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Wprowadzenie 

 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Szanowni Czytelnicy. Drogie Koleżanki i Koledzy! 

 

Wydawałoby się, że okres zimowy to czas odpoczynku, robienia porządków czy 

planów na kolejny sezon. Okazuje się jednak, że wcale tak nie jest, przynajmniej 

w krajoznawstwie. Mnogośd spotkao i imprez, jakie miały miejsce na przełomie lat 

2015-2016 jest niesłychana. Nic więc dziwnego, iż aktualny numer Krajoznawcy jest 

dosyd obszerny. Dotyczy to zwłaszcza działu poświęconego spotkaniom 

krajoznawczym. Przede wszystkim ważne są relacje z kolejnych seminariów z cyklu 

„Mijające krajobrazy”. Sesje takie odbyły się w Warszawie, Krakowie oraz Jeleniej 

Górze. W Wałbrzychu zorganizowano sympozjum poświęcone górom a w Bukowcu 

komunikacji kolejowej w Regionie Jeleniogórskim i drugie związane z ochroną 

krajobrazu. Ciekawym spotkaniem okazała się konferencja zorganizowana 

w schronisku Strzecha Akademicka, w którym, mimo trudności w dostaniu się na 

miejsce wzięło udział całkiem sporo osób.  

Ponieważ ważnym jest także wyjście w teren wiele miejsca poświęcamy imprezom, 

jakie miały miejsce w ostatnim okresie, a które z powodzeniem można wykorzystad 
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do naśladowania. Materiały te znajdziecie w działach: wiadomości z terenu, 

propozycje i z teki krajoznawcy. 

Najważniejsze jednak informacje zamieszczamy w dziale wiadomości komisji. Jest 

to sprawozdanie z działalności Komisji Krajoznawczej ZG PTTK za rok 2015 oraz 

regulamin konkursu na najlepsza pracę licencjacką lub magisterska dotyczącą 

krajoznawstwa, czyli jednego z działao jakie PTTK podejmuje z okazji 110 rocznicy 

założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. 

 

Krzysztof Tęcza  
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Rok 2016 Rokiem Krajoznawstwa Polskiego 

 

110 lat temu założono w Warszawie Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Odbyło się 

to z inicjatywy między innymi Aleksandra Janowskiego, Kazimierza Kulwiecia, 

Zygmunta Glogera i Karola Hoffmana. Mimo że krajoznawstwo na ziemiach polskich 

praktykowano wcześniej, to jak pisał o tamtych czasach Kulwied kwestie 

poznawania ziemi ojczystej były uśpione, a wycieczki zbiorowe czy indywidualne 

eksploracje odbywały się niejako w ukryciu, w tajemnicy.  

Nowopowstałe Towarzystwo było pierwszą tego typu organizacja na terenie 

ówczesnego zaboru rosyjskiego. Za cel stawiało sobie, jak głosił jego statut (zwany 

Ustawą), gromadzenie danych naukowych (geograficznych, antropologicznych, 

etnograficznych, archeologicznych oraz związanych ze sztuką) dotyczących  ziem 

polskich i krain przyległych, z nimi powiązanych. Swoją działalnośd opierało na 

przeprowadzaniu wycieczek, gromadzeniu i prezentowaniu zbiorów, prowadzeniu 

bibliotek oraz organizacji odczytów, pokazów i wykładów. Równie ważne, obok 

poznawania kraju i zbierania wiadomości krajoznawczych o nim, było 

upowszechnianie tej wiedzy, szczególnie wśród młodzieży, i kształtowanie postaw 

patriotycznych, gdyż twórcy Towarzystwa wychodzili z założenia, że to tu i teraz 

muszą dbad o kolejne pokolenia, by mogły one odpowiednio kierowad krajem jak 

już odzyska niepodległośd.  

Wspólny wniosek Komisji Krajoznawczej oraz Historii i Tradycji do Zarządu 

Głównego PTTK o stosowne uczczenie przypadającego na rok bieżący jubileuszu 

założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego miał na celu podkreślenie 

ponadczasowego znaczenia celów, form i treści, jakie wypracowało PTKraj ponad 

stulecie temu. Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTTK z czerwca 2015 roku 

przedsięwzięcia Towarzystwa podejmowane w roku 2016 będą się odbywad pod 

wspólnym hasłem Roku Krajoznawstwa Polskiego.  

Działania te powinny służyd poznawania kraju ojczystego – jego przyrody, 

zabytków, kultury i zwyczajów. Szczególną uwagę trzeba zwrócid na dokonania 

i dorobek ludzi, zwłaszcza lokalnych społeczników, działaczy krajoznawczych 

i regionalistów. Należy też zwiększyd dbałośd o zachowanie i dokumentowanie 

historii i tradycji związanych z turystyką i krajoznawstwem, z działalnością 

poszczególnych jednostek PTTK i jego prekursorów. Idee przewodnią obchodów 

jubileuszu 110-lecia założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, wyrażoną 

w słowach Krajoznawstwo kształtuje tożsamośd i łączy pokolenia, najlepiej 
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realizowad przez wspólne, rodzinne, wędrowanie i zdobywanie odznak turystyczno-

krajoznawczych PTTK. 

W ramach Roku Krajoznawstwa Polskiego Komisja Krajoznawcza ZG PTTK 

zaplanowała centralnych kilka działao, które będą realizowane w ramach 

wspieranego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki projektu pt. „Krajoznawstwo 

kształtuje tożsamośd i łączy pokolenia”. Planowane przedsięwzięcia obejmują m.in.: 

 Konkurs krajoznawczy na profilu PTTK na Facebooku 

Wykorzystując popularny serwis społecznościowy sprawdzimy jak dobrze znamy 

Polskę, jej zabytki, cuda przyrody i inne ciekawostki krajoznawcze. Konkurs będzie 

adresowany do wszystkich chętnych przetestowad swoją wiedzę krajoznawczą oraz 

poznad najciekawsze i najbardziej zaskakujące walory krajoznawcze naszego kraju. 

Planujemy, że konkurs będzie trwad od kwietnia do października. 

 Ogólnopolska akcja „Wędruj z nami ojczystymi szlakami” 

Wspólne wędrowanie i poznawanie walorów krajoznawczych Polski podczas 

licznych imprez organizowanych w różnych zakątkach naszego kraju, a przy okazji 

zdobywanie różnorodnych odznak krajoznawczych, w tym szczególnie Odznaki 

Krajoznawczej PTTK. Akcja adresowana do wszystkich, którzy aktywnie uprawiają 

turystykę i krajoznawstwo, szczególnie zaś do oddziałów PTTK. 

 Sesje krajoznawcze z cyklu „Mijające krajobrazy Polski” 

Nasze otoczenie cały czas się zmienia. Organizowane w całej Polsce seminaria 

popularnonaukowe mają na celu poznanie i dokumentacje przemian krajobrazu 

wokół nas. Przy okazji są to także doskonałe okazje by dowiedzied się czegoś 

nowego, często nieoczekiwanego o najbliższej okolicy.  

 Wystawa 110 lat „Krajoznawstwa Polskiego. Tradycja i nowe wyzwania” 

110-letni dorobek zorganizowanego krajoznawstwa polskiego w ujęciu 

historycznych, jak i współczesnych dokonao. Planujemy, że wystawę można będzie 

prezentowad w różnych częściach Polski.  

 Warsztaty „Krajoznawstwo 2.0  - nowoczesny wymiar poznawania”  

Szkolenie odbędzie się w dn. 23-25 września w Sandomierzu. Jego celem będzie 

przedstawienie jakie i jak nowoczesne technologie można wykorzystywad w pracy 

krajoznawczej. Liczymy na ożywioną wymianę poglądów i dobrych praktyk. 

Planujemy poruszyd tematy geocachingu, questów, krajoznawczych imprez na 

orientację i innych zagadnieo pozwalających by rozwijad krajoznawstwo w XXI w. 

 Konferencja popularnonaukowa „Współczesne oblicze krajoznawstwa” 

Jak wygląda dziś i jak powinno wyglądad jutro świadome oraz pełne zrozumienia 

poznawanie kraju? Na to istotne pytanie odpowiedzi udzieli ogólnopolska 
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konferencja, która odbędzie się w Kazimierzu Dolnym w dn. 5-7 października 2016 

Wszelkie informacje o tym wydarzeniu będą dostępne na stronie internetowej 

http://kkraj.pttk.pl  

 Sesja kolekcjonerska „Miejsce i rola kolekcjonerstwa krajoznawczego 

w kulturze polskiej” 

Seminarium, które odbędzie się 15 października w Lublinie, poświęcone będzie 

współczesnemu stanowi i perspektywom kolekcjonerstwa krajoznawczego. 

Uczestnicy będą dyskutowad nad tym czy jeszcze jest miejsce i czas na zbieranie 

i tworzenie kolekcji krajoznawczych. Jak można wykorzystad nowoczesne 

technologie do prezentacji swoich kolekcji.  

 Sesja jubileuszowa „110 lat Krajoznawstwa Polskiego. Tradycja i nowe 

wyzwania” 

Spotkanie to będzie podsumowaniem obchodów jubileuszu i realizacji projektu. 

Odbędzie się 3 grudnia w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie. 

W ramach sesji przedstawione zostaną kwestie dotyczące przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości krajoznawstwa polskiego oraz zaprezentowane zostaną 

dobre praktyki i możliwości zastosowania nowoczesnych technologii w działalności 

krajoznawczej. Przede wszystkim będzie to jednak okazja do nagrodzenia 

i wyróżnienia środowisk, które się zaangażują w działania Roku Krajoznawstwa 

Polskiego. 

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w obchody przypadającego na ten rok 

jubileuszu przez uwzględnianie i akcentowanie treści krajoznawczych 

w organizowanych imprezach. Pokażmy społeczeostwu, ale także i członkom 

naszego Towarzystwa, jak różne aktywne formy spędzania czasu mogą służyd 

odkrywaniu oraz poznawaniu walorów przyrodniczych i kulturowych naszego kraju, 

że mogą one  byd doskonałą drogą do kształtowania i rozwijania krajoznawczych 

pasji. 

 

Informacje o poszczególnych wydarzeniach będą się pojawiad systematycznie na 

stronie internetowej Komisji: http://kkraj.pttk.pl. 

 

Szymon Bijak 

przewodniczący Komisji Krajoznawczej 

ZG PTTK 
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Wiadomości Komisji 

 

Sprawozdanie Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK 

z działalności w 2015 r. 

 

A. Sprawy osobowe 

W roku 2015 Komisja Krajoznawcza ZG PTTK XVIII kadencji pracowała w składzie 

ustalonym na zebraniu 15 listopada 2014 i zatwierdzonym przez Zarząd Główny 

PTTK uchwałą nr 114/XVIII/2014 z 28 listopada 2014 r. 

 

B. Zebrania Komisji 

W 2015 roku zebrania Komisji odbyły się 14 marca i 7 listopada (oba w Warszawie). 

Planowane na 13 czerwca zebranie w Żarach odwołano. Frekwencja na zebraniach 

Komisji wynosiła: Sz. Bijak, A. Wrzosek, K. Czerepowicki, M. Maślioski i W. Kowalski 

– 100%, E. Łobacz-Bącal, M. Pawłowska, B. Zawilioska i K. Tęcza – 50%. Poza 

członkami Komisji i jej współpracownikami i opiekunami w zebraniach uczestniczyli 

także zaproszeni goście (M. Żochowski, H. Sugier). 

 

C. Działalnośd programowa  

Komisja realizowała swoją działalnośd według planu pracy przyjętego w głosowaniu 

drogą elektroniczną 20 lutego 2015. 

 

1. Sprawy instruktorskie 

W 2015 r. na wniosek Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa 

mianowano 14 Zasłużonych Instruktorów Krajoznawstwa i 7 Instruktorów 

Krajoznawstwa Polski.  

W styczniu zatwierdzono składy regionalnych kolegiów instruktorów 

krajoznawstwa w województwach mazowieckim i opolskim. 

 

2. Odznaki krajoznawcze 

Prezydium ZG PTTK zatwierdziło regulamin jubileuszowej odznaki 40 lat Odznaki 

Krajoznawczej PTTK, która powstałą z inicjatywy Sz. Bijaka i Z. Lewandowskiego. 

Wizerunek odznaki opracował W. Majdewicz. Dystrybucję odznaki prowadzi 

O/Międzyuczelniany w Warszawie, który w 2015 r. sprzedał 400 odznak. 
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Zespół ds. odznak krajoznawczych zaopiniował przesłane do Komisji regulaminy 

odznak: Cichociemni – Spadochroniarze Armii Krajowej, Szlakami protestantyzmu 

w Polsce, Odznaka 100-lecia Powstania Wielkopolskiego oraz Flisak –Wisłą do 

Bałtyku. 

W 2015 r. przyznano 54 Odznaki Krajoznawcze Polski, w tym: 26 brązowych, 12 

srebrnych, 9 złotych i 7 złotych z szafirem. Najwyższy stopieo odznaki zdobyli: 

Krzysztof Breier z Wałbrzycha, Wanda Haas z Wrocławia, Ryszard Bącal z Żar, 

Teresa Han-Jasioska z Lipna, Ryszard Skonieczny z Żor, Wojciech Napiórkowski 

z Płocka oraz Zdzisław Borowiec z Wrocławia. W Centralnym Zespole 

Weryfikacyjnym nastąpiła zmiana – za Henryka Stopikowskiego powołano do tego 

gremium Krzysztofa Czerepowickiego 

Zespoły Weryfikacyjne ROK w 2015 r. zweryfikowały 2048 brązowe i 949 srebrne 

ROK oraz 686 odznak 40 lat OK. Najwięcej odznak zweryfikowały ZW w oddziałach 

Wojskowym w Chełmie i Regionalnym w Szczecinie Powołano nowe zespoły 

weryfikacyjne w Krakowie (O/Wojskowy), Warszawie (O/Ursus), Wadowicach, 

Żarnowie, Turku i Busku-Zdrój. 

 

Weryfikacja Odznaki Krajoznawczej Polski przez Centralny Zespół Weryfikacyjny 

w 2015 r. 

Osoba weryfikująca Miejscowośd Br Sr Zł Szafir Razem 

Andrzej RUMIOSKI Wrocław 1 - - 1 2 

Zygmunt CEBULA Rzeszów 3 3 - - 6 

Henryk STOPIKOWSKI 

Krzysztof CZEREPOWICKI 
Grudziądz 1 - - - 1 

Małgorzata PAWŁOWSKA Suwałki - - - - - 

Włodzimierz ŁĘCKI Poznao - - - - - 

Andrzej DANOWSKI Łódź - - 2 - 2 

Jerzy WINSZE Szczecin 1 - - - 1 

Ryszard WRZOSEK Gdynia 5 2 3 1 11 

Zbigniew LEWANDOWSKI Warszawa 4 2 - 1 7 

Maciej MAŚLIOSKI Ostrów Wlkp. - 2 1 1 4 

Krzysztof TĘCZA Jelenia Góra 2 1 - 2 5 

Felicjan MIERZWA Katowice 9 2 3 1 15 

 Razem 26 12 9 7 54 
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Weryfikacja Regionalnej Odznaki Krajoznawczej w roku 2015 

Zespół Weryfikacyjny ROK Ogółem 
w tym: 

Lokata 
40 

lat 
Lokata 

Brązowa Srebrna 

Nr 5 LUBAO 2 1 1  0  

Nr 7 OLSZTYN 8 6 2  0  

Nr 22 CHEŁM - WOJSKOWY 1815 1005 810 I 55 V 

Nr 25 KATOWICE RPK 28 27 1 IX 0  

Nr 26 GRUDZIĄDZ 5 2 3  3  

Nr 29 KOŚCIAN 5 3 2  0  

Nr 31 WROCŁAW 15 10 5  0  

Nr 35 PIŁA 0 0 0  0  

Nr 38 LUBOO 3 2 1  1  

Nr 39 SŁUPSK 10 7 3  14  

Nr 41 ZAWIERCIE 5 3 2  0  

Nr 42 SZCZECIN REGION 388 376 12 II 55 V 

Nr 48 BIELSKO - BIAŁA 16 13 3  0  

Nr 49 PIOTRKÓW TRYB. 1 1 0  0  

Nr 50 WARSZAWA - RPK 35 31 4 VIII 0  

Nr 51 BYDGOSZCZ 5 3 2  0  

Nr 56 KALISZ 5 5 0  0  

Nr 58 BRZEG  0 0 0  0  

Nr 61 JELENIA GÓRA 2 2 0  0  

Nr 63 WARSZAWA - MAZOWSZE 186 181 5 III 0  

Nr 65 KAMIENNA GÓRA 6 6 0  0  

Nr 66 KIELCE 40 25 15 VII 80 III 

Nr 67 GDAOSK  27 17 10  2  

Nr 68 ŻYRARDÓW 0 0 0  91 I 

Nr 70 ŁÓDŹ 0 0 0  4  

Nr 71 WODZISŁAW ŚL. 9 5 4  5  

Nr 73 GLIWICE 20 17 3  20  

Nr 77 TARNÓW 1 0 1  0  

Nr 79 TORUO 0 0 0  39 VIII 

Nr 80 NOWY SĄCZ 0 0 0  0  

Nr 81 WAŁBRZYCH 21 19 2  8  

Nr 83 PRZEMYŚL 4 2 2  0  

Nr 84 KOSZALIN 0 0 0  14  

Nr 85 OSTROWIEC ŚW. 0 0 0  0  

Nr 86 W-WA – MIĘDZYUCZ. 116 112 4 IV 62 IV 
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NR 87 SIEMIANOWICE 6 4 2  27 IX 

Nr 88 OSTRÓW WLKP. 55 26 29 VI 1  

Nr 92 RADLIN 7 4 3  46 VII 

Nr 95 PRUDNIK 15 13 2  17  

Nr 99 PABIANICE. 0 0 0  0  

Nr 101 KRAKÓW 3 3 0  0  

Nr 113 TYCHY  6 6 0  13  

Nr 115 CIESZYN 4 3 1  5  

Nr 116 MALBORK 73 59 14 V 83 II 

Nr 117 KOZIENICE 28 28 0 X 11  

Nr 119 WARSZAWA -URSUS 18 18 0  24 X 

Nr 120 WADOWICE 3 3 0  3  

Nr 123 BUSKO - ZDRÓJ 3 2 1  3  

Razem 2 999 2 050 949  686  

 

Zespoły Weryfikacyjne, które zweryfikowały najwięcej Regionalnych Odznak 

Krajoznawczych w latach 2002-2015 

Lokata Zespół Weryfikacyjny  Ogółem przyznanych ROK 

1. LXXII O/Wojskowy Chełm 9090 

2. XLII O/ Regionalny Szczecin 7098 

3. LXIII Warszawa - O/Mazowsze 1188 

4. LXXXVIII O/Ostrów Wielkopolski 845 

5 L Warszawa - RPK 646 

6. XLV O/Legnica 638 

7. LXXXVI W-wa O/Międzyuczelniany 524 

8. LXVI O/Kielce 498 

9. XXV O/ Katowice RPK 309 

10. XXVIII O/ Radom 298 

11. LVIII O/ Żyrardów 278 

12. XXXIX O/Słupsk 262 

13. LXXIV O/Pleszew 237 

14. LXXIII O/Gliwice 231 

15. XXXVI O/Biłgoraj 209 

16. X O/Wrocław 194 

17. III O/Rzeszów RPK 160 

18. LXXVIII O/Rybnik 154 

19. LXXXI Wałbrzych 154 

20. VII O/Olsztyn RPK 135 
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3. Sprawy Regionalnych Pracowni Krajoznawczych 

Zespół ds. Regionalnych Pracowni Krajoznawczych koordynował podziału środków 

z budżetu ZG PTTK przeznaczonych na dofinansowanie RPK w ramach dwóch 

strumieni finansowania działalności RPK (działania programowe oraz rozwój kadry 

programowej). Łącznie w dwóch konkursach (wiosna i jesieo) przyznano 4086 zł 

w ramach funduszu rozwoju osobistego kadry RPK i 13100 zł w ramach funduszu 

programowego (ok. 1,5 razy więcej niż w 2014 r.). Beneficjentami tych środków 

było 10 kierowników pracowni (2,5 razy więcej) i 11 RPK.  

W kwietniu odbyło się w Supraślu i Białymstoku szkolenie kierowników RPK, 

w którym wzięło udział 30 osób, w tym przedstawiciele 15 pracowni. Za organizację 

spotkania odpowiadał D. Kużelewski z RPK Białystok i M. Pawłowska.  

 

4. Sprawy kolekcjonerskie 

Na wniosek Podkomisji ds. kolekcjonerstwa krajoznawczego dokonano kolejnych 

mianowao Jurorów Zbiorów Krajoznawczych. Uprawnienie to otrzymali Elżbieta 

i Zygmunt Kałuża z Rzeszowa oraz Alicja Wrzosek z Gdyni.  

 

D. Działalnośd organizacyjna 

1. Jubileusz 110-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 

We współpracy z Komisją Historii i Tradycji ZG PTTK przygotowano wstępne 

założenia, kosztorys i harmonogram działao związanych z jubileuszem 110-lecia 

powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, co dwukrotnie przedstawiano 

na zebraniach Zarządu Głównego PTTK. ZG PTTK uchwałą nr 158/XVIII/2015 z 27 

czerwca 2015 r. ustanowił, że obchody rocznicy założenia PTKraj będą się odbywad 

pod hasłem Roku Krajoznawstwa Polskiego. 

Jesienią przygotowano wspólnie z J. Śledzioską, sekretarzem ZG PTTK ds. promocji, 

wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie m.in. działao związanych 

z jubileuszem 110-lecia PTKraj. Sz. Bijak opracował również propozycję regulaminu 

konkursu na najlepsza pracę dyplomową związaną z krajoznawstwem. Projekt 

został przekazany do Prezydium ZG PTTK w celu zatwierdzenia. 

 

2. XLV Centralny Zlot Krajoznawców CZAK w Krasnobrodzie 

XLV CZAK odbył się w dniach 19–23 sierpnia i został zorganizowany przez Oddział 

Wojskowy PTTK w Chełmie. Komandorem Zlotu był Witold Kliza. Na CZAK 
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przyjechało 89 osób, w tym 7 to Zasłużeni Instruktorzy Krajoznawstwa, 16 – 

Instruktorzy Krajoznawstwa Polski i 14 - Regionu. Zlot był poprzedzony trzema 

wycieczkami przedzlotowymi (w tym do Lwowa). Podczas CZAK, z inicjatywy 

Podkomisji ds. kolekcjonerstwa, odbyła się prezentacja zbiorów kol. Z. Kałuży 

z Rzeszowa. Wśród uczestników Zlotu przeprowadzono konkurs krajoznawczy. 

 

3. XXIV Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej 

XXIV Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej został przygotowany 

i zrealizowany przez Centralną Bibliotekę PTTK, przy współpracy z Wielkopolskim 

Klubem Publicystów Krajoznawczych i Oddziałem Poznaoskim PTTK. Komisarzem 

Przeglądu była M. Janowicz. Z ramienia Komisji w pracach jury Przeglądu udział 

wzięli K. R. Mazurski (jako przewodniczący) i K. Tęcza, a M. Pawłowska 

reprezentowała Centralną Bibliotekę PTTK.  

Łącznie na Przegląd nadesłano 175 publikacje. Jury obradowało w Warszawie w dn. 

11-12 września. Prezentacja laureatów i wręczenie nagród miały miejsce 23–25 

października w Poznaniu podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych 

Tour Salon. Aktywny wkład w powstanie i prowadzenie stoiska Przeglądu miała 

M. Pawłowska, która przygotowała również grę targową. Komisja wyróżniła zestaw 

questów opracowany przez gminę Łobez. Nagrodę autorom i przedstawicielowi 

wydawcy na Tour Salonie wręczył Sz. Bijak.  

 

4. Sesje popularnonaukowe „Mijające Krajobrazy Polski” 

Komisja kontynuuje działania propagujące cykl seminariów krajoznawczych pod 

wspólnym tytułem „Mijające krajobrazy Polski”. Koordynatorem projektu jest 

J. Partyka. W 2015 r. obyło się osiem seminariów (Żary, Ostrów Wielkopolski, 

Białystok, Lublin, Gdaosk, Jelenia Góra, Kraków, Warszawa), w organizację których 

aktywnie zaangażowani byli A. Wrzosek, E. Łobacz-Bącal, B. Zawilioska, 

M. Maślioski, W. Kowalski, K. Tęcza oraz Sz. Bijak. Po sesji organizowanej przez 

O/Miejski Lublin wydano publikację Polesie dawniej i dziś pod redakcją 

W. Kowalskiego. 

 

5. CZAK Kresowy 

W dn. 28 czerwca – 4 lipca odbył się na Litwie III CZAK Kresowy. Organizatorem był 

O/Mazowsze w Warszawie, a komandorami H. Sugier i M. Żochowski. W wyjeździe 

wzięło udział 30 osób. 
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6. XVII Forum Publicystów Krajoznawczych 

Komisja wsparła finansowo (1000 zł) organizowane przez Wielkopolski Klub 

Publicystów Krajoznawczych Forum Publicystów Krajoznawczych, które odbyło się 

w dn. 17-20 września na Pałukach. 

 

E. Pozostałe działania 

1. Działalnośd wydawnicza 

W 2015 r. ukazały się kolejne cztery numery biuletynu informacyjnego Komisji 

KRAJOZNAWCA. Pod koniec roku wydrukowano wszystkie zaległe numery 

periodyku. Również Podkomisja ds. kolekcjonerstwa krajoznawczego wydała 

kolejny (piąty) numer swojego biuletynu informacyjnego. Jego redakcją zajmuje się 

W. Kowalski. Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej raz do roku, na CZAK. 

Dzięki pomocy RPK Katowice wydano materiały z sesji popularno-naukowej pt. 

Śladami Powstania Styczniowego - aspekty historyczne i krajoznawcze pod redakcją 

J. Partyki i M. Żochowskiego. 

 

2. Udział w konferencjach 

We wrześniu Sz. Bijak reprezentował Komisję na odbywającym się w Cedzynie 

k. Kielc IV Sympozjum Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych, 

gdzie wygłosił referat pt. „- Nie tylko przyroda - elementy kulturowe w programie 

ścieżek dydaktycznych”. Treśd wystąpienia opublikowano w wydawnictwie 

pokonferencyjnym. W konferencji uczestniczył także K. R. Mazurski.  

Z kolei w październiku M. Maślioski i Sz. Bijak brali udział w konferencji Wczoraj, 

dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej organizowanej w Schronisku PTTK 

Samotnia. Zaprezentowali referaty pt. Turystyka aktywna czy specjalistyczna dla 

seniorów? oraz Co w ziemi piszczy, czyli krajoznawcze aspekty geoturystyki. Podczas 

konferencji referat pt. Parki narodowe jako obiekty zainteresowania turystycznego 

wygłosił także J. Partyka. Treśd powyższych wystąpieo opublikowano 

w wydawnictwie pokonferencyjnym Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej 

i specjalistycznej pod redakcją A. Stasiaka, J. Śledzioskiej i B. Wdowczyka. 

 

Warszawa, dnia 20 lutego 2016 r.  
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Regulamin Konkursu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 

na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu krajoznawstwa 

 

§1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na najlepszą pracę licencjacką 

lub magisterską z zakresu krajoznawstwa, zwanego dalej Konkursem.  

2. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego (ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa), zwany dalej 

Organizatorem. Obsługę Konkursu w imieniu Organizatora zapewnia Komisja 

Krajoznawcza ZG PTTK.  

3. Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy.  

4. Konkurs odbędzie się jeśli wpłynie minimum 5 prac licencjackich lub minimum 

5 prac magisterskich spełniających kryteria określone w §2. 

 

§2 

1. Do Konkursu mogą byd zgłaszane jedynie prace licencjackie lub magisterskie 

z zakresu krajoznawstwa obronione w latach 2015-2016. 

2. Warunkiem dopuszczenia pracy do udziału w Konkursie jest dostarczenie jej wraz 

formularzem zgłoszenia stanowiącym załącznik do regulaminu w terminie 

określonym w pkt. 4.  

3. Prace należy zgłaszad w formie papierowej (w formacie A4) z wersją 

elektroniczną na nośniku CD lub DVD (w formacie DOC lub PDF). 

4. Zgłoszenia konkursowe należy przesyład do 15 października 2016 roku (decyduje 

data stempla pocztowego) na adres:  

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego 

ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa 

z dopiskiem „Konkurs Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na 

najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu krajoznawstwa”.  

5. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane uczestnikom, lecz zostaną 

wykorzystane w zasobach Centralnej Biblioteki PTTK im. Kazimierza Kulwiecia  

w Warszawie.  

 

 

§3 
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1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa składająca się z minimum 5 wybitnych 

krajoznawców i przedstawicieli środowiska akademickiego wskazanych przez 

Organizatora. 

2 Komisja Konkursowa ocenia warunki formalne i kwalifikuje prace do Konkursu 

oraz ocenia przyjęte prace pod względem merytorycznym.  

3. Przy ocenie zgłoszonych prac pod uwagę będą brane: wartośd merytoryczna, 

twórczy i innowacyjny charakter pracy.  

4. Komisja Konkursowa przyzna po jednej nagrodzie głównej wśród prac 

licencjackich oraz magisterskich. Komisja, w porozumieniu z Organizatorem, może 

zdecydowad również o przyznaniu wyróżnieo dla każdego rodzaju prac.  

5. O rozstrzygnięciu Konkursu laureaci Konkursu zostaną powiadomieni pisemnie.  

6. Od rozstrzygnięd Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.  

 

§4 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 20 listopada 2016 roku,  

a informacje o wynikach Konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej 

Organizatora (http://pttk.pl).  

 

§5 

1. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

2. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK 

77/XVIII/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. i obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.  

 

 

 

* 

W styczniu 2016 r. Komisja Krajoznawcza ZG PTTK zatwierdziła składy 
następujących regionalnych kolegiow instruktorow krajoznawstwa: 

 województwo podkarpackie 

Andrzej Karczmarzewski - przewodniczący 

Kazimierz Paprot - wiceprzewodniczący 

Stanisław Polaoski - sekretarz 

Zygmunt Cebula 

Helena Habrat 

Edmund Jooca 

Janusz Węgrzynowski 
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 województwo wielkopolskie 

Aleksandra Staszak - przewodnicząca 

Paweł Anders 

Anna Bręczewska 

Mateusz Przyjazny 

Jerzy Szocioski 

 

* 

W dniu 20 lutego 2016 r. Komisja Krajoznawcza ZG PTTK mianowała Instruktorem 

Krajoznawstwa Polski: 

Stanisława Sikorę z Gdaoska 

Jerzego Matuszewskiego z Katowic 

oraz nadała tytuł Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa 

 Edmundowi Rakowskiemu z Świeradowa-Zdroju. 
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Pasjonaci 

 

Ryszard Bącal 

Mieczysław Wojecki Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa 

 

W dniu 12 października 2016 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego 

w Zielonej Górze odbyła się XIII Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Licznie 

przybyli parlamentarzyści lubuscy i radni Sejmiku. Sesję zainaugurowało 

rozstrzygniecie konkursu na Lubuskie Perły Turystyczne oraz nadanie tytułu 

Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa dr Mieczysławowi Wojeckiemu. Aktu 

wręczenia legitymacji i odznaki dokonała Elzbieta Łobacz-Bącal, członek Komisji 

Krajoznawczej ZG PTTK. 

 
Foto: Ryszard Bącal 

 

 

Wojciech Kowalski 

Tadeusz Konieczko - człowiek z pasją 

 

Kol. Tadeusza Konieczkę poznałem na wystawach kolekcjonerskich organizowanych 

przez Klub Kolekcjonerów-Krajoznawców „Chomik” w Lublinie. Jego ekspozycje 

wzbudzały duże zainteresowanie wśród zwiedzających, gdyż zawierały rzadko 

spotykane eksponaty, a wśród książek „białe kruki”. Ponadto na kolejnych 

wystawach prezentował zawsze inne walory. 
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Foto: Wojciech Kowalski 

 

Kol. Tadeusz jest pomysłodawcą, autorem i organizatorem wystaw związanych 

z Inowrocławiem, w którym mieszka. Na wystawach prezentuje ludzi i wydarzenia. 

Przykładowe tematy wystaw: Jan Kasprowicz, Stanisław Przybyszewski, Tadeusz 

Kościuszko, Józef Piłsudski, Powstanie Styczniowe, Powstanie Wielkopolskie, 

Powstanie Kościuszkowskie. W zbiorach posiada około dwóch tysięcy książek 

edukacyjnych i krajoznawczych. Ponadto kolekcjonuje ekslibrisy w postaci 

drzeworytu, miedziorytu oraz publikacje i katalogi wystaw o tej tematyce. 

W zbiorach Jego znajdują się także kolekcje ikonograficzne, filatelistyczne, 

materiały prasowe i autografy dotyczące głównie Kujaw. 

Bogate zbiory Tadeusza Konieczki były prezentowane w wielu miastach Polski, m.in. 

w: Tarnowie, Zamościu, Warszawie, Radomiu, Częstochowie, Toruniu, Bydgoszczy, 

Gdaosku, Lublinie i we Lwowie. 

Najciekawsze wystawy w ostatnich latach: 

– wystawa kasprowiczanów, prezentowana z okazji Roku Jana Kasprowicza 

w Inowrocławiu, w teatrze miejskim i w Liceum im. Jana Kasprowicza, 

– ekspozycja pt. „Kobiety” (2011 r.), 

– wystawa pt. „Naczelnicy niepodległości – generał Tadeusz Kościuszko i marszałek 

Józef Piłsudski” (2011 r.), 

– „Artyści, pisarze i sportowcy ...” – ekspozycja dedykacji i autografów w ramach 

Dni Inowrocławia 2012, 



20 

– „Tadeusz Kościuszko w zbiorach Tadeusza Konieczki” – w 220. rocznicę Insurekcji 

Kościuszkowskiej, w Galerii Kujawskiego Centrum Kultury (marzec 2014 r.), 

– „Śladami biblioteki im. Jana Kasprowicza” – wystawa ekslibrisów i warsztaty 

graficzne dla młodzieży (2014 r.), 

– „60-lecie oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – 

wystawa przewodników, ekslibrisów, znaczków turystycznych (obecnie).  

T. Konieczka został wyróżniony przez Prezydenta Miasta Inowrocławia w 2006, 

2009 i 2014 roku. nagrodą Animatora Kultury za propagowanie wiedzy 

o Inowrocławiu i organizację wystaw o tematyce regionalnej.  
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Wiadomości z terenu 

 

Robert Andrzejewski, Zbigniew Piepiora 

Tuta miszka Jabba the Hutt? 

 

Gdy na dworze panują złe warunki atmosferyczne, nie warto ruszad na szlak. 

Siedząc w domu, można, na przykład, na moment przenieśd się do świata 

„Gwiezdnych Wojen”. Nie trzeba od razu dad się opanowad manii „Star Wars”, 

która spętała całą naszą planetę. Ot, w oczekiwaniu na kolejne epizody, warto sobie 

przypomnied klasyczną trylogię gwiezdnej sagi. 

I tak, oglądając „Powrót Jedi” (epizod 6), natrafiamy na polski akcent. Oto Luke 

Skywalker powraca na swoją ojczystą planetę Tatooine aby podjąd próbę ratowania 

swojego przyjaciela Hana Solo, który znajduje się w szponach groźnego gangstera 

Jobby. Gdy dwa roboty wysłane przez Luka Skywalkera próbują wejśd do pałacu, 

pierwszy z nich zadaje pytanie w jakoby obcym (dla osób anglojęzycznych) języku: 

„Tuta miszka Jabba the Hutt?” („Tutaj mieszka Jabba the Hutt?”). 

Warto zauważyd, że jest to pierwsze i jedyne pytanie wypowiedziane po polsku 

w klasycznej trylogii „Star Wars”. Naszym zdaniem, może byd porównywalne tylko 

z najstarszymi polskimi słowami, które odnajdujemy w „Księdze Henrykowskiej”: 

„Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai” („Daj ad ja pobruszę, a ty poczywaj”). Księga ta 

została spisana przez opata Piotra w latach 1269-1273 jako wykaz dóbr opactwa 

Cystersów w Henrykowie, które zostało zniszczone przez Mongołów w 1241 r. 

 

 

Konkurs fotograficzny „Ale Kosmos” 

 

W grudniu 2015 roku w sali widowiskowej Żarskiego Domu Kultury „Luna” 

zorganizowano wystawę pokonkursową VI Ogólnopolskiego Konkursu 

Fotograficznego KTA - „Ryś”. Konkurs pod patronatem nadleśniczego Nadleśnictwa 

Lipinki zorganizowali: Klub Turystyki Aktywnej „Ryś” PTTK Żary i Oddział PTTK 

Powiatu Żarskiego, wsparcia udzielił Żarski Dom Kultury.  

Powołana komisja konkursowa w składzie: 

Ewa Zauścioska, plastyk, fotograf – przewodniczący 

Ireneusz Pruszyoski – plastyk – wiceprzewodniczący 

Beata Chudy – sekretarz 
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Elżbieta Łobacz-Bącal, koordynator – członek komisji 

przyznała następujące wyróżnienia i nagrody: 

 Kategoria – do lat 15 

Grand Prix: Agata Brzościkowska i Bartłomiej Kuczmarski  

I nagroda – Kamil Polk  

II nagroda – Anna Kanarek  

III nagroda – Dominika Stankiewicz  

Wyróżnienia: Kamelia Kowalewska, Aleksandra Mariaoska, Weronika 

Mierzyoska, Ewa Pająk, Sylwia Pieokowska, Angelika Stankiewicz, Patrycja Szumska 

i Kacper Wywigacz. Wszyscy wyróżnieni to mieszkaocy Żar. 

 Kategoria dorosłych 

I nagroda – Paweł Bocheoski z Ruszowa 

II nagroda – Albert Czerwonajcio i Jacek Niezgodzki, obaj z Żar 

III nagroda – Ryszard Bącal, Dawid Klisz, Marek Pawlaczek, Małgorzata 

Pawlaczyk i Alicja Szady, wszyscy z Żar 

Wyróżnienia: Anita Andrzejewska-Pala z Żar, Kazimiera Błażykowska 

z Gorzowa Wielkopolskiego, Mirosław Chmurski z Warszawy, Ewa Komarzyoska 

z Warszawy, Ewa Laskowska z Żar, Olga Pająk z Żae, Klaudia Prabucka z Żar, 

Krzysztof Tęcza z Jeleniej Góry i Krystyna Zalewska z Żar. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.  

 

 

Bogumił R. Korzeniewski 

Anegdotyczne perły z lamusa 

 

Natłok imprez jakie każdego roku serwowane są nam i konsumowane przez 

przeciętnego zjadacza tychże imprez pod szyldem PTTK sprawia, że koocząc jedną, 

wybiegamy myślami ku następnej wyprawie. W rezultacie przywiezione programy, 

gadżety i wszelkie inne materialne dobra trafiają na półki domowego archiwum, by 

najczęściej nigdy więcej do nich nie sięgad. A szkoda. Niektóre, jak dobre wino, 

smaku i wartości nabierają dopiero po dłuższym leżakowaniu, czego doświadczyłem 

dobywając ze swoich przepastnych zbiorów program XII Forum, organizowanego 

przez Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych w Poznaniu. Rok 2005, odległe 

to czasy, wydarzenia sprzed 10 lat. Wydarzenia retro, wszak lejtmotywem XII 

Forum była tematyka związana z retro kolejnictwem. Aczkolwiek wśród wielu 

zabawnych, wręcz anegdotycznych scenek z tamtej imprezy, jaką do dzisiaj 
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zachowałem w pamięci, dominowała tematyka kolejnictwa, poczesną rolę odegrały 

również świnki. Podkreślam przy tym wybiórczośd podejmowanych kwestii i byd 

może zbyt lekką ich formę. W klimat ten, już we wstępie do programu Forum, 

znakomicie wpisują się organizatorzy, określając się jako Samodzielne, częściowo 

niezależne szefostwo XII Forum Publicystów Krajoznawczych - „Bana Wolsztyn 

2005”.  

 

 
Foto: Bogumił R. Korzeniewski 

 

Początek, jak zwykle w Poznaniu. Otwarcie i Uroczysta Sesja w Bibliotece 

Raczyoskich z okazji jubileuszu 25-lecia Wielkopolskiego Klubu Publicystów 

Krajoznawczych. Na marginesie dodam, że poprzez studia w grodzie Przemysława 

i moje związki z Pyrlandią, nie bez dumy mienię się byd niemal od początku istnienia 

członkiem korespondentem klubu. A skoro sesja uroczysta, to, jak czytamy 

w programie, „Stroje przyzwoite: Panie broszki, Panowie krawaty, fulary”. W dalszej 

części, w ciekawej sesji programowej Forum, Paweł Anders, znawca i pasjonat kolei, 

zapoznał uczestników z historią kolejnictwa w Polsce i Wielkopolsce. Był to referat. 

Natomiast obiegowa znajomośd kolejnictwa sprowadza się do dwóch 

przeciwstawnych opinii. Punktualnośd kursowania pociągów i wysoka pozycja 

społeczna kolejarskiej profesji odnosząca się do przedwojnia, i epitet, „paostwo 

w paostwie”, jaki przylgnął do kolei powojennej. I nie bez racji.  

Pracując w dyrekcji Uzdrowiska Ciechocinek, pewnego razu byłem biernym 

uczestnikiem przyjmowania do pracy lekarza, który oznajmił, iż posiada 

specjalizację lekarza kolejowego. Świadom reakcji kandydata na tak postawione 

pytanie, zapytałem go wówczas, czy jest to lekarska specjalizacja kolejowa tylko 
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szeroko, czy również wąskotorowa? Z Poznania, obu szerokościami torów 

wielkopolskiej kolei żelaznej udaliśmy się do Starego Bojanowa, by następnie przez 

Śmigiel i Wielichowo stanąd w Łubnicy. A tu, jak donosi Samodzielne, Częściowo 

Niezależne Szefostwo Forum, „Spotkanie pod parasolami. Podwieczorek wydany 

przez pana Romana Maracha z Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego, w tym 

konsumpcja wysokospecyficznego produktu spożywczego pod parasolami”. Owym 

tajemniczym produktem okazały się byd ślimaki serwowane w kuchni polowej 

wprost z patelni. Iście królewski rarytas. Dalej był Wolsztyn. Historycznie, miasto 

noblisty Roberta Kocha i rzeźbiarza Marcina Rożka. Współcześnie zaś, dumą 

Wolsztyna jest zabytkowa parowozownia, a w niej "Piękna Helena", ciągle czynny, 

polski parowóz Pm36-2 z 1937 roku, rozwijający prędkośd do 130 km/h. 

Z Wolsztyna, nieśpieszny retro pociąg zawiózł nas na grzyby, przeto w jego wnętrzu 

niepodobna było szukad tabliczki z napisem „Zabrania się zbierania grzybów 

podczas jazdy pociągu”.  

 

 
Foto: Bogumił R. Korzeniewski 

 

Za retro podróż zabytkowym składem pociągu na trasie Wolsztyn - Konotop, 

szczodrobliwemu Szefostwu XII Forum przysługują trzy białe pyry. Krajoznawstwo, 

penetracja najciekawszych zakątków województwa wielkopolskiego i tematyczne 

referaty, zawsze stanowiły mocną stronę założeo programowych wszystkich 17 

dotychczasowych spotkao klubowych. Jednakże niemniej smacznym kąskiem 

każdorazowo okazywała się byd garkuchnia, o czym oprócz ślimaków z Łubnicy 

przekonuje nas wizyta w gminie Siedlec. Jest to gmina słynąca z hodowli świo, 

gdzie, jak wieśd gminna niesie, na jednego mieszkaoca przypada 14 wieprzy. Nic 
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więc dziwnego, że corocznie obchodzone jest tam święto świni, a w nim między 

innymi, w konwencji zabawowej konkurs na „Pasibrzucha”, polegający na jedzeniu 

na czas kiełbasy z metra. Skoro świnia jest symbolem gospodarności gminy, 

dywagowano ponod, czy nie dokonad zamiany czapli w herbie Siedlec na świnię. 

Pozostała jednak czapla, ale świnię uhonorowano pomnikiem w centrum Siedlca. 

Tamże, lukullusową ucztę zgotował nam ówczesny wójt Gminy Siedlec pan Adam 

Cukier. Bogactwo dao w rogu obfitości siedleckich specjałów i prawdziwa rozkosz 

dla kubków smakowych biesiadników zakooczyła się wspólnym zdjęciem pod 

pomnikiem świni. I w tym miejscu pan wójt wykazał się niezwykłym poczuciem 

humoru i dystansem do samego siebie. Wskazując na świnię rzekł: „Oto jest mój 

pomnik, jaki postawili mi wdzięczni mieszkaocy gminy”. 

Jakby przeciwwagą dla wielkopolskiego, zabytkowego taboru kolejowego była 

podróż powrotna. Z Rakoniewic do Poznaniu wiózł nas wprowadzony do 

eksploatacji szynobus. W tamtym czasie była to wielka nowośd i początki 

nowoczesnej, wygodnej formy komunikacji na mniej uczęszczanych trasach. 

A na koniec blubry Starego Marycha, czyli skrócona wersja programu XII Forum, 

poznaoską gwarą okraszona. Na otwarcie całkiem rychtyk referaty z przerwą na 

kawę i szneka z glancem w tytce podanym. Drożdżówka, inaczej szneka, popularny 

rodzaj ciastka, znany jest pod tą nazwą również w innych częściach Polski. U źródeł 

słowa szneka leży spiralny zwój jego kształtu. Jest to germanizm wywodzący się od 

rzeczownika Schnecke, czyli ślimak, a jego spolszczona, w fonetycznej wymowie 

nazwa - szneka. Potem zaś, rug cug przejażdżka bimbą po Poznaniu. a następnie 

w te i wefte po Wielkopolsce obwiozła nas bana muzealna. W Siedlcu natomiast 

żaden gzik, pyry, czy też inne klemy, na stoły wniesiono kaszoki, ajsbany, leberki, 

porzundne chapsy chabasów i inszego ścierwa świoskiego wuchte. I tak, z tej 

krajoznawczo - kulinarnej imprezy każdy uczestnik nabąbany po dziurki w nosie, 

kontent wielce wracał do domu. 
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Jubileusze 

 

Krzysztof Tęcza 

90-lecie Czesława Margasa  

 

Dnia 29 września 2015 roku do siedziby jeleniogórskiego oddziału Archiwum 

Paostwowego we Wrocławiu przybyło tak dużo gości, że koniecznym było 

dostawianie kolejnych krzeseł, a i to wielu z nich musiało stad. Nikt jednak nie 

narzekał gdyż uroczystośd miała na celu uhonorowanie wybitnego archiwisty pana 

Czesława Margasa, długoletniego kierownika i dyrektora jeleniogórskiej placówki. 

Pan Czesław, słusznie uważany za tytana pracy, nie tylko zasłużył się archiwistyce 

jeleniogórskiej ale także został zapamiętany przez wielu ludzi, którzy zetknęli się 

z nim na przestrzeni kilkudziesięciu lat, jako człowiek wymagający ale przy tym 

życzliwy, pomocny i służący dobrą radą każdemu kto tego potrzebował. A, że nie są 

to pochwały gołosłowne świadczy fakt przybycia w dniu dzisiejszym tylu osób.  

 

 
Prof. J.R.  Selezin przedstawia zasługi Czesława Margasa. Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Pan Czesław Margas w dniu swoich 90-tych urodzin otrzymał zredagowaną przez 

prof. Jana Ryszarda Sielezina księgą jubileuszową W kręgu historii i archiwistyki, 

zawierającą ofiarowane mu prace. Oczywiście było wiele przemówieo i wspomnieo 

oraz życzeo od przedstawicieli instytucji i osób prywatnych. Jubilat otrzymał list 

z życzeniami od prezydenta Jeleniej Góry. Najmilsze jednak były słowa od 
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współpracowników oraz osób, które dzięki pomocy pana Czesława mogły ukooczyd 

pisane przez nich prace nie tylko z pozytywnym rezultatem ale także w miarę 

krótkim czasie. Dzięki też posiadanej przez niego wiedzy wiele jednostek kultury 

posiada wyjątkowe dzisiaj zbiory. Podsumowaniem spotkania z Jubilatem było 

odśpiewanie na stojąco „Plurimos annos”. 

Druga częśd spotkania w Archiwum była związana z ukooczeniem prac nad polsko-

czeską wystawą „Schroniska turystyczne Karkonoszy i Gór Izerskich w Polsce oraz 

w Czechach”. Wystawa ta została przygotowana wspólnie przez Archiwum 

Paostwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze oraz Archiwum Paostwowe 

w Litomeřicach z Oddziałami w Semily, Libercu i Jabloncu nad Nissou, a także 

Archiwum Paostwowym w Trutnovie Oddział w Zamrsku. Ponieważ, jak już było 

wspomniane, wystawa jest wspólnym dziełem archiwistów polskich i czeskich, jej 

otwarcia dokonali dr Janusz Gołaszewski dyrektor Archiwum Paostwowego we 

Wrocławiu oraz dr Marek Poloncarz dyrektor Archiwum Paostwowego 

w Lutomeřicach. Opowiedzieli oni o trudach jakie musieli pokonad i o koocowych 

efektach wspólnej pracy, które do kooca tego roku widzowie będą mogli oglądad 

w jeleniogórskim archiwum.  

Na wystawę składają się 34 tablice prezentujące poszczególne obiekty, a jej 

uzupełnieniem są stare kartki pocztowe, plany schronisk, rachunki, publikacje i inne 

nieraz zaskakujące dokumenty np. menu z poszczególnych schronisk. Aby zachęcid 

do wnikliwego oglądania prezentowanych tu plansz podam dla przykładu dwie 

ciekawostki, które zaskoczą każdego. Są to przedstawienia pierwszych schronisk 

jakie wzniesiono na Śnieżnych Kotłach czy Ještĕdzie. Mało kto przypuszcza, jak 

małymi były to obiekty, patrząc na te obecnie istniejące. 

Aby ułatwid zwiedzanie wydano stosowny katalog, który zawiera wszystkie 

prezentowane obiekty. Katalog, tak jak i wystawa, zostały sfinansowane przez 

Naczelną Dyrekcję Archiwów Paostwowych, Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry 

oraz „Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK” Spółkę z o.o. w Jeleniej Górze. 
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Propozycje 

 

Krzysztof Tęcza 

Wycieczka autokarowo-piesza „Czeska Szwajcaria” 

 

Na sobotę 26 września 2015 r. Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze 

zaprosił chętnych na nietypową wycieczkę. Miał to byd w zasadzie wyjazd 

autobusowy, ale tym razem połączony z przejściem pieszym. Dlatego też 

w informacji podano zarówno odległości jakie trzeba będzie przejśd oraz różnice 

wysokości do pokonania. Jak się okazało informacje te mimo, iż bardzo istotne, nie 

do kooca zostały przez niektórych zrozumiane. Było to wiadome już przy pierwszym 

podejściu, kiedy niektóre osoby zaskoczone wymagającym szlakiem musiały 

zawrócid do autobusu. Na szczęście takich turystów było niewielu. 

 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Wracając jednak do zaplanowanej trasy to dla większości chętnych samo hasło 

Czeska Szwajcaria działa tak elektryzująco, że nawet bez wiedzy o tym co tam 

zobaczą zapisują się na taką wycieczkę w ciemno. I wcale nie ma w tym nic 

dziwnego. Rejon ten bowiem jest tak interesujący, że by go naprawdę poznad nie 

wystarczy jednodniowy pobyt. Obszar ten uformowany z piaskowca, a więc niezbyt 

trwałego materiału, na przestrzeni lat został zmieniony przez warunki 

atmosferyczne do takiego stopnia, że dzisiaj trudno uwierzyd w to co widzimy. 
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Wielkie bloki skalne podziurawione jak ser szwajcarski, liczne głębokie wąwozy 

i niesamowite przejścia oraz porastający je las tworzą tak niepowtarzalną 

atmosferę, że najchętniej zostalibyśmy tam znacznie dłużej niż zaplanowaliśmy. 

Pewnie dlatego chętnych na dzisiejszą wycieczkę było tak dużo, że trzeba było 

zorganizowad kolejny wyjazd w dniu jutrzejszym. 

Ci, którzy „załapali” się na dzisiejszy wyjazd już nie mogą wytrzymad i robią zdjęcia 

mijanych obiektów przez okna autobusu. Słychad achy i ochy. Najciekawsze jednak 

wciąż jest przed nami. Dopiero gdy wjeżdżamy do Jetřichovic i ruszamy w „góry” 

widzimy te wszystkie formy skalne jakie powstały na przestrzeni lat. Celowo pisząc 

góry ująłem je w cudzysłów, bo dla nas mieszkaoców Karkonoszy, obszar nie 

przekraczający 500 metrów, nie robi żadnego wrażenia. Jednak, jak wkrótce się 

okazało, byliśmy w błędzie myśląc w ten sposób. Te wszystkie podejścia wąwozami, 

schodami wykutymi w skałach czy uformowanymi z piasku ujętego drewnianymi 

balami, nieźle dały nam się we znaki. Naprawdę odczuliśmy to w nogach. I to 

wszyscy, nawet ci wprawieni w tego typu podejściach.  

Początkowo droga wiedzie w kierunku widocznego lasu i nic nie wskazuje na trudy 

jakie nas czekają. Nawet widoczne nad drzewami pojedyncze skały nie sprawiają 

wrażenia, że dojście do nich okupimy potem i zmęczeniem. Mało kto zauważył 

nawet, że skały wyglądające jak rozpostarte skrzydła kryją coś niezwykłego. Na 

razie jednak nie zdradzę co. 

 

Foto: Krzysztof Tęcza 
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Na granicy lasu ustawiono kamieo z napisem informującym, że właśnie wchodzimy 

na teren Národní park České Švýcarsko (Parku Narodowego Czeska Szwajcaria). Już 

po chwili widzimy co nas czeka. Zaczynają się pierwsze, wykonane z drewnianych 

bali, schody. Tam gdzie była taka możliwośd wykuto stopnie w skale. Ze względu 

jednak na to, że piaskowiec nie jest zbyt twardy, zostały one wytarte przez 

przechodzących tędy piechurów i naprawdę trzeba uważad gdzie się stawia stopy. 

Mijając ujęcie wody zauważamy jakieś dziwne namalowane czerwoną farbą znaki 

w kształcie kielicha. Co prawda prowadzą one nieco w bok ale próbujemy ustalid 

o co chodzi. Bo przecież nie o winiarnię. Okazuje się, że na koocu ścieżki mamy 

niewielką jaskinię i coś jakby ołtarzyk. Za to szlak turystyczny koloru czerwonego, 

który prowadzi do pierwszego zaplanowanego miejsca odpoczynku, jest świeżo 

wymalowany, co nastraja nas bardzo pozytywnie.  

W koocu docieramy na pierwszy szczyt i jesteśmy oczarowani. Nie zmieni tego 

nawet ostatnie dwieście metrów podejścia tak stromego, że nawet wspomniane 

schody niewiele by dały gdyby nie barierki, których mogliśmy się trzymad. 

Zwłaszcza, że ruch w obie strony, jest tutaj niezwykle duży. Czesi, znani z lżejszego 

podejścia do wycieczek w góry niż my, zabierają z sobą nie tylko dzieci, nawet 

w brew logice niemowlaki, ale także swoje czworonogi. Na szczęście psiaki są tak 

zmęczone podejściem, że nie zwracają na siebie uwagi. My, wspinając się na szczyt, 

nie możemy uwierzyd w to co widzimy. W zagłębieniu skalnym rosną soczyste 

zielone liście. To, że roślinka ta może czerpad wodę wiadomo, ale skąd bierze 

pożywienie by przetrwad. Toż to prawdziwa zagadka. 

Jesteśmy na wystającej wysoko ponad okolicę skale o obecnej nawie Mariina skála. 

To książę Ferdinand Kinský w dowód miłości nazwał owa skałę imieniem swojej 

żony. On też w roku 1856 polecił zbudowad tu drewniany zadaszony taras mający 

służyd rozwijającemu się ruchowi turystycznemu. W tamtych czasach dla ułatwienia 

wejścia wykonano 240 schodów. Niestety do dnia dzisiejszego zachowało się ich 

o kilkadziesiąt mniej, ale fakt ten wcale nie przeszkadza w odwiedzaniu tego 

urokliwego miejsca coraz większym tłumom wędrowców. Zwłaszcza, że obecnie, po 

pożarze z roku 2005, wzniesiono tutaj małą altankę z tarasem wystającym nieco 

poza skałę. Z tarasu tego roztacza się wspaniały widok, jednak przejście nim 

dookoła może przyprowadzid nas o szybsze bicie serca. Warto jednak zaryzykowad 

i przekonad się jak interesującym jest uczucie byd zawieszonym nad przepaścią. 

Ciekawi mnie jedno, jak to jest gdy ciemne chmury zejdą niżej i nadciągnie burza. 

Niestety dzisiaj nie będzie okazji przekonad się o tym. Trzeba ruszyd na dół gdyż robi 
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się niezły tłok. Jeszcze tylko spojrzenie na zawieszony tutaj portret księżnej 

i ruszamy po schodach mijając tych, którzy dopiero tu dotarli.  

 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Idziemy na kolejny punkt widokowy. Tutaj niestety nie ma tak komfortowych 

warunków. Są tylko barierki ochronne. Ale to nic. Machamy do turystów 

widocznych na tarasie altanki, odwdzięczając się w ten sposób tym, którzy machali 

nam gdy byliśmy na pierwszym szczycie. Jesteśmy na Vilemínina stena (Ściana 

Wilhelminy). I znowuż książę Kinský, chcąc uczynid z tego miejsca atrakcję 

turystyczną, przystosował skałę do przyjmowania odwiedzających i nazwał ją 

imieniem swojej matki. My wykorzystujemy tak piękne miejsce do odpoczynku 

i zrobienia kilku ciekawych zdjęd. Także grupowych. Będziemy mieli ładną pamiątkę.  

Idąc na trzeci szczyt mamy okazje przekonad się ile trzeba było włożyd pracy w to by 

wszystkie te miejsca były udostępnione bezpiecznymi ścieżkami. Co chwilę 

przechodzimy pod wykutymi skalnymi okapami, mając po jednej stronie skalną 

ścianę a po drugiej przepaśd. Tam gdzie nie można było inaczej pozakładano 

barierki i klamry. Faktycznie bez tego trudno byłoby pokonad tak niebezpieczne 

miejsca.  

Wreszcie docieramy pod ostatni szczyt, nazwany, a jakże na cześd wspomnianego 

wcześniej księcia Rudolfův kámen. Może nie było to zbyt oryginalne ale któż 

zabroni księciu nadad swoje imię miejscu, które w koocu stworzył. Tak, stworzył, bo 

do tej pory była to zwykła, niczym nie wyróżniająca się skała. Dopiero gdy książę 

kazał pozakładad tu barierki i drabiny prowadzące raz szczelinami, raz po stromych 
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skałach, szczyt stał się dostępny dla każdego kto miał w sobie dośd odwagi by się tu 

wdrapad. Nawet dzisiaj trzeba mied spore samozaparcie by nie zawrócid z drogi. Nic 

dziwnego, że kilka osób nie wytrzymało emocji podczas wspinaczki i nie dotarło na 

samą górę. Ale dobrze to o nich świadczy, że w momencie kiedy łapał ich lęk 

wysokości mieli na tyle rozsądku by nie stwarzad zagrożenia dla innych. Zwłaszcza, 

że miejsca na drabinach było tak mało, iż tworzyły się zatory. Ci zaś, którzy dotarli 

na szczyt, nie tylko, że mogli nacieszyd oczy pięknymi widokami ale także odpocząd 

w kolejnej drewnianej chatce ustawionej na stalowych podporach, jako że jej 

wymiary były nieco większe niż miejsca na skale. Jedyną tutaj niedogodnością był 

bardzo silny wiatr powodujący przeciągi takie, że chcący w spokoju zjeśd posiłek, 

szybko rezygnowali z tego pomysłu. 

 

Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Jedyną ozdobą w tym domku, poza ładnymi widokami, był zawieszony portret 

księcia. Ciekawe czy ktoś zauważył, że okiennice zamykane są tu od środka a drzwi 

wejściowe od zewnątrz. Zapewne wynika to z tego, że gdy ktoś, ze względu na złą 

pogodę, chciałby przenocowad, nie mógł zamknąd się od środka, by kolejny 

przybyły także mógł skorzystad ze schronienia. 

Jak już wspomniałem wejście na ten szczyt było niezwykle trudne i niebezpieczne. 

Ale okazało się, że zejście na dół to prawdziwe wyzwanie. Większośd trasy trzeba 

było pokonywad ślizgiem na czterech literach, czasami nawet nie wiadomo było czy 

aby nie lepiej przeczołgad się do najbliższej barierki. Naprawdę było niewesoło. Aż 
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zastanawialiśmy się czy nam się to po prostu nie wydaje, przecież nic nie 

wskazywało na takie trudności. Dopiero gdy zeszliśmy znacznie niżej, już z leśnej 

drogi, zobaczyliśmy na jakiej skale jest umieszczona nasza chatka. Dopiero wtedy 

przekonaliśmy się, że mieliśmy prawo mied wspomniane trudności z zejściem 

z góry. Dlatego teraz byliśmy bardzo szczęśliwi idąc prosta drogą. Nasze dobre 

samopoczucie wzrosło jeszcze bardziej gdy znaleźliśmy się pod górą, z której 

wyrastała skała z pierwszą altanką. Aż nie chciało się wierzyd, że tam byliśmy. 

 

 
Domek wrośnięty w skałę. Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Wracając do autobusu spotykaliśmy coraz więcej osób chodzących po zaroślach 

i szukających czegoś w krzakach. Zaciekawieni przyglądaliśmy im się dosyd długo, aż 

wreszcie nas olśniło. Przecież oni szukają grzybów! Okazało się, że właśnie pokazały 

się w tym rejonie pierwsze grzyby. No może nie wszystkie były jadalne ale zawsze 

to coś. 

Pora wreszcie zdradzid to co zataiłem na początku tej relacji. Ponownie znaleźliśmy 

się przy skale wyglądającej jak rozłożone skrzydła. Otóż zbudowany u ich podnóża 

mały domek w sporej części wykorzystuje jako fundamenty i ściany znajdującą się 

tu skałę. Z powodu małej ilości miejsca przy jej budowie wgryziono się 

w piaskowiec. Zresztą już wcześniej widzieliśmy wiele wydrążonych w skałach 

pomieszczeo służących ludziom za piwnice. 

Wreszcie chwila wytchnienia. Podjeżdża nasz autobus i jedziemy dalej. Trochę się 

spieszymy by zdążyd na czas. Pozostał nam bowiem jeszcze jeden obiekt do 

zwiedzenia ale jaki! Na razie nie powiem. Wszystko ma swoją kolej. Gdy 
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wysypujemy się z autobusu, który odjeżdża na odległy parking, jasnym się staje, że 

nie mamy wyjścia i musimy iśd do przodu. Oczywiście, jak to w życiu bywa, najpierw 

jest równo, droga wydaje się przyjemna. Po chwili jednak się zaczyna. Droga wznosi 

się coraz stromiej pod górę. Podłoże jest coraz mniej stabilne. Niech żałują ci, którzy 

nie wzięli górskich butów. Nie mamy już wątpliwości, że to koniecznośd. 

W przekonaniu tym uświadczy nas obrazek w napotkanej kapliczce przydrożnej. 

Pokazuje on tragedię jaka rozegrała się tu w 1872 roku, kiedy to jadąca na koniu 

kobieta spada do urwiska. Oczywiście nie miała prawa przeżyd tego upadku. 

 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Gdy idziemy tak już z pół godziny, gdy pot zaczyna zalewad nam oczy, nagle widzimy 

przed nami jakiś niewielki kamienny mostek. To zaczynają się serpentyny podejścia 

do naszego ostatniego celu. Nad tym mostkiem widzimy kolejny, nieco większy 

most, a jeszcze wyżej następny i następny. Cóż to za wspaniały widok. A gdy 

w pewnym momencie u góry pojawiają się kamienne mury wzniesionego tu w roku 

1881 letniego pałacyku o dumnej nazwie „Sokole Gniazdo” aż przystajemy. 

Faktycznie obiekt ten robi wrażenie. Ileż to trudu trzeba było włożyd w jego 

powstanie. Nawet dzisiaj, mimo zmiany przeznaczenia na restaurację, przy kilkuset 

turystach odwiedzających to miejsce dziennie, ile trzeba wysiłku aby dostarczyd na 

górę konieczny prowiant. Oczywiście wykorzystywany jest tu linowy wyciąg 

towarowy ale mimo to zaopatrzenie obiektu wymaga wielkiego wysiłku.  

My, wiedzeni zapachem jakiegoś napitku, wszak należało uzupełnid stracone płyny, 

przyspieszywszy kroku szybko docieramy do … płotu i kasy biletowej! Okazuje się, 

że aby wejśd do restauracji najpierw trzeba wykupid bilet. Nie ma innej możliwości. 
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Chodzi tutaj oczywiście nie o wstęp do restauracji ale na teren przy Pravcickiej 

Bramie (Pravčická brána). Jest to w koocu najbardziej znany obiekt Czeskiej 

Szwajcarii. Skalna brama ma ponad 26 metrów rozpiętości i 16 metrów wysokości. 

Początki zainteresowania turystycznego tym miejscem sięgają połowy XIX wieku 

kiedy to dla wygody odwiedzających zbudowano niewielki wyszynk. Oczywiście 

spora częśd wędrowców korzystała wówczas z usług lektykarzy. Jak już 

wspomniałem w roku 1881 właściciel terenu książę Edmund Clary-Aldringen 

wybudował nowy obiekt i właśnie wtedy zaczęto pobierad opłaty za wstęp do 

niego. Póżniej dla bezpieczeostwa wykonano barierki i tarasy widokowe oraz 

ułatwiające dostanie się tam schody. Początkowo można było chodzid także po 

sklepieniu bramy. Jednak z czasem, gdy ruch turystyczny przybrał dzisiejsze 

rozmiary stało się to zbyt niebezpieczne i zamknięto trasę nad bramą. 

Ponieważ dojście tutaj nie należy do lekkich, grupa nasza rozciągnęła się tak bardzo, 

że zanim przyszli ostatni my już zdążyliśmy zjeśd posiłek. Warto jednak po 

odpoczynku nie poprzestad na podziwianiu bramy z tarasu i pospacerowad po 

przygotowanych ścieżkach. Dopiero przejście nimi da nam prawdziwy obraz tego 

miejsca. Na koniec jednak warto zajrzed na pięterko budynku gdzie zorganizowano 

galerię. Można tam obejrzed interesujące fotografie. 

Myślę, że dzisiejsza wycieczka była na tyle interesującą, iż nikt z biorących w niej 

udział nie może narzekad na brak wrażeo ale była także tak wymagająca, że na 

pewno każdy z nas, po dotarciu do domu, legnie w swoim łóżeczku i smacznie 

zaśnie. O właśnie tak. 

 
Foto: Krzysztof Tęcza  
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Stanisław Dziuba 

Wędrówka po Spiszu 

 

Od szeregu lat Śląska Chorągiew ZHP organizuje Spotkania Seniorów ZHP ,,Piosenka 

jest dobra na wszystko”. Już kolejny raz druhny i druhowie ze Śląska i Zagłębia 

(Bytom, Sosnowiec, Dabrowa Górnicza, Zawiercie, Jaworzno), a także ich goście 

m.in. ze Szczecina, Kołobrzegu, Warszawy, Bydgoszczy, Nowego Sącza a nawet 

z Wrocławia zjechali do Orlego Gniazda w Sromowcach Wyżnych. Ośrodek ten 

w latach dwudziestych XX w. założyła z własnych i zgromadzonych funduszy Olga 

Małkowska. M.in. odbyła wcześniej trzymiesięczną podróż po USA, gdzie wygłaszała 

odczyty o Polsce. Zarobione tam 5 tysięcy dolarów przeznaczyła właśnie na ten 

ośrodek. Pomoc w jego budowie i urządzeniu okazała jej również zaprzyjaźniona 

skautka brytyjska oraz harcerze z całej Polski. Druhna Oleoka (1888-1979) to 

działaczka Sokoła we Lwowie. Wraz ze swoim mężem Andrzejem Małkowskim są 

twórcami polskiego skautingu. Potem działaczka ZHP. W 1911 założyła i była 

drużynową pierwszej na ziemiach polskich skautowej Drużyny Harcerek im. 

E. Plater we Lwowie. 

Ośrodek pomyślany jako szkoła pracy harcerskiej to poświecony, po ukooczeniu 

budowy trwającej jeden rok, w 1925 r. Dworek Cisowy, gdzie w szkole z internatem 

uczyły się dzieci z rodzin ubogich i zaniedbanych zdrowotnie lub wychowawczo. 

W czasie ferii i wakacji służył harcerzom z całej Polski. Organizowano w nim kursy, 

zjazdy, obozy i spotkania instruktorskie. Z czasem, budowane przez cieśli ze 

Skalnego Podhala, powstały kolejne obiekty, m.in.: Orle Gniazdo i Watra – gdzie 

znajduje sie kominek ufundowany przez skautki szkockie. A Watra to miejsce 

spotkao instruktorskich. Tu w Dworku Cisowym odbył się organizowany przez 

Gaździnę Oleokę w 1932 r. pierwszy obóz żeoski Studium WF Uniwersytetu 

Jagiellooskiego. Przebywający na tym terenie w 2014 r. seniorzy- harcerze 

odwiedzili Czerwony Klasztor i Zamek w Niedzicy. Tam „liznęli” trochę historii 

Spisza.  

Czerwony klasztor chod ufundowany w XIV w. przez węgierskiego magnata, ma 

wiele związków z Polską. Budowę tego kompleksu klasztornego wspierali polski król 

Kazimierz Wielki i królowa Jadwiga. Początkowo przebywali w tym klasztorze 

kartuzi a potem zakon kamedułów. Zakonnicy wywarli duży wpływ na proces 

kolonizacji tych ziem. W XVIII w. zakon został skasowany przez cesarza Józefa II, 

a jego dobra rozdysponowane wśród niemieckich kolonistów (tzw. kolonizacja 
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józefioska). Zabudowania klasztorne popadły w ruinę, o czym m.in. pisała Deotyma, 

odwiedzająca to miejsce w 1860 r.  

W klasztorze tym działał słynny brat Cyprian, ceniony botanik, który pełnił tu 

funkcje cyrulika, lekarza i aptekarza. Zasłynął z tego, że skonstruował lotnie, którą 

m.in. przeleciał z Trzech Koron na dziedziniec klasztorny. Innym razem poleciał nad 

Morskie Oko. Jak podaje legenda tam został zamieniony w głaz, nazywany 

Mnichem. Po remoncie w latach 1952-68 pozostałości klasztoru zostały uznawane 

za narodowy pomnik kultury. 

Wieczorem, po powrocie z wycieczki harcerze zapoznali się z postacią ks. Stanka 

oraz problematyką tzw. Zastawu Spiskiego. Pomocne w tym były teksty Elżbiety 

Łukuś, zamieszczane w Na Spiszu i Gościocu PTTK, których odbitki ksero otrzymali 

wszyscy zainteresowani. 

Następny dzieo to wyprawa na Zamek Dunajec w Niedzicy. To średniowieczna 

warownia zlokalizowana na obszarze Polskiego Spisza, kiedyś strzegącą na północy 

granicy Węgier. Została wzniesiona przez węgierskiego kolonistę. W skład 

uposażenia właścicieli zamku wchodziły znaczne dobra na obszarze Zamagurza. 

Dzieje tego zamku związane są z węgierskimi rodami. Chod w historii był 60-cio letni 

okres, gdy władał nim polski ród Łaskich. Od XVI w. władał zamkiem i jego dobrami 

ród Salomonów (do 1945 r.). To w ich dobrach aż do 1931 r. (najdłużej w Europie) 

w szczątkowej formie utrzymała się paoszczyzna. W 1922 r. Rada Ambasadorów 

mały skrawek Spisza, w tym Zamek Niedzica, przyznała Polsce. Tak też się stało 

w 1945 r. Po częściowej odbudowie zamek udostępniono zwiedzającym. 

A harcerska wycieczka zwiedzając pomieszczenia zamkowe dłużej zatrzymała się 

przy mapie prezentującej miasta spiskie, które w 1422 r., król węgierski Zygmunt 

Luksemburczyk przekazał Władysławowi Jagielle, jako zastaw za pożyczkę 

w wysokości 37000 kop groszy praskich(7,5 tony srebra). W ten sposób Lubowla 

z zamkiem, Podoliniec, Gniazda, Biała Spiska, Nowa Spiska Wieś, Poprad 

i Podgrodzie Spiskie dostały się we władanie polskie i utworzono z nich Starostwo 

Spiskie. Warto dodad, że sąd papieski w 1489 r, uznał, że te tereny pozostają 

polskie, wobec nie spłacenia przez Węgier pożyczki. Jednak w 1769 r z rozkazu 

cesarza Józefa II ziemie te zajęło wojsko austriackie. Okupacja starostwa spiskiego, 

a od 1770 r. również starostw nowotarskiego, czorsztyoskiego i sądeckiego, trwała 

od 1772, kiedy dokonano formalnie I rozbioru Polski. 

Z Niedzicy grupa udała się do Lapsz Niżnych. Tu dzięki uprzejmości księdza 

proboszcza udało się wejśd do kościoła p.w. św. Kwiryna. Ksiądz proboszcz 

przybliżył postad pochodzącego z tej góralskiej wioski bł. Ks. Józefa Stanka. Ksiądz 
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ten po ukooczeniu liceum w Wadowicach kształcił sie w Seminarium Pallotynów 

w Ołtarzewie. Po przyjęciu świeceo kapłaoskich w 1941 r. swoją prymicyjną Mszę 

Św. (pokonując wiele trudności, bo wtedy. Polski Spisz był pod okupacją Słowacji, 

która wraz z wojskami hitlerowskimi dokonała 1.09. 1939 r. agresji na Polskę) 

odprawił w rodzinnej miejscowości. Potem w Warszawie został kapelanem 

podziemnego A.K. i uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Przy ul. Wilanowskiej, 

w kwaterze zgrupowania AK ,,Kryska” zorganizował kaplicę. Odprawiał Msze Św., 

pomagał rannym i umierającym, odgrzebywał zasypanych gruzem. Pocieszał 

i podnosił na duchu mieszkaoców Warszawy. Nosił dla nich wodę z Wisły. Nie 

skorzystał z możliwości ewakuacji pontonem na drugi brzeg rzeki, swoje miejsce 

odstąpił rannemu żołnierzowi. Występował zawsze w sutannie, ze stułą, biało-

czerwoną opaską na ramieniu i w furażerce. Pojmany przez SS, został powieszony 

za stułę. Przed egzekucją hitlerowcy polecili mu zdjąd biało-czerwoną opaskę, lecz 

ten odmówił.  

Wyrok śmierci wykonano o 6.30 rano w dniu 23. 09. 1944 r. Egzekucji musieli się 

przyglądad ściągnięci przez Niemców wzięci do niewoli powstaocy i mieszkaocy 

okolicznych domów. Po śmierci, jakiś czas jego ciało wisiało na szubienicy. Niemcy 

pędzący wziętych do niewoli Polaków, których z Czerniakowa prowadzili do obozu 

w Pruszkowie na widok ciała wiszącego an szubienicy mówili: Nie Żydzi, nie Anglicy, 

lecz ci w czarnych kieckach są najgorsi, to diabły i wskazując na niego ukazywali go 

jako Głównego bandytę powstania.  

Jan Paweł II w dniu 13. 06. 1999 w Warszawie ogłosił, wśród 108 Męczenników ks. 

Jana Stanka błogosławionym. Po kilku przeniesieniach ciała ostatecznie jego grób 

znajduje się w kwaterze zgrupowania A.K. ,,Kryska” na Cmentarzu Powązkowskim. 

Seniorzy ZHP żegnając się na zakooczenie spotkania postanowili w 2015 r., na 

kolejnym spotkaniu znowu odwiedzid Spisz. 

A chodzi o te tereny Spisza, znajdujące się na Słowacji, których historia związana 

jest z losami Polski i gdzie mieszka znaczna częśd górali spiskich, mówiących gwarą 

należącą do małopolskiej grupy góralszczyzny. Częśd logistyczną wyprawy (ustalenie 

trasy, uzgodnienie przewodnika, autokar) powierzono hm Stanisławowi Dziubie – 

przewodnikowi turystycznemu z Wrocławia. Po wielu konsultacjach z kolegami 

przewodnikami z Nowego Targu, Nowego Sącza i Niedzicy ustalono trasę: 

Sromowce Wyżne – Stara Lubowla- Górne Drużbachy – Podolinie – Lendak - 

Sromowce Wyżne. Nasi dzielni druhowie jak postanowili tak zrobili. Przebywając 

w Orlim Gnieździe, w dniu 26. 09. 2015 r. ruszyli na spiską wyprawę. Mimo kiepskiej 

pogody słooce zaczęło przedzierad się przez deszczowe chmury, zachęcone 
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harcerska piosenką: Słoneczko nasze – otwórz buzię bo nie do twarzy ci w tej 

chmurze. Po krótkim czasie autokar dowozi rozśpiewaną grupę do Lubowli. Tam 

zaczynają się ,,schody” Trzeba ruszyd długim podejściem do zamku. A potem: 

schody, schody i jeszcze raz schody… No i poszczególne zamkowe komnaty. Ta 

olbrzymia twierdza powstała w XIV w. zaś najważniejszym wydarzeniem w jej 

dziejach było podpisanie traktatu pokojowego przez króla Węgier Zygmunta 

Luksemburczyka z polskim królem Władysławem Jagiełłą. Początkowo mimo, że 

matką jego była wnuczka Kazimierza Wielkiego -Elżbieta Pomorska, był wrogo 

ustosunkowany do Polski. Nawet za pośrednictwem księcia opolskiego Władysława 

Opolczyka (który oficjalnie był autorem tego projektu) planował rozbiór Polski. Jej 

ziemie mieli dostad: Rzesza Niemiecka, Zakon Krzyżacki, Węgry i Morawy. Wobec 

sprzeciwu Zakonu pomysł ten nie doczekał się realizacji. W 1410 r. najechał Ziemię 

Sądecka, lecz atak jego wojsk został odparty. Po zwycięstwie Polski pod 

Grunwaldem zmienił stosunek do Polski. Efektem tego było podpisanie traktatu 

pokojowego z Polską w 1412 r. na zamku w Lubowli. Tu też zawarto umowę 

o pożyczce, jakiej królowi Węgier udzielił król Polski. Tak więc od 1412 r. zamek 

w Lubowli staje się stolicą Starostwa Spiskiego, utworzonego dla zarządzania 

miastami, które weszły w skład zastawu spiskiego. Jednym z pierwszych starostów 

był w latach 1420 -28, najsłynniejszy polski rycerz – Zawisza Czarny. Najdłużej 

starostwo spiskie pozostawało w rękach rodu Lubomirskich, dla których stało się 

ono jednym z głównych źródeł finansowej potęgi. Starostami spiskimi byli 

przedstawiciele magnackich rodów Kmitów, Bonerów czy Maciejewskich. Na zamku 

w Lubowli gościło wiele koronowanych głów, zarówno polskich jak i węgierskich. 

Poza wspomnianymi Zygmuntem Luksemburczykiem i Władysławem Jagiełłą, byli 

tu: Jan Kazimierz , Jan Olbracht i Jan III Sobieski. W czasie potopu szwedzkiego w 

latach 1655 – 1661 na zamku były przechowywane polskie klejnoty koronacyjne. 

Wywiózł je ze skarbca koronnego Jerzy Sebastian Lubomirski. Zamek po pożarze w 

1553 r. został przebudowany z inicjatywy polskiego króla Zygmunta Augusta. 

Kolejną przebudowę dokonał Stanisław Lubomirski. Pod polskim panowaniem 

rozwijały się wszystkie miasta starostwa spiskiego. Wynikało to z korzystnego dla 

nich handlu z Polską. Ostatnim starostą spiskim był Kazimierz Poniatowski. W czasie 

jego urzędowania w zamku więziony był konfederat barski - Maurycy August 

Bieniowski, który uciekł korzystając z pomocy zakochanej w nim dziewczyny. 

W roku 1883 zamek kupił Andrzej Zamoyski. Ostatnim właścicielem był jego syn. 

Zamek w Lubowli przez 360 lat należał do Polski. Pora opuścid mury warowni, pora 

rozgonid piosenką deszcz. A więc: Nie lej deszczu, nie lej jeszcze. 
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Kolejny etap podróży to Drużbaki Wyżne (słowackie Wyżne Rużbachy). Wieś ta 

zasiedlona przez spiskich górali z Podolioca znana była już w XIV wieku 

z występujących tu wód mineralnych. Wraz z dobrami podolioskimi weszła w skład 

zastawu spiskiego, stąd w latach 1412 – 1769 była częścią Polski. Gdy w XVI w. była 

własnością Lubomirskich nastąpił pierwszy etap rozwoju uzdrowiska. W 1595 r. 

istniały baseny termalne i budynek zdrojowy. Było ono znane szlachcie polskiej 

i węgierskim feudałom. Po przejęciu miast spiskich przez Habsburgów było 

własnością panów węgierskich. W 1882 r. Drużbaki nabył hrabia Andrzej Zamoyski 

i w rękach tego rodu pozostawało ono do kooca II wojny światowej. Hrabia 

Zamoyski w 1932 r. wybudował stylową restaurację o nazwie Biały Domek. Po 

śmierci uzdrowiskiem władał jego syn Jan, który za żonę miał hiszpaoską księżniczkę 

Izabelę de Burbon. Od jej imienia pochodzi nazwa wody mineralnej. W 1945 r. 

uciekli oni ze Spisza przed zbliżającą się Armią Czerwoną. Uczestnicy wycieczki 

podziwiali poszczególne obiekty uzdrowiska, w tym basen termalny w kraterze. 

Znaleźli też czas na kawę w Białym Domku. Oczywiście przy tonach piosenki 

o Białym Domku, co to po nocach się śni.  

Teraz ruszamy do miejscowości Podoliniec. To też jedno z miast zastawu spiskiego. 

Początkowo należał do ziemi sądeckiej, potem przejęli go na kilkadziesiąt lat, do 

1412 r., Węgrzy. O Podoliniec już w 1235 r. spierał się biskup krakowski jako, że był 

to obszar jego kościelnej jurysdykcji. A chodziło o to, że duchowni węgierscy 

pobierali w Podoliocu nieprawnie dziesięcinę. Tu grupa zatrzymała się z dwu 

powodów. Po pierwsze trzeba przypomnied, że w Podoliou zasiedlonym przez 

osadników polskich powstało w XVIII wieku słynne kolegium pijarskie, przy 

miejscowym klasztorze tego zakonu, ufundowanym przez starostę spiskiego 

i wojewodę krakowskiego Stanisława Lubomirskiego. Jednym z najbardziej znanych 

uczniów tego kolegium był Stanisław Konarski (1700 – 1776), późniejszy 

współtwórca Komisji Edukacji Narodowej, który wstąpił do nowicjatu OO Pijarów 

w 1715 r. Absolwentem kolegium, m.in. był też pierwszy dyrektor lwowskiego 

Ossolineum – Franciszek Sierczyoski. Kolegium to słynęło z wysokiego poziomu 

i nowoczesnych metod nauczania. Nic więc dziwnego, że w wydanym po angielsku 

przewodniku Slovacia Travel Guide, określane jest jako Ateny Popradu lub Spiski 

Oksford. Warto też przypomnied, że w 1918 r. Podoliniec zajęło Wojsko Polskie. 

Wtedy też powstała tu administracja polska. Na skutek nacisku aliantów Wojsko 

Polskie wycofało się. Na tym terenie miał byd przeprowadzony plebiscyt, do 

którego nie doszło. W 1920 r. Rada Ambasadorów Podoliniec przekazała 

Czechosłowacji. W 1951 r. władze CSSR utworzyły w klasztorze obóz dla 
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zakonników słowackich. W klasztornym kościele, w ołtarzu głównym znajduje się 

słynny obraz Wskrzeszenie Piotrowina przez św. Stanisława. Jest to największy 

barokowy ołtarz Europy, i to jest drugi powód odwiedzenia przez nas Podolioca. 

Nadchodzi wreszcie moment, iż wszyscy udajemy się do Landeku, na cmentarz, na 

grób Wojciecha Halczyna. To polski góral urodzony w tej miejscowości. W młodości 

pasał owce jako baca. Na skutek ciężkich warunków życiowych, w latach 1897 – 

1904 pracował w Stanach Zjednoczonych. Gdy w 1918 r. odrodziła się Polska, bez 

wahania opowiedział się za przyłączeniem Spisza do Polski. Działał w Polskim 

Komitecie Plebiscytowym. Walczył o granice dla Polski na Spiszu zgodnie 

z zasięgiem polskiego osadnictwa na tym terenie. Halczyn to działacz ludowy 

i niepodległościowy. Gdy ważyły się losy przyszłych granic Polski, wszedł w skład 

polskiej delegacji na konferencję pokojową w Paryżu. Brał udział w specjalnej 

audiencji polskiej delegacji w dniu 11. 04. 1919 r u prezydenta USA Wilsona. Do 

prezydenta mówił: My tu przyszli z dwóch małych krajów tatrzaoskich, ze Spisza 

i Orawy. Ludnośd tych ziem jest czysto polska. Ziemie nasze są teraz nieprawnie 

okupowane. Przyszliśmy prosid konferencję pokojową, aby nas wyswobodziła spod 

jarzma czeskiego, a przyłączyła do Polski, do tego paostwa, które do nas ma jedyne 

prawo (wg; Na Spiszu Nr 1 (82) 2012). Niestety zdecydowano inaczej. Rodzinny 

Ledak pozostał w Czechosłowacji. Halczyn obawiając się represji władz, które 

traktowały go jak zdrajcę pozostał w Polsce. Rąbał drzewa w okolicy Ludzimierza. 

Gdy w Czechosłowacji ogłoszono amnestię wrócił do rodzinnej miejscowości. Tu 

spotykało go wiele szykan. Często widywano go nad Dunajcem, gdy patrzył 

w stronę Polski. Zmarł ciężko schorowany. Niestety nie miał spokoju i po śmierci. 

Umieszczoną na jego grobie tablicę w języku polskim w 1936 r. z rozkazu władz 

zastąpiono nową z napisem w języku słowackim. Przybyli na grób Halczyna 

instruktorzy ZHP ze wzruszeniem obwiązali krzyż biało-czerwoną szarfą i zapalili 

znicz. Potem zamyślenie i ciszę przerwała komenda Do Hymnu. I nad grobem 

polskiego patrioty, tu na Spiszu, rozbrzmiały słowa Mazurka Dąbrowskiego. 

Odmówiono także Ojcze nasz za spokój Jego duszy. Po tych chwilach zadumy nasz 

przewodnik z żalem powiedział, że mimo, iż od wielu lat wodzi polskie grupy na 

słowacki Spisz, to na grobie Halczyna jest pierwszy raz. 

Przez spowitą mgłą, z prześwitami pięknych widoków na Magurę Spiską, grupa 

dotarła do Sromowców. Ale to nie koniec spotkania z przeszłością i teraźniejszością 

Spisza. Wieczorem w watrze był kominek. Oczywiście najpierw - już rozpaliło się 

ognisko i pieśo instruktorska, ale potem gruchnęła inna pieśo. Był nią Hymn 

Spiszaków:  
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Nie damy Popradowej fali 

 Spisza z Orawą, z praojców  

sławą Wszak oni ziemie te posiadali...  

Najgłośniej śpiewała komendantka i organizatorka spotkania hm. Krystyna 

Żydowicz. Ona tę pieśo znała i śpiewała jeszcze przed 1939 r. Już wtedy była 

harcerką. Gdy umilkły śpiewy przyszła pora na wspaniałą prezentację i gawędę 

Elżbiety Łukuś. Było o kulturze Spiszu, o zwyczajach, obrzędach, strojach i o 

budownictwie. A potem była nauka … czardasza, Tak, wszyscy taoczyli czardasza. 

I jeszcze była nauka spiskiej piosenki ludowej. Dziękujemy Elu!!!  

W ten sposób seniorzy ZHP udowodnili, że polskie kresy to nie tylko Lwów czy 

Wilno. Poza polskimi wschodnimi kresami są też południowe. Może o Zaolziu jest 

pewna znajomośd faktów, Ale o Spiszu czy Orawie, nawet nie uczą w szkole. 

 

 

Krzysztof Tęcza 

Podziemne Miasto Osówka w Głuszycy 

 

W poniedziałek 16 listopada 2015 r., przewodnicy z Koła Przewodników Sudeckich 

przy Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, w ramach wycieczki 

szkoleniowej, wzięli udział w konferencji poświęconej tajemnicom związanym 

z „Podziemnym Miastem Osówka”, a następnie zwiedzili zarówno omawiane 

podziemia jak i niektóre obiekty na terenie gminy Głuszyca. Gospodarzem 

spotkania był Roman Głód burmistrz Głuszycy. 

Jako pierwszy wystąpił płk. Jerzy Cera, który odkrywaniem tajemnic Osówki zajmuje 

się od lat 70-tych XX wieku, czyli prawie całe swoje zawodowe życie. Każdy kto 

chociaż raz wybrał się w Góry Sowie nie może pominąd wizyty w jednym 

z podziemnych obiektów tu zlokalizowanych. Tajemnice kryjące się w podziemiach 

są zbyt dużym magnesem by przejśd koło nich obojętnie. A przecież Kompleks Riese 

to nie tylko Osówka. To także Włodarz, Rzeczka, Sokolec, Soboo czy Jugowice 

Górne. Pomiędzy poszczególnymi obiektami wykuto w ciągu zaledwie dwóch lat 

(1943-45) wiele kilometrów korytarzy. Oczywiście nie wszystkie są drożne. Nie 

wszystkie także są udostępniane turystycznie. Jednak to co można tutaj zwiedzid 

pod troskliwym okiem przewodnika jest wystarczające by zachęcid turystę do 

kolejnych odwiedzin.  
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Przewodników wita burmistrz Głuszycy Roman Głód. Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Płk. Cera aby zachęcid do zwierzeo przedstawił kilka dziwnych i tajemniczych faktów 

mających miejsce w trakcie prowadzonych tu przez niego prac. Opowiedział m.in. 

jak przygotowane do zejścia szyby w ciągu nocy w tajemniczych okolicznościach 

ponownie były zasypane ziemią i gruzem. A trzeba wiedzied, że w latach 

siedemdziesiątych zeszłego stulecia nie używano dostępnego dzisiaj sprzętu. 

Wszystko wykonywano ręcznie. Podstawowymi narzędziami były wówczas kilof 

i łopata. Trzeba zatem było nieźle się napracowad by odsłonid zasypane wejścia. 

A te bardzo często były maskowane w bardzo wymyślne sposoby. Niejednokrotnie 

odpowiednio sypnięta ziemia powodowała podniesienie się poziomu wody 

gruntowej, która wypełniała korytarze uniemożliwiając wejście do nich. Dzisiaj 

oczywiście wydaje nam się, iż mając dostęp do najnowszych osiągnięd techniki, 

jesteśmy w stanie zgłębid pozostałe jeszcze do odkrycia tajemnice, w bardzo 

krótkim czasie. Nic bardziej mylnego. Bo nawet użycie skanera laserowego, który 

potrafi „obrad” góry z porastających je lasów i innej roślinności nie zapewnia 

całkowitego sukcesu. Oczywiście metoda ta znacznie ułatwia poszukiwania i skraca 

czas potrzebny do osiągnięcia jakiegoś wymiernego postępu prowadzonych prac. 

Nic jednak nie zastąpi oryginalnej dokumentacji tego obiektu. Niestety ta zaginęła 

zaraz po zakooczeniu działao wojennych. Częśd niej zapewne została wywieziona, 

ukryta bądź zniszczona przez Niemców. Częśd jednak znalazła się w dokumentach 

wywiezionych przez zaprzyjaźnione armie i obecnie znajduje się w archiwach 

amerykaoskich i radzieckich. Nie są one jednak dla nas dostępne, przynajmniej 

w takim stopniu jakim byśmy chcieli. Dlatego bezcennym wydaje się zdobyty przez 
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płk. Cerę ostatni ślad, prowadzący do syna jednego z pracujących tu pracowników 

nadzoru technicznego. Może w dokumentach zostawionych przez jego ojca odnajdą 

się te mogące wnieśd coś nowego w poszukiwania. Jak będzie? Wkrótce się 

dowiemy, mamy taką nadzieję. 

 
Jak widad czasami technika wymaga pomocy. Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Drugi z prelegentów mimo, że nie opowiadał z taką pasją jak jego poprzednik to, 

mimo wszystko, zdołał zainteresowad obecnych na sali. Był to bowiem specjalista 

od badao geofizycznych podłoża mających na celu wykrywanie pustek i anomalii 

znajdujących się pod ziemią. Wiesław Nawrocki z Zakładu Badao Nieniszczących 

w Krakowie przedstawił kilka metod badania nieinwazyjnego. Polegają one na 

wykorzystaniu różnego rodzaju fal, które przenikając warstwę podłoża niewidoczną 

dla naszego oka, napotykając na jakiekolwiek zmiany w gruncie wracają odbijając 

się od nich pozwalając tym samym na określenie anomalii występującej w tym 

miejscu. Na podstawie zapisów przenikania takich fal można określid kształt pustki 

czy nawet kształt znajdującego się tam przedmiotu. Nie jest to oczywiście 

jednoznaczne z faktem, iż mamy do czynienia z jakąś ukrytą rzeczą. Nie jest to takie 

proste. Przede wszystkim wszystkie dostępne metody wykorzystywane obecnie do 

takich badao nie pozwalają na stuprocentową pewnośd. To po pierwsze. Po drugie 

nie są one zbyt dokładne biorąc pod uwagę fakt przenikania fal (w zależności od 

rodzaju podłoża) na niezbyt dużą głębokośd. Po trzecie zaś jeśli nie jest się 

odpowiednio przygotowanym do odczytywania otrzymanych wyników widoczne na 

wykresach kropki i kreseczki przyprawią nas tylko o zawrót głowy. Dlatego też 
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często badania przeprowadzane są kilkoma metodami tak by ich wyniki nałożone 

na siebie ułatwiały ich interpretację. Do tego jednak trzeba fachowca, bardzo 

dobrego fachowca. 

Po wysłuchaniu poprzedniego wykładu słowa Wojciecha Jaśkowca z Akademii 

Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który przedstawił nowoczesne metody skanowania 

laserowego i pomiaru przestrzeni w 3D spowodowały, iż publicznośd znowu nabrała 

wiary w możliwośd odnalezienia nowych korytarzy i ukrytych hal. Jest to bowiem, 

z obecnie stosowanych sposobów pomiarowych, metoda dającą najlepsze efekty. 

Co prawda, wbrew naszym opiniom opierającym się na podobnych pomiarach 

pokazywanych w najnowszych filmach, praca takimi urządzeniami wcale nie jest ani 

taka łatwa ani lekka. Oczywiście skaner laserowy pozwala nam w krótkim czasie 

określid kształt i wymiary pomieszczenia, jednak nie zawsze są one miarodajne. 

Praca takiego urządzenia, tak jak wszystkich podobnych, nie jest wolna od zakłóceo. 

Wystarczy, że teren badany będzie usytuowany np. pod liniami energetycznymi 

i już wyniki odczytu zostaną zaburzone. Dlatego prowadzone tutaj prace 

traktowane są przede wszystkim jako dwiczenia dla studentów, którzy dzięki temu 

poznają tego rodzaju metody pomiarowe. 

 

 
Kościół MB Śnieżnej w Sierpnicy. Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Drugi przedstawiciel wspomnianej Akademii Mateusz Jabłooski przedstawił wyniki 

prowadzonych prac w Osówce. Dzięki wykorzystaniu skaningu laserowego wykonał 

on pomiary znajdujących się tu tuneli ale także stworzył model całego kompleksu. 
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Możemy na nim zobaczyd detale normalnie niemożliwe do zauważenia naszym 

okiem. Mało tego, takich szczegółów nie dostarczy nam nawet najlepsza fotografia 

cyfrowa.  

 

 
Testowanie sprzętu do poszukiwania ukrytych „skarbów”. Foto: Krzysztof Tęcza 

 

W podsumowaniu dyskusji jaka wywiązała się po wysłuchaniu wszystkich referatów 

na pierwszy plan wysuwa się informacja o zmianie prawa. Dawniej nie było 

możliwości otrzymania tzw. znaleźnego. Nawet gdy ktoś znalazł prawdziwy „skarb” 

co najwyżej mógł liczyd na skromną nagrodę pieniężną. Nowe prawo wprowadziło 

pojęcie „znaleźnego”. Spowodowało to natychmiastowy wysyp zgłoszeo o różnych 

odkryciach. Najbardziej znanym tego przykładem jest informacja o Złotym pociągu.  

Dlatego, nie wdając się w dalszą dyskusję, przybyli do Głuszycy przewodnicy, udali 

się na drugą częśd szkolenia, mającą miejsce w terenie. Póki jeszcze było widno 

poszczególne grupy docierały do miejscowości Sierpnica, w której to znajduje się 

niewielki drewniany kościółek pw. Matki Bożej Śnieżnej. Świątynią ta wyróżnia się 

dobudowanymi po obu stronach sobotami czyli zadaszeniami, w których mogli 

schronid się przybywający tu na mszę wierni. Dawniej nie było komunikacji miejskiej 

i by zdążyd na niedzielną mszę mieszkaocy okolicznych miejscowości przybywali 

tutaj w sobotę wieczorem i nocowali właśnie we wspomnianych przybudówkach.  

Oczywiście najbardziej oczekiwanym punktem programu była wizyta 

w podziemnych tunelach. Zanim jednak do tego doszło należało obejrzed obiekty 
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jakie zachowały się na powierzchni. Wszystkie one były tak wznoszone by później 

można je było odpowiednio zamaskowad czyniąc je niewidzialnymi zarówno z ziemi 

jak i powietrza. Używano do tego nawet drzew rosnących w beczkach służących za 

przenośne doniczki. W ten prosty i wygodny sposób bardzo szybko można było 

ukryd nawet spore obiekty. Dzisiaj wszystkie odnalezione budowle rozpalają 

wyobraźnię zarówno odwiedzających to miejsce jak i osób badających jego historie. 

Tak na dobrą sprawę nikt do kooca nie wie w jakim celu je wznoszono, do czego 

miały one służyd. Hipotez jest tak wiele, że lepiej się nad nimi nie zastanawiad. 

W zasadzie tylko jedno miejsce nie budzi żadnych dyskusji. Jest to wielka dziura 

w ziemi, a raczej skale, głęboka na kilkadziesiąt metrów i mającą 6 metrów 

średnicy. To oczywiście szyb wentylacyjny. Niestety dzisiaj jest on skutecznie 

zasypany przez ludzi chcących wrzucając do niej gałązkę czy kamyczek sprawdzid jak 

tam jest głęboko. Dobrze, że miejsce to ogrodzono stalowym płotem. 

 

Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Częśd naziemną można zwiedzad korzystając z przejażdżki samochodami 

terenowymi. Dostarczy to emocji tak silnych (często ma się wrażenie, że samochód 

zaraz się przewróci), iż nawet ataki uzbrojonych niedobitków żołnierzy niemieckich 

ściganych przez żołnierzy radzieckich im nie dorównają. 

Zwiedzanie podziemi jest podzielone na kilka tras o różnym stopniu trudności. 

Oczywiście dzisiaj przygotowano przejście trasą ekstremalną. Wszak przewodnicy 

pokonają wszelkie przeszkody. Na wszelki wypadek rozdano kaski. Długo nie trzeba 
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było czekad by przekonad się jak bardzo były one potrzebne. Największe jednak 

emocje towarzyszyły nam podczas pokonywania zalanego chodnika, w którym 

wysiadło oświetlenie. Początkowy etap jest najmniej męczący. Można tutaj 

wykorzystad zachowaną jakimś cudem metalową łódkę. Nie warto brnąd przez 

wodę gdyż ta ma tylko kilka stopni Celsjusza. Jest ona jednak na tyle czysta, że 

niejedna osoba próbowała jej smaku. Ponieważ głębokośd płynącej tutaj wody 

pozwala na skorzystanie z łódki tylko na niewielkim odcinku resztę trasy trzeba 

pokonad pieszo po ułożonych drewnianych kładkach. Nie jest to wcale takie łatwe 

gdyż kołyszące się na wodzie deski uniemożliwiają zachowanie równowagi. Nic więc 

dziwnego, że niektórzy, wiedząc o braku możliwości cofnięcia się, popadają 

w panikę, co oczywiście najczęściej kooczy się kąpielą w lodowatej wodzie. Warto 

zatem zachowad stosowny odstęp. Warto także nie zostawad w ciemnych 

zakamarkach czy na własna rękę wchodzid w boczne korytarze gdyż obsługa 

sprawdza tunele w poszukiwaniu zaginionych turystów tylko raz w tygodniu. 

Dawniej czyniła to codziennie. 

Kto jednak przebrnie przez tą najtrudniejszą częśd podziemi dotrze do 

wspomnianego wcześniej szybu wentylacyjnego zasypanego od góry. Na szczęście 

łatwo z tego miejsca wypatrzed turystów chodzących po sąsiednich korytarzach 

i dołączyd do pierwszej napotkanej grupy. Razem z nowymi towarzyszami 

zwiedzania możemy zobaczyd jak wyglądają szerokie korytarze i wielkie hale oraz 

dowiedzied się w jaki sposób je budowano. Mimo jednak podziwu dla ogromu 

włożonej pracy trzeba pamiętad o tym, że wykorzystywani tu przez Niemców 

więźniowie ową pracę najczęściej przypłacali życiem. Jest to niezwykle smutne 

i warte zadumy. 
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Spotkania krajoznawcze 

 

Krzysztof Tęcza 

Magia Karpatki 

 

Jest taka góra, położona w centrum Karpacza, która ledwie sięga połowy wysokości 

Śnieżki. Nie o wysokośd tu jednak idzie. Góra ta, z jednej strony opływana wodami 

Łomnicy, z drugiej strony spadająca zboczami ku ulicy Myśliwskiej, od zawsze 

rozpalała wyobraźnię turystów. Każdy kto przybywał do Karpacza, gdy pogoda nie 

pozwalała na wędrówkę na Śnieżkę, swoje kroki kierował właśnie ku Karpatce. 

Zwłaszcza, że w celu zatrzymania niesionych przez wody Łomnicy kamieni i piasku, 

w latach 1910-15 wybudowano tu kamienną tamę, która spiętrzając jej wody 

utworzyła spory zbiornik wodny. Nic dziwnego, że miejsce to upodobali sobie także 

mieszkaocy. Dla nich zresztą tak jak i dla turystów zbudowano tu obiekt 

gastronomiczny pozwalający latem cieszyd się ciszą i spokojem tu panującym, 

a zimą podziwiad śnieżne kształty jakie tworzyła natura. Gdy dodamy do tego 

pozostałości XVIII wiecznych sztolni kopalni srebra widocznych w zaroślach 

Karpatka mieni się górą nie tylko pięknych widoków, bujnej roślinności ale także 

górą kryjącą w sobie wielkie tajemnice, a gdy ktoś ma wybujałą fantazję, nawet 

wielkie skarby. Nic więc dziwnego, że góra ta, mimo, iż na wstępie przegrywa 

z królową Karkonoszy – Śnieżką, jest tak licznie odwiedzana. 

Teresa Kępowicz poznawała tajemnice Karpatki od wczesnego dzieciostwa. 

Urodzona w Karpaczu mieszkała w domu położonym u jej podnóża. Właściwie od 

tego bajecznego miejsca oddzielały ją tylko wody Łomnicy. Nie mogło to jednak 

powstrzymad małej dziewczynki przed wypadami na drugi brzeg. Znalazła miejsce, 

w którym rzeka była na tyle wąska, że można było przeskoczyd z jednego brzegu na 

drugi, korzystając z leżących w korycie dużych bloków skalnych. Oczywiście dzieci 

z sąsiednich domów postępowały tak samo. Dzięki temu mogły bawid się 

w tajemniczym lesie w chowanego czy budowad tam leśne kryjówki. Ich 

wyobrażenie o tej górze zmieniało się w miarę wyrastania z okresu dzieciostwa 

i wchodzeniu w okres dojrzewania a później życia dorosłego. Zmieniało się ich 

spojrzenie na Karpatkę. Początkowo nieprzystępna, tajemnicza, czasami groźna, 

stawała się górą przyjazną, piękną, zachęcającą do spacerów i poznawania 

zmieniającej się przyrody. Wciąż jednak pozostawała górą tajemniczą, kryjącą wiele 

tajemnic. 
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Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Teresa Kępowicz zachwycona górą zza okna swojego domu rodzinnego nie rozstała 

się z jej widokiem nawet gdy wyjechała na dalszą naukę. Widziała jak zmienia się 

ona w kolejnych okresach roku dzięki opisom przysyłanym jej w listach pisanych 

przez jej mamę. Teraz jako dojrzała kobieta widzi swoją górę nieco inaczej. Wciąż 

jest ona dla niej górą piękną, tajemniczą ale teraz jest dla niej miejscem, które 

inspiruje ją do utrwalania tego piękna na swoich obrazach. To właśnie przyroda jest 

głównym motywem jej dzieł. To przyroda niejako zmusza ją do malowania co rusz 

nowych obrazów. Przyroda bowiem wciąż zmienia się tworząc widoki, które nas 

zachwycają, czarują, zadziwiają, porażają, przerażają, ale które także motywują do 

dalszej pracy, do podejmowania kolejnych wyzwao, a już na pewno do wyruszenia 

na kolejny spacer … za jakiś czas. 

Zbigniew Kulik z Karpatką związany jest od prawie półwiecza. Chodząc tutaj na 

spacery ze swoim pieskiem, siłą rzeczy musiał czasami zagłębid się w zielony gąszcz. 

Musiał podążyd jego tropem. Pozwoliło to jednak na dokładniejsze poznanie 

topografii góry, na różne odkrycia, których nie dokonałby gdyby chodził tylko 

ścieżkami. Póżniej gdy jego czworonóg odszedł do krainy wiecznych łowów patrzył 

na ową górę nieco inaczej. Zaczął dostrzegad coraz więcej ciekawych szczegółów, na 

które do tej pory nie zwracał uwagi. Zaczął rozróżniad zmiany jakie zachodziły, 

w znanych mu przecież widokach, podczas zmieniających się pór roku. To samo 

miejsce wyglądało inaczej latem, a inaczej zimą. Oczywiście śnieg przykrywający 
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zbocza Karpatki zmieniał krajobraz diametralnie. Dostrzegał on jednak różnice 

pomiędzy widokiem jesiennym czy wiosennym. Wszystkie te zmiany spowodowały, 

iż pan Zbigniew został niejako zachęcony do utrwalania ich tak by widzianym 

pięknem podzielid się z innymi. Tym razem użył, w przeciwieostwie do pani Teresy, 

aparatu fotograficznego. Przez wiele lat spacerowania po zboczach Karpatki 

wykonał setki zdjęd. I właśnie z tych zdjęd wybrał ich częśd by stworzyd wraz z panią 

Teresą niezwykłą wystawę. Połączenie bowiem fotografii z malarstwem okazało się 

dad na tyle ciekawy obraz, że przybyli 24 listopada 2015 roku do Muzeum Sportu 

i Turystyki w Karpaczu, nie raz wyrażali swój zachwyt oglądając widoki z Karpatki. 

Ponieważ większośd z osób odwiedzających Karpacz prędzej czy później dociera do 

tamy na Łomnicy siłą rzeczy musi spojrzed na wznoszącą się tam górę. To właśnie 

Karpatka. Dla niektórych góra ta jest na tyle ciekawa, że ruszą w jej kierunku by 

spróbowad wejśd na jej szczyt, dla innych wystarczy sam kontakt wzrokowy. Jednak 

zarówno ci pierwsi jak i ci drudzy ulegną, oczywiście w różnym stopniu, urokowi 

owego miejsca. Dlatego dobrze się stało, że Teresa Kępowicz i Zbigniew Kulik 

połączyli siły i przygotowali wystawę pt. Magia Karpatki. Warto zatem przybyd 

w najbliższym czasie do Karpacza i przekonad się czym się różnią utrwalone przez 

artystów widoki z naszymi osobistymi doznaniami. Możemy bowiem po obejrzeniu 

wystawy w kilkanaście minut dotrzed do miejsca, w którym wznosi się Karpatka. 

Wtedy też możemy spróbowad odkryd ukryte tam tajemnice. Chodby dotrzed do 

miejsca, gdzie znajduje się kołysząca się skała zwana Chybotkiem. 

 

 

Krzysztof Tęcza 

Pociągiem do Karpacza i Kowar 

 

W dniu 9 października 2015 r. w siedzibie Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu 

miało miejsce sympozjum poświęcone teraźniejszości i przyszłości skomunikowania 

Jeleniej Góry z Karpaczem i Kowarami. Organizatorami spotkania były Regionalna 

Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy przy ZGK oraz Grupa Inicjatywna „Kolej 

Karkonoska”. Ponieważ temat powrotu komunikacji kolejowej do wspomnianych 

miejscowości nie jest sprawą nową nic dziwnego, iż do Bukowca przybyło 

kilkadziesiąt osób. Oczywiści obecni byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego, urzędów miast i gmin m.in. Karpacza, Świeradowa 

Zdroju, Mirska, Kowar i Podgórzyna, a także przedstawiciele spółek i zakładów 

kolejowych: SKPL Cargo Sp. z o.o., Zakład Linii Kolejowych PKP PLK w Wałbrzychu, 
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Koleje Dolnośląskie S. A.. Obecny był także przedstawiciel Starostwa Powiatowego 

w Jeleniej Górze oraz wielu przewodników sudeckich, właścicieli obiektów z branży 

turystycznej oraz mieszkaoców żywo zainteresowanych tym tematem. Przybył 

również Tomasz Winnicki - rektor senior Karkonoskiej Paostwowej Szkoły Wyższej 

w Jeleniej Górze.  

 

Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Tym razem, trwające kilka godzin spotkanie, nie było tylko przekazaniem życzeo 

i nadziei. W trakcie dyskusji wszyscy występujący mówili o konkretach. 

Dowiedzieliśmy się w jakim stanie znajdują się obecnie torowiska, a co z tym się 

wiąże o kosztach jakie trzeba ponieśd by przywrócid je do możliwości przejazdu po 

nich taboru kolejowego. Mało tego, zostały podane konkretne możliwości 

pozyskania potrzebnych funduszy. Rozwiązanie zaproponowane w dniu dzisiejszym 

wskazuje jak pozyskad fundusze ale także jak przygotowad inwestycję do realizacji 

oraz jak doprowadzid podjęte przedsięwzięcie do kooca i, co jest bardzo ważne, jak 

później zarządzad nową infrastrukturą. Bo właśnie to jest największym wyzwaniem. 

Remont oraz wprowadzenie taboru na tory to najłatwiejsza częśd zadania. O wiele 

trudniejszą jest właśnie późniejsze utrzymanie reaktywowanych linii, tak by nikt nie 

musiał do nich dopłacad.  

Ważnym jest także samo nastawienie przedstawicieli poszczególnych urzędów 

i zakładów do pomysłu przywrócenia ruchu kolejowego do Karpacza i Kowar. 

Występujący myślą pozytywnie o tym pomyśle. Wszyscy twierdzą, że byłoby to nie 
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tylko spełnienie oczekiwao mieszkaoców i turystów ale także przywrócenie 

prawidłowej relacji w całej sieci komunikacyjnej regionu. Ruch kolejowy bowiem 

zawsze wspomaga transport samochodowy i nigdy nie jest jego konkurentem. Poza 

tym należy wziąd pod uwagę właśnie aspekt turystyczny całego przedsięwzięcia. 

Linie kolejowe przebiegają w ten sposób, że w trakcie przejazdu pasażerowie mogą 

podziwiad piękno Karkonoszy. Nie chodzi tu zatem tylko o samo połączenie, które 

ma byd szybkie. Oczywiście szybkośd przejazdu, zwłaszcza w godzinach szczytów 

przewozowych wpływa na konkurencyjnośd tego rodzaju transportu, ale ważne to 

jest tylko w określonych porach dnia. W pozostałych niekoniecznie. 

W trakcie dyskusji mogliśmy zapoznad się z działaniami i zamierzeniami w sprawie 

omawianych linii kolejowych jakie prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego. Działania te przedstawił Artur Gulczyoski - dyrektor Wydziału 

Transportu oraz Marcin Krajewski - kierownik Działu Organizacji i Promocji 

Transportu. Działania grupy SKPL oraz sposoby pozyskania funduszy przedstawił 

Tomasz Strapagiel - prezes Zarządu oraz Bartosz Korbus - ekspert Instytutu 

Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Działania spółki Koleje Dolnośląskie S.A. 

(realizującej obecnie ok. 90% pasażerskich przewozów kolejowych na Dolnym 

Śląsku) przedstawił Bogusław Molecki, a działania i zamierzenia PKP PLK wobec 

sieci linii kolejowych na terenie województwa przedstawił Roman Witulski - 

dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Wałbrzychu. Ważnym było także 

wystąpienie Radosława Jęcka - burmistrza Karpacza, który przybliżył planowane 

działania na terenie miasta. Dopełnieniem dyskusji było wystąpienie Andrzeja 

Olszewskiego, inżyniera transportu i koordynatora Grupy Inicjatywnej „Kolej 

Karkonoska” nt. obecnych problemów w skomunikowaniu naszego regionu. 

 

 

Józef Partyka 

Seminarium Tatrzaoskie w Krakowie 

 

W dniu 27 listopada 2015 r. odbyło się kolejne – 27. Seminarium z cyklu „Mijające 

krajobrazy Polski” – tym razem o Tatrach. Zaproszeni prelegenci wygłosili 

9 referatów poświęconych najwyższym polskim górom, z których tylko 20% 

znajduje się w granicach Polski (reszta na terenie Słowacji). Mimo bardzo małej 

powierzchni w skali kraju Tatry zajmują szczególną pozycję w naszej świadomości, 

wyróżniają się bowiem dużą różnorodnością krajobrazu na niewielkiej przestrzeni, 

od dawna wzbudzają zainteresowanie naszego społeczeostwa, są masowo 



54 

odwiedzane przez turystów z Polski i z zagranicy. W okresie braku paostwowości 

odegrały szczególną rolę kulturową, były dla nas symbolem polskości, odwiedzane 

przez artystów, poetów stanowiły swego rodzaju stolicę kulturalną kraju. Dziś 

chronione w randze parku narodowego mimo wprowadzania koniecznych 

ograniczeo w ruchu turystycznym Tatry wciąż przyciągają zwiedzających, których 

liczba przekracza jeden milion w ciągu roku.  

W cyklu naszych seminariów organizowanych od 2010 roku nie mogło zabraknąd 

tych gór. Organizację seminarium ułatwiła pomoc dyrekcji Centralnego Ośrodka 

Turystyki Górskiej w Krakowie, która nieodpłatnie udostępniła salę konferencyjną. 

Szkoda tylko, że w tym interesującym spotkaniu uczestniczyła tylko mała grupa 

osób najbardziej zainteresowanych Tatrami, bo zaledwie 20 osób. 

Seminarium otworzył referat dr hab. Jarosława Balona wicedyrektora Instytutu 

Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ wprowadzający nas w geograficzną 

problematykę Tatr, ich usytuowanie wśród europejskich gór, na pograniczu różnych 

jednostek kulturowych oraz ich zróżnicowanie krajobrazowe. Dr Wojciech 

Rączkowski z Paostwowego Instytutu Geologicznego mówił rzeźbie Tatr i jej 

przemianach jakie zachodzą w wyniku procesów naturalnych, w tym również 

katastrofalnych, a także wskutek silnej od lat erozji turystycznej. Dr Krzysztof Tunia, 

pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN zapoznał nas z archeologiczną 

przeszłością regionu tatrzaoskiego, zwracając uwagę na różnice w zasiedlaniu 

terenów na południe i na północ od Tatr, które stanowiły granicę jakby dwóch 

światów co wynikało z rozmieszczenia prehistorycznych centrów kulturowych 

ówczesnej Europy. Osadnictwo zasiedlające ten obszar z rejonu basenu Dunaju 

napotykało na barierę w postaci łaocucha Tatr. Większośd znalezisk 

archeologicznych znajduje się więc na południe od Tatr, na terenie Słowacji. Ale na 

również na terenie Podhala są również cenne stanowiska archeologiczne, wśród 

których jest znana jaskinia Obłazowa – wielokrotnie zasiedlana, a jej najstarsze 

warstwy są związane z obecnością neandertalczyków. Znaleziono tam również 

zabytki z późnego średniowiecza (np. żelazny grot bełtu kuszy i fragmenty 

ceramiki), a do najbardziej spektakularnych odkryd należy bumerang z ciosu 

mamuta sprzed ponad 30 tysięcy lat. 

Dr Zbigniew Moździerz z Muzeum Tatrzaoskiego w Zakopanem i dr inż. Paweł 

Skawioski były dyrektor Tatrzaoskiego Parku Narodowego na licznych ilustracjach 

ukazali obiekty zabytkowe na terenie Tatr i przemiany krajobrazu tatrzaoskiego 

wskutek działalności człowieka. Jednym z czynników tych przemian było pasterstwo 

wprowadzane z czasem również na łąki kośne, podczas gdy wcześniej zajmowało 
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ono rejon górnej granicy lasu. Obecnie ta forma użytkowania ma kulturowy 

charakter, zaś miejsce wypasu w wyższych rejonach Tatr obejmuje sukcesja leśna. 

Również turystyka przyczynia się do przemian krajobrazu chociaż mają one 

charakter „liniowy” – wzdłuż najbardziej uczęszczanych szlaków turystycznych, na 

których nieraz dziennie przemieszcza się około 20 tysięcy osób.  

Dr Andrzej Siwek, dyrektor Krakowskiego Oddziału Narodowego Instytutu 

Dziedzictwa Narodowego zwracał uwagę na nowszą architekturę rejonu 

Zakopanego – dobra kultury współczesnej, zadając pytanie „czy przeminą”? Mamy 

skłonności do odrzucania pamiątek z okresu PRL, jednakże z tego czasu jest sporo 

interesujących obiektów, np. organy Władysława Hasiora, budynek dawnego PHIM 

(obecnie IMGW) i Dom Turysty w Zakopanem. Na pewno ochrona części tego 

dziedzictwa jest potrzebna i świadomy wybór najcenniejszych obiektów do dalszych 

badao. 

 

 
Foto: Maria Baścik 

 

Mgr Maria Baścik z Instytutu Geografii UJ szerzej omówiła zmiany w krajobrazie 

jednej z tatrzaoskich dolin – Kościeliskiej, której poświęciła nawet zredagowaną 

przez siebie i dwukrotnie wydawaną książkę. Dolina ta zajmuje szczególne miejsce 

w całych Tatrach, jest obecna w twórczości poetów, pisarzy, artystów i wciąż 

wzbudza podziw.  
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Spotkanie zakooczył pokaz Tatr na dawnej widokówce i fotografii ze zbiorów 

Centralnej Biblioteki Górskiej w wyborze dokonanym przez mgr Jerzego Kapłona, 

dyrektora COTG i dr Wiesława Wójcika, dyrektora Centralnej Biblioteki Górskiej 

PTTK. Seminarium odbyło się w kameralnej atmosferze i mimo niewielkiej liczby 

uczestników spełniło swoje zadanie, przyciągając tego listopadowego dnia osoby 

najbardziej zainteresowane Tatrami, których oblicze, przyrodę, krajobraz i piękno 

ukazali wybitni znawcy tego najbardziej znanego zakątka Polski.  

 

 

Krzysztof Tęcza 

Mijające krajobrazy Ziemi Jeleniogórskiej 2015 

 

W sobotę 10 października 2015 r. w sali widowiskowej jeleniogórskiej Książnicy 

Karkonoskiej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Mijające krajobrazy. Jak zwykle 

organizatorem spotkania była Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK oraz 

Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze. W roku 

obecnym impreza została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej 

Górze. 

 

 
Osoby wygłaszające referaty: Krzysztof Wojtas, Emil Pyzik, Sławomir Osiecki, Maciej 

Malinowski, Stanisław Błasiak i Krzysztof Tęcza (organizator). Foto: Krzysztof Tęcza 
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Ponieważ Mijające krajobrazy Ziemi Jeleniogórskiej są imprezą cykliczną, a w tym 

roku organizuję je po raz piąty, do tej pory przedstawionych zostało kilkadziesiąt 

ciekawych tematów. Wystąpiło też kilkudziesięciu znanych i ciekawych ludzi, 

których wiedza jest nieprzeciętna. Dlatego w organizację każdego kolejnego 

spotkania muszę włożyd coraz więcej pracy. Muszę znaleźd interesujące tematy 

i wyszukad osoby, które je znają. Muszę także szukad osób chcących się swoją 

wiedzą dzielid z innymi. Zwłaszcza, że czynią to społecznie, bez honorarium. Ja, 

zresztą także swoją pracę wykonuje za darmo. Uzyskana dotacja jest przeznaczona 

na poczęstunek kawowy dla publiczności. 

Tym razem poprosiłem o przygotowanie referatu Stanisława Błasiaka, który 

przedstawił „Szybownictwo Kotliny Jeleniogórskiej”. Jak się okazało wiedza pana 

Stanisława w tym temacie nie ma sobie równych. Widzowie z zaciekawieniem 

słuchali faktów z tworzenia się szybownictwa w Jeżowie Sudeckim. Mało kto 

bowiem wiedział, że pierwszy lot po II wojnie światowej na naszym terenie odbył 

się już 2 sierpnia 1945 r. Wyczynu tego dokonał Władysław Dziergas. Szybownik 

Józef Kurpiela wzniósł się na 10460 metrów osiągając wysokośd absolutną. Dawniej 

szybowce budowano z drewna, dzisiaj wykorzystuje się nowoczesne materiały, ale 

dzięki pasjonatom mamy możliwośd obejrzenia w trakcie lotniczego święta 

w Jeżowie Sudeckim najstarszych zachowanych, a co ważniejsze latających maszyn.  

Pan Stanisław opowiadał tak ciekawie i poruszał co rusz nowe, nieraz 

niewyobrażalne fakty, że warto sięgnąd po napisaną przez niego książkę. Pozwoli to 

poznad w pełni niezwykle bogatą historię szybownictwa w Kotlinie Jeleniogórskiej.  

Maciej Malinowski, właściciel pałacu w Czernicy, wywołał takie zaciekawienie, że 

nie będzie dziwnym gdy pod bramą pałacową pojawią się tłumy chętnych by 

zwiedzid ten obiekt. Przede wszystkim pan Maciej uzmysłowił wszystkim, że 

posiadanie pałacu to ciąg stałych wyrzeczeo i trudności z jego utrzymaniem. Każdy 

kto jest szczęśliwym posiadaczem małego mieszkanka na Zabobrzu doskonale wie 

ile kosztuje jego utrzymanie. A pałac dziedzica z Czernicy ma 2800 metrów 

kwadratowych powierzchni. Do tego trzeba dodad, że gdy pan Maciej kupił pałac 

jego stan techniczny można było określid jako ruina. Dzisiaj, po położeniu nowego 

dachu, wymianie kilku stropów i wielu innych pracach konserwatorskich, jest to 

prawdziwa perełka. 

Muszę się przyznad, że miałem wielkie szczęście, iż kolejny człowiek, którego 

zaprosiłem znalazł czas na opowiedzenie o Mysłakowicach. Większośd bowiem 

mieszkaoców naszego regionu kojarzy Mysłakowice tylko z pałacem królewskim, 

kolumnami z Pompei i Tyrolczykami. A jak się okazuje historia tej miejscowości jest 
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tak bogata, że pół godziny przeznaczone na wystąpienie Emila Pyzika pozwoliło 

tylko na wprowadzenie w temat. Zachęcam zatem do szukania, chod nie będzie to 

takie łatwe, napisanych przez niego kronik. 

Tym razem, mimo iż wydawałoby się to dziwne, zaprosiłem właściciela jeszcze 

jednego pałacu. Jest to Sławomir Osiecki, który kupił przeznaczony do rozbiórki 

pałac we Wleniu. Pan Sławomir opowiedział jak uratował ów obiekt, ile trudu go to 

kosztowało. Przedstawił także niezwykle bogatą historię obiektu, a właściwie jego 

kolejnych właścicieli. A pamiętajmy, że Pałac Książęcy we Wleniu to miejsce, 

w którym miało miejsce jedno z najbardziej mrocznych wydarzeo w Europie. Chodzi 

oczywiście o zabójstwo pięknej dziewczyny o imieniu Dorothea, której duch krąży 

nocą po pałacowych korytarzach.  

Krzysztof Wojtas to człowiek, który jest odpowiedzialny za przygotowanie 

jeleniogórskich podziemi, wydzierżawionych firmie ARADO, do ich udostępnienia. 

Pomyślałem sobie, że publicznośd chętnie dowie się czym tym razem będą 

zaskoczeni. Bo twórcy podziemnej trasy w Kamiennej Górze postanowili zmienid 

nieco swoją politykę i w naszych podziemiach przygotowad znacznie bogatszą 

i bardziej urozmaiconą ofertę. Spotkanie to było tym bardziej interesujące, że pan 

Krzysztof pokazał najnowsze zdjęcia z podziemi. Powiedział także o postępach prac 

związanych z oczyszczaniem podziemi i dostosowaniem ich do wymogów 

określających możliwośd wejścia tam turystów. Nowa atrakcja Jeleniej Góry została 

określona jako Time Gates – Bramy Czasu. 

Ostatnia prezentacja, wygłoszona przez piszącego te słowa, nosiła tytuł Nowe życie 

Bukowca. Pewnie każdy zastanawiał się o co tutaj chodzi, a sprawa jest bardzo 

prosta. Wszyscy przybywający do Bukowca wiedzą już, że w ostatnich latach zostały 

odremontowane obiekty małej architektury, które do tej pory popadały w coraz 

większą ruinę. Są to Herbaciarnia, Opactwo, wieża widokowa, ale także Stodoła 

Artystyczna czy zabudowania gospodarcze, które w miarę pozyskiwanych funduszy 

zyskują nowy wymiar. Jest to założenie romantyczne, do niedawna zarośnięte 

chwastami, a obecnie dzięki nasadzeniom idącym w tysiące oraz pracom 

pielęgnacyjnym, będącym tak jak dawniej jednym z najładniejszych w tej części 

Polski. W wystąpieniu tym chodziło jednak o coś zupełnie innego. O wydarzenia 

jakie ostatnio są tu organizowane. Chodzi o koncerty, występy, warsztaty, wystawy. 

To właśnie takie wydarzenia mają wpływ na opinię o danym miejscu, w tym 

wypadku Bukowca. Tylko w roku 2015 występowali tutaj znani artyści (m.in.: 

Krzesimir Dębski, Jacek Cygan, Zbigniew Wodecki, Stanisław Sojka), zespoły czy 

ludzie nauki (np. Jerzy Zięba). Imprezy te spotykały się z tak dużym 
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zainteresowaniem, że gdyby nie wyremontowana Stodoła Artystyczna nie byłoby 

możliwości pomieścid wszystkich przybyłych. Zmiany jakie nastąpiły w Bukowcu 

powodują także integrację miejscowej społeczności. Powstało Koło Gospodyo 

Wiejskich. Organizowane są spotkania i ogniska integracyjne. Ostatnio by uczcid 

najbardziej znanego mieszkaoca Bukowca – hrabiego Fryderyka von Reden – 

przygotowano obchody 200 rocznicy jego śmierci. Spowodowało to prawdziwe 

oblężenie Bukowca. Gości było tak wielu, że strażacy ledwie mogli nadążyd 

z szykowaniem coraz to nowych miejsc parkingowych. Ważnym jednak był fakt, iż 

wśród przybyłych byli nie tylko mieszkaocy naszego regionu. Przyjechali goście 

niemal z całego kraju. Było także wielu gości zagranicznych. Przybyli także 

potomkowie hrabiego von Reden a także przedstawiciele dalszej rodziny. Niektórzy 

z nich urodzili się tutaj w Bukowcu. Nic dziwnego, że widad było ich wzruszenie.  

Nie to jednak jest najważniejsze w tym wszystkim. Najważniejsze są zmiany jakie 

zachodzą w naszym zachowaniu, w naszym poczuciu estetyki, w kontaktach 

międzyludzkich, w poszanowaniu innych oraz chęd uczestniczenia w tych zmianach. 

Można powiedzied, że właśnie to jest wartości bezcenną. Muszę jednak powiedzied, 

że wszystkie te pozytywne zmiany nie miałyby miejsca gdyby nie działalnośd jaką 

prowadzi Związek Gmin Karkonoskich oraz Fundacja Dolina Pałaców i Ogrodów. 

 

 

Szymon Bijak 

Seminarium krajoznawcze „Mijające Krajobrazy Polski – Warszawa” 

 

28 listopada odbyło się w Warszawie ostanie w 2015 roku seminarium 

krajoznawcze z ogólnopolskiego cyklu „Mijające Krajobrazy Polski”. Spotkanie 

zorganizowały Mazowieckie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa, Regionalna 

Pracownia Krajoznawcza PTTK w Warszawie oraz Oddział Międzyuczelniany PTTK 

w Warszawie przy współpracy z Domem Kultury Śródmieście, który użyczył sali na 

to wydarzenie. 

Przybyłych (nieraz nawet i z dośd daleka: Ojców, Wałbrzych) uczestników spotkania 

powitał Szymon Bijak, przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK i główny 

odpowiedzialny za całe wydarzenie. Po czym w skrócie przedstawił koncepcję i już 

pięcioletnią historię sesji z cyklu „Mijające Krajobrazy Polski”. Częśd wstępna 

zakooczyła się wręczeniem Stanisławowi Hofmanowi z Piaseczna insygniów 

Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa PTTK, czyli legitymacji i blachy. 
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Częśd referatową seminarium rozpoczęło wystąpienie Janusza Dziano 

i Przemysława Śmiecha ze Stowarzyszenia „Gwara Warszawska”. Przybliżyli oni 

będącą już w zupełnym zaniku tradycyjną mowę mieszkaoców stolicy. Przedstawili 

liczne przykłady słów obecnych w dzisiejszym języku, o których nawet nie 

wiedzieliśmy, że są gwarowego pochodzenia. Na zakooczenie wystąpienia 

Przemysław Śmiech przeczytał fragment swojej książki pt. „Mowa z Grochowa”, 

pisanej gwarą oczywiście. Następnym prelegentem był Tomasz Olenderek 

z Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Tematem jego wystąpienia było 

zobrazowanie lasów na mapach i planach stolicy. Prezentacja była bogato 

ilustrowana przykładami różnego rodzaju materiałów kartograficznych, powstałych 

po II wojnie światowej, a dotyczących Warszawy. Na zakooczenie pierwszej części 

referatów, Adam Lisiecki z Muzeum Warszawskiej Pragi przedstawił jaki był, jest 

i będzie pomysł na Pragę. Jego referat dotyczył różnorodnych koncepcji 

zagospodarowania tej części miasta, jakie się pojawiały na przestrzeni dziejów. 

Po przerwie kawowej August Dobiecki z Towarzystwa Przyjaciół Warszawy zabrał 

słuchaczy na podróż w czasie warszawską komunikacją miejską. Zaprezentował jak 

na przestrzeni lat zmieniały się środki transportu, którymi jeździli Warszawiacy. 

Omówił też kilka obecnych rozwiązao komunikacyjnych, jakie pojawiły się w stolicy. 

Kolejnym prelegentem był znany miłośnik architektury militarnej Stefan Fuglewicz 

z Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji. On z kolei zaprezentował zabytki 

fortyfikacyjne na terenie Warszawy na przestrzeni wieków i ocenił stopieo ich 

zachowania oraz pomysły na ochronę. Na zakooczenie całości Tomasz Chodorski 

z Biura Turystycznego HORN przedstawił najciekawsze i/lub najbardziej intrygujące 

realizacje architektoniczne, jakie pojawiły się w stolicy w ciągu kilku ostatnich lat. 

Wszystkie prezentacje były niezwykle ciekawe i nikt ze słuchaczy nie zwracał uwagi 

na elastycznie traktowany czas wystąpieo. Prelegenci pokazali przybyłym na 

seminarium, że Warszawa ma wiele twarzy, które dynamicznie się zmieniają, nieraz 

wprost na naszych oczach. Pozostaje żywid nadzieję, że podobne spotkanie uda się 

jeszcze kiedyś zorganizowad. 

 

 

Krzysztof Tęcza 

Sympozjum Sudeckie z morderstwem w tle 

 

W sobotę 7 listopada 2015 roku Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze 

zaprosiło na IV Sympozjum Sudeckie „Wałbrzych i nie tylko”. Ponieważ w tym roku, 
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poza Delegaturą Sudecką KTG ZG PTTK, organizatorami był także Oddział Ziemi 

Wałbrzyskiej PTTK oraz Wałbrzyski Klub Przodowników Turystyki Górskiej spotkanie 

miało miejsce na terenie „Starej Kopalni” w Wałbrzychu. Była to też okazja do 

późniejszego zwiedzenia tego nowego produktu turystycznego. Po starych 

obiektach i zakamarkach, a także zachowanych szybach oprowadzał Jacek Pielich. 

Starał się on opowiadając o oglądanych obiektach przybliżyd nie tylko ich historię 

ale także pokazad jak w tamtych, przecież nie tak odległych czasach, wyglądał 

normalny dzieo pracujących tu ludzi. 

 

 
Widok na „Starą Kopalnię” z wieży widokowej. Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Wródmy jednak do Sympozjum. W programie zaplanowano pięd różnych wystąpieo. 

Jacek Pielich przedstawił dzieje komunikacji miejskiej w Wałbrzychu, Stefan 

Okoniewski zajął się wałbrzyską energetyką, Marek Szot opowiedział 

o średniowiecznym prawie i związanych z nim krzyżach pokutnych, Roman Kowalski 

zaprezentował wszystkie parki krajobrazowe utworzone na terenie miasta jak i w 

jego okolicy, a Krzysztof Tęcza zajął się głośnym ostatnio tematem związanym 

z ukrytymi skarbami. Swoją opowieśd uświetnił odegraną przez towarzyszących mu 

przewodników jeleniogórskich, scenę morderstwa, jakie miało tutaj miejsce. 

Zacznijmy jednak do początku. Jacek Pielich w swoim referacie „Historia 

komunikacji miejskiej w Wałbrzychu” odniósł się do faktu wymyślenia nowego 

środka lokomocji jakim był tramwaj. Wydarzenie to miało miejsce w latach 

osiemdziesiątych XIX wieku. Od razu zyskał on duże uznanie i wszystkie większe 
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miasta zakładały u siebie tego typu komunikację. Powstawały coraz większe sieci 

komunikacji tramwajowej. Miasto Wałbrzych, a właściwie jego przedstawiciele, nie 

chcąc wydawad pieniędzy w niesprawdzony system, spokojnie czekali, zapoznając 

się z problemami z jakimi spotykali się ci, którzy już podjęli decyzję o wdrożeniu 

tego nowego środka transportu. Nie trwało to jednak zbyt długo i już w 1896 roku 

powstał pierwszy projekt budowy linii tramwajowej łączącej Wałbrzych ze 

Świdnicą. Niestety okazało się, że była to zbyt pośpieszna decyzja i projekt ten nie 

doczekał się realizacji. Jednak kolejny już tak. Miało to miejsce w roku 1898. Na 

początek wybudowano elektrownię miejską mającą zasilad tramwaje, a następnie 

uruchomiono pierwszą trasę łączącą Sobięcin ze Szczawienkiem. W roku następnym 

tramwaje kursowały także z Placu Grunwaldzkiego do Dworca Głównego, a po 

dziesięciu kolejnych latach już do Szczawna Zdroju. W latach dwudziestych XX 

wieku tramwaje dowoziły pasażerów na Rynek, Nowe Miasto i do Rusinowej.  

Ponieważ nowe linie wciąż nie zabezpieczały rosnących potrzeb mieszkaoców, jeśli 

chodzi o komunikację miejską, pod koniec lat trzydziestych XX wieku powstała 

pierwsza linia autobusowa a kilka lat później pierwsza linia trolejbusowa. Do jej 

uruchomienia wykorzystano tabor zakupiony w Marsylii. Niestety w okresie 1945-

60 nie dbano o wymianę starego taboru, który tak się zdekapitalizował, że podjęto 

decyzję o likwidacji komunikacji tramwajowej. Oczywiście o takiej decyzji myślano 

dużo wcześniej, jednak podjęto ją gdy, po raz kolejny, miał miejsce tragiczny 

w skutkach wypadek. Otóż na stromym zjeździe wysłużony tramwaj nie dał rady 

przyhamowad by dokonad bezpiecznego skrętu, w miejscu tym szyny rozchodziły się 

w obie strony, i wjechał prosto w stojący tam budynek (dom turystyczny!). był to 

praktycznie gwóźdź do trumny wałbrzyskich tramwajów. Ostatni z nich zjechał do 

zajezdni w 1966 roku. Likwidowane połączenia tramwajowe zastępowano 

połączeniami trolejbusowymi. Niestety ten typ środków komunikacyjnych także 

zaczęto wkrótce wycofywad. Ostatni trolejbus z odcinka Rusinowa - Stary Zdrój 

zjechał 31 czerwca 1973 roku. Od tej pory w Wałbrzychu rozwijała się tylko 

komunikacja autobusowa. Niestety kolejne zakłady komunikacyjne nie radziły sobie 

i po wielu przekształceniach zarząd miasta Wałbrzych podjął decyzję o całkowitej 

likwidacji miejskiej komunikacji w istniejącej formie. Posiadany tabor zezłomowano 

lub sprzedano. Rozpisano przetarg na wyłonienie firmy, która podjęłaby się 

zabezpieczenia odpowiedniej komunikacji miejskiej na terenie miasta. Powstało 

wówczas Śląskie Konsorcjum Autobusowe i to ono otrzymało zadanie prowadzenia 

komunikacji na okres 10 lat. Jak słuszny był to wybór świadczy fakt, że na dzieo 
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dzisiejszy komunikacja w Wałbrzychu dosłownie rozkwita a cena biletu jest na 

jednym poziomie niezależnie od tego jak daleko chcemy jechad.  

Stefan Okoniewski przygotował referat „Energetyka w Wałbrzychu”. Oczywiście, by 

wprowadzid słuchaczy w temat, zaczął od podstaw. Oświadczył, że elektrycznośd 

jest w przyrodzie, a więc i w nas samych. Dlatego można powiedzied, ze każdy z nas 

to mała ruchoma elektrownia z centrum zarządzania umiejscowionym w naszym 

mózgu.  

 

Stefan Okoniewski. Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Prąd elektryczny zauważony został przez Talesa z Miletu już 600 lat p. n. e. Ale 

trzeba było aż 2 tysięcy lat by człowiek wynalazł generator elektryczności 

statycznej. Miało to miejsce w 1660 roku. Można uznad, że położono wtedy 

podwaliny pod energetykę. Pojawili się wówczas wybitni naukowcy, którzy 

odkrywali nowe fakty i układali nowe zasady czy twierdzenia. Ich nazwiska dzisiaj 

znane są wszystkim a o ich odkryciach uczymy się w szkołach. Nie można bowiem 

zapomnied o pionierach energetyki, którymi bez wątpienia byli Aleksander Volta, 

Michael Faraday, William George Armstrong, Werner von Siemens, Joseph Swan. 

Ten ostatni doprowadził do masowej produkcji żarówki wymyślonej 40 lat 

wcześniej. Bo pierwsze zastosowanie elektryczności dotyczyło właśnie oświetlenia. 

Oczywiście żarówkę opatentował Tomasz Edison, jednak droga do jej obecnej 
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formy była długa. Aby działała ona prawidłowo trzeba było metodą prób i błędów 

znaleźd materiał na żarnik.  

Kolejnym etapem w rozwoju energetyki było zbudowanie turbiny parowej. 

Pierwszy model takiej turbiny powstał w 60 r. n. e. a jego twórcą był Heron. Patent 

jednak należy do Charlesa Parsonsa. Pionierem techniki prądu trójfazowego był 

Michał Doliwo-Dobrowolski. Opracował on m. in. pierwszą prądnicę prądu 

przemiennego z wirującym polem magnetycznym. Pierwsza elektrownia została 

zbudowana pod koniec XIX wieku. Jednak nie był to jakiś wyjątek. Zaraz powstawały 

kolejne zakłady. Na naszym terenie we Wrocławiu, Legnicy czy Jeleniej Górze. 

W Wałbrzychu, gdy podjęto decyzję o uruchomieniu połączeo tramwajowych, od 

razu przystąpiono do budowy elektrowni miejskiej (1896 r.), która miała zasilad ten 

nowoczesny w tamtych czasach tabor. Budowa trwała dwa lata. Ponieważ były to 

początki po kilkunastu latach przystąpiono do modernizacji elektrowni i jej 

rozbudowy. Podobne prace podjęto po I wojnie światowej i po kolejnej.  

Opisywana wyżej elektrownia nie była oczywiście jedyną na terenie Wałbrzycha, nie 

była także pierwszą. Pierwsza powstała w roku 1892. Zbudował ją prywatny 

przedsiębiorca H. Wunder. Prąd tam wytwarzany był zużywany do oświetlenia 

warsztatu, okolicznych domów i browaru. Nie trwało to jednak zbyt długo. Po 

doprowadzeniu linii energetycznej z elektrowni miejskiej przestano wytwarzad prąd 

w tym zakładzie. W latach próżniejszych budowano kolejne niewielkie elektrownie 

zakładowe, przede wszystkim w istniejących kopalniach. Wkrótce zaczęto budowad 

elektrownie wodne. W okolicach Wałbrzycha pierwsza powstała na rzece Bystrzyca 

(1916 r.). Wiązało się to oczywiście z budową tamy przegradzającej rzek 

i utworzeniem zbiornika wodnego. W tym wypadku tama miała 44 metry 

wysokości, długośd w koronie 230 metrów, a zbiornik mógł pomieścid 8 mln 

metrów sześciennych wody. 

W 1904 roku powstała elektrownia Victoria, która po modernizacji w latach 1907, 

1911 oraz rozbudowie w latach 1922-3, oraz latach trzydziestych, czterdziestych 

i pięddziesiątych XX wieku stała się jedną z największych elektrowni w Polsce. 

W roku 1957 jej moc wynosiła 127 MW. Większa od niej na naszym terenie okazała 

się zbudowana wkrótce elektrownia Turów. 

Aby jednak wytwarzany w elektrowniach prąd docierał do odbiorców zachodziła 

koniecznośd budowy sieci elektroenergetycznych. Nie było to łatwe, przede 

wszystkim ze względu na opór mieszkaoców uważających takie linie za zagrożenie 

dla ich zdrowia. Dzisiaj oczywiście także mówi się o owym zagrożeniu, jednak 



65 

obecnośd energii elektrycznej w naszym życiu jest tak oczywista, że zwracamy na 

nią uwagę tylko wtedy gdy jej zabraknie. 

Marek Szot przedstawił „Krzyże pokutne na terenie powiatu wałbrzyskiego”. Zanim 

przeszedł do omawiania obiektów opowiedział o zasadach i aktach prawnych 

regulujących postępowanie w razie morderstwa dokonanego w średniowieczu, 

gdyż prawo takie funkcjonowało właśnie w tym okresie. Gdy pojmano człowieka, 

który pozbawił inną osobę życia, organizowano rozprawy pojednawcze. Miały one 

na celu doprowadzenie do pojednania rodziny zamordowanego z jego mordercą. 

Nie chodziło bowiem o jedynie słuszny w takim wypadku wyrok – karę śmierci. 

Bardziej chodziło o to by pomóc pokrzywdzonej rodzinie. Dlatego też, jeśli rodzina 

zgadzała się na to, na obwinionego nakładano karę złożoną z wielu elementów. 

Przede wszystkim kara miała dwojaki charakter. Częśd jej elementów dotyczyła 

sądu i kościoła. Chodziło tu przede wszystkim o uiszczenie należnej opłaty za 

poprowadzenie przewodu sądowego, o jadło i napitki zużyte podczas rozprawy, itp. 

sprawy. Zasądzano także np. ufundowanie świec do miejscowego kościoła czy 

opłacenie mszy za duszę ofiary. I oczywiście nie chodziło tu o jedną czy dwie msze. 

Często nakładano obowiązek odprawienia stu czy więcej mszy. Druga, ta 

najważniejsza częśd kary, dotyczyła zarówno oskarżonego jak i rodziny 

poszkodowanej w wyniku dokonanego przez niego czynu. Skazany miał obowiązek 

zapewnienia przyszłego bytu pokrzywdzonej rodzinie. Chodziło tu przede wszystkim 

o dzieci zamordowanego. Musiał on także odbyd pielgrzymkę. Akurat w tym 

wypadku pozostawiano mu jednak wybór. Mógł dokonad tego osobiście lub opłacid 

kogoś, czasami chodziło o dwie osoby, kto odbyłby taką podróż za niego. W czasach 

kiedy nie było takich środków lokomocji jak dzisiaj wyprawa taka trwała kilka 

miesięcy a i koszty z nią związane nie były małe. Oczywiście osoba, która dotarła do 

Rzymu musiała spotkad się z Papieżem i otrzymad od niego stosowne 

zaświadczenie. Oprócz powyższych złoczyoca zobowiązany był wyrokiem sądu do 

upamiętnienia swojej ofiary poprzez postawienie w miejscu, wskazywanym przez 

rodzinę zabitego, kamiennego krzyża, będącego dla niego pokutą za popełniony 

czyn. Krzyż taki często miał naniesione różne ryty, którym przypisywano pewne 

znaczenie. Czasami wykonywano zamiennie kapliczkę. Wszystko zależało przede 

wszystkim od zamożności skazanego, czasami od jego poczucia winy. W większości 

wypadków owe dowody pokuty były wykonywane w wyspecjalizowanych 

warsztatach kamieniarskich, gdyż mało kto sam potrafiłby wykonad je 

własnoręcznie.  
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Jak widad z powyższego prawo średniowieczne pozwalało uniknąd utraty życia za 

czyn niegodny. Dotyczyło to jednak osób bogatych. Biedak, nie mogący sprostad 

wspomnianym warunkom, z reguły tracił głowę. Dosłownie! 

W powiecie wałbrzyskim zachowane krzyże znajdują się w następujących 

miejscowościach: Cisów, Glinno, Goliosk, Lubiechów, Niedżwiedzice, Myślinów, 

Stare Bogaczowice, Struga, Wałbrzych Gaj, Wałbrzych Poniatów, Zagórze Śląskie. 

W niektórych miejscowościach znajduje się więcej niż jeden krzyż. Czasami zdarza 

się, że któryś z obiektów nagle znika. Zdarza się tak gdy kamienny krzyż zapada się 

pod swoim ciężarem pod ziemię, a czasami wtedy gdy jakiś miłośnik nie może się 

oprzed pokusie i zabiera go sobie na pamiątkę. 

Roman Kowalski podjął temat „Parki Krajobrazowe wokół Wałbrzycha”. Oczywiście 

jako pracownik tychże zna doskonale zarówno strukturę organizacyjną DZPK jak 

i zlokalizowane na ich terenie ciekawe obiekty przyrodnicze.  

Park Krajobrazowy to jedna z podstawowych form ochrony przyrody w Polsce. Nie 

jest to jednak najwyższa forma ochronna. Spowodowane jest to faktem, iż PK nie są 

właścicielami terenów wchodzących w ich skład. Są to więc ciała w zasadzie 

doradcze, co oczywiście nie oznacza, że nie mają wpływu na program ochrony 

danych terenów. Parki krajobrazowe tworzone są wtedy gdy na danym terenie 

występują 4 ważne elementy obejmujące wartości przyrodnicze, historyczne, 

kulturowe i krajobrazowe. Podstawową formą pracy w PK jest, jak już było 

wspomniane opiniowanie różnego rodzajów dokumentów czy projektów. Inne 

działania to edukacja (np. kształtowanie właściwych postaw), informacja, 

organizacja (np. turystyki), inwentaryzacja, badania czy wreszcie ochrona czynna 

wartości przyrodniczych. 

W okolicy Wałbrzycha powołano Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich 

o powierzchni 6493 ha i otulinie mającej 2894 ha. Założono go w roku 1998. 

Najmłodszy park bo założony w roku 1991 to Park Krajobrazowy Gór Stołowych. Ma 

on powierzchnię 8140 ha ale nie posiada otuliny. Najstarszym parkiem jest założony 

w 1981 roku Książanki Park Krajobrazowy. Jest on niewielki w porównaniu 

z poprzednimi. Ma bowiem tylko 3155 ha, posiada jednak 5933 ha otuliny. 

Jako ostatni wystąpił Krzysztof Tęcza, piszący te słowa. Ponieważ ostatnio 

Wałbrzych, za sprawą informacji o ukryciu tu Złotego pociągu, okazał się byd 

najbardziej znanym miastem w Polsce, postanowiłem nawiązad do tego tematu. 

Wszak ukryte skarby zawsze interesowały mieszkaoców każdego regionu. Tym 

razem przedstawiłem historię nieznanego z nazwiska i imienia Francuza, który 
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w latach powojennych ponod odnalazł jedną z wielu skrytek jakie powstały tu pod 

koniec wojny.  

Niestety długo nie nacieszył się swoim szczęściem gdyż znalazł się zawistny 

człowiek, który aby przejąd ów skarb pozbawił go życia. Dzięki uprzejmości znanych 

przewodników jeleniogórskich (Wiktora Gumprechta i Janusza Perza) obecnych 

wraz ze mną na Sympozjum odegraliśmy scenkę przedstawiającą ostatnie chwile 

owego Francuza. Przedstawienie było tak realistyczne, że niektórym trudno było 

uwierzyd, iż nie jest to prawda. Najważniejszym jednak z owego przekazu było 

podanie tytułu tematu niespodzianki jak było napisane na plakacie. Otóż od 

przezwiska owego Francuza częśd Wałbrzycha, w której miało miejsce to tragiczne 

wydarzenie, została nazwana Paryżem. A więc WITAJCIE W PARYŻU!  

Podczas Sympozjum w imieniu Komisji Krajoznawczej ZG PTTK wręczyłem kol. 

Wandzie Haas Odznakę Krajoznawczą Polski w stopniu złotym z szafirem. Jest to 

kolejna osoba, która poświecając kilka lat życia dokonała rzeczy niezwykłej. 

Zwiedziła, a tym samym poznała cały nasz piękny kraj. Oczywiście pozostało jeszcze 

wiele do obejrzenia ale to co Wandzia poznała wystarczy by z powodzeniem dzielid 

się zdobytą wiedzą i tym samym zarażad podobną pasją innych. Zachęcam do 

brania z niej przykładu. 

 

 
Krzysztof Tęcza (wiceprzewodniczący Komisji krajoznawczej ZG PTTK) wręcza  

OKP w stopniu złotym z szafirem Wandzie Haas. Foto: Anna Tęcza 
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Krzysztof Czerepowicki  

IX Wojewódzki Zlot Aktywnych Krajoznawców Inowrocław 2015 

 

Tradycja, którą kontynuujemy od lat sprawiła, że spotkaliśmy się na Wojewódzkim 

Zlocie Aktywnych Krajoznawców już po raz dziewiąty. Organizatorem kolejnego 

WZAK-u był inowrocławski Oddział PTTK, a ściślej rzecz ujmując jego działacze 

z prezesem Andrzejem Dargaczem oraz wiceprezesem Radosławem Balmowskim na 

czele. Prezes właśnie, deklarację zorganizowania Zlotu w Inowrocławiu złożył 

podczas IV Sprawozdawczo-Wyborczego Sejmiku Krajoznawców Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego odbywającego się 11 stycznia 2014 roku w toruoskim Forcie 

XIII. To głównie dzięki zaangażowaniu tych dwóch osób udało się zorganizowad 

i przeprowadzid tą imprezę. Wielce pomocnymi, bez udziału których pełna 

realizacja założeo IX WZAK-u byłaby niemożliwa, były panie Teresa Buraczewska, 

Iwona Przybyła i Urszula Żurawska, a także koledzy Antoni Ścigacz i Sebastian 

Owczarek.  

W uroczym Lew-Hostelu, który był bazą Zlotu, zjawiło się blisko pięddziesięciu 

krajoznawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz lubelskiego, 

pomorskiego i wielkopolskiego. Osoby przybyłe na Zlot, to pasjonaci krajoznawstwa 

i turystyki, chętni do poznawania regionu jego tradycji, historii i obyczajów. 

 

 
 

IX Wojewódzki Zlot Aktywnych Krajoznawców, zaplanowany na 3-4 października 

2015 r., rozpoczął się w ważnym dla Inowrocławia miejscu. Instytut Prymasa Józefa 

Glempa mający swoją siedzibę w Kujawskim Centrum Kultury był pierwszym 
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etapem poznawania regionu. Następnie uczestnicy obejrzeli znajdującą się 

w podziemiach teatru stałą wystawę solnictwa, nawiązującą do nieistniejącej już 

kopalni Solno. Po opuszczeniu tego gmachu krajoznawców „przejęła” Teresa 

Buraczewska, która w ciekawy sposób zaprezentowała miasto Inowrocław z jego 

wszelkimi atrakcjami. Najstarszy w Inowrocławiu i jeden z najstarszych w tej części 

województwa kościół Imienia Najświętszej Maryi Panny - zwany „ruiną”, pomnik 

świętego Wojciecha, kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, 

zabytkowe kamienice przy ulicy Królowej Jadwigi, fragmenty miejskich fortyfikacji, 

gmach sądu, czy też pomnik upamiętniający obronę miasta w 1939 roku, to 

elementy, które obejrzeliśmy z zaciekawieniem. Ostatnim etapem sobotniej 

eskapady było zwiedzenie wszelkich atrakcji jakie ma dla kuracjuszy i turystów 

uzdrowiskowa częśd miasta. Słynny paw - zegar słoneczny, przepiękne dywany 

kwiatowe, ławeczka generała Sikorskiego, muszla koncertowa, ogrody papieskie, 

pijalnia wód mineralnych z chatą kujawską i ławeczką teściowej czy wreszcie na 

dopełnienie przepiękna tężnia na długo pozostaną w pamięci uczestników.  

 

 
Foto: Sebastian Owczarek 

 

W godzinach wieczornych w gościnnych progach Saloniku Artystyczno-Literackiego 

Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza przeprowadzony został Sejmik 

Krajoznawców. Spotkanie uczestników rozpoczął występ zespołu artystycznego 

Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław „Kruszowianki”. Następnie 
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koleżanka Iwona Przybyła przedstawiła multimedialną prezentację walorów 

krajoznawczych Kujaw Zachodnich okraszoną okolicznościowymi wierszami 

recytowanymi przez uczniów grupy teatralnej działającej przy miejscowym II 

Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej. W dalszej kolejności 

przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa 

Krzysztof Czerepowicki złożył krótkie sprawozdanie z działalności Kolegium 

w minionym okresie, a następnie wręczył organizatorom Zlotu okolicznościowe 

adresy. W trakcie dyskusji uczestnicy wymieniali się swoimi doświadczeniami 

z działalności turystyczno-krajoznawczej, poruszano także problemy nurtujące brad 

krajoznawczą. Obecni na Zlocie członkowie Komisji Krajoznawczej Zarządu 

Głównego PTTK - Alicja Wrzosek i Krzysztof Czerepowicki zobowiązali się do 

przekazania wysnutych w dyskusji wniosków na najbliższym posiedzeniu Komisji. 

W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję obejrzed wystawę pochodzącą ze 

zbiorów honorowego prezesa Oddziału PTTK w Inowrocławiu - Tadeusza Konieczki.  

Na zakooczenie Sejmiku Krajoznawców zasłużonym dla promocji regionu i rozwoju 

idei krajoznawstwa wręczono wyróżnienia. Otrzymali je Radosław Balmowski, 

Antoni Ścigacz oraz Krzysztof Czerepowicki.  

Niedzielna częśd Zlotu poświęcona była na zapoznanie uczestników 

z najciekawszymi obiektami krajoznawczymi na terenie powiatu inowrocławskiego. 

Pierwszym była bazylika mniejsza pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, 

będąca sanktuarium Królowej Miłości i Pokoju - Pani Kujaw znajdująca się 

w Markowicach. Świątynia ta posiada przebogaty wystrój wnętrza z przeważającym 

barokiem i rokokiem oraz gotycką rzeźbą z XV wieku. Następnie przemieściliśmy się 

do Kruszwicy - miasta położonego nad północnym brzegiem jeziora Gopło. Tu 

obejrzeliśmy najsłynniejszy zabytek jakim jest Mysia Wieża, będąca pozostałością 

po ówczesnym zamku. Z Kruszwicy udaliśmy się do miejscowości Góra, gdzie 

obejrzeliśmy klasycystyczny kościół ufundowany przez szambelana Jana 

Kościelskiego oraz otaczający go cmentarz z zachowanymi XIX wiecznymi 

nagrobkami w tym nagrobkiem Stanisława Przybyszewskiego z 1931 roku. Ostatnim 

obiektem, który obejrzeliśmy był barokowy drewniany kościół pw. św. Mikołaja 

zwany „Kujawską Częstochową”. Mieliśmy okazję zobaczyd przepiękne sklepienie 

nawy głównej z rokokowymi polichromiami oraz cudowny obraz Matki Boskiej 

Łaskawej, który jest drugim po jasnogórskim ukoronowanym obrazem w Polsce.  

Po powrocie do Inowrocławia nastąpiło zakooczenie zlotu, nad którym patronat 

objęli Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Miasto 

Inowrocław. 
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Krzysztof Tęcza 

Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej 

 

W dniach 07-09.10.2015 r. w schronisku Strzecha Akademicka odbyła się 

Ogólnopolska konferencja popularnonaukowa „Wczoraj, dziś i jutro turystyki 

aktywnej i specjalistycznej”. Przybyli na spotkanie mieli okazje do zapoznania się 

z ciekawymi referatami zgrupowanymi w kilku sesjach tematycznych. Były to: 

- Turystyka aktywna i specjalistyczna w ujęciu teoretycznym 

- Instytucjonalne aspekty turystyki aktywnej i specjalistycznej 

- Problemy i uwarunkowania turystyki aktywnej i specjalistycznej 

- Formy turystyki aktywnej i specjalistycznej 

- Organizacja turystyki aktywnej i specjalistycznej  

 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Ponieważ konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo 

Turystyczno Krajoznawcze nie dziwiło przybycie wielu znanych fachowców 

specjalizujących się w różnych rodzajach turystyki. Ich występy pozwoliły nie tylko 

na przypomnienie jakie obecnie rodzaje uprawiania turystyki występują ale także 

na przybliżenie nowych, często zaskakujących form ruchu turystycznego. Cieszy, że 

oprócz Jolanty Śledzioskiej, która zorganizowała całośd, wystąpili także 

przedstawiciele ruchu krajoznawczego. Swój referat wygłosił Szymon Bijak 

przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, Maciej Maślioski członek tejże 
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i Józef Partyka przewodniczący KK poprzedniej kadencji. Z naszego terenu wystąpił 

także Jacek Potocki, który poprowadził sesje referatowe w pierwszym dniu obrad.  

Aby nie były to tylko rozważania czysto teoretyczne zorganizowano warsztaty 

terenowe w Karkonoskim Parku Narodowym, którego wicedyrektor Przemysław 

Tołoknow był także obecny. O sporym zainteresowaniu konferencją świadczy fakt 

przybycia nao kilkudziesięciu osób. Obrady, jak już wspomniałem odbywały się 

w Strzesze Akademickiej ale przybyli mieli także okazję do poznania specyficznej 

atmosfery jaka panuje w sąsiednim schronisku Samotni. Tam bowiem integrowali 

się pierwszego dnia podczas wspólnej kolacji. 

 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Dzięki wykładom wszyscy wyjechali z Karkonoszy bogatsi o nową wiedzę ale także 

bogatsi o doznania jakich doświadczyli obserwując piękno Karkonoszy. Dodam 

tylko, że konferencja powyższa była zorganizowana w ramach projektu Zmiennośd 

i różnorodnośd form turystyki aktywnej i specjalistycznej dofinansowanego ze 

środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.  
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Z teki krajoznawcy 

  

Natalia Angela Barczyk 

Litwa – wyprawa kresowa 

 

Litwa jest tak blisko, a jednak nie należy do najpopularniejszych kierunków 

turystycznych Polaków, tymczasem jest to magiczny zakątek Europy, w którym 

możemy wędrowad szlakiem historii i współczesności. Co warto zobaczyd będąc na 

Litwie? Oto kilka propozycji: 

Wilno, a w nim Ostrą Bramę znaną z „Pana Tadeusza”. Ostra Brama - zwana też 

Bramą Miednicką była początkowo jedną z pięciu bram miejskich (dziś jest jedyną 

zachowaną). Jej sława wiąże się ze znajdującym się w środku sanktuarium 

maryjnym. Budowla pochodzi z XVI wieku i ma charakter renesansowy. Na szczycie 

zachowała się wieocząca budowlę z czterech stron piękna attyka polska z początku 

XVII w., z wizerunkiem Pogoni od frontu. Do niewielkiej klasycystycznej kaplicy 

z 1829 roku, w której znajduje się święty wizerunek, prowadzą długie, wyślizgane 

schody. Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej zawieszony jest nad ołtarzem z 1786 r., 

naprzeciwko przeszklonych dużych okien, przez które widoczny jest z ulicy; latem są 

one otwierane na oścież. Umieszczony jest na wspaniałym antepedium z 1799 r., 

wykonanym przez wileoskiego złotnika Ignacego Skinderskiego. 

Druskienniki. największe na Litwie całoroczne uzdrowisko, położone jest na skraju 

Puszczy Augustowskiej i Dżukijskiego Parku Narodowego na prawym brzegu rzeki 

Niemen. Dla Polaków jest atrakcyjnym i dobrze przez nich znanym uzdrowiskiem, 

usytuowanym przy samej polsko-litewskiej granicy -tylko 46 km od granicy z Polską. 

W 2008 roku Druskienniki obchodziły 215 rocznicę powstania uzdrowiska. Nazwa 

Druskienniki związana jest ze źródłami słonej wody, sól po litewsku to druska. Obok 

stylowych, przedwojennych budynków nie brak tu nowoczesnych obiektów 

zapewniających wypoczynek i leczenie w komfortowych warunkach. 

Kłajpeda to główny port Litwy. Miasto leży nad Bałtykiem w części kraju zwanej 

Małą Litwą, która obejmuje zachodnie wybrzeże od ujścia Niemna do granicy 

z Łotwą. Jest to region ciekawy ze względu na różnorodnośd wpływów kulturowych 

i bogatą historię. Przez centrum miasta przepływa rzeka Dane. 

Góra Krzyży pielgrzymują do niej wierni z całego kraju. W 1993 roku, papież Jan 

Paweł II odprawił tu mszę. Tu w 1990 r. Litwini dziękowali za odzyskanie 

niepodległości. a większą skalę, krzyże zaczęły pojawiad się tu w czasie powstania 
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styczniowego. Rosjanie zakazali stawiad krzyże na mogiłach powstaoców, więc 

miejscowi wznosili je symbolicznie, na górze koło Szawli. Później przynoszono je tu 

w intencji zesłanych na Syberię lub w podzięce za tych, którzy stamtąd wrócili. Do 

rangi wielkiego symbolu religijnego i patriotycznego miejsce to urosło w czasach 

ZSRR. Władze zaniepokojone rozwojem sytuacji kilkukrotnie próbowały zniszczyd 

Górę Krzyży. Pierwsza duża akcja miała miejsce w 1961. Buldożery spychały krzyże, 

a żołnierze palili je na olbrzymich ogniskach. Były plany utworzenia w tym miejscu 

zalewu, a nawet oczyszczalni ścieków. Mimo szykan, nacisków i atmosfery strachu, 

zwyciężył opór miejscowej ludności. 

To tylko namiastka tego, co można zobaczyd podróżując przez Litwę. Kraj pełen 

polskich cmentarzy drewnianych domów, przedwojennych kamienic…i smacznego 

jedzenia. 

 

  

 

  



75 

 

Pożegnania 

 

 

 

 

 

Zbigniew Szkolnicki 

 

W sobotę 19 grudnia 2015 roku na wrocławskim 

cmentarzu Grabiszyoskim spoczął nasz Kolega 

Zbigniew Szkolnicki (09.06.1933 – 11.12.2015). Po II 

wojnie światowej, jak wielu naszych rodaków, musiał 

opuścid swoją rodzinną Wileoszczyznę. Przybył wraz 

z rodzicami na Ziemie Zachodnie. Tutaj ukooczył 

Liceum Pedagogiczne i studia w Wyższej Szkole 

Pedagogicznej w Gdaosku. Pod koniec 1957 roku 

podjął pracę nauczyciela w Kłodzku. Następnie, po 

przeprowadzce do Wrocławia, rozpoczął pracę 

w Wyższej Szkole Rolniczej by w koocu związad się z zakładami „Dolam”, w których 

to pracował aż do emerytury.  

We Wrocławiu zawarł związek małżeoski, tutaj przyszły na świat jego dzieci. Tutaj 

też podjął działalnośd w zakładowym kole PTTK (01.07.1967 r.), którego został 

prezesem. Działając w Oddziale Wrocławskim PTTK był m.in.: prezesem Komisji 

Krajoznawczej, członkiem Zarządu Oddziału, wiceprezesem Oddziału. Działał 

w Zarządzie Wojewódzkim PTTK, pełnił funkcję sekretarza Regionalnego Kolegium 

Instruktorów Krajoznawstwa. Działał w Komisji Wydawniczej, był redaktorem 

kwartalnika „Informator Krajoznawczy”, w którym zamieścił wiele swoich tekstów. 

W roku 1972 został Instruktorem Krajoznawstwa Regionu, a w roku 1985 otrzymał 

tytuł Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa. Zbyszek zasłużył sobie na to 

najwyższe wyróżnienie krajoznawcze poprzez swoja wieloletnia działalnośd. Był 

autorem wielu opracowao krajoznawczych, prowadził prace redakcyjne nad 

monografiami krajoznawczymi gmin województwa. Opracowany przez Niego żółty 

szlak turystyczny dookoła Wrocławia został nazwany Jego imieniem. To dowód na 

to jak wielkie Zbyszek miał uznanie w oczach dolnośląskich krajoznawców. 

Oczywiście Zbigniew Szkolnicki posiadał wiele zaszczytnych wyróżnieo, jednak 
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najważniejszy jest fakt, iż pozostanie On w pamięci koleżanek i kolegów z nim 

współpracujących. 

      Krzysztof Tęcza 

 

Wiesław Marcinkowski 

 

W piątek 29 stycznia 2016 roku zjechali do Dąbrowicy znajomi Wiesława 

Marcinkowskiego. Była oczywiście najbliższa rodzina ale także koleżanki i koledzy, 

ratownicy GOPR, przewodnicy i wiele osób, które w swoim życiu zetknęły się 

z Wieśkiem. I nie był to z ich strony tylko pusty gest, bo tak wypada. Była to 

koniecznośd wyrażenia szacunku jakim zmarły cieszył się za życia. Wiesław 

Marcinkiewicz w swoim długim, bo ponad 85-letnim życiu spotkał na swej drodze 

wielu ludzi. Po przyjeździe w Karkonosze interesował się szybownictwem, był 

harcerzem by w koocu zostad przewodnikiem i ratownikiem górskim. Było to ponad 

60 lat temu. I właśnie od tamtej pory niósł pomoc potrzebującym. Jego postawa 

była na tyle wyrazista, że został powołany na stanowisko Naczelnika Grupy 

Sudeckiej GOPR. Mimo zaprzestania pracy w GOPR ratownikiem został do kooca 

życia, do czasu kiedy był w stanie podoład wynikającym z tego faktu obowiązkom. 

Za swoje dokonania oraz zasługi dla ratownictwa górskiego Wiesław został 

wielokrotnie uhonorowany najwyższymi odznaczeniami i tytułami, jednak 

najważniejszym wyróżnieniem bez wątpienia było nadanie Mu tytułu Honorowego 

Członka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 
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Nic też dziwnego, że w Dąbrowicy, gdzie Wiesław spocznie na zawsze przybyło aż 

tyle osób, osób związanych, tak jak On, z górami. Nic dziwnego, że przybyli tu 

przedstawiciele wszystkich grup GOPR by pochylid nad Jego grobem sztandary. Nic 

dziwnego, że kapelan Grupy Karkonoskiej wyrażał się o Nim jak najlepiej. Nic też 

w koocu dziwnego, że po słowach pożegnania wygłoszonych przez aktualnego 

prezesa Grupy Karkonoskiej GOPR, niejednemu z obecnych na pogrzebie zakręciła 

się w oku łza. Nie ma się przecież czego wstydzid. Wszak odszedł od nas człowiek, 

który dla niejednego był autorytetem, kolegą, człowiekiem uczynnym a nawet 

wzorem do naśladowania. 

     Krzysztof Tęcza 
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