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Wprowadzenie

Foto: Anna Tęcza

Szanowni Czytelnicy. Drogie Koleżanki i Koledzy!
Oddając w Wasze ręce kolejny numer Krajoznawcy, zdaję sobie sprawę, że
nadchodzi okres wakacji, a więc wielu ciekawych podróży, w których weźmiecie
udział. Dlatego nie martwi mnie mała ilośd wiadomości zamieszczonych w tym
numerze. Chodzi mi oczywiście o wiadomości od Was, z terenu. Ufam, że po
wakacjach nadeślecie tyle informacji, że będę miał z czego wybierad.
Ale do rzeczy. W aktualnym numerze przedstawiam wiadomości z etapów
wojewódzkich Ojcowizny oraz wielu spotkao krajoznawczych i niezwykłych imprez
organizowanych nie tylko przez nasze Towarzystwo, ale także przy współpracy
z innymi podobnymi stowarzyszeniami. To bardzo dobrze, że nasi działacze, a i
zwykli turyści, biorą udział w takich imprezach. Dzięki temu nawiązywane są nowe
znajomości, co skutkuje w organizację kolejnych wspólnych przedsięwzięd.
Przedstawiam także relację z tegorocznego szkolenia dla osób zajmujących się
Regionalnymi Pracowniami Krajoznawczymi. Ponieważ w roku obecnym
organizatorem owego szkolenia była prowadzona przeze mnie nowa Pracownia
utworzona przy Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu, chciałem podziękowad
wszystkim, którzy zdecydowali się na przyjazd. Chciałem bowiem pokazad Wam, że
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jak się bardzo czegoś chce, to można to zrealizowad. Nawet pomimo niechęci
różnych osób do tego typu działalności. Ważnym jest fakt, iż te właśnie osoby, po
niespełna dwóch latach istnienia Pracowni, zaczynają zmieniad swoje nastawienie
do prowadzonej w niej działalności, widząc jak ta działalnośd zmienia postrzeganie
danego regionu, zarówno wśród mieszkaoców, ale także w regionach ościennych,
by nie powiedzied w całym kraju. Podejmowane, nieraz wydawałoby się bardzo
dziwne i mało atrakcyjne działania po ich wykonaniu okazują się zupełnie
sensownymi przedsięwzięciami. Dlatego Szanowni podejmujcie takie działania
u siebie, nie zważając na niechęd jaka Was będzie początkowo otaczad. Zobaczycie,
że po jakimś czasie ci, którzy najbardziej byli przeciwni Waszym poczynaniom, sami
zgłoszą się do Was czy nie mogli by w czymś Wam pomóc.
Niestety mam także bardzo smutną wiadomośd. Odszedł od nas nasz serdeczny
Kolega Krzysztof R. Mazurski. Zapewne nie ma nikogo, kto nie znałby Krzysia,
nikogo kto nie zetknąłby się z nim samym czy też z jego pracami. Dlatego uważam,
że nasze Towarzystwo poniosło bardzo dużą stratę, tracąc tak wspaniałego
krajoznawcę. Bo, Krzysztof był przede wszystkim krajoznawcą. Mówił o tym przy
każdej okazji, podkreślał to w każdej rozmowie. Często, po powrocie z kolejnej
wyprawy, opowiadał nam o nowych przeżyciach, o poznanych właśnie terenach,
o zwyczajach ludzi, których tam poznał. Czynił tak często do późna w nocy, a my
z ciekawością słuchaliśmy tych Jego rewelacji, wiedząc, ze przecież sami może nie
będziemy mieli możliwości dotrzed tam gdzie On był.
Poniżej zamieszczam tekst Staszka Dziuby, który jako jeden z pierwszych podjął się
trudnego zadania przybliżenia nam postaci Krzysztofa. Jestem pewien, że będą
kolejne takie opisy, zresztą zachęcam do tego każdego, kto znał Krzysztofa, gdyż
każde odczucia i sytuacje z naszych prywatnych z Nim kontaktów pozwolą lepiej
poznad, może nie Jego działalnośd, ale jego osobowośd. A to jest niezwykle ważne.
Dzisiaj żegnamy naszego Kolegę Krzysztofa R. Mazurskiego. Żegnamy Jego tu, na
ziemi, ale nie zapominamy o nim. Przecież bez Niego, bez Jego pracy,
krajoznawstwo byłoby o wiele uboższe.
Zatem Krzysztofie pozostaniesz w naszej pamięci na zawsze!
Krzysztof Tęcza
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Krzysztof R. Mazurski (1946-2016)
30 marca zostaliśmy zaskoczeni i głęboko zasmuceni informacją, że tego dnia
odszedł Krzysztof R. Mazurski – Członek Honorowy PTTK, były członek władz
naczelnych Towarzystwa, wieloletni przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG
PTTK, uznany krajoznawca i regionalista Dolnego Śląska, Ziemi Kłodzkiej i Łużyc,
autor znakomitych przewodników, ale przede wszystkim nasz drogi przyjaciel na
krajoznawczym szlaku.
Z żalem przychodzi nam żegnad Go, gdy pozostało jeszcze tyle niedokooczonych
rozmów, wspólnych koncepcji i pomysłów, planów na kolejne spotkania tak
naukowe, krajoznawcze czy zwykłe, towarzyskie. Będzie nam Cię, Krzysztofie,
brakowało. Krajoznawstwo straciło wielkiego człowieka.
Komisja Krajoznawcza ZG PTTK

Foto: Maciej Maślioski
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Z teki krajoznawcy
Krzysztof Tęcza
Śmierd nieczysta na Śląsku
W poniedziałek 7 marca 2016 r. odbył się wykład dr Pawła Dumy (Instytut
Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego) pt. „Śmierd nieczysta na Śląsku”. Dr
Duma biorąc udział w badaniach archeologicznych na dawnych miejscach straceo
pozyskał dowody pozwalające mu odnieśd się do dawnych zwyczajów
pogrzebowych czy prawa karnego. Zebrane materiały udostępnił w swojej książce.
Dzisiaj postanowił przybliżyd ów temat przewodnikom sudeckim, którzy przybyli do
gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze. Rozpoczął od zdania
mogącego wywoład liczne polemiki. „Tam gdzie zwierzęta równe były ludziom –
badania archeologiczne na dawnych miejscach straceo”. Bo cóż to może oznaczad?
Okazuje się, iż wytłumaczenie tego stwierdzenia jest bardzo proste. Otóż
wydawałoby się, że podstawowym zajęciem kata w dawnych czasach było
wykonywanie wyroków. Nie było jednak tak do kooca. Kat wykonywał także drobne
usługi medyczne, przede wszystkim jednak dbał o czystośd w mieście, m. in.
wyłapywał błąkające się zwierzęta. Miał obowiązek ich likwidacji. I właśnie ta
działalnośd przynosiła mu tak dobre dochody, że często stawał się jednym
z bogatszych mieszkaoców grodu. Oczywiście jego życie nie było usłane różami.
Wystarczy fakt, że z reguły mieszkał za murami, że mimo, iż potrzebny to jednak nie
do kooca był mile widziany w towarzystwie. Jego dzieci miały problemy
z dostaniem się na uczelnie czy ze znalezieniem kandydata do ożenku. I mimo
bogactwa wejście w jego rodzinę uważane było za dyshonor. Jednym zdaniem: kat
był osobą niezbędną ale nie do kooca szanowaną. Wynikało to z jego „niegodnego”
zajęcia jednak jego wiedza medyczna i nie tylko przerażała mieszkaoców. Czasami
bali się go.
Początkowo obiekty przeznaczone do wykonywania zasądzonej kary były lokowane
w różnych miejscach, nie do kooca jednak wiemy na jakich zasadach to czyniono.
Bo, z reguły szubienice wznoszono na wzgórzach poza miastem, przy drogach, tak
by widoczne z daleka, pełniły rolę odstraszacza. Każdy człowiek widząc szubienicę
był pewny, że na tej ziemi szanuje się prawo i każdy występek zostanie surowo
ukarany. A kary były różne w zależności od przewinieo. Podstawowa to śmierd
przez powieszenie. Sądy jednak miały cały wachlarz możliwości podniesienia
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surowości danego wyroku. Mogły bowiem zarządzid dodatkowe tortury, np.
łamanie kołem, tak by przestępca zanim skonał wiedział, że jego uczynek był zły.
Sąd mógł także kazad użyd do wieszania zamiast sznura, metalowego łaocucha,
który zarówno potęgował ból jak i znacznie wydłużał czas zejścia. Elementem
odstraszającym było także pozostawianie wisielca na stryczku do czasu aż
posuwający się rozkład spowoduje samoistne spadnięcie na ziemię. Mogło to trwad
nawet do dwóch lat!

Foto: Krzysztof Tęcza
Gdy ciało spadło kat zakopywał je w obrębie szubienicy. Dlatego prowadzone dzisiaj
badania archeologiczne pozwalają na pozyskanie wiadomości o ilości wykonanych
wyroków, na ich datowaniu czy na potwierdzeniu informacji o przeprowadzeniu
ewentualnych tortur skazanego. Z reguły teren szubienicy był wystarczający do
celów pochówków. W koocu nie wykonywało się ich codziennie. Czasami jednak
poszczególne miejsca okazywały się zbyt małe. Chowano wówczas wisielców także
poza obrębem szubienicy.
Ponieważ, jak już było wspomniane, kat wyłapywał wałęsające się zwierzęta,
wykorzystywał teren szubienicy jako miejsce pochówku podwiartowanych i często
spalonych zwierząt, mieszając je ze zwłokami ludzkimi. Czasami wywoził tutaj także
nieczystości.
Budowa szubienicy była bardzo droga i nie każde miasto mogło sobie na taki luksus
pozwolid. Trzeba pamiętad, że oprócz kosztów materiałowych czy zatrudnienia np.
murarza, w grę wchodziło jeszcze utrzymanie odpowiedniego zespołu ludzi
obsługujących takie miejsce. Oprócz kata było to często jeszcze kilka osób.
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Szubienice początkowo stawiano bardzo oszczędnie wykorzystując do ich budowy
drewna. Były to najczęściej dwa słupy oddalone od siebie nawet do kilkunastu
metrów osadzone w specjalne dziury wykonane w kamieniach. Z czasem zaczęto
budowad fundamenty, a później wznosid mury, nawet sięgające dwóch
kondygnacji, z których dolna służyła do przechowywania np. narzędzi potrzebnych
do pracy. Górna kondygnacja służyła tylko do egzekucji. Nie dośd, że wszyscy
widzieli co się tam działo, to jeszcze zamykana dolna częśd nie pozwalała na
dostanie się tam osoby niepowołanej. Zabezpieczenia takie służyły także
uniemożliwieniu kradzieży szczątek ludzkich. Bo chociaż może wydad się to
niedorzeczne to ludzie wierzyli w ich magiczne moce i często zdarzały się kradzieże.
Najczęściej zabierano odcinane dłonie wykorzystywane jako niewidki.
Jeśli chodzi o wiadomości jakie pozyskano w ostatnich latach o konkretnych
miejscach straceo na Dolnym Śląsku to dzięki badaniom archeologicznym
prowadzonym w latach 1998-2015 możemy stworzyd dosyd dokładną listę takich
miejsc. Chociaż na pewno nie jest ona ostateczna gdyż co jakiś czas pojawiają się
nowe wiadomości i odkrywamy nowe obiekty. Do tej pory przebadano szubienice
w następujących miejscowościach: Kąty Wrocławskie, Lubao, Miłków, Wojcieszów,
Modrzewie, Złoty Stok, Lubomierz, Jelenia Góra (dwa miejsca straceo), Kamienna
Góra i Żagao.
Podczas badao archeologicznych natrafiano oczywiście na szczątki pochowanych
tam ludzi jak i zwierząt ale także na różnego rodzaju przedmioty codziennego
użytku, ozdoby czy detale architektoniczne pochodzące z rozbiórek prowadzonych
w tamtych czasach. Na przykład w Kątach Wrocławskich, gdzie szubienica została
wzniesiona na kurhanie z epoki brązu odkryto wiele detali pochodzących właśnie
z tamtych czasów. Nie znaleziono jednak żadnych kości ludzkich. W Żaganiu
przeciwnie, podczas 1,5 rocznych prac odkryto grubą warstwę takich kości. Problem
jednak polegał na tym, iż ta jedyna o kształcie kwadratu budowla nie mogła byd
wzniesiona jako szubienica. Prawdopodobnie do jej budowy wykorzystano
istniejącą kiedyś wieżę.
Bardzo ciekawym obiektem jest szubienica odkryta w Lubaniu. Chociaż słowo
odkryta może nie bardzo jest tu na miejscu gdyż obiekt ten był znany
przewodnikom w zasadzie „od zawsze”. Sam spotykałem starszych przewodników,
którzy głównie na podstawie relacji przedwojennych mieszkaoców mówili, iż na
wzgórzu za miastem znajdowała się kiedyś szubienica. Przeprowadzone tutaj
badania pozwoliły na wydobycie ponad 8500 kości i zidentyfikowanie 38 osób.
Badania w Miłkowie pozwoliły na odkrycie poszczególnych grobów ale także
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określenie stanu zdrowia poszczególnych osobników. Szubienica w Miłkowie to
typowy przykład budowli wzniesionej przez właściciela ziemskiego nie
z konieczności, lecz by podnieśd swój prestiż. Kolejnym takim obiektem jest
zapewne szubienica w miejscowości Modrzewie nieopodal Wlenia, gdzie przecież
była szubienica miejska. Czasami, tak jak w Wojcieszowie, wznoszono obiekty
wydające się dzisiaj ponad miarę. Zwłaszcza, że badania nie potwierdzają żadnych
pochówków.
Ciekawą okazała się szubienica w Lubomierzu. Wzniesiona na polu, z dala od
zabudowao, dzisiaj praktycznie niewidoczna. Jej resztki jak i wykonane tu pochówki
zachowały się dzięki temu, że wyrosła w niej okazała lipa. Przeszkadzała ona w orce
i omijano ten kawałek pola. Archeolodzy weszli z badaniami w ostatniej chwili kiedy
właściciel pola chciał wykarczowad przeszkadzający mu korzeo. Kolejnymi
badaniami przeprowadzonymi w ostatniej chwili były prace podjęte w Złotym Stoku
gdzie teren podzielony na działki budowlane przeznaczono pod budownictwo.
Najciekawszym miejscem straceo, a właściwie dwoma takimi miejscami, jakie
przebadano bardzo dokładnie, są te położone na terenie Jeleniej Góry. Do tej pory
porównując odkrycia w całej Europie można śmiało przyjąd tezę, iż Jelenia Góra jest
jedyną lokalizacja dwóch szubienic w jednym ośrodku miejskim. Pierwsza
szubienica została wzniesiona na obecnym Wzgórzu Kościuszki. Gdy władze
wojskowe nakazały jej rozbiórkę władze miasta podjęły decyzję o budowie nowego
miejsca straceo. Szubienicę wzniesiono na terenie położonym po drugiej stronie
drogi. Zachował się kosztorys budowy owej szubienicy. Zachował się także
dokument na przeprowadzenie prac rozbiórkowych. Badania archeologiczne tego
miejsca potwierdziły, że nie wykonano tutaj żadnego pochówku szczątek ludzkich.
Znaleziono natomiast bardzo dużo szczątek zwierzęcych oraz wywożonych w to
miejsce śmieci. Były to elementy ceramiki, kawałki kafli piecowych czy różnego
rodzaju gwoździ, haków itp.
Bardzo ciekawą z punktu widzenia archeologów była szubienica w Kamiennej Górze
gdzie deponowano szczątki zwierzęce. Po ich ilości widad, że funkcjonująca tu
rakarnia była użytkowana bardzo intensywnie. Najważniejszym jednak było miejsce,
w którym wzniesiono ową szubienice. Każdy skazaniec w chwili zejścia miał okazję
obejrzenia przepięknego widoku jaki roztaczał się z tego miejsca. Doskonale zatem
wiedział co traci.
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Pasjonaci
Ryszard Bącal
Żaranka – zasłużona dla Województwa Lubuskiego
W dniu 14 marca 2016 r. w Zielonej Górze podczas uroczystej Sesji Sejmiku
Województwa Lubuskiego nastąpiło uroczyste przyznanie tytułu Zasłużony dla
Województwa Lubuskiego. Tego zaszczytnego wyróżnienia dostąpiła również
mieszkanka Żar – Elżbieta Łobacz-Bącal. Aktu dekoracji dokonała Marszałek
Województwa Pani Elżbieta Polak.

Foto: Ryszard Bącal
Elżbieta Bącal dała się poznad jako zaangażowana działaczka samorządowa (była
radna w strukturach miejskich i powiatowych), doprowadziła do realizacji wielu
projektów kulturalnych i sportowych m. in.: „Przystanek Woodstock”, Lato
z Telemanem, Festiwal Teatrów Ulicznych, Wyścig Kolarski Bałtyk-Karkonosze,
Memoriał skoku o tyczce im. T. Ślusarskiego. Inicjatorka budowy obiektów
sportowych i krytej pływalni. Aktywna działaczka turystyczna. Członek Zarządu
Oddziału i Klubu Turystyki Aktywnej PTTK – „Ryś” w Żarach oraz Komisji
Krajoznawczej ZG PTTK. Organizatorka wielu imprez turystycznych i krajoznawczych
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Żar i okolic. Wolontariuszka w turystyce,
kulturze i akcjach charytatywnych na rzecz hospicjum i WOŚP oraz popularyzacji
„Lubuskich Pereł Turystyki”.
Serdecznie gratulujemy!
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Bogumił R. Korzeniewski
Kolekcjonerstwo na wesoło
"Choroba" zwana zbieractwem, lub bardziej wytwornie kolekcjonerstwem, to,
mówiąc językiem teleekspresowym, przypadłośd ludzi pozytywnie zakręconych,
pasjonatów. Jej występowanie o skali niemal pandemii szczególne żniwo zbiera
wśród braci petetekowskiej. Przypuszczam, na granicy pewności, że w naszych
szeregach nie ma osób bez jakichkolwiek zbiorów chodby w skali mikro.
Kolekcjonerstwo niejedno ma imię, gdy chodzi o przedmiot zainteresowao. Tu
możliwości są nieograniczone i czasem tylko z niedowierzaniem, a zarazem
podziwem dla odkrywcy, dowiadujemy się jakiż to przedmiot, realny lub wirtualny
staje się obiektem jego zainteresowania.
Przykład. W 2015 roku byłem uczestnikiem 52. Ogólnopolskiego Zlotu
Przodowników Turystyki Pieszej w Rzeszowie. W organizacji i obsłudze zlotowiczów,
logistyka i sekretariat przypadł w udziale osobie ze wszech miar do tego
predystynowanej. Okazał się nim byd człowiek natenczas pogodny, życzliwy
i wesoły, wszak zapewne obligowało go do tego jego nazwisko ANDRZEJ WESÓŁ.
W dopełniaczu liczby pojedynczej , jego nazwisko brzmi "Wesoła", tak jak jedna z
ulic w Rzeszowie, czyli bardziej lub mniej świadom tego faktu, jest on patronem
tejże ulicy. Domyślad się należy, iż ta okolicznośd legła u podstaw jego nowej pasji zbierania zdjęd z nazwą "Wesoła", wśród polskich miast, miasteczek, osad, a tychże
miejscowości jest w Polsce aż 698. Śmiem wątpid, czy jakikolwiek inny patron ulic,
ma zbliżoną chodby ilośd dowodów wdzięczności za swe życiowe dokonania niż nasz
rzeszowski kolekcjoner.

Pełen uznania za ów nietuzinkowy pomysł, z mojego Ciechocinka i kilku innych
okolicznych miejscowości wysłałem więc do Rzeszowa zdjęcia z nazwami ulic
"Wesoła". Tym wszystkim, którym bliska jest pasja zbieractwa, za zgodą adresata
podaję internetowy adres, na który można wysyład zdjęcia wesołych ulic. e-mail:
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andrzej@pttk.rzeszow.pl Dodam przy tym, że chodzi o zdjęcia tablic z nazwą ulicy
"Wesoła" i zdjęcia z numerem domu na tej ulicy.
Idąc dalej tym tropem, 698 obiektów w Polsce do zaliczenia???, rodzi się pokusa, bo
przecież można by z tego ustanowid kilkustopniową odznakę krajoznawczą. A gdyby
komuś pomysł ten przypadł do gustu, to, klnę się na wszystkie świętości, byłaby to
najweselsza odznaka w Polskim Towarzystwie Turystyczno- Krajoznawczym.
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Wiadomości z terenu
Krzysztof Tęcza
OMKK PTTK „Poznajemy Ojcowiznę 2016”
Konkurs „Poznajemy Ojcowiznę” organizowany od ponad 20 lat przez Polskie
Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze swoim zasięgiem obejmuje cały kraj.
Skierowany
jest
do
uczniów
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Podstawowe cele dla których organizuje się konkurs to:
poznanie Ziemi Ojczystej, pogłębienie wiadomości o miejscu zamieszkania,
rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów
krajoznawczych i kulturalnych swojego regionu, dokumentowanie poznawanych
obiektów, integracja dzieci z różnych środowisk, wychowanie patriotyczne
młodzieży poprzez krajoznawstwo, turystykę i popularyzację swojej Małej Ojczyzny.

Foto: Krzysztof Tęcza
Ponieważ do udziału w konkursie rokrocznie zgłaszanych jest setki prac, podzielono
go na kilka etapów. W roku obecnym organizacja etapu wojewódzkiego przypadła
Oddziałowi PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze. To właśnie tutaj spłynęły
prace z całego Dolnego Śląska. Na 43 przysłane opracowania było 18 prac
indywidualnych i 7 prac zbiorowych, wykonanych pod opieką 20 nauczycieli z 16
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szkół podstawowych; 8 prac indywidualnych i 3 prace zbiorowe, wykonane pod
opieką 13 nauczycieli z 11 szkół gimnazjalnych; oraz 5 prac indywidualnych i 2 prace
zbiorowe pod opieką 6 nauczycieli z 6 szkół ponadgimnazjalnych.
By sprostad takiemu ogromowi pracy powołano komisję konkursową w składzie
Krzysztof Tęcza, Janusz Turakiewicz i Andrzej Mateusiak. Pozwoliło to na
zapoznanie się z pracami, które były nadsyłane w formie tradycyjnej czyli pisanej,
ale także elektronicznej. Poziom opracowao był bardzo zróżnicowany. Były prace
bardzo dobre ale także tylko poprawne. Niektóre z poruszonych przez uczniów
tematy były bardzo osobiste, dotyczyły losów rodziny autora. Często były to
pierwsze publiczne przedstawienia posiadanych w domu dokumentów ukazujących
tragiczne losy w okresie powojennych przesiedleo. Najwięcej prac dotyczyło
miejsca zamieszkania autora i najbliższej okolicy. Były także prace o ciekawych
osobach mieszkających niemal na sąsiedniej ulicy. W tych właśnie pracach dzieci
wykazały się największym wkładem pracy oraz pomysłami. Nie wystarczyło bowiem
tylko wymyślenie tematu ale wyszukanie takich osób i namówienie ich by podzieliły
się swoimi wiadomościami, by w ogóle chciały wystąpid przed kamerą.
Muszę powiedzied, że wśród sprawdzanych prac było kilka, które nie tylko
zaskoczyły członków komisji ale nawet spowodowały, że zakręciła się nam łezka
w oku. Gratulujemy zatem osobom i zespołom, które przebrnęły przez eliminacje
wojewódzkie i będą brane pod uwagę w konkursie na szczeblu centralnym.

Foto: Anna Tęcza
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Oto lista prac nagrodzonych na etapie wojewódzkim, które zostały przekazane na
etap ogólnopolski:
Szkoły podstawowe, kategoria indywidualna
Tytuł pracy

Akt nadawczy

Autor
Opiekun

Justyna Lonycz
Teresa Fierkowicz

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 1 Świeradów Zdrój

Szkoły podstawowe, kategoria zbiorowa
Tytuł pracy

Suchą nogą przez rzekę - leśnickie mosty, mostki i mosteczki

Autorzy

Bartłomiej Kawioski, Marta Ogrodnik, Weronika Gałek

Opiekun
Iwona Roman-Maciejewska, Piotr Staniów
Szkoła
Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II we Wrocławiu
Szkoły podstawowe, praca multimedialna
Tytuł pracy
Autor/Autorzy

Teatr Stary w Bolesławcu
Jan Krupa

Opiekun
Szkoła

Marzena Bronowicka
Miejski Zespół Szkół nr 1 w Bolesławcu

Szkoły gimnazjalne, kategoria indywidualna - jedyna praca zgłoszona w tej kategorii
nie spełniała wymagao formalnych.
Szkoły gimnazjalne, kategoria zbiorowa
Tytuł pracy

Bitwa nad Kaczawą 26.08.1813 w świadomości pokoleo

Autorzy

Manuela Markowska, Aleksandra Mitek, Sławomir Wojciechowski

Opiekun
Elżbieta Tupaj, Urszula Pomperska
Szkoła
Zespół Szkół Integracyjnych Gimnazjum nr 9 w Legnicy
Szkoły gimnazjalne, praca multimedialna
Tytuł pracy
Autor/Autorzy

Historia Bolesławca zapisana wkropli wody
Agata Knapik

Opiekun

Czyżowicz Maria

Szkoła

II Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu

Szkoły ponadgimnazjalne, kategoria indywidualna
Tytuł pracy

Historia, kultura i tradycja wsi Czernica

Autor

Oskar Pietkiewicz

Opiekun

Kamila Błażyoska

Szkoła

Hufiec Pracy 1-6 w Jeleniej Górze
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Szkoły ponadgimnazjalne, kategoria zbiorowa
Tytuł pracy

Wielki mały człowiek - historia belfra z Mysłakowic

Autorzy

Magdalena Fryca, Mateusz Weinke

Opiekun
Szkoła

Beata Kocela
OSiW OHP Mysłakowice

Szkoły ponadgimnazjalne, praca multimedialna
Tytuł pracy

Zapomniany zakątek - „Krzyżowa Góra”

Autor/Autorzy
Opiekun

Matusz Kukieła
Grzegorz Wysocki

Szkoła

OSiW OHP Mysłakowice

Praca zgłoszona dodatkowo (wyróżnienie)
Tytuł pracy
Śladami dzieci Sybiru - przeżyli..., opowiedzieli...
Autor/Autorzy
Opiekun

Mateusz Podebry, Nikola Jankowska, Miłosz Śmiałek
Anna Motak

Szkoła

Gimnazjum nr 5 im. Księcia Jerzego Wilhelma w Legnicy

Etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę 2016” został
zakooczony w dniu 02 kwietnia 2016 r. w siedzibie Związku Gmin Karkonoskich
w Bukowcu gdzie zorganizowano uroczystośd wręczenia nagród, wyróżnieo
i dyplomów. Przybyłych przywitał Witold Szczudłowski (Dyrektor Biura ZGK), który
przedstawił gościom nasz region, natomiast wręczenia nagród dokonali wiceprezesi
Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze Andrzej Mateusiak oraz
Krzysztof Tęcza, który także oprowadził gości po pałacu w Bukowcu.
Na koniec dodam, że nagrody zostały ufundowane dzięki wsparciu Karkonoskiego
Parku Narodowego, Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, Urzędu Miasta
Jelenia Góra, Wydawnictwu AD REM w Jeleniej Górze oraz Regionalnej Pracowni
Krajoznawczej w Bukowcu.

Julita Bąkowska
XXIII wojewódzki etap „Poznajemy Ojcowiznę 2016”
To już dwudziesty trzeci raz spotykamy się na podsumowaniu etapu wojewódzkiego
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy
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Ojcowiznę”. Przez te lata konkurs zmieniał się. Teraz prawie połowa prac to krążki
z prezentacjami.
Na etap wojewódzki wpłynęły 34 prace, w wykonaniu których brało udział 45
uczniów pod kierunkiem 23 opiekunów. Jak co roku czytaliśmy i oglądaliśmy Wasze
prace z wielkim zainteresowaniem. Zastanawialiśmy się, czy znajdą się wśród nich
takie, które nas zaskoczą, zadziwią. Potraficie wyszukiwad ciekawe tematy, docierad
do osób zwykłych, a jednak niezwykłych. Wasze prace cechuje wnikliwośd
obserwacji i duże zaangażowanie. Od prac badawczych, dokumentujących
zdarzenia w terenie, opisy obiektów zabytkowych, poprzez wywiady,
przedstawienie ciekawych i ważnych postaci. Ważnych nie tylko dla środowiska, ale
i dla samych autorów. Czytając prace zwracaliśmy przede wszystkim uwagę na
indywidualne podejście do wybranego przez Was tematu.
Zacznę od zaproszeo na turystyczne szlaki. Swoją przygodę z turystyką rozpoczyna
Natalia Lewandowska ze Szkoły Podstawowej w Stawkach. W pracy poświęconej
SKKT „Włóczykije” opowiada o uczestnictwie w rajdach organizowanych przez koło
i dodaje: „Polska jest piękna i jest tyle miejsc godnych podziwu.” Bogna Świtała
z Publicznego Gimnazjum w Żninie prowadzi nas Szlakiem Pałuckich Kościołów,
z których każdy jest inny i ma swój wyjątkowy urok. Joanna Janicka z Zespołu Szkół
Chemicznych we Włocławku przedstawiła nam „Historię chodeckich kościołów
i katakumb”. Ciekawy cel pracy wyznaczyła sobie Wiktoria Krosnowska
z Gimnazjum w Warząchewce - „Krzyże, kapliczki i figury - jako forma dziękczynienia
za otrzymane łaski”. Katarzyna Antkowiak z Liceum Ogólnokształcącego w Żninie
wybrała się na dwudniową wyprawę w poszukiwanie dworów. „Każda z budowli ma
swoją historię i swoją duszę” - tak zachęca autorka do własnych wędrówek i odkryd.
W poszukiwanie zapomnianych śladów przeszłości w bądkowskiej gminie, w podróż
po dawnych dobrach szlacheckich zabierają nas Joanna Piotrowska i Klaudia
Podlewska z Publicznego Gimnazjum w Bądkowie. Można wędrowad szlakami
zabytków, można wędrowad szlakiem wydarzeo historycznych. I w taką podróż
zabierają nas Eryk Daniel i Bartosz Golczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Żninie w prezentacji „Powstanie Wielkopolskie w Janowcu Wielkopolskim”.
Juliusz Grzelak z Gimnazjum w Kruszynie pisze: „Jestem pasjonatem małych
Ojczyzn. Wspólne rodzinne wyprawy stały się inspiracją do poznania dziejów Żydów
w gminie Lubraniec”, a Weronika Gościniak z tego samego Gimnazjum w pracy
„Stara Wielka Synagoga” przybliża nieistniejący już ważny obiekt kultury żydowskiej
we Włocławku. Nad zawodem, który odchodzi w przeszłośd pochyla się Jakub
Szczepaoski z Gimnazjum w Nieszawie w pracy „Dzieje Nieszawskich Rybaków”.
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Olga i Bogna Łukomskie z II Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku odbyły
niezwykłą podróż po nieistniejących już włocławskich klimatach. „Wydobyłyśmy
zdjęcia z domowego archiwum - chcemy pokazad to, czego już nigdy nie uda się
bezpośrednio zobaczyd”. Historia rodziny spleciona z historią miasta. Patrycja Lis z
Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku prezentuje swoje miejsce na Ziemi Brześd Kujawski. Martyna Stanisławska z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Kowalu zaprasza do swojej wsi Czarne położonej wśród lasów i jezior.
Marlena Biernacka i Angelika Świercz z Publicznego Gimnazjum w Bądkowie
prowadzą nas po Kalinowcu - dawnej królewszczyźnie. Dominika Olesioska
i Patrycja Rębowska z Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku przybliżają nam
historię cukrowni w Chełmicy Dużej. Karina Cichowlas i Iza Danielewska
z Publicznego Gimnazjum w Bądkowie piszą o swojej małej wiosce Łowiczek. Po
rozmowach z dziadkiem, proboszczem i nauczycielem historii stwierdzają: „możemy
z radością mówid o naszym dziedzictwie, którego nie musimy się wstydzid, ale
z którego możemy byd dumne.” Julia Iglewska z I Liceum Ogólnokształcącego
w Żninie opisuje dzieje żnioskiej baszty - kronikarki przeszłości jak i dnia
dzisiejszego, która od wieków przygląda się dziejom miasta. Wanessa Andrzejewska
ze Szkoły Podstawowej w Słębowie zapoznała nas z historią swojej szkoły. Może byd
o przeszłości, może byd o współczesności. Sandra Gwizdalska i Olga Wilk
z Gimnazjum nr 11 w Toruniu postanowiły przedstawid nam Centrum Sztuki
Współczesnej - jego zadania i rolę w życiu miasta.
Przeszłośd łączy się z teraźniejszością, historia wpływa na życie ludzkie. Adrianna
Bednarz i Agnieszka Mirolewicz z Gimnazjum nr 3 we Włocławku podjęły trudny
temat, jakim jest tolerancja i szacunek dla innych w pracy „Romowie na Kujawach”.
Kacper Balcerzak ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Żninie w swojej
prezentacji przybliża wybitne postacie z których dumne jest miasto. Igor Deptuła
z Gimnazjum w Bądkowie przedstawia nam urodzonego w Bądkowie Przemysława
Barthel de Weydenthal, pułkownika, żołnierza Legionów Polskich i uczestnika
I wojny światowej. Artura Sadowskiego z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Kowalu do napisania pracy zainspirowało posadzenie Katyoskiego
Dębu Pamięci - zainteresował się postacią kapitana Stanisława Kretkowskiego,
pochodzącego z okolic Kowala. Kamila Erdmann ze Społecznej Szkoły Podstawowej
nr 3 w Żninie przybliżyła nam postad Klemensa Janickiego w 500 rocznicę urodzin,
a Dominik Małecki i Jakub Srocki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie
zaprezentowali film o błogosławionym księdzu Marianie Skrzypczaku. Temat pracy
Zuzanny Silewicz i Julii Hakobyan ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Toruniu pojawił
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się przez przypadek. Miało byd o nowym moście, a powstała praca o patronce
mostu - generał Elżbiecie Zawackiej - jedynej kobiecie „cichociemnej”. Autorki
dodają: „Wybierając temat pracy nie zdawałyśmy sobie sprawy, że może byd tak
trudny i obszerny. Pisząc, przechodziłyśmy różne etapy, takie jak: ogromne
zainteresowanie, zniechęcenie, a nawet „głupawkę”.
Wartości, które przekazują starsi są bezcenne. Gordiana Kryszak z Publicznego
Gimnazjum nr 1 w Żninie opowiada o swojej prababci. „Za wszystko, co zrobiła, za
wszystkie rady, które udzieliła i za samą radośd życia, pozytywne nastawienie,
warto ją naśladowad.” O swojej prababci pisze też Helena Lewioska ze Szkoły
Podstawowej nr 16 w Toruniu. „Wszyscy podkreślają znaczenie mężczyzn dla
historii rodziny, paostwa. Ja natomiast mówię o swojej prababci Helenie, której
imię z dumą noszę. Silna Helena była dla wielu kobiet nie tylko w mojej rodzinie
wzorem.” Agata i Marta Pałka z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie opowiadają
o swoim pradziadku Gabrielu Leśniewskim – muzyku, zbieraczu i propagatorze
folkloru. „Muzykowaliśmy wszyscy: pradziadek, ojciec, brat siostra i ja. Zrobimy
wszystko, by dokonania pradziadka nie poszły w zapomnienie.” Julia Szczapioska
z II Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku przedstawia nam Henryka
Kowalczyka, swojego pradziadka. „Ciężko jest pisad o kimś, kogo znało się tak
krótko. Odświeżanie wspomnieo, zbieranie, porządkowanie materiałów i zdjęd, to
sposób do lepszego poznania kogoś, kto jest dla nas ważny”. Ciepło o swojej
rodzinie pisze Wojciech Czekaj ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie. Inspiracją była
lampa, będąca w domu „od zawsze”. „Codziennie na nią patrzyłem i jej nie
widziałem. W jej blasku odbywały się ważne rozmowy, była świadkiem większych
uroczystości rodzinnych”. Max Leśniewski ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu
tak podsumowuje swoją pracę: „Mam dopiero dziewięd lat, ale wiem, że
otrzymałem wielki dar od moich dziadów i pradziadów. Dostałem od nich korzenie
dające mi poczucie bezpieczeostwa.” Aleksandra Rewezioska ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Żninie zainteresowała się pamiątkami rodzinnymi. „Pamiątki
rodzinne są świadectwem potwierdzającym przeszłośd i tradycję mojej rodziny.
Moje zainteresowanie nimi pozwoliło mi poznad przeszłośd moich przodków
i uzyskad wiele cennych wiadomości.”
Na zakooczenie, by odpocząd po emocjach, Weronika Stasiak z Gimnazjum
w Smólniku zaprasza na wyprawę do Gostyniosko-Włocławskiego Parku
Krajobrazowego „Wśród lasów, łąk i jezior „ - gdzie woda czysta, a trawa zielona.
Przedstawiłam wszystkich laureatów etapu wojewódzkiego i pokrótce przybliżyłam
ich prace. Chciałabym jeszcze raz serdecznie wszystkim uczestnikom konkursu
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podziękowad za pracę, którą wykonali. Jednocześnie słowa podziękowania kieruję
do Waszych opiekunów, „Nauczycieli Kraju Ojczystego”, którzy pomogli Wam,
zainspirowali i nadali ostateczny kształt Waszym pracom. I tym, którzy są z nami od
lat i tym, z którymi spotykamy się po raz pierwszy.
W imieniu całej Komisji Konkursowej dziękuję paniom: Katarzynie Chlebosz, Anecie
Dawidowicz, Karinie Kazaneckiej, Dorocie Kilanowskiej, Joannie Krystosiak, Urszuli
Łukomskiej, Agnieszce Marjaoskiej, Anicie Osieckiej-Młynarczyk, Ewie SkulskiejDzik, Danucie Staniszewskiej, Jadwidze Szałacioskiej, Annie Szkutnickiej, Edycie
Szóstak-Ławioskiej, Sylwii Trojan oraz panom: Arkadiuszowi Ciechalskiemu,
Krzysztofowi Gwizdalskiemu, Krzysztofowi Jarębskiemu, Maciejowi Marjaoskiemu,
Dariuszowi Molendzie, Józefowi Nowakowskiemu, Łukaszowi Pawłowskiemu,
Robertowi Szafraoskiemu, Henrykowi Wasilewskiemu.
Chciałabym też podziękowad rodzicom, którzy pomagali i wspierali w zmaganiach
autorów prac.

Krzysztof Tęcza
Szkolenie kierowników Regionalnych Pracowni Krajoznawczych PTTK 2016

Wizyta w jeleniogórskim Oddziale Archiwum Paostwowego. Foto: Krzysztof Tęcza
Jak zwykle w kwietniu zorganizowano coroczne szkolenie kierowników
Regionalnych Pracowni Krajoznawczych działających przy Polskim Towarzystwie
Turystyczno Krajoznawczym. Pracowni takich jest 23. W roku 2016 zorganizowanie
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szkolenia przypadło Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Karkonoszy działającej
przy Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu. Siłą rzeczy, jako osoba prowadząca
ową pracownię, zająłem się zarówno przygotowaniami do wizyty tak znamienitych
gości jak i wymyśleniem cyklu szkoleo oraz części krajoznawczej, tak by wszyscy
mogli po powrocie do siebie opowiadad jak piękną jest Ziemia Jeleniogórska.
Ze względów komunikacyjnych oraz zapewnienia spokoju i odpowiednich
warunków do przeprowadzenia przewidzianych szkoleo wybrałem ośrodek „Zielona
Gospoda” w Przesiece. Jak się okazało wybór był bardzo trafny, a właściciel ośrodka
pomagał w wielu codziennych sprawach. Dziękuję mu za to.
Zwyczajem jest, iż pierwszy dzieo, tzw. przeszkoleniowy, przeznaczony jest na
poznanie przez gości rejonu, w którym przyszło im spędzid kilka dni. Tym razem
szkolenie trwało od 14 do 17 kwietnia 2016 r. Przygotowana przeze mnie wycieczka
autokarowa pozwoliła poznad w miarę dokładnie tylko trzy obiekty ale wybrałem
coś co na pewno pozostanie w pamięci, coś co nasi goście będą polecali turystom
odwiedzającym ich pracownie a pytającym co można zobaczyd na Ziemi
Jeleniogórskiej.
Na początek przybyliśmy do najstarszej na ziemiach polskich elektrowni wodnej
zbudowanej po wielkiej powodzi z roku 1897 kiedy to straty były tak ogromne, że
sam panujący podjął decyzję o budowie szeregu zbiorników mających zabezpieczyd
te ziemie przed ewentualnym ponownym takim kataklizmem. Ponieważ Prusacy
otrzymali wówczas odszkodowanie od Francuzów posiadali tak wielkie środki
finansowe, że wszystkie budowy były prowadzone bez tzw. odchudzania. Skutki
tego odczuwamy do dnia dzisiejszego. Tamy i zapory, mimo wielu wezbrao wody,
przelewów i powodzi trwają do dnia dzisiejszego bez żadnych uszczerbków. Może
stąd wzięło się powiedzenie: solidna pruska budowla. Również do dnia dzisiejszego
pracują tu nieprzerwanie zamontowane sto lat temu maszyny, które wciąż
wytwarzają prąd. Dla nas jedyną niedogodnością było prawie pół tysiąca
kamiennych schodów, którymi musieliśmy zejśd do elektrowni i później wspiąd się
na tamę. Elektrownię obejrzeliśmy dzięki uprzejmości dyrekcji Ekoenergia Tauron
w Jeleniej Górze właścicielowi obiektu, który postanowił w miarę możliwości
udostępniad bezpłatnie swoje obiekty turystom.
Drugim niezwykłym obiektem była kopalnia w Krobicy. Miejsce to jest dlatego tak
niezwykłe, że przez ostatnie dwa wieki było zupełnie nieznane, a więc nikt nic tam
nie zepsuł. Gdy pasjonat dr Maciej Madziarz wymyślił, że na podmokłej polanie
może znajdowad się wlot do starej kopalni długo przekonywał lokalne władze by
spróbowad odkopad to miejsce i uczynid z niego atrakcję turystyczną. Na szczęście
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dr Madziarzowi udało się przekonad burmistrza Mirska do pomysłu i rozpoczęto
konkretne prace. Nie muszę oczywiście wspominad w jakich nerwach żył
pomysłodawca całego przedsięwzięcia. Dr Madziarz bowiem do kooca nie był
pewien czy dobrze wymierzył owo miejsce. Bo cóż by się stało gdyby popełnił jakiś
błąd. Na szczęście, nie tylko dla niego, ale dla nas wszystkich, nie popełnił błędu.
Dzięki temu w kilka lat wyczyszczono kopalnię z zalęgającego osadu, mułu i wody
zalewowej i doprowadzono do utworzenia jedynej tego typu ścieżki górniczej. Ten
kto miał szczęście poznad ową kopalnię nie potrafi się nachwalid piękna jakie tu
panuje, ten zaś kto jeszcze nie był tutaj, słysząc owe opowieści nie może doczekad
się kiedy wreszcie będzie mógł odwiedzid to tajemnicze miejsce. Dla nas
najważniejszym był fakt, którego nie przewidziałem, bo i nie mogłem tego wiedzied.
Otóż kopalnia nieczynna w okresie zimowym została udostępniona nam bezpłatnie
(dziękuję tutaj zarówno Panu Burmistrzowi jak i pracownikom IT w Mirsku, którzy
za każdym razem zaskakują mnie nowymi wiadomościami), jednak bardzo dużym
zaskoczeniem było przybycie do nas dr Macieja Madziarza, twórcy tego obiektu,
który osobiście postanowił oprowadzid nas po obiekcie. Można sobie wyobrazid jak
wiele dowiedzieliśmy się ciekawostek o tym miejscu. Oczywiście czas zwiedzania
wydłużył się niemal dwukrotnie. Warto jednak było poświęcid tych kilka chwil gdyż
możliwośd uzyskania informacji od takiego człowieka wynagradza wszystko. Panie
Macieju jesteśmy zachwyceni pana opowieściami.
Trzecim obiektem jaki wybrałem tego dnia była Huta Julia w Piechowicach.
Ponieważ dział promocji huty również dba o prawidłowy wizerunek tego
niezwykłego obiektu także zostaliśmy tu serdecznie przyjęci, a przydzieleni nam
przewodnicy wykazali się niezwykłymi wiadomościami. Dla przybyłych
najciekawszym oczywiście było zapoznad się z procesem produkcji szkła
kryształowego. Nic dziwnego, że przy każdym stanowisku zadawano wiele pytao.
Wszystko było ciekawe, wszystko budziło zainteresowanie, ale muszę przyznad, iż,
tego akurat nikt nie przewidział, jeden z pracowników pracujących przy piecu
okazał się takim showmanem, że mimo że wykonywana przez niego czynnośd była
niczym w stosunku do poprzednio widzianych wydmuchów pięknych wazonów czy
kielichów to właśnie on spowodował zator na dalszej trasie zwiedzania. To jemu
wszyscy robili pamiątkowe zdjęcia.
Wracając jednak do samej huty, dzisiejsza produkcja szkła kryształowego została
doprowadzona do rozmiarów umożliwiających spokojne istnienie zakładu oraz jego
załogi. Dzięki otworzeniu działu turystycznego tysiące ludzi może zobaczyd cuda tu
produkowane. Zakład dzięki podejmowaniu produkcji jakbyśmy to powiedzieli
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detalicznych, czyli małych serii stał się podstawowym obiektem do składania takich
zamówieo. Wielkie firmy nie mogą sobie pozwolid na przyjmowanie tak małych
zamówieo bo nie mogą przerywad masowej produkcji. Dlatego Huta Julia
opanowała prawie cały światowy rynek takich nietypowych zamówieo, a przecież
trzeba wiedzied, że cena takich wyrobów jest stosownie wyższa. Zyski zatem także.
Dla turystów oraz osób przejeżdżających przez Piechowice przygotowano sklepy
firmowe, w których można zarówno obejrzed produkowane tu wyroby ale można
nabyd coś ładnego i często nietuzinkowego chodby na wyjątkowy upominek.
Mam nadzieję, a w zasadzie jestem pewien, że osoby które były ze mną
w przedstawionych wyżej obiektach, długo będą pamiętały to co tutaj zobaczyły.
Kolejne dni poświęciliśmy już tylko na szkolenia i rozmowy o kondycji naszych
pracowni. Kol. Małgorzata Pawłowska prowadziła wieczorne, trwające często do
północy porady i dyskusje. Ze względu na zmiany jakie zaszły w ostatnich latach
doprecyzowania wymaga regulamin takich pracowni jak i prawne zabezpieczenie
posiadanych przez nie zbiorów. Niestety, że względu na różne źródła finansowania
oraz usytuowania pracowni a właściwie ich umocowania, nie są to sprawy proste.
Aby dostarczyd świeżych wiadomości o sposobach przechowywania i konserwacji
poszczególnych rodzajów zbiorów poprosiłem o pomoc fachowców. I tak, dzięki
uprzejmości kierownika archiwum paostwowego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej
Górze, pana Iva Łaborewicza mogliśmy wysłuchad wykładu o archiwach
paostwowych, o ich umocowaniu, organizacji, obowiązkach. Mogliśmy porównad
jak działają takie instytucje w różnych krajach Europy a także świata. Muszę
powiedzied, że w zasadzie po raz pierwszy uzyskaliśmy tak wyczerpujące i dokładne
informacje. Na pewno pozwoli to nam na nowe spojrzenie na tego typu placówki a
także na zweryfikowanie naszej oceny pracy zatrudnionych tu ludzi. Oczywiście
najciekawszym był spacer po archiwum. Niektórzy mogli po raz pierwszy zobaczyd
jak wiele jest tu zgromadzonych archiwaliów. Wszystkich interesowały
automatyczne regały umożliwiające przechowywanie kilometrów akt na tak
niewielkiej powierzchni. Niestety nie wszędzie da się takie regały zastosowad.
Chodzi o ich dużą wagę. Tutaj trzeba było wzmacniad stropy specjalnymi belkami.
Kolejne ciekawe szkolenie jakie przygotowano nam dzięki uprzejmości pani Gabrieli
Zawiły zawiodło nas do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Poznaliśmy tu
tajniki konserwacji obrazów, rzeźb drewnianych, szkła a także metody ich leczenia.
Dowiedzieliśmy się w jak trudnych i niebezpiecznych warunkach pracują
pracownicy działu konserwacji. Jak się okazuje, zwykła wiedza przekazana w szkole
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zupełnie nie wystarcza by ratowad piękne rzeczy przed zagładą. Trzeba stosowad
także metody tzw. ludowe. Czasami są one niezastąpione.
Ponieważ Muzeum Karkonoskie nie tak dawno obchodziło jubileusz 100-lecia
obiektu pan Tomasz Miszczyk oprowadził nas po obiekcie przedstawiając jego
najcenniejsze zbiory. Szybko okazało się, że z pozoru takie sobie muzeum wcale nie
jest takie zwykłe. Zgromadzone tu eksponaty nieraz wywołały wyrazy
zaciekawienia.
Dzięki uprzejmości pracowników muzeum mogliśmy obejrzed nowe sale
wystawiennicze oraz wyjśd na dach gdzie przygotowano taras do specjalnych
przyjęd. My wykorzystaliśmy to miejsce by wręczyd Pawłowi Andersowi z Poznania
legitymację Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa. Mam nadzieję, że kolega
Paweł zapamięta to wydarzenie, gdyż do tej pory nikt nie otrzymał wyróżnienia tak
blisko nieba.

Wizyta na dachu Muzeum Karkonoskiego. Foto: Krzysztof Tęcza
Trzecie miejsce jakie odwiedziliśmy tego dnia w Jeleniej Górze to Książnica
Karkonoska. Tutaj dyrekcja udostępniła nam salę wykładową, w której pani Joanna
Broniarczyk zaprezentowała jeleniogórską bibliotekę cyfrową, jej zasoby, oraz
sposoby przechowywania zbiorów. Mogliśmy poznad wyniki 10-letniej pracy
zespołu tworzącego nowy sposób przechowywania i udostępniania zbiorów.
W dzisiejszych czasach jest to już norma, jednak w czasach kiedy podjęto decyzję
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o utworzeniu jeleniogórskiej biblioteki cyfrowej, w naszym kraju nie działała żadna
taka biblioteka.
Ostatnim odwiedzonym obiektem było Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze
Cieplicach prowadzonym przez Stanisława Firszta. Dla przybyłych zaskoczeniem był
fakt, iż zbiory jakie tutaj są prezentowane powróciły na swoje stare miejsce chociaż
jest to zupełnie świeżo odremontowany budynek. Tak się złożyło, że po II wojnie
światowej, to co pozostało po rozszabrowaniu przeogromnych zbiorów
Schaffgotschów, zostało przeniesione do Pawilonu Norweskiego. Dzisiaj zbiory te
powróciły na swoje stare miejsce. Szkoda tylko, że większa częśd zbiorów nadal
zasila niemalże wszystkie znane muzea w Polsce. Obecnie otwierane kolejno
wystawy są tak ustawiane by wywoład jak największe zaskoczenie wśród widzów,
i jak się okazało podczas naszej wizyty, różne „podstępy” sprawdzają się
znakomicie. Niektórzy wprost „padali na kolana”. Oczywiście nie zdradzę tutaj o co
chodzi, kto będzie zainteresowany musi udad się do muzeum. Gwarantuję, wcale
nie będzie samemu łatwo rozszyfrowad owej zagadki. Muzeum Przyrodnicze szczyci
się posiadaniem niepowtarzalnego Wirtualnego Muzeum Fresków Barokowych.
Jest to coś tak niesamowitego, że nawet gdy ogląda się jego efekty trudno w nie
uwierzyd. Na szczęście efekty te można na spokojnie sprawdzid na ekranie
komputera domowego. Wystarczy tylko wejśd na jego adres internetowy.
Wyjątkowym dniem w ramach szkolenia była sobota, kiedy to jego uczestnicy
prowadzeni przez Anię Tęcza dotarli do obecnie najładniej odrestaurowanego
pałacu w Wojanowie. Mieli oni nie tylko okazję obejrzed całe założenie ale także
zostali oprowadzeni przez dyrektora obiektu. Następnie dotarli do siedziby Związku
Gmin Karkonoskich w Bukowcu gdzie Regionalna Pracownia Krajoznawcza
Karkonoszy przygotowała Sympozjum popularno-naukowe pt. „Turystyczne
wykorzystanie Karkonoszy”. Ponieważ spotkania takie, zwyczajowo skierowane, do
zarówno mieszkaoców jak i turystów, ściągają całe rzesze chętnych, nic dziwnego,
że i tym razem do Bukowca przybyło prawie 120 osób.
Sympozjum zostało przygotowane w nieco innej formule niż zazwyczaj, chodziło
bowiem o czas jakim dysponowałem. Jako pierwszy wystąpił Ivo Łaborewicz,
kierownik jeleniogórskiego Archiwum Paostwowego, który przedstawił rozwój bazy
noclegowej w Karkonoszach na przestrzeni wieków. Było to zupełnie nowe
spojrzenie na ten temat.
Najważniejszym wystąpieniem była opowieśd Doroty Wojnarowicz i Zygmunta Jały
z Karkonoskiego Parku Narodowego, którzy zaprezentowali Geoportal Karkonoszy
i jego możliwości. Aby sprostad owemu zadaniu nasz informatyk poprzedniego dnia
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dociągnął do sali specjalny kabel z Internetem. Zdarzało się już bowiem, że
w trakcie prezentacji takiego tematu wifi nie spełniało swojej roli. Tym razem
wszystko poszło dobrze, chod nie powiem, że szybkośd przekazu zadowoliła naszych
wykładowców. W zasadzie chodziło tu o pokazanie wszystkim zainteresowanym,
zarówno turystom, przyrodnikom, jak i przewodnikom, jakie mamy świetne
narzędzie do projektowania tras wycieczkowych. Bo jak na razie niewiele osób, raz,
że wie o istnieniu takiego narzędzia, dwa, potrafi z niego korzystad. Mam nadzieję,
że poświęcony na prezentację czas przyczyni się do lepszego zrozumienia
i szerszego wykorzystania owego narzędzia. W tym miejscu muszę serdecznie
podziękowad Dorocie Wojnarowicz jak i Zygmuntowi Jale za ową prezentację. Bo
to, że taka prezentacja była potrzebna widad było po zainteresowaniu widzów
i zadawanych przez nich pytaniach. Dla mnie największym problemem
w doprowadzeniu do takiej prezentacji był ciągły brak czasu wspomnianych
wykładowców. O przeprowadzenie tego właśnie szkolenia zabiegałem od ponad
roku. Wreszcie się udało. Muszę tutaj dodad, że osoby występujące w sympozjum
czynią to w czasie wolnym od pracy, a więc zupełnie społecznie.
Ostatnim wykładem był przedstawiony przeze mnie referat pt. „Turystyka i sporty
zimowe w Karkonoszach”. Ze względu na szczupłośd czasu ledwie zaznaczyłem
niektóre dyscypliny sportów zimowych jakie uprawiano w Karkonoszach. Szersze
informacje będą podane w szykowanym po sympozjum wydawnictwie.
Muszę jeszcze podad informację, że na początku spotkania, po przywitaniu
wszystkich przez gospodarza obiektu, pana Witolda Szczudłowskiego (Dyrektora
Biura ZGK), głos zabrał pan Marek Obrębalski, który w imieniu marszałka
Województwa Dolnośląskiego wręczył wyróżnienia dwóm działaczom turystycznym
z naszego terenu. Srebrnymi odznakami honorowymi „Zasłużony dla Województwa
Dolnośląskiego” zostali wyróżnieni: Witold Gumprecht - przewodnik sudecki
z Mysłakowic, prowadzący społecznie funkcję kierownika Rajdu na Raty, w którym
corocznie biorą udział tysiące turystów oraz Krzysztof Tęcza ze Staniszowa –
organizujący i prowadzący od wielu lat sympozja popularno-naukowe oraz
spotkania krajoznawcze, posiadający w swoim dorobku ponad 2800 publikacji
krajoznawczych, obecnie prowadzący Regionalną Pracownię Krajoznawczą
Karkonoszy przy Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu.
Ostatnim punktem sobotniego spotkania był godzinny koncert znanego zespołu
folkowego „Szyszaki”. Muzycy przedstawili wiele znanych utworów ze swojego
wcześniejszego repertuaru ale także zaprezentowali zupełnie nowe utwory
promujące właśnie wydaną nową (czwartą) płytę.
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Foto: Anna Tęcza
Ponieważ życie często zmusza nas do zmiany zaplanowanych wydarzeo i tym razem
musieliśmy takiej zmiany dokonad. Otóż mający przyjechad na szkolenie znany
dolnośląski krajoznawca prof. Krzysztof Radosław Mazurski, tuż przed spotkaniem
odszedł na ostatnią wędrówkę, z której już nie powróci. W związku z tym
niespodziewanym zdarzeniem nasze sympozjum zakooczyliśmy pożegnaniem
naszego serdecznego przyjaciela. Zespół „Szyszaki” zaśpiewał jeden z ulubionych
utworów profesora. Żegnamy cię Krzysiu, ale pamięd o tobie, o twojej pracy, o tym
co nam pozostawiłeś, będzie w nas trwad dalej.
Uczestnicy szkolenia mieli jeszcze jedną ważną wizytę. Przecież po to właśnie tutaj
przyjechali. Odwiedzili Regionalna Pracownię Krajoznawczą w Bukowcu. Przede
wszystkim musieli ją poznad, musieli dowiedzied się czym ta pracownia dysponuje,
musieli porównad potencjał nowej pracowni z pozostałymi. Nic więc dziwnego, że
zadawali dziesiątki pytao. Każdy chciał wynieśd z tej wizyty coś co może przydad się
po powrocie do domu.
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A na koniec spotkała nas niezwykle miła wiadomośd. Otóż otrzymaliśmy egzemplarz
pierwszej pracy dyplomowej, której tematem była Regionalna Pracownia
Krajoznawcza Karkonoszy przy Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu.

Pożegnanie Krzysztofa Mazurskiego. Foto: Anna Tęcza
W ostatnim dniu szkolenia, w niedzielę, pozostało tylko bezpiecznie wrócid do
domów. Zanim to jednak nastąpiło zabrałem wszystkich na spacer po Jeleniej
Górze. Pozwoliłem swoim gościom nieco pofantazjowad opowiadając
o podziemiach jeleniogórskich, a następnie przeszliśmy do jednego z kościołów
Łaski jakie pozwolono wybudowad Ewangelikom. Co prawda „łaska”, w tym
wypadku cesarska sporo kosztowała ale wierni i tak zebrali stosowne środki na jego
budowę. To właśnie tutaj w obecnym kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
znajdują się jedne z najwspanialszych organów, to tutaj znajdują się zbudowane
wokół muru cmentarnego kaplice grobowe „obrzydliwie bogatych” kupców
jeleniogórskich, którzy wzbogaciwszy się na handlu płótnem nie szczędzili grosza na
cele społeczne i na potrzeby miasta, w którego radzie zasiadali. To oni posiadając
swoją flotę handlową sprowadzali do Jeleniej Góry wszelkie nowinki ówczesnego
świata. Były w tym także używki takie jak kawa czy tytoo.
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Uczestnicy szkolenia w RPK w Bukowcu. Foto: Krzysztof Tęcza
Dla odmiany mogliśmy nasycid nasze oczy pięknem zgromadzonym w cerkwi Św.
Apostołów Piotra i Pawła. To tutaj pozostawił swoje dzieła prof. Jerzy Nowosielski.
To tutaj w zewnętrznym murze wmurowano kamienne krzyże zwane pokutnymi
(pojednania). Po drodze wciąż natrafialiśmy na ślady po kursujących tędy dawniej
tramwajach. Były to uchwyty do linii z prądem pozostawione na kamienicach czy
wreszcie przy ratuszu kawałek szyn i prawdziwy tramwaj, jeden z trzech jakie
pozostawiono w naszym mieście na pamiątkę.
Po drodze mogliśmy także podziwiad bardzo ładny budynek zbudowany jako obiekt
handlowy na początku XX wieku z umieszczonym na nim okrętem. Nieco dalej
wzniesiono kolejny dom towarowy uważany swego czasu za jeden
z najnowocześniejszych tego typu obiektów. Wrażenie robi najelegantszy w starej
Jeleniej Górze Hotel Europejski, z ogródkami na dachach należących do niego
kamienic. Tak, tak. Do hotelu należał cały kwartał miasta. Były tu i parkingi. Są też
niewyjaśnione tajemnice, chodby mówiące o podziemiach rozchodzących się stąd
na całe miasto. Pozostają one od kooca wojny niedostępne wskutek zalania wodą.
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Najmłodsza uczestniczka szkolenia niebawem będzie świętowała swój pierwszy
roczek. Foto: Krzysztof Tęcza
Na ulicy 1-go Maja, która w latach 60-70 XX wieku miała tyle kolorowych neonów,
że chyba żadne okoliczne miasto nie mogło z nią konkurowad, zachował się
olbrzymich rozmiarów zegar. Do tej pory działał on bez zarzutu, konserwowany
bowiem był przez najsłynniejszego jeleniogórskiego zegarmistrza, Mirosława
Skowrooskiego. Niestety ów strażnik czasu zmarł w tym roku i nie wiadomo jak
zegar będzie teraz wyznaczał czas.
Po przekroczeniu Bramy Wojanowskiej mogłem pokazad kościół pw. Św. Erazma
i Pankracego, będący obecnie Bazyliką Mniejszą. Jest obiekt niezwykły, posiadający
wiele ciekawych elementów oraz bardzo bogate wyposażenie. Ważnym jednak jest
także fakt, że świątynia ta miała szczęście do swoich kapłanów. Do dzisiaj wierni
wspominają księdza kanonika Dominika Kostiala i jego przykładne życie jako
duchownego.
Najważniejszym obiektem w mieście jest bez wątpienia ratusz. Pierwszy zbudowany
w Jeleniej Górze niestety uległ katastrofie budowlanej. Z niewyjaśnionych do dzisiaj
powodów zawalił się. Oczywiście szybko wzniesiono nowy jeszcze bardziej
reprezentacyjny obiekt. Także w nim odkryto w podziemiach ciekawe ślady

32

z przeszłości, chodby głęboką kamienną studnię, którą przykryto taflą szkła tak
byśmy mogli czasami zaglądad do jej wnętrza. Przed budynkiem ustawiono
niewielką fontannę, w której ustawiono rzeźbę przedstawiającą Neptuna.
Zastanawiacie się zapewne jak można podsumowad tak wiele przeżyd, poznanych
obiektów, a w koocu nowych osób oraz wyrazid swoje zadowolenie z kolejnego
spotkania znajomych. Jak można to w ogóle ogarnąd. Otóż w Jeleniej Górze nie ma
z tym żadnego problemu. Zaprosiłem moich gości do czekoladziarni, gdzie bardzo
miła kelnerka zaserwowała nam tak wiele rodzajów czekolad, kaw czekoladowych
i wszelkiego rodzaju smakołyków zrobionych z czekolady, że gdyby nie kolejne
odjeżdżające pociągi zostalibyśmy tam do wieczora.

Szymon Bijak
VIII Sejmik Krajoznawczy Województwa Mazowieckiego w Konstancinie-Jeziornej
Tegoroczny, ósmy już, sejmik mazowieckich krajoznawców miało miejsce 23
kwietnia w jedynym mazowieckim uzdrowisku, czyli Konstancinie-Jeziornej.
Organizatorem spotkania był Oddział Warszawski PTTK, a komandorem Elżbieta
Rydel-Piskorska. Bazą zlotu była położona na skraju parku zdrojowego
„Hugonówka”, czyli siedziba Konstancioskiego Domu Kultury, gdzie można zobaczyd
multimedialną wystawę „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Konstancina-Jeziorny”.
Pierwszą częśd sejmiku stanowił spacer po willowej części Konstancina. Wycieczkę
poprowadził Stanisław Hofman, Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa PTTK., który
pokazał nam szereg najcenniejszych zabytków miasta. Obejrzeliśmy pochodzące
z początku XX wieku wille „Słoneczna”, „Kaprys”, „Rusałka” czy „Ukrainka” oraz tzw.
„Biały Dworek”, czyli willę Landau’ów, w której zaraz po II wojnie światowej
najprawdopodobniej znajdowały się siedziba i więzienie UB. Dotarliśmy także pod
willę „Świt”, w której Stefan Żeromski, w której spędził ostatnie lata życia z drugą
żoną, Anną, i córką Moniką. Specjalną atrakcję stanowiło zwiedzanie prywatnej
galerii malarstwa w willi „La Fleur”. Budynek pieczołowicie odnowiono w latach
2008–2009, przywracając wnętrzom wystrój w stylu art déco. Mieści się w nim
ekspozycja prywatnych zbiorów malarstwa, rzeźby i rysunku artystów polskich
i żydowskich z I połowy XX wieku tworzących w kręgu tzw. École de Paris. Wystawa
jest dostępna dla zwiedzających po wcześniejszym uzgodnieniu z Markiem
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Roeflerem, właścicielem tego mini-muzeum. Wracając do „Hugonówki” nie
mogliśmy ominąd tężni, gdzie zainteresowani mogli skosztowad leczniczej solanki,
której źródła odkryto w latach 60. XX wieku. Podczas wycieczki uczestnicy spełnili
wymogi Odznaki Krajoznawczej „Szlakiem protestantyzmu w Polsce” w stopniu
popularnym. Stosowne legitymacje zostały przygotowane przez Andrzeja
Mikołajczyka i rozdane na zakooczenie sejmiku.
Po obiedzie odbyła się konferencyjna częśd spotkania. Przybyłych krajoznawców
powitali wiceburmistrz Konstancina, pan Ryszard Machałek, oraz dyrektor
Konstancioskiego Domu Kultury, pani Edyta Markiewicz-Brzozowska. Pierwszym
wystąpieniem była interesująca prelekcja dr. Łukasza Maurycgo Stanaszka
o Urzeczu (gwarowo Łurzycu), czyli mikroregionie etnograficznym, w skład którego
wchodzi nadwiślaoska częśd gminy Konstancin-Jeziorna. Następnie Mieczysław
Żochowski, przewodniczący Mazowieckiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa,
opowiedział o początkach Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, którego 110
rocznica powstania przypada w tym roku. Omówił przede wszystkim
okolicznościami rejestracji PTKraj. i tworzenia jego statutu. Kolejnymi prelegentami
byli Zbigniew Lewandowski, który zachęcał do zbierania odznak krajoznawczych.
Z kolei Marek Kozikowski przybliżył zbiory pamiątek turystycznych od ponad 30 lat
gromadzonych i katalogowanych w Klubie Turystycznym „Datajana”. Przygotował
on również kilka plansz z odznakami, plakietkami i proporczykami turystycznymi,
które można było obejrzed we foyer. Na zakooczenie tej części Szymon Bijak
z Komisji Krajoznawczej ZG PTTK przedstawił działania PTTK związane z rokiem
jubileuszu krajoznawstwa polskiego.
Wszyscy uczestnicy sejmiku otrzymali „Kalejdoskop Konstancina-Jeziorny.
Przewodnik turystyczny” – obszerne wydawnictwo opracowane przez Wojciecha
Guszkowskiego, Edytę Markiewicz-Brzozowską, Elżbietę Rydel-Piskorską i Alicję
Dzięgielewską, a wydane przez Konstancioski Dom Kultury. Publikacja ta w sposób
szczegółowy opisujące dzieje i atrakcje turystyczne Konstancina.

Krzysztof Tęcza
Noc Muzeów w Jagniątkowie i na Chojniku
W roku 2016 w ramach Nocy Muzeów w Jagniątkowie przygotowano na tyle bogaty
program, że chętnych do wzięcia udziału w poszczególnych jego częściach było tak
dużo, że nie mieścili się w salach, w których prowadzono wykłady. Oczywiście przez
cały dzieo Muzeum było udostępniane za darmo. Dla spragnionych większej
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aktywności fizycznej przygotowano „Spacer z Hauptmannem” po Jagniątkowie.
Turystów oprowadzały Annette Hesp i Ida Baj.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się dyskusja i warsztaty na temat wartości
i roli prozy we współczesnym świecie połączone z prezentacją tomiku opowiadao
„Swój i obcy” prowadzone przez Stowarzyszenie Literackie „W Cieniu Lipy
Czarnoleskiej”.
O godz. 18 otwarto wystawę „Schroniska Turystyczne Karkonoszy i Gór Izerskich
w Polsce oraz w Czechach”, która wcześniej była prezentowana w budynku
jeleniogórskiego Archiwum Paostwowego oraz w pałacu w Bukowcu podczas
sympozjum pt. „Turystyczne wykorzystanie Karkonoszy”. Ivo Łaborewicz, który
podczas wspomnianego sympozjum opowiedział o historii owych schronisk, tym
razem mając więcej czasu, rozwinął ów temat i przybyli na jego wykład mogli
dowiedzied się o wiele więcej. Trzeba przyznad, że jego wykład ściągnął do
Jagniątkowa tak wielu słuchaczy, że aż miło było dowiedzied się, iż zainteresowanie
historią rozwoju bazy noclegowej w naszych górach jest tak duże.

Jagniątków. Foto: Elżbieta Sznajder
O godz. 19 piszący te słowa rozpoczął „Gawędę górską” mającą na celu
uzmysłowienie przybyłym turystom jak zmienia się krajobraz górski. Oczywiście
opowieśd została zawężona do Karkonoszy i Gór Izerskich. Najważniejszym jednak
było poruszenie zmian duchowych jakie zachodzą w miłośnikach górskich
wędrówek. Nie każdy bowiem zdaje sobie sprawę z tego, że przeżycia doznane w
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górach, nieważne: miłe, straszne, ciekawe; mają bezpośredni wpływ na nasze
dalsze życie. Najczęściej ludzie nie kojarzą faktów i zmiany w swoim charakterze
tłumaczą w różny sposób, nie biorąc pod uwagę, że były one spowodowane właśnie
jakimś konkretnym wydarzeniem przeżytym podczas górskiej wędrówki.
Punktem kulminacyjnym Nocy Muzeów w Jagniątkowie była zaplanowana
wycieczka piesza na zamek Chojnik. Okazało się, że na ten punkt programu czekało
wiele osób. Przybyły całe rodziny. Ponieważ na zamku pierwszym wydarzeniem
miał byd koncert zespołu Castle Dreams czyli duetu grającego na elektrycznych
skrzypcach i gitarze, musieliśmy spieszyd się by posłuchad pięknej muzyki rockowej.
Jak się później okazało warto było. Koncert w gospodzie skupił tak wiele osób, że by
dostad się na swoje miejsce trzeba było przechodzid po stołach. Sama jednak
atmosfera była tak energetyczna, że po wyjściu na dwór długo jeszcze byliśmy pod
jej wpływem.
Wracając jednak do nocnego przejścia na zamek Chojnik to muszę powiedzied, że
tak wielu chętnych do odwiedzenia tego ciekawego miejsca nie widziałem
w poprzednich latach. Gdy prowadziłem grupę pod górę w zasadzie nie trzeba było
korzystad z latarek. Schodzący z góry tak pięknie oświetlali drogę, że widad było cały
czas jak wije się ona wśród drzew.

Foto: Krzysztof Tęcza
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Na Chojniku czekali na przybyłych kapitan Jędrek oraz członkowie Gildii
Przewodników Sudeckich, którzy co rusz zaskakiwali turystów pojawiając się
w najmniej oczekiwanych miejscach, najczęściej jakichś zakamarkach. Większośd
przybyłych skupiła się przy ognisku, które płonęło do białego rana, jednak co chwilę
niektórzy wyruszali by wdrapad się na wieżę i rozkoszowad się widokiem Kotliny
Jeleniogórskiej. Ci, którzy nigdy nie widzieli Jeleniej Góry nocą (z wieży zamkowej)
w zasadzie nie znają jej piękna. Nocą bowiem, nawet przy lekkiej mgiełce, widad
kolorowe wstęgi głównych arterii miejskich jak i bardziej uczęszczanych ulic. Są one
nie tylko biało-czerwone, w zależności od której strony jadą samochody ale także
widad na nich lekko żółte linie świecących latarni. Cała Kotlina Jeleniogórska w nocy
przedstawia tak wspaniały obraz, że mimo wiejącego na wieży wiatru zawsze
miłośnicy piękna marzną by jak najdłużej cieszyd się tym widokiem.
Myślę, że wspólne przeżywanie w tym roku imprez zorganizowanych przez
Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jagniątkowie i zamek Chojnik
było znakomitym pomysłem.

Krzysztof Tęcza
Przyrodnicy przedwojennego Lwowa na Cmentarzu Łyczakowskim
W sobotę 19 marca 2016 r. w Muzeum Przyrodniczym odbyła się prelekcja Pawła
Brzegowego i Sławomira Dorockiego pt. „Przyrodnicy przedwojennego Lwowa na
Cmentarzu Łyczakowskim”. Autorzy przedstawili materiały zebrane podczas badao
prowadzonych w archiwach lwowskich. Tematem ich zainteresowania byli wybitni
polscy przyrodnicy, którzy zostali pochowani na tym właśnie cmentarzu. Niektórzy
z nich byli swego czasu prekursorami nowych dziedzin w nauce, dawniej szanowani,
dzisiaj zapomniani.
W zasadzie, jeśli chodzi o sam Cmentarz Łyczakowski, to każdy Polak odwiedzający
Lwów, przybywa tu niejako obowiązkowo. Nic w tym dziwnego, zważywszy na fakt,
iż ten jeden z najstarszych i największych cmentarzy to wielkie muzeum.
Zgromadzone tu pomniki i rzeźby nagrobne, nierzadko wykonane przez
najwybitniejszych artystów epoki, mogą przyprawid o zawrót głowy. Na ok. 300 tys.
mogił można zobaczyd około pół tysiąca posągów, które poza pięknem dostarczają
oglądającym je przechodniom pewnych swoistych przekazów, które niejako
zmuszają ich do zadumy i zastanowienia się także nad swoim bytem na tym świecie.
Zachowało się tu także około 20 kaplic grobowych. Oczywiście znajdują się one
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w różnym stanie, przeważnie opłakanym. Nie mniej świadczą o zamożności rodzin,
których przedstawiciele tam spoczęli.

Foto: Krzysztof Tęcza
Początki nekropoli sięgają kooca XVIII wieku kiedy to władze austriackie zakazały
dalszych pochówków w śródmieściu Lwowa. Założono wówczas nowe cmentarze,
po jednym dla każdej z dzielnic miasta. To właśnie wtedy, w roku 1786 powstał
Cmentarz Łyczakowski. Jest to miejsce niesamowite niemalże od samego początku.
Dziwne uczucie jakie czuje każdy wstępujący tu pojawia się już przed powstałą
niemal wiek później bramą cmentarną. Zbudowano ją wykorzystując jako budulca
zaniedbane nagrobki.
Nekropolia ta jest nie tylko bardzo duża lecz niezwykle „przyjazna”. Widziana z lotu
ptaka sprawia wrażenie wielkiego zielonego lasu. Pośrodku znajduje się wzgórze
zwane „Górka powstaoczą”. To tam są pochowani uczestnicy wielkiego zrywu
niepodległościowego roku 1863. Miejscem, do którego musi dotrzed każdy
odwiedzający jest Cmentarz Obrooców Lwowa popularnie zwany Cmentarzem
Orląt Lwowskich. Miejsce to, zniszczone niemal doszczętnie w drugiej połowie XX
wieku systematycznie odzyskuje swój dawny blask. Ostatnio wróciły tu rzeźby
lwów. Dzisiaj teren tej części cmentarza nie sprawia już tak przygnębiającego
wrażenia.
Wracając jednak do głównego tematu dzisiejszego wykładu musimy stwierdzid, że
do tej pory nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy z faktu, iż na Cmentarzu
Łyczakowskim spoczywa tak wielu wybitnych przyrodników.
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Pochowano tu m. in. prof. dr Rudolfa Zubera (1858-1920), który znaczną częśd
swojego życia spędził na poszukiwaniu złóż ropy naftowej. Przebadał wszystkie
kontynenty poza Australią. Poszukiwał także złóż węgla kamiennego. Prof. Zuber
wydał pracę pt. „Flisz i nafta”, w której zawarł swoje doświadczenia zdobyte
w trakcie 30-letnich badao. Dzisiaj pamiętamy o nim głównie jako o odkrywcy
znajdujących się w Krynicy Zdroju źródeł bardzo rzadkiej wody nazwanej ZUBER.
Kolejnym przedstawicielem polskich przyrodników pochowanych na cmentarzu jest
prof. dr Benedykt Dybowski (1833-1930). Jego osobę uważa się za jednego
z najznamienitszych odkrywców świata. Za udział w powstaniu 1863 r. został
skazany na karę śmierci. Dzięki wstawiennictwu niemieckich uczonych karę
złagodzono i profesor został zesłany na Syberię. Ponieważ był lekarzem pozwalano
mu na prowadzenie prac badawczych. Dzięki temu dokonał wielu odkryd badając
życie Bajkału. Kolejne badania podjął podczas wyprawy brzegiem rzeki Amur. Za
jego zaangażowanie i dokonane odkrycia władze carskie darowały mu resztę kary
i pozwoliły wrócid do domu. Prof. Dybowski zorganizował kolejną wyprawę i przez
6 lat badał rejon Kamczatki. Interesował się także Wyspami Komandorskimi.
Tubylcy za pomoc jaką im wyświadczał nazywali go Dobrym Białym Człowiekiem.
Najwyższe wzniesienie na wyspie Beringa otrzymało jego imię.
Gdy dotarł do Lwowa podjął się stworzenia katedry zoologii na Uniwersytecie
wtedy jeszcze Franciszkaoskim. Ze względu na jego przychylne podejście do teorii
Darwina nie był zbyt dobrze odbierany przez władze kościelne. W roku 1906
ponownie aresztowany miał zostad zesłany do Jakucji. Tym razem wybronili go
naukowcy rosyjscy. W roku 1929 został honorowym obywatelem Lwowa.
Na Cmentarzu Łyczakowskim ustawiono pomnik poświęcony profesorom
zamordowanym w 1941 roku przez Niemców. Niestety nie mają oni swoich mogił
gdyż okupanci skutecznie zadbali o to. Nie mniej, ze względu na wkład tych osób w
naukę polską ale i światową warto przystanąd przy owym pomniku i zapalid znicz.
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Propozycje
Krzysztof Tęcza
Transgraniczny spacer wiosenny 2016
W dniu 30 kwietnia 2016 r., w ramach 11. Edycji „Transgranicznych spacerów”
wyruszyli turyści z Polski jak i Niemiec na pierwszą wiosenną wycieczkę Lubaoskim
Szlakiem Wulkanicznym. Organizatorem spaceru jest Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej w Lubaniu i Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu
Terytorialnego „Pogranicze”. Ponieważ było podane, że odwiedzimy najciekawsze
obiekty bazaltoidowe Ziemi Lubaoskiej nikogo nie zdziwiło, że zgłosił się komplet
uczestników.
Pierwszym obiektem jaki przyszło nam obejrzed była Kamienna Góra w Lubaniu.
Jest to miejsce niezwykle interesujące zarówno pod względem przyrodniczym, jak
i historycznym. To tutaj zbudowano pierwszy prawdziwy Dom Górski czyli
schronisko. To tutaj rośnie wiele olbrzymich drzew uznanych za pomniki przyrody.
To stąd rozpościerają się wspaniałe widoki. Jednak najcenniejszą częścią parku jest
bez wątpienia dawne wyrobisko po kamieniołomie, w którym możemy zobaczyd
słupy bazaltowe poprzecinane na ustawione na sobie kostki mające od 4 do 8 ścian.
Bloki te co jakiś czas odrywają się od ściany i spadają z hukiem na dół. Dlatego nie
wskazane jest podchodzenie zbyt blisko urwiska. Nie mniej ich wygląd zachwyca
wszystkich, którzy zapuszczą się w to miejsce.
Skąd jednak wzięły się takie ciekawe formy. Otóż 27 mln lat temu nieopodal stąd
wylewa się spod ziemi lawa, która spływa właśnie w to miejsce. Wynika to z faktu
niewielkiego zagłębienia jakie tutaj występowało. Lawa gdy już tutaj dotarła
zaczyna stygnąd, jednak nie stygnie równomiernie. Dlatego tworzące się bloki
pękają tworząc obraz jaki widzimy dzisiaj.
Wynikiem zderzenia dwóch dużych płyt tektonicznych jaki miał miejsce w rejonie
Afryki powstały nowe pasma górskie np. Alpy czy Karpaty, natomiast Sudety jako
stare góry zostały bardzo przemeblowane i zyskały nowe oblicze. Po wyciekach
lawy spod ziemi powstały tu miejsca, w których w czasach nam bliższych,
rozpoczęto wydobycie kamienia, który posłużył do budowy m. in.: murów
obronnych, wież, ratusza, kościołów czy najbardziej znanego obiektu zbudowanego
z bazaltu jakim jest Dom Solny w Lubaniu.
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Ze względu na sposób wydobycia się owych skał na powierzchnię są one nazywane
skałami wylewnymi. Chociaż powinno się na nie mówid bazaltoidy. My stoimy na
największej w Polsce pokrywie wulkanicznej. Obejmuje ona obszar Lubania, Zaręby,
Lubaoskiego Wielkiego Lasu i Kościelnika. Obok znajduje się co prawda pokrywa
leśniaoska ale tak naprawdę powinna byd traktowana jako całośd z poprzednimi
gdyż wszystko wskazuje na to, że w pewnym okresie czasu odsunęła się ona nieco
w bok.

Foto: Krzysztof Tęcza
To co widzimy dzisiaj nie jest oczywiście krajobrazem jaki panował tutaj zawsze.
Jakiś milion lat temu krajobraz zmienił się nie do poznania po przejściu tedy
lądolodu, który wyrównał jak walec istniejące szczyty i zmniejszył ich wysokośd do
jednej trzeciej pierwotnej wysokości. Może właśnie dlatego nikogo dzisiaj nie
podniecają te tereny. Jednak po przyjrzeniu się nie można odmówid im
niespotykanego gdzie indziej piękna.
Pozostałości kamieniołomu nie są jednak jedynym ciekawym obiektem jaki się tu
znajduje. Są tu specjalnie oznaczone miejsca, w których możemy podziwiad
pojedyncze egzemplarze niezwykłych skał bazaltowych, na których powierzchni
można dojrzed ślady np. spękao powierzchniowych powodowanych różnicami
temperatur jakie występują w dzieo czy w nocy.
Bardzo ciekawie prezentuje się wygaszony kamieniołom Księginki, którego
wyrobisko zalane jest wodą o kolorze szmaragdu. My jednak udajemy się na
Liściastą Górę. Wszystko wskazuje, że była ona swego czasu ziejącym ogniem
wulkanem. Teraz rosną tu drzewa i całe wzgórze tonie w zieleni. Chociaż są zakusy
by miejsce to zamienid na kolejny kamieniołom. Miejmy nadzieję, że tak się jednak
nie stanie.
Przemieszczamy się na wzgórze Czubatka. Niestety jest ono tak strasznie
zarośnięte, że nie widad zbyt wiele ciekawostek geologicznych. Na szczycie jednak
trafiamy na ciekawy grzebieo skalny. Chociaż istnieje przekaz mówiący o tym, ze
grzebieo ten wcale nie jest pochodzenia naturalnego. Ponod kiedyś gdy grasował
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tutaj rozbójnik został on unicestwiony poprzez przysypanie go ziemią i ta wystająca
na Czubatce grzęda to częśd jego maczugi.
Najciekawszym obiektem jaki przyszło nam obejrzed podczas wycieczki było
wzgórze znane jako Stożek Perkuna. Widzimy tutaj trzy różnie ułożone fale rzędów
zaschniętej lawy. Ich powstanie to prawdopodobnie wynik wycieku pod dużym
ciśnieniem lawy, która wcisnęła się pomiędzy dwa już zaschnięte rzędy bazaltu.
Nieważne jednak jak to miejsce powstało. Ważnym jest fakt niezwykłego piękna
jakie tutaj widzimy. Warto zatem przybyd na wzgórze Ciasnota i zobaczyd to „cudo”
na własne oczy.

Foto: Krzysztof Tęcza
Dla równowago odwiedziliśmy jeszcze nieczynny kamieniołom w Jałowcu gdzie
w istniejącej już strukturze łupka wytrysnęła lawa tworząc czopy wulkaniczne.
Miejsce to jest ciekawe także z faktu odkrycia tutaj po raz pierwszy nowego
minerału, który nazwano lubanitem.
Nasza wiosenna wycieczka dobiegła kooca jednak dzięki przekazanym przez
prowadzącą wycieczkę wiadomościom możemy teraz samodzielnie powrócid
w miejsca, które nas zainteresowały i obejrzed je jeszcze raz.

Krzysztof Tęcza
Miłośnicy zabytków opanowali pałac w Bukowcu
W dniach 8-10 kwietnia 2016 r. członkowie Dolnośląskiego Towarzystwa
Miłośników Zabytków przebywali na Ziemi Jeleniogórskiej. Ponieważ podczas
ostatniej wizyty, która miała miejsce pół roku temu, zakochali się w naszym
regionie, postanowili przybyd tutaj ponownie. Tak jak poprzednio gościny udzielił
im Związek Gmin Karkonoskich, a o wybór obiektów zadbał kierownik Regionalnej
Pracowni Krajoznawczej czyli piszący te słowa. Także on zorganizował i poprowadził
przygotowane wycieczki.
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Region Jeleniogórski jest tak zasobny w obiekty zabytkowe, że aby poznad go
chociaż pobieżnie trzeba poświęcid na to bardzo dużo czasu. Każdy zatem pobyt
tutaj to tylko próba zobaczenia czegoś nowego. Członkowie DTMZ, wydaje się już
się o tym przekonali, i stąd kolejna ich wizyta w Bukowcu.

Tama na zaporze w Leśnej. Foto: Krzysztof Tęcza
Pierwszego dnia przedstawiono im zmiany jakie zaszły w pałacu od poprzedniej
wizyty. Przede wszystkim został wyremontowany „Gabinet Redena”. Odmalowano
ściany, wycyklinowano podłogę, zaopatrzono go w meble a także powieszono na
ścianach wiele obrazów i rycin dotyczących zarówno tego pomieszczenia, jak
i całego pałacu czy jego otoczenia. W pomieszczeniu obok otwarto wystawę
przygotowaną przez pracowników ZGK pt. Bukowiec dawniej i dzisiaj. Pokazano
wygląd konkretnych miejsc w dniu dzisiejszym oraz w okresie międzywojennym.
Różnica często jest tak niesamowita, że oglądającym wydaje się to niemożliwe.
Program przygotowany na sobotę okazał się tak bogaty i zarazem ciekawy, że
trzeba było na jego realizację poświecid cały dzieo. Na początek postanowiliśmy
dotrzed do Leśnej gdzie znajduje się elektrownia wodna uważana za najstarszy tego
typu obiekt na terenie Polski. Jej budowę, a właściwie budowę zbiornika wodnego
rozpoczęto w roku 1901 w ramach programu ochrony powodziowej Dolnego
Śląska. Bezpośrednią przyczyną podjęcia takich kroków była wielka powódź z roku
1897. Straty bowiem, jakie poniosła wówczas gospodarka, nie pozostawiały złudzeo
co do konieczności ochrony tych ziem przed podobnymi zdarzeniami. Dlatego
w roku 1905 do projektu budowy zbiornika wodnego dodano budowę elektrowni.
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Dzięki temu już w roku 1907 oddano do eksploatacji pierwsze trzy turbozespoły.
Rok później uruchomiono kolejne dwa.
Najważniejszym jednak była solidnośd z jaką zbudowano ową tamę. Zastosowano
tu konstrukcję kamienno-betonową, która przetrwała wszystkie późniejsze
kataklizmy. Tama w Leśnej jeszcze dzisiaj wygląda jakby dopiero co ją wzniesiono.
Obiekt ten w porównaniu z pozostałymi zbudowanymi w tamtych czasach wygląda
zupełnie inaczej. Kształt przelewów wodnych sprawia wrażenie, że wkraczamy
w krainę baśni.
Warto pokonad kilkaset stopni by zajrzed do samej elektrowni, by zobaczyd
oryginalne maszyny pracujące tu od początku, by posłuchad szumu jaki wytwarzają
gdy woda wprowadza je w ruch obrotowy, i wreszcie warto zejśd w podziemia gdzie
zobaczymy jak budowano dawniej rurociągi odprowadzające wodę. Pobyt w takim
miejscu wywoła u nas poczucie ulgi i radości gdy powrócimy z powrotem na
powierzchnię gdzie poczujemy ciepłe promienie słoneczne.
Ponieważ brak czasu nie pozwalał na dłuższy pobyt w Leśnej ograniczyliśmy się
tylko do wejścia do sztolni wydrążonych podczas ostatniej wojny oraz zapalenia
znicza celem uczczenia więźniów, którzy zginęli tu podczas II wojny światowej.
Właściwym celem była dla nas miejscowośd Świecie gdzie przez długie lata niszczał
opuszczony zamek. Gdy wreszcie został sprzedany prywatnym inwestorom nastąpił
przełom. Mimo, iż wszyscy myśleli, że młodzi ludzie porwali się z motyką na słooce,
to okazało się, że ich zaangażowanie i miłośd do nowego miejsca pokonały wszelkie
trudności. Jeszcze kilkanaście lat temu zamek w Świeciu wyglądał jak kupa, tak, jak
wielka kupa gruzu. Dzisiaj po wielu sezonach prac archeologicznych
i konserwatorsko-budowniczych, po przerzuceniu tysięcy ton kamieni i ziemi, obiekt
ten zaczyna przypominaj swym wyglądem prawdziwą warownię. Ogrom włożonej
tu pracy widad gołym okiem, gdyż stosowana do wzmocnienia murów zaprawa
pozostawia jaśniejszy odcieo. Najważniejszy jest fakt, że nowi właściciele
postanowili robid wszystko bardzo solidnie, nie oszukując samych siebie.
Odtwarzane mury budowane są, tak jak dawniej, w całości z kamienia. Trzeba
wiedzied, że mury te, w zależności od miejsca usytuowania i ich przeznaczenia mają
od 1,5 do 2,5 metrów grubości. Przez kilkanaście lat ciężkiej pracy odkopano wiele
pomieszczeo, w tym cysternę na wodę i udowodniono, że zamek ten powstał na
litej skale. Nie ma tu żadnych pomieszczeo zbudowanych poniżej poziomu skały.
Oczywiście ze względu na niedużą ilośd miejsca nie jest zamek w Świeciu jakąś
wielką warownią, jednak posuwające się wciąż do przodu prace powodują tak
wielkie przeobrażenia, że już teraz mamy wrażenie jakbyśmy cofnęli się w czasie.
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Najważniejszy jednak jest fakt, że obiekt ten wraca do życia. Już niebawem będzie
można zajrzed tutaj do gospody. Na razie odbył się tu ślub w plenerze, podczas
którego para młoda przyrzekła sobie wzajemną miłośd do kooca swoich dni. A ową
parą byli właściciele zamku Świecie: Żaneta i Tomasz.
Ostatnim obiektem jaki odwiedziliśmy tego dnia była Huta Julia w Piechowicach.
Jak wiadomo najbardziej znanym producentem szkła kryształowego była powstała
w 1842 roku Huta Josephine wybudowana przez Schaffgotschów w Szklarskiej
Porębie. Ale nie była to jedyna huta jaka tutaj powstała. W pobliskich Piechowicach
wybudował hutę Friedrich Wilhelm Heckert, który ściągnąwszy wysokiej klasy
specjalistów z Czech szybko osiągnął jakośd produkcji dorównującą hucie
w Szklarskiej Porębie. Aby bez potrzeby nie rywalizowad z sobą w roku 1923 Huta
Josephine w Szklarskiej Porębie, huta Fritza Heckerta w Piechowicach oraz firma
Kynast Kristal Neumann&Staebe w Sobieszowie łączą się zawiązując spółkę akcyjną
i na rynku pojawia się nowa marka handlowa Josephine. Od tej pory firma rozwija
się i osiąga coraz lepsze wyniki finansowe.
Po II wojnie światowej, przez bez mała dekadę pracują tu przedwojenni fachowcy,
którzy uczą nową kadrę niemającą żadnego doświadczenia w pracy ze szkłem.
W roku 1958 huta zmienia nazwę na Julia. Nadchodzą ciężkie czasy. Huta, tak jak
wszystkie zakłady w tamtym okresie przeżywa poważny kryzys. Gdy w roku 1999
pojawia się nowy inwestor huta zostaje sprzedana Amerykanom. Ci niestety
doprowadzają w krótkim czasie do zamknięcia zakładu w Szklarskiej Porębie i w
rezultacie do upadłości całego zakładu. W roku 2006 zakłady w Piechowicach
kupuje Polak, który wznawia produkcję. Po kilku latach ciężkiej pracy Huta Julia
staje na nogi. Zaczyna ponownie produkowad na eksport co przynosi stabilnośd
zarówno dla załogi jak właściciela.
Aby tradycje szklarskie nie zamarły zakład otwiera się na turystów. Dzisiaj proces
produkcyjny oglądają odwiedzające to miejsce wycieczki, a ich uczestnicy mogą
także brad udział w warsztatach szklarskich. Wejście w turystykę okazało się bardzo
dobrym posunięciem i mimo niezbyt dużego udziału w zyskach całego zakładu jest
wyśmienitym elementem promocji. Organizuje się tutaj jarmarki i spotkania
przyciągające całe rodziny. Sklep firmowy jest zaopatrzony tak dobrze, że
w zasadzie każdy znajdzie coś dla siebie.
Kolejnego dnia czyli w niedzielę mieliśmy zaplanowaną wizytę na Chojniku gdzie
zaprosił nas Andrzej Ciosaoski. Mieliśmy także sprawdzid jak sobie poradzimy
z przejściem przez Zbójecką Grotę. Tutaj otrzymaliśmy stosowne zaproszenie ze
strony Karkonoskiego Parku Narodowego. Niestety pogoda skutecznie
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pokrzyżowała nam plany. Padający deszcz zmusił nas do rezygnacji z realizacji
wcześniej ustalonego planu, jednak względy bezpieczeostwa były ważniejsze.
Aby nie wracad do domów zawiedzeni, szybko ułożyliśmy plan zastępczy. Udaliśmy
się do Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze Cieplicach. I jak się okazało był to
strzał w dziesiątkę. Nie dośd, że za nic mieliśmy deszcz, to zbiory jakie tu
zgromadzono zaciekawiły wszystkich tak bardzo, że planowany czas pobytu
w muzeum przedłużył się dwu a może trzykrotnie. Przybyli z nami uczestnicy
wycieczki z całej Polski byli bardzo mile zaskoczeni. Ich dobre samopoczucie wzrosło
niesłychanie gdy odkryli kilka ciekawych i zarówno niezwykle zaskakujących
sposobów prezentacji. Nie będę tutaj zdradzał o co chodzi, tak by ci których to
zainteresuje mogli sami je odkryd. Zapraszam zatem do wizyty w tym wyjątkowym
muzeum.
Nie zważając na wciąż padający deszcz przeszliśmy kilkaset metrów do kościoła
ewangelickiego gdzie przedstawiono nam jego historię w sposób tak przystępny, że
nie było potrzeby zadawania dodatkowych pytao. Chociaż oczywiście znalazły się
takie. Dowiedzieliśmy się, że tak jak w wielu miejscach na Dolnym Śląsku, tak i tutaj
znaleziono ukryty skarb. Odkopano beczkę z zachowanymi cennymi dla kościoła
rzeczami jakie przed koocem II wojny światowej ukrył ostatni niemiecki proboszcz.
Ponieważ na dworze wciąż mżył kapuśniak nie pozostało nic innego jak powrócid do
Bukowca i zjeśd ostatni wspólny podczas tego spotkania posiłek. Był nim przepyszny
… kapuśniak.
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Spotkania krajoznawcze
Krzysztof Tęcza
Cudacy, pasjonaci, talenciarze i malarze życia Karkonoszy i Gór Izerskich
W sobotę 19 marca 2016 r. w Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku
Narodowego w Karpaczu miała miejsce prelekcja Sandry Nejranowskiej. Temat jaki
poruszyła był niezwykły, a zarazem może nie dla wszystkich znany. Sam tytuł:
„O cudakach, pasjonatach, talenciarzach i malarzach życia Karkonoszy i Gór
Izerskich” niby jasno mówi o co autorce chodzi, jednak nie do kooca. Bo czyż nie
wystarczyłoby powiedzied: „O wybitnych ludziach z Karkonoszy i Gór Izerskich”.
Otóż nie. Postaci przedstawione przez Sandrę były tak wybitnymi jednostkami, że
takie określenie absolutnie do nich nie przystaje. Były to osoby, bez których nasze
dzisiejsze postrzeganie gór nie oddawałoby całej należnej im powagi, szacunku,
zaciekawienia, podziwu, strachu a jednocześnie miłości do nich, do ich przyrody
i krajobrazu. Byli to ludzie, którzy przybywszy tutaj, dalsze swoje życie niejako
podporządkowywali temu co tu zastali. Zachwyceni tym co zobaczyli, na co dzieo
starali się zachwalad widoczne na każdym kroku piękno, nie mniej starali się
zgłębiad tajemnice jakie kryły w sobie i te góry, i ta ziemia. Wśród nich byli przecież
wybitni poeci, pisarze, malarze, rzeźbiarze, naukowcy ale także poszukiwacze czy
zielarze. Na przestrzeni wieków lista takich osób wydłużyła się do takich rozmiarów,
że przedstawienie ich chodby z imienia i nazwiska w ciągu jednego tylko spotkania
jest zupełnie nierealne. Dlatego Sandra skupiła się tylko na kilkunastu nazwiskach.
Najważniejszą osobą, a może postacią, Karkonoszy jest Duch Gór (Rubezal,
Liczyrzepa, Krkonos). Od najdawniejszych czasów przybywający w nasze góry
wiedzieli, że żyje w nich istota o tak wielkiej sile, że uważano ją za pana tych gór.
Mimo iż początkowo znajdowali się śmiałkowie, chociaż może właściwszym słowem
byłoby bardziej dosadne określenie: głupcy, starający się przechytrzyd Karkonosza,
chodby w celu wyniesienia z gór znajdujących się tam bogactw, to w czasach
późniejszych osób takich było coraz mniej. Dopiero znacznie później, gdy zbadano
góry o wiele dokładniej stało się możliwe pozyskiwanie zalęgających tu złóż bez
obaw.
Pierwszy wizerunek Ducha Gór umieszczono na mapie w 1561 r. Na jego obraz
złożyło się wiele czynników. Trzeba wziąd tu pod uwagę celtyckie bóstwo - Celmikos
– z którego wzięto rogi jelenia, gdyż było to bóstwo dzikiej zwierzyny. Nazwa
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Liczyrzepa wywodzi się z legendy o śląskiej księżniczce, która każąc mu liczyd rzepy
uciekła od niego. Chociaz teraz uważa się, że w bardziej odpowiednim tłumaczeniu
powinno zamiast rzepa używad się słowa kruk. Można tu także dodad diabła.

Foto: Krzysztof Tęcza
Najdawniejszy wizerunek Ducha Gór zawiera koźle nogi. W roku 1947 dziennikarz
Izbicki zamieścił wizerunek Ducha Gór jako olbrzymiego brodacza z maczugą.
Nazwał go Liczyrzepą. Ponod pierwowzorem znanego nam dzisiaj Gandalfa był Duch
Gór. Mówi się, że Tolkien gdy zobaczył pocztówkę przedstawiającą Ducha Gór
zadumał się nad bliskością władcy gór ze zwierzętami.
Kolejną postacią naszych gór jest św. Wawrzyniec. W roku 1681 na Śnieżce
wzniesiono kaplicę pod wezwaniem właśnie św. Wawrzyoca. Ów święty, gdy w XIII
wieku porwano papieża, chciał udad się z nim do niewoli, został jednak poproszony
by nie robił tego tylko zajął się bogactwem Kościoła. Gdy doszło to do uszu władcy,
ten nakazał Wawrzyocowi wydanie owego skarbu. Wawrzyniec jednak zdążył
wcześniej rozdad kosztowności wiernym i przyprowadzając ich do króla powiedział:
Oto jest bogactwo Kościoła. Wtedy władca nie wierząc w jego słowa nakazał
przypiekad go żywym ogniem. Wawrzyniec okazał się tak mocny duchem, że
w pewnym momencie poprosił swoich oprawców by ci przekręcili go na drugi bok
gdyż uważał, że był on mniej przypieczony. Nic dziwnego, że Schaffgotsch nakazując
budowę kaplicy na niedostępnej wtedy Śnieżce nadał jej imię tego świętego.
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Kolejna postad związana z Górami Olbrzymimi to Flyns z okolic Świeradowa Zdroju.
Był on przedstawiany jako kościotrup lub młodzieniec, który w jednej ręce trzymał
pochodnię a drugą podtrzymywał złotego lwa siedzącego na jego prawym ramieniu
i głowie.
Nie zawsze jednak postad związana z naszymi górami była rzeczywista. Czasami, tak
jak w przypadku korzenia mandragory, była to np. roślina. Korzeo mandragory gdy
go wyrywano z ziemi krzyczał tak przeraźliwie, że kto to słyszał umierał. Nic więc
dziwnego, że nikt go nie zdobył. Ale do czasu. Znaleziono bowiem i na to sposób.
Otóż któregoś razu wykorzystano psa, któremu do ogona przywiązano ów korzeo.
Oczywiście człowiek, który tak uczynił szybko oddalił się na bezpieczną odległośd i
zatkał sobie uszy. I w ten sposób wyrwano korzeo. Od tej pory czyniono tak wiele
razy. Niestety nie wiadomo czy psy słyszące owe krzyki przeżywały czy podobnie jak
ludzie traciły życie. Korzeo mandragory pozyskiwano ze względu na jego niezwykłe
właściwości lecznicze (ponod leczył wszystkie choroby) oraz magiczne (otwierał
wszystkie zamki oraz pozwalał byd niewidzialnym). Jego cena była w tamtych
czasach niebotyczna.
Właśnie poprzez takie chciwe zachowania ludzi Duch Gór starał się trzymad ich
z dala od bogactw ukrytych w Karkonoszach. Mimo to mieszkało tu wielu zielarzy
zwanych laborantami, którzy z pozyskiwanych ziół produkowali lekarstwa. Ostatnim
znanym nam zielarzem był Zölfeld Ernst August zmarły w 1884 roku. Był on
oczywiście legalnie działającym laborantem posiadającym stosowne zezwolenie.
Warto jednak zapoznad się z działalnością Caspra Schwenckfedta lekarza z Jeleniej
Góry, który zbierał zioła, badał je i opisywał, a także wytwarzał z nich leki.
Najbardziej znani przybysze jacy pojawili się w naszych górach to Walooczycy.
Powszechnie uważa się ich za poszukiwaczy skarbów, jednak wcale tak do kooca nie
jest to prawdą, jedyną prawdą. Walooczycy oczywiście szukali złota i kamieni
drogocennych ale ich głównym zajęciem było poszukiwanie złóż rud metali
i kruszców, które mogły dad konkretny zysk. Pozostawili oni po sobie wiele
tajemnic, swoje znaleziska oznaczali im tylko znanymi znakami. Gdy wydawało się,
iż ślad po nich zaginął, w roku 1999 Janusz Naumowicz założył Sudeckie Bractwo
Walooskie, które stało się kontynuatorem pracy pierwszych „poszukiwaczy
skarbów”.
Takich i innych przykładów można by mnożyd bez kooca, dzisiejsze jednak
przedstawienie ma tylko zachęcid zainteresowanych do poszukiwao, do czytania
starych przekazów i poznawania zarówno historii jak i ludzi, którzy zasłużyli się dla
Karkonoszy.
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Stanisław Dziuba
Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych PTTK w Chęcinach-Rzepce
W połowie lutego 2016 r. ponad 200-tu przewodników z całej Polski spotkało się na
trzydniowym Forum w nowoczesnym Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej
w Chęcinach-Rzepce. Zjechali przewodnicy od Szczecina i Gdaoska, po Lublin
i Wrocław. Nie brakło przedstawicieli Warszawy ale i maleokich Pszczółek na
Żuławach. Organizatorem Forum był Samorząd Przewodnicki Województwa
Świętokrzyskiego, stąd był to jednocześnie już XLV Ogólnopolski Zjazd
Przewodników Świętokrzyskich.
Te od wielu lat organizowane spotkania, z jednej strony mają na celu umożliwienie
gościom z całego kraj poznawanie kolejnych zakątków Ziemi Kieleckiej.
Przykładowo dwa lata temu poznawano Małogoszcz - miejsce bitwy Powstania
Styczniowego, a w zeszłym roku Łysogóry. Jednocześnie przewodnicy spotykają się
dla wymiany poglądów na temat przewodnictwa. Również na takich spotkaniach
nawiązują się nowe koleżeoskie więzi i przyjaźnie. Nie bez znaczenia są też
wieczorne spotkania z gitarą i piosenką, czy wieczorki towarzyskie (by nie nazywad
ich szumnie balami przewodnickimi). ,,Jadła” na nich jest zawsze pod dostatkiem,
a i muzyka brzmi żwawo.
Gdy wspominamy Ziemię Kielecka, czy Góry Świętokrzyskie to najczęściej wśród jej
zabytków mamy na myśli: Święty Krzyż, Jaskinię Raj, Oblęgorek, miejsca związane
z Żeromskim, ewentualnie - zwłaszcza ze względu na popularny serial TV - Ojca
Mateusza - Sandomierz. Tymczasem na naszych oczach, w ostatnim czasie u stóp
Zamku chęcioskiego wyrósł wspaniały, naprawdę supernowoczesny obiekt
dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego – właśnie Europejskie Centrum Edukacji
Geologicznej.
Wybranie przez organizatorów na miejsce ogólnopolskiego spotkania
przewodników PTTK - ECEU, okazało się fantastycznym pomysłem. Wybudowano je
na terenie byłego kamieniołomu na Górze Rzepka. Centrum otoczone jest z trzech
stron ścianami wapieni i dolomitów. Natomiast z okien pokoi gościnnych roztacza
się piękny widok na pasmo wzgórz, zwanych Grzywami Korzeczkowskimi. Centrum
składa się z kompleksu pięciu obiektów. Jako ciekawostkę trzeba podad fakt, że ten
duży obiekt, ma przecież powierzchnię 6500 m2, w 90 % zasilany jest odnawialnymi
źródłami energii: tj. ciepła Ziemi i energii słonecznej.
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Obiekt posiada 170 miejsc hotelowych, w nowocześnie wyposażonych,
dwuosobowych pokojach. W budynku głównym znajduje się sala konferencyjna na
240 miejsc. Jej ściany stanowią naturalne fragmenty skał dewooskich. Ponadto jest
szereg mniejszych sal konferencyjnych i wyposażonych w nowoczesną aparaturę
laboratoriów.
Na forum wygłoszono w ciągu dwu dni obrad szereg ciekawych referatów.
Przypomniano wielkiego polskiego geologa prof. Jana Samsonowicza oraz postad
przewodnika-przyrodnika Edmunda Massalskiego. Ciekawy wykład nt. Górnictwo
kruszcowe i minerały Gór Świętokrzyskich wygłosił dr Rafał Siuda z Uniwersytetu
Warszawskiego. Zaś inny naukowiec tej uczelni, dr hab. Grzegorz Barczyk,
zaprezentował ciekawą prezentację nt.: Jaskinie tatrzaoskie jako obiekty
turystyczne.
Bardzo udanym pomysłem i wielkim ,,novum” na spotkaniach przewodnickich były
geologiczne zajęcia warsztatowe. Przypominało to dwiczenia z czasów studenckich.
Niezwykle ambitne i naładowane wiedzą teoretyczną, młode doktorantki Instytutu
Geologicznego Uniwersytetu Warszawskiego prowadziły zajęcia z rozpoznawana
skał i minerałów oraz czytania map geologicznych. Zapoznano też uczestników
z nowymi technologiami w obrazowaniu powierzchni Ziemi. Nic dziwnego, że nawet
autor, geograf z wykształcenia, który przecież w czasie studiów miał takie zajęcia
seminaryjne stwierdził: Na tych zajęciach nauczyłem się więcej niż w czasie całego
roku zajęd dwiczeniowych z geologii na Uniwersytecie Wrocławskim !!!
Największą atrakcją tego spotkania przewodników był wieczorny spacer na zamek
w Chęcinach. Gościom zamek przygotował pełną iluminację. A obiekt ten to Zamek
Królewski. Jego początki sięgają czasów Wacława II Czeskiego. Przez pewien czas
był też własnością biskupa wrocławskiego Jana Muszkaty. Tu zdeponowano w 1318
r. skarbiec Archidiecezji Gnieźnieoskiej, by go chronid przed Zakonem Krzyżackim.
Tu gromadziło się rycerstwo polskie przed wyruszeniem w 1331 r. pod Płowce,
gdzie miała miejsce słynna bitwa z Zakonem Krzyżackim. Zamek rozbudował
Kazimierz Wielki. Warownia była również wykorzystywana jako więzienie. Wśród
skazanych przebywał tu m. in. Michael Kuchmester von Sternberg, przyszły Wielki
Mistrz Krzyżacki.
Przewodnicy dolnośląscy opowiadają, że na tym zamku więziony był Piast. z ich
terenu. Był to książę oleśnicki Konrad VII Biały. Dostał się on do niewoli w czasie
bitwy pod Grunwaldem, gdzie walczył po stronie Krzyżaków. Do niewoli wziął go
czeski rycerz Jost z Salen. Więziony był do 8. 06. 1411, gdy z niewoli wykupił go brat
za sumę 100 tys. kop groszy praskich.
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Tylko, że wyprawa przewodników na zamek zakooczyła się nieszczęśliwie.
Zdradliwie upadł na oblodzonym terenie Grzesiu z Gdaoska.
No a wieczorny bal. Jakiś taki senny. Jadła oczywiście w nadmiarze. Stoły uginały się
od kiełbas, szynek, sałatek… Ale atmosfera jakaś nie taka. Brakowało Sandomierza,
tego ,,motoru” zabaw i rozrywek, nie mówiąc o popisach chóralnych
i indywidualnych. Tak jak bywało w poprzednich latach. A i ferajna ,,gdaoska” jakaś
ospała. Może brakowało pełnego składu, tych podpór z Legnicy, Wrocławia.
Łowicza, Wałbrzycha. Dobrze, że maleoka Pszczółka, z młodzieżą przewodnicką,
podtrzymywała tradycje dobrej zabawy.
By skooczyd z ,,żalami”, jeszcze jedna sprawa. Jakoś wielu z nas brakowało
mocniejszego wystąpienia Ani Sierpioskiej. Bądź, co bądź, to przecież
i przewodnicząca Komisji Przewodnickiej ZG PTTK i przewodnicząca Samorządu
Przewodnickiego. Krótkie, zdawkowe pozdrowienie uczestników Forum to za mało.
Przecież Aniu obradowaliście pół dnia. Coś tam ustalaliście, uchwalaliście. A i brad
przewodnicka oczekiwała informacji , co tam ,,na górze” w sprawach
przewodnickich się dzieje. Tego nam zabrakło !
O znaczeniu spotkania przewodników dla miejscowego środowiska, świadczy
obecnośd na forum wielu przedstawicieli świata nauki i Parków Narodowych:
Świętokrzyskiego i Ojcowskiego, dyrektorów muzeów, prezydentów miast, wójtów
gmin, proboszcza, dyrektorów wielu instytucji czy nawet przedstawicieli PKS. Na
czele całego ,,prezydium” Zjazdu stał wieloletni przyjaciel środowiska
przewodnickiego - Jacek Kowalczyk dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Wymieniono naukowców bo ECEG
jest zamiejscową placówką Instytutu Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. A na
Forum reprezentował ten Instytut prof. dr hab. Stanisław Skompski, który wygłosił
ciekawy wykład nt.: Góry Świętokrzyskie oczami geologa, oraz osobiście prowadził
terenowe warsztaty praktyczne po kamieniołomach: Mogiłka i Zachełmie.
Całośd złotu programowo wymyślił ,,baca wszystkich baców” - Kaziu Miciorek. Tak
baca, bo może to nie wysokie, ale przecież Góry Świętokrzyskie. A organizacyjnie
w sprawnym przeprowadzaniu zlotu pomagali mu ,,juhasi” koledzy Kamioski
i Pawlik. Dziękujemy.
A kto dawno nie był w Chęcinach niech rychło się tam wybierze. Jest co zwiedzad.
Nie tylko zamek królewski, ale i dwa wspaniale Rynki, Górny i Dolny. Przy tym
górnym znajduje się renesansowa kamieniczka ,,Niemczówka”. W pobliżu jest
ratusz, kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja z późnorenesansowymi stallami
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i wczesnobarokowym ołtarzem, zespół klasztorny ss. Bernardynek i budynek
dawnej synagogi.
W pobliżu Chęcin usytuowany jest Dwór Starostów z XVII w. Po remoncie obecnie
ten dwór jest siedzibą Regionalnego Centrum Naukowo-Technicznego z Centrum
Nauki Leonardo da Vinci. Jest to drugi co do wielkości, po Centrum Nauki Kopernik,
obiekt popularyzujący nowoczesną naukę. Ale atrakcje turystyczne to nie tylko
same Chęciny. W pobliżu znajdują się przecież: Jaskinia ,,Raj” i ,,Piekło”,, skansen
w Tokarni, czy Gród Pędzików. Atrakcji starczy na kilka dni.
Świętokrzyski ,,baca – Kaziu” umówił się już z przewodnikami z całej Polski, na
kolejne spotkanie w 2017 roku. Tym razem będzie to Ponidzie. Do zobaczenia!!!
Oby przyjechało na nie, jak najwięcej tych co byli w tym roku, ale i gości z
poprzednich lat. I tych co jeszcze nigdy nie byli na Ogólnopolskich Zjazdach
Przewodników Świętokrzyskich.

Zbigniew Piepiora
Portrety roślin chronionych
Antropopresja i zmiany klimatu powodują zanikanie części gatunków roślin.
Zjawisko to zauważalne jest także w Sudetach. Na przykład w masywie Śnieżnika
znajduje się jedyna w Polsce, nieliczna populacja dzwonka brodatego, a w Górach
Stołowych i Orlickich 3 jedyne w Sudetach populacje storczycy kulistej.
Najliczniejsza z nich, została odnaleziona przez dra Wojciecha Giżę w 2014 roku.
Złożona jest ona „aż” z 4 (czterech) osobników kwitnących.
Zdjęcia tych i wielu innych gatunków roślin, można obejrzed w „Gościocu na
Starówce” w Kowarach, gdzie w dniu 16.04.2016 roku o godz. 17.00 miało miejsce
uroczyste otwarcie wystawy oraz prelekcja okraszona pokazem zdjęd dra Wojciecha
Giży pt. „Portrety roślin chronionych”. Wystawa została zorganizowana dzięki
uprzejmości pani Danuty Piepiory.
Podczas prelekcji poznaliśmy gatunki, które były wykorzystywane jako pożywienie,
lekarstwa, rośliny miłośnicze, magiczne i afrodyzjaki, oraz te, które wykorzystywano
w sztuce, symbolice i architekturze, a także opatrzono „najłatwiejszymi” nazwami
botanicznymi: nasięźrzał pospolity i podejźrzon księżycowy.
Po wysłuchaniu tej prelekcji można powtórzyd za Stanisławem Jachowiczem:
„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”. Po prelekcji
można było także kupid książki naszego Gościa i zdobyd jego dedykację.
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Na wystawę wybrano 20 fotografii roślin, które występują w lasach i na łąkach,
głównie w Sudetach Wschodnich. Są to zdjęcia wykonane w plenerze, a ich
niezaprzeczalnym walorem jest naturalne piękno poszczególnych gatunków, oraz ...
ich drobne tajemnice. Spostrzegawczy widz dostrzeże niespotykane formy kwiatów
i wpadające w odwiedziny owady. - Portret naparstnicy zwyczajnej robiłem „z ręki”,
ponieważ trzmiel uwieczniony na zdjęciu nie chciał zaczekad – mówi dr W. Giża.
Ekspozycję można oglądad za darmo w „Gościocu na Starówce” przy ul. 1 Maja 23
w Kowarach. Jest czynna codziennie w godzinach 12-18 do 12.05.2016 i w
godzinach 12-20 od 13.05.2016 do kooca lata.

Krzysztof Tęcza
Kraina wygasłych wulkanów
W piątek 1 kwietnia 2016 r. zostaliśmy zaproszeni do Chaty Izerskiej w Szklarskiej
Porębie Dolnej na spotkanie z niezwykłym przewodnikiem Piotrem Norko. Swój
występ zatytułowany „Z krainy wygasłych wulkanów, pół żartem, pół serio wieści”
postanowił zaprezentowad mimo daty kojarzącej się nam raczej z żartami. Trzeba
jednak przyznad, że opowieśd oraz przedstawione zdjęcia, mimo iż czasami lekko
żartobliwe, pokazywały raczej niezwykłe piękno Pogórza i Gór Kaczawskich, terenu
bardzo słabo wykorzystywanego turystycznie.
W zasadzie autor skłania się do stwierdzenia by tereny te nazywad ”Krainą śpiących
wulkanów” co może sugerowad, iż mogą one niebawem obudzid się. Na razie
jednak nic na to nie wskazuje. Dzięki jednak zastygłym formom skalnych możemy
przeżyd tu chwile niesamowite. Widoczne wszędzie bazalty utworzyły tak
niesamowite miejsca, że często, gdy natkniemy się na nie, nie możemy oderwad od
nich oczu. Za przykład wystarczy miejsce znane jako Organy Wielisławskie.
Ponieważ Pogórze Kaczawskie jest dwukrotnie większe od właściwych gór by
poznad wszystkie ciekawe miejsca trzeba dziesiątek jeśli nie setek wycieczek. Piotr
ma ich na swoim koncie niezliczoną ilośd. Dlatego też w swojej kolekcji zdjęd ma te
przedstawiające żywą przyrodę jak i takie, które przedstawiają formy skalny, w tym
najpiękniejsze miejsce zwane różą bazaltową. Oczywiście w dniu dzisiejszym nie
wszystkie pokazywane miejsca są ogólnodostępne, niektóre zostały w międzyczasie
zniszczone, jednak wiele z nich zasługuje na poświęcenie jednego czy nawet kilku
dni by dotrzed do nich.
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Warto odwiedzid Wąwóz Myśliborski, ruiny szubienicy w Lipie, Rezerwat Wilcza
Góra, Zamek Grodziec, Dolinę Kaczawy, Świerzawę, Podgórki, Chrośnicę, Stromiec,
wieżę książęcą w Siedlęcinie, pałac książęcy we Wleniu. Warto wejśd na Skopiec,
który zmienił niedawno swoją wysokośd, wejśd na Górę Miłek czy dotrzed do jaskio
na Połomie. Warto także odwiedzid skrywający wiele tajemnic Jawor czy wreszcie
wdrapad się po bez mała pół tysiącach kamiennych stopni na Ostrzycę
Proboszczowicką nazywaną Śląską Fudżijamą. Warto wstawad przed wschodem
słooca by patrzed jak pierwsze jego promienie oświetlają poszczególne zbocza, jak
ciepło od nich bijące powoduje odparowanie porannej rosy, jak kolorowe
salamandry kąpią się w kałużach. Warto pozostad tu do zachodu słooca by zobaczyd
jak cienie przesuwają się po wzniesieniach, by w koocu zmrok spowił całą okolicę.
A wtedy warto pozostad jeszcze chwilę by posłuchad nocnych odgłosów
wyruszających na łowy drapieżników. Warto spojrzed w górę gdzie pomiędzy
koronami drzew na czarnym niebie świecą się tysiące gwiazd wyglądających tak
pięknie, że nie chce nam się wracad do domu. Warto owe spacery i obserwacje
powtórzyd o różnych porach roku by zobaczyd jak różni się dane miejsce
w zależności od tego czy oświetla je letnie słooce, czy przykrywają je pożółkłe
jesienne liście, czy je biała śnieżna pierzynka, czy w koocu rozkwitają wiosenną
zielenią.

foto: Krzysztof Tęcza
Warto zatem było przybyd na spotkanie z Piotrem Norko by zobaczyd zdjęcia
ukazujące te wszystkie niesamowite miejsca i by wysłuchad pięknej opowieści
człowieka zakochanego w Kaczawach. Ale teraz, gdy tylko nadarzy się okazja, warto
wyjśd z domu by na własne oczy zobaczyd to wszystko co widzieliśmy na zdjęciach.
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Pożegnania
Żegnamy Krzysztofa Mazurskiego

Krzysztof R. Mazurski (13.08.1946 – 30.03.2016)
W ostatnim dniu marca 2016r. wszystkimi krajoznawcami i przewodnikami
turystycznymi wstrząsnęła tragiczna wiadomośd. Serce Krzysztofa Mazurskiego
przestało bid! Była to szokująca wiadomośd, w którą trudno było uwierzyd. Nagle
okazuje się, że ten pełen energii, zapału, sił twórczych, wspaniały człowiek, wybitny
krajoznawca, autor wielu, bardzo wielu przewodników turystycznych zmienił szlak
z sudeckiego na niebiaoski.
Urodzony w Warszawie, od najmłodszych lat związany z Wrocławiem, gdzie tuż po
wojnie, w 1947 r przeprowadzili się jego rodzice. Tu ukooczył II LO, tu studiował
geografię na Uniwersytecie Wrocławskim. Znajomości Sudetów, zarówno na
wykładach, jak i na wycieczkach uczył go wspaniały profesor Wojciech Walczak.
Profesor to autor wielu monografii naukowych i podręczników akademickich, ale

56

i publikacji popularnonaukowych (np.: Ziemia Kłodzka, Karkonosze), czy
przewodników turystycznych (np.: Sudety Środkowe i Wschodnie, Góra Ślęża).
Krzysztof Mazurski wiele podróżował. Początkowo było to zwiedzanie Sudetów,
potem doszły Łużyce, wreszcie kraje europejskie i śmiało można powiedzied prawie
cały świat (no może bez Antarktydy).W ostatnich latach zwiedził min. RPA., Maltę,
Albanię czy Bałkany. Z podróży zawsze zamieszczał relacje w redagowanym przez
siebie magazynie Na szlaku.
Nie czas tu i miejsce na omawianie przebiegu całej pracy zawodowej zmarłego.
Trzeba jednak wspomnied, że poszedł w ślady swojego mistrza i wybrał karierę
naukową. Pracując w kilku uczelniach, m.in. w Akademii Ekonomicznej
i Politechnice Wrocławskiej, i innych uczelniach, doszedł w 1998 r. do godności
profesora nauk ekonomicznych. Doszedł to tego ciężką pracą naukową. Lista jego
publikacji obejmuje ponad 350 pozycji. W swojej działalności naukowej zajmował
się głównie sozologią, (czyli destrukcją i ochroną środowisk), regionalizacją oraz
krajoznawstwem i turystyką. Jego ważniejsze publikacje, to m.in.: Antropogeniczna
destrukcja środowiska rolniczego Dolnego Śląska Akademia Rolnicza Wrocław 1988,
Zagrożenia środowiska Dolnego Śląska Oficyna Wydawnicza Sudety Wrocław 1994,
Podstawy sozologii wydane w tej oficynie w 1998 r., czy Geografia turystyczna
Sudetów oraz Tereny zielone uzdrowisk sudeckich, obydwie wydane również
w Oficynie Wydawniczej Sudety w 2003 r.
Nie sposób nie wspomnied o Jego ulubionej postaci śląskiej, księżniczce Mariannie
Oraoskiej. Zafascynowany nią postanowił nie tylko zrekonstruowad przebieg jej
życia, ale szukał uzasadnienia dla zrozumienia jej postawy i zachowao, tak, aby były
one czytelne dla polskiego czytelnika, dla którego postanowił napisad książkę
o księżniczce. Był, więc okres kilkuletnich poszukiwao i odwiedzin miejsc, w których
żyła Marianna, szperania w dokumentach, literaturze. Trzeba było odnaleźd zamek
Reinhartshausen w Erbach, gdzie Marianna zmarła i została pochowana, trzeba było
przejrzed liczne tomy dokumentów w archiwach Hohenzollernów, trzeba było
prowadzid przez kilka lat bogatą korespondencję z różnymi osobami i instytucjami.
Ukazały się dwa wydania Krzysztofa R. Mazurskiego Miłośd i dramaty Królewnej
Marianny. Oficyna Wydawnicza Sudety. Wrocław 2000. A jak żmudna była praca
Autora niech świadczy: 239 przypisów, 102 pozycje piśmiennictwa i 55 ilustracji.
Praca naukowa K.R. Mazurskiego to nie tylko, tak jak każdego profesora wykłady
i zajęcia ze studentami, czy publikacje naukowe. Wiele czasu poświęcał na recenzję
prac naukowych i aktywny udział w konferencjach naukowych. Przykładowo
podam, ze recenzował publikację powstałą po międzynarodowej konferencji
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naukowej organizowanej przez Instytut Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego,
która odbyła się w 2000 r, pt.: Conditions of the foreign tourism development in
central and easte Europe. A publikacja na 432 stronach obejmowała 33 teksty
naukowców z wielu krajów Europy. Oczywiście sam też brał udział i wygłaszał
referaty na konferencjach naukowych. Była to chodby organizowana przez
Akademię Wychowana Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie w 2002 r. na temat
Aktualny stan i zadania przewodnictwa górskiego w Polsce. Był również
promotorem prac doktorskich, np. wypromował w 2010 r. dr Anitę Joannę Marek
na Uniwersytecie Gdaoskim.
Zmarły Krzysztof, bo tak popularnie się do Niego zwracaliśmy, z każdym, bowiem
z nas dolnośląskich krajoznawców czy przewodników, natychmiast po Poznaniu,
przechodził na zwracanie się do siebie po imieniu- był osobiście organizatorem
wielu konferencji, czy sympozjów, naukowych, popularno-naukowych czy
krajoznawczych. Stały one zawsze na wysokim poziomie naukowym, udawało się,
bowiem zawsze zapewnid wybitnych znawców poruszanej problematyki. Ze
względu na rangę i znaczenie warto szerzej zaprezentowad krajoznawcze
seminarium popularno-naukowe zorganizowane przez K.R. Mazurskiego w ramach
cyklu seminariów zainicjowanych przez Komisję Krajoznawcza ZG PTTK – Mijające
krajobrazy. Seminarium to odbyło się w dniu 10 grudnia 2011 r w gmachu Wydziału
Architektury Politechnik Wrocławskiej i nosiło tytuł: Dolnośląski krajobraz
kalejdoskopem jest. Organizator sam wygłosił pierwszy referat przedstawiając
pojęcie i aspekty krajobrazu zarówno przyrodniczego jak i kulturowego. Kolejni
naukowcy, m.in. prof. i prof. Alina Droppella-Hermannsdorfer i Barbara Lubicz-Miszkiewicz mówili o ewolucji i zmianach krajobrazu Dolnego Śląska, czy znakach
i symbolach z przeszłości Wrocławia. Zaś dr Roman Wytyczak z gabinetu map
Wrocławskiego Ossolineum przekazał informację o reliktach średniowiecznego
sposobu gospodarowania widocznym do dziś w krajobrazie Gór Sowich.
Wcześniej redagował materiały z sesji naukowej Społeczna i kulturowa rola
krajoznawstwa odbytej we Wrocławiu w 1977 r, a np. w 2001 Pięddziesiąt lat PTTK
na Dolnym Śląsku 1951-2001.·Ostatnie seminarium jakie zorganizował K. R.
Mazurski było sympozjum popularno-naukowe odbyte 21 listopada 2015 r. na
temat: Jan Długosz – pierwszy polski krajoznawca. Wśród referatów, na szczególną
uwagę zasługuje wystąpienie młodego, ambitnego wrocławskiego naukowca prof.
dr hab. Marka Cetwiośkiego, który od szeregu lat ,,głosi heretyckie poglądy"
dotyczące wybranych fragmentów dziejów Śląska, ostro polemizując z zapisami
Długosza. Chodby takich jak bitwa pod Psim Polem czy pod Legnicą. Wprawdzie
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nauczyciele historii pokolenia seniorów krajoznawstwa przewracają się w grobach,
ale prof. Cetwioski ma rację chodby odnośnie bitwy pod Legnicą. Długosz
gloryfikował zwycięstwo Krzywoustego. Gloryfikowała to zwycięstwo Polaków nad
Niemcami przez 50 lat PRL. Ale okazało się, że prof. Cetwioski ma rację. Od
kilkunastu lat nie ma w programie nauczania i w podręcznikach informacji o bitwie
pod Psim Polem. Tam, jak przekonywał prelegent ,,,cesarz doznał niewielkiego
uszczerbku…” jak to napisał Gall Anonim.
Ale niestety kolejnych sympozjów Krzysztof już nie zorganizuje, A był chodby plan
wspólnego z Komisja Krajoznawczą ZG PTTK zorganizowania ogólnopolskiej sesji w
500-tną rocznicę powstania Reformacji.
W świat krajoznawstwa i Sudetów wprowadził Go dr Janusz Czerwioski
z wrocławskiego Uniwersytetu. Z nim to wspólnie w 1983 r. wydał przewodnik
Sudety Zachodnie. Sport i Turystyka. Warszawa 1983.
Jego pierwszy, samodzielnie napisany przewodnik to: Świeradów Zdrój i okolice.
Sport i Turystyka. Warszawa 1974. Ukazało się w sumie ponad 50 przewodników
turystycznych. Były to przewodniki po poszczególnych pasmach sudeckich,
sanktuariach w Trzebnicy i Krzeszowie. Były także foldery, np. o Karpaczu wydany
przez KAW w 1978 r. czy o Krobielowicach ( 1999).

W sumie jego dorobek publicystyczny obejmuje ponad 2500 pozycji. Był
redaktorem Śląskiego Labiryntu Krajoznawczego w latach 1996 -1998. Był także
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w redakcji rocznika Dolny Śląsk. Zaś jego teksty ukazywały się we wszystkich
tomach Słownika geografii turystycznej Sudetów, oraz w wielu numerach
wydawnictw O/ Wrocławskiego PTTK, takich jak: Informator krajoznawczy, czy
Śląskie zeszyty krajoznawcze. Publikował w Wierchach i Ziemi.
Od 1986 Był redaktorem naczelnym Na szlaku przez 30 lat, gdzie zamieszczał
również wiele własnych tekstów.
Jego ,,dziełem życia” była Historia turystyki sudeckiej Oficyna Wydawnicza
,,Wierchy” Kraków 2012. Jak cenne to jest dzieło nich świadczy przyznana Autorowi
Nagroda Literacka PTTK za rok 2012

Jest to bardzo obszerna, licząca 672 strony publikacja. Autor zawarł w niej
wszechstronną syntezę dziejów turystyki w Sudetach. Omówił rozwój i wkład
w poznawanie i penetrowanie tego łaocucha górskiego zarówno przez Czechów
i Niemców, jak i przez Polaków w okresie przed- i powojennym. Jest to unikalne
i można powiedzied, że jedyne tego typu opracowanie nie tylko w polskim, ale i w
czeskim i niemieckim piśmiennictwie.
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Równie szeroka była jego działalnośd na polu publicznym. Przecież w 1982 r. za
działalnośd w NSZZ Solidarnośd został zwolniony z pracy i internowany.
Przez szereg lat działał w wielu organizacjach i instytucjach. Był członkiem Rady
naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego (przewodniczący Rady w latach 2005 –
2015). Był członkiem Sekcji Sudeckiej Komitetu zagospodarowania Ziem Górskich
PAN (1999 – 2010) i członkiem Komisji Architektury i Urbanistyki Oddziału PAN we
Wrocławiu. W latach 2008 – 2011 pełnił funkcję wiceprezesa Naturefriends
Internacjonal.
Do PTTK wstąpił w 1963 r. W latach 1989 – 2005 był członkiem Zarządu Głównego
PTTK, w tym w latach 1989 -1991 pełnił funkcję v-ce Prezesa ZG PTTK. W latach
1977 – 2010 był członkiem Komisji krajoznawczej ZG PTTK, w tym w latach 2002 –
2010 przewodniczącym Komisji. Za działalnośd w PTTK otrzymał w 2013 otrzymał
godnośd Honorowego członka PTTK, a w uznaniu zasług na polu turystki
i publicystyki krajoznawczej otrzymał szereg odznaczeo paostwowych, resortowych
i PTTK-owskim. W 2001 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Przedwczesna śmierd 30 marca 2016 r. wyrwała Go z naszych szeregów. Wyrwała w
momencie, gdy kooczył redagowanie swojego kolejnego dzieła życia Encyklopedii
Karkonoskiej.
CZEŚD JEGO PAMIĘCI !!!
Stanisław Dziuba
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