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Wprowadzenie

Bukowiec, siedziba Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Karkonoszy działającej
przy Związku Gmin Karkonoskich. Foto: Krzysztof Tęcza
Szanowni Czytelnicy. Drogie Koleżanki i Koledzy!
W grudniowym numerze „Krajoznawcy” prezentujemy materiały poświęcone
spotkaniom krajoznawczym czy różnego rodzaju jubileuszom. Nie ma w tym
nic dziwnego, gdyż rok 2016 pełen jest okrągłych dat. Jednak nad kilkoma
z nich należy się pochylić nieco bardziej. I tak, w tym roku przypada 10 rocznica
wydawania Krajoznawcy Kujawsko-Pomorskiego oraz wydanie 50 numeru
tego pisma. W związku z tym chciałbym złożyć serdeczne życzenia
Krzysztofowi Czerepowickiemu, dzięki któremu doszło do powstania pisma,
i który wciąż je redaguje. W obecnym roku przypada także 70 rocznica
powstania Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, który wywodzi
się ze struktur Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Była zatem okazja do
świętowania, ale także do zorganizowania specjalnej sesji krajoznawczej oraz
uhonorowania tablicą pamiątkową Tadeusza Stecia, nazywanego
„przewodnikiem przewodników”. Stanisław Maciej Gębski nadesłał tekst,
w którym opisuje historię Klubu Turystyki Kwalifikowanej „OSTAŃCE”
i chciałbym w tym miejscu zaproponować Wam, Drodzy Czytelnicy, byście
czytając go zastanowili się czy nie warto przysłać podobnych opisów dotyczące
Waszych działań.
W ostatnim okresie miało miejsce wiele spotkań krajoznawczych i dobrze, że
przysłaliście tak wiele sprawozdań. Spotkania takie bowiem, nie tylko, że
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przynoszą wiele nowych wiadomości, to także umacniają więzi między ich
uczestnikami. A jak ciekawe tematy są poruszane podczas takich spotkań,
wystarczy zapoznać się choćby z relacjami z Pomorza, Lublina czy Jeleniej Góry.
Zamieszczam także kilka zdań o jednym z najwybitniejszych kolekcjonerów,
jakimi szczyciło się nasze Towarzystwo. Był nim Edmund Rakowski. Niestety
ten Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa wyruszył niedawno w ostatnią
podróż, jednak pamięć po nim pozostanie.
Czasami zdarzają się sytuacje zaskakujące, ale bardzo miłe. Taką właśnie było
przyznanie nagrody Starosty Jeleniogórskiego „LICZYRZEPY” dla Regionalnej
Pracowni Krajoznawczej Karkonoszy działającej przy Związku Gmin
Karkonoskich w Bukowcu. Pracownia została wyróżniona jako „Najlepszy
produkt turystyczny 2016 roku”. Jak więc widać czasami podejmowane
działania i związana z nimi praca popłaca. Warto zatem podejmować nowe
wyzwania.
By jednak wiadomości o takich wydarzeniach docierały do nas, muszę prosić
Was o przysyłanie stosownych informacji. Szanowne Koleżanki i Koledzy,
dzielcie się z innymi swoimi osiągnięciami, swoimi działaniami, czy smutkami.
Nikt tego za Was nie zrobi, a my będziemy mogli upubliczniać te informacje tak,
by pokazać wszystkim, iż krajoznawstwo w naszym Towarzystwie ma się
dobrze.
Krzysztof Tęcza

6

Jubileusze
Krzysztof Czerepowicki
Jubileusz Krajoznawcy Kujawsko-Pomorskiego
Właśnie ukazał się pięćdziesiąty numer „Krajoznawcy Kujawsko-Pomorskiego”Informatora Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa
PTTK. W tym roku przypada również okrągła 10-rocznica wydawania naszego
periodyku. Przytoczę fragment pierwszego artykułu z debiutanckiego numeru:
Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa KujawskoPomorskiego w dniu 25 listopada 2006 roku na swoim posiedzeniu postanowiło
wydawać swój informator pod nazwą „Krajoznawca Kujawsko-Pomorski”.
Zawierać ma on krótkie informacje dotyczące życia instruktorów krajoznawstwa
naszego województwa. Będą to sprawozdania z przeprowadzonych imprez
krajoznawczych, informacje z posiedzeń RKIK, dane nowo mianowanych
Instruktorów Krajoznawstwa Regionu, sylwetki nowych Zasłużonych
Instruktorów Krajoznawstwa oraz Instruktorów Krajoznawstwa Polski, notki
biograficzne członków RKIK, składy referatów weryfikacyjnych odznak
krajoznawczych, wykazy odznak krajoznawczych „funkcjonujących” w naszym
województwie. Z czasem zakres tematyczny na pewno zostanie poszerzony.
Myślimy o tym, aby periodyk nasz wychodził cyklicznie - na początek
przynajmniej raz na pół roku. Czy to się nam uda zależeć będzie również od Was
instruktorzy krajoznawstwa. Chcielibyśmy, aby i Wasze artykuły od czasu do
czasu pojawiały się na łamach „Krajoznawcy Kujawsko-Pomorskiego”.
Mam nadzieję, że się z tych planów i założeń wywiązaliśmy. Dziesięć lat
i pięćdziesiąt numerów o tym świadczy. W tym miejscu chciałbym podziękować
wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego. Bez współpracy autorów
licznych artykułów nie wydalibyśmy tylu numerów. Dobrze się też składa, że
oba jubileusze wpisują się w ROK KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO, jaki PTTK
obchodzi w 2016 r.

Krzysztof Czerepowicki
X Jubileuszowy Wojewódzki Zlot Aktywnych Krajoznawców
Jak wynika z obowiązującej od kilkunastu lat tradycji, kujawsko-pomorscy
krajoznawcy w pierwszy lub drugi weekend października spotykają się na
corocznym Wojewódzkim Zlocie Aktywnych Krajoznawców. Tym razem
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organizatorem dziesiątego jubileuszowego WZAK był Oddział Kujawski PTTK
we Włocławku, a ściślej rzecz ujmując jego działacze na czele z Jerzym
Chudzyńskim. Właśnie oddział ten, słowami Henryka Wasilewskiego, szefa
Oddziałowej Komisji Krajoznawczej, deklarację zorganizowania X WZAK złożył
w dniu 11 stycznia 2014 roku podczas obradującego w Forcie XIV w Toruniu IV
Sprawozdawczo-Wyborczego Sejmiku Krajoznawców PTTK Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Sobota, 9 października 2016 roku, to dzień, w którym do Włocławka przyjechali
krajoznawcy z różnych zakątków naszego i nie tylko naszego województwa.
W Hotelu Kujawy, który był bazą X WZAK, zjawiło się blisko 50 uczestników
reprezentujących środowiska krajoznawców oddziałów PTTK z Bydgoszczy,
Chełmna, Grudziądza, Torunia oraz oczywiście Włocławka. Na X WZAK przybyli
również po raz kolejny krajoznawcy z województwa pomorskiego,
zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, a także śląskiego.
Po przyjeździe zgłosiliśmy się w punkcie przyjęć, gdzie otrzymaliśmy
przygotowane przez organizatorów krajoznawcze materiały promocyjne.
Następnie skierowano nas do Sali Konferencyjnej, gdzie planowane było
rozpoczęcie Zlotu. O godzinie 11.00 Komandor Jerzy Chudzyński powitał
wszystkich zebranych w tym Panią Ewę Adamczyk, córkę Heleny Cieślak, której
imię przyjął włocławski WZAK. W tym momencie Krzysztof Czerepowicki
przekazał zebranym jedną informację. Otóż jak można było zauważyć, Zlot nosił
imię śp. Heleny Cieślak. W ten sposób w związku z przypadającą w kwietniu
2016 roku piątą rocznicą śmierci „Naszej Helenki” Kujawsko-Pomorskie
Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa swoją uchwałą nr 3/2016 postanowiło,
aby X Jubileuszowy Wojewódzki Zlot Aktywnych Krajoznawców WZAK
Włocławek 2016 nazwać imieniem śp. Heleny Cieślak, wybitnej działaczki
naszego Towarzystwa, Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa.
Punktualnie o godzinie 11.30 przejął nas Andrzej Szczepański, który
w pierwszym dniu imprezy pełnił funkcję przewodnika. Zaprosił nas do
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stojącego nieopodal hotelu autokaru i ruszyliśmy na trasę obejmującą Ziemię
Dobrzyńską. W tym roku pogoda nie dopisywała. Drobne opady deszczu, mało
słońca i stosunkowo niska temperatura nie sprzyjała WZAKowiczom - tak było
całą sobotę, a także w niedzielę.
Przez poprzemysłowa dzielnicę Włocławka dojechaliśmy do mostu na zaporze,
skąd z okien autokaru zobaczyliśmy miejsce upamiętniające tragiczną śmierć
ks. Jerzego Popiełuszki. Przekraczając Wisłę, pożegnaliśmy Kujawy
i powitaliśmy Ziemię Dobrzyńską, która dzisiaj była celem naszej eskapady.
Pierwszym etapem sobotniej wyprawy był Dobrzyń nad Wisłą, jedno
z najstarszych miast polskich, historyczna stolica Ziemi Dobrzyńskiej. Położony
jest na prawym wysokim brzegu Wisły, 96 m n.p.m. niedaleko Zbiornika
Włocławskiego. Pierwsza wzmianka o istniejącym grodzie kasztelańskim
pochodzi z 1065 roku. Miasto powstało przed 1230 rokiem z inspiracji zakonu
braci dobrzyńskich, władających tym terytorium przed Krzyżakami. Pierwsze
kroki skierowaliśmy na ulicę Farną 7, gdzie obejrzeliśmy małą wystawę
ciekawych przedmiotów pochodzących w niedawno rozwiązanego małego
muzeum regionalnego, zwanego Muzeum Dobrzyńskim. Muzeum powstało
z inicjatywy Klubu Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej PTTK, którego aktywnym
działaczem jest nasz kolega Instruktor Krajoznawstwa Regionu Ryszard
Bartoszewski. Niestety ostatnie wybory nowych władz samorządowych
spowodowały, że muzeum przestało w takiej formule istnieć. Dlatego też
w gospodarstwie agroturystycznym, do którego przywiódł nas Andrzej
Szczepański, mogliśmy podziwiać dawne narzędzia, sprzęty domowego użytku,
zabytki techniki, książki, wydawnictwa, dokumenty oraz fotografie. W tak
ciekawym otoczeniu mogliśmy wypić ciepłą kawę lub herbatę, a także zjeść
smaczne ciasteczka. Następnie w towarzystwie rycerza Zakonu Braci
Dobrzyńskich oraz gospodarza udaliśmy się na pobliską Górę Zamkową, skąd
rozciąga się wspaniały widok na szeroką dolinę Wisły. Po drodze zobaczyć
można było fragment ruin kościoła pw. św. Krzyża wzniesionego pod koniec
XIII wieku, a zniszczonego w 1656 roku. W maju 1926 roku na szczycie Góry
Zamkowej postawiono krzyż, który mieliśmy okazję zobaczyć. U podnóża góry
zrobiona została zbiorowa fotografia wszystkich uczestników X WZAK.
Kolejnym obiektem, do którego dotarliśmy w Dobrzyniu, był pofranciszkański
kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pochodzący z przełomu
XIII i XIV wieku. Świątynia była kilkakrotnie rujnowana i odbudowywana, przez
co zatraciła w większości swe cechy stylowe. Wyposażenie świątyni jest w stylu
barokowym. Na uwagę zasługuje kaplica św. Walentego, krucyfiks barokowy
z XVIII wieku i marmurowa płyta nagrobna generała wojsk polskich, Damazego
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Mioduskiego. Do kościoła przylega trójskrzydłowy budynek dawnego klasztoru
Franciszkanów z końca XVIII wieku, z którym ma wspólny wirydarz.
Po zajęciu miejsc w autokarze skierowaliśmy się do małej wsi Czarne,
a konkretnie do znajdującego się tam właśnie przepięknego drewnianego
kościółka pw. św. Michała Archanioła. Został on zbudowany na przestrzeni lat
1790-1793 z inicjatywy właścicieli wsi Czarne Michała i Kajetana Pląskowskich.
O historii i remoncie kościoła o konstrukcji zrębowej na kamiennym
podmurowaniu barwnie, ciekawie i zajmująco opowiadał proboszcz Henryk
Wysocki. Jest to jeden z najciekawszych zabytkowych drewnianych kościołów
ze względu na wspaniałą architekturę, jego wystrój oraz wyposażenie wnętrza.
Mieliśmy okazję zobaczyć znajdującą się wewnątrz późnobarokową
polichromię datowaną prawdopodobnie na połowę XIX wieku. Ołtarz główny,
dwa ołtarze boczne, chrzcielnica o ażurowej dekoracji, a także dwa ciekawe
konfesjonały dopełniły reszty. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że jest to
kościół zachowany w stanie pierwotnym. Wrażenie, jakie wynieśliśmy po jego
zwiedzeniu, na długo pozostaną w pamięci.
Następnym etapem naszej wycieczki były Bobrowniki, dawniej miasteczko,
obecnie wieś gminna. Celem naszego przybycia w to miejsce były głównie ruiny
zamku obronnego wzniesionego około połowy XIV wieku prawdopodobnie
przez piastowskiego księcia dobrzyńskiego Władysława Garbacza (Garbatego).
Był siedzibą książęcą, starostów książęcych, wójtów krzyżackich i starostów
królewskich. W okresie władania zamkiem przez Krzyżaków został on
przebudowany. Był to obiekt leżący pierwotnie na sztucznej wiślanej wyspie.
Wzniesiony był na planie zbliżonym do kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem,
miał dwa skrzydła, otoczony był murami obronnymi i fosą, posiadał jedną
bramę wjazdową oraz wieżę obronno-sygnalizacyjną. Dookoła budowli
rozmieszczone były budynki gospodarcze. O historii miejscowości oraz zamku
w ciekawy sposób opowiedział nam pracownik Urzędu Gminy Bobrowniki.
Obecnie śladem dawniej świetności obiektu są jedynie elementy murów
obronnych oraz wieży. Według słów naszego przewodnika po tym obiekcie
władze gminne chcą doprowadzić pozostałości zamku do stanu, w którym
w bezpieczny sposób będzie można go zwiedzać.
I to był ostatni element wycieczki po Ziemi Dobrzyńskiej. Z Bobrownik
udaliśmy się w drogę powrotną. Do Włocławka dojechaliśmy przez liczący 620
metrów długości kratownicowy most stalowy wybudowany w roku 1937.
Obecnie nosi on imię marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, który jest jednym
z honorowych obywateli Włocławka i który 25 września 1937 roku uroczyście
przeciął wstęgę i otworzył most.
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Po powrocie do hotelu nastąpiło zakwaterowanie w przydzielonych pokojach.
W szybki sposób musieliśmy zjeść obiadokolację, ponieważ już o godzinie 18.00
Andrzej Szczepański ponownie „przejął” nas, by pokazać nam Włocławek
wieczorową porą. Rozpoczęliśmy od kościoła seminaryjnego pw. św. Witalisa,
najstarszego architektonicznego zabytku miasta. Zbudowany został on w stylu
gotyckim w roku 1330. Jest to budowla jednonawowa, z wydzielonym
prostokątnym prezbiterium zamkniętym wielobocznie, odchylonym od osi
korpusu w lewo, co ma przypominać pozycję umierającego na krzyżu Jezusa.
Stosunkowo skromne wnętrze świątyni ma sklepienie krzyżowo-żebrowo.
W latach 1330-1411, tj. do czasu ostatecznego ukończenia budowy nowej
bazyliki katedralnej, kościół ten pełnił funkcję tymczasowej katedry. Potem
został oddany do użytku znajdującego się w pobliżu szpitala (przytułku) pod
wezwaniem św. Witalisa. Obecnie jest kościołem seminaryjnym włocławskiego
Wyższego Seminarium Duchownego.
Kolejnym obiektem, który obejrzeliśmy była bazylika katedralna
Wniebowzięcia NMP we Włocławku. Jest to budowla gotycka wznoszona od
1340 do 1526 roku. Konsekracji dokonano w 1411 po ukończeniu korpusu
nawowego. Dzięki organizatorom WZAK mieliśmy możliwość zobaczenia przy
pełnym oświetleniu wnętrza najcenniejszych zabytków we wnętrzu świątyni,
czyli gotyckie witraże z około 1350, nagrobek biskupa Piotra z Bnina wykonany
z czerwonego marmuru autorstwa Wita Stwosza z 1494 roku, a także
drewnianą figurę Matki Bożej z początków XV wieku.
Po zwiedzeniu katedry zawitaliśmy do mieszczącego się nieopodal w budynku
byłego kolegium wikariuszy Muzeum Diecezjalnego. Mieliśmy możliwość
zwiedzenia bardzo bogatej i ciekawej ekspozycji muzealnej obejmującej
unikalną kolekcję zabytków włocławskiej diecezji, a także zapoznania się
z historią tworzenia tej ciekawej placówki. Tym bardziej że Andrzej
Szczepański nie tak dawno był pracownikiem tegoż Muzeum.
Z muzeum udaliśmy się na nadwiślańskie bulwary, gdzie mieliśmy możliwość
obejrzenia ładnej zielono-bursztynowej iluminacji mostu Edwarda ŚmigłegoRydza. Idąc wzdłuż Wisły, dotarliśmy do Starego Rynku, gdzie niestety tylko
z zewnątrz zobaczyliśmy późnogotycki kościół pw. św. Jana Chrzciciela, dawną
farę miejska. Kościół ten został zbudowany w roku 1538, na miejscu dawnej
budowli sakralnej na wzgórzu nad Wisłą, opisywanej już w 1065 roku.
W przeszłości fara bywała wiele razy zalewana w wyniku powodzi. Dwie takie
powodzie upamiętniają wyryte na cegłach ściany daty. Dopiero powstanie
bulwarów nadwiślańskich w XIX wieku zapobiegło zalewaniu kościoła.
Na Starym Rynku widzieliśmy też niedawno oddaną do użytku grającą
fontannę. Ale i tej atrakcji, ze względu na porę dnia, nie mieliśmy możliwości
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obejrzenia „w akcji”. I to był ostatni punkt sobotniego programu
krajoznawczego. Ulicą 3 Maja i Kościuszki dotarliśmy do naszej bazy.
Na zakończenie sobotniego dnia odbyło się XII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK, w którym oprócz
członków Kolegium uczestniczyła Pani Ewa Adamczyk - córka Heleny Cieślak
oraz przewodniczący Oddziałowej Komisji Krajoznawczej Henryk Wasilewski.
Na nasze posiedzenie Pani Ewa, nawiązując do tradycji związanej ze swoją
Mamą, przyniosła domowe ciasto. Podczas obrad poruszyliśmy wiele wątków
związanych głównie z organizacją kolejnego WZAK w 2018 roku.
Niedziela 9 października powitała nas pogodą podobną do sobotniej. Podczas
śniadania Jerzy Chudzyński każdemu uczestnikowi WZAK wręczył Odznakę
Turystyczno-Krajoznawczą „Znam Włocławek i okolice” w stopniu brązowym
oraz grupowe zdjęcie wszystkich krajoznawców zrobione pod Górą Zamkową
w Dobrzyniu nad Wisłą. Na godzinę 8:30 planowany był odjazd autokaru.
Niedzielny przewodnik, Jerzy Chudzyński, którego wspierał Henryk
Wasilewski, zaproponował trasę obejmującą południową część Kujaw.
Pierwszym punktem wycieczki było leżące w obrębie tzw. Wysoczyzny
Kujawskiej miasteczko Chodecz. W to miejsce przywiódł nas Jerzy, abyśmy
mogli obejrzeć zespół budynków cmentarnych, w skład którego wchodzą
późnobarokowe: kaplica św. Jakuba, katakumby (kolumbarium) i szpital (dom
braci szpitalnych). Wszystkie trzy elementy stanowiące architektoniczną całość
powstały w 1799 roku, a fundatorem był starosta przedecki Jakub Zygmunt
Kretkowski. Obejrzeliśmy też najstarszy, do dzisiaj zachowany i czynny
cmentarz Kujaw Wschodnich, założony na surowym korzeniu w tym samym
okresie co wspominany wyżej zespół budynków cmentarnych. Spoczywa tu
wiele zacnych rodów m. in. Boryssowiczów, Romanowskich. Z okien autokaru
zobaczyliśmy też kościół pw. św. Dominika z połowy XIX wieku. Z Chodcza
przez Lubień Kujawski dotarliśmy do miejscowości Kłóbka. Celem naszego
pobytu w tym miejscu był Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny, skansen,
który jest filią Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej z Włocławka.
W skansenie podzieleni zostaliśmy na dwie grupy. Pierwsza zaczęła od wizyty
w wyremontowanym pałacyku, gdzie eksponowane są wnętrza stylizowane na
ziemiańską siedzibę z lat 30. XX wieku. W tym miejscu ostatnie lata życia
spędziła Maria Wodzińska, znana malarka i pianistka, narzeczona Fryderyka
Chopina, przedstawicielka największej kujawskiej rodziny magnackiej
Wodzińskich. Wyremontowany pałacyk stanowi doskonałe uzupełnienie parku
etnograficznego w Kłóbce o obszar kultury ziemiańskiej. Funkcje i wyposażenie
poszczególnych pomieszczeń odtworzono zgodnie z przekazami historycznymi,
w tym informacjami od ostatnich przed wojną właścicieli dworu. Dość duże
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wrażenie zrobiła część gospodarcza pałacyku: kuchnia, spiżarnia, pralnia.
Druga część grupy została w skansenie, gdzie miała możliwość zobaczenia, jak
wyglądała dawna zabudowa wsi, tradycyjne przedmioty i narzędzia związane
z życiem i pracą mieszkańców naszego regionu. Na obszarze około 6 ha, wśród
pięknej przyrody, w otoczeniu lasów, postawionych zostało około 20 obiektów
z końca XVIII, z XIX i początku XX wieku, w większości przeniesionych
z różnych wsi Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Zwiedziliśmy różne zagrody
gospodarskie, wiatrak, kuźnię, szkołę, karczmę, a także remizę strażacką.
Po zwiedzeniu obiektów znajdujących się w Kłóbce przez Kowal dojechaliśmy
do położonej w samym centrum Gostynińsko-Włocławskiego Parku
Krajobrazowego miejscowości Goreń Duży, w której znajduje się „Zielona
Szkoła”. Niegdyś niepozorny budynek, dziś nowoczesny ośrodek dydaktyczno-rekreacyjny. W tym miejscu bowiem zaplanowane były dwa punkty programu:
otwarte zebranie krajoznawców województwa kujawsko-pomorskiego oraz
obiad. Przed posiedzeniem, jako ciekawostkę i kontynuację z przednich WZAK
wywieszono długą listę uczestników wszystkich dotychczasowych Zlotów. Lista
ta cieszyła się dużym zainteresowaniem. Kiedy przeanalizowano nazwiska
osób, które do tej pory były na dziewięciu i są na dziesiątym WZAK, to lista
„stopniała” do jedynie dwóch osób: Tadeusz Perlik z Torunia oraz Krzysztof
Czerepowicki z Grudziądza.
Spotkanie rozpoczęto od bardzo ważnej kwestii. Otóż Krzysztof Czerepowicki
przedstawił zebranym informację, że Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego
PTTK na wniosek oddziałowych komisji krajoznawczych oraz przy poparciu
Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa nadała
Honorowe tytuły Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa Janowi
Kamińskiemu z Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi z Grudziądza
oraz Andrzejowi Szczepańskiemu z Kujawskiego Oddziału PTTK z Włocławka.
Jako członek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK Krzysztof Czerepowicki obu
kolegom złożył gratulacje oraz wręczył akty mianowania, legitymacje, a także
duże i małe „blachy” instruktorskie. W trakcie spotkania przedstawione zostały
dokonania Kolegium w okresie od IX WZAK, który odbył się w ubiegłym roku
w Inowrocławiu. Przekazano też uczestnikom miejsce następnego XI
Wojewódzkiego Zlotu Aktywnych Krajoznawców, będzie nim Oddział Miejski
PTTK im. Mariana Sydowa z Toruniu. Niestety nie udało się do tej pory ustalić
miejsca kolejnych Zlotów. W końcowej fazie wystąpienia przewodniczący
Kolegium złożył podziękowania gospodarzom i organizatorom WZAK. Wręczył
okolicznościowe adresy oraz książki z podziękowaniem za trud wniesiony
w organizację i przeprowadzenie tej sztandarowej imprezy. Otrzymali je
komandor Zlotu Jerzy Chudzyński oraz jego zespół w składzie Magda Pinter,
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Andrzej Szczepański, Henryk Wasilewski oraz Zygmunt Gdaniec, a także
Oddziałowa Komisja Krajoznawcza.
Po posiedzeniu zaserwowano smaczny i ciepły obiad, po którego zjedzeniu
ruszyliśmy do królewskiego miasta Kowala. Na skwerze pod pomnikiem króla
Kazimierza III Wielkiego powitał nas burmistrz Kowala pan Eugeniusz
Gołembiowski. Przedstawił w krótkich słowach historię powstania i odsłonięcia
w 2010 roku pomnika, którym uczczono 700 rocznicę urodzin króla.
Odpowiedział też na kilka naszych pytań, po czym się pożegnaliśmy. Pod
pomnikiem odbyła się też sesja fotograficzna.
Następnie udaliśmy się do siedziby dyrekcji Gostynińsko-Włocławskiego Parku
Krajobrazowego, gdzie oczekiwał na nas jego pracownik kolega Lesław
Urbankiewicz, który ma uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu.
Zapoznał on nas z historią i teraźniejszością Parku, a także z zagadnieniami
ochrony przyrody realizowanymi przez tą placówkę. Gostynińsko-Włocławski
Park Krajobrazowy utworzony został 5 kwietnia 1979 roku dla ochrony
rozległych terenów pradoliny Wisły. Leży pomiędzy Włocławkiem, Kowalem,
Łąckiem, Gostyninem i Płockiem. W Parku dominuje roślinność leśna, jest tu też
ponad 40 jezior polodowcowych, a wśród wyjątkowe w skali światowej Jezioro
Gościąż. Jako ciekawostkę trzeba dodać, że na terenie Parku występuje jeden
z największych w Polsce kompleksów wydm śródlądowych, na które w trakcie
dojazdu do Gorenia Wielkiego zwrócił naszą uwagę kolega Jerzy Chudzyński.
Na terenie Parku znajduję się 12 rezerwatów przyrody, z których pięć leży na
terenie naszego województwa. G-WPK jest ważnym elementem naturalnego
korytarza ekologicznego łączącego Kampinoski Park Narodowy z Puszczą
Bydgoską i Borami Tucholskimi. O atrakcyjności tego terenu decydują
wyjątkowe walory krajobrazowe i wartości przyrodnicze. Na logo G-WPK
znajduje się wizerunek ptaka o nazwie rycyk. Po zakończeniu prezentacji
gospodarz zaprosił nas do obejrzenia niedawno otworzonego Ogrodu
Edukacyjnego „Rycykowy Zakątek”, gdzie mieliśmy możliwość zapoznania się
z bardzo ciekawymi i rzadko spotykanymi elementami służącymi do
ekoedukacji szczególnie młodych ludzi. „Rycykowy Zakątek” był ostatnim
obiektem przed powrotem do Włocławka. Autokarem zajechaliśmy pod
dworzec, a następnie pod hotel. W tym miejscach część uczestników WZAK
zakończyła swój w nim udział.
Ci, co pozostali, a była to grupa licząca około połowy WZAKowiczów, ruszyli
w jeszcze jedno miejsce. Celem było znajdujące się w odległości około
6 kilometrów od Włocławka uzdrowisko Wieniec Zdrój. Położone jest ono na
terenie nizinnym lekko falistym, pokrytym rozległym masywem lasów
sosnowych o bogatym poszyciu z przewagą jałowca. Powietrze tu nasycone jest
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eterycznymi substancjami (fitoncydami) wydzielanymi przez drzewa iglaste.
Miejsce to cechuje klimat nizinny z niewielkimi wahaniami temperatury i dużą
zacisznością. Działanie na organizm łagodnie intensywnych bodźców
klimatycznych, czystość powietrza wywołują korzystne efekty biologiczne,
przyczyniające się do normalizacji odczynów ustroju, usprawnienia czynności
narządu oraz do zwiększenia naturalnej odporności organizmu. Pobyt w takim
miejscu niweluje skutki szkodliwości cywilizacyjnych stanowiących podłoże
wielu chorób. Walory lecznicze uzdrowiska znane są od 1907 roku, kiedy to na
terenie dóbr należących do barona Leopolda Kronenberga odkryto źródła wód
siarczanowo-chlorkowo-wapniowo-sodowo-fluorkowo-siarkowych i borowiny.
Po zwiedzeniu centrum uzdrowiska nastąpił powrót do Włocławka i tym
samym X Jubileuszowy Wojewódzki Zlot Aktywnych Krajoznawców im. Heleny
Cieślak dobiegł końca. Powiedzieliśmy sobie „Do zobaczenia za rok na XI
WZAK”.

Krzysztof Tęcza
Konferencja „70 lat PTT-PTTK na Ziemi Jeleniogórskiej”
W sobotę 19 listopada 2016 roku w auli Uniwersytetu Ekonomicznego
w Jeleniej Górze miała miejsce konferencja „70 lat PTT-PTTK na Ziemi
Jeleniogórskiej”, zorganizowana z okazji jubileuszu 70-lecia Oddziału Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Sudety Zachodnie”. Spotkanie
zostało objęte patronatem Pani Dziekan dr hab. Elżbiety Sobczak, prof. nadzw.
UE, która przekazała stosowny adres dla Oddziału PTTK. W piśmie czytamy:
70 lat temu, po zakończeniu II wojny światowej, kiedy Dolny Śląsk znalazł się
w granicach Polski, zadania turystycznego „oswajania” tych ziem podjął się
Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, którego
kontynuatorem jest dzisiejszy Jubilat – Oddział PTTK „Sudety Zachodnie”. Rola
PTTK w popularyzacji krajoznawstwa i turystyki, rozwijania umiłowania
Ojczyzny i kształtowania postaw patriotycznych była wielokrotnie podkreślana
i stawiana jako wzór do naśladowania. Tym bardziej należy ją docenić, że opiera
się ona na społecznej pracy i bardzo szczytnych ideach. (…) Dzisiejszy Jubileusz
jest znakomitą okazją do podziękowania Państwu za podjęty wiele lat temu trud
pobudzania i rozwijania pasji turystycznej wśród wielu pokoleń mieszkańców
Ziemi Jeleniogórskiej.
Dobre słowa dla Oddziału zostały także przekazane od wielu instytucji i osób
prywatnych. Na spotkanie przybyli m. in.: Anna Konieczyńska (Starosta
Jeleniogórski), Zdzisław Gasz (Członek Honorowy PTTK), Przemysław
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Tołokonow (Dyrektor KPN), Krystyn Chudoba (Prezes Oddziału Wrocławskiego
PTTK), Agnieszka Łętkowska (Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych, oddział w Jeleniej Górze), Irena Kempisty (Naczelnik
Wydziału Kultury i Turystyki UM w Jeleniej Górze), Wiesław Dzierzba
(Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
w Jeleniej Górze) czy Marek Staffa (Członek Honorowy PTTK). Słowa uznania
dla zasłużonych działaczy Oddziału PTTK oraz skromne upominki przekazali
Prezydenci Miasta Jelenia Góra Jerzy Łużniak i Piotr Paczóski.

Andrzej Mateusiak, Wiesław Dzierzba, Anna Konieczyńska, Krzysztof Tęcza, Krzysztof
Paul. Foto: Anna Tęcza

Oczywiście dla przybyłych gości (ponad 70 osób) przygotowano sesję
referatową, podczas której przybliżono historię Oddziału, jak i zaprezentowano
ciekawe tematy związane z turystyką.
Piotr Gryszel w swoim wystąpieniu „Tradycje kulinarne Karkonoszy” starał się
przedstawić podobieństwa i różnice występujące w kuchni czeskiej, polskiej
i niemieckiej na terenie Karkonoszy. Porównał potrawy serwowane zarówno
w okresie przedwojennym, jak i obecnie. Podał wiele przykładów potraw, jakie
możemy skosztować, będąc w górach. Dań, które dawniej konsumowane były
raczej przez społeczeństwo niż przybywających tutaj turystów. Potrawy te, ze
względu na charakter miejsca, były raczej potrawami mącznymi. Biedniejsza
ludność rzadko kiedy mogła sobie pozwolić na spożywanie mięsa. Tylko goście
jedli posiłki treściwe, mięsne. Gości bowiem było na takie pożywienie stać.
Obecnie przybywający tutaj turyści, chcąc zjeść posiłek uważany za tradycyjny,
dostają potrawy wywodzące się z kuchni dawnych mieszkańców. I tak jadło
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będące kiedyś podstawowym pożywieniem mieszkańców tych terenów obecnie
uważane jest za coś smacznego, dobrego, niemalże wykwintnego. Często
potrawy podawane w górach, uważane za wyjątkowe, są dobrze znanymi na
terenach nizinnych, tyle że nieco inaczej się nazywają. Jako posumowanie
wykładu warto przytoczyć za autorem stwierdzenie, że ludzie dzielą się na tych,
którzy jedzą, aby żyć oraz na tych, którzy żyją po to, aby jeść.
Jarosław Szczyżowski zajął się „Mocami (nie)czystymi i ich mistrzami w Górach
Izerskich”. Od razu przypomniał, bo dzisiaj nie wszyscy o tym wiedzą, że kiedyś
Karkonosze oraz Góry Izerskie były traktowane jako jedność. Obecnie Góry
Izerskie są oddzielnym pasmem górskim. Może to i dobrze, bo góry te są tak
tajemnicze i tak mało poznane, że wciąż wiele zdarzeń, jakie miały tutaj miejsce
nie zostało wyjaśnionych w należyty sposób. Mamy jednak to szczęście, że na
przestrzeni ostatniego wieku pojawiło się wiele osób zbierających materiały
o nich. Pojawili się badacze spisujący opowiadane przez ludność legendy.
Dzięki nim dowiedzieliśmy się, że żyją tam duchy, o których do tej pory nic nie
wiedzieliśmy. Pierwszą osobą zbierającą takie ciekawostki był Will Erich
Peuckert, zwany jeszcze za swojego życia profesorem od czarownic. Dzisiaj
najbardziej znanym człowiekiem opisującym tajemnice Gór Izerskich jest
Henryk Waniek. Założono Towarzystwo Zamku Wieczornego, którego
członkowie zbierają się w określonym dniu w tym tajemniczym miejscu, by
poczuć jego moc. Takich miejsc jest tutaj więcej. Wystarczy przytoczyć Plac
czarownic koło Kopańca, Źródło Wolfganga czy tajemnicze wały w Kopańcu.
Najważniejszym jest wiedzieć, że w Górach Izerskich gospodarzem jest duch
zwany Muchu.

Andrzej Mateusiak w wystąpieniu „Deptacze, czyli jak to z nartostradami
w Karkonoszach było…” przybliżył dzieje narciarstwa w okresie powojennym,
w okresie, kiedy przybywali tutaj działacze turystyczni ze Lwowa. Bo to dzięki
ich wiedzy i zaangażowaniu turystyka narciarska rozwijała się tak prężnie.
Przedstawił jak zmieniał się sposób znakowania tras narciarskich oraz
przypomniał, że tworzone pierwsze nartostrady, choćby „Filutek” czy
„Lollobrigida”, były utrzymywane przez PTTK. I właśnie wtedy powstała grupa
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ludzi nazywanych „deptaczami”. To oni, wychodząc z samego rana, udeptywali
śnieg na trasach zjazdowych tak, by turyści mogli po nich bezpiecznie zjeżdżać.
Nie tylko jednak to, bo wykonywali oni wiele innych czynności służących
bezpieczeństwu narciarzy. Ludzie ci skonstruowali coś w rodzaju pierwszego
ratraka tyle, że ręcznego. Były to dwa koła od roweru, do których mocowano
deski oraz uchwyty służące „deptaczom” do trzymania ich podczas zjazdów.
Urządzenie takie znane było tylko u nas, w Karkonoszach. Niestety, gdy w roku
1973 sprowadzono tutaj pierwszy prawdziwy ratrak, skończyła się era
„deptaczy”. Nie byli już oni potrzebni.
Ivo Łaborewicz przygotował referat: „Mieczysław Holz – animator wycieczek
z cyklu <<W niedzielę nie ma nas w domu>> oraz jego spuścizna w zbiorach
archiwalnych”. Ludziom związanym z turystyką jeleniogórską Mieczysława
Holza nie trzeba przedstawiać. Był to przecież człowiek, który prowadził wiele
lat cykl wycieczek ”W niedzielę nie ma nas w domu”. W sumie przypisuje się mu
poprowadzenie 2300 wycieczek, w których wzięło udział ponad 50 tysięcy
uczestników. Niestety po jego śmierci nie udało się utrzymać tej imprezy.
W Archiwum Państwowym w Jeleniej Górze zachowało się trochę materiałów
o tym wspaniałym człowieku, wciąż jednak jest w nich wiele luk.
Andrzej Ciosański zaprezentował referat „27 lat bractwa rycerskiego na zamku
Chojnik”. Przypomniał początki tworzenia drużyny. Wspomniał o inicjatorze
turniejów rycerskich Jerzym Czajce. Opowiedział o tym, jak rozwijał się ruch
rycerski w poprzednich latach, o kulminacji tego ruchu, i jego stanie obecnym.
Przypomniał o wspaniałym wydarzeniu, kiedy to udało mu się wjechać konno
w pełnej zbroi na Śnieżkę. Opowiedział także o wielu zabawnych zdarzeniach
związanych z ich uczestnictwem w turniejach zagranicznych, kiedy to
przewozili przez granice nie tylko zbroje, miecze, kusze, ale także armatki oraz
proch potrzebny do strzelania z nich. Nie zawsze mogli liczyć na zrozumienie ze
strony służb celnych. A przecież Bractwo Rycerskie zamku Chojnik była to
pierwsza w historii Grupa Towarzyska o charakterze zbrojnym.
Krzysztof Tęcza w wystąpieniu zatytułowanym „Nasz Oddział” zaprezentował
krótką historię Oddziału, ale przede wszystkim zwrócił uwagę na kadrę
programową. Bo to przecież działacze, ludzie organizują wszelkie imprez, to ich
działania i praca czyni, iż Towarzystwo nasze uważane jest za żywe. Bez ich
zaangażowania i poświęcenia nie mielibyśmy takich osiągnięć. To oni tworzą
historię naszego Oddziału. To oni, wykonując swoją pracę społecznie,
przyciągają chętnych na różnego rodzaju wędrówki i to dzięki ich pasji młodzi
ludzie zarażają się turystyką. Dlatego należy im się wdzięczność ze strony
Oddziału oraz słowa uznania ze strony tych, którzy korzystają z ich pracy.
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Wiktor Gumprecht opowiedział o 46 latach wędrowania „na raty” i o Teofilu
Ligenzie vel Ozimku. Teofil Ligenza niemalże pół wieku temu wymyślił cykl
wycieczek „Rajd na Raty” organizowanych od początku lutego do końca
listopada. Taki sposób wędrowania spowodował, że na wycieczki z roku na rok
przychodziło coraz więcej turystów. Do tej pory zorganizowano już ponad
2 tysiące wycieczek. Oprócz wycieczek pieszych podjęto organizację wycieczek
autokarowych, przede wszystkim jednodniowych, ale także wielodniowych.
Impreza „Rajd na Raty” miała to szczęście, że po śmierci jej twórcy znalazł się
kontynuator. Jest nim właśnie Wiktor Gumprecht. To dzięki jego
zaangażowaniu impreza trwa. To dzięki jego uporowi pozyskuje on wciąż
nowych działaczy podejmujących się prowadzić poszczególne wycieczki.
Oczywiście praca przy Rajdzie jest pracą społeczną, czym często zaskoczeni są
uczestnicy wycieczek.
Jacek Potocki opowiedział o „Rozwoju kolei linowych w Sudetach”. W krótki
bardzo przystępny sposób przedstawił różne typy kolejek linowych oraz
historie ich budowy w Karkonoszach. Porównał kolejki działające po czeskiej
stronie Karkonoszy, jak i po polskiej. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że Czesi
wyprzedzili nas, jeśli chodzi o budowę pierwszych wyciągów linowych. Wyciągi
po naszej stronie pojawiły się znacznie później. I znowu teraz, to Czesi są szybsi
w ich unowocześnianiu polegającym w zasadzie na budowie nowych obiektów,
będących o wiele bezpieczniejszymi oraz tańszymi w eksploatacji.

Odsłonięcie tablicy poświęconej Tadeuszowi Steciowi. Foto: Krzysztof Tęcza
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Aby godnie uczcić jubileusz 70-lecia Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie”
przygotowano spotkanie integracyjno-wspomnieniowe w schronisku Strzecha
Akademicka, gdzie przybyli działacze mogli po raz pierwszy od dłuższego czasu
spotkać się i odetchnąć od codziennych obowiązków. Zanim jednak to
nastąpiło, przemieszczono się na ul. 1-go Maja 86 gdzie na budynku, w którym
swoją siedzibę ma Oddział PTTK oraz Spółka „Sudeckie Hotele i Schroniska”
osłonięto tablicę upamiętniającą wybitnego krajoznawcę Tadeusza Stecia.
Jednocześnie otworzono szlak turystyczny nazwany imieniem Tadeusza Stecia.
Szlak koloru żółtego prowadzi z Jeleniej Góry na Słonecznik. Aby dostosować go
do nowej roli, jego trasa została odpowiednio skorygowana. Odsłonięcia tablicy
dokonali wspólnie: Grzegorz Błaszczyk (prezes Spółki „Sudeckie Hotele
i Schroniska”), Piotr Gryszel (prezes Koła Przewodników Sudeckich przy
Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie”), Krzysztof Paul (prezes Oddziału PTTK
„Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, Andrzej Mateusiak (wiceprezes
urzędujący) i Krzysztof Tęcza (wiceprezes).
Aby wszyscy przybyli na konferencję mogli zapoznać się z działalnością
Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze oraz jego historią
otrzymali wydany na tę okoliczność przez Regionalną Pracownię Krajoznawczą
Karkonoszy działającą przy Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu „Zeszyt
Historyczny” nr 7(11)2016.

Krzysztof Tęcza
Wystawa „70 lat PTT - PTTK w fotografii”
W piątek 4 listopada 2016 roku w Muzeum Karkonoskim otworzono wystawę
fotograficzną zorganizowaną z okazji 70-lecia Oddziału PTTK „Sudety
Zachodnie” w Jeleniej Górze. Oczywiście mogą pojawić się głosy, że coś tu nie
gra, gdyż Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze powstało w roku
1950. Jednak nie do końca będzie miał rację ten, kto w ten sposób to odbiera.
Bo PTTK nie wzięło się z niczego. PTTK powstało z połączenia Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz
kilkunastu innych mniejszych organizacji. I właśnie dlatego nasz Oddział jest
trochę starszy od całej nowo powstałej wówczas organizacji. Za początek
istnienia Oddziału PTTK w Jeleniej Górze uważa się 28 sierpnia 1946 roku. A i
to nie jest prawdziwy początek rozpoczęcia działalności turystycznej na
naszym terenie. Data ta to dzień, w którym działające do tej pory Dolnośląskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zostało wchłonięte przez Polskie
Towarzystwo Tatrzańskie, tworząc Dolnośląski Oddział PTT w Jeleniej Górze.
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Przygotowana przez Andrzeja Mateusiaka wystawa ma na celu przybliżenie
przeciętnemu mieszkańcowi miasta, jak zmieniała się na przestrzeni lat
turystyka. Przede wszystkim chodzi tutaj o stroje i wyposażenie turystyczne,
ale także o pokazanie jakie rodzaje turystyki były bardziej popularne.
Zaprezentowane zdjęcia prezentują wiele imprez organizowanych przez ten
okres. Większość z nich albo miała charakter jednorazowych spotkań czy
wycieczek, albo po kilku edycjach nie była kontynuowana. Są jednak takie,
które organizowane są od dziesiątek lat, np. najstarsza (nawet w kraju) impreza
narciarska: Ogólnopolski Rajd Narciarski Karkonosze, który w roku obecnym
odbył się już po raz 61. Kierownikiem Rajdu jest od wielu lat Jan Jabłoński.
Niewiele mniejszy staż ma Rajd na Raty zapoczątkowany i organizowany przez
nieżyjącego już Teofila Ligenzę vel Ozimka. W tym roku odbywa się już 46
edycja tej imprezy. Obecnie kierownikiem Rajdu jest Wiktor Gumprecht. Na
wystawie znajdują się fotografie upamiętniające np. pobyt
wybitnego
krajoznawcy Mieczysława Orłowicza. Przygotowana została specjalna tablica z
nazwiskami działaczy, którzy pojawiali się w Oddziale. Jak się okazało,
niektórzy z widzów odnajdywali na niej albo swoje nazwiska, albo swoich
znajomych.
Wystawa potrwa do połowy stycznia 2017 roku. Będzie więc czas by ci, którzy
nie zdążyli, mogli ją obejrzeć. Tym bardziej że wśród zgromadzonych ponad
200 zdjęciach niektóre są prawdziwymi cacuszkami.
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Krzysztof Tęcza
Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa ma już 10 lat
W dniu 20 września 2016 roku w Książnicy Karkonoskiej zorganizowano
specjalne spotkanie z okazji 10-lecia Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej
(www.jbc.jelenia-gora.pl).
Przybyłych
gości
przywitała
dyrektor
Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica
Karkonoska w Jeleniej Górze Danuta Sawicz. Przybył także Prezydent Miasta
Jelenia Góra Marcin Zawiła, który opowiadał o początkach Biblioteki, o tym jak
ją tworzono. Przedstawił kilka mniej znanych faktów, w których sam, jako
jeden z jej twórców uczestniczył. Na koniec swojego wystąpienia poprosił, by ci,
którzy mogą i mają odpowiednią wiedzę, pomagali tworzyć dalej to dzieło.

Foto:
Krzysztof Tęcza
Pierwszy referat zaprezentowała Joanna Broniarczyk, która pracowała przy
tworzeniu cyfrowej biblioteki od samego początku. Przypomniała, że w dniu 15
września 2005 roku powołano Komisję Redakcyjną Słownika Biograficznego
Ziemi Jeleniogórskiej, której przewodniczącym był Marcin Zawiła. Jako cel
założono sobie wówczas utworzenie 25 biogramów. Dzisiaj jest ich kilka razy
więcej.
JBC zaistniała w sieci 26 czerwca 2006 roku, a w Federacji Bibliotek Cyfrowych
1 września 2006 r. Na początek przygotowano około 100 publikacji. Wówczas
nasza książnica była 12 biblioteką cyfrową, jaka powstała w Polsce. Obecnie
takich bibliotek jest 114, z tego ogólnie dostępnych 97. Według ilości zbiorów
jeleniogórska cyfrówka zajmuje 23 miejsce. Początkowo z cyfrówką
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współpracowały Grodzka Biblioteka Publiczna, Biblioteka Pedagogiczna czy
Muzeum Karkonoskie. Dzisiaj jest tych współpracowników kilkudziesięciu.
Cyfrowy Dolny Śląsk to wspólny projekt bibliotek we Wrocławiu i w Jeleniej
Górze. Zbiory biblioteki, na mocy podpisanego porozumienia z Eurooperą są
publikowane na ich stronach. Przez dekadę istnienia biblioteki cyfrowej
w Jeleniej Górze pozyskiwano finanse potrzebne na zakup odpowiedniego
oprogramowania i sprzętu, wykorzystując pojawiające się co jakiś czas
projekty. Jednak bez wsparcia magistratu jeleniogórskiego byłoby to, może nie
niemożliwe, ale na pewno bardzo utrudnione.
Václav Křiček z Wojewódzkiej Naukowej Biblioteki w Libercu przypomniał, jak
tworzono biblioteki cyfrowe w Czechach. Początki digitalizacji zbiorów w tym
kraju przypadają na 2 połowę lat 90. XX stulecia. Na początku przygotowywano
mikrofilmy, obecnie już się tak nie postępuje. Całość prac w tym zakresie jest
koordynowana przez dwie jednostki: Bibliotekę Morawską w Brnie i Bibliotekę
Narodową w Pradze. Opracowano wspólny projekt, którego podstawowym
celem była digitalizacja zbiorów obu bibliotek. Digitalizacja musi spełniać
odpowiednie warunki tak, by zbiory w różnych jednostkach były
opracowywane podobnie. Pierwsze zdigitalizowane zbiory to wydawnictwa
niemieckojęzyczne dotyczące terenów czeskich. Opracowano 3670
wydawnictw zwartych i 39 czasopism. Jeśli chodzi o zbiory książkowe, to
czeska biblioteka cyfrowa testuje wyszukiwarkę, dzięki której można będzie
wyszukać znakomitą część zdigitalizowanych zbiorów.
Matthias Wenzel z Górnołużyckiej Biblioteki Naukowej w Görlitz szczerze
przyznał, że digitalizacja prowadzona przez nich to doświadczenie ledwie kilku
ostatnich miesięcy. Ponieważ na zgromadzonych u niego 140 tysięcy pozycji
przypada 3,5 etatu, zaplecze informacyjne nie jest przygotowane do tak dużego
zadania. Dlatego też rozsądnym wydaje się tworzenie tylko centralnych
katalogów bez digitalizacji poszczególnych dokumentów. Dlatego też najpierw
rozpoczęto digitalizację książek adresowych. W roku 2015 udostępniono duży
program krajowy otwarty dla wszystkich, pod nadzorem biblioteki w Dreźnie.
Od początku wybiera się dokumenty nieobciążone prawami autorskimi. Szybko
okazało się, że z planowanych 3500 jednostek wiele zostało zdigitalizowanych
przez inne biblioteki. Zaszła zatem konieczność przeszukania rynku, by
sprawdzić czy ktoś już nie zrobił tego, czym chcą się zająć inni. Dopiero po
takim rozeznaniu rynku można było przystąpić do konkretnych prac. Aktualnie
jest zdigitalizowanych 150 tysięcy zdjęć i około 1200 tytułów.
W wyszukiwarkach można dowiedzieć się gdzie znajdują się dane pozycje
w wersji papierowej. Zachodzi teraz konieczność zadania sobie pytania: Jaka
jest dzisiaj prawdziwa rola biblioteki?
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Dorota Kacprzak z Działu informacyjnego opowiedziała o zbiorach
regionalnych Książnicy Karkonoskiej w zasobach JBC. W ostatnich latach
wzrosło zainteresowanie literaturą regionalną. Dlatego tworzy się zbiory,
w których znajdują się niemal wszystkie dziedziny życia. Niestety są to zbiory
z nieuregulowanymi prawami autorskimi. W bibliotece cyfrowej tworzy się
kolekcje i pod kolekcje. Każdy obiekt może znajdować się w jednym lub kilku
katalogach. Często zachodzi konieczność nieudostępniania konkretnych
pozycji, jak np. map, które wykazują duże zniszczenie. Można je obejrzeć tylko
w wersji cyfrowej. Niektóre obiekty, jak gazety upublicznia się w wersji
cyfrowej, na mocy porozumienia z ich wydawcą, np. z dwuletnim poślizgiem.
Wtedy oczywiście zachodzi potrzeba udostępniania takich materiałów na
miejscu, bez pośrednictwa Internetu.
Jan Lerchert oraz Piotr Lewaszkiewicz zaprezentowali ciekawą zabawę
polegającą na poszukiwaniu w zasobach bibliotecznych poszczególnych haseł.
Szybko okazało się, że można je odnaleźć w różnych kolekcjach. I właśnie to jest
bardzo dobre. Stwarza to możliwość przedstawienia ich w różnych wariantach.
Może to być opis, zdjęcie czy film. Ciekawostką jest fakt, iż zasoby biblioteki
prezentowane są aż w 12 językach.
Bardzo ciekawym okazał się wykład Tomasza Maleńczuka, który jako
informatyk ma największą wiedzę i doświadczenie, jeśli chodzi o dobór
odpowiednich programów, sprzętu czy potrzebie ich wymiany, i tym jak szybko
staje się on nieużyteczny. Głównie chodzi tutaj o sposób przechowywania
danych. Bo cóż z tego, że producent poszczególnych nośników daje pół wieku
gwarancji, jeśli po kilku latach nie mamy już odpowiedniego sprzętu
pozwalającego na odczytanie przechowywanych danych.
Na razie biblioteka radzi sobie doskonale, co jednak będzie w przyszłości, tego
nie wiemy. Jednak jej kształt w przyszłości zależy nie tylko od możliwości
finansowych, pozyskiwania odpowiedniego sprzętu, ale także od nas, twórców
i odbiorców tworzonych zasobów.
Na koniec pani dyrektor Danuta Sawicz wręczyła dyplomy dla osób
(pasjonatów, regionalistów, twórców), które przyczyniły się do powstawania
poszczególnych kolekcji i ich rozrastania. Jak słusznie podkreśliła, bez ich pracy
zbiory biblioteki cyfrowej nie byłyby tak bogate ani zasobne. To ich starania
oraz dzielenie się swoją wiedzą i posiadanymi materiałami umacnia wysoką
pozycję naszej biblioteki na tle całego kraju. W święto 10-lecia powstania
jeleniogórskiej biblioteki cyfrowej wyróżnieni zostali: Zbigniew Adamski,
Zbigniew Dygdałowicz, Zdzisław Gasz, Bohdan Ginter, Eugeniusz Gronostaj,
Andrzej Idziak, Ullrich Junker, Emil Pyzik, Adam Solarz, Andrzej Szpak,
Krzysztof Tęcza i Janusz Turakiewicz.
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Wiadomości z terenu
Krzysztof Tęcza
Dzień z Elżbietą Dzikowską
Gdy jakiś czas temu podjęto decyzję o zaproszeniu nietuzinkowej osoby do
Bukowca, pomyśleliśmy o znanej podróżniczce pani Elżbiecie Dzikowskiej.
Większość osób kojarzy ją z Tony Halikiem, i słusznie, bo to właśnie oni razem
nakręcili ponad 300 filmów podróżniczych z cyklu „Pieprz i wanilia”. Dzięki ich
relacjom z wypraw w zupełnie nieznane w tamtych czasach strony mogliśmy
poznać te ciekawe zakątki świata, do których sami nie mieliśmy szans dotrzeć.
To oni, wyruszając na kolejne wyprawy i pokazując nam później filmy z nich,
pozwalali nam być bliżej innego świata. Często był to świat tajemniczy, nie do
końca poznany, czasami niebezpieczny. Dzisiaj niestety nie ma już z nami
Tony’ego Halika, jest jednak Elżbieta Dzikowska, która, mając w pamięci
wszystkie swoje wyprawy, potrafi opowiedzieć o nich z taką pasją, że czujemy
się jakbyśmy byli tam razem z nią.
Zatem gdy Grażyna Kolażyk zdecydowała, w imieniu Fundacji Doliny Pałaców
i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, zaprosić Panią Elżbietę, rozpoczęliśmy
przygotowania do realizacji tego pomysłu, jak i zorganizowania specjalnego
spotkania z miłośnikami wszelkich podróży. Elżbieta Dzikowska była u nas
tylko kilka dni, ale dzięki jej aktywności zebrała sporo materiałów do swojej
nowej książki, w której opisze piękno m. in. naszego regionu. Pani Elżbieta
oczywiście była już wcześniej na Dolnym Śląsku, jednak ostatnie lata, dzięki
podejmowanym przez nowych właścicieli pracom remontowym, wiele z tych
obiektów tak się zmieniło, że nawet ten, kto je znał, często ich nie może poznać.
Dlatego też pani Elżbieta poprosiła o pokazanie kilku interesujących obiektów,
nie pomijając przy tym tych nieznanych jej, a leżących po trasie. Aby taki objazd
miał sens, musiałem, jako ten, który miał oprowadzać po ciekawych miejscach,
odpowiednio wszystko zaplanować. Wybrałem kilka podstawowych obiektów
uznanych przeze mnie za te, które powinna poznać pani Elżbieta
i skontaktowałem się z osobami mogącymi nam ułatwić dostęp do tych miejsc.
Na objazd wyruszyliśmy zaraz po śniadaniu, 20 lipca 2016 r. Pierwszym
naszym celem była znana na całym świecie z produkcji pięknych wyrobów
z kryształu Huta Julia w Piechowicach. Z historią tego miejsca zapoznał nas pan
Bartosz Browarny – szef działu promocji. On też przygotował specjalne
potraktowanie naszego gościa przez pracujących tutaj mistrzów szklarskich.
Jak się wkrótce okazało nie było to wcale takie trudne. Wszyscy oni lubili

25

oglądać filmy pani Dzikowskiej i chcieli w ten sposób podziękować jej za
przeżycia, jakich doznali w młodości.

Foto: Anna i Krzysztof Tęcza
Przygotowali zatem nie tylko specjalny pokaz sztuki szklarskiej, ale zaprosili
panią Elżbietę, by spróbowała swych sił i wykonała jakąś małą formę
samodzielnie. Jak się okazało, pod nadzorem jednego z najbardziej
doświadczonych mistrzów pracujących przy piecach, nie było to wcale takie
trudne. Na próbę pani Elżbieta wydmuchała sporą bańkę szklaną. Po takiej
wprawce czas przyszedł na coś bardziej poważnego. W kilka minut powstał
piękny ptaszek. Oba te dzieła trafiły do pieca odprężającego, a pani Elżbieta
zastanawiała się przez chwilę czy nie spróbować swych sił na dłużej. Nie było
jednak na to czasu. Trzeba przecież jeszcze było poznać, jak przebiega cały
proces produkcyjny w hucie. I właśnie o tym i innych mniej lub bardziej
znanych faktach opowiadała nam oprowadzająca nas przewodniczka Ania
Atłas. Na zakończenie naszej wizyty pani Elżbieta złożyła stosowny autograf na
specjalnie do tego celu przeznaczonej ścianie sław i pozwoliła wykonać
pamiątkowe zdjęcia, które będą przypominały załodze o jej wizycie.
Zapewniam, że wszyscy byli bardzo zadowoleni i nie była to tylko zwykła
uprzejmość z ich strony. Świadczy o tym choćby fakt podarowania pani
Elżbiecie i jej współtowarzyszce Ani pięknych szklanych róż.
Niektórzy mogą się zdziwić kolejnym celem naszej wycieczki, ale pani Grażyna
zadzwoniła, byśmy zameldowali się około godz. 10 w Karpnikach, gdzie
oczekują nas w Pałacu Dębowym. Obiekt ten jest prawdziwym cacuszkiem,
wychuchanym, wypielęgnowanym ,a do tego to jedno wielkie muzeum. Niestety
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jest to miejsce niedostępne dla zwykłych turystów, ale może właśnie dlatego
jest tu tak uroczo. Ponieważ zostaliśmy przyjęci tutaj bardzo miło i praktycznie
mogliśmy obejrzeć cały obiekt, musimy przyznać, że jesteśmy oczarowani,
zarówno miejscem, jak i ludźmi, którzy nas tu podejmowali. Dodam tylko, że
oprócz wspaniałych mebli, witraży, itp. ujmuje cisza i spokój, jakie tu panują. Do
tego ogród różany i wyjątkowy obiekt, jakim jest prawdziwa lodownia
wykonana z drzewa, o podwójnych ścianach, pozwalająca przechowywać
produkty żywnościowe w odpowiednich warunkach. Po takich przeżyciach, po
obejrzeniu biegających po łące koni żyjących tu na emeryturze, po liźnięciu
mokrym jęzorem pilnującego miejsca psa, aż żal było opuszczać tak wspaniały
zakątek ukryty w leśnej dolinie.

Foto: Krzysztof Tęcza
Będąc na powrót w Bukowcu, odwiedziliśmy stary kościółek p.w. św. Marcina.
Jest to budowla otoczona murem obronnym z bramą, przy której można
dostrzec wśród nowych grobów stare mogiły. Przed bramą znajduje się
tajemniczy krzyż, to krzyż morowy zwany także cholerycznym. Prawdziwy
krzyż pokutny obejrzeliśmy nieco dalej za drugim kościołem. Świątynia ta,
nieczynna od wielu lat, w ostatnim okresie dzięki działaniu księdza proboszcza,
sołtys Bukowca pani Jadwigi Kubik, Związku Gmin Karkonoskich, a przede
wszystkim mieszkańcom Bukowca, niedawno znowu odżyła. Całość
wysprzątano, wycięto drzewa rozsadzające mury, wywieziono śmieci i wreszcie
po wielu latach odprawiono tu mszę świętą.
Kościół, w którym pochowano przedstawiciela pierwszych właścicieli Bukowca
– Zedliców, znany jest z tego, że znajduje się tu bardzo rzadkie sklepienie
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kryształowe. Nam nie pozostało nic innego tylko zamknąć świątynię na klucz
i ruszyć na widoczną na pobliskim wzgórzu wieżę widokową. Wieża służy
mieszkańcom od dwustu lat, ale dopiero od kilku jest ponownie udostępniona.
Dzięki staraniom Fundacji wykonano metalowe schody pozwalające na
podziwianie rozległej panoramy. Aby sprawdzić jakie jest to przeżycie, trzeba
zobaczyć wszystko samemu. Dla nas dodatkowym smaczkiem był sam wjazd
pod wieżę. Nie wiem, jakby się on skończył, gdyby nie polecenia Ani, która idąc
przed autem, pokazywała mi jak mam skręcać, by przejechać bezpiecznie po
wystających z drogi wielkich kamieniach. Czuliśmy się jak na wzburzonym
morzu. Daliśmy jednak radę.
By nieco ochłonąć, pojechaliśmy na drugi koniec parku pod Opactwo. Dopiero
tam przeszły nam emocje i mogliśmy w cieniu lasu zastanowić się, gdzie
ruszymy dalej. Właściwie to nie było niespodzianki, przecież po drodze na
Straconce znajdują się pozostałości starej szubienicy. I to wcale nie takie małe.
Niedawno prowadzono tu badania archeologiczne i odkryto kilka pochówków.
Idąc tym śladem, udaliśmy się w stronę Jeleniej Góry, gdzie przy drodze stoi
potężny krzyż pokutny znany z tego, że nie zmieniając miejsca swojego
usytuowania, ciągle zmienia swój adres. Kilkakrotnie bowiem zmieniały się
granice administracyjne i raz krzyż był w Łomnicy, raz w Mysłakowicach.
Kolejny krzyż pokutny obejrzeliśmy w Siedlęcinie. Nie jest to obiekt łatwy do
wypatrzenia, znajduje się bowiem w podmurówce muru. Jednak obiekt
widoczny po drugiej stronie ulicy to już prawdziwa gratka. Wieża książęca, bo
o niej mowa, to miejsce, w którym zachowały się średniowieczne malowidła
przedstawiające legendę rycerza Okrągłego Stołu – Lancelota z Jeziora oraz św.
Krzysztofa. Freski te są uważane za najstarsze przedstawienie scen o tematyce
świeckiej w Europie. Sama budowla to ciekawy obiekt, na którego przykładzie
możemy poznać zasady budowy takich założeń. Gdy przyjrzymy się więźbie
dachowej, dotrze do nas, że dzisiaj w dobie komputerów, niejeden architekt
miałby problem z zaprojektowaniem takiego dachu. Niedawno prowadzono tu
badania archeologiczne i okazało się, że budowla wyglądała kiedyś nieco
inaczej. Dla nas najważniejszym, a zarazem najciekawszym, było spotkanie
z czarownicą Moniką, która opowiedziała nam całą historię obiektu, a także co
przedstawiają poszczególne sceny namalowane na ścianach. By było jasne,
wcale nie są one takie jednoznaczne. Świadczy o tym fakt, że do niedawna
wybitni naukowcy interpretowali je zupełnie inaczej. Niestety nasza wiedźma
rozczarowała nas gdyż w dniu dzisiejszym nie widzieliśmy na parkingu jej
miotły. Okazało się, że pożyczyła ją koleżance. Oczywiście niezrażeni tym
wpisaliśmy się do księgi pamiątkowej. Pani Elżbieta swoim zwyczajem pod
wpisem umieściła rysunek przedstawiający piękny uśmiech.
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Foto: Anna i Krzysztof Tęcza
Teraz pozostało nam pojechać na najtrudniejszy do osiągnięcia obiekt – zamek
Chojnik. Okazało się jednak, że nie było tak źle. Komendant Jędrek zjechał po
nas swoim wysłużonym rumakiem i mogliśmy spokojnie wjechać aż pod
zamkową bramę. Zanim jednak rozpoczęliśmy zwiedzanie warowni, Jędrek
zaprosił nas na kawę i ciasto upieczone przez jego małżonkę (palce lizać) oraz
uraczył wspaniałą opowieścią o historii tego miejsca. Ze względu na
prowadzone tu stale prace archeologiczne wiadomości te nie tylko, że były
bardzo dokładne, ale także zupełnie zaskakujące. Okazuje się np. że po
zbadaniu ostatnich artefaktów tutaj znalezionych cofnięto czas budowy
warowni o kilkadziesiąt lat. To prawdziwa sensacja. Najciekawszym jednak
tematem, na który naprowadziłem naszego gospodarza, były opowieści
o krążących tutaj duchach. Dla niewtajemniczonych dodam, że na Chojniku
można spotka duchy krążące po zamku, po murach zamkowych, ale także po
schronisku. Nie bez przyczyny od wielu już lat nikt tutaj nie nocuje, nawet
gospodarze. Warto jednak przybyć tutaj, jeśli ktoś się boi, w dzień, by podziwiać
widoki roztaczające bielik, który najpierw zatacza szerokie kręgi nad zamkiem.
Najpiękniejsze jednak widoki można podziwiać w nocy. I właśnie dlatego
organizuje się tu Noc muzeów. Chodzi o to, że gdy przebywają tutaj tłumy,
duchy z reguły nie pojawiają się. My zeszliśmy na dziedziniec, gdzie w pobliżu
pręgierza pani Elżbieta wzięła lekcję strzelania z kuszy. Całe szczęście, że teren
jest odgrodzony i nikt postronny się tam nie pałętał. Zamek Chojnik jest tak
ciekawą warownią, że można by tu spędzić cały dzień, jednak nas gonił czas.
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Przyszła zatem pora powrotu. Szkoda było tylko tej wspaniałej atmosfery, jaką
zbudował gospodarz – Andrzej Ciosański.

Foto: Anna i Krzysztof Tęcza
Zjechaliśmy szybko (5 km/godz.) na dół i ruszyliśmy w stronę Miłkowa. Zanim
tam dotarliśmy, podziwialiśmy zalew Sosnówka i widoczny na Grodnej zamek
Henryka. Obejrzeliśmy robiące wrażenie krzyże pokutne w Marczycach
i wyjątkowy obiekt, bo posiadający podwójny ryt wykonany jako wypukły
w Staniszowie. Wizyta w Staniszowie nie była oczywiście przypadkowa. Wszak
to tutaj, na Witoszy, mieszkał „Latający prorok” Hans Rischmann, którego
przepowiednie stawiano na równi z przepowiedniami Nostradamusa.
Zachowały się tutaj jaskinie, w których prorok przemieszkiwał. Poza tym to
właśnie w Staniszowie zaczęto produkować znany na całym świecie likier. I tak
oto pod wieczór ściągnęliśmy do pałacu Spiż w Miłkowie, gdzie Elżbieta
Dzikowska mogła wypocząć, by w dniu następnym spotkać się
w wyremontowanej sali starego browaru z jej wielbicielami. Dla ścisłości
dodam, że w przeprowadzeniu tej wycieczki pomagała mi Ania Tęcza –
Instruktor Krajoznawstwa Regionu.

Krzysztof Tęcza
Zakończenie projektu MMO 2016
W piątek, 10 czerwca 2016 r., w Muzeum Dom Gerharta Hauptmanna
w Jagniątkowie miało miejsce zakończenie tegorocznej edycji projektu Moja
Mała Ojczyzna. W VII edycji wzięli udział uczniowie z 16 jeleniogórskich szkół
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gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Po pokonaniu krótkiej, acz wymagającej
trasy z Sobieszowa do Jagniątkowa, młodzież mogła zaprezentować
przygotowane po drodze wiersze dostosowane do wersji śpiewanej. Oprócz
tego rozpoczęto rywalizacje w kilku konkurencjach. Najefektowniej wypadli
siłacze przeciągający na swoją stronę linę, zwłaszcza gdy ich przeciwnicy
opadali z sił i puszczali swój koniec.

Foto: Krzysztof Tęcza
Uczniowie z poszczególnych szkół wykonali hymn MMO w swojej aranżacji.
Kilka wykonań było na tyle dobrych, że słuchający włączali się do śpiewu.
Bardzo ciekawym okazał się konkurs tańca na gazecie, oczywiście nie będę
podawał na jakiej. Gazeta była co jakiś czas składana, by zmniejszyć
powierzchnię, na której stała tańcząca para. Można sobie wyobrazić jak
wyglądał taniec, gdy gazeta miała wielkość pudełka od zapałek. Aby młodzież
nie osłabła z wysiłku, uczniowie z Handlówki przygotowali ciepły posiłek oraz
napoje. Głównym punktem spotkania było przekazanie pucharu przechodniego
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry dyrektorowi Zespołu Szkół Licealnych
i Zawodowych nr 2. Puchar Rady Miasta Jeleniej Góry pozostał w Gimnazjum
w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych. Wręczono także nagrody, dyplomy
i odznaki projektu MMO dla uczniów i nauczycieli oraz koordynatorów projektu
z poszczególnych szkół. Słowa uznania skierowano do Kazimiery Pitery,
pomysłodawczyni i głównego koordynatora projektu, reprezentanta Zespołu
Szkół Ekonomiczno-Turystycznych. Gospodarzem spotkania była Julita
Zaprucka dyrektor Muzeum Dom Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie.
Dodatkowo w salach muzeum miało miejsce wręczenie nagród laureatom 63.
edycji Konkursu Europejskiego oraz spotkanie z młodym poetą niemieckim
przebywającym tutaj na stażu.
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Stanisław Maciej Gębski
Klub Turystyki Kwalifikowanej
w Sopocie 1984-2015

„OSTAŃCE”

Oddziału

PTTK

Klub powstał z inicjatywy Henryka Piękosia na zebraniu w dniu 7 listopada
1984 r., w którym uczestniczyło 24 członków-założycieli i przyjął nazwę
„BALT-TUR PTTK” od nazwy siedziby Biura Turystyki właściciela i inicjatora
jego powołania. Istnienie Klubu zostało potwierdzone Uchwałą Zarządu
Oddziału PTTK w Sopocie w dniu 25 lutego 1985 r. W 1991 r. została zmieniona
nazwa Klubu na „OSTAŃCE” w wyniku konkursu na nową nazwę Klubu, który
wygrał śp. Bohdan Możaryn, podczas IX Spływu im. Stanisława Bielikowicza na
Biebrzy.
Pierwszym prezesem był Stanisław Gębski (1984-1987), a kolejnymi: Zbigniew
Sankowski (1987-1988), Andrzej Steć (1988-2000) i ponownie Stanisław
Gębski (2000-2012). Od 2012 r. funkcję tę pełni Jarosław Mularewicz. Klub od
początku pełni funkcję Komisji Krajoznawczej, a od 12 stycznia 1987 r. również
Komisji Trampingowej. 2 lutego 2002 r. podczas wycieczki pieszej żółtym
szlakiem „Wzgórzami Trójmiasta” została powołana Sekcja Emerytów
i Rencistów (SEiR-ów), która do tej pory zorganizowała 83 wycieczki piesze
(spacery), w czasie których ich uczestnicy przeszli 601 km. Prezesem Sekcji jest
Henryk Szuszkiewicz (rocznik 1935). Sekcja liczy obecnie 9 członków
rzeczywistych, z czego 5-6 aktywnie wędruje. Aktualnie Klub liczy 12 członków
rzeczywistych, w tym 2 honorowych (ks. kan. Rajmund Lamentowicz – kapelan
Klubu i Edwin Franciszek Kozłowski, który został wyróżniony w 2005 r.
tytułem Członka Honorowego PTTK) oraz 16 członków sympatyków
niebędących członkami PTTK. Należy pamiętać o tym, że Klub ma charakter
„rodzinny” i dlatego też wielu członków było i jest spoza Trójmiasta, m.in.
z Bydgoszczy, Kętrzyna, Międzyrzeca Podlaskiego, Ornety, Olsztyna
i Warszawy. Niestety 24 członków jest emerytami, co stanowi aż 89 %. Tylko
w okresie 1985-1990 Klub liczył około 30 członków rzeczywistych (w 1988 r. 33), po przeprowadzeniu weryfikacji liczba członków znacznie zmalała.
Niestety wpływ na to miało również przejście na szlaki „niebieskie” 10 naszych
członków: Romana Gucajtisa (1951-1989), Bohdana Możaryna (1948-2001),
Janusza Zawistowskiego (1939-2009), Izabelli Horodeckiej (1908-2010),
Henryka Wachowiaka (1940-2010), Zbigniewa Zielińskiego (1932-2010), Anny
Andrusikiewicz (1926-2012), Andrzeja Michalczyka (1926-2013), Janusza Gaca
(1938-2014) oraz Aleksandra Skoniecznego (1937-2015).
Wielu Członków Klubu posiada uprawnienia turystyczne PTTK, m.in.:
organizatora turystyki – 3, przodownika turystyki pieszej – 2, turystyki górskiej
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– 1, turystyki kajakowej – 2, oraz instruktora turystyki narciarskiej i żeglarskiej
– 1, zasłużonego instruktora krajoznawstwa – 1, a także przewodnika
turystycznego miejskiego i terenowego –2. W związku z tym nie mamy
problemów w organizacji różnego typu imprez turystyki kwalifikowanej jak
również wycieczek krajoznawczych samochodowych, z reguły związanych
z corocznymi kuligami, których by nie było gdyby nie pomoc i zaangażowanie
w ich organizację Danuty i Marka Kołkowskich „Łasuchów”. Często kończyły się
one w Leśniczówce „Komasy” będąc traktowane jako zakończenie sezonu
turystycznego. W czasie spływów kajakowych w dniach wolnych od płynięcia
czy jadąc na wycieczki piesze górskie, również realizujemy program
krajoznawczy przy pomocy własnych środków transportu. Generalną zasadą
skrupulatnie przestrzeganą jest organizacja imprez na terenach nieznanych,
stąd nie ma u nas, poza nielicznymi wyjątkami, powtarzania tras i szlaków.
Imprezą standardową Klubu są organizowane od 1983 r. (przez Klub od
1985 r.) spływy kajakowe w ramach „Spotkań Kajakowych im. Stanisława
Bielikowicza”, w których udział bierze młodzież (nie rzadko jest to jej pierwsze
spotkanie z turystyką kwalifikowaną). Do tej pory odbyło się 32 spływy,
w których łącznie uczestniczyło 855 osób przepływając 6070 km w 328 dni,
(od 1998 r. przyznawane są proporczyki w różnych stopniach - od brązowego
do diamentowego – w zależności od liczby uczestnictwa w spływach). Oprócz
spływów organizowane są Powitania Wiosny i jesienne wędrówki górskie, a od
1994 r. prawie corocznie również spływy wiosenne. Od 2012 r. doszły do tego
Rajdy Narciarskie i od 2015 r. Memoriał „Jaśka Topora” w postaci rajdu
rowerowego organizowanego przez Prezesa Klubu Jarosława Mularewicza,
który również prowadzi szkolenia żeglarskie na stopień sternika jachtowego
i organizuje rejsy żeglarskie śródlądowe i morskie (w 2016 r. na wodach
Adriatyku w Czarnogórze).
O działalności programowej najlepiej świadczą dokonania. Liczba
zorganizowanych imprez krajowych turystyki kwalifikowanej wynosi 258.
Uczestniczyło w nich 2445 osób, z tego w spływach kajakowych – 1238,
w wycieczkach pieszych górskich – 366, a w pozostałych wycieczkach pieszych
nizinnych i samochodowych (motorowych) oraz narciarskich nizinnych,
górskich i rowerowych - 561 osób.
W trakcie 83 spływów korzystano ze szlaków wodnych: Biebrzy, Brdy, Bugu,
Bzury, Chociny, Czarnej Hańczy, Dajny, Drawy, Ełku, Gwdy, Gubry, Krainy
Wielkich Jezior Mazurskich, Kanału Bydgoskiego i Elbląskiego, Krutyni, Krzny,
Liwca, Liwy, Łeby, Łupawy, Łyny, Motławy, Nidy, Narwi, Nogatu, Noteci,
Obrzycy, Obry, Omulwi, Orzyszy, Pasłęki, Parsęty, Piławy, Pilicy, Pisy, Płytnicy,
Prosny, Radwi, Raduni, Redy, Regi, Rospudy, Rurzycy, Sapiny, Sawicy, Słupi,
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Supraśli, Szkarpawy, Tanwi, Warty, Wdy, Wieprza, Wieprzy, Wiernej Rzeki,
Wisły, Wisły Królewieckiej, Wisły Śmiałej, Wkry, Włodawki, Zalewu Wiślanego,
Zatoki Gdańskiej oraz Zbrzycy, rzek karpackich i sudeckich (Soły, Skawy, Raby,
Dunajca, Popradu, Białej, Ropy, Sanu, Bobru, Nysy Kłodzkiej). Łącznie
przepłynęliśmy 12023 km w ciągu 547 dni, z tego 45 dni przebywaliśmy na
wodach zagranicznych, przepływając 1220 km. Pływaliśmy po szlakach m.in.
Bugu, Sołokiji, Raty, Czeremoszu, Dniestru, 7 dni (201km) spędziliśmy na
Czeremoszu i Dniestrze, Południowym Bugu (obecnie Ukraina), Niemnie,
jeziorach okolic Trok, jeziorach Pojezierza Święciańskiego i rzekach
Wileńszczyzny - Żejmiany i Wili (obecnie Litwa), Horyniu, Prypeci, Berezyny
i Niemna na obecnej Białorusi oraz jeziorach fińskich okolic Kangashiemi i w
norweskim fiordzie Skjómen. Górskie szlaki też nas nie odstraszały. W czasie 35
dni pokonaliśmy 762 km na 18 szlakach. Z rzek pojeziernych, na których są
odcinki o charakterze górskim wymienić należy Drawę, Łebę, Łupawę, Radunię,
Wel, i Rawkę na Mazowszu.
Jeśli chodzi o wycieczki piesze to w 38 wędrówkach, które obejmowały
wszystkie najważniejsze pasma Beskidów Wschodnich i Zachodnich, Sudetów,
Tatr i Podtatrza oraz Gór Świętokrzyskich, a także czeskie pasma Sudetów
w 2009 r., co w efekcie uwieńczyliśmy zdobyciem Korony Sudetów, Beskidów
i Gór Świętokrzyskich. W jesiennych wędrówkach górskich w okresie 1990-2003 w Beskidzie Niskim, Sądeckim, Pieninach, Bieszczadach, Gorcach
i Sudetach. Dzięki Marianowi Majczynie - nauczycielowi geografii w Szkole
Podstawowej nr. 1 w Międzyrzecu Podlaskim, uczestniczyła młodzież tejże
szkoły oraz gimnazjum, w 1995 r. w Gorcach i w 1996 r. w Bieszczadach
(młodzież Szkoły Podstawowej w Wiślinie k/Gdańska pod opieką ks. kan.
Rajmunda Lamentowicza). Na podkreślenie zasługuje fakt 25-krotnego
uczestnictwa w okresie 1980-2004 r. z młodzieżą szkolną Mariana Majczyny
w Pierwszomajowym Ogólnopolskim Rajdzie Świętokrzyskim. W czasie 10
wycieczek zagranicznych przez 22 dni podziwialiśmy krajobrazy Gorganów
i Czarnohory, pobliskich skał Słowackiego Raju i niedalekiego „Skalnego
Miasta” w Teplickich Skałach w Czechach. Ukoronowaniem naszych marzeń
były dwa pięciodniowe trekkingi w Himalajach Nepalu w 1985 r. w rejonie
Annapurny i w 1990 r. w dolinie Langtangu.
Poza powyższymi miały miejsce wycieczki pieszych nizinne i samochodowe
oraz narciarskie nizinne, górskie i rowerowe. Było ich w sumie 137. W czasie
tych wycieczek, przede wszystkim samochodowych, byliśmy we wszystkich
najciekawszych i najważniejszych regionach w kraju. Na podkreślenie zasługuje
fakt dotarcia do 92 sanktuariów krajowych, przede wszystkim maryjnych,
znajdujących się m.in. w Częstochowie, Gietrzwałdzie, Kalwarii Pacławskiej,
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Kalwarii Zebrzydowskiej, Licheniu, Leżajsku, Piasecznej, Rywałdzie, Sianowie,
Swarzewie, Wejherowie, a także 18 zagranicznych m.in. w Fatimie, Lourdes, La
Salette, Loretto, Rzymie i Wilnie.
Zorganizowaliśmy siedem wypraw krajoznawczych zagranicznych, w których
uczestniczyło 89 osób. Były to:

1. „Indie – Nepal 85” w dniach 9 październik - 15 listopad 1985 r. – 19 osób
(Tajlandia, Malezja, Singapur, Indie, Nepal – 5-dniowy trekking w rejonie
Annapurny)

2. „Finlandia 93” w dniach 17 czerwiec – 7 lipiec 1993 r. – 6 osób (Niemcy,
Szwecja, Norwegia, 1-dniowy, 91 km spływ po jeziorach w okolicach
Kangashiemi)

3. „Ukraina 99” w dniach 14-30 maj 1999 r. - 8 osób (2-dniowy, 74 km spływ
katamaranami Czarnym i właściwym Czeremoszem z Dzembroni do
Tjudiva oraz 4-dniowa piesza górska wędrówka w Gorganach
i Czarnohorze, pozostałe dni to autokarowa wycieczka krajoznawcza)

4. „Ukraina 2001” w dniach 2-19 sierpień 2001 r. – 8 osób (5-dniowy, 165 km
spływ Dniestrem z Jezupola do Zaleszczyk i 2-dniowy, 51 km spływ
Bugiem Południowym z Poryka do Striżavki, pozostałe dni to wycieczka
autokarowa krajoznawcza)

5. „Litwa 2003” w dniach 19 czerwca – 6 lipca 2003 r. – (12-dniowy spływ,
w tym 4 dni Niemnem z Lipliunai do Alytusa, po jeziorach wokół Trok –
1 dzień i 7 dni po Pojezierzu Święciańskim z Rukszteliszek oraz rzeką
Żejmianą i Wilią do Ponar. Pozostałe dni to krajoznawcza wycieczka busem
i samochodami po Litwie)

6. „Białoruś - Rosja 2007” w dniach 20 lipiec – 5 sierpień 2007 r. – 15 osób (5dniowy spływ, 156 km Horyniem i Prypecią z Dawidgródka do Petrykowa,
pozostałe dni to krajoznawcza wycieczka busem po Białorusi i do Katynia)

7. „Białoruś 2013” w dniach 19 lipiec – 2 sierpień 2013 r. (10-dniowy spływ
Berezyną i Niemnem z Bakszt do Niemnowa, pozostałe dni to wycieczka
krajoznawcza po Białorusi)

Niezależnie od imprez organizowanych w kraju Komisja Trampingowa
zorganizowała 38 wypraw zagranicznych. Uczestniczyło w nich 230 osób, które
dotarły do 81 krajów na 6 kontynentach. Łączny czas trwania wypraw wyniósł
874 dni, czyli w podróży byliśmy ponad 2 lata. Koszty ich organizacji w całości
pokrywali uczestnicy.

1. „Argentyna – Peru 1987” – 6.X.-13.XI.1987 r., 38 dni, 10 osób (Argentyna,
Boliwia, Peru, Kuba)

2. „Meksyk 1989” – 29.III.-1.V.1989 r., 34 dni, 10 osób (Kuba, Meksyk,
Gwatemala)

3. „Nepal – Filipiny 1990” – 3.XI.-13.XII.1990 r., 41 dni, 13 osób (Indie, Nepal – 5dniowy trekking w dolinie Langtangu, Filipiny, Singapur, Malezja, Tajlandia)
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4. „Karakoram Highway 1992” – 25.VIII.-8.X.1992 r., 45 dni, 4 osoby (Jordania,
Syria, Iran, Pakistan, Chiny, Kazachstan, Rosja)

5. „Floryda 1993” – 4-20.XI.1993 r., 17 dni, 7 osób (USA)
6. „Hiszpania – Maroko 1994” – 27.VIII.-2.X.1994 r., 37 dni, 8 osób (Czechy,
Austria, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Maroko, Portugalia, Niemcy)

7. „Dookoła świata 1996 – 2.II.-17.III.1996 r., 46 dni, 5 osób, (Tajlandia, Birma,
Australia, Nowa Zelandia, USA)

8. „Italia 1997” – 10-21.IX.1997 r., 12 dni, 8 osób (Czechy, Austria, Włochy,
Watykan, San Marino, Słowenia, Węgry, Słowacja)

9. „Londyn 1998” – 31.V.-8.VI.1998 r., 9 dni, 4 osoby (Anglia – Kornwalia)
10. „USA West 1998” – 17.IX.-13.X.1998 r., 27 dni, 7 osób (Parki Narodowe Stanów
Zjednoczonych USA)

11. 11 „Kreta – Malta 1999” – 2-17.X.1999 r., 16 dni, 6 osób (Grecja, Malta)
12. „Kresy 2000” – 26.V.-4.VI.2000 r., 10 dni, 7 osób (Białoruś, Litwa)
13. „USA – Kanada West 2000” – 29.VIII.-24.IX.2000 r., 27 dni, 6 osób (c.d. parków
narodowych zachodnich stanów USA i Kanady)
14. „Dominikana – Puerto Rico 2001” – 3-13.II.2001 r., 14 dni, 5 osób (Holandia,
Wenezuela, USA, Dominikana, Puerto Rico)

15. „Londyn 2002” – 8 -16.VI.2002 r., 9 dni, 3 osoby (Anglia)
16. „Hiszpania – Portugalia 2002” – 7-23.IX.2002 r., 17 dni, 6 osób (Hiszpania,
Portugalia)

17. „Dookoła świata 2003” – 5.IV.-28.V.2003 r., 55 dni, 5 osób (Australia –
Tasmania, Nowa Zelandia, Polinezja Francuska – Tahiti – Raiatea – Bora Bora,
Chile – Wyspa Wielkanocna – Pustynia Atacama – Patagonia, Argentyna,
Urugwaj)

18. „Chorwacja 2003” – 17-27.IX.2003 r., 11 dni, 4 osoby (Chorwacja, Bośnia –
Hercegowina)

19. „Karaiby 2004” – 7-26.I.2004 r., 20 dni, 4 osoby (Puerto Rico, Dominikana,
Barbados, Grenada, Antigua i Barbuda, Wyspy Dziewicze USA – St. Thomas, San
Marten)

20. „Islandia 2004” – 28.V.-29.VI.2004 r., 33 dni, 6 osób (Niemcy, Dania – Wyspy
Owcze, Islandia, Szkocja, Szetlandy, Irlandia, Francja, Belgia, Luksemburg)

21. „Hiszpania 2005” – 30.VIII.-20.IX.2005 r., 22 dni, 6 osób
22. „Trinidad – Margarita 2006” – 7.II.-4.III.2006 r., 26 dni, 2 osoby (USA,
23. Trinidad i Tobago, Wenezuela - Wyspa Margarita)
24. „Włochy – Szwajcaria 2006” – 30.V.-20.VI.2006 r., 22 dni, 4 osoby (Czechy,
Austria, Włochy, Szwajcaria, Niemcy)

25. „Węgry 2006” – 31.VIII.-11.IX.2006 r., 12 dni, 4 osoby (Słowacja, Węgry)
26. „Wyspy Kanaryjskie 2007” – 30.I.-21.II.2007 r., 23 dni, 4 osoby (Lanzarote,
Fuerteventura, Gran Canaria, Teneryfa, El Hierro)
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27. „Kanał Panamski 2007” – 19.IX.-15.X.2007 r., 27 dni, 10 osób (USA, Meksyk,
Kanał Panamski, Kolumbia, Kostaryka)

28. „Węgry 2008” – 14-30.III.2008 r., 17 dni, 4 osoby (Słowacja, Węgry, Ukraina)
29. „Ibiza – Majorka 2008” – 13-27.IX.2008 r., 15 dni, 7 osób (Ibiza, Formentera,
Majorka, Minorka)

30. „Afryka Południowa 2009”- 2.XI.-6.XII.2009 r., 35 dni, 11 osób (RPA, Namibia
Botswana, Zimbabwe, Zambia)

31. „Dubaj 2010” – 15 – 23.I.2010 r., 9 dni, 6 osób (Zjednoczone Emiraty Arabskie,
Oman, Bahrajn)

32. „Italia 2010” – 12-26.IX.2010 r.,15 dni, 4 osoby (Słowacja, Czechy, Austria,
Włochy, Francja, Szwajcaria, Niemcy)

33. „Ameryka Łacińska 2011” – 4.III.- 4.IV.2011 r., 31 dni, 7 osób (Ekwador
z Galapagos, Kolumbia, Panama)

34. „Bahamy – Karaiby 2012” – 25.II – 13.III.2012 r., 17 dni, (USA ,Bahamy, Wyspy
Dziewicze USA - St. Thomas, Antyle Holenderskie, St. Maarten)

35. “Węgry – Słowacja 2012”- 3 -12.IV.2012 r., 10 dni, 2 osoby (Słowacja, Węgry,
Rumunia)

36. „Węgry 2012”- 20.IX.- 8.X.2012 r.,19 dni, 4 osoby (Słowacja ,Węgry, Rumunia,
Czechy)

37. „Rosja 2013” - 12 -18.VI.2013 r., 7 dni, 2 osoby (Litwa, Łotwa, Rosja)
38. „Azory – Madera – Wyspy Kanaryjskie 2014” - 31.III -29.IV.2014 r., 30 dni,
5 osób (Azory - Wyspy Terceira i Sao Miguel, Madera oraz Teneryfa i La Palma
na Wyspach Kanaryjskich)

39. „Karaiby 2015” – 23.XI.-16.XII.2014 r., 24 dni, 3 osoby (Włochy, Francja,
Hiszpania - Teneryfa, Santa Lucia, Barbados, Martynika, Gwadelupa)

Opracowano 64 różnego rodzaju informatory krajoznawcze (łącznie 5501
strona). Po powrocie z niektórych powstawały diariusze przedstawiające
szczegółowo zrealizowany program krajoznawczy. Informatory były
wydawane własnymi siłami w niewielkich nakładach 25-40 egzemplarzy, które
otrzymywali wszyscy uczestnicy oraz „oficjele” i przedstawiciele odwiedzanych
obiektów bądź gospodarze, u których gościliśmy. Pisaliśmy o „sobie” (naszych
imprezach) do różnego rodzaju periodyków i czasopism, pisano również
„o nas”, do tej pory ukazało się 74 publikacje. Od samego początku działalności
Klubu dużą wagę przykładamy do dokumentacji działalności, zwłaszcza
z imprez turystyki kwalifikowanej i wypraw zagranicznych, w różnej postaci
m. in. kronik, w przeszłości zestawów przeźroczy, prezentacji na nośnikach
elektronicznych i taśmach video.
Klub posiada własną firmówkę i proporczyk (II wydanie było w 2014 r.), który
oprócz członków wręczany jest Dobrodziejom Klubu lub oficjalnym Gościom.
Na niektóre ważne imprezy (jubileuszowe) wydawane były proporczyki
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okolicznościowe - było ich 15. Wykonano także kilkanaście pieczątek
okolicznościowych.
Większość imprez miała zabezpieczenie medyczne w osobie kol. Andrzeja
Stecia „Generała”, lekarza chirurga, który był prawie na wszystkich wyprawach.
Od XIV spływu im. St. Bielikowicza w 1997 r. na Parsęcie otrzymał on wsparcie
Bogusi (siostrzenicy Patrona Spływu) i Tadeusza Siwickich, również lekarzy.
Opiekę duchową mamy w osobie ks. kan. Rajmunda Lamentowicza (od 1988 r.
uczestnika spływów), który jest naszym kapelanem.
Ogółem w okresie 1984-2015 na wszystkich 270 imprezach turystyki
kwalifikowanej, wycieczkach popularnych i wyprawach krajoznawczych oraz
trampingowych (bez działalności popularyzacyjnej m.in.: odczyty, prezentacje,
uczestnictwo w imprezach organizowanych przez innych np. CZAKi, fora
krajoznawcze, seminaria „Mijające Krajobrazy”, sejmiki i seminaria, VI Kongres
Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie w 2010 r.) uczestniczyło łącznie 2776
osób, w tym 280 dzieci i młodzieży. W ramach Komisji Krajoznawczej działa
poradnia krajoznawcza, w której wykorzystywany jest prywatny księgozbiór
Stanisława Gębskiego liczący obecnie ponad 3700 pozycji krajoznawczych,
w tym zbiór ponad 1300 map i planów krajowych i zagranicznych.
Na wszystkich imprezach nie tylko propagujemy, ale i umożliwiamy,
zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych PTTK.
Członkowie Klubu zdobywali przede wszystkim odznaki GOT, TOK i OTP oraz
ŻOT i MOT. Kilu osobom udało się zdobyć je w stopniu najwyższym „Za
wytrwałość”. W sumie zdobyliśmy 394 odznaki, z tego 217 odznak turystyki
kwalifikowanej, w tym 38 odznak turystycznych Polskiego Związku
Kajakowego. Ponadto zdobyliśmy 177 odznak krajoznawczych m. in.: Odznakę
im. Jana Pawła II, Szlakami Partyzantów AK i Gryfa Pomorskiego, Miejsca Kultu
św. Jana Pawła II, Pielgrzymia odznaka krajoznawcza śladami Jana Pawła II,
Szlakiem 27 Dywizji Piechoty AK, Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego,
Szlakiem Aleksandra Janowskiego, Miłośnik Roztocza, Miłośnik Puszczy
Świętokrzyskiej czy Wzgórzami Trójmiasta.
Na uwagę i podkreślenie zasługuje honorowanie członków i sympatyków Klubu
okolicznościowymi dyplomami z życzeniami z okazji „jubileuszowych urodzin”
z reguły na zakończenie sezonu turystycznego lub na Spływach Kajakowych im.
St. Bielikowicza. Od 1994 r. co 5 lat były organizowane jubileusze z okazji
kolejnych lat istnienia Klubu: w 1994 r. w Czapielskim Młynie, w 1999 r.
w Twardym Dole, w 2004 r. w Ostrzycach (wówczas wszyscy uczestnicy
uroczyście otrzymali legitymacje klubowe), w 2009 r. w Gdańsku – Sobieszewie
i w 2014 r. w Świętej Lipce.
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Nie byłoby takich osiągnięć Klubu gdyby nie zaangażowanie w organizację
imprez jego członków, a zwłaszcza kolejnych zarządów Klubu. O wysokiej
ocenie pracy i działalności świadczy odznaczenie Klubu przez Zarząd Główny
PTTK Srebrną Honorową Odznaką PTTK 5 lutego 1999 r. (leg. Nr 22339), a 21
września 2004 r. Złotą Odznaką (leg.nr 15560).
Najbardziej zasłużeni członkowie Klubu zostali odznaczeni:
Edwin F. Kozłowski - Złotym Krzyżem Zasługi w 2014 r.
Stanisław M. Gębski - Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Turystyki w 1990 r.
Danuta Giecołd-Gębska, Stanisław Gębski, Andrzej Steć - Złotymi Honorowymi
Odznakami PTTK
Jarosław Mularewicz, ks. kan. Rajmund Lamentowicz, Marian Majczyna Srebrnymi Honorowymi Odznakami PTTK
Jarosław Mularewicz, ks. kan. Rajmund Lamentowicz - Odznaką „Zasłużony
w pracy PTTK wśród Młodzieży” w stopniu złotym
Oprócz
tego
licznymi
medalami,
dyplomami,
podziękowaniami
i wyróżnieniami, listami gratulacyjnymi przyznanymi przez różne szczeble
organizacji PTTK i samorządowych zostali wyróżnieni m.in.: śp. Janusz Gaca,
Wiesław Jankowski, Danuta i Marek Kołkowscy, Bogusława i Tadeusz Siwiccy,
Henryk Szuszkiewicz, śp. Henryk Wachowiak, Andrzej Wyszkowski, Zbigniew
Zieliński (w sumie było ich ponad 100).
Nie mogłoby się odbyć wiele imprez, przede wszystkim z tak bogatym
programem krajoznawczym, proporczykami i informatorami krajoznawczymi
gdyby nie wsparcie udzielone przez Biuro Turystyki „BALT-TUR (tylko
w zakresie administracyjnym) do 1990 r. oraz przez Spółkę z o.o. AIDA
z Warszawy, przede wszystkim przez śp. Aleksandra Skoniecznego w okresie
1990-2000 w zakresie organizacyjnym spływów (głównie transport).
Podstawowym i niezawodnym do dziś, od 1990 r. sponsorem jest Studio
Graficzne PPH DANEX z Sopotu, którego właścicielem jest Danuta Giecołd-Gębska, za co została dwukrotnie wyróżniona przez Zarząd Główny PTTK
medalem „Za pomoc i współpracę”. Mamy nadzieję, że Klub nadal będzie
dzielnie nie tylko trwał jak przystało na „Ostańce” ale będzie rozwijał swoją
działalność z pożytkiem nie tylko dla jego członków i sympatyków. Gwarancją
tego jest nowy prężny Zarząd Klubu IX kadencji, wybrany 8. XII. 2012 r., kiedy
to Gdańszczanie przekazali władzę Kętrzynianom, z czego się bardzo cieszymy.
Dzięki nim rozwinęła się działalność w zakresie turystyki narciarskiej,
żeglarskiej i rowerowej. Obecny skład Zarządu Klubu jest następujący :
1.
Prezes – Jarosław Mularewicz
2.
Wiceprezes – Tadeusz Siwicki
3.
Wiceprezes – Andrzej Steć
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4.
Sekretarz - Bogusława Siwicka
5.
Skarbnik - Stanisław Gębski
Komisja Rewizyjna działa w następującym składzie:
1.
Przewodniczący - Henryk Szuszkiewicz
2.
Członek - Marian Hudy
3.
Członek - Wiesław Jankowski
Koledze Stanisławowi Gębskiemu podczas zebrania Klubu 19 września 2013 r.
w Węgorzewie nadano godność Honorowego Prezesa Klubu.

Stanisław Dziuba
Dolnośląscy seniorzy ZHP na turystycznym szlaku
Kolejny raz seniorzy ZHP spotkali się 11 czerwca 2016 r. na IX Złazie Chorągwi
Dolnośląskiej ZHP. Gospodarzami, i to bardzo gościnnymi, tym razem był Hufiec
ZHP Jawor i Krąg Starszoharcerski tego hufca. Złaz rozpoczął się od obfitego
śniadania. Były smaczne kanapki (bez ograniczeń), słodycze, kawa, herbata,
napoje, a na ,,deser” rozdano wszystkim pamiątkowe pocztówki. Pocztówki te,
to oczywiście solidna harcerska robota. Bo były to pocztówki poczty harcerskiej
– a więc numerowane. Autor ,,załapał” się na pocztówkę nr 000094/119
i 000096/120.
Rozpoczęcie Złazu to harcerska zbiórka. Dwuszereg stoi prosto, nikt nie łamie
szyku. Pręży się 61 sylwetek druhen i druhów, choć wielu z przyprószonymi
włosami na głowach, z kręgów seniorów z: Lubania, Jeleniej Góry, Świdnicy,
Wrocławia i Jawora. Wszyscy w odświętnych mundurach. Pięknie to wygląda.
A Strzelin, bo to najnowsze ,,niemowlę” dolnośląskich kręgów seniorów ZHP,
choć jeszcze bez mundurów, ale z pięknie zawiązanymi na szyjach, błękitnymi
chustami harcerskimi. Krótkie uroczyste wystąpienia z-cy komendanta
Dolnośląskiej Chorągwi ZHP d-hny hm Julianny Zapart i komendanta hufca ZHP
Jawor phm. Michała Czarneckiego. Z kolei komandor Złazu hm. Bogdan Bezeg,
prywatnie przewodnik sudecki PTTK, zaprezentował program Złazu, harcerska
piosenka i… ruszamy na zwiedzanie Jawora.
Pierwszym obiektem, do którego uczestników zlotu zaprowadził przewodnik,
dh hm. Bogdan Bezeg, był Kościół Pokoju. Nie czas i miejsce na opisywanie tu
krajoznawczo tego obiektu. Bo na Kościół Pokoju p.w. Ducha Świętego
w Jaworze, zresztą nie tylko ten, ale i podobny w Świdnicy, jak słusznie
zauważył przewodnik, należy patrzeć nie tylko, jako na obiekt architektoniczny,
czy podziwiać dzieła sztuki w wyposażeniu świątyni. Należy spojrzeć również,
a może przede wszystkim, na wymowę powstania tej protestanckiej świątyni.
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Była to jedyna świątynia protestantów w całym Księstwie Jaworskim. Jest ona
dowodem na wielkie poświecenie oraz ofiarność zwykłych ludzi, wyznawców
religii protestanckiej, którzy manifestując swoją wiarę, podjęli nadludzki
wysiłek, by swoją świątynię wybudować. A manifestowali swoją wiarę,
wspomagając budowę finansowo, i to przez całe społeczeństwo, a więc
zarówno przez ewangelickie rody szlacheckie, jak i wspólnoty religijne.

Foto: Stanisław Dziuba
Kościół Pokoju w Jaworze jest świadectwem walki o wolność religijną,
zapoczątkowaną przez reformację Marcina Lutra. Właśnie te czynniki, a nie
tylko świątynia jako zabytek, zadecydowały o wpisaniu Kościołów Pokoju
w Jaworze i Świdnicy na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To te ludzkie
wartości, których symbolem są te kościoły o tym zadecydowały. Natomiast jeśli
chodzi o architekturę, kościół ten jest szczytowym osiągnięciem konstrukcji
szkieletowej, zaprojektowanej przez niemieckiego architekta Alberta von
Säbischa, a wykonany przez grupę cieśli pod kierunkiem Andreasa Gampera.
Obydwa dolnośląskie kościoły pokoju należą do największych na świecie
budowli o konstrukcji szkieletowej. Katolickie władze cesarskie narzuciły
surowe warunki, by zbudować kościół z nietrwałych materiałów, poza murami
miasta, bez wieży. Materiały, z których pozwolono budować kościół, takie same
jakich używano wtedy do budowy stodół i chlewów, świadczyły
o lekceważącym podejściu władz cesarskich, do nauk głoszonych przez Marcina
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Lutra. Dzisiaj zaś świątynia ta, służy zarówno wspólnocie protestanckiej, jak
i społeczeństwu. Odbywają się w niej nabożeństwa ekumeniczne oraz słynne
Jaworskie Koncerty Pokoju.
Z Kościoła Pokoju żwawo, bo to dopiero początek Złazu, dzielne druhny
i druhowie powędrowali do miejscowego Muzeum. Posiada ono ciekawe zbiory,
m.in. wiele miejscowych minerałów. Ale wszystkich zaciekawiła dłuuuuuga
opowieść prelegentki o uwaga, uwaga - o jaworskich piernikach. Tak, tak. Nie
tylko Toruń słynie z pierników, ale i Jawor. No może kiedyś słynął bardziej,
choć miejscowi robią wszystko, by sławę jaworskim piernikom przywrócić.
Jadłem. Są wspaniałe. Pierniki w Jaworze zaczęto produkować już w XVI w.
A były tak doskonałe, zwłaszcza gdy ich produkcją zajęła się w XIX w. rodzina
Lauterball, że sprzedawano je w Anglii i Francji a nawet w Ameryce.
Tu przychodzi mi na myśl taka uwaga. Jak my mało wiemy, o dawnych dziejach
Dolnego Śląska, np. tych kulinarnych. Przecież Świdnica słynęła ze wspaniałego
piwa, choćby Świdnickie Marcowe, sprzedawane w wielu miastach Europy,
w specjalnie do tego założonych Piwnicach Świdnickich (jedna z ostatnich to ta
we Wrocławiu). Podawane było ono na stołach królów polskich. A wrocławskie
piwo Schops – Baran, a likier staniszowski Echt Stansdorfer Bitter.
Wskrzeszamy te tradycje. Sudecki przewodnik Tomasz Łuszpiński produkuje
likier karkonoski. Młodzi wrocławianie ,,wskrzeszają” Miedziankę. Założyli tam
rodzinny browar, produkują w nim piwo Cycki Janowickie. W tym miejscu
bardzo proszę, bez niewłaściwych skojarzeń. Bo Cycki Janowickie (choć wielu
przewodników mówi na nie Biust Lolobrygidy), to Krzyżna Góra i Sokolik Duży,
charakterystyczne szczyty Sokolików w Rudawach Janowickich. A są to kultowe
góry dla alpinistów. Tu pierwsze wspinaczkowe kroki stawiali m.in.: Wanda
Rutkiewicz, Aleksander Lwow czy Jerzy Kukuczka.
Kolejny obiekt to Ratusz, a konkretnie sala rajców. Sam budynek Ratusza,
wzniesiony w stylu neorenesansowym z 65 metrową wieżą, zajmuje centralną
cześć Rynku. Pięknie opowiadał uczestnikom Złazu, kustosz miejscowego
Muzeum pan Mirosław Szkiłądź o Malarstwie Szkła w Berlinie. Zaś nasi
seniorzy wygodnie rozsiedli się w ławach rajców, pilnie spoglądając również na
pulpit przewodniczącego rady i ,,królewski” fotel burmistrza.
Wszyscy spacerkiem powędrowali na dziedziniec dawnego zamku książęcego.
Bo trzeba pamiętać, że Jawor był stolicą księstwa piastowskiego. Księstwo
Jaworskie istniało w latach 1274-1346 (z przerwą w latach 1290-1312, gdy
wchodziło w skład księstwa świdnicko-jaworskiego). Jak przystało na dumnych
piastowskich władców, w stolicy księstwa, właśnie w Jaworze, wybudowano
okazały zamek. Był on wielokrotnie przebudowywany. Początkiem zamku była
mieszkalna wieża obronna, powstała w latach trzydziestych XIII w. Gdy
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powstało księstwo, zamek stał się rezydencją książęcą, stopniowo
rozbudowywaną, m.in. przez księcia Bolka I Surowego.
Po przejęciu Śląska przez Czechy zamkiem w Jaworze władali starostowie króla
czeskiego. A że była to znamienita budowla, świadczy chociażby fakt, że
w drodze do Cieplic, nocowała w nim w 1687 r. Marysieńka Sobieska (28 lipca –
tam i 20 sierpnia z powrotem). Gościli w nim również czescy królowie: Jerzy
z Podiebradu (1459 r.) i Władysław Jagiellończyk (1490 r.). Stojąc na
dziedzińcu zamkowym dowiedzieliśmy się wprost niewiarygodnej i sensacyjnej
wiadomości. A idę o zakład, i to wysoki, że niewielu, nawet wytrawnych
przewodników po Dolnym Śląsku, o tym wie. Ja tutaj dopiero się tego
dowiedziałem. Otóż, gdy na zamku w Jaworze swoją siedzibę miał starosta
Otton von Nostitz, do swojej biblioteki nabył on. Uwaga.!!!. nabył autograf
dzieła Mikołaja Kopernika De revolutionibus orbium coelestium. Zawiłe były
dzieje tego rękopisu Wielkiego Polaka, wpisanego zresztą w 1990 r. na listę
UNESCO Memory of the World (Pamięć świata). Otóż po śmierci Kopernika, jego
papiery i książki były w posiadaniu biskupa chełmińskiego, a potem
warmińskiego. Następnie miały one trafić do biblioteki kapituły warmińskiej,
jednak stało się inaczej. Przejął je George Joachim von Lancher, działający pod
nazwiskiem Jerzy Joachim Retyk. Jako profesor matematyki na Uniwersytecie
w Wittenberdze był zwolennikiem teorii Kopernika. Działał na rzecz
popularyzacji jego teorii i był gorącym orędownikiem wydania tego dzieła
drukiem. Odwiedził nawet w maju 1539 r. Kopernika w Toruniu, a 1541 r.
doprowadził do wydania drukiem jego dzieła w Norymberdze. Tu dodam małą
dygresje. Prezentacja teorii heliocentrycznej przez Retyka spotkała się
z również z ostrą reakcją kościoła luterańskiego. Sam Marcin Luter uznał
poglądy sarmackiego filozofa za absurd, niezgodny z tekstem Biblii. Jeszcze
kilkakrotnie zmieniali się właściciele tego dzieła, aż w końcu kupił je Jan Amons
Komenski. Ostatecznie, w nieznanych okolicznościach, właścicielem rękopisu
dzieła Kopernika stał się wspomniany Otto von Nostitz. Jest ono notowane
w jego bibliotece, mieszczącej się w Zamku w Jaworze 5 października 1607 r.
Z czasem dzieło to przeniesiono do pałacu Nostlizów w Pradze. W ich bibliotece
przebywało ponad 300 lat. W 1945 r. majątek, w tym biblioteka Nostliców,
została przez rząd Czechosłowacji upaństwowione. Natomiast 5 lipca 1956 r.
rząd Czechosłowacji, ten bezcenny zabytek piśmiennictwa, przekazał Polsce.
Odtąd jest przechowywany w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. Skoro już tak wiele napisałem o tym rękopisie
Kopernika, to dodam jeszcze jedną ciekawostkę. Otóż Owen Gingerich,
amerykański badacz prac Kopernika stwierdził, że Czechosłowacja tylko
wypożyczyła Polsce ten rękopis, a Polacy go zatrzymali. Ale ten pogląd stoi
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w sprzeczności, z ustaleniami dokonanymi przez UNESCO. A Uniwersytetowi
Zielonogórskiemu poglądy tego amerykańskiego uczonego, nie przeszkodziły
w nadaniu mu doktora honoris causa. A jeśli chodzi o zamek, w czasach
pruskich i aż do 1956 r, było tu ciężkie więzienie.
Po tak intensywnym zwiedzaniu uczestników Złazu podjęto bardzo smacznym
obiadem, a po nim zawieziono autokarem do Wąwozu Myśliborskiego. Był to
bardzo przyjemny spacer urozmaicony informacjami na temat genezy wąwozu
i jego osobliwości przyrodniczych, a zwłaszcza stanowiska języcznika
zwyczajnego. Sam zaś spacer po wąwozie poprzedził bardzo wzruszający
moment. Przewodnik, dh hm Bogdan Bezeg, bardzo emocjonalnie opowiedział
o tragicznej wyprawie na Annapurnę Południową w Himalajach. W tej
wyprawie, zorganizowanej przez Sudecki Klub Wysokogórski w Jeleniej Górze,
zginęło trzech jej uczestników: Józef Koniak, Jerzy Pietkiewicz i Jan Ryznar. Jan
Ryznar był dyrektorem szkoły w Paszowicach. To on założył, czynne do dzisiaj
schronisko młodzieżowe w Myśliborzu. Z czasem przekształcono je w centrum
edukacyjne. W 20-tą rocznicę tragicznego wydarzenia w Himalajach, tj. w dniu
8 maja 1999 r na budynku centrum odsłonięto tablicę ku pamięci tych, którzy
zginęli w Himalajach. Wtedy na tej uroczystości był m.in. Krzysztof Walicki –
zdobywca wszystkich 8-tysieczników.
Myślę, że warto ,,wpaść” na Jaworski Koncert Pokoju, na doroczne
Międzynarodowe Targi Chleba, czy na wystawę w murach zamku poświęconą
opisywanemu wcześniej dziełu Kopernika. A jak już będziecie w Jaworze to
potem przespacerujcie się po Wąwozie Myśliborskim czy innych w pobliżu,
choćby urokliwym Wąwozie Lipy. Tylko pamiętajmy, nie wolno zrywać do
swoich ogródków, ściśle chronionej rośliny - języcznik zwyczajny. Coś na ten
temat wiem, jako przewodnik turystyczny, pełniący onegdaj społecznie dyżury
przewodnickie w tym wąwozie. Zachęcam też do wypadu na wspaniale
prezentującą się w krajobrazie, pobliską Czartowską Skałę. Ten wygasły
wulkan, sięgający 463 m n.p.m. to pomnik nieożywionej przyrody. Jest to jeden
z najlepszych punktów widokowych na Pogórzu Kaczawskim. Doskonale
widoczny jest lawowy, bazaltowy komin wulkaniczny. Ta diaboliczna nazwa,
wiąże się z przekonaniem, o magnetycznej mocy, tego miejsca, uważanego za
jeden z czakramów. Tak, tak miejsca mocy, to nie tylko: mury kaplicy św.
Gedeona na Zamku Królewskim na Wawelu, Góra Ślęża pod Wrocławiem. To też
mury kościoła św. Marcina na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, czy Błędne
Skały w Górach Stołowych (by wymienić tylko niektóre miejsca Dolnego Śląska,
uważane za stanowiska mocy). Właśnie również Czartowska Skała. Zachęcam
do odwiedzenia tych miejsc.
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A ja cóż. Na Zlocie byłem. Pośpiewałem harcerskich piosenek na kończącym
Zlot ognisku. Objadłem się do nieprzytomności, na śniadaniu, na przepysznym
obiedzie w Internacie (ach te racuszki jako deser, w nadmiarze), i przy ognisku
- kiełbaski, ilość nielimitowana. Nawiązałem nowe znajomości i czekam na Zlot
w 2017 r. Czy może ktokolwiek dziwić się, że w imieniu uczestników,
serdeczne, harcerskie podziękowania wszystkim organizatorom, a w
szczególności komandorowi Złazu d-howi hm. Bogdanowi Bezegowi, złożyła
przewodnicząca Zespołu Seniorów i Starszyzny Dolnośląskiej Chorągwi ZHP dhna hm. Teresa Maziarz-Mahaj, ,,dobry duch” i inspirator Złazów Seniorów ZHP
tej Chorągwi ZHP. Gorąco i serdecznie do tych podziękowań, pozdrawiając
harcerskim Czuwaj, dołącza się hm. Stanisław Dziuba, przewodnik PTTK
z Wrocławia

Zbigniew Piepiora
Bliżej z Karkonoszami w Domku Myśliwskim
Drogę na Śnieżkę spod kościoła Wang w Karpaczu można nazwać
„karkonoskim standardem”, gdyż jest to jedna z najpopularniejszych tras
turystycznych w Karkonoszach. Warto jednak dodać jej niestandardowy
element i zajrzeć do Domku Myśliwskiego. Obiekt ten znajduje się w Kotle
Małego Stawu, przy niebieskim szlaku turystycznym (ok. 1,5 godziny marszu od
świątyni Wang). Powstał w 1924 roku z inicjatywy hrabiego Fryderyka
Schaffgotscha, ówczesnego właściciela części Karkonoszy, jako schronienie dla
myśliwych polujących w karkonoskich lasach. Obecnie Domek Myśliwski jest
najwyżej położonym (1158 m n.p.m.) ośrodkiem edukacyjnym Karkonoskiego
Parku Narodowego.
Co roku, w wakacje KPN organizuje w Domku Myśliwskim cykl weekendów
tematycznych. Tym razem cyklowi przyświecało hasło „W wakacje poznaj
Karkonosze bliżej”. Kolejne weekendy mogliśmy spędzić: na bagnach,
arktycznie, z karkonoskim ziołolecznictwem, ze szkiełkiem i okiem, w masce,
na skrzydłach z ptakami Karkonoszy, z przyrodą na wesoło wg lichenologa
i geologa, z mapą, czy z obcym, czyli z gatunkami inwazyjnymi w Karkonoszach.
Wybranym tematom towarzyszyły prelekcje, wycieczki tematyczne, gry,
zabawy i konkursy edukacyjne dla dzieci i dorosłych.
Nie inaczej było podczas „Weekendu z przyrodą na wesoło wg lichenologa
i geologa”, na który się wybrałem. Spotkania prowadziły Aleksandra Trytek,
geolog z wykształcenia i Magdalena Taurogińska, lichenolog z zamiłowania.
Udało mi się z nimi porozmawiać.
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- O ile turyści, wiedzieli, kto to jest geolog, o tyle intrygowało ich, czym zajmuje
się lichenolog – powiedziała M. Taurogińska. – Wyjaśniałam więc, że
lichenologia to nauka o porostach.
- Gdy jeden z naszych gości stwierdził, że Śnieżka to wygasły wulkan, musiałam
mu wytłumaczyć, że tak nie jest. Tuż przed zamknięciem Domku Myśliwskiego,
za pięć 16.00, zrobiłam wykład z geologii, wyjaśniający, że Śnieżka nie jest
wygasłym wulkanem i jest zbudowana m.in. z hornfelsów. Wszyscy słuchali
z zaciekawieniem – oznajmiła A. Trytek.
- A dziennie przewijało się po kilkaset osób. Nasi goście pytali nie tylko
o porosty. Gdy ktoś zapytał o czerwony kolor skał w Kotle Łomniczki,
wyjaśniałyśmy, że skały zawdzięczają go glonowi o nazwie Trentepohlia
iolithus, który ogrzany, np. przez potarcie, wydziela fiołkowy zapach. Już
w XVIII wieku „fiołkowe kamienie” były jedną z atrakcji, przyciągających
turystów w Karkonosze, a w szczególności na Śnieżkę. Jeszcze w 1932 roku
sprzedawano je jako pamiątki – dodała M. Taurogińska.

M. Taurogińska odpowiada na pytania turystów. Foto: A. Trytek.
W Domku Myśliwskim można było usłyszeć znacznie więcej ciekawostek.
Kolejny cykl weekendów tematycznych w wakacje przyszłego roku. Warto
przypomnieć, że Domek Myśliwski jest otwarty: od lipca do sierpnia – od
wtorku do niedzieli, od 10.00 do 16.00; w czerwcu i wrześniu – od wtorku do
niedzieli, od 10.00 do 15.00; w pozostałe miesiące (poza listopadem) – od
piątku do niedzieli, od 10.00 do 15.00.
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Propozycje
Krzysztof Tęcza
Zwiedzamy czeskie Karkonosze
Na koniec lipca postanowiliśmy wyruszyć w czeskie Karkonosze. W sobotę 30
lipca 2016 r. mając nadzieję, że pogoda nie spłata nam figla, wyruszyliśmy
samochodem z Jeleniej Góry kierując się ku przejściu granicznemu
w Jakuszycach. O dziwo nawet drogi nie były specjalnie zatłoczone. Nic
dziwnego, że szybciutko znaleźliśmy się po drugiej stronie gór gdzie
praktycznie dotarliśmy prawie pod sam szczyt Hvězdy (959 metrów n.p.m.).
Oczywiście samochód pozostawiliśmy przy schronisku usytuowanym kilkaset
metrów niżej. Dalej udaliśmy się pieszo. Krótki odcinek jaki pozostał nam do
przejścia nie nastręczał zbytnich trudności, chociaż niektórzy, gdy zobaczyli
huśtawkę, chętnie skorzystali z takiej formy wypoczynku.

Foto: Krzysztof Tęcza
Wieża Štěpánka swoim wyglądem wcale nie robi wrażenia jakiejś trudnej do
zdobycia. Nie mniej niektórzy zadowalają się jej widokiem i odpoczywają na
kamiennej ławeczce ustawionej przy jej wejściu lub idą kilka metrów za nią pod
wielki kamienny krzyż. Najlepiej jednak nie dać się i wejść na samą górę jednym
ciągiem. Na pewno stracimy wtedy najmniej energii. Toż to tylko 78 stopni.
A widoki jakie przyjdzie nam zobaczyć z górnego tarasu są tak wspaniałe, że

47

zapierają dech w piersiach. Do tego na miedzianej blasze, którą obito
balustradę wyryto wszystkie ważniejsze miejsca widoczne z tej wysokości i je
opisano. Oczywiście wszystko uczyniono w języku niemieckim ale w roku 1957,
dołożono napisy w języku czeskim. Jakżeż inaczej wyglądają stąd Śnieżne Kotły
czy Szrenica. Warto poświecić trochę czasu by będąc tutaj porównać widziane
szczyty z mapą. Czasami można się nieźle zdziwić.
Wracając koniecznie trzeba zaliczyć dolny taras widokowy by sprawdzić o ile
mniej widać z tej wysokości. Schodząc zaś dalej uświadomimy sobie, że ten
dziwny zapach towarzyszący nam cały czas to zapach świeżego drewna.
Okazuje się, że schody, po których idziemy, dopiero co wykonano
i przeszlifowano.
Z wieżą tą związana jest pewna ciekawa opowieść. Czy jest ona prawdziwa czy
nie każdy musi sam osądzić. Fakty są takie, że kamień węgielny pod jej budowę
położono już w roku 1847, kiedy to na szczyt Hvězdy wszedł arcyksiążę Štěpán.
Inicjatorem budowy wieży był właściciel tych ziem książę Kamil Rohan.
Rozpoczęta budowa szybko została wstrzymana gdy cygańska wróżka
przepowiedziała mu, iż umrze razem z końcem budowy. Rozsądek nakazywał
nie kończyć nikomu niepotrzebnej budowli dlatego przetrwała ona w takim
stanie następnych kilkadziesiąt lat. Dopiero w roku 1892, gdy jej właścicielem
zostało Towarzystwo Górskie, zakończono ślimaczącą się budowę. I niestety
wkrótce po oddaniu wieży do użytku książę Kamil Rohan zszedł z tego świata.
Po takich przeżyciach koniecznie trzeba odsapnąć. Jak widać z powyższego nie
zawsze warto się śpieszyć. Dlatego należy skorzystać z położonego poniżej
schroniska, w którym przygotowano dla turystów stoliki zarówno wewnątrz
jak i na dworze. Należy jednak wiedzieć, że taras nie jest objęty obsługą
kelnerską i dlatego gdy chce się coś zamówić trzeba skorzystać
z umieszczonego przy oknie dzwonka. W schronisku zaś możemy skorzystać ze
specjalnego pojazdu służącego za alkomat. Test jest bardzo prosty. Trzeba
usiąść na mini pojeździe w prawidłowej pozycji i wytrzymać kilka sekund. Jeśli
utrzyma się równowagę znaczy, że jesteśmy trzeźwi, jeśli spadnie nie
powinniśmy zasiadać za kierownicą pojazdu. Raz znalazł się człowiek, który tak
wziął sobie do serca wskazania tego testera, że poszedł do domu zapominając o
samochodzie. Teraz jego pojazd stoi przed schroniskiem jako wizytówka
zdrowego rozsądku i roztargnienia.
Aby nie postąpić podobnie, pijemy kawę i ruszamy w stronę miejscowości
Tesařov gdzie w najwyższym punkcie Drogi karkonoskiej łączącej Liberec
z Trutnovem zbudowano w 1909 roku białą kaplicę. Dokonano tego
w niespełna cztery miesiące. Nad wejściem umieszczono tu tabliczkę
z napisem: Kostelík – Jednoty Braterskѐ. Ośmioboczna budowla, z balkonami
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w środku, stoi pośrodku cmentarza, na którym oprócz nowych grobów można
znaleźć starsze z ciekawymi napisami. Miejsce to warte jest odwiedzenia także
dlatego, że roztaczają się stąd ciekawe widoki. Bez problemu dostrzeżemy
skocznię narciarską w pobliskim Harrachov czy budynek byłego schroniska
Nad Śnieżnymi Kotłami. Oczywiście widać stąd wieżę, na której dopiero co
byliśmy.

Foto: Krzysztof Tęcza
Zupełnie niedaleko znajduje się miejscowość Desná. To tam pod koniec XIX
wieku Josef Riedel zwany młodszym zlecił budowę willi dla swojej żony Pauli.
Obiekt ten uznawany jest za architektoniczny skarb regionu. I nie jest to opinia
bezpodstawna. Kto chociaż raz go zobaczy zakocha się w nim, w jego ozdobach i
kształcie. Obecnie mieści się tu centrum informacyjne i kulturalne wraz
z biblioteką. Warto tutaj zajść nie tylko dla samego obiektu ale po to by
skorzystać z punktu IT, którego obsługa jest wyjątkowo miła i pomocna. Można
tutaj otrzymać wiele informatorów w języku polskim.
Kolejnym ciekawym obiektem jaki odwiedziliśmy w miejscowości Velkѐ Hamry
było muzeum energetyki w czynnej elektrowni wodnej. Zgromadzone tu
eksponaty pokazują jak pozyskuje się energię ze słońca, wiatru czy wody.
Aktualnie w elektrowni do produkcji prądu wykorzystuje się tylko jedną
turbinę. Co prawda każdy może pomóc w uzyskaniu większej ilości energii
elektrycznej przy pomocy specjalnego roweru. Trzeba jednak przyłożyć się by
zaświeciła chociaż jedna żarówka. Wcale nie jest to takie łatwe.
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Dlatego, by nieco odpocząć po takim wysiłku, udaliśmy się do miejscowości
Malá Skála gdzie znajduje się bardzo malowniczo położony zamek Vranov. Już
sam widok budowli wzniesionej wysoko nad rzeką wywołuje nieodpartą
pokusę by ruszyć doń. Każda taka wizyta kończy się jednak tym samym.
Wszyscy zastanawiają się dlaczego znajdująca się tam Jaskinia Zadowolenia
została właśnie tak nazwana. Do dzisiaj jest to niewyjaśnione.

Foto: Krzysztof Tęcza
Niestety tym razem nie było nam dane zbyt długo leniuchować. Ze względu na
godziny udostępnienia wieży na Kozákově trzeba było szybko się tam
przemieścić. Samo wzniesienie, na którym w roku 1993 wzniesiono metalową
wieżę widokową jest najwyższą górą Czeskiego Raju. Nic więc dziwnego, że
z platformy widokowej rozciąga się wspaniały widok. Przy dobrej widoczności
można z tego miejsca zobaczyć aż jedną czwartą Czech. Ponoć można też
dostrzec wieże budowli znajdujących się w Pradze. Niestety dzisiaj nie mogłem
tego potwierdzić. Ale faktycznie widok jaki ujrzałem jest rewelacyjny.
Aby wejść na platformę widokową trzeba pokonać 120 schodów podzielonych
po 10 tak, by można było co jakiś czas odpocząć. Okazało się, że dzisiaj
odbywają się tu starty lotniarzy. Niestety wiatr potrzebny do wzbicia się
w niebo co chwilę ustawał i wszystko trwało bardzo długo. Nie zniechęcało to
jednak nikogo i wkrótce w powietrzu unosiło się kilkudziesięciu śmiałków,
którzy musieli bacznie uważać, by nie zderzyć się ze sobą. Po takich emocjach
najlepszym co można było zrobić by ochłonąć była wizyta w usytuowanym
obok schronisku. Tym bardziej, że było już dosyć późno.
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W niedzielę 31 lipca 2016 r. gdy tylko zjedliśmy śniadanie wyruszyliśmy
z Harrachova, w którym nocowaliśmy do miejscowości Jablonec nad Jizerou. To
właśnie stamtąd zaplanowaliśmy pieszą wycieczkę zielonym szlakiem
turystycznym. Jakież było nasze zdziwienie gdy w terenie nie znaleźliśmy
szlaku zielonego. Za to był szlak koloru niebieskiego. Uznaliśmy zatem, że
komuś pomyliły się puszki z farbą i ruszyliśmy szlakiem niebieskim. Szybko
okazało się, że uczyniliśmy słusznie. Podczas dalszej wędrówki czasami
pojawiały się stare znaki koloru zielonego. Zanim jednak ruszyliśmy, nie
mogliśmy się napatrzeć na wystawę baru, na której umieszczone stary sprzęt
związany przede wszystkim ze sportami zimowymi. Nie trwało to zbyt długo
gdyż niebo robiło się coraz ciemniejsze.
Oczywiście po przejściu kilku kilometrów zaczęło padać. Całe szczęście, że
dotarliśmy do jakiegoś przystanku i mogliśmy w nim przeczekać najgorsze. Gdy
deszcz zelżał, uznaliśmy, iż pora na nas i nie bacząc na lecące z nieba krople
poszliśmy dalej. Szybko okazało się to dobrym posunięciem, deszcz bowiem
wcale nie miał zamiaru ustać. Nagle słyszymy pianie koguta. Chyba coś mu się
pomieszało. Wszak jest już dawno po wschodzie słońca.
Mijając pierwsze, od kilku kilometrów
zabudowania, dostrzegamy słupy jakie
pozostały po czynnym tu kiedyś wyciągu
narciarskim. W końcu docieramy do hotelu U
Nás w miejscowości Bratrouchov. Wreszcie
przestał padać deszcz i powietrze stało się
rześkie. Widać jak na okolicznych
wzniesieniach parują lasy.
Niestety coś jest nie tak z oznaczeniem
szlaku, a właściwie z brakiem oznaczenia. Po
przeanalizowaniu mapy uznajemy, że
najlepszym wyjściem będzie udanie się
jedyną drogą prowadzącą pod górę.
Mieliśmy przecież zdobyć najwyższy szczyt
czyli Hejlov. Wkrótce okazało się, że nasze
rozumowanie było prawidłowe. Niestety po
dotarciu do zabudowań zobaczyliśmy, że
dalsza droga jest zagrodzona drutem
kolczastym. Naszą uwagę zwróciła woliera, w której ujrzeliśmy papugi. I to
właśnie przyniosło nam szczęście, bo gdy przyglądaliśmy się kolorowym
ptakom z domu wyszedł gospodarz i powiedział nam byśmy szli dalej przez
jego pastwisko omijając ogrodzenie pod napięciem. Wydawało nam się, że bez
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problemów przejdziemy tym skrótem. Jakież wkrótce okazało się to złudne.
Pośrodku pola było przewężenie służące pasącym się tu krówką do
przemieszczania się z jednej łąki na drugą. My musieliśmy tylko delikatnie, tak
by nie poraził nas prąd, odpiąć przewody z pierwszego płotu, przejść dalej
i powtórzyć to przy drugim płocie. No i oczywiście pozakładać przewody na
powrót. Obawialiśmy się trochę przechodzących właśnie byków groźnie na nas
patrzących, a okazało się, że powinniśmy bać się rogatych krów, które
pilnowały by nic się nie stało ich cielaczkom.
Na szczęście wszystko poszło gładko i zaraz dotarliśmy do pięknego miejsca
wypoczynkowego gdzie można pozostawić samochód podczas zdobywania
szczytu. Tylko gdzie jest ów szczyt? Jak okiem sięgnąć wszędzie równo!
Studiujemy mapę i ruszamy w las na poszukiwania jakiegoś znaku bo szlak
prowadzi idącą bokiem leśną drogą. Na szczęście długo nie szukaliśmy
i trafiliśmy na kamień wyznaczający najwyższy punkt w terenie oraz ustawiony
metalowy słupek z tabliczką.
Teraz pozostało już tylko iść przed siebie. Co chwilę mijaliśmy grzybiarzy
zadowolonych ze swoich zbiorów. I nie wiadomo kiedy dotarliśmy do
miejscowości Rezek gdzie mogliśmy odpocząć w gospodzie o nazwie Jerusalem.
Pozostało nam teraz tylko poczekać na transport i ruszyć do domu.

Krzysztof Tęcza
Nocne zwiedzanie zamku Książ
W sobotę 11 czerwca 2016 r. w zamku Książ przygotowano dla odważnych
turystów niebywałą atrakcję. Tuż przed północą zaproszono chętnych na
specjalną trasę nocną. Prowadzący nas przewodnik od razu uprzedził, że jeśli
ktoś ma chore serce to lepiej dla niego by zrezygnował z wycieczki zawczasu.
Nie będziemy bowiem zważali na straty i nie przerwiemy oglądania warowni
po ciemku. Tych, którzy nie wytrzymają napięcia, będą wynosić na dziedziniec
idący za nami sprzątacze. Aby jednak cokolwiek było widać, przygotowano
kilka małych lampek i rozdano je tym najbardziej strachliwym. O dziwo ręce po
nie wyciągnęły nie tylko niewiasty, znalazł się także mężczyzna.
Uprzedzeni o warunkach dzisiejszego zwiedzania ruszyliśmy za Jackiem czyli
naszym prowadzącym. Ledwie zamknęły się za nami pierwsze drzwi już na
końcu korytarza pojawiła się jakaś ciemna postać. Nie czyniła ona jednak
żadnych nieprzyjaznych gestów, nie było zatem potrzeby czynić nic ponad
baczne jej obserwowanie. Wszak nigdy nie wiadomo co takiej zjawie przyjdzie
do głowy.
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Jacek tymczasem przybliżył nam historię tego miejsca, wiedzieliśmy już co
nieco o kolejnych właścicielach owego obiektu. Przyszła pora dowiedzieć się
czegoś o nocnych mieszkańcach warowni, którzy mogą nam się pokazać.
Pierwszego, a właściwie pierwszą już ujrzeliśmy. Jest to Czarna Dama. Niestety
nie dane było jej zaznać szczęścia w życiu doczesnym. Gdy wydawało się, że
niebawem poślubi swojego ukochanego i będzie mogła resztę życia spędzić
u jego boku, stało się coś strasznego, coś niewyobrażalnego. Podczas burzy
piorun raził jej lubego, który musiał sprawdzać otoczenie warowni pilnując ją
przed niespodziewanym atakiem wroga. Zakochana w nim niewiasta nie mogła
znieść swojego nieszczęścia i wkrótce zmarła ze zgryzoty. Niestety po śmierci
także nie mogła zaznać spokoju i dlatego od tamtej pory jej duch snuje się po
korytarzach zamku przyprawiając tych, którzy go spotykają, co najmniej
o szybsze bicie serca.
My, przygotowani na najgorsze, nie damy się przestraszyć takiej istocie. Chociaż
podążała ona za nami przez dłuższy czas. Gdy jednak weszliśmy na I piętro
gdzie dawniej znajdowały się pokoje reprezentacyjne Czarna Dama znikła.
Pewnie pozostała na swoim rewirze. Nie mniej odgłos skrzypiących drzwi
zamykanych i otwieranych przez nią lekko przetrzebił nasze szeregi. Kilka
niewiast wymiękło. Nagle rozlega się trzask zamykanych drzwi i wyraźnie
słychać jakieś zawodzenie, jakieś dziwne, trudne do zidentyfikowania odgłosy.
Może to księżniczka Daisy, ostatnia właścicielka zamku, zmarła w 1943 roku.
Ale cóżby ona tutaj robiła? Przecież jej zwłoki w obawie przed
zbezczeszczeniem zostały potajemnie przeniesione i pochowane w nieznanym
miejscu. Ponoć tylko jedna osoba wie gdzie. Faktem jednak jest, że patrzy ona
ze swego grobu na mury zamczyska.
Udajemy się dalej, wciąż wchodząc po schodach wyżej i wyżej. Nagle słychać
skrzypienie drzwi, ale do tego już się przyzwyczailiśmy. Nie z nami zatem takie
numery. Gdy jednak przechodzimy do najstarszej części zamku nagle z wnęki w
ścianie odrywa się jakiś cień przybierając po chwili jak najbardziej realną
postać małego zgarbionego człowieka. Jest on jednak tak szybki, że nikt nie
może tak naprawdę dostrzec jego twarzy, a właściwie tego co z niej zostało.
Jego nagłe pojawienie się i przeraźliwy okrzyk jaki wydał wprawiło wszystkich
w takie osłupienie, że przez chwilę nikt nie mógł wydobyć z siebie słowa. Kilka
niewiast pobladło i niemal osunęło się na posadzkę. Sytuacja zrobiła się nieco
dziwna. Nie wiadomo przecież z czym, czy z kim mamy do czynienia. Na
szczęście przewodnik, zapewne widząc nasze nietęgie miny, szybko wyjaśnił
całą sytuację. Okazało się, że owe stworzenie to jeden z dawnych służących,
którego zadanie polegało na pilnowaniu przechowywanych tutaj beczek
z winem. Niestety był on smakoszem tego trunku i szybko okazało się, że
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pilnuje nie wina lecz pustych beczek. Przyłapany na tym został przykładnie
ukarany, ścięto mu głowę tak by więcej nie mógł skosztować ukochanego
trunku. Od tej pory włóczy się on po korytarzach cierpiąc niewymownie,
a swoje cierpienia stara się przenosić na szwędających się tutaj po północy
turystów. Ponieważ jest on niesłychanie szybki nikt nie może przewidzieć kiedy
przemknie koło konkretnej osoby. Do tego gdy jest tuż obok wydaje tak
przeraźliwy krzyk, ze mało odporni mogą zejść na zawał. Jest jednak jeszcze
jeden powód dlaczego ów osobnik tutaj krąży. Otóż podczas II wojny światowej
drążono tu tajemnicze tunele mogące zmieścić całe składy kolejowe. I właśnie
dlatego nie znaleziono, mimo pewnych informacji, złotego pociągu na 65
kilometrze. Ostatnio jednak czujność naszego nocnego gościa nie musi być już
tak duża gdyż złoty pociąg przemieścił się i obecnie stoi w tunelu dokładnie pod
budynkiem Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu.
My na pocieszenie dochodzimy do skał, na których zbudowano zamek Książ.
Jest tutaj odsłonięte miejsce, które pozwala na zaspokojenie swoich pragnień.
Gdy pogłaska się ową skałę lewą ręką czeka nas fortuna, gdy uczyni się tak
prawą ręką ma się szczęście w miłości, gdy zaś ktoś jest zachłanny może
uczynić to obiema rękoma. Wtedy na pewno osiągnie się oba wymarzone cele.
Czyli będzie się miało kasę na zakupienie kolejnego biletu upoważniającego do
zwiedzania zamku Książ i będzie się miało szczęście w miłości, gdy po raz
kolejny będziemy mogli odwiedzić to tajemnicze i piękne zarazem miejsce.
Idziemy na kolejne piętro. Tym razem widzimy stojącą w kącie kobietę bez
głowy. Ponoć kiedyś przy rozbiórce starego budynku w Wałbrzychu znaleziono
ciało bez głowy. Gdy wysłano je do zakładu medycyny sądowej na badania
znikło bez śladu. Po kilku latach właśnie taki duch zaczął pojawiać się na zamku
Książ. Nikt nie wie dlaczego. Nie można jednak zapytać się o to wprost, bo jak
nam odpowie istota, która nie ma głowy?
Teraz czekała nas prawdziwa niespodzianka. Otóż dwa lata temu w zamku
pracowała ekipa filmowa, która podczas kręcenia filmu zaginęła. Znaleziono
jednak film jaki nakręcono. I właśnie ten film mogliśmy obejrzeć podczas
seansu w prawdziwym kinie, tyle że znajdującym się na terenie zamku.
Faktycznie po zapoznaniu się z tym niezwykłym materiałem nie mieliśmy już
żadnych wątpliwości, że po zamku krążą dziwne istoty. Tylko co się tak
naprawdę stało z ekipą filmową? Przewodnik twierdzi, że czasami spotyka
któregoś z jej członków.
Kiedyś wśród służby zamkowej był chłopak zwany Garbatym Jankiem. Do jego
obowiązków należało rozpalanie ognia w kominkach. Miał jednak obok pracy
pewne hobby. Lubił podglądać przez dziurkę od klucza kąpiące się niewiasty.
Niestety to dodatkowe zainteresowanie służącego nie spodobało się

54

przełożonemu i gdy przyłapano go na tym niecnym procederze, został stracony.
Od tej pory, tak jak wielu mu podobnych, krąży nocami po zamkowych
komnatach. Najbardziej spodobały mu się pomieszczenia kuchenne. Nic więc
dziwnego, że gdy tam dotarliśmy, przestraszyliśmy się nie na żarty, gdy nagle
wyskoczył zza drzwi i rycząc przeraźliwie obiegł wszystkich dookoła.
Najbardziej przestraszyły się panie. Omal nie trzeba było wzywać pomocy.
Po chwili nie wiadomo skąd wyłoniła się kolejna tajemnicza postać – Biała
Dama. Mimo, że zapraszała obecnych mężczyzn to żaden nie chciał się do niej
zbliżyć. Dopiero po tym jak piszący te słowa przytulił się do niej inni
zdecydowali się podejść bliżej. A wcale nie było to takie bezpieczne. Jak się
okazało Biała Dama chodząc nocami po zamkowych korytarzach stara się
zwabiać urodziwych mężczyzn by jej służyli. Jeśli jednak któryś z nich
znudziłby się jej, biada nieszczęśnikowi. W takim bowiem przypadku czekała go
śmierć przez uduszenie przy pomocy kłębka wełny.
Gdy wymknęliśmy się wreszcie z pomieszczeń kuchennych szybko zeszliśmy
kilka kondygnacji w dół, gdzie znajduje się Ośla droga. To właśnie tutaj
nakręcono wiele filmów spośród kilkudziesięciu jakie w ogóle powstały na
zamku Książ. Pierwszy z nich to oczywiście Hrabina Cosel.
Szczerze muszę przyznać, że wszyscy odetchnęli gdy wreszcie Jacek
wyprowadził nas na świeże powietrze. Jesteśmy w ogrodach. Świeże powietrze
robi swoje. Wszyscy oddychają z ulgą. Możemy w końcu ujrzeć potęgę
zamczyska oświetlonego w nocy reflektorami.
W końcu trafiamy do podziemi powstałych podczas II wojny światowej. Są one
nie mniej mroczne od tego co ogadaliśmy do tej pory. Niestety, jak dotąd, nie
mają jeszcze żadnego nietypowego lokatora. Chociaż jestem pewien, że wszyscy
mają już dosyć spotkań jak na dzisiejszą noc. Nic więc dziwnego, iż gdy
przewodnik prowadzący nas schodami na dziedziniec powiedział, że zapomniał
klucza do furtki, zastanawialiśmy się czy żartuje czy mówi poważnie.
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Spotkania krajoznawcze
Bogdan Mąder
VII Pomorska Młodzieżowa Sesja Krajoznawcza
W dniu 8 listopada 2016 roku już po raz siódmy Pomorska Komisja
Krajoznawcza PTTK w Gdańsku wspólnie z Oddziałem Przewodnickim im.
S. Dubyny w Malborku i Muzeum Zamkowym w Malborku zorganizowała
Pomorską Młodzieżową Sesję Krajoznawczą. Tym razem Sesja odbyła się
w Centrum Kultury i Edukacji „Szkoła Łacińska” w Malborku. Patronat
honorowy nad Sesją objął Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław
Strug, Pomorska Kurator Oświaty - Monika Kończyk, Starosta Powiatu
Malborskiego - Mirosław Czapla oraz Burmistrz Miasta Malborka - Marek
Charzewski.

Foto: Kajetan Mąder
Celami tegorocznej sesji między innymi były promocja walorów
krajoznawczych polski, województwa pomorskiego oraz jego powiatów, miast i
wsi; popularyzacja krajoznawstwa i turystyki na Pomorzu; popularyzacja
polskiej i pomorskiej historii, tradycji, zwyczajów oraz zasłużonych ludzi
Pomorza; zachęcanie młodzieży do realizacji i uczestniczenia w imprezach
krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej w kraju, a szczególnie na Pomorzu;
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umożliwienie młodzieży prezentacji swoich osiągnięć krajoznawczych
w wystąpieniach publicznych oraz spotkania towarzyskie, wymiana
doświadczeń, poglądów oraz integracja młodzieżowych środowisk
krajoznawczych i turystycznych województwa pomorskiego.
Wśród przybyłych na sesję gości byli: Burmistrz Miasta Malborka - Marek
Charzewski, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Malborku - Krystyna Prokopowicz,
Naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu
Miasta Malborka - Katarzyna Jaskólska, Asystent Burmistrza ds. promocji
miasta i organizacji imprez miejskich - Marta Wróblewska, przedstawiciele
Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK - Danuta Sosnowska
i Kamil Zimnicki, Przewodnicząca Pomorskiej Komisji ds. Młodzieży Szkolnej Anna Gołaszewska, Prezes Koła Przewodników i Pilotów PTTK w Wejherowie Teresa Kowalska. Sesji przewodniczył wiceprzewodniczący Pomorskiej Komisji
Krajoznawczej PTTK - Bogdan Mąder.
Sesję otworzył Burmistrz Miasta Malborka - Marek Charzewski. W swoim
wystąpieniu zwrócił się do młodzieży i ich opiekunów - nauczycieli,
podkreślając wyjątkowość tej sesji i rangę dla Pomorza a szczególnie dla
Malborka gdyż odbywa się w roku jubileuszu 730-lecia nadania praw miejskich
dla miasta Malborka. Podziękował nauczycielom, dzięki którym sesja cieszy się
tak dużym powodzeniem wśród młodzieży szkolnej oraz organizatorom za trud
włożony w organizację sesji.

Foto: Kajetan Mąder
Prowadzenie sesji, jak co roku przekazano w ręce koleżanki Pauliny Zych, która
świetnie wywiązała się z powierzonego zadania pomimo dużej ilości
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występujących i różnorodności tematyki wystąpień. Szczególnie, że w tym roku
w sesji uczestniczyło ponad 100 uczniów z 8 szkół województwa pomorskiego.
Swoich reprezentantów wystawili: SKKT PTTK przy Zespole Szkół
i Przedszkola w Miłoradzu, Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Zespole
Szkół nr 2 w Malborku, SKKT PTTK „PoWsiNogi” przy Zespole Szkół w Gminie
Malbork, SKKT PTTK „Zaplątane Sznurówki” przy Zespole Szkół w Subkowach,
Gimnazjum nr 15 w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących
w Gdańsku, SKKT PTTK „Włóczykij” przy Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły
w Rumi, Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach, Gimnazjum nr 2
im. Biskupa Konstantyna Dominika w Pelplinie.
W część teoretycznej sesji, przedstawiono 12 wystąpień i prezentacji
krajoznawczych, a brało w nich udział 22 uczestników sesji, którzy
występowali pojedynczo lub w zespołach dwuosobowych.
Wszyscy występujący uczniowie zostali uhonorowani pamiątkowymi
certyfikatami, podziękowaniami i upominkami. Drobnymi upominkami
uhonorowano także nauczycieli za ich trud włożony w przygotowanie
prelegentów. Pozostali, obecni na sesji otrzymali certyfikaty uczestnictwa. Po
zakończeniu części teoretycznej młodzież, z wielkim zainteresowaniem,
zwiedziła Muzeum Zamkowe w Malborku. Sesja była dofinansowana z budżetu
Starostwa Powiatowego w Malborku.

Krzysztof Tęcza
Seminarium „Mijające krajobrazy Ziemi Jeleniogórskiej 2016”
22 października 2016 roku w Książnicy Karkonoskiej miało miejsce VI
Ogólnopolskie Seminarium „Mijające krajobrazy Ziemi Jeleniogórskiej”.
Impreza ta wpisuje się w cykl organizowanych w całej Polsce spotkań pod
wspólnym tytułem „Mijające krajobrazy Polski”. Seminarium wspierane jest
przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze oraz Miasto Jelenia Góra, które
finansują poczęstunek kawowy dla widzów oraz częściowo wydawnictwo,
w którym zamieszczane są referaty wygłaszane podczas spotkania. Jest to o tyle
ważne, że niektóre materiały prezentowane tutaj nie są później dostępne,
a często przedstawiają dużą wartość.
Tym razem, gdy zastanawiałem się nad doborem tematów, uznałem że oprócz
czegoś nowego, do tej pory nieznanego warto podjąć temat, według mnie,
bardzo ważny dla ogółu. Dla mnie takim tematem, ze względu na to, że
mieszkamy w rejonie górskim, jest bezpieczeństwo podczas spacerów po
Karkonoszach. Uważam, że jeśli tylko możemy pokazać innym, że można, gdy

58

już nam się coś przytrafi, wyjść z tego cało, to warto to czynić. Dlatego
zwróciłem się do Prezesa Karkonoskiej Grupy GOPR, Mirosława Góreckiego,
o pomoc w realizacji mojego pomysłu.

Krzysztof Tęcza, Joanna Broniarczyk, Janusz Skowroński, Andrzej Ciosański (na
zdjęciu brakuje Piotra Zamorskiego). Foto: Anna Tęcza
I tak, pierwszym z występujących został Piotr Zamorski – ratownik GOPR, który
nie tylko przybliżył obecnym na sali jak działa bezpłatna aplikacja „Ratunek”,
przedstawił jakie daje ona korzyści zarówno nam, jak i ratownikom, ale przede
wszystkim poprosił wszystkich by wyjęli telefony komórkowe i pomógł wgrać
ów program. Od tej pory ci, którzy byli na spotkaniu, nie muszą już obawiać się,
że jeśli stanie im się coś złego nikt nie pospieszy im z pomocą. Aplikacja o której
opowiadał Piotr Zamorski działa nie tylko w górach ale także na terenie całego
kraju. Daje ona ratownikom możliwość namierzenia poszkodowanego
z dokładnością do 3 metrów. Omija się w ten sposób fazę poszukiwania co
znacznie skraca czas dotarcia do osoby wzywającej pomocy. Nie muszę tutaj
podkreślać, że szybka lokalizacja poszkodowanego, w znakomity sposób
zmniejsza środki finansowe jakie trzeba ponieść na tego typu akcje.
Andrzej Ciosański, kapitan zamku Chojnik, opowiedział o odkryciach jakich
dokonali ostatnio archeolodzy prowadzący prace na terenie warowni. Według
wyników ich pracy możemy cofnąć czas powstawania pierwszych obiektów
w tym miejscu, co dowodzi, że do tej pory nie wszystko wiedzieliśmy o tym
wspaniałym zamku. Oczywiście na razie są to tylko pierwsze wnioski, na
konkrety musimy poczekać aż archeolodzy zbadają znalezione tutaj artefakty.
Wtedy będziemy mieli potwierdzenie wstępnych przypuszczeń.
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Joanna Broniarczyk na co dzień zajmująca się, wraz z zespołem, powiększaniem
wiadomości jakie oferuje nam Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa przybliżyła
historię powstania tego zbioru. Z jej relacji dowiedzieliśmy się, że nasza
biblioteka cyfrowa jest zarówno jedną z pierwszych, jakie powstały w tej części
Europy, jak i posiadającą jeden z największych zbiorów w całym kraju. W roku
obecnym JBC obchodziła jubileusz 10-lecia swojego istnienia.
Krzysztof Tęcza przybliżył historię kamiennych obiektów dawnego prawa
znajdujących się na terenie miasta Jelenia Góra. Opowiedział dlaczego one
powstały, komu służyły i jakie okoliczności przyczyniły się do ich tu
usytuowania. Rzecz dotyczyła krzyży zwanych pokutnymi (pojednania),
pręgierza i szubienic.
Ostatni wykład wygłosił Janusz Skowroński, znany tropiciel zagadek
z przeszłości, autor wielu poczytnych książek. Opowiedział on o miejscowości
Wielka Izera, która w co najmniej dziwnych okolicznościach zniknęła, nie tylko
z mapy, ale rzeczywiście przestała istnieć w terenie. Do dnia dzisiejszego nie
ma jednego jasnego wytłumaczenia co się wówczas stało. Faktem jest, że
z prawie pół setki istniejących tam domów ostał się tylko jeden. Wykład ten był
tak interesujący, że nic dziwnego, iż do autora ustawiła się kolejka chętnych do
nabycia jego najnowszej książki poświęconej temu właśnie tematowi.

Janusz Turakiewicz odbiera legitymację IKR. Foto: Anna Tęcza
Spotkanie w Książnicy wykorzystałem, by w imieniu Komisji Krajoznawczej ZG
PTTK, wręczyć legitymację Instruktora Krajoznawstwa Regionu Januszowi
Turakiewiczowi. Mamy kolejnego działacza pomagającego w tropieniu
ciekawych miejsc czy wiadomości i udostępnianiu ich innym.
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Pożegnania
Edmund Rakowski (1929-2016)
Urodził się we Włocławku. Tam chodził
do szkoły i tam wstąpił do harcerstwa,
gdzie w 1938 r. został objęty szkoleniem
wojennym w Harcerskim Pogotowiu
Wojennym, a następnie odbył szkolenie
z zakresu pierwszej pomocy. W czasie
działań wojennych w 1939 r. pełnił
obowiązki gońca i kuriera przy
zabezpieczaniu dokumentów i broni.
Hufiec włocławski 11 listopada 1939 r.
oficjalnie przyjął nazwę Harcerskiego
Pogotowia Wojennego im. Romualda
Traugutta. Pogotowie zajmowało się
patriotycznym wychowaniem młodzieży,
poza tym szkolono skautów pod
względem wojskowym i udzielania
pierwszej pomocy. Harcerze zajmowali się: roznoszeniem ulotek
konspiracyjnych, kolportażem tajnej prasy, podziemnym nauczaniem, akcjami
sabotażowymi w zakładach przemysłowych, udzielali pomocy jeńcom
brytyjskim, wydawali i rozprowadzaniami tajne czasopismo o nazwie
„Ogniwo”, rozklejali plakaty, zniekształcali niemieckie napisy celem
ośmieszenia okupanta. Poza tym harcerze ukryli 1500 książek z archiwów
bibliotecznych, które miałby być zniszczone przez Niemców bądź wywiezione
w głąb Rzeszy. W Szarych Szeregach od listopada 1939 r. do 20 stycznia 1945 r.
Pod dowództwem Lucjana Lewandowskiego „Orlika” był uczniem tajnego
nauczania i szkolenia wojennego. Brał udział w kolportażu prasy podziemnej
„Ogniwo” i „Piorun” wydawanej przez Szare Szeregi. Pełnił służbę kuriera
w rejonie Gostynin i Gąbin, przekazywał materiały do Głównej Kwatery
„Pasieki”. Od maja 1943 r. zgodnie z wytycznymi Głównej Kwatery rozpoczyna
pracę w warsztatach samochodowych, co umożliwia Mu pracę kurierską
w kierunku Lipno, na obszar Prus Wschodnich.
Po wyzwoleniu Włocławka wspólnie z harcerzami współorganizowali akcję
uruchamiania szkół. W roku 1945 r. przez 2 tygodnie uczęszczał do Oficerskiej
Szkoły Marynarki Wojennej, a następnie podnosząc swoje kwalifikacje zaczął
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uczęszczać do III klasy Gimnazjum Ziemi Kujawskiej. Dzięki księdzu
Piotrowskiemu uczył się łaciny, która wielokrotnie się Mu przydawała zarówno
w życiu, jak i w późniejszej działalności przewodnickiej. Nauki w gimnazjum nie
ukończył i w 1947 r. wyjechał do Poznania na kurs przygotowawczy na studia.
Za działalność w Szarych Szeregach oraz swój niepokorny styl życia i za prace
konspiracyjną był prześladowany, a w 1949 r. został aresztowany za nielegalne
przekroczenie granicy i do 1951 r. przebywał w więzieniu w Poznaniu,
a następnie w Zarębie. Po zakończeniu wyroku wrócił do Włocławka i zaczął
pracę jako młodszy referent administracyjny. Następnie w latach 1952-1956
pracował w Spółdzielni Pracy „Żwiry” zajmując się wydobyciem piasku z Wisły.
Do Świeradowa Zdroju Edmund Rakowski przyjechał w czerwcu 1956 r., ale
niestety to miasto nie przypadło Mu do gustu, więc wyjechał do Sosnówki,
gdzie w pensjonacie „Śnieżka” był pracownikiem kulturalno-oświatowym do
kwietnia 1957 r. Na prośbę Prezydenta Miasta wrócił do Włocławka, gdzie
szkolił ratowników WOPR i prowadzi szkołę Ratowników Ligi Przyjaciół
Żołnierza.
Powrócił w Sudety w roku 1958 i zamieszkał w Szklarskiej Poręby, potem
przeniósł się do Czerniawy Zdroju. Wspólnie z Józefem Słowińskim, Henrykiem
Czyżem, Tadeuszem Blessem i Janem Kolanko założył 06.09.1959 r. Oddział
PTTK „Ziemi Lwóweckiej” z siedzibą w Świeradowie Zdroju. Po dziesięcioletniej
działalności w 1969 r. Oddział zmienił swoją siedzibę na Lwówek Śląski. Był
członkiem PTTK w wielu oddziałach, a od kilku ostatnich w Oddziale PTTK
„Sudety Zachodnie” Jelenia Góra. W roku 1959 wyjechał do Poznania, a już
w 1960 r. wrócił do Czerniawy Zdroju, gdzie do 1980 r. w Uzdrowisku
Świeradów-Czerniawa pracował jako pracownik kulturalno-oświatowy,
z przerwą w latach 1966-1967, poświęconą na zdobycie w Połczynie Zdroju
uprawnień przewodnika na obszar woj. koszalińskiego.
W latach 1963-1964 uczył się we Wrocławiu w Zakładzie Szkolenia
Ekonomicznego na dwuletnim Zaocznym Studium Ekonomii i Organizacji
Turystyki. Napisał pracę dyplomową „Uzdrowiska jako miejscowości
turystyczne", którą obronił uzyskując ocenę dobrą, a w dniu 29.01.1965 r.
otrzymał dyplom.
W 1968 r. wyjechał na wybrzeże, gdzie pracował jako instruktor do spraw
turystyki w domu Wojska Polskiego. W 1970 wrócił do Świeradowa Zdroju,
gdzie zamieszkał przy ul. Zdrojowej. W latach 1974-1985 był działaczem GOPR
na terenie Świeradowa Zdroju. W dniu 25.05.2007 r. podczas uroczystości
nadaniu Gimnazjum Nr 1 imienia „Ratowników Górskich w Świeradowie
Zdroju” przekazał tablicę GOPR-owską, która wisiała na pierwszej siedzibie
GOPR w Świeradowie Zdroju.
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Czterokrotnie stawał na ślubnym kobiercu. W 1951 r. ożenił się z Zofia,
a owocem tego związku jest syn Ryszard. W 1956 r. ożenił się z Barbarą, a w
1972 r. poślubił Halinę, z którą ma córkę Magdę. Po raz czwarty ożenił się
z Ewą, a ich ślub odbył się 10 sierpnia podczas tradycyjnego Święta
Przewodników w kaplicy św. Wawrzyńca.
Od 2009 r. był prezesem Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych w Mirsku, poświęcając członkom Związku i wdowom po
żołnierzach wiele swojego czasu nie szczędząc swych własnych pieniędzy na
prywatne zapomogi. Przez lata na parterze swojego mieszkania prowadził
prywatną pracownię krajoznawczą, udostępniając ją turystom i kuracjuszom.
Zgromadził tam bogatą kolekcję kamieni, odznak, książek, map, plakatów
i przeróżnych trofeów turystycznych.
Edmund Rakowski posiadał rozliczne uprawnienia harcerskie i PTTK. W 1961
miał już uprawnienia przewodnickie górskie II klasy. Uzyskał uprawnienia
Instruktora Przewodnictwa, Instruktora Krajoznawstwa Regionu, Przodownika
Turystyki Pieszej i Górskiej, Przewodnika Nizinnego i wiele innych. Był
uczestnikiem niezliczonej ilości rajdów, zlotów, spływów, seminariów, narad,
spotkań kadry PTTK – prezentując na nich część swojej bogatej kolekcji
znaczków i odznak PTTK. Był osobą dobrze znaną w wielu środowiskach jako
„Harcerz”. Zawsze w dobrym humorze, sypiący dowcipami i dykteryjkami ze
swojego bujnego życia. Do ostatnich dni aktywny w pomocy członkom swojego
Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Mirsku.
Ciągle planujący wojaże po Polsce z zamiarem uczestnictwa w przeróżnych
imprezach PTTK czy odwiedzin bardzo licznych znajomych i przyjaciół
rozesłanych po całym kraju. Zawsze zajęty pomocą dla innych, zapominając
o swoim wieku i ograniczeniach własnego ciała. Ciągle mający coś do
załatwienia, a to w ZG PTTK, a to w ministerstwie, a to tu, i jeszcze tam…..
Będzie Go nam brakować.
Żegnaj Druhu!

Zachowane medale, odznaczenia, dyplomy i podziękowania
1.
Legitymacja Nr 87/66 Oddział PTTK Białogard poświadczająca, że Edmund
Rakowski jest przewodnikiem nizinnym klasy trzeciej (Koszalin 30.06.1966 r.)
2.
Legitymacja Żołnierza AK „Akcji Burza” Nr III/01/68 potwierdzająca
przyznanie przez komitet Organizacyjny 25-lecia Powstania Warszawskiego i „Akcji
Burza” odznaki pamiątkowej „Akcji Burza” (Warszawa,1968 r.)
3.
Legitymacja Nr 4645 potwierdzająca otrzymanie Uchwałą Zarządu Głównego
PTTK Srebrnej Odznaki PTTK (Warszawa, 01.06.1973 r.)
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4.
Legitymacja Nr B-305-46/80 potwierdzająca otrzymanie na mocy Uchwały
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych straży Pożarnych Brązowego
Medalu za Zasługi dla Pożarnictwa (10.01.1976 r.)
5.
Legitymacja Nr 2/83/Wr potwierdzająca uzyskanie uprawnień Instruktora
Krajoznawstwa Regionu (Wrocław, 18.02.1984 r.)
6.
Legitymacja Nr 281/79/84M poświadczająca otrzymanie Uchwałą Rady
Państwa Rzeczypospolitej Ludowej Medalu Zwycięstwa i Wolności 1945 r. (Warszawa,
11.12.1985 r.)
7.
Legitymacja Nr 1169-85-25 poświadczająca otrzymanie Uchwałą Rady
Państwa Rzeczypospolitej Ludowej Medalu 40-lecia Polski Ludowej (Warszawa,
22.07.1984 r.)
8.
Legitymacja Nr 2299 potwierdzająca otrzymanie od Związku Harcerstwa
Polskiego Rozety-Miecza do Krzyża za Zasługi dla ZHP (Warszawa, 28.08.1989 r.)
9.
Legitymacja Nr 2299 potwierdzająca otrzymanie od Związku Harcerstwa
Polskiego Krzyża za Zasługi dla ZHP (Warszawa, 28.08.1989 r.)
10.
Legitymacja Nr 998-90-121 potwierdzająca otrzymanie od Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Krzyża Partyzanckiego (Warszawa, 15.10.1990 r.)
11.
Legitymacja Nr 6-94-680 potwierdzająca otrzymanie postanowieniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyża Armii Krajowej (Warszawa, 16.03.1994 r.)
12.
Legitymacja potwierdzająca nadanie przez Kierownika Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych Sekretarza Stanu Odznaki Weterana Walk
o Niepodległość (Warszawa, 1995 r.)
13.
Legitymacja Nr 12673 potwierdzająca otrzymanie Uchwałą Zarządu Głównego
PTTK Złotej Honorowej Odznaki PTTK (Warszawa, 05.05.1994 r.)
14.
Legitymacja Nr 956 Komisji Przewodników Turystycznych o nadaniu
uprawnienia na Instruktora Przewodnictwa (Warszawa, 10.11.1998r.)
15.
Legitymacja nr 1168 potwierdzająca otrzymanie z Zarządu Głównego PTTK
wyróżnienia za wybitne zasługi dla PTTK Medalu 50-lecia PTTK (Warszawa,
16.12.2000 r.)
16.
Legitymacja nr 3/2004 potwierdzająca otrzymanie Uchwałą Zarządu Głównego
PTTK odznaki „50 lat w PTTK” (Warszawa, 08.02.2004 r.)
17.
Dyplom Honorowy w X rocznice zjednoczenia społecznego ruchu
turystycznego i krajoznawczego powstania PTTK za ideową i bezinteresowną pracę dla
upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w Polsce Ludowej (Zarząd Główny PTTK
Warszawa, grudzień 1960 r.)
18.
Dyplom ukończenia Dwuletniego Zaocznego Studium Ekonomiki i Organizacji
Turystyki wydany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia
Ekonomicznego Dyrekcja Wrocławska wydany 29.01.1965 r.
19.
Podziękowanie za ofiarną, aktywną i owocną działalność turystycznokrajoznawczą wzbogacającą i popularyzującą dorobek 25-lecia Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej (Bydgoszcz, grudzień 1969 r.)
20.
Dyplom uznania najaktywniejszego uczestnika I Centralnego Zlotu Turystów
Wojskowych w 25-lecie Ludowej Marynarki Wojennej (Gdynia, 21.06.1970 r.)
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21.
Zaświadczenie Zarządu Koła Przewodników Oddziału PTTK „Ziemi
Lwóweckiej” w Świeradowie-Zdroju, że Edmund Rakowski od 1961r. przeprowadził
wymaganą ilość wycieczek oraz zgłosił się na kurs szkolenia na podwyższenie swojej
klasy Przewodnika Sudeckiego na klasę II. (03.03.1973 r.)
22.
Zaświadczenie nr 3/75 o uzyskaniu uprawnień do prowadzenia
środowiskowych wycieczek zagranicznych na terenie Niemieckiej Republiki
Demokratyczne wydane na podstawie legitymacji Przewodnika Sudeckiego nr
65/Wr/N wydanej dnia 02.01.1071 r. (26.04.1973 r.)
23.
Potwierdzenie otrzymania Zarządu Głównego PTTK Odznaki 100-lecia
Zorganizowanej Turystyki w Polsce (Warszawa, 19.05.1973r.)
24.
Powołanie Edmunda Rakowskiego na Kierownika Sekcji Operacyjnej GOPR
w Świeradowie-Zdroju przez grupę Sudecką stacja Centralna w Jeleniej Górze (Jelenia
Góra, 07.06.1974 r.)
25.
Medal Pamiątkowy XXX-lecia wyzwolenia Dolnego Śląska za wieloletnią,
aktywną działalność w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki na Dolnym Śląsku
(Wrocław, 1975 r.)
26.
Plakieta Zbiorów Krajoznawczych Nr 175 w dowód uznania za zgromadzone
zbiory i osiągnięcia w popularyzacji krajoznawstwa (Lublin, 16.04.1983 r.)
27.
Podziękowanie za ideowy i bezinteresowny wkład pracy i osobiste
zaangażowanie w przygotowanie oraz realizację II Ogólnopolskiego Rajdu i Zlotu
Zwycięstwa nad Faszyzmem „Zgorzelec 84” (Jelenia Góra, maj 1984 r.)
28.
Medal XXX-lecia Oddziału PTTK Warszawa Śródmieście im. Aleksandra
Janowskiego (Warszawa, wrzesień 1984 r.)
29.
Nadanie Uchwałą Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK
Honorowej Jubileuszowej GOT ustanowionej z okazji 50–lecia GOT (Kraków,
17.10.1985 r.)
30.
Zaświadczenie Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK o ukończeniu
szkolenia kierowników kursów przewodnickich organizowanych w PTTK (Warszawa,
08.11.1998 r.)
31.
Akt Nadania godności Członka Seniora Klubu Przewodników Turystycznych
przez Walne Zebranie Klubu Przewodników Turystycznych O/PTTK Wrocław
Fabryczny na mocy Uchwały z dnia 16.03.1999 r. (Wrocław, 16.03.1999 r.)
32.
Patent Nr 69099 nadany przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej
Polskiej potwierdzający, że Edmund Rakowski w latach walki zbrojnej z najeźdźcami
z honorem pełnił żołnierską powinność i uzyskał prawo do zaszczytnego tytułu:
Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny (Warszawa, 2001 r.)
33.
Świadectwo uczestnictwa w Pierwszym Równoczesnym Przejściu Głównego
Szlaku Górskiego pomiędzy Świeradowem-Zdrojem i Haliczem w dniu 22 maja 2002 r.
34.
Podziękowanie od Rady Naczelnej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych
Szeregów za działalność kombatancką w Kręgu im. hm Stanisława Broniewskiego
„Orszy” we Włocławku oraz realizację celów i zadań statutowych (Warszawa,
02.10.2004 r.)
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35.
Podziękowanie od Koła Przewodników PTTK przy Oddziale Ziemi Wałbrzyskiej
za pomoc w organizacji XXVI Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Przewodników PTTK
Góry Wałbrzyskie i Góry Sowie 28-31.08.2008 r. (Szczawno-Zdrój, 31.08.2008 r.).

Oprac. Andrzej Mateusiak w oparciu o pracę konkursową „Z Włocławka do
Świeradowa Zdroju - Edmund Rakowski człowiek mojej miejscowości
zasłużony dla regionu i kraju” autorstwa Kamili Fierkowicz ze Świeradowa
Zdroju, napisanej na konkurs „Poznajemy Ojcowiznę 2013”.
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Recenzje
Zbigniew Piepiora
Zakłady Przemysłowe R-1 w Kowarach
Książka wyglądem przypomina szkolny brulion i przywodzi na myśl czasy LO.
Jednak już po chwili rozpoznaję na okładce kopalnię „Wolność” i zielony kolor,
który nawiązuje do logo Kowar, oraz tytuł „KYЗНEЦKИE РYДНИКИ. Kowarskie
Kopalnie. Zakłady Przemysłowe R-1 w Kowarach”. Praca ma charakter
popularnonaukowy. Opracował ją Bogusław Dąbrowski, który był m.in.
kierownikiem grupy poszukiwawczej nr 4, starszym inspektorem ochrony
przed promieniowaniem i BHP oraz kierownikiem wydziału transportu. B.
Dąbrowski, jak sam podkreśla, korzystał z wielu źródeł, aby przekazać wiedzę
potomnym „w sposób przystępny, krótki i zrozumiały dla wielu”. Zebrał
obecnie dostępne materiały (wspomnienia, artykuły, referaty na konferencje
i własne obserwacje) w postaci pracy zbiorowej, której autorami
poszczególnych rozdziałów są byli pracownicy ZPR-1. Powoduje to, że język
książki jest momentami potoczny, innym razem trudny, techniczny. Zdarzają się
powtórzenia czy błędy, np. w rozdziale 12 czytamy, że leczenia pacjentów w
podziemnym inhalatorium radonowym zaprzestano w 1993 roku, a kilka stron
dalej, że zamknięto je już w 1989 roku. Inny przykład: „materiały tekstowe (…)
znajdują się w zbiorach Wojewódzkiego Archiwum w Jeleniej Górze”.
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Powyższe mankamenty nie umniejszają jednak wartości książki, chociażby ze
względu na to, że samo zebranie materiałów w niej zawartych pochłania
bardzo dużo czasu, a w dziele B. Dąbrowskiego „podane są one na tacy”.
Z „KYЗНEЦKИE РYДНИКИ…” możemy poznać historię obiektów ZPR-1,
lokalizację złóż uranu i zakres robót górniczych, przebieg prac geologicznoposzukiwawczych i eksploatacyjnych rud uranowych, wysokość wynagrodzeń
pracowników oraz dowiedzieć się o organizacji transportu, a także
o zagrożeniu radiacyjnym pracowników kopalń uranowych i środowiska
naturalnego.
Książka dostępna w dwóch wersjach:. w oprawie twardej z wewnętrznymi
stronami okładki i mapą oraz w oprawie miękkiej. Całość uzupełnia płyta DVD z
filmami, zdjęciami oraz fotokopiami dokumentów i map górniczych.
Dodatkowo do wydania w twardej oprawie dołączono wersję drukowaną
fotokopii „Mapy geologicznej Sudetów i ich przedgórza północnego” z legendą
przetłumaczoną z języka rosyjskiego. Wydawnictwo ukazało się dzięki
wsparciu finansowemu Pana Wojciecha Dąbrowskiego oraz Związkowi Gmin
Karkonoskich.
Książka „KYЗНEЦKИE РYДНИКИ. Kowarskie Kopalnie. Zakłady Przemysłowe
R-1 w Kowarach” może być pomocna dla przewodników i pilotów wycieczek.
Na pewno zainteresuje eksploratorów kopalń i osoby zajmujące się turystyką
podziemną. Mnie lektura zajęła ok. 4 godziny.
W. Adamski, J. W. Bareja, B. Dąbrowski, K. Muras, S. Wisznikow-Pilak, W. Masłowski, B.
Tomys, F. Gawor, KYЗНEЦKИE РYДНИКИ. Kowarskie Kopalnie. Zakłady Przemysłowe R-1
w Kowarach, Wyd. AD-REM i ZGK – Pracownia Regionalna, Jelenia Góra, 2016, ISBN
978-83-65295-57-6, s. 118.

Zbigniew Piepiora
Dwie Damy Królewskiego Pałacu „Nowy Dwór” w Kowarach
Kilkaset tysięcy turystów (a może już milion?) rocznie odwiedza Park Miniatur
Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach, nie zawsze wiedząc, że nieopodal
znajduje się pałac „Nowy Dwór”. Ale mają prawo tego nie wiedzieć. Obiekt nie
jest udostępniony do zwiedzania. Stanowi własność dr n. med. Janiny
Małgorzaty Pernak de Gast, która jest pierwszą bohaterką książki „Dwie Damy
Królewskiego Pałacu <<Nowy Dwór>> w Kowarach”. Za jej sprawą pałac
odzyskał indywidualny rys siedziby rodowej. Drugą bohaterką dzieła jest
księżniczka Feodora von Reuss – dawna właścicielka „Nowego Dworu”,
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cierpiąca na porfirię prawnuczka brytyjskiej królowej Victorii, wnuczka cesarza
Niemiec Fryderyka III Hohenzollerna.

Za „Dwie Damy…” odpowiada zespół trzech autorów. W. Kapałczyński przybliża
lokalizację i architekturę „Nowego Dworu”. Bada historię legendarnej,
kowarskiej strażnicy rycerskiej, która mogła znajdować się w pobliżu pałacu.
K. Sawicki przedstawia dzieje Rodu Książęcego Reuss i Rodziny Królowej
Victorii oraz sylwetkę Feodory, z domu księżniczki Sachsen-Meiningen. M.
Potoczak-Pełczyńska przybliża biografię drugiej z dam – J. M. Pernak de Gast,
która w „Nowym Dworze” zakochała się od pierwszego spaceru po
przypałacowym parku.
Z książki dowiadujemy się, że obie damy łączy miejsce („Nowy Dwór”),
samotność i ból. Feodora czuła się samotna po stracie dziadka, podczas gdy jej
mąż służył w okopach na froncie zachodnim I wojny światowej. J. M. Pernak de
Gast czuje się samotna, odkąd straciła siostrę, a choroba jej męża wymagała
jego pobytu w Holandii. Chorej na porfirię Feodorze przez całe życie
towarzyszyły częste przeziębienia, migreny, bóle głowy i wymioty. Nie mogła
mieć dzieci. Leczyła się w klinikach i przybywała w sanatoriach, m.in.
kowarskim „Bukowcu” i „Wysokiej Łące”, aż do tragicznej śmierci 71 lat temu.
Z kolei obecna właścicielka pałacu, łącząc naukę ze sztuką, specjalizuje się
w leczeniu przewlekłego bólu. Kiedyś leczyła go w Delft w Holandii, teraz leczy
w Warszawie.
Na szczególną uwagę zasługują ilustracje zawarte w książce. Dzięki nim
możemy zobaczyć wnętrze „Nowego Dworu”, co nie było dane nawet M. Staffie,
piszącemu o Kowarach w „Słowniku Geografii Turystycznej Sudetów”.
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Lektura „Dwóch dam…” zajmuje ok. 2,5 godz., więc książkę spokojnie można
przeczytać, jadąc pociągiem z Wrocławia w Karkonosze. Dzieło jest warte
polecenia, szczególnie wobec braku możliwości zwiedzenia „Nowego Dworu”.
A po lekturze warto przejść się aleją im. Feodory von Reuss i zobaczyć dwie
krypty w Kowarach-Wojkowie, w których spoczywają Feodora i jej mąż, książę
Heinrich XXX Reuss oraz jego siostra Maria Kelementyna hrabina Witzleben-Doerern.
K. Sawicki, M. Potoczak-Pełczyńska, W. Kapałczyński, „Dwie Damy Królewskiego Pałacu
‘Nowy Dwór’ w Kowarach”, Wyd. AD-REM, Jelenia Góra 2016, 160 s.

70

Redakcja
Krzysztof Tęcza

Materiały do „Krajoznawcy”
oraz uwagi i propozycje redakcyjne
prosimy przysyłać na adres:

tecza20@wp.pl

