztów.
Najważniejsze jednak jest to, że te wszystkie atrakcje jakie widzieliśmy,
położone są w tak niedużej odległości. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie by
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korzystając z wolnych dni przyjeżdżać tu i wypoczywać zwiedzając
jednocześnie okolice.

Spotkania krajoznawcze
Krzysztof Tęcza
Spotkanie z Januszem Czerwińskim i Františkiem Jirásko
Regionalna Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy przy Związku Gmin
Karkonoskich w Bukowcu zorganizowała w dniu 18 kwietnia 2015 r.
spotkanie z Januszem Czerwińskim i Františkiem Jirásko – autorami wielu
opracowań o Karkonoszach, miłośnikami gór, wspaniałymi ludźmi i
wyśmienitymi
towarzyszami
podczas
wędrówek,
posiadaczami
doświadczenia i wiedzy nie mającej sobie równych. Ponieważ obaj panowie
są osobami, o których śmiało można powiedzieć, że nie tylko uczestniczyły w
tworzeniu powojennej turystyki w Karkonoszach ale, że wręcz miały spory w
niej udział, od powstania pomysłu zorganizowania spotkania z nimi było
prawdopodobne, iż spotkanie to może wzbudzić duże zainteresowanie
publiczności. Jednak liczba osób przybyłych do Bukowca interesujących się
Karkonoszami przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. W sumie było
prawie sto osób, i to z tak odległych miejscowości jak Wrocław, Wałbrzych,
Łódź, Żary a nawet Warszawa.
Ponieważ obaj zaproszeni goście to wybitni krajoznawcy, tym razem
postanowiłem poprowadzić osobiście jedynie spotkanie, natomiast do
przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy zaprosiłem przyjaciół obu panów
– Krzysztofa Mazurskiego i Jacka Potockiego. Okazało się to bardzo dobrym
pomysłem. Przybyłych gości powitał dyrektor biura Związku Gmin
Karkonoskich Witold Szczudłowski.
Krzysztof R. Mazurski rozmowę z Januszem Czerwińskim poprzedził
przedstawieniem jego osoby. Janusz Czerwiński urodził się we Lwowie
jednak znakomitą część swojego życia spędził we Wrocławiu. Jest
absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego specjalnością była
kartografia. Jednak dalsze jego zainteresowania związane były z
geomorfologią. Ponieważ nie od razu podjął pracę na uczelni poznał
normalne życie. Doktor Czerwiński w końcu został pracownikiem naukowym.
Jego jednak zainteresowania skierowane były w stronę turystyki. Był on
współzałożycielem Akademickiego Klubu Turystycznego. Początkowo działał
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jako grotołaz, później szkolił przewodników. To wtedy Krzysztof Mazurski
zdawał u niego egzaminy przewodnickie. Janusz po długim pobycie w
Chinach tak je pokochał, że założył Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej.
Niejako aby spłacić dług wobec miejsc, w których przyszło mu żyć, napisał
przewodniki zarówno po Lwowie jak i Wrocławiu. Początkowo pisał do spółki
z innymi autorami później czynił to już samodzielnie.

Janusz Czerwiński, František Jirásko, Krzysztof R. Mazurski i Jacek Potocki.
Foto: Krzysztof Tęcza
Nie ma co się zatem dziwić, że Krzysztof uważa się za wychowanka Janusza.
Uważa się także za jego przyjaciela zwłaszcza, że wspólnie pracowali przez
ćwierć wieku nad Słownikiem Geografii Turystycznej Sudetów.
Przechodząc jednak do pytań, Krzysztof poprosił Janusza o wyjaśnienie czy
jest on spokrewniony z prof. Wojciechem Walczakiem, gdyż taka wiadomość
krążyła wśród studentów. Janusz, widocznie rozbawiony wyjaśnił, że
seminaria, na które uczęszczał do profesora, odbywały się w ogródku
mieszkania profesora na Oporowie. Siłą więc rzeczy często tam przychodził.
Doszło w końcu do tego, że został jednym z kandydatów do ręki córki
profesora. Nigdy jednak tak się nie stało.
Krzysztof poprosił Janusza o wyjaśnienie w jaki sposób rozpoczął on swoją
przygodę z pisaniem. Tak nietypowym w tamtych czasach. Chodzi
oczywiście o tematykę.
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Foto: Anna Tęcza
W okresie powojennym literatura turystyczna była niezwykle uboga. Jeśli już
coś istniało to, jak łatwo się domyśleć, było napisane w języku niemieckim.
Po polsku nie było w zasadzie nic. Janusz uznał, że warto podjąć trud
stworzenia chociaż zalążka takiej literatury. Rozpoczął więc pracę w tym
kierunku. Stworzone przez niego publikacje miały służyć innym, zachęcać
przybywających w te strony do poznawania nowych terenów.
Jak już było wspomniane wcześniej Janusz napisał przewodnik po Wrocławiu
i drugi po Lwowie. W pracy o jego rodzinnym mieście zamieszczony został
dziwny plan bez nazw wielu ulic. Dzisiaj biorąc do ręki ten przewodnik
wydaje nam się to trochę dziwne. Wynika to jednak z faktu, iż w okresie
kiedy Janusz pisał ów przewodnik, na Ukrainie trwały ruchy
niepodległościowe. W związku z tym nazwy ulic zmieniały się tak szybko, że
chcąc wydać przewodnik bez zbędnego czekania aż wszystko ustabilizuje się,
było to jedyne rozsądne wyjście.
Często turyści korzystający z przewodników Janusza mieli, teraz wiemy, że
niesłusznie, pretensje do autora o to, że pomija on wiele ważnych dla
krajoznawstwa obiektów. Głównie chodziło o kościoły. Zarzucano mu, iż nie
zna terenu skoro tak oczywiste obiekty nie znalazły się w jego pracach.
Dzisiaj wyjaśnienie jest proste i nikt nie ma już o to pretensji. Wszak w
okresie słusznie minionym działała cenzura, a pracownicy tego resortu
uważali, że zbyt wiele obiektów sakralnych wypacza jedynie słuszny
wizerunek naszego kraju. Wycinali zatem wiele informacji stwarzając w ten
sposób dziwną sytuację. We wspomnianym okresie działała także cenzura
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wojskowa. Wyniki pracy tego resortu mogły przyprawić o zawrót głowy. To
dzięki nim często znikały z terenu mosty i inne ważne obiekty lub zmieniały
one swoje położenie. Nie trzeba nikogo przekonywać jak mylące były takie
mapy.

Foto: Anna Tęcza
Na pytanie o refleksje jako autora przewodników Janusz przede wszystkim
podkreślił, iż urodził się we Lwowie dokładnie jedenastego listopada!
Dzieciństwo spędził w górach, później wybuchła wojna i musiał, tak jak wielu
Polaków, ruszyć w nieznane. Miał jednak to szczęście, że poznał Tomka
Romera, dzięki czemu mógł wraz z nim słuchać pogadanek Eugeniusza
Romera, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Te spotkania były
niesamowite. Były to prawdziwe lekcje i właśnie wtedy Janusz po raz
pierwszy miał kontakt z geologią.
Później, gdy jego rodzina dotarła do Wrocławia, ukończył Liceum
Ogólnokształcące, uważane wtedy za najlepsze w mieście. Wtedy też,
uprawiając szermierkę czy ucząc się władać szablą, doszedł do takiej
wprawy, że zaczęto wysyłać go na zawody. W ten sposób trafił w
Karkonosze. Był nawet w Bukowcu, w którym to Uniwersytet Wrocławski
prowadził gospodarstwo rybackie. Właśnie wtedy spotkał prof. Alfreda
Jahna, którego obecnym na sali również nie trzeba przedstawiać.
Janusz przez 26 lat poznawał wraz ze studentami Tatry. W roku 1957 założył
Akademicki Klub Turystyczny. Napisał wówczas list do dr Mieczysława
Orłowicza pytając o nazwę. Wszak to Orłowicz założył pierwszy taki klub.
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Niestety gdy nastały nowe czasy i powstało Zrzeszenie Studentów Polskich,
później Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, Janusz uznał, że nie da
się tego pogodzić. To był koniec tej działalności.
Janusz interesował się jaskiniami, z tego też powodu utworzył sekcję
grotołazów przy AKT. Niestety jego przygoda z jaskiniami szybko się
skończyła. Po zejściu do Jaskini Zimnej i tym co się tam zdarzyło obiecał
rodzicom, że już nigdy więcej nie zejdzie do żadnej jaskini. Nie mógł inaczej.
Zaczął przyjeżdżać do Szklarskiej Poręby, gdzie istniała baza studencka. W
tamtych czasach nie było jeszcze Karkonoskiego Parku Narodowego i, w
związku z tym, można było chodzić turystycznie po Karkonoszach gdzie tylko
się chciało. Oczywiście z uwzględnieniem granicy państwowej i pilnujących
jej żołnierzy.
Spłacając kolejny swój dług Janusz, po utworzeniu KPN-u został członkiem jej
Rady Naukowej i tak się w niej zasiedział, że w pracach tego organu
uczestniczy do dnia dzisiejszego. Mało tego, za swoje niezaprzeczalne
zasługi, został ostatnio mianowany Członkiem Honorowym tego ciała.
Dzisiaj Janusz Czerwiński jest autorem ponad 300 publikacji, które znajdują
się w katalogu Biblioteki Narodowej. Janusz w swoim życiu pokochał nie
tylko góry, nasze góry, pokochał także Chiny, które jak podkreśla mimo, iż
wydawałoby się dalekie, dzieli od nas tylko jeden kraj!

Witold Szczudłowski, Jacek Potocki, František Jirásko, Janusz Czerwiński,
Krzysztof R. Mazurski i Krzysztof Tęcza. Foto: Anna Tęcza
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Kolejny z zaproszonych do Bukowca gości jest Czechem. Mieszka po drugiej
stronie Karkonoszy ale nasza strona tych pięknych gór zawsze była dla niego
na tyle ważna, że przez całe swoje długie życie przedstawiał jej piękno
swoim rodakom, których zachęcał do wyruszania tu na wycieczki. Zresztą
wiele takich wycieczek prowadził osobiście, co miało przełożenie na
poznanie wielu Polaków, z których znakomita część została jego
przyjaciółmi. Jest więc František Jirásko, osobom tu mieszkającym, postacią
znaną i lubianą. Jego bowiem poczucie humoru przekonuje wszystkich do
niego. Poza tym jest on wyśmienitym znawcą Karkonoszy. Wie o nich
niemalże wszystko.
Aby przybliżyć życie naszego gościa zaprosiłem także Jacka Potockiego – jego
przyjaciela. To właśnie on przedstawił Františka i poprowadził dalszą z nim
rozmowę.

Foto: Anna Tęcza
František Jirásko przez długą część swojego życia pracował jako nauczyciel
historii w szkołach pod Karkonoszami. Od pół wieku zajmował się także
działalnością przewodnicką. Nic więc dziwnego, że jest autorem
kilkudziesięciu publikacji. Pierwszy artykuł napisał w 1972 roku. Od samego
początku popularyzował wiedzę o polskiej stronie Karkonoszy wśród swoich
rodaków. Jego działania w tym kierunku były tak intensywne, że szybko się
okazało, iż ma większe osiągnięcia niż oficjalne służby powołane do promocji
turystyki. To, że czescy turyści tak licznie przybywają do nas to w
największym stopniu jego zasługa.
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Pierwsze pytanie jakie zadał Jacek może jest zbyt oczywiste ale jednak
ważne. Kiedy się znalazłeś w Karkonoszach?
Zanim František odpowiedział na to pytanie ustaliliśmy, że mimo, iż Jacek
znający doskonale język czeski, nie będzie tłumaczył wszystkiego a jedynie te
bardziej trudne wypowiedzi. Zatem František prowadził swój wykład po
czesku. Od razu powiedział, że Karkonosze są wspólne, zarówno Czechów jak
i Polaków. Dlatego też powinniśmy współpracować dla dobra tych gór jak i
przybywających tu turystów. Powinniśmy współpracować bez żadnych
uprzedzeń. Karkonosze po zakończeniu II wojny światowej przypadły w
udziale obu naszym narodom. Czesi otrzymali co prawda większą część gór
ale za to Polacy dostali część bardziej urozmaiconą, bardziej przemawiającą
do zmysłów. František przybył w Karkonosze jako młody nauczyciel
ponieważ w podkarkonoskich miejscowościach brakowało takich osób. On
miał wówczas 18 lat, a więc dopiero zaczynał swoje życie zawodowe. Musiał
zmierzyć się z wieloma przeciwnościami. Na terenach tych osiedlono
nowych obywateli z różnych stron. Zatem wszyscy, zarówno mieszkańcy jak
i on, poznawali dopiero te góry, teren, przyrodę. To wtedy rodziły się między
ludźmi nowe przyjaźnie. Najmilej wspominane są lata sześćdziesiąte XX
wieku. To wtedy miały miejsce pierwsze spotkania z polskimi
pogranicznikami, którzy posiadali ładniejsze mundury, zwłaszcza czapki. W
tamtych czasach Czesi chodzili nad Mały Staw. Ówczesne spotkania z
polskimi obywatelami były bardzo ciekawe i owocne. Nasz bohater do dzisiaj
wspomina jak za butelkę specjalnego napoju otrzymał piękne wydanie
Trylogii Sienkiewicza.
František Jirásko bardzo miło wspomina kontakty z pierwszymi polskimi
przewodnikami górskimi. Wśród nich był, znany wszystkim, Tadeusz Steć.
František zaczął publikować w czasopiśmie Krkonoše, gdzie zamieszczał
opisy polskiej części Karkonoszy adresując te informacje do turystów
czeskich. Dzięki temu wielu z nich ruszało w te nieznane do tej pory strony.
Nieco później podjął współpracę z obecnym na sali Jackiem Potockim.
Poznał także jego ojca. W roku 1991 gdy otwarto granice i nie trzeba już było
posiadać specjalnych zaproszeń czy przepustek rozpoczęła się zupełnie nowa
era kontaktów turystycznych. Chociaż, jak to w życiu bywa, nie obeszło się
bez zgrzytów.
Jacek Potocki opowiedział jak to kiedyś podczas załamania pogody grupa
turystów polskich zboczyła ze szlaku i weszła do czeskiego schroniska
Jelenka. Zostali wówczas wyproszeni przez gospodarza obiektu. Prowadzący
grupę poznański przewodnik opisał całą sytuację i wysłał swój tekst do
redakcji czeskiego pisma. Jakież było jego zaskoczenie gdy otrzymał

65

odpowiedź na swoją „skargę”. František Jirásko, bo to właśnie on
zdecydował się zabrać głos, publicznie skrytykował postępowanie
gospodarza schroniska, wykazując jak niegodnie się on zachował. Wszak w
górach nie powinno stosować się żadnych podziałów, a w sytuacji, tak jak ta,
zagrożenia życia, bezwzględnie powinno się pomóc przybyłym. Powinno się
im umożliwić przeczekanie złej pogody i zaopiekować się nimi. Tu niestety
nic takiego nie nastąpiło. Nic dziwnego, że po takiej wypowiedzi rozpoczęły
się ściślejsze kontakty Františka ze środowiskiem turystycznym w naszym
kraju. Rozpoczął on swoją współpracę przy organizacji wielu imprez PTTKowskich. Aby bardziej przybliżyć polską stronę Karkonoszy podejmował się
organizacji specjalnych wycieczek skierowanych do czeskich nauczycieli.
Słusznie bowiem myślał, że oni zdobytą wiedzę będą wykorzystywali poprzez
organizowanie szkolnych wycieczek do Polski. W tamtych jednak czasach,
uważanych za pionierskie, nikogo nie zrażały warunki jakie mieli do
dyspozycji. Bo nader często mieli tylko dostęp do zimnej wody a posiłki
musieli przygotowywać sobie sami wykorzystując do tego celu przenośne
maszynki na benzynę. Po tylu latach okazało się, że te wszystkie
podejmowane przez Františka działania przynosiły pozytywne efekty.
Pozwoliły, nie tylko na organizowanie wspólnych imprez, ale przede
wszystkim przyczyniły się do zawiązania wielu przyjaźni pomiędzy turystami
polskimi i czeskimi. Wiele z tych przyjaźni trwa do dnia dzisiejszego. Niektóre
nawet trwają już w drugim a nawet trzecim pokoleniu.
Ponieważ, jak już wspominałem, do Bukowca przybyło prawie sto osób,
wielu z nich miało przyjemność poznać wcześniej naszych gości. Dlatego też
niektórzy postanowili podzielić się z innymi okolicznościami w jakich się
poznali. Opowiedzieli także o wspólnych wycieczkach i ciekawych
zdarzeniach, w które dzisiaj trudno nam uwierzyć. Wśród nich był Bartłomiej
Ranowicz, który poznał Janusza Czerwińskiego gdy został studentem
geografii. To wówczas studenci spotykali się w Domku Myśliwskim.
Włodzimierz Bayer poznał Františka Jirásko gdy ten poprowadził dla Polaków
wycieczkę po Karkonoszach. Nie trzeba oczywiście dodawać, że uczynił to za
darmo. W ramach wdzięczności Polacy zaprosili Františka na wycieczkę po
Wielkopolsce. Nie były to oczywiście wszystkie wypowiedzi podczas naszego
spotkania. Ze wszystkich jednak wyłania się jeden wniosek. W górach nie
powinno być nieznajomych. Wszyscy po nich deptujący powinni sobie
pomagać i być uczynnymi dla drugich. Istnieje bowiem spore
prawdopodobieństwo, że takie postępowanie kiedyś może ci pomóc
przetrwać trudne chwile.

66

Foto: Anna Tęcza
Aby jednak przybyli na spotkanie mogli poznać się lepiej, po spotkaniu,
zaproszono wszystkich do pomieszczenia Regionalnej Pracowni
Krajoznawczej w Bukowcu a następnie
na przygotowane ognisko.
Oczywiście nasi honorowi goście otrzymali wydaną przez miasto Kowary
nową monografię co mam nadzieję zachęci ich jeszcze do odwiedzenia
Karkonoszy.

Maciej Maśliński
Mijające krajobrazy
„Powiat ostrowski i Ostrów Wielkopolski w zmieniającej się rzeczywistości” to
temat ostatniego seminarium popularno-naukowego z cyklu „MIJAJĄCE
KRAJOBRAZY”. Po raz pierwszy w tym cyklu prelegentami nie byli znani
wykładowcy, lecz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych z Ostrowa
Wielkopolskiego i powiatu.
Głównym celem ww. seminarium popularnonaukowego było przygotowanie
uczniów do pracy naukowej z wykorzystaniem różnych technologii komputerowych
i zapisów cyfrowych, jak i umiejętności prezentacji poprzez zastosowanie
nowatorskich form i metod, które może wykorzystać każdy wykładowca. Do finału
zakwalifikowano 10 najlepszych prezentacji.
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Foto: Maciej Maśliński
Każdy z młodych prelegentów miał do dyspozycji od 10 do 12 minut, w tym czasie
musiał tak zreferować swój temat, aby zainteresować słuchaczy. Przedstawione
były podwójne ujęcia fotograficzne miasta, pierwsze ukazujące miasto na starej
pocztówce około 100 lat temu i obok drugie praktycznie z tego samego miejsca, ale
już współcześnie. Ostrów Wlkp. przedstawiony był dla porównania w dzień i w
nocy. Prezentacje dotyczyły również Raszkowa i Odolanowa.
Warto dodać, że na bazie przygotowanych przez młodzież materiałów powstanie
publikacja monograficzna, która będzie pierwszą publikacją popularno-naukową
młodych prelegentów.
Prace oceniało jury w składzie: dr Krystian Niełacny, mgr Maciej Maśliński i mgr
Andrzej Leraczyk, które brało pod uwagę sposób przedstawienia merytorycznego
tematu, formy interpretacji, wykorzystanych źródeł i materiałów naukowych jak i
przygotowanych prezentacji multimedialnych.
W kategorii szkół gimnazjalnych nagrodę główną otrzymał Jakub Matłoka – „Parki
Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego” – PGSS, II nagrodę ex aequo
otrzymali: Szymon Strach – „Spokojne, ciche miasto szare – Ostrów Wielkopolski
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wczoraj i dziś” – PGSS oraz Jakub Malarczyk i Martyna Jędrzejak – „Zacharzew,
Gimnazjum nr 4” – Gim. nr 4. Natomiast miejsce III ex aequo zajęli: Jakub Malik za
prezentację – „Ostrów kiedyś, a dziś” – PGSS oraz Agata Pietrzak – „Szczególne
miejsca w Ostrowie Wielkopolskim” – PGSS. Dodatkowo wyróżniono Konrada
Wasiaka i Jakuba Warzechę za prezentację – „Ostrów Wielkopolski – piękny w dzień
i w nocy” – PGSS.

Foto: Maciej Maśliński
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: Nagrodę główną otrzymała Joanna Śmiech „Raszków i okolice w zmieniającej się rzeczywistości” – I LO, II miejsce zajęły:
Aneta Walas i Dominika Woźniak– „Rynek w Odolanowie na przestrzeni wieków
XVIII – XXI w.” – I LO, a III: Kinga Rajfur – „Od koszar do ZSU” – ZSU. Wyróżnienie
przyznano Marcie Stempniak – „Ostrów Wielkopolski w zmieniającej się
rzeczywistości” - I LO.
Na zakończenie szczególne podziękowania zostały skierowane do opiekunów ww.
uczniów do: mgr Ewy Guarino /I LO i PGSS/, dr Agnieszki Panek /ZSU/, mgr Elżbiety
Gibasiewicz – Stasiak /Gimnazjum nr 4/ oraz mgr Elwiry Maślińskiej /ZSU/, które
przygotowały ww. uczniów.
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Uroczyste podsumowanie seminarium zakończone zostało występem muzycznym
Aleksandry Kiełb-Szawuły, która zaśpiewała liryczne piosenki turystyczne ze
swojego repertuaru. Seminarium naukowe zostało wsparte przez Urząd Miejski w
Ostrowie Wielkopolskim oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim.
Seminarium w dniu 9 i 30 kwietnia 2015r. zorganizowała Komisja Krajoznawcza
Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim, Stowarzyszenie „Zacharzew 2000” przy
współudziale Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie i
Ostrowskiego Centrum Kultury.

Andrzej Rembalski
Spotkanie krajoznawców w Kielcach
14 marca 2015 r. w Kielcach odbyło się Forum Instruktorów Krajoznawstwa
PTTK województwa świętokrzyskiego. Aktualnie Kolegium kieruje zespół w
składzie: Andrzej Rembalski – przewodniczący, Jerzy Pabian – zastępca
przewodniczącego, Andrzej Guska – sekretarz oraz Alicja Mężyk i Wojciech
Pasek.
Podczas spotkania Członkowie honorowi PTTK – Zbigniew Pękala, Andrzej
Rembalski i Janusz Zdebski wręczyli legitymacje Instruktorów Krajoznawstwa
regionu kolegom: Piotrowi Gareckiemu z Kielc, Grzegorzowi Pabianowi z
Nowin i Markowi Rejowi z Ostrowca Świętokrzyskiego.
Były prezes ZG PTTK prof. J. Zdebski wygłosił gawędę zatytułowaną
„Szlakami zakopiańskich cmentarzy”. Profesor jest przewodnikiem
tatrzańskim i autorem książek o zakopiańskich nekropoliach.
Obradom przewodniczył kol. Wojciech Pasek, który przypomniał treść
regulaminu Instruktorów krajoznawstwa, zachęcając oddziały do
propagowania idei powiększania szeregów tej grupy kadry programowej
Towarzystwa. Dążeniem członków kolegium jest uzyskanie tych uprawnień
przez przedstawicieli wszystkich oddziałów PTT na terenie województwa
świętokrzyskiego.
Kol. Zbigniew Pękala zgłosił propozycję, aby w najbliższych latach oddziały
PTTK zainicjowały w swoich środowiskach obchody 110 rocznicy powstania
PTK. Zaproponował zorganizowanie regionalnego CZAK-u na tzw. Kresach
Wschodnich, zwłaszcza do miejscowości, w których rodził się ruch
krajoznawczy.
Kol. Jacek Skrzypczak poinformował o działaniach związanych z
usytuowaniem na Górze Milechowskiej krzyża ze śmigłem upamiętniającym
Kazimierza Brauna – lotnika, brata wybitnego polskiego krajoznawcy prof.
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Juliusza Brauna – w ramach uroczystości 25-lecia śmierci profesora.
Nawiązał także do pomysłu zachowania pamięci o kapitanie Kazimierzu
Herwin-Piątku, którego imię nosił most na rzece Bobrzy w miejscowości
Słowik, zniszczony w czasie remontu drogi w kierunku Chęcin.
Wojciech Pasek poinformował, że oddział konecki PTTK przygotowuje się do
obchodów 100-lecia odsłoniętego w 1917 r. pomnika Tadeusza Kościuszki
posadowionego na cokole pomnika cara Aleksandra II.
Kol. Alina Sosnal zaprosiła uczestników kolegium na kolejne – XIX
Pińczowskie Spotkania Historyczne, które odbędą się w bieżącym roku w
ostatni poniedziałek miesiąca września. We wszystkich dotychczas
organizowanych Spotkaniach od lat licznie uczestniczą przedstawiciele
środowiska krajoznawców i przewodników PTTK.
Kol. Andrzej Rembalski zachęcił obecnych do udziału w tegorocznym
Centralnym Zlocie Krajoznawców, który odbędzie się w sierpniu w
Krasnobrodzie.
Po zakończeniu spotkania wszyscy udali się do Muzeum historii Kielc, gdzie
zwiedzili stałą wystawę poświęconą dziejom naszego miasta.
Niniejszy tekst jest skrótem dokonanym przez redakcję na podstawie
oryginału zamieszczonego w Krajoznawcy Świętokrzyskim nr. 1/2015.

Pożegnania
Krzysztof Tęcza
Pożegnanie Zofii Sikory

Gdy dotarła do nas wiadomość o śmierci naszej Koleżanki Zofii Sikory z
Wałbrzycha nie mogliśmy w to uwierzyć. Oczywiście od dawna wiedzieliśmy,
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że Zosia zmaga się z bardzo poważną chorobą, ale nikt z nas nie
przypuszczał, że odejdzie tak szybko. Zosia przewodziła działalności
turystycznej w Wałbrzychu – mieście, w którym ze względu na zapaść
gospodarczą niewiele się działo. Nic w tym dziwnego, wszak człowiek
najpierw musi zarobić na utrzymanie rodziny a dopiero później myśli o
rozrywce. Zosia wraz z grupą działaczy turystycznych zgromadzonych przy
Oddziale Wałbrzyskim Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego
starała się zmienić to nastawienie. Wraz z nimi planowała kolejne działania,
na które zapraszano mieszkańców. Zosia starała się prowadzić Oddział PTTK
w tym wyjątkowym mieście tak dobrze jak tylko umiała. Po efektach pracy
widać było, że starania te przynosiły konkretne efekty. Zosia swój czas
poświęcała nie tylko tu gdzie mieszkała ale także brała żywy udział w ponad
regionalnych strukturach Towarzystwa. Pracowała także w Zarządzie
Głównym PTTK w Warszawie, ostatnio jako członek Kapituły Odznaczeń.

Foto: Krzysztof Tęcza
Nie będę tutaj przedstawiał całego życiorysu naszej Koleżanki, ten jest
wszystkim doskonale znany. Chciałbym tylko uświadomić wszystkim jak
dobrego działacza straciliśmy. Bo to, że Zosia była dobrym człowiekiem, to
fakt. Jej poświęcenie dla innych, dla swoich najbliższych, mimo choroby, było
widoczne. Ja, co prawda widziałem się z Zofią, jakiś czas temu, pamiętam
jednak jej pogodę ducha, jej zachowanie, kiedy podczas narady
przedstawiała konkrety i tego samego wymagała od nas.
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Niestety świat jest tak urządzony, że najszybciej odchodzą od nas ludzie
dobrzy, uczynni, chętni do pracy dla innych. Doświadczyliśmy tego nieraz. I
tym razem Bóg powołał do siebie naszą Koleżankę Zofię, w czasie kiedy
mogła Ona jeszcze zrobić dla innych wiele dobrego. Mimo, iż jest to dla nas
niezrozumiałe musimy pogodzić się z tym faktem. Musimy, w tym wypadku
jej koleżanki i koledzy z Wałbrzycha, dalej prowadzić działalność
Towarzystwa, najlepiej jak można. Tak by nie zaprzepaścić jej dorobku.
Koleżanka Zofia Sikora była nie tylko osobą, z którą wielu z nas
współpracowało, przed którą niektórzy czuli respekt, która zarażała innych
do pracy, społecznej pracy, ale była przede wszystkim naszą Koleżanką,
naszą znajomą, dla nielicznych przyjaciółką. A jak bardzo była lubianą i
szanowaną niech świadczy fakt przybycia na jej ostatnią drogę kilkuset osób.
Mała kaplica cmentarna nie była w stanie pomieścić wszystkich chcących
uczestniczyć w jej pożegnaniu. Dlatego poza najbliższą rodziną i przyjaciółmi
przybyli musieli ograniczyć się tylko do krótkiego zajrzenia do wnętrza,
podczas którego mogli westchnąć przed urną z prochami Zosi.

Foto: Krzysztof Tęcza
Jedyną sposobnością oddania hołdu był moment składania urny z prochami
Zofii Sikory do grobu. Wtedy też była możliwość wyrażenia swojego smutku.
Myślę, że słowa wypowiedziane nad grobem przez wiceprezesa ZG PTTK
Andrzeja Gordona doskonale ujmują to co czujemy. Dlatego pozwolę sobie
je częściowo zacytować:
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„Zosia Sikora należała do tych nielicznych, którzy w sposób wspaniały
potrafili uczyć innych życia. Odnosiło się to do jej troski o działanie wśród
najmłodszych, wśród młodzieży. Dotyczyło wszystkiego co znajdowało się na
turystycznym szlaku. Dotyczyło radości z pojmowania rodzinnego i
ojczystego kraju. Dotyczyło zadumy przy ognisku, kiedy każdy będąc sam ze
swoimi myślami jednocześnie jest razem z innymi. Dotyczyło także piosenki.
Oczywiście nie tak smutnej jak ta wspaniale zaśpiewana przez
przewodników na jej ostatnie pożegnanie.
Podobnie jak chyba wszyscy obecni w domu pogrzebowym nie mogliśmy
powstrzymać łez, które cisnęły nam się do oczu. Nie możemy uwierzyć, że
Zosi już nie ma. Że w trudnych chwilach, a sama je przeżywała nieustannie,
nie powie czegoś radosnego, nie podtrzyma nas na duchu. Gdyby zebrać te
wszystkie chwile, które każdy z nas przeżył razem z Zosią wiedząc, że w życiu
jej nie oszczędzały to nasuwa się refleksja: ile ona potrafiła dawać innym i ile
w ramach Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego dawała
Dolnemu Śląskowi, dawała Polsce, dawała Wałbrzychowi. Wydaje się, że
kiedy będziemy wędrować na turystycznych szlakach siłą rzeczy będziemy
szukać jej. Będzie nam się wydawało, że Zofia idzie razem z nami, że
słyszymy jej słowa, że słyszymy jej głos. Jestem pewny, że nikt z nas nie
zapomni tego co Zofia wniosła do życia każdego z nas i do życia naszego
Towarzystwa. Ksiądz Twardowski kiedyś mówił, że trzeba się spieszyć z
kochaniem ludzi bo tak szybko odchodzą. Pewnie nie zdążyliśmy powiedzieć
jak bardzo ją kochaliśmy, a w każdym razie na pewno nie udało nam się to
wszystko powiedzieć w sposób pełny. Dlatego powinniśmy przyrzec sobie
nad jej mogiłą, nad mogiłą wspaniałej Zofii, że, raz nie zapomnimy jej, a dwa,
że ta pamięć o niej będzie kazała nam być jeszcze lepszym w turystycznych
działaniach.
Łączymy się wszyscy jak tu jesteśmy, nie tylko z tej rodziny PTTK-owskiej
oddziału wałbrzyskiego, bo są tutaj przedstawiciele innych oddziałów,
członkowie honorowi PTTK, są obecni członkowie władz naczelnych, tej i
poprzedniej kadencji. Wszyscy przybyli tutaj z potrzeby serca żeby
poświadczyć, że droga życia, o której mówił ksiądz, droga życia Zofii, była
wspaniała. Łączymy się w bólu z najbliższymi Zofii. Pragniemy żebyście
wiedzieli, że jesteśmy obok was. Pragniemy także, Ciebie Zosiu, zapewnić, że
kiedy gdzieś tam wysoko będziesz wędrować i spoglądać na nas, to my
wędrując po ziemskich szlakach będziemy ciebie wspominać jako człowieka,
z którym mieliśmy szczęście się spotkać, razem pracować, razem tworzyć,
razem odczuwać, razem robić coś co jest najszlachetniejszym pojęciem
pojmowania patriotyzmu, powiązania z ojczystą ziemią, wiązania z ludźmi.

74

Wszystkim nam tu dzisiaj brakuje słów. Musimy jednak jeszcze powiedzieć o
jednej sprawie. W historii Polskiego Towarzystwa Turystyczno
Krajoznawczego pojawiła się osoba wspaniała, serdeczna, głęboko
rozumiejąca powinność tych wszystkich czterech słów, na które składa się
nazwa naszego Towarzystwa. Pojęcie polskości, pojęcie przyjaźni
zawierające się w słowie towarzystwo, pojęcie wędrówki, pojęcie uczenia się
swojego kraju.
Zosiu byłaś wspaniała, pozostaniesz w naszej pamięci!”
Myślę, że nie będzie nietaktem do tych pięknych słów dodać jeszcze jedno
zdanie.
Żegnamy naszą Koleżankę Zofię Sikorę. Żegnamy Ją na tym świecie, co nie
oznacza wcale, że już się z Nią nie spotkamy. Prędzej czy później każdy z nas
podąży w Jej ślady. Zadbajmy jednak o to, byśmy gdy nadejdzie ten moment,
i gdy znowu Ją spotkamy, mogli powiedzieć, że nie zaprzepaściliśmy Jej
dorobku.

Prezentacje
Marek Klain
Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Bydgoszczy
Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Bydgoszczy funkcjonuje obecnie przy
Regionalnym Oddziale PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy. Swoją siedzibę zmieniała
wiele razy - jeszcze w strukturach Zarządu Wojewódzkiego PTTK mieściła się przy
Alei Ossolińskich. Następnie przez ul. Gdańską 9, potem ul. Gdańską 18 „dotarła” na
ul. Sienkiewicza 1/I, gdzie ma swoją obecną siedzibę. Zbiory pracowni mieszczą się
w sali klubowej oddziału. W 2009 roku zinwentaryzowano zbiory z podstawowej
księgi inwentarzowej. Książki przechowywane są w szafach z podziałem na
województwa oraz tematycznie (np.: architektura, przyroda, regiony Polski,
słowniki itp.). Zbiór map topograficznych przechowywany jest w specjalnych
szufladach.
Księgozbiór udostępniony jest do wypożyczeń dla członków PTTK oraz studentów, a
także do korzystania na miejscu w czytelni dla zainteresowanych.
Od 2009 roku księgozbiór jest w trakcie opracowywania w programie „Biblioteka
Publiczna” Progmana (zaewidencjonowano już 4100 opisów katalogowych oraz
6709 rekordów według stanu na 31.12.2014 r.). Są to 5484 książki, 301 map
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turystyczno-krajoznawczych, 887 czasopism, 29 nośników cyfrowych oraz 9 prac,
maszynopisów i rękopisów. W 2010 roku opracowana została historia RPK PTTK w
Bydgoszczy jako rozdział pracy magisterskiej studenta Wydziału Turystyki i
Geografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. W 2011 roku studentki
Wydziału Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach
praktyk studenckich uporządkowały i opracowały zbiór 1.004 egzemplarzy map
topograficznych. W bibliotece znajduje się również nieopracowany pokaźny zbiór
folderów turystyczno-krajoznawczych, znajdują się także prace magisterskie i
dyplomowe o naszym regionie oraz tematyce turystyczno-krajoznawczej napisane
przez studentów bydgoskich wyższych uczelni. Mamy także zbiór multimediów na
kasetach VHS oraz płytach CD i DVD. Do opracowania czekają zdjęcia, karty
pocztowe oraz kroniki kół i klubów.
Pracownia współpracuje z Oddziałową Komisją Krajoznawczą przy R.O. PTTK „Szlak
Brdy” m.in. przy promowaniu i weryfikacji odznak krajoznawczych: „Odznaka
Krajoznawcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, „Wędrownik Kujaw i
Pomorza”, „Miłośnik Brdy”, „Śladami Menonitów w Polsce”, „Przyjaciel
Bydgoszczy” i „Młody Turysta Bydgoszczy” oraz odznaki „Turysta Przyrodnik”.
Pracownia współpracuje też z Klubem Krajoznawczym oraz Oddziałową Komisją
Turystyki Pieszej. Co roku organizujemy konkurs „Poznajemy Ojcowiznę” na
szczeblu miejskim.
Kierownik Pracowni każdego roku uczestniczy w organizowanych z inicjatywy
Komisji Krajoznawczej ZG PTTK szkoleniach Kierowników RPK PTTK. W roku 2009 w
Warszawie, w 2010 w Gdańsku, w 2011 w Krakowie, w 2012 w Kaliszu, w 2014 w
Łodzi, a w 2015 Białymstoku i Supraślu.
Prowadzone są porady turystyczno-krajoznawcze, głównie w formie elektronicznej i
telefonicznej, dla turystów i krajoznawców zainteresowanych zazwyczaj
zdobywaniem naszych odznak krajoznawczych. W „Sali Klubowej” w ramach
spotkań kół i klubów prowadzone są prelekcje w oparciu o fotografie i filmy,
spotkania z ciekawymi ludźmi i ich pasjami. Tematyka obejmuje zazwyczaj dziedziny
turystyki i krajoznawstwa, a czasem również sztuki i architektury. Współpracujemy
również z Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego, a także Tucholskim Parkiem
Krajobrazowym w dziedzinie organizacji imprez. W pomieszczeniach „Sali
Klubowej” eksponowane są prace fotograficzne nagrodzone w konkursach.
RPK PTTK w Bydgoszczy zajmuje się też działalnością wydawniczą. Wydane zostały
ulotki promujące RPK, R.O. PTTK „Szlak Brdy”, Odznakę Krajoznawczą
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Odznakę Krajoznawczą „Śladami
Menonitów w Polsce”. Najbardziej płodnym pod względem wydawniczym był rok
2013. Wydane zostały: przewodnik „Szlaki turystyczne w Rezerwacie Biosfery Bory
Tucholskie ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Tucholskiego” o objętości 64
stron, płyta DVD „Borowiackie Szlaki”, „Kompleksowa redukcja presji turystycznej w
Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” o objętości 63 stron oraz informator „90-lecie
Przewodnictwa Turystycznego PTK-PTTK w Bydgoszczy” autorstwa Janusza
Umińskiego.

76

Pracownia posiada i wykorzystuje do swojej działalności: komputer (laptop), rzutnik
multimedialny, rzutnik do slajdów, cyfrowy aparat fotograficzny, odtwarzacz DVD,
magnetowid, dyktafon oraz drukarko-kopiarkę ze skanerem. Mamy stały dostęp do
Internetu. Na stronie internetowej oddziału zamieszczony jest link do prezentacji
multimedialnej pracowni, natomiast na stronie Oddziałowej Komisji Krajoznawczej,
poza prezentacją, znajduje się katalog części zbiorów opracowany w programie
Excel.
Kierownikiem RPK PTTK w Bydgoszczy jest Instruktor Krajoznawstwa Polski Marek
Klain. Współpracuje z nim Piotr Hartwich. Obaj pracują jako wolontariusze.
Pracownia dostępna jest od poniedziałku do środy w godz. 9.00 – 15.00. W inne dni
można z niej korzystać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z
Kierownikiem RPK.

Konkursy
XXII edycja wojewódzkiego etapu
Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego
„Poznajemy Ojcowiznę” - 2014/2015
Gospodarzem Centralnego Zlotu Laureatów XXII
edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu
Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” będzie w
tym roku Kalisz. Województwo kujawskopomorskie, ze względu na osiągnięte wyniki,
także będzie tam reprezentowane. Ale jak do
tego doszło ….
To już dwudziesty drugi raz spotykamy się na
podsumowaniu
etapu
wojewódzkiego
Ogólnopolskiego
Konkursu
Krajoznawczego
„Poznajemy Ojcowiznę”. Przez te lata konkurs
zmieniał się. Na początku zdarzały się i formy
przestrzenne – słomiany koń czy makieta Biskupina. Teraz coraz więcej prac to
krążki z prezentacjami.
Na etap wojewódzki wpłynęły 33 prace, w wykonaniu których brało udział 41
uczniów pod kierunkiem 22 opiekunów.
Przystępując do czytania i oglądania prac zastanawialiśmy się, czy znajdą się wśród
nich takie, które nas zaskoczą czy zadziwią. I nie zostaliśmy rozczarowani.
Podziwiamy Was za umiejętność wyszukiwania ciekawych tematów, dociekliwość w
zdobywaniu informacji, docieranie do osób zwykłych, a jednak niezwykłych. Wasze
prace cechuje wnikliwość obserwacji i duże zaangażowanie. Od prac badawczych,
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dokumentujących zdarzenia w terenie, opisów obiektów zabytkowych, poprzez
wywiady, przedstawienie ciekawych i ważnych postaci. Ważnych nie tylko dla
środowiska, ale i dla samych autorów.
Chociaż, zdarzały się i pomyłki - prace niespójne, nie do końca przemyślane, czy
wręcz skopiowane z Internetu.
Czytając prace zwracaliśmy przede wszystkim uwagę na indywidualne podejście do
wybranego przez Was tematu.
Zacznę nie od prac, a od dwóch wspaniałych dziewczyn. Bogna i Olga Łukomskie z
Gimnazjum w Kruszynie są już z nami piąty rok. Chciałabym pogratulować
wytrwałości i pasji. Tematu nie trzeba szukać daleko. Wystarczy posłuchać
opowieści starszych ludzi. Poszukać w domowych archiwach i albumach ze
zdjęciami. W swojej pracy „Dłoń Anioła” opowiadają „o zwykłym człowieku kobiecie, jednej z wielu, którym wojna zabrała radość dzieciństwa, szczęście
młodzieńczych lat oraz, co najważniejsze bliskich”. I dodają: „niech ta praca będzie
naszym pomnikiem dla siły prababci, dla jej chęci przetrwania, dla jej umiłowania
Ojczyzny i drugiego człowieka”.
Weronika Gościniak ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie porównuje swoje
dzieciństwo do dzieciństwa dziadków, które przypadło na okres II wojny światowej.
„Byli dzielni, nieugięci, nie poddawali się przeciwnościom losu”. I dodaje: „ …cieszę
się, że mam właśnie takich dziadków”.
Druga wojna światowa znalazła też oddźwięk w prezentacji Katarzyny Antkowiak z I
LO w Żninie. Pokazała historię miasta czasów okupacji.
Magdalena Baryza z Gimnazjum w Bądkowie swojej pracy nadała bardzo długi, a
jednocześnie wszystko wyjaśniający temat „Cmentarz parafialny miejscem
poszukiwań informacji o przodkach, by stali się bohaterami biogramów lub gałązką
w drzewie genealogicznym rodziny”. Autorka zaznacza, że „cmentarze, to nie tylko
miejsce spoczynku zmarłych, ale wielka otwarta księga, z której można wyczytać
kilka zdań o życiu i czynach swych przodków”.
Lidia Lewandowska z IV LO we Włocławku dotarła do bardzo cennych dokumentów
pisząc o życiu swojego pradziadka Zdzisława Arentowicza - pisarza, krajoznawcy,
działacza społecznego o szerokich zainteresowaniach kulturalnych Włocławka. I
dzieli się z nami taką refleksją: „w dobie komputerów wkraczających w każdą
dziedzinę naszego życia często zapominamy, co daje nam poznanie drugiego
człowieka”.
Justyna Aftańska z Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół nr 9 we Włocławku napisała
ciekawą pracę o swoim prapradziadku: „Stanisław Aftański - burzliwe dzieje
przodka”. Rodzinne pasje związane ze sportem są kontynuacją zainteresowań
bohatera opowieści.
„Na jednej wojnie w dwóch armiach” – historię życia Jana Cichockiego siłą
wcielonego do Wermachtu, a po ucieczce walczącego w Armii Andersa,
opowiedziała prawnuczka – Anna Maria Cichocka z Gimnazjum w Kruszynie.
Ciekawe popołudnie z dziadkiem Sylwestrem spędził Krzysztof Janka ze Szkoły
Podstawowej w Słębowie.
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Iza Makowska i Julia Strysik ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie zaprezentowały nam
swoje rodziny, a Agata Strysik i Patrycja Talaśka z Gimnazjum w Jeżewie - „Tradycje
i zwyczaje w ich domach”.
Julia Magdziak ze Społecznego Gimnazjum w Żninie prezentuje postać księdza
prałata Jana Lewandowskiego, wielkiego przyjaciela młodzieży.
Krótki pobyt w Nieszawie św. Maksymiliana Marii Kolbego zainspirował Aleksandrę
Nowakowską ze Szkoły Podstawowej w Nieszawie do przybliżenia nam tego faktu.
Przy okazji zaprasza do zwiedzenia swojego miasta, które szczyci się bogatą historią.
Kinga Jędral ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie w formie kalendarza prezentuje
znanych ludzi z powiatu świeckiego, a Zofia Szałacińska z Publicznego Gimnazjum nr
1 w Żninie zastanawia się – „Dlaczego tak, a nie inaczej?”
Ciekawie przedstawił pracę na kolei w latach siedemdziesiątych we wspomnieniach
dróżnika przejazdowego Robert Wiśniewski z Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.
Pociągi, stare ciuchcie pobudzają wyobraźnie i pewnie dlatego Julia Iglewska
z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie opowiada nam o 120-letniej historii
Żnińskiej Kolei Powiatowej. I dodaje z nostalgią: „a kiedyś ludzi i towary woziła…”.
„Powstanie Kolei w znacznym stopniu przyczyniło się do rozwoju gospodarczego i
turystycznego naszych Pałuk. Kolej wąskotorowa w regionie nie zniknęła z
krajobrazu i pamięci ludzi dzięki ogromnej grupie jej miłośników”.
Podobnym tematem zajęła się Aleksandra Kozłowska z Zespołu Szkół Technicznych
w Lipnie w swojej pracy „Kolejka wąskotorowa Sierpc - Lipno - Lubicz”.
O historii swojej szkoły z okazji 25-lecia nadania jej imienia Armii Krajowej pisze
Kacper Dawidowicz ze Społecznego Gimnazjum w Żninie. „Szkoła ta ma swoją
duszę. Kiedy przyglądam się samemu budynkowi, to wielokrotnie zastanawiam się,
jakie tajemnice w sobie kryje i co mogłyby powiedzieć mi te mury, sale lekcyjne,
korytarze”. I temu samemu tematowi jest poświęcona prezentacja Aleksandry
Łukomskiej ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Żninie.
Historia szkoły to również temat prezentacji Katarzyny Jaroszewskiej ze Szkoły
Podstawowej w Kruszynie.
Mury szkoły nie zdradziły swoich sekretów, ale więcej szczęścia miały Zuzanna
Silewicz i Julia Hakobyan z Zespołu Szkół nr 16 w Toruniu, które będąc w Pałacu
Romantycznym w Turznie wysłuchały opowieści Dębu Działowskiego.
Mikołaj Szwebs ze Szkoły Podstawowej w Stawkach opowiada o swoich
najciekawszych szlakach turystycznych przemierzanych z rodzicami i podkreśla:
„dzięki podróżom zwiedzam ciekawe miejsca i uczę się historii mojej Ojczyzny. Nie
mogę się doczekać moich kolejnych wypraw”.
Jakby z myślą o tym, Jakub Marciniak ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Żninie
stworzył przewodnik turystyczny po Pałukach zachęcający do zwiedzania hasłem
„Gdzie topory, miecze, łuki, tam Biskupin, Żnin, Pałuki”.
Również na Pałuki zaprasza Adrianna Woźniak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie,
a o zabytkach swojej okolicy opowiada Krzysztof Dorsz z Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Kowalu. Do swojego miasta zaprasza również Łukasz
Jabłoński ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu.
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Ciekawą przygodę przeżyła Helena Lewińska z Zespołu Szkół nr 16 w Toruniu. Będąc
z rodzicami na koncercie w Dworze Artusa, niespodziewanie przeniosła się czasie.
Agata Szpryngiel z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu
przedstawia nam bliskie jej sercu okolice – Białotarsk, Patrowo, Nowa Zawada, a
Marcelina Szymczak i Aleksandra Piechocka z Gimnazjum w Nieszawie oprowadzają
po obiektach zabytkowych i miejscach pamięci.
Dzięki pracy Jakuba Srockiego i Dominika Małeckiego z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Żninie poznaliśmy Janowiec Wielkopolski, a Monika
Dalasińska z Gimnazjum w Bądkowie zaprezentowała parafię Łowiczek i dodaje:
„Często nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo ciekawych rzeczy może wiązać się
naszym miejscem zamieszkania. Zapraszam na wycieczkę po miejscach, gdzie warto
byłoby choć na chwilę zatrzymać się”.
Bartłomiej Piasecki ze Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu skupił się na historii
jednej ulicy – ulicę Chopina, przy której jest niewiele budynków, ale warto na nią
zwrócić uwagę.
Weronika Kwiatkowska, Martyna Pawlak i Katarzyna Ulczycka z Gimnazjum w
Bądkowie przeprowadziły wywiad z historykiem i dowiedziały się wielu
interesujących rzeczy o dziejach kościoła i parafii na przestrzeni siedmiu wieków.
Przedstawiłam wszystkich laureatów etapu wojewódzkiego i pokrótce przybliżyłam
ich prace. Chciałabym jeszcze raz serdecznie wszystkim uczestnikom konkursu
podziękować za pracę, którą wykonaliście.
Jednocześnie słowa podziękowania kieruję do Waszych opiekunów, „Nauczycieli
Kraju Ojczystego”, którzy pomogli Wam, zainspirowali i nadali ostateczny kształt
Waszym pracom. I tym, którzy są z nami od lat i tym, z którymi spotykamy się po
raz pierwszy.
W imieniu całej Komisji Konkursowej dziękuję paniom: Elżbiecie Brózdowskiej,
Katarzynie Chlebosz, Anecie Dawidowicz, Dorocie Dobrańskiej, Anicie GreckiejMycio, Joannie Krystosiak, Urszuli Łukomskiej, Magdalenie Marczak, Agnieszce
Marjańskiej, Annie Rudzkiej, Dorocie Ryniec-Kilanowskiej, Ewie Skulskiej-Dzik,
Iwonie Sławińskiej, Jadwidze Szałacińskiej, Irenie Szarapanowskiej, Edycie SzóstakŁawińskiej, Marii Znanieckiej oraz panom: Arkadiuszowi Ciechalskiemu, Maciejowi
Marjańskiemu, Józefowi Nowakowskiemu, Robertowi Szafrańskiemu.
Chciałabym też podziękować rodzicom, którzy pomagali i wspierali w zmaganiach
autorów prac.
Toruń, 27.03.201r.

Julita Bąkowska
przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
przewodnicząca Wojewódzkiej Rady do Spraw Młodzieży

80

Pasjonaci
Krzysztof Tęcza
Mieczysław Wojecki
Nie wiem ilu z was zna Mietka ale przypuszczam, że wielu. Jest to bowiem pasjonat,
regionalista, naukowiec, a przede wszystkim krajoznawca, całym sercem oddany
temu co robi. Sam poznałem Go wiele lat temu, kiedy w
ramach założonego przez Andrzeja Scheera Ogólnopolskiego
Klubu Miłośników Krzyży Pokutnych i Rzeźb Przydrożnych.
Bywaliśmy na Biesiadach Pokutnych. Już wtedy dał się On
poznać jako zapalony poszukiwacz, który bardzo chętnie dzielił
się zdobytą wiedzą z innymi. Robił to bezinteresownie i bardzo
chętnie włączał się w różnego rodzaju akcje. Mietek od zawsze
coś pisał i wydawał. Niestety, ze względu na ciężkie czasy,
często czyniąc to za własne pieniądze, musiał ograniczać się do
niewielkich nakładów, co czyniło jego prace słabo dostępnymi.
Dopiero w erze Internetu, który bardzo ułatwia przepływ
informacji, mamy okazję dotrzeć do wielu nieznanych a
stworzonych przez Niego publikacji. A są one często zupełnie
unikatowe.
W roku 2015, nakładem własnym, Mietek wydał pozycję
Reminiscencje z lat młodości i dorosłości. Jest to 40 stron
zwierzeń autora, dzięki którym możemy poznać jego
osobowość jak i osiągniecia, zarówno w pracy zawodowej,
życiu osobistym jak i te związane z jego pasją. Warto zatem
sięgnąć po nią. Po jej przeczytaniu zobaczycie jak wiele może
dokonać jeden człowiek. Zobaczycie także jak wielu ludzi,
podobnych sobie, gromadził wokół swojej osoby. To dzięki jego działaniom mamy
kolejnych zapaleńców. To dzięki jego uporowi i nieuginaniu się przed
przeciwnościami mamy wyszkolone kolejne pokolenia ludzi ogarniętych pasją do
turystyki i krajoznawstwa.
Ponieważ, jak już wspomniałem, ukazała się pozycja z życiorysem Miecia, nie będę
podejmował tego tematu. Chcę tylko, przedstawiając Mietka, dać przykład dobrej
roboty. Chcę pokazać, że warto podejmować wyzwania i warto dzielić swoje pasje z
innymi. Chcę powiedzieć, że dzięki takim właśnie ludziom ruch krajoznawczy wciąż
jest silny. To właśnie tacy ludzie jak Mietek, dając swoim postępowaniem przykład,
zachęcają młodzież do podejmowania podobnych wyzwań. Nic więc dziwnego, że
Mieczysław Wojecki został wyróżniony medalem Nauczyciel Kraju Ojczystego czy
mianowany Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Lubsko.
Kim jednak Mietek jest dla naszego środowiska?
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Jest jednostką wybitną, jest osobą, która wciąż nie zwalnia biegu. Jest osobą wciąż
poszukującą i taką, która zaraża innych do podobnych działań. Dlatego też cieszymy
się, że mamy takiego człowieka wśród nas. Cieszymy się, że dołączy on do grona
Zasłużonych Instruktorów Krajoznawstwa.
A, że nie jestem odosobniony w takiej opinii, zamieszczam poniżej ułożoną przez
Halinę Czarnecką z Hordzieżki piosenkę wykonaną przez zespół „Szalinówka”.

„Przedstawiamy Pana doktora Wojeckiego”
Chcemy wam przedstawić człowieka zacnego
Naszego rodaka z Mazowsza Małego;
W Hordzieży zrodzony; w Gdańsku wykształcony
Wyjechał daleko. Daleko do niego
Ale jego serce w Hordzieży zostało
Bo strony rodzinne bardzo ukochało
Choć wciąga go praca, co roku powraca
Żeby z jego serca tęsknotę wywiało
Praca na uczelniach dostarcza mu chleba
Ale oprócz chleba igrzysk też potrzeba
Więc Grecję objechał i książkę napisał
O swojej mateńce. Dziękować jej trzeba
Że syn pracowity – pewnie jej zasługą
Że regionalistą – mówić o tym długo
Biuletyn wydaje i obce zwiedza kraje
Głowa myśli pełna, jedna goni drugą
Z Hordzieży jest blisko do małej Hordzieżki
Gdzie regionalistki – to my „Szalinówki”
Zatem już się znamy i wam przedstawiamy
Nasz przyjaciel doktor Mieczysław Wojecki
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Regulamin Odznaki Krajoznawczej PTTK
„ Wielkopolskie Questy”
I. Postanowienia ogólne
1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Szamotułach wspólnie
z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
ustanawia Odznakę Krajoznawczą PTTK „Wielkopolskie Questy – Odznaka
Odkrywców Tajemnic”, zwaną dalej Odznaką.
2. Quest to rodzaj gry terenowej, której uczestnik rozwiązując zadania i zagadki
umieszczone w ulotce questowej, dociera do skrzyni skarbów, w której ukryta jest
pieczęć. Istotą tej zabawy jest jej wymiar edukacyjny. Uczestnik gry poznaje historię
miejsca, jego dziedzictwo historyczne, przyrodnicze i kulturowe. Ustanowienie
odznaki „Wielkopolskie Questy” ma na celu popularyzację tego rodzaju aktywnej
turystyki oraz poznawanie walorów krajoznawczych i turystycznych regionu.
II. Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania
1. Odznakę może zdobywać każda osoba powyżej 6 roku życia. 2. Odznakę można
zdobywać równolegle z innymi odznakami krajoznawczymi 3. Odznakę zdobywa się
na terenie województwa wielkopolskiego.
4. Odznaka ustanowiona jest w trzech stopniach: brązowym, srebrnym i złotym. 5.
Odznakę zdobywa się i przyznaje kolejno w poszczególnych stopniach,
rozpoczynając od stopnia brązowego
6. O przyznanie odznaki może ubiegać się każda osoba, która wykaże w sposób
określony niniejszym regulaminem, że zdobyła określoną ilość questów.
7. Poświadczeniem przejścia ścieżki questowej jest odcisk pieczęci umieszczonej w
skrzyni skarbów. Odcisk pieczęci powinien zostać umieszczony w kronice Odznaki
wraz z opisem. W opisie powinna znaleźć się: data przejścia, nazwa miejscowości,
tytuł questa oraz miejsce ukrycia skrzyni skarbów. Poświadczeniem może być
również skan ulotki lub jej oryginał z rozwiązanymi zagadkami z przystawioną
pieczęcią oraz z informacją gdzie była ukryta skrzynia skarbów. Questy, które nie
będą posiadały kompletu powyższych informacji nie będą zaliczane do zdobycia
danego stopnia odznaki.
8. Quest raz zdobyty nie może być zaliczony na kolejny stopień Odznaki.
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9. Dla zdobycia kolejnych stopni Odznaki wymaga się przejście następujących ilości
questów:
a) odznaka w stopniu brązowym 5 questów
b) odznaka w stopniu srebrnym 8 questów
c) odznaka w stopniu złotym 12 questów
10. Questy zdobyte przed ustanowieniem Odznaki mogą zostać zaliczone pod
warunkiem przedstawienia dokumentacji wymaganej w Regulaminie.
11. Do odznaki „Wielkopolskie Questy” zalicza się zarówno questy opracowane pod
patronatem WBPiCAK w serii Wielkopolskie Questy, jak i inne questy na terenie
województwa wielkopolskiego.
12. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.
13. Wymienioną dokumentację należy przesłać na adres: Pracownia Krajoznawcza
WBPiCAK ul. Kramarska 32 61-765 Poznań z dopiskiem „Wielkopolskie Questy”
14. Weryfikacji Odznaki dokonuje pracownik WBPiCAK posiadający uprawnienia
Instruktora Krajoznawstwa Regionu.
15. Wykaz questów można znaleźć min. na stronie internetowej
www.regionwielkopolska.pl
III. Postanowienia końcowe
1. Przesłanie materiału do weryfikacji Odznaki jest jednoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin niniejszy zatwierdzony przez Dyrektora WBPiCAK i Prezesa Oddziału
PTTK w Szamotułach wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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