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Wprowadzenie 

 

 
Góra Gapy, uczestnicy 4. wycieczki LXVI edycji Rajdu na Raty organizowanego przez 

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze. Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Szanowni Czytelnicy. Drogie Koleżanki i Koledzy! 

W niniejszym numerze „Krajoznawcy” prezentujemy materiały poświęcone 

przede wszystkim spotkaniom krajoznawczym. Spotkania takie bowiem zawsze 

wnoszą coś nowego dla osób interesujących się tą tematyką. Ostatnio mamy 

prawdziwy wysyp takich spotkań. Niestety nie ze wszystkich docierają do nas 

sprawozdania. Tym razem zamieszczamy materiały z sesji, jakie miały miejsce 

w Międzyzdrojach, Lublinie, Bukowcu, Warszawie i Jagniątkowie.  

W wiadomościach z terenu możemy zapoznać się z wynikami Jubileuszowego 

XXV Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej, a także 

dowiedzieć się wielu ciekawych spraw związanych z Regionalnymi 

Pracowniami Krajoznawczymi. Temat ten opracował kolega Edward 

Wieczorek, który wziął udział w jubileuszu dwulecia działalności RPK 

Karkonoszy w Bukowcu. Miło nam, przy okazji donieść, że wspomniana 

pracownia została doceniona przez władze samorządowe i uhonorowana 

nagrodą Starosty Jeleniogórskiego – „Liczyrzepą”. Aby pokazać, że każda 

pracownia może mieć osiągnięcia, zamieszczamy tekst opisujący działania 

nagrodzonej pracowni, tak byście mogli dowiedzieć się, które z nich mogą być 

powielane w Waszych jednostkach. I wbrew pozorom, aby przeprowadzać ze 

skutkiem takie działania, wcale nie są potrzebne duże nakłady finansowe. 

Wystarczą minimalne środki i dużo, bardzo dużo, chęci do pracy. 
 

Krzysztof Tęcza 
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Wiadomości Komisji 

 

Sprawozdanie Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK 

z działalności w 2016 r. 

 

A. Sprawy osobowe 

W roku 2016 Komisja Krajoznawcza ZG PTTK XVIII kadencji pracowała 

w składzie ustalonym na zebraniu 15 listopada 2014 i zatwierdzonym przez 

Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 114/XVIII/2014 z 28 listopada 2014 r. 30 

marca zmarł współpracownik Komisji, jej długoletni przewodniczący, Krzysztof 

R. Mazurski. 

 

B. Zebrania Komisji 

W 2016 roku zebrania Komisji odbyły się 20 lutego i 21 maja w Warszawie 

oraz 15 października w Lublinie. Frekwencja na zebraniach Komisji wynosiła: 

Sz. Bijak, K. Tęcza, A. Wrzosek, E. Łobacz-Bącal, B. Zawilińska, M. Maśliński oraz 

W. Kowalski – 100%, K. Czerepowicki i M. Pawłowska – 67%. Poza członkami 

Komisji i jej współpracownikami i opiekunami w zebraniach uczestniczyli także 

zaproszeni goście (A. Tęcza, R. Wrzosek). Dodatkowo większość członków 

i współpracowników Komisji uczestniczyła 3 grudnia w sesji podsumowującej 

działania w Roku Krajoznawstwa Polskiego. 

 

C. Działalność programowa  

Komisja realizowała swoją działalność według planu pracy przyjętego na 

zebraniu 20 lutego 2016 r. oraz harmonogramu obchodów Roku 

Krajoznawstwa Polskiego, załącznika do uchwały ZG PTTK nr 158/XVIII/2015 

z 27 czerwca 2015. 

 

I. Sprawy instruktorskie 

W 2016 r. na wniosek Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa 

mianowano 3 Zasłużonych Instruktorów Krajoznawstwa i 6 Instruktorów 

Krajoznawstwa Polski. ZIK zostali: kol. Edmund Rakowski z Świeradowa-

Zdroju, kol. Andrzej Szczepański z Włocławka, kol. Jan Kamiński Grudziądza, 

a uprawnienia IKP otrzymali: kol. Stanisław Sikora z Gdańska, kol. Jerzy 

Matuszewski z Katowic, kol. Elwira Maślińska z Ostrowa Wlkp., kol. Lucyna 

Bardel z Bielska Białej, kol. Jacek Kapusta z Krakowa i kol. Krzysztof 

Cieczkiewicz z Włocławka. 
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W styczniu zatwierdzono składy regionalnych kolegiów instruktorów 

krajoznawstwa w województwach wielkopolskim i podkarpackim. 

 

II. Odznaki krajoznawcze 

W 2016 r. przyznano 89 Odznak Krajoznawczych Polski, w tym: 51 

brązowych, 20 srebrnych, 11 złotych i 7 złotych z szafirem. Najwyższy stopień 

odznaki zdobyli: Elżbieta Łobacz-Bącal z Żar, Krystyna Sławińska z Lubania, 

Anna Górecka i Andrzej Mikołajczyk z Warszawy oraz Wanda i Andrzej 

Mordaszewscy z Lipna.  

 

Weryfikacja Odznaki Krajoznawczej Polski przez Centralny Zespół Weryfikacyjny  

Osoba weryfikująca Brązowa Srebrna Złota 
Złota z 

szafirem 
Razem 

Andrzej RUMIŃSKI 2 2 2 - 6 

Zygmunt CEBULA - 1 2 - 3 

Krzysztof CZEREPOWICKI 8 2 - - 10 

Małgorzata PAWŁOWSKA - - - - 0 

Włodzimierz ŁĘCKI - - 1 - 1 

Andrzej DANOWSKI 7 3 - - 10 

Jerzy WINSZE 4 2 1 - 7 

Ryszard WRZOSEK 3 2 1 3 9 

Zbigniew LEWANDOWSKI 16 4 3 2 25 

Maciej MAŚLIŃSKI 1 1 - - 2 

Krzysztof TĘCZA 2 2 1 2 7 

Felicjan MIERZWA 8 1 - - 9 

razem 51 20 11 7 89 

 

Zespoły Weryfikacyjne ROK w 2016 r. zweryfikowały 2832 brązowe i 393 

srebrne ROK. Najwięcej odznak zweryfikowały ZW w oddziałach Wojskowym 

w Chełmie i Regionalnym w Szczecinie. ZW ROK przyznały również 571 

jubileuszowych odznak „40 lat OK PTTK”. Najwięcej tych odznak 

zweryfikowano w oddziałach Międzyuczelnianym w Warszawie oraz 

w Kielcach.  

Zespół ds. odznak krajoznawczych zaopiniował przesłane do Komisji 

regulaminy odznak: 966- początki państwa polskiego oraz Szlakiem traktora 

polskiego. Konsultowano też regulamin Odznaki Krajoznawczej Ziemi Tureckiej. 

Z inicjatywy Z. Lewandowskiego wystąpiono do ZG PTTK z propozycją 

działań porządkujących informację o odznakach krajoznawczych na stronie 

internetowej PTTK.  
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Weryfikacja Regionalnej Odznaki Krajoznawczej w roku 2016 

Zespół Weryfikacyjny  Ogółem 
w tym: 

40 lat Lokata 
Brązowa Srebrna 

Nr 2 LUBLIN 6 0 6 6  

Nr 6 WŁOCŁAWEK  2 2 0 7  

Nr 14 KRAKÓW 1 1 0 3  

Nr 22 CHEŁM Wojskoey 2056 1831 225 10 I 
Nr 25 KATOWICE 14 10 4 3  

Nr 26 GRUDZIĄDZ 5 4 1 19  

Nr 29 KOŚCIAN 4 2 2 0  

Nr 30 PŁOCK Petrochemia 9 2 7 6  

Nr 38 LUBOŃ 6 3 3 -  

Nr 40 CHEŁM 16 13 3 -  

Nr 41 ZAWIERCIE 10 9 1 14  

Nr 42 SZCZECIN Regionalny 289 288 1 - II 
Nr 50 W-WA - RPK 26 26    

Nr 51 BYDGOSZCZ 6 4 2 18  

Nr 52 OPOLE 10 8 2 0  

Nr 63 W-WA Mazowsze 132 131 1 3 III 
Nr 66 KIELCE 60 30 30 125 X 
Nr 67 GDAŃSK  33 25 8 8  

Nr 68 ŻYRARDÓW 88 88 - - V 
Nr 71 WODZISŁAW ŚL. 5 2 3 -  

Nr 77 TARNÓW 8 8 0 0  

Nr 79 TORUŃ 68 34 34 1 VI 
Nr 81 WAŁBRZYCH 10 9 1 22  

Nr 85 OSTROWIEC ŚW. 0 0 0 0  

Nr 86 W-WA Międzyuczelniany 116 113 3 141 IV 
NR 87 SIEMIANOWICE 5 3 2 13  

Nr 88 OSTRÓW WLKP 62 34 28 - VII 
Nr 91 KROSNO 62 50 12 51 VIII 
Nr 95 PRUDNIK 10  8 2 -  

Nr 96 ROPCZYCE 0 0 0 0  

Nr 113 TYCHY  30 25 5 29  

Nr 117 KOZIENICE 61 61 0 71 IX 
Nr 118 KRAKÓW Wojskowy 13 8 5 20  

Nr 119 W-WA Ursus 2 0 2 1  

Nr 120 WADOWICE 1 0  1 0  

Nr 123 BUSKO - ZDRÓJ 0 0 0 0  

Razem 3226 2832 393 571  

 

III. Sprawy Regionalnych Pracowni Krajoznawczych 

Zespół ds. Regionalnych Pracowni Krajoznawczych koordynował podziału 

środków z budżetu ZG PTTK przeznaczonych na dofinansowanie RPK w ramach 

dwóch strumieni finansowania działalności RPK (działania programowe oraz 

rozwój kadry programowej). Łącznie w dwóch konkursach (wiosna i jesień) 
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przyznano 6884 zł w ramach funduszu rozwoju osobistego kadry RPK i 14550 

zł w ramach funduszu programowego. Beneficjentami tych środków było 

9 kierowników pracowni i 11 RPK.  

W kwietniu odbyło się w Kotlinie Jeleniogórskiej szkolenie kierowników 

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

organizację spotkania odpowiadał K. Tęcza.  

 

IV. Sprawy kolekcjonerskie 

Na wniosek Podkomisji ds. kolekcjonerstwa krajoznawczego dokonano 

kolejnych mianowań Jurorów Zbiorów Krajoznawczych. Uprawnienie to 

otrzymał Mieczysław Kseniak z Lublina.  

 

D. Działalność organizacyjna 

I. Jubileusz 110-lecia powstania Polskiego Towarzystwa 

Krajoznawczego 

Jubileusz odbywał się pod hasłem Roku Krajoznawstwa Polskiego, co 

ustanowiono uchwałą ZG PTTK nr 158/XVIII/2015 z 27 czerwca 2015. 

Działania w ramach tego wydarzenia objęte były honorowym patronatem 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Wsparcia finansowego 

w realizacji podjętych działań udzieliło Ministerstwo Sportu i Turystyki 

w ramach projektu Krajoznawstwo kształtuje tożsamość i łączy pokolenia. Obok 

imprez tradycyjnych (CZAK, sesje z cyklu Mijające krajobrazy Polski) 

przygotowano i przeprowadzono działania bezpośrednio związane z Rokiem 

Krajoznawstwa Polskiego. Część wydarzeń przygotowały ZG PTTK oraz Komisja 

Historii i Tradycji ZG PTTK. 

Na profilu PTTK na Facebooku przeprowadzono konkurs krajoznawczy, 

w którym od kwietnia do listopada 2016 blisko 70 osób odpowiadało na 30 

pytań. Za organizację konkursu odpowiadała B. Zawilińska, a pytania układali 

także E. Łobacz-Bącal oraz Sz. Bijak.  

Do środowiska akademickiego adresowany był konkurs na najlepszą pracę 

dyplomową z zakresu krajoznawstwa. Napłynęło 19 prac licencjackich, 

inżynierskich i magisterskich. W obradach jury pod przewodnictwem 

A. Rembalskiego udział brali B. Zawilińska, J. Partyka i Sz. Bijak. W dn. 5-7 

października, w Kazimierzu Dolnym zorganizowano konferencję 

popularnonaukową Współczesne oblicza krajoznawstwa, podczas której ponad 

80 osób z różnych ośrodków i środowisk dyskutowało nad tym, jak dziś 

wygląda i czym jest krajoznawstwo. W konferencji udział wzięli A. Becker-

Kulińska, M. Janowicz, M. Pawłowska oraz Sz. Bijak. W publikacji 
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pokonferencyjnej pt. Współczesne oblicza krajoznawstwa znalazły się artykuły 

autorstwa M. Janowicz oraz Sz. Bijaka. 

W celu podnoszenia kwalifikacji kadry programowej zorganizowano we 

wrześniu, w Sandomierzu warsztaty Krajoznawstwo 2.0 – nowoczesny wymiar 

poznawania. Uczestniczyło w nich 40 osób z całej Polski. W efekcie szkolenia 

powstały questy i krajoznawcze trasy na orientację, przygotowane przez część 

uczestników w swoich lokalnych środowiskach. Z Komisji uczestniczyli 

E. Łobacz-Bącal i K. Tęcza oraz Sz. Bijak jako wykładowca. 

15 października, w Lublinie, odbyła się sesja Miejsce i rola kolekcjonerstwa 

krajoznawczego w kulturze polskiej, która poruszała zagadnienia gromadzenia 

zbiorów ze szczególnym wskazanie na zabezpieczenie kolekcji społecznych 

działaczy turystycznych oraz krajoznawców i regionalistów. Organizatorem 

spotkania był W. Kowalski. 

Przygotowana została wystawa 110 lat krajoznawstwa polskiego. Tradycja 

i nowe wyzwania. Ma ona charakter przenośny i po uzgodnieniu z Centralną 

Biblioteką PTTK może być prezentowana w dowolnym miejscu w Polsce. 

Wystawa przedstawiona została także w katalogu. Pracami nad powstaniem 

wystawy kierowała M. Janowicz wspomagana przez A. Becker-Kulińską oraz 

M. Rozum z CB PTTK. Poszczególne plansze można obejrzeć na stronie www CB 

PTTK. 

Wydano kolejny tom Ziemi, w którym znalazły się teksty J. Partyki i Sz. 

Bijaka. Przygotowano także poradnik Kreatywne poznawanie, do którego teksty 

napisali J. Partyka, Z. Lewandowski, W. Kowalski i Sz. Bijak. W celu 

popularyzacji Odznaki Krajoznawczej PTTK i Młodzieżowej Odznaki 

Krajoznawczej PTTK wydano książeczki-kroniki, które mogą służyć pomocą 

zdobywającym te odznaki. 

W celu uhonorowania zasłużonych krajoznawców opracowano regulamin 

Odznaki Honorowej im. A. Janowskiego „Za zasługi dla krajoznawstwa”, która 

została ustanowiona przez ZG PTTK uchwałą nr 232/XVIII/2016 z dnia 14 

listopada 2016. Pierwsze wręczenia (21 osób) miały miejsce podczas sesji 

podsumowującej Rok Krajoznawstwa Polskiego 3 grudnia w Warszawie. 

 

II. XXV Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej 

Przegląd został przygotowany i zrealizowany przez Centralną Bibliotekę 

PTTK, przy współpracy z Wielkopolskim Klubem Publicystów Krajoznawczych 

i Oddziałem Poznańskim PTTK. Komisarzem Przeglądu była M. Janowicz. 

Z ramienia Komisji w pracach jury Przeglądu wziął K. Tęcza, a M. Pawłowska 

reprezentowała Centralną Bibliotekę PTTK. 
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Łącznie na Przegląd nadesłano 158 publikacji. Jury obradowało 

w Warszawie w dn. 1-2 grudnia pod przewodnictwem prof. Janusza 

Zdebskiego. Prezentacja laureatów i wręczenie nagród będą miały miejsce 18 

lutego 2017 r. w Poznaniu podczas przeniesionych na zimę Targów Regionów 

i Produktów Turystycznych Tour Salon.  

 

III. XLVI Centralny Zlot Krajoznawców CZAK w Międzyzdrojach 

XLVI CZAK odbył się w dniach 17–21 sierpnia i został zorganizowany przez 

KPT PTTK „Na Wyspach” w Międzyzdrojach. Komandorem Zlotu był Adam 

Jakubowski. Na CZAK przyjechały 82 osoby. Zlot był poprzedzony wycieczką 

przedzlotową do Niemiec.  

 

IV. Sesje popularnonaukowe Mijające krajobrazy Polski 

Komisja kontynuuje działania propagujące cykl seminariów 

krajoznawczych pod wspólnym tytułem Mijające krajobrazy Polski. W 2016 r. 

obyło się osiem seminariów (Łódź, Żary, Ostrów Wielkopolski, Gdańsk, Jelenia 

Góra, Kraków, Elbląg, Ossowiec), w organizację których aktywnie 

zaangażowani byli A. Wrzosek, E. Łobacz-Bącal, B. Zawilińska, M. Maśliński, 

J. Partyka oraz K. Tęcza. 

 

V. CZAK Kresowy 

W dn. 26 czerwca – 2 lipca odbył się na Łotwie i w Estonii IV CZAK 

Kresowy. Organizatorem był O/Mazowsze w Warszawie, a komandorami 

H. Sugier i M. Żochowski. W wyjeździe wzięło udział 50 osób. 

 

E. Działalność wydawnicza 

W 2016 r. ukazały się kolejne numery biuletynu informacyjnego Komisji 

KRAJOZNAWCA. Podkomisja ds. kolekcjonerstwa krajoznawczego wydała szósty 

numer swojego biuletynu informacyjnego, który ukazał się na sesję 

kolekcjonerską w Lublinie. 

 

F. Pozostałe działania i aktywności  

K. Czerepowicki uczestniczył z dwoma prelekcjami w akcji odczytowej 

Koła Miłośników Dziejów Grudziądza. M. Maśliński i J. Partyka wzięli udział 

w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sacrum i przyroda" na Słowacji. 

Z kolei Sz. Bijak przedstawiał działania Komisji podczas VIII Sejmiku 

Krajoznawców Województwa Mazowieckiego oraz uczestniczył w sesji „Polskie 

Towarzystwo Krajoznawcze prekursorem muzealnictwa na Ziemi 

�Świętokrzyskiej”. 
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Szymon Bijak 

Na sesji „110 lat krajoznawstwa polskiego. Tradycja i nowe 

wyzwania” podsumowano „Rok Krajoznawstwa Polskiego” 

 

Dokładnie w 110 rocznicę pierwszego spotkania Polskiego Towarzystwa 

Krajoznawczego, w tym samym co wówczas budynku, czyli w gościnnym 

gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie, krajoznawcy zrzeszeni 

w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym spotkali się na 

jubileuszowej sesji 110 lat krajoznawstwa polskiego. Tradycja i nowe 

wyzwania, która podsumowywała działania podjęte przez Towarzystwo 

w związku z obchodami 110-lecia zorganizowanego krajoznawstwa w Polsce. 

Zarówno cały jubileusz, jak i sama sesja 3 grudnia 2016 r. objęte były 

honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 

Pierwszą część spotkania prowadziła Jolanta Śledzińska, sekretarz ZG 

PTTK ds. promocji i kontaktów zewnętrznych. Powitała w imieniu PTTK 

przybyłych oraz poinformowała o złożeniu przez przedstawicieli Komisji 

Krajoznawczej ZG PTTK kwiatów pod tablicą upamiętniającą założycielskie 

zebranie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Minutą ciszy uczczono 

pamięć zmarłych krajoznawców. Następnie głos zabrał Roman Bargieł, prezes 

Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, który 

w zarysie przybliżył ideę spotkania. Odczytano listy gratulacyjne, które do 

zebranych skierowali: Teresa Wargocka, sekretarz stanu w Ministerstwie 

Edukacji Narodowej, Dawid Lasek podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu 

i Turystyki oraz Henryk Gołębiewski, prezes Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. List okolicznościowy i życzenia 

owocnej współpracy od Konrada Tomaszewskiego, dyrektora generalnego 

Lasów Państwowych przekazała Anna Pikus, naczelnik Wydziału Edukacji 

i Udostępniania Lasu. 

W dalszej części uroczystości uhonorowano działaczy PTTK 

zaangażowanych w rozwój krajoznawstwa i turystyki. Brązowym Krzyżem 

Zasługi odznaczony został Krzysztof Tęcza, a odznaczenie wręczył doradca 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Piotr Nowacki. Krzysztof Tęcza 

odznaczony został również Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odznakami 

honorowymi Za zasługi dla turystyki wyróżnieni zostali Ryszard Bącal, Anna 

Ostasz i Mieczysław Żochowski. Z kolei Regionalne Pracownie Krajoznawcze 

w Białymstoku i Wrocławiu uhonorowano odpowiednio złotą i srebrną 

Odznaką Honorową PTTK. Lechosław Herz odebrał natomiast przyznaną mu 

Nagrodę „Ziemi”. 
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Wyróżnieni Odznakami honorowymi Za zasługi dla turystyki: Ryszard Bącal, Anna Ostasz 

i Mieczysław Żochowski wraz z prezesami ZG PTTK. Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Podczas sesji miało miejsce wręczenie, przyznanych po raz pierwszy, 

Odznak Honorowych im. Aleksandra Janowskiego Za zasługi dla 

krajoznawstwa. Otrzymali je krajoznawcy o bogatym, wieloletnim dorobku 

organizacyjnym i programowym, całym sercem zaangażowani w krzewienie 

idei i wartości krajoznawczych. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Paweł 

Anders, Anna Becker-Kulińska, Zygmunt Cebula, Henryk Hadasz, Włodzimierz 

Łęcki, Włodzimierz Majdewicz, Maria Maranda, Franciszek Midura, Henryk 

Paciej, Józef Partyka, Wanda Skowron, Tadeusz Sobieszek, Barbara Twaróg, 

Zbigniew Twaróg, Janusz Umiński, Edward Wieczorek, Wiesław Wójcik, 

Ryszard Wrzosek, Janusz Zaremba, Janusz Zdebski oraz Janusz Żmudziński. 

W kolejnym wystąpieniu Szymon Bijak, przewodniczący Komisji 

Krajoznawczej ZG PTTK, przedstawił działania podjęte przez Towarzystwo 

w jubileuszowym Roku Krajoznawstwa Polskiego. A było tego całkiem sporo. 

Obok tradycyjnych imprez takich jak Centralny Zlot Krajoznawców oraz 

Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej, które odbywają się już od wielu 

lat, czy organizowanych od niedawna Międzypokoleniowej Sztafety 

Turystycznej i sympozjów z cyklu Mijające krajobrazy Polski, przeprowadzono 

akcję Wędruj z nami ojczystymi szlakami, zorganizowano warsztaty 

Krajoznawstwo 2.0 – nowoczesny wymiar poznawania, sesję Miejsce i rola 

kolekcjonerstwa krajoznawczego w kulturze polskiej oraz konferencję 
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popularnonaukową Współczesne oblicza krajoznawstwa. Przygotowano także 

dwie wystawy: Z aparatem w plecaku – fotografie Adama Czarnowskiego oraz 

110 lat krajoznawstwa polskiego. Tradycja i nowe wyzwania. Prezentacja była 

także okazją do wręczenia nagród w internetowym konkursie krajoznawczym, 

jaki Komisja zorganizowała na profilu PTTK na Facebooku, oraz w konkursie na 

najlepszą pracę dyplomową z zakresu krajoznawstwa, jaki adresowano do 

środowiska akademickiego. W pierwszym z nich główną nagrodę otrzymali 

Barbara Szmyt i Dariusz Walczyna, którzy przez pół roku zmagań uzyskali 

największą liczbę punktów, odpowiadając na 30 nieraz bardzo zawiłych pytań. 

W poszczególnych kategoriach tematycznych zwyciężyli Sylwia Jasek – 

przyroda, Piotr Dzik – ludzie, Roman Sobera – historia i sztuka oraz Dariusz 

Walczyna – technika i praca. Najlepszą pracą licencjacką/inżynierską okazała 

się praca Pawła Masłowskiego pt. Ocena walorów krajobrazowych rzeki Łyny 

na odcinku Sępopol granica państwa, a najlepszą pracą magisterską Urban 

exploration jako nowy trend w turystyce Amadeusza Apolinarskiego. 
 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Na zakończenie tej części sesji Maria Janowicz, kierownik Centralnej 

Biblioteki PTTK, przybliżyła zebranym, towarzyszącą sesji wystawę 110 lat 

krajoznawstwa polskiego. Tradycja i nowe wyzwania, która w syntetyczny 

sposób przedstawia dzieje PTK oraz prezentuje dzisiejszą aktywność PTTK ze 

szczególnym uwzględnieniem kontynuacji działań zapoczątkowanych przez 

jednego z poprzedników Towarzystwa.  
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W drugiej, referatowej części sesji, którą poprowadził Członek Honorowy 

PTTK, prof. dr hab. Janusz Zdebski, zaprezentowano różne spojrzenia na 

krajoznawstwo. O przeszłości, okolicznościach założenia i dorobku PTK mówił 

Edward Wieczorek, przewodniczący Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK, stan 

dzisiejszy starał się przybliżyć Maciej Maśliński, członek Komisji Krajoznawczej 

ZG PTTK, a przyszłość przewidywał Kamil Zimnicki z Rady Programowej ds. 

Młodzieży Szkolnej ZG PTTK. Sesję zamknęło wystąpienie Józefa Partyki, 

przewodniczącego Komisji Krajoznawczej ZG PTTK w latach 2010-2014 

dotyczące przemian krajobrazu i cyklu seminariów pod wspólnym hasłem 

Mijające krajobrazy Polski.  

 

 

Krzysztof Tęcza 

Posiedzenie jury XXV OPKKiT 

 

W dniach 1-2 grudnia 2016 roku w Centralnej Bibliotece PTTK im. Kazimierza 

Kulwiecia w Warszawie miały miejsce obrady jury XXV Ogólnopolskiego 

Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej. Organizatorami Przeglądu są 

Międzynarodowe Targi Poznańskie, Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, w imieniu którego 

działają: Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK, Centralna Biblioteka 

PTTK, Oddział Poznański PTTK i Wielkopolski Klub Publicystów 

Krajoznawczych. Tegoroczny Przegląd został objęty honorowymi patronatami 

Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego i Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. 

W XXV Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej 

wzięło udział 69 wydawców, którzy w 117 zgłoszeniach przysłali 158 

publikacji. Nadesłane wydawnictwa zostały zakwalifikowane do sześciu 

kategorii: albumy krajoznawcze, przewodniki, monografie oraz inne 

opracowania krajoznawcze, mapy i atlasy, wydawnictwa dla dzieci, informatory 

krajoznawcze i foldery. Wszystkie prace zostały ocenione pod kątem 

krajoznawczej zawartości publikacji oraz formy prezentacji walorów 

opisywanego terenu. Pod uwagę była brana jakość dokumentacji 

krajoznawczo-turystycznej, język i styl wypowiedzi, użyteczność w zakresie 

informacji krajoznawczej i turystycznej. Oceniano także opracowanie graficzne 

i estetyczne publikacji, staranność opracowania edytorskiego i jakość poligrafii. 

Gospodarzem obrad jury XXV OPKKiT była Maria Janowicz – kierownik 

Centralnej Biblioteki PTTK i jednocześnie komisarz Przeglądu 

a przewodniczącym jury prof. dr hab. Janusz Zdebski. Pozostali członkowie jury 
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Przeglądu to: Filip Płodzień (Polska Organizacja Turystyczna), Agnieszka 

Fietkiewicz-Zapalska (Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie), Andrzej 

Tomaszewski (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek w Warszawie), Jerzy 

Ostrowski (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej 

Akademii Nauk), Andrzej Palacz (Magazyn Wydawca i portal Wydawca.com.pl) 

Małgorzata Pawłowska (Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie), Krzysztof 

Tęcza (Komisja Krajoznawcza ZG PTTK w Warszawie) oraz Bogdan Kucharski 

(Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych w Poznaniu). 

Jury na podstawie sumy punktów przyznanych zgodnie z regulaminem 

postanowiło nagrodzić wydawców następujących pozycji: 

 

W kategorii albumy krajoznawcze: 

 I miejsce 

Karpacki świat Bojków i Łemków, fot. Roman Reinfuss. Olszanica: Wydawnictwo 

BOSZ, 2015. 

 II miejsce 

Drewniane kościoły w Wielkopolsce = Wooden churches in Wielkopolska, red. 

Piotr Maluśkiewicz. Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 

i Centrum Animacji Kultury, 2015. 

 III miejsce 

Poznań by Erik Witsoe. Okiem przybysza, Erik Witsoe. Poznań: Wydawnictwo 

Debiuty, 2015. 

 

W kategorii przewodniki 

 I miejsce 

Przewodnik po trakcie królewsko-cesarskim, Bartosz Małolepszy, Maciej 

Moszyński, Mikołaj Pukianiec. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 

2016, 

+ seria 7 folderów turystycznych: 

Stare miasto, Bartosz Małolepszy, Mikołaj Pukianiec.  

Ostrów Tumski, Bartosz Małolepszy.  

Trakt królewsko-cesarski, Bartosz Małolepszy.  

Śródmieście, Maciej Moszyński.  

Śródmieście: szlaki uzupełniające, Maciej Moszyński.  

Śródka – Chwaliszewo, Bartosz Małolepszy.  

Wzgórze św. Wojciecha – Piaski i Grobla, Mikołaj Pukianiec.  

 II miejsce 

Archeologiczne zabytki Pomorza: województwo pomorskie, Piotr Kalka, Jarosław 

Ellwart. Gdynia: Wydawnictwo Region Jarosław Ellwart, 2017. 
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 III miejsce 

Kalejdoskop Konstancina-Jeziorny: przewodnik turystyczny, red. Elżbieta Rydel-

Piskorska, Alicja Dzięgielewska. Konstancin-Jeziorna: Konstanciński Dom 

Kultury, 2015. 

 
Niektóre publikacje trzeba było oglądać przez specjalne okulary. Foto: Krzysztof 

Tęcza 
 

W kategorii monografie oraz inne opracowania krajoznawcze: 

 I miejsce 

Dotykownik. Atlas wypukłej grafiki. T. 1-6, Marek Kalbarczyk. Warszawa: 

Fundacja Szansa dla Niewidomych, 2015. 

 II miejsce ex aequo 

Bieszczadzki Park Narodowy – 40 lat ochrony, pod red. Andrzeja Góreckiego i 

Bogdana Zemanka. Ustrzyki Górne: Bieszczadzki Park Narodowy, 2016. 

Historie warte Poznania. Od Pewuki i Baltony do kapitana Wrony, Filip Czekała. 

Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2016. 

 

W kategorii mapy i atlasy: 

 I miejsce 

Roztocze: różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe, 1:75 000, Paweł 

Cebrykow, Tadeusz Grabowski, Wioletta Kałamucka, Krzysztof Kałamucki. 

Zwierzyniec: Roztoczański Park narodowy, 2015. 

 II miejsce 

Lubelszczyzna, Roztocze, Polesie. Mapa turystyczna 1:175 000. Warszawa: 

ExpressMap, 2016. 

 III miejsce –nie przyznano 
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W kategorii wydawnictwa dla dzieci: 

 I miejsce 

Polska!: polsko-angielski przewodnik po zabytkach i przyrodzie = Poland: 

a Polish-English guide to monuments and nature, Grzegorz Micuła, Marek 

Gaworski, Grzegorz Bobrowicz, tł.  Nathaniel Espino. Warszawa: Wydawnictwo 

Arkady, 2015. 

 II miejsce 

Warszawa dla młodych podróżników, Marta Spingardi, il. Marianna Oklejak. 

Warszawa: ExpressMap, 2016. 

 III miejsce 

Dzieci odkrywają Śląskie: subiektywny przewodnik dla rodzin z dziećmi po 

województwie śląskim, Barbara Salamon-Szympruch. Rybnik: Kambas Group 

Kamil Szympruch, 2016. 

 

 
 Jury Przeglądu. Foto: Krzysztof Tęcza 

 

W kategorii informatory krajoznawcze i foldery: 

I miejsce 

Zakopane i Tatry Polskie: przewodnik po zabytkach i atrakcjach Zakopanego 

oraz najpiękniejszych miejscach Tatr, Barbara Zygmańska, Marek Zygmański. 

Kraków: Wydawnictwo Gauss, 2016/2017. 

 II miejsce 

Zeszyty Historyczne Pracowki Krajoznawczej Karkonoszy przy Związku Gmin 

Karkonoskich, Bukowiec 2015-2016: 

Grzbiet Lasocki w Karkonoszach 



19 

Janusz Czerwiński i František Jirásko w Bukowcu 

Turystyczne rajdy narciarskie PTTK w Karkonoszach 1953-2015 

Śnieżka. Królowa Karkonoszy 

Willa Łąkowy Kamień jako medium kultury 

20 lat zespołu „Sybiraczki i Kresowianie” 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Jeleniej 

Górze 

Powiatowe Koło Pszczelarzy w Jeleniej Górze 

 III miejsce 

Informator dla odwiedzających Wigierski Park Narodowy, Barbara Perkowska, 

Jarosław Borejszo. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, 2016. 

Rowerem po Wigierskim Parku Narodowym, Jarosław Borejszo, Barbara 

Perkowska. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, 2016. 

 

Oprócz nagród głównych członkowie jury zaproponowali również publikacje 

do wyróżnienia przez: 

- Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich 

- Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

- Prezesa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 

- Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie 

- Polską Organizację Turystyczną 

- Prezesa Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek 

- Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie 

- Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie 

- Centralną Bibliotekę PTTK w Warszawie 

- Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK 

- Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych 

- Magazyn Wydawca 

Jury skierowało także wniosek do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK 

o modyfikację zapisu w Regulaminie Przeglądu Książki o następujący punkt: do 

Przeglądu kwalifikowane będą publikacje dotyczące obszaru Polski w granicach 

historycznych. 

Ponieważ Przegląd towarzyszył XXVIII Targom Regionów i Produktów 

Turystycznych TOUR SALON, które odbyły się w dniach 17-19 lutego 2017 

roku, zgłoszone wydawnictwa prezentowane były na wystawie podczas TOUR 

SALONU.  
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Spotkania krajoznawcze 

 

Adam Jakubowski 

XLVI Centralny Zlot Krajoznawców „Międzyzdroje 2016” 

 

W dniach 17-21 sierpnia 2016 r. odbył się w Międzyzdrojach XLVI Centralny 

Zlot Krajoznawców CZAK, zorganizowany przez Klub Przewodników PTTK „Na 

Wyspach” oraz Oddział PTTK w Międzyzdrojach. W Zlocie uczestniczyli 

krajoznawcy z oddziałów PTTK z Kielc, Włocławka, Kwidzyna, Ciechocinka, 

Lublina, Warszawy, Opola, Wałbrzycha, Gdańska, Gdyni, Krakowa, Lubonia, 

Poznania, Szczecina, Pabianic, Bielska-Białej, Żar, Torunia, Wrocławia, Dąbrowy 

Górniczej, Tarnowa, Krosna, Sopotu, Brzegu, Katowic, Siemianowic, Będzina, 

Ojcowa, Łodzi, Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Rzeszowa, Końskich 

i Bydgoszczy. Razem były to 82 osoby. 
 

 
Uczestnicy CZAKu podczas rozpoczęcia Zlotu (fot. M. Maśliński) 

 

Patronat Honorowy nad Zlotem objęli: 

 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd 

Geblewicz 

 Burmistrz Międzyzdrojów Pan Leszek Dorosz 

 Prezes ZG PTTK Kol. Roman Bargieł 
Podstawowymi celami Zlotu było: 
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 uczczenie 110 rocznicy krajoznawstwa w Polsce 

 przedstawienie walorów krajoznawczych województwa 

zachodniopomorskiego 

 uczczenie 41 rocznicy ustanowienia Odznaki Krajoznawczej PTTK 
Zlot finansowo wsparli: Zarząd Główny PTTK, Bałtycki Park Miniatur, Gabinet 

Figur Woskowych i Fort Gerharda. 
Pierwszy dzień rozpoczął się wycieczką przedzlotową do Peenemünde 

i Wolgastu. W trakcie jej trwania uczestnicy zwiedzili kamienny geokrąg i małe 

muzeum przyrodnicze na terenie leśnictwa w Nowej Pudagli. Głównym celem 

wycieczki było Muzeum Historyczno-Techniczne w Peenemünde związane 

z powstaniem lotów kosmicznych oraz projektami i testami nad bronią „V” 

z okresu II wojny światowej. Później uczestnicy zwiedzili radziecki rakietowy 

okręt podwodny klasy Juliet. W Wolgaście ciekawą atrakcją był przejazd 

największym mostem zwodzonym w Europie łączącym wyspę Uznam 

z kontynentem. 
Drugiego dnia odbył się spacer na Kawczą Górę i po międzyzdrojskiej 

promenadzie. Uczestnicy zwiedzili Gabinet Figur Woskowych i Muzeum 

Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego. W godzinach przed 

południowych nastąpiło oficjalne otwarcie Zlotu w Sali Teatralnej 

Międzynarodowego Domu Kultury przez Burmistrza Międzyzdrojów Leszka 

Dorosza. Po południu na terenie Ośrodka Trygław obyło się Forum 

Krajoznawców, a następnie panel dyskusyjny pt. „Geoturystyka w Polsce”, który 

prowadził dr Tomasz Duda, pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Wieczór zakończył się ogniskiem integracyjnym. 
 

 
Przed rejsem po porcie w Świnoujściu (fot. M. Maśliński) 
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Kolejnego dnia wykład pt. „Dynamika plaży jako element atrakcyjności brzegu 

morskiego” przeprowadził dr Tomasz Olechwir, kierownik Morskiej Stacji 

Naukowej Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach. Później odbyła się 

wycieczka do Świnoujścia. Uczestnicy przeszli skrócone szkolenie wojskowe 

w pruskim Forcie Gerharda oraz weszli na jedną z najwyższych latarni 

morskich na świecie. Następną atrakcją było przepłynięcie statkiem 

wycieczkowym CHATEUBRIAND po świnoujskim porcie. Na zakończenie 

spacerowano po miejscowej promenadzie. 
W przedostatni dzień zrealizowano wycieczkę do Trzęsacza, Kamienia 

Pomorskiego i Wolina. Na początku uczestnicy weszli na Górę Gosań – 

najwyższy brzeg klifowy na polskim wybrzeżu. Następnie w Trzęsaczu obejrzeli 

ruiny kościoła z XIV/XV w., który został wybudowany niecałe 2 km od brzegu, 

a obecnie ruiny kościoła stoją na krawędzi klifu. W tej miejscowości przebiega 

również 15˚ południk wyznaczający strefę czasową. Kolejnym elementem było 

zwiedzenie katedry w Kamieniu Pomorskim z przykatedralnym, gotyckim 

wirydarzem i barokowymi organami. Bryła świątyni powstawała na 

przestrzeni kilku wieków i w różnych stylach architektonicznych, począwszy od 

romańskiego, a na neobaroku kończąc. Następnie uczestnicy pojechali do 

Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie – legendarnej Vinety, gdzie od kilku lat 

odbywa się największy na świecie Festiwal Wikingów. Później wszyscy 

podziwiali widok ze Wzgórza Zielonka w Lubinie na wsteczną deltę Świny, 

Zalew Szczeciński i Morze Bałtyckie. Ostatnią atrakcją było przejście szlakiem 

turystycznym nad jezioro Turkusowe w Wapnicy, które pierwotnie było 

wyrobiskiem kredy. 
 

 
Przekazanie pucharu komandorowi XLVII CZAKu (fot. M. Maśliński) 
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Po południu panel dyskusyjny na temat historii krajoznawstwa na Pomorzu 

Zachodnim ze szczególnym uwzględnieniem roli Wincentego Pola prowadził 

mgr Ryszard Kotla, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego. Wieczorem 

odbyła się biesiada turystyczna przy ognisku połączona z zakończeniem Zlotu 

i przekazaniem przechodniego pucharu następnemu organizatorowi CZAK, kol. 

Wojciechowi Paskowi z Oddziału PTTK w Końskich. 
Ostatniego dnia realizowano pieszą wycieczkę między innymi do Bałtyckiego 

Parku Miniatur, w którym uczestnicy zobaczyli miniatury sztandarowych 

budowli państw nadbałtyckich. Na środku obiektu znajduje się basen 

w kształcie zarysów brzegów m. bałtyckiego z zakotwiczonym modelem Daru 

Pomorza. Kolejną atrakcją było Muzeum Poligonu Doświadczalnego Broni V-3 

znajdującego się Zalesiu w gminie Międzyzdroje. Te działa miały być ustawione 

w miejscowości Mimoyecques pod Calais we Francji, aby hitlerowcy mogli 

ostrzeliwać Londyn. Pożegnalnym obiadem zakończono 46 Zlot. 
 

 

Szymon Bijak 

Lubelska debata o kolekcjonerstwie krajoznawczym 

 

Zbieranie i gromadzenie różności tkwi głęboko w naturze krajoznawców 

i turystów. O istotnej roli zbieractwa, nie tylko turystycznego, przekonani byli 

twórcy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, którzy wpisali w statut 

organizacji gromadzenie zbiorów naukowych dotyczących ziem polskich oraz 

ich popularyzację w zakładanych w tym celu muzeach krajoznawczych. 

Program kolekcjonerstwa krajoznawczego jest obecny także w Polskim 

Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Realizuje go przede wszystkim 

Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego, która w osobie 

przewodniczącego, Wojciecha Kowalskiego, była odpowiedzialna za 

organizację sesji Miejsce i rola kolekcjonerstwa krajoznawczego w kulturze 

polskiej. To ważne spotkanie odbyło się 15 października w Lublinie, 

w gościnnych murach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima 

Łopacińskiego. 
Sesję otworzył Wojciech Kowalski, jej inicjator i główny organizator, który 

przywitał przybyłych na spotkanie kolekcjonerów, krajoznawców i gości, w tym 

Andrzeja Gordona, wiceprezesa PTTK, członków Komisji Krajoznawczej ZG 

PTTK oraz licznych członków honorowych Towarzystwa. W imieniu 

gospodarza obiektu, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, głos 

zabrała Ewa Hadrian, która również przywitała przybyłych na spotkanie. Na 

zakończenie części oficjalnej uroczyście wręczono Mieczysławowi Kseniakowi 
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uprawnienia Jurora zbiorów krajoznawczych, a Andrzejowi Danowskiemu, 

Andrzejowi Wasilewskiemu, Franciszkowi Midurze, Tadeuszowi Sobieszkowi, 

Zygmuntowi Nasalskiemu, oraz Zbigniewowi Nestorowiczowi – honorowo 

przyznaną odznakę „Miejsca kultu św. Jana Pawła II”. 
 

 
Wojciech Kowalski – inicjator i organizator sesji (fot. D. J. Mościbrodzka) 

 

 
Wręczenie Odznak „Miejsca kultu św. Jana Pawła II” (fot. D. J. Mościbrodzka) 

 

Część referatową sesji poprowadził Tadeusz Sobieszek, Członek Honorowy 

PTTK, który na wstępie odwołał się do poprzedniego spotkania kolekcjonerów, 
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jakie miało miejsce w Lublinie w 1978 r., zwracając uwagę na to, że choć 

uwarunkowania zewnętrzne się zmieniły, to omawiane wówczas idee wciąż są 

aktualne.  
 

 

 
Referaty wygłaszają prof. Franciszek Midura, Tadeusz Sobieszek, Andrzej Danowski, 

Andrzej Gordon oraz Andrzej Wasilewski (fot. D. J. Mościbrodzka) 
 

Pierwszym prelegentem był prof. Franciszek Midura, który opowiadał 

o społecznych aspektach ochrony dziedzictwa narodowego. Podkreślił, że 

początkowo była to prywatna inicjatywa, która dopiero po latach, gdy Polska 

odzyskała niepodległość, przekształciła się w formy zinstytucjonalizowane 

i państwowe. Zwrócił też uwagę na to, że potrzebę opieki nad zabytkami 

dostrzegali wielcy krajoznawcy, założyciele PTK – Zygmunt Gloger czy 

Wincenty Pol. Kolejnym mówcą był Tadeusz Sobieszek, który przedstawił rolę 

i dorobek kolekcjonerstwa w działalności PTT, PTK i PTTK. Podkreślił 

wspólnotę i kontynuację celów programowych tych towarzystw, która 

przejawia się chociażby w utrzymywaniu działalności muzeów, które zakładało 

PTK, a które funkcjonują do dziś. Z kolei Andrzej Danowski, mówiąc 
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o prywatnych początkach zbiorów wielu bibliotek i muzeów, wzmacniał 

przekaz prezentowany przez prof. Midurę. Podkreślał, że za każdą inicjatywą 

troski o zabytki czy zbiory najczęściej stoją indywidualni ludzie tacy jak 

Władysław Kowalski z Dobczyc, Zygmunt Kwiatkowski z Golubia-Dobrzynia czy 

Eugenia Kalniewicz z Warty.  
Andrzej Wasilewski w swojej wypowiedzi podjął próbę rozprawienia się 

z mitem/legendą pierwszej pocztówki PTK i na jej kanwie omówił pierwszy 

pełny rok działalności Towarzystwa (1907). Na zakończenie części referatowej 

wystąpił Andrzej Gordon, który najpierw przekazał organizatorom adres od 

prezesa PTTK Romana Bargieła. W odczytanym liście prezes podziękował 

zaangażowanym w spotkanie za twórczą realizację do obchodów przypadającej 

w tym roku 110. rocznicy założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. 

Następnie Andrzej Gordon ze znawstwem i swadą przybliżył i objaśnił 

zagmatwaną materię spraw prawnych związanych ze zbieractwem 

i kolekcjonerstwem.  
 

Dyskusja panelowa: Mieczysław Kseniak, Maria Janowicz, Zygmunt Nasalski (fot. D. J. 

Mościbrodzka) 
 

Po krótkiej przerwie odbyła się dyskusja panelowa pod tytułem Stosowane 

praktyki przy przekazywaniu prywatnych zbiorów krajoznawczych do 

wyspecjalizowanych instytucji państwowych, samorządowych oraz innych 

organów. Wprowadzenia dokonał Zygmunt Nasalski, który zaakcentował 

podstawowe kwestie związane z przekazywaniem zbiorów kolekcjonerskich, 

czyli przede wszystkim wybór instytucji trwałych, gwarantujących zachowanie 

ciągłości i udostępniania zbiorów. Zwrócił uwagę na fakt, że instytucje, do 

których byśmy mogli przekazywać nasze zbiory, same borykają się 
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z problemami lokalowymi i finansowymi. Maria Janowicz, dyrektor Centralnej 

Biblioteki PTTK w Warszawie, przedstawiła swoją książnicę jako przykład 

jednostki, która również przejmuje zbiory po odchodzących krajoznawcach. 

Mieczysław Kseniak zwrócił uwagę na fakt, że często przekazywane zbiory są 

przypadkowe i nie zawsze związane z profilem jednostki przejmującej, 

a darowizna odbywa się na zasadzie „najbliższego sąsiedztwa”. Elżbieta 

Hadrian z WBP wspomniała o tym, że biblioteka honoruje swoich darczyńców. 

Wskazała także na digitalizację i udostępnianie w Internecie jako jedno 

z rozwiązań problemu z brakiem miejsca do prezentowania zbiorów. Wojciech 

Kowalski zauważył, że digitalizacja jest przyszłościową formą prezentacji 

odznak i znaczków turystycznych. Zygmunt Nasalski podkreślił, że 

przekazywaniu kolekcji powinna towarzyszyć rzetelna inwentaryzacja 

muzealnicza, przeprowadzona zgodnie z odpowiednią metodologią.  
Sesję podsumował Tadeusz Sobieszek, wskazując że kolekcje muszą być 

świadectwem czasów, ale także i samych kolekcjonerów. Na zakończenie 

Wojciech Kowalski podziękował prelegentom, dyskutantom i prowadzącemu za 

udział w sesji, a także Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej za gościnę.  
 

 
Wystawy towarzyszące sesji (fot. D. J. Mościbrodzka) 

 

Referatom towarzyszyły wystawy zbiorów lubelskich i warszawskich 

kolekcjonerów. Miłośnicy starych książek mogli podziwiać przewodniki 

turystyczne gromadzone przez Mieczysława Kseniaka. Ciekawą, nie tylko dla 

filatelistów, prezentację miast partnerskich Lublina w postaci kopert 

i znaczków pocztowych przedstawił Janusz Wach. Z kolei Zbigniew 

Nestorowicz pokazał swoje zbiory medalierskie dotyczące papieża Jana Pawła 

II, a Zbigniew Gawski wystawił medale pokazujące Lublin. Dłuższą chwilę 
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wszyscy spędzali przy niezwykle kolorowych, ale przede wszystkim już 

niekiedy unikatowych, pocztówkach Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 

które zaprezentował Wojciech Kowalski. Wystawił on też zbiór ekslibrisów 

turystyczno-krajoznawczych. Duże zainteresowanie wzbudziła także wystawa 

zdjęć autorstwa nieżyjącego już Adama Czarnowskiego, którą przygotowały 

Komisja Historii i Tradycji ZG PTTK wraz z Centrum Fotografii Krajoznawczej 

w Łodzi. Niektórzy z obecnych na sesji mogli odnaleźć siebie na zdjęciach 

sprzed ponad 50 lat. Kilka gablot zajmowały, pilnie studiowane przez 

odwiedzających, odznaki turystyczno-krajoznawcze ze zbiorów Zbigniewa 

Lewandowskiego. A nie zaprezentował on całości swojej kolekcji. 
Myślę, że licznie przybyli na spotkanie uczestnicy-miłośnicy kolekcjonerstwa 

nie wychodzili zawiedzeni. Ciekawe referaty i imponujące wystawy sprawiły, że 

warto było pojawić się w tą październikową sobotę w bibliotece im. 

Łopacińskiego. Miejmy nadzieję, że na kolejne spotkanie krajoznawcze 

w Lublinie nie będziemy musieli długo czekać.  
 

 

Krzysztof Tęcza 

Tadeusz Steć – „Przewodnik przewodników” 

 

W sobotę 29 października 2016 roku w Pałacu w Bukowcu wspominano 

legendarnego przewodnika Tadeusza Stecia. Seminarium „Przewodnik 

przewodników” zorganizowane przez Regionalną Pracownię Krajoznawczą 

Karkonoszy działającą przy Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu i Komisję 

Krajoznawczą Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze poprowadził 

piszący te słowa. Przybyłych gości powitał Witold Szczudłowski, Dyrektor 

Biura ZGK. Spotkanie zostało pomyślane jako przypomnienie osoby Tadeusza 

Stecia przez osoby doskonale go znające oraz, w drugiej części jako 

wspomnienia przybyłych gości. Po przedstawieniu przez Krzysztofa Tęczę 

życiorysu Tadeusza Stecia głos zabrali Janusz Czerwiński, Jerzy Czajka i Jacek 

Potocki.  

Janusz Czerwiński przypomniał, że Tadeusz Steć był znakomitym samoukiem. 

Potrafił w krótkim czasie przyswoić sobie wiedzę zawartą w starych 

czasopismach i publikacjach. A ponieważ znał doskonale język niemiecki, jak 

i łacinę nie miał z tym żadnych problemów. Jak ważna była w tamtych 

powojennych czasach znajomość wspomnianych języków świadczy fakt braku 

jakiekolwiek literatury krajoznawczej dotyczących Karkonoszy napisanej 

w języku polskim. To dopiero Tadeusz Steć pisał pierwsze opracowania o tych 

górach. Oczywiście pojawiały się wcześniejsze teksty innych autorów, ale te 



29 

napisane przez Stecia deklasowały wszystkie poprzednie. Prace Stecia były 

zarówno rzetelne jak i nowatorskie. Do tego przedstawiał on nasze góry 

w zupełnie innym świetle. By zobaczyć różnicę pomiędzy pracami Stecia 

a pozostałych autorów wystarczy fakt, że jego książka o Sudetach Zachodnich 

stała się podstawową literaturą dla kilku pokoleń turystów, a i znakomitym 

źródłem wiedzy dla młodych przewodników.  

Niestety Steć był człowiekiem szybko zniechęcającym się i ta jego 

niesłowność wyrażająca się w niedotrzymywaniu terminów wydawniczych 

spowodowała to, że wydawnictwa związywały się z autorami, może o mniejszej 

wiedzy, ale dotrzymującymi zawartych umów. Dlatego Steć skoncentrował się 

w swojej dalszej działalności przede wszystkim na prowadzeniu wycieczek, 

głównie niemieckojęzycznych. Swoją wiedzą i fachowością doprowadził 

w krótkim czasie do tego, że kolejne grupy szukając przewodnika wręcz żądały, 

by był nim właśnie on. 

Jerzy Czajka, wspominając Tadeusza, zwrócił uwagę na fakt, iż wymagał on od 

przyszłych przewodników nie tylko dobrej wiedzy, ale także odpowiedniej 

prezencji. Nie dopuszczał, by przewodnik przyszedł źle ubrany czy brudny. 

Tadeusz Steć dbał także, by kursanci potrafili korzystać z posiadanej wiedzy, bo 

np. będąc po raz pierwszy w jakimś obiekcie nie można powiedzieć, że nic się 

o nim nie wie. Wystarczy sięgnąć w zakamarki pamięci i można o danym 

obiekcie, wcale go nie znając, powiedzieć bardzo wiele. Choćby o jego 

architekturze.  

 

Foto: Anna Tęcza 
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Jacek Potocki, jako przedstawiciel jednego z ostatnich pokoleń przewodników 

wychowanych przez Stecia, stwierdził, że dorobek literacki pozostawiony przez 

Stecia nie ma sobie równych i jeszcze długo będzie podstawą dla ludzi 

interesujących się Karkonoszami. Przypomniał, że Tadeusz Steć prowadził 

niezliczoną ilość obozów szkoleniowych organizowanych dla studentów. 

Posiadając specjalne zezwolenie na chodzenie w strefie przygranicznej, a trzeba 

wiedzieć, że zaraz po wojnie praktycznie nikt nie mógł swobodnie chodzić po 

Karkonoszach, znał wyśmienicie teren i bez problemów poruszał się po nim. 
 

Foto: Krzysztof Tęcza 
 

Ponieważ nie sposób w tak krótkiej publikacji przedstawić wszystkich 

wypowiedzi, jakie padły podczas spotkania poprzestanę na zaproszonych 

gościach. Co zaś do postaci Tadeusza Stecia, to należy stwierdzić, że dzisiaj, 

prawie ćwierć wieku od jego tragicznej śmierci, postać Tadeusza Stecia dla 

młodego pokolenia owiana jest pewną tajemnicą tworzącą legendę wokół jego 

osoby, jego życia czy jego pracy. Nikt tak naprawdę do końca nie potrafi 

wyjaśnić wielu wątków związanych z jego działalnością.  Dlatego niektóre 

z nich urastają do swoistych sensacji. Nie zmienia to jednak faktu, że Tadeusz 

Steć był osobą wyjątkową, był miłośnikiem Karkonoszy, był dobry w swojej 

pracy, i jako taki jak najbardziej zasługuje na pamięć potomnych. Dlatego 

pierwszym małym kroczkiem, by go upamiętnić było nazwanie turystycznego 

szlaku koloru żółtego prowadzącego z Jeleniej Góry na Słonecznik jego 

imieniem. Teraz jest przygotowana przez Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” 

w Jeleniej Górze uroczystość odsłonięcia tablicy mu poświęconej. Co będzie 

dalej, zobaczymy.  



31 

Krzysztof Tęcza 

Konferencja „Literatura i Karkonosze”  

 

W dniach 7-8 października 2016 roku miała miejsce konferencja popularno- 

-naukowa „Literatura i Karkonosze” zorganizowana przez Muzeum Miejskie 

„Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze, Regionalną Pracownię 

Krajoznawczą Karkonoszy działającą przy Związku Gmin Karkonoskich 

i Stowarzyszenie „W Cieniu Lipy Czarnoleskiej”. Pierwszego dnia zaproszono 

widzów do Muzeum w Jagniątkowie, gdzie gości przywitała dyrektor Julita 

Izabela Zaprucka, która właśnie została wyróżniona Nagrodą Kulturalną Śląska 

2016. Piątkowe spotkanie z poezją i sztuką zostało zorganizowane w ramach 

Dni Europy. 

By wprowadzić przybyłych w odpowiednią atmosferę, zaproponowano 

koncert operowy w wykonaniu Michaliny Bienkiewicz (sopran). Zaśpiewała 

ona utwory m.in. Franza Schuberta, Charlesa Gounoda, Felixa Mendelssohna-

Bartholdy’ego. Najważniejszym jednak utworem była aria Małgorzaty z opery 

„Faust” Johana Wolfganga Goethego z muzyką Antoniego Radziwiłła. 

Akompaniowała jej Barbara Sas. Trzeba przyznać, że muzyka w Sali Rajskiej 

brzmiała niesamowicie, a piękny śpiew dochodził do wszystkich zakamarków. 

I tak jak kiedyś, gdy Gerhart Hauptmann stworzył tutaj miejsce spotkań elit 

kulturalnych, dzisiaj śmiało możemy mówić, patrząc na działalność Muzeum, 

o kontynuowaniu tych tradycji. 

 

 
 Foto: Krzysztof Tęcza 
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W roku obecnym przypada 70 rocznica śmierci Noblisty, 25 lat od podpisania 

polsko-niemieckiego traktatu, na mocy którego możliwe było utworzenie 

Muzeum oraz 10 rocznica powołania do życia Muzeum.  

Dyrektor Pani Julita Zaprucka opowiedziała pokrótce o prowadzonej w tym 

czasie w Muzeum działalności. Organizowano tutaj m.in.: koncerty, spotkania 

literackie i teatralne, wystawy fotograficzne i malarskie. Muzeum odwiedziło 

w tym czasie wielu wybitnych przedstawicieli literatury, zarówno z Polski, jak 

i Europy. Działania te podsumował Tadeusz Różewicz, który napisał, że 

Muzeum jest miejscem, w którym kultura polska i niemiecka podały sobie ręce. 

Spośród wielu organizacji, jakie współpracują z Muzeum, najbardziej owocną 

okazała się prowadzona ze Stowarzyszeniem „W Cieniu Lipy Czarnoleskiej”, 

której członkowie w ciągu 10 lat wydali w sumie 103 publikacje. A wszystko 

zaczęło się od artykułu, jaki ukazał się w Nowinach Jeleniogórskich. Było to 

zaproszenie do Domu Kultury na Zabobrzu dla osób, które piszą, lecz swoje 

dzieła odkładają do szuflady. Zaproponowano im, by zaczęli tworzyć w grupie. 

Dzisiaj osób tych jest 55, i co nie jest bez znaczenia, w dużej mierze są to 

amatorzy. Jedynym zmartwieniem Stowarzyszenia jest średnia wieku, którą 

wypadałoby radykalnie obniżyć. By pokazać zdolności literackie, niektórzy 

członkowie Stowarzyszenia zaprezentowali swoje utwory. 

Niewątpliwie interesującym wystąpieniem była pogadanka Henryka Dumina 

pt. „Literacka Kotlina Jeleniogórska”. Autor poza przedstawieniem kilku bardzo 

ciekawych przykładów niekoniecznie logicznych wydarzeń wykazał, że nawet 

na przykładzie nic nieznaczącego obecnie obiektu znajdującego się w Jeleniej 

Górze, jego historia czy historia mieszkających w nim ludzi, potrafi zatoczyć 

bardzo szerokie koło. Często wydaje się to nieprawdopodobne, a jednak 

historia niby nic nieznaczącego obiektu w Jeleniej Górze ociera się o historię 

ludzi z pierwszych stron gazet czy najważniejsze wydarzenia, jakie miały 

miejsce w zupełnie innych częściach Europy czy świata. 

Henryk Dumin wykazał, że przestrzeń, jaką zastali przybywający tutaj po 

wojnie Polacy była nie tylko nienaruszona działaniami wojennymi, ale była 

także niezwykle zachęcająca do pozytywnych działań. Ludzie, którzy potrafili 

dostrzegać ten świat to przede wszystkim literaci. Oni to bowiem nie tylko 

zaczęli opisywać zastaną przestrzeń, ale także poprzez swoje działania 

utrwalali i utrwalają kulturę danej społeczności. Wynika to oczywiście z faktu, 

iż teren, w którym przebywamy, niesie wiele treści. Np. obecna ulica Wojska 

Polskiego nie jest taką zwykłą ulicą. To tutaj osiedlali się bardzo zamożni 

emeryci z wielu dolnośląskich miast. Budowali oni domy nie tylko wygodne, ale 

często wręcz luksusowe. Ale nie na całej długości ulicy domy te są podobne. 

Jedynie na odcinku od ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ulicą Sudecką, na 
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wysokości teatru, niemal wszystkie budynki posiadały balkony. Wynikało to 

z faktu, że to właśnie tym odcinkiem ulicy przejeżdżał cesarz Wilhelm, gdy 

przybywał do swojego pałacu w Mysłakowicach. Musiał on bowiem po 

przyjeździe pociągiem przesiąść się do powozu i dojechać do teatru gdzie 

skręcał w stronę Mysłakowic. Mieszkańcy tych kamienic mieli jedyną w swoim 

rodzaju okazję popatrzeć na jadącego ich ulicą cesarza. Henryk Dumin pokazał 

jeszcze kilka ciekawych przykładów postrzegania przestrzeni, a także zadał 

pytanie, czy i w jakich okolicznościach można tą przestrzeń wykorzystywać, by 

przedstawiać ją jako jedynie właściwą.  

Drugiego dnia zaproszono widzów do siedziby Związku Gmin Karkonoskich, 

pałacu w Mysłakowicach. Przybyłych powitał Dyrektor Biura ZGK Witold 

Szczudłowski. Następnie prowadzący spotkanie, Krzysztof Tęcza, oddał głos 

Józefowi Zapruckiemu, który zaprezentował swoją nową książkę „Literacka 

Jelenia Góra”. Niestety na razie wydano ją w języku niemieckim, ale czynione są 

starania, by została przetłumaczona na język polski. Józef Zaprucki 

wytłumaczył skąd wziął się pomysł na tytuł spotkania. Otóż, jakby nie patrzeć 

to wybitni, często najwybitniejsi przedstawiciele literatury, w różnych 

okresach, mieszkali i mieszkają tutaj, pod Karkonoszami. Wśród nich spotkamy 

nazwiska znane, mniej znane, a także zupełnie nieznane. Warto jednak 

pamiętać o wszystkich. Czasami bowiem nawet osoba wcale nieznana ma na 

swoim koncie utwór wybitny, wartościowy, godny upubliczniania. Istniały 

u nas kolonie artystyczne zrzeszające literatów, ale także malarzy, rzeźbiarzy, 

fotografików… Obecnie istnieje Stowarzyszenie „W Cieniu Lipy Czarnoleskiej” 

oraz Jeleniogórski Klub Literacki. Jest to kontynuacja Klubu Literackiego, który 

istniał tutaj w XVIII wieku.  

Pierwszy referat wygłosił Józef Zaprucki. Zatytułował go „Fedor Sommer jako 

piewca śląskości”. Fedor Sommer urodził się w Dobromierzu. W późniejszym 

swoim życiu wiele razy zmieniał miejsce zamieszkania. Fenomenem może być 

fakt, iż wiele z miejscowości, w których mieszkał, uwiecznił w swoich utworach. 

Możemy, poznając jego twórczość, zastanawiać się, skąd czerpał inspirację. 

Odpowiedź jest jednoznaczna. Sommer zachwycał się pięknem Karkonoszy. To 

one, Góry Olbrzymie, dawały mu natchnienie. Fedor Sommer mieszkał 

w Sadach Dolnych, Legnicy, Ziębicach, Kowarach, Strzegomiu, czy 

Brandenburgii. Jednak po śmierci pochowany został w grobowcu swojej żony 

w Dobromierzu, zataczając w ten sposób krąg w swoim życiu. Sommer swoją 

najważniejszą powieść osadził w Jeleniej Górze, w czasach budowy Kościoła 

Łaski. Pisał w niej o Kasparze Gottliebie Lindnerze, jeleniogórskim lekarzu, 

który stale był uwikłany w liczne romanse. Fedor Sommer uważany jest za 
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człowieka, który malował słowem. Aby nie było wątpliwości, Józef Zaprucki 

przeczytał jeden z jego utworów: 

„Weszli na „Czarną Kopę”. Przed nimi rozciągała się długa, wąska grań wielkiego 

grzbietu, zaś po drugiej stronie wynurzał się, wspaniale wykreślony padającym cieniem, 

stożek kopy. Grube poduszki ostrowłosej turzycy, nazywanej przez górali „wilczą trawą”, 

nabrały już złocisto-żółtej barwy. Ciepłe kolory tego trawiastego kobierca gdzieniegdzie 

przeplatały się z chłodniejszymi odcieniami kamieni okrytych zielonożółtymi warkoczami 

kłączy. Zaś położone dużo wyżej krzewy kosodrzewiny tworzyły na nim przestronne, 

nasycone soczystą, głęboką zielenią wzory. Nad tym wszystkim unosiło się rześkie 

tchnienie jesieni. A tam, gdzie ten potężny kobierzec śmiało schodził w stronę doliny, 

płożąc się po stromych ścianach skalnego grzbietu, złociste światło słońca przemieniało 

się w atramentowe odcienie fioletu…” 

 

 
Józef Zaprucki. Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Magdalena Maruck przygotowała referat „Else Ury i jej karkonoski raj”. 

Twórczość Else Ury porównywalna jest do twórczości kanadyjskiej pisarki Lucy 

Maud Montgomery. Pisała ona o dzieciach i dla dzieci. Niestety miała pecha, 

gdyż urodziła się w rodzinie żydowskiej. Oczywiście początkowo nikomu to nie 

przeszkadzało. Gdy, dzięki swojej pracy, uzbierała odpowiednią sumkę, nabyła 

dom w Karpaczu. Tam też zaczyna pisać o Karkonoszach. W kolejnej powieści 

opisuje życie codzienne Janeczki. Z niegrzeczną dziewczynką nie może poradzić 

sobie matka, więc ojciec podejmuje decyzję, by umieścić ją na pensji. Uważa, że 

w ten sposób spowoduje, iż córka wyjdzie na ludzi. I udało się. Janeczka stała 

się dobrze wychowaną młodą panną. Pisarka umiejscawia akcje kolejnych 

swoich książek w Karkonoszach. Opisuje, jak to dziewczęta wybrały się na 

wycieczkę do Strzechy Akademickiej i później na Śnieżkę. Napisała także 

książkę o spotkaniu z Hauptmannem. W kolejnej opisuje Wilczą Porębę. 
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Przedstawia w niej historię Barbary, która poprzez ciężką pracę zostaje znaną 

śpiewaczką. Niestety w pewnym momencie hitlerowskie Niemcy zakazują 

publikować jej powieści, co wpędza ją w kłopoty finansowe. Aż staje się 

najgorsze. W 1943 roku zostaje zgładzona w Oświęcimiu. 
 

 
Magdalena Maruck. Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Kolejny referat: „Dr. Wilhelm Bölse: karkonoskie fascynacje…” został 

przygotowany przez Przemysława Wiatera. Wilhelm Bölse długo podróżował 

po Europie. W końcu ożenił się i zamieszkał w Berlinie. Związał się z kręgiem 

pisarzy. Bywał na biesiadach intelektualnych. Niestety po rozwodzie pisarz 

wpada w depresję i wyjeżdża do Zurichu. Dzięki zachętom ze strony 

Hauptmanna Bölse przyjeżdża w Karkonosze i osiedla się w Szklarskiej Porębie, 

gdzie powstała Kolonia Artystyczna. Kupuje niewielki domek w pobliżu domu 

Hauptmanna i przenosi tam z Berlina swoją bibliotekę. Trwa to bez mała 20 lat. 

Po kolejnym ożenku nabywa większy dom niedaleko Młyna Łukasza, w którym 

spotykają się artyści zamieszkali w Szklarskiej Porębie. Zaczyna prowadzić 

obserwacje astronomiczne. Nie poprzestaje jednak na tym i wciąż tworzy. 

W sumie napisał ponad 700 artykułów i 50 książek, które drukowano 

w kilkudziesięciotysięcznych nakładach. Był także wybitnym wykładowcą 

i prelegentem. Na jego spotkania przychodziły tłumy ludzi. Niestety 30 sierpnia 

1939 roku Bölse popełnia samobójstwo. Na jego nagrobku umieszczono napis: 

Człowieku co kochasz, w to się zamieniasz. Gdy kochasz Boga, zmieniasz się 

w Boga. Gdy kochasz ziemię w ziemie, się zmieniasz. 

Ivo Łaborewicz opowiedział o „Życiu literackim w Jeleniej Górze przed 1945 

rokiem w świetle zbiorów Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze”. Okazuje 

się, że w archiwum zachowało się wiele akt znanych postaci. Np. Carla 
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Hauptmanna mieszkającego w Jagniątkowie. W zachowanych papierach 

znajduje się jego korespondencja z Prezydentem Jeleniej Góry. W roku 1912 

Hauptmann został Honorowym Obywatelem Jeleniej Góry. Cały zbiór dotyczący 

noblisty liczy 15 notek aktowych, czyli około 20 cm bieżących. W archiwum 

znajdują się oczywiście dokumenty związane także z innymi twórcami. Ale są tu 

także dokumenty związane z Fedorem Sommerem. Są to jego rękopisy. Sensacją 

jest fakt, iż są to jedyne zachowane rękopisy Sommera na święcie. Trafiły one 

tutaj w roku 1941, kiedy jego córka obawiała się o ich los. Ponieważ Sommer 

był bardzo oszczędnym człowiekiem, wykorzystywał każdy wolny kawałek 

papieru. Dlatego jego rękopisy są pomazane, pokreślone, popisane. Spędza to 

sen z oczu badaczom jego twórczości. W archiwum znajdują się 2 teczki 

z luźnymi kartkami. Zachował się także akt zgonu Sommera. Wynika z tego, że 

zmarł w Szpitalu Miejskim.  

W jeleniogórskim archiwum znajdują się także zbiory literackie i muzyczne. 

Jest tutaj 58 jednostek aktowych (około 1 metra bieżącego) protokołów 

posiedzeń Towarzystwa Literackiego. Czasami zachowane materiały wprawiają 

nas w osłupienie, bo jak np. wyjaśnić fakt obchodzenia w roku 1938 jubileuszu 

650-lecia miasta, a w roku 1948 850-lecia. 
 

 
Przemysław Wiater. Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Elżbieta Kotlarska omówiła „Zarys historii życia literackiego w Jeleniej Górze 

po 1945 roku”. Swój wykład rozpoczęła od przedstawienia Edwarda 

Kozikowskiego, który przybył tu w celu stwierdzenia autentyczności 

odnalezionych obrazów Jana Matejki. Było to w roku 1945. Kozikowski tak się 

zachwycił Karkonoszami, że jako poeta nie mógł już pomijać w swojej 

twórczości piękna, jakie pojawiało się tu na każdym kroku. Wkrótce został on 

pierwszym Prezesem Klubu Literackiego. Założył Oddział Związku Literatów 
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Polskich. Prezesem został wówczas Wacław Rogowicz. Gdy jednak prezes 

wyjeżdża do Londynu, jego obowiązki przejmuje Edward Kozikowski. Trzeba 

mieć świadomość, że w tamtych czasach do związku należeli członkowie 

zwyczajni i nadzwyczajni. Zwyczajnymi byli już uznani literaci tacy jak: Czesław 

Centkiewicz, Stanisława Iwańska, Jan Iwański, Stanisław Kaszycki, Anna i Jerzy 

Kowalscy czy Jan Sztaudynger. W 1947 roku, kiedy przygotowywano się do 

zjazdu pisarzy w Warszawie, zdecydowano, że taka organizacja w mieście tak 

małym jak Jelenia Góra to nieporozumienie i Oddział zostaje rozwiązany. 
 

 
Ivo Łaborewicz. Foto: Krzysztof Tęcza 

 

 
Elżbieta Kotlarska. Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Jako ostatnia wystąpiła Zofia Prysłopska, która posumowała wyniki 10 lat 

działalności Stowarzyszenia „W Cieniu Lipy Czarnoleskiej”. Następnie nastąpiło 

uroczyste przekazanie wszystkich publikacji wydanych przez Stowarzyszenie 

do biblioteki Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Karkonoszy działającej przy 

Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu. Było ich aż 103. 
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Wiadomości z terenu 

 

Krzysztof Tęcza 

Konferencja „Borowy Jar – historia i turystyka” 

 

W dniu 18 listopada 2016 roku w auli Karkonoskiej Państwowej Szkoły 

Wyższej w Jeleniej Górze zorganizowano konferencję „Borowy Jar – historia 

i turystyka”. Głównym organizatorem spotkania był Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych, Oddział Jelenia Góra, a partnerami, oprócz KPSW, Urząd 

Miasta Jelenia Góra. Patronat honorowy nad imprezą objął Marcin Zawiła 

Prezydent Miasta Jelenia Góra. 
 

Foto: Krzysztof Tęcza 
 

Pierwszy referat „Bogactwo historyczne Borowego Jaru dla rozwoju 

jeleniogórskiej turystyki” wygłosił Eugeniusz Gronostaj. Przypomniał on 

bardziej i mniej znane fakty z historii Jeleniej Góry, które miały bezpośredni 

wpływ na funkcjonowanie tego miejsca. To dzięki inwencji mieszkańców, dzięki 

podejmowanym przez nich odważnym decyzjom gospodarczym, dzięki 

w końcu ich zamożności niedostępne miejsce zmieniało się stopniowo 

w miejsce tętniące życiem, w miejsce, które odwiedzała większa część 

społeczeństwa. 

Piotr Migoń opowiedział o tym „Jak powstał Borowy Jar i dlaczego warto go 

odwiedzać”. Jak się okazało, powstanie Borowego Jaru wcale nie było takie 
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oczywiste. Tak naprawdę powinien on nie istnieć. Wody Bobru powinny 

ominąć Góry Gapy i spokojnie płynąć dalej. Bo łatwiej jest wodzie pokonać 

miękkie podłoże niż przebić się przez granit. W tym wypadku pomogła sama 

natura i dzisiaj mamy tak uroczy zakątek. 

Wiktor Kuśmider przygotował referat „Borowy Jar – cenne wartości 

przyrodnicze, historyczno-kulturowe i krajobrazowe Parku Krajobrazowego 

Doliny Bobru”. Trzeba przyznać, że wydawałoby się, iż wszystkie walory Parku 

są znane, okazało się, że nie do końca. Wciąż są odkrywane nowe ciekawe 

miejsca, wciąż poznawane są nowe fakty historyczne z tego terenu. Warto 

zatem odwiedzać to wyjątkowe miejsce. 

Andrzej Mateusiak w swoim wystąpieniu „Borowy Jar dla Jeleniogórzan?” 

przybliżył sprawy związane z dostępnością tego terenu zarówno dla 

mieszkańców miasta, jak i najbliższej okolicy. I jak się okazało, Borowy Jar jest 

dostępny praktycznie o każdej porze roku zarówno dla osób mieszkających 

w jego pobliżu, jak i w głębi kraju. 

 

Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Ryszard Turek zajął się „Wykorzystaniem potencjału energetycznego rzeki 

Bóbr w obszarze Borowego Jaru”. Na omawianym terenie mamy kilka 

elektrowni wodnych. Niektóre z nich są po remoncie, niektóre wykorzystują 

stare maszyny, ale wszystkie są sprawne. Jak więc widać rzeka Bóbr pozwala na 

pozyskiwanie znacznych ilości energii elektrycznej. 

Przemysław Nocuń w swoim referacie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”, 

przybliżając dzieje tego wyjątkowego obiektu, podał argumenty, dzięki którym 

możemy spokojnie używać określenia „Książęca”. Nie ma w tym żadnej 

przesady. Towarzyszący mu Radomir Komsta przedstawił imprezy 

organizowane przy Wieży. Niektóre z nich były imprezami jednorazowymi, 
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inne stały się cyklicznymi. Dzięki temu wciąż przybywają tu turyści chcący nie 

tylko zwiedzić zabytek, ale także dobrze się zabawić. 

Dariusz Milko zajął się „Możliwościami wykorzystania naturalnych walorów 

przyrodniczych w zapobieganiu niesprawności osób starszych na przykładzie 

Borowego Jaru”. 

Kolejne wystąpienia przybliżały możliwości wykorzystania terenu Borowego 

Jaru zarówno w sferze zwiększania sprawności fizycznej osób tu 

przychodzących, jak i pod kątem turystycznym czy wyczynowym, np. poprzez 

tworzone trasy wspinaczkowe.  

Po części teoretycznej chętni mogli udać się do Borowego Jaru, gdzie pod 

okiem doświadczonych przewodników mieli okazję skonfrontować pozyskane 

wiadomości z terenem. Ci, którzy zostali, mogli jeszcze raz obejrzeć ciekawe 

wystawy towarzyszące konferencji: informacyjnej o Parku Krajobrazowym 

Doliny Bobru i fotograficznej o Karkonoszach.  

 

 

Jan Kamiński 

PTTK „Klimek” Grudziądz w Roku Krajoznawstwa Polskiego 

 

Bernard Chrzanowski (1861-1944) – polski działacz narodowy, senator IV kadencji II 

RP, adwokat, kurator szkolny, pisarz i – co najważniejsze w tym miejscu – wybitny 

krajoznawca. W 1913 roku wraz z Cyrylem Ratajskim powołał w Poznaniu Towarzystwo 

Krajoznawcze (władze pruskie nie pozwalały na przymiotnik „Polskie”, dopiero w 1919 

roku nastąpiło przemianowanie na Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa 

Krajoznawczego). Miłośnik Kaszub i Pomorza, które dokładnie zwiedził w latach 1900-

1913 i popularyzował w innych regionach kraju poprzez prelekcje, odczyty, wieczornice 

i publikacje. Z pozycji poświęconych tematyce pomorskiej ważniejsze to: „Na kaszubskim 

brzegu”, „Nad polskim morzem”, „Z wybrzeża i o wybrzeżu”, „Na polskim brzegu dawniej 

i dziś”. Jego pomysłami było zorganizowanie konkursu na napisanie popularnej historii 

Kaszub, a także uroczyste zaślubiny z morzem generała Józefa Hallera. Jako pierwszy 

polski fotograf opublikował zdjęcia Gdyni. Przyczynił się do spopularyzowania pieśni „Hej 

żeglujże, żeglarzu”. Zainteresował Kaszubami Stefana Żeromskiego i Tadeusza 

Micińskiego. 

 

Właśnie postać Bernarda Chrzanowskiego przyjął jako patrona swoich 

przedsięwzięć związanych z Rokiem Krajoznawstwa Polskiego „KLIMEK” Klub 

Inicjatyw Motorowych, Ekologicznych i Krajoznawczych działający w Oddziale 

PTTK w Grudziądzu. Najważniejszym z nich był motorowy „Rajd ku pamięci 

Bernarda Chrzanowskiego”. W dniach 22-24.07.2016 uczestnicy zwiedzili 

kawałek Wielkopolski z Osiekiem nad Notecią, Rogoźnem, Dziekanowicami, 
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Ostrowem Lednickim, Lusowem, Luboniem, Rogalinem, Swarzędzem 

i oczywiście Poznaniem. Na trasie rajdu było wiele znakomitych obiektów 

z Kanonu Krajoznawczego Polski oraz miejsc poświęconych pamięci Powstania 

Wielkopolskiego i mogił jego uczestników. Jednak najważniejszym elementem 

programu było przejście szlaku turystycznego noszącego imię Bernarda 

Chrzanowskiego. Jest to żółty szlak pieszy PTTK o długości ok. 12 km 

wytyczony na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego: Puszczykowo (PKP) 

- Jezioro Jarosławieckie – Głaz Leśników – Puszczykówko (kościół św. Józefa 

Oblubieńca NMP). W Poznaniu uczestnicy rajdu byli m.in. przy Głazie Pamięci 

poświęconym wielkopolskim prekursorom turystyki i krajoznawstwa. 

Odsłonięto go na Wzgórzu św. Wojciecha 30 września 2006 roku, w setną 

rocznicę powstania PTK. 
 

  
Foto: Jan Kamiński 

 

Krajoznawcy z „KLIMKA” przy okazji eskapady na kaszubskie wybrzeże 

przeszli też (motorowcy, ale dużo chodzą) inny szlak nazwany imieniem 

Bernarda Chrzanowskiego. To nowy, nieoznakowany jeszcze, pieszy szlak 

turystyczny Gminy Kosakowo. Ma również ok. 12 km i wiedzie z Rewy, 

brzegiem Zatoki Gdańskiej, plażą przez rezerwat przyrody „Mechelińskie Łąki”, 

polną drogą w Mechelinkach do Pierwoszyna. Na szlaku jest m.in. pomnik 

przyrody: dąb szypułkowy nazwany imieniem Bernard na cześć patrona szlaku. 

Nadmienić należy, że nadanie imienia odbyło się przy okazji Ogólnopolskiego 
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Sejmiku Turystycznego „Bernard Chrzanowski na kaszubskim brzegu” w 2011 

roku, którego współorganizatorem było Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze. W trakcie wspomnianego wyjazdu na wybrzeże grudziądzanie 

byli również przy grobie Bernarda Chrzanowskiego. Chociaż zmarł on 

w Konstancinie i został pochowany na cmentarzu w Skolimowie, w 1986 roku 

jego prochy zostały przeniesione i zgodnie z ostatnią wolą zmarłego złożone 

nad ukochanym morzem, na cmentarzu parafialnym na Oksywiu, które sobie 

upodobał, zwiedzając kaszubskie wybrzeże.  

Bernard Chrzanowski znowu przyczynił się do zainteresowania tą częścią 

naszego kraju – tak stało się w przypadku członków PTTK „KLIMEK” Grudziądz 

w Roku Krajoznawstwa Polskiego. 

 

 

Jarosław Kaczmarczyk 

Wisło, co dalej? 

 

Zarówno Sejm RP, jak i władze PTTK ogłosiły rok 2017 „Rokiem Wisły”. 

Oficjalna inauguracja nastąpiła 16 października 2016 roku. To przyśpieszenie 

wynikało z połączenia z obchodami 550 rocznicy podpisania II Pokoju 

Toruńskiego, który przywracając Pomorze Gdańskie do Rzeczypospolitej, 

zapoczątkował również początek wolnej żeglugi na królowej polskich rzek. 

W inauguracji tej wziął udział m.in. dr Bruno Platter – Wielki Mistrz Zakonu 

Krzyżackiego, wygłoszono referaty oraz odbyła się dyskusja nt. „Budujemy 

dobrą markę Wisły”. O ważnej roli Wisły w dawnych dziejach nie trzeba nikogo 

przekonywać, ale w tym jubileuszowym roku warto zadać pytanie, które 

pojawia się w tytule artykułu. 

Jest to o tyle ważne, gdyż ostatnie 60 lat spowodowało marginalizację 

polskich rzek w zakresie ich roli w przewozach towarów i pasażerów. 

Dekapitalizacja infrastruktury, niedokończone inwestycje (m.in. Kaskady Wisły 

mająca składać się z 9 stopni wodnych, z których powstał tylko Włocławek) 

mocno ograniczyły w wielu miejscach żeglowność Wisły i innych polskich wód 

śródlądowych. Na dzień dzisiejszy w klasie I mamy zaledwie 29% szlaków, a 

standardy międzynarodowe spełnia niecałe 6%. Przewozy krajowe żeglugą 

śródlądową nie mogą od kilkudziesięciu lat przekroczyć 1%.  

 

Jak może się zmienić ten stan w najbliższych latach? 

6 lutego 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2016 roku 

o ratyfikacji Europejskiego Porozumienia w Sprawie Głównych Śródlądowych 

Dróg Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym – European Agreement on Main 
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Inland Waterways of International Importance zwana potocznie „konwencją 

AGN”. Kraj nasz dopiero po wielu latach ratyfikował ją, chociaż już 20 lat temu 

do rangi dróg międzynarodowych w Polsce zaliczono: 

 Odrę (E-30) wraz z Kanałem Gliwickim (E-30-01) 

 Wisłę Dolną na odcinku ujście Narwi – Gdańsk (E-40) 

 Połączenie Odra-Wisłą od Kostrzyna do Bydgoszczy (E-70) 

 Wisłę od Bydgoszczy do Białej Góry (E-70) 

 Nogat i Szkarpawę do Zalewu Wiślanego (E-70) 

W obecnym stanie wymagania konwencji AGN spełniają także odcinki: 

 Wisła na odcinku Włocławek-Płock 

 Martwa Wisła 

 Odra na odcinku Szczecin-Widuchowa 

 
Schemat polskich śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym. 

(www.gazeta.jacht-market.com.pl; 08.02.2017) 

 

Co z przystąpienia Polski do konwencji AGN ma mieć Wisła w najbliższych 

latach? 

Przewiduje się, że królowa polskich rzek od Warszawy do Gdańska stanie się 

do 2030 r. międzynarodowym szlakiem żeglugowym spełniającym wymagania 

IV klasy żeglowności, tj. posiadającą głębokość tranzytową min. 2,5 m 

i możliwość poruszania się statków o ładowności min. 1500 t. W związku z tym 

planowane są następujące inwestycje: 

 rozpoczęcie budowy stopni wodnych na Wiśle – poniżej 

Włocławka aż do Gdańska, 

http://www.gazeta.jacht-market.com.pl/
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 modernizację górnego skanalizowanego odcinka Wisły 

i doprowadzenie go do parametrów drogi wodnej klasy Va oraz budowa 

stopni wodnych w Niepołomicach i Podwalu; 

 wdrożenie systemu usług informacji rzecznej (RIS) na 

wszystkich drogach wodnych międzynarodowego znaczenia. 

Koszt tej modernizacji, jak przy każdej inwestycji w transport nie jest mały 

i ma wynosić: 

 Kaskada Wisły na odcinku Warszawa-Gdańsk: 3,5 mld zł 

do 2020 r., 28 mld zł w latach 2021-2030, łącznie 31,5 mld zł; 

 połączenie Odra-Wisła: 2,5 mld zł do 2020 r., 4 mld zł 

w latach 2021-2030, czyli razem 6,5 mld zł; 

 połączenie Wisła-Brześć: w latach 2021-2030 ma to być 

8,1 mld zł. 
 

 
Most Knybawski. Foto: Jarosław Kaczmarczyk 

 

Wymiernymi korzyściami tej modernizacji ma być:  

 wzrost udziału żeglugi śródlądowej w rynku usług 

transportowych, a tym samym do równoważenia systemu 

transportowego; 

 wzrost konkurencyjności portów morskich ujścia Wisły, które 

w odróżnieniu od większości portów basenu Morza Bałtyckiego, 

posiadać będą żeglugę śródlądową jako gałąź transportu zaplecza; 
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 aktywizacji gospodarczej obszarów usytuowanych wzdłuż 

głównych szlaków żeglugowych przez poprawę ich dostępności 

transportowej; 

 poprawy warunków funkcjonowania żeglugi pasażerskiej oraz 

turystyczno-rekreacyjnej; 

 poprawy bezpieczeństwa powodziowego, tym samym redukcji 

potencjalnych strat powodziowych; 

 produkcji „czystej” energii elektrycznej, uzyskiwanej 

z elektrowni wodnych (z danych za 2011 r. wynika, że osiem elektrowni 

wodnych na Wiśle, które mogłyby zostać wybudowane wraz z budową 

kaskady dolnej Wisły, jest w stanie wytworzyć rocznie 4 153 GWh (3-4 

proc. krajowej produkcji energii). 

Czekamy zatem na efekty prac, mając na uwadze, że to wielka szansa mogąca 

się tym razem urzeczywistnić biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania 

dużych środków europejskich dla realizacji tych planów. Dla nas krajoznawców 

najważniejszym aspektem jest poprawa warunków funkcjonowania żeglugi 

pasażerskiej oraz turystyczno-rekreacyjnej, dzięki której mielibyśmy 

możliwość oglądania mijanych krajobrazów od strony wody np. podczas 

kilkudniowego rejsu z Torunia do Gdańska w towarzystwie inż. Mamonia 

i „głupiego kaowca”. Bezcenne.  

 

 

Bogdan Mąder 

Szkolenie Instruktorów Krajoznawstwa woj. pomorskiego 

 

W dniu 28 stycznia 2017 r. w Fabryce Sztuk w Tczewie odbyło się III 

Szkolenie Instruktorów i Kandydatów na Instruktorów Krajoznawstwa PTTK 

Województwa Pomorskiego zorganizowane przez Pomorską Komisję 

Krajoznawczą PTTK w Gdańsku oraz Fabrykę Sztuk w Tczewie. W szkoleniu 

wzięło udział ponad 60 osób w tym Zasłużeni Instruktorzy Krajoznawstwa, 

Instruktorzy Krajoznawstwa Polski i Regionu oraz kilkunastu kandydatów na 

Instruktorów Krajoznawstwa Regionu reprezentujący środowiska 

krajoznawców z Gdańska, Gdyni, Gniewu, Malborka, Redy, Rumii, Sopotu, 

Subków, Tczewa i Wejherowa. Na szkoleniu gościli m.in. Sekretarz 

Pomorskiego Porozumienia Oddziałów - Bogdan Mąder, Przewodniczący 

Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa i Członek Honorowy 

PTTK - Ryszard Wrzosek, Prezes Zarządu Oddziału PTTK Marynarki Wojennej 

w Gdyni - Małgorzata Gwizdek oraz wielu przedstawicieli władz Oddziałów 

i oddziałowych Komisji Krajoznawczych z terenu województwa pomorskiego. 
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Szkolenie prowadził Przewodniczący Pomorskiej Komisji Krajoznawczej - 

Dariusz Dębski.  
 

 
Foto: Grzegorz Litwińczuk 

 

Szczególnie doniosłym momentem było wręczenie uprawnień Instruktora 

Krajoznawstwa Regionu dla 3 osób. Legitymacje i odznaki Instruktora wręczał 

Przewodniczący Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa 

i Członek Honorowy PTTK - Ryszard Wrzosek w asyście Przewodniczącego 

Pomorskiej Komisji Krajoznawczej - Dariusza Dębskiego. W gronie 

Instruktorów Krajoznawstwa powitaliśmy Beatę Zielińską, Adama Chęcia 

i Dariusza Wasilczuka z Oddziału Przewodnickiego PTTK w Malborku.  
W pierwszej teoretycznej części szkolenia przedstawiono cztery prezentacje. 

Pani Alicja Gajewska - dyrektor Fabryki Sztuk w Tczewie przedstawiła historię, 

dzień dzisiejszy i dokonania ostatnich lat Fabryki Sztuk w roku jubileuszu 10-

lecia jej istnienia. Jarosław Wojciechowski zaprezentował działalność Lokalnej 

Organizacji Turystycznej „Kociewie” a Zdzisław Bergiel przypomniał historię 

mostów tczewskich. Na koniec tej części szkolenia Ryszard Wrzosek 

podsumował ubiegły rok upływający w PTTK pod hasłem programowym „Rok 

Krajoznawstwa Polskiego” oraz przedstawił ogólne zasady kolekcjonerstwa 

w PTTK. 
Praktyczna część szkolenia odbyła się w formie wizyty studyjnej na wystawie 

„20 Lat Wolności. Tczew 1920-1939” oraz w Centrum Konserwacji Wraków 

Statków - Oddziale Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Szkolenie było 
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także okazją do zaprezentowania kolejnego, drugiego numeru Informatora 

Pomorskiej Komisji Krajoznawczej pn. „Krajoznawcze Wieści”. 
Organizatorzy składają szczególne podziękowania pani Alicji Gajewskiej 

Dyrektor Fabryki Sztuk w Tczewie i panu Piotrowi Kończewskiemu 

Dyrektorowi Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie za pomoc w 

organizacji szkolenia oraz przekazane uczestnikom szkolenia materiały 

krajoznawcze. 
 

 

Edward Wieczorek 

Regionalne Pracownie Krajoznawcze w strukturze PTTK 

na przykładzie działań RPK w Katowicach 

 

Regionalna Pracownia Krajoznawcza w Bukowcu obchodzi swoje drugie 

urodziny, ale idea działania pracowni czy – jak się to kiedyś określało – poradni 

krajoznawczych jest równie stara, jak zorganizowany ruch krajoznawczy na 

ziemiach polskich. Właśnie w ubiegłym (2016) roku obchodziliśmy 110-lecie 

powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, z którego wywodzi się 

PTTK.  

W Ustawie PTK, czyli statucie towarzystwa zatwierdzonym 9 listopada 1906 

roku przez Warszawski Gubernialny Urząd do spraw Stowarzyszeń, wśród 

określonych celów działania były: 

 zbieranie wiadomości, dotyczących krajoznawstwa polskiego; 

 gromadzenie danych naukowych: geograficznych, fizjograficznych, 

antropologicznych, etnograficznych, statystyczno-ekonomicznych, 

archeologicznych oraz związanych z historią sztuki, dotyczących ziem 

polskich i krajów przyległych […]; 

 szerzenie wśród ogółu, a szczególnie młodzieży wiadomości dotyczących 

krajoznawstwa polskiego. 

Wśród metod do realizacji tych celów było gromadzenie zbiorów, 

utrzymywanie biblioteki, odczyty i konferencje, szkolenia metodologiczne, 

uruchamianie pracowni badawczych, organizacja wystaw i wydawanie 

czasopism. 

Widzimy więc, że od początku zorganizowanego ruchu krajoznawczego 

kładziono nacisk na tworzenie pracowni (poradni) i bibliotek, czyli to, co 

stanowi podstawę działalności większości istniejących obecnie pracowni. 

Trzeba bowiem pamiętać, że utworzone w 1950 r. Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze cele swoich poprzedników przejęło i znacząco je 

rozwinęło, choć nie od razu. Do październikowej „odwilży” w 1956 r. 
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krajoznawstwo „poszło w odstawkę”, mówiąc kolokwialnie, a działalność PTTK 

koncentrowała się na promocji turystyki kwalifikowanej i to w dodatku 

w masowym wykonaniu. Dopiero w 1959 r. ZG PTTK powołał centralną 

pracownię krajoznawczą w Warszawie. Potem w 1968 r. powstało 5 pracowni 

(Łódź, Lublin, Gdańsk, Poznań, Wrocław), a centralną RPK w Warszawie 

zlikwidowano. W innych ośrodkach ze względów finansowych pracownie 

powstawały bardzo powoli. Wiadomo na przykład, że przed 1975 r. istniała 

takowa w Katowicach. Zmieniło się to dopiero w 1976 r., kiedy zarządzeniem 

ówczesnego Sekretarza Generalnego ZG PTTK Jacka Węgrzynowicza powołano 

Regionalne Pracownie Krajoznawcze przy wszystkich Zarządach Wojewódzkich 

PTTK, zabezpieczając w budżecie PTTK środki na ich funkcjonowanie. Kolejna 

nowelizacja nastąpiła w 1988 r., kiedy Prezydium ZG PTTK uchwaliło 

znowelizowany „Regulamin Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK” 

i praktycznie usankcjonowano rolę, jaką z biegiem lat zaczęły spełniać 

pracownie.  

Cele i zadania Pracowni określono wówczas następująco:  

 twórcze rozwijanie idei krajoznawstwa, wdrażanie idei i osiągnięć 

programowych w PTTK;  

 popularyzacja idei i osiągnięć PTTK poza Towarzystwem; 

 skupianie aktywu krajoznawczego regionu na płaszczyźnie wspólnoty 

zainteresowań i współpracy; 

 ułatwianie pracy krajoznawczej członkom PTTK i innym zainteresowanym 

osobom oraz instytucjom.  

 

 
Edward Wieczorek w Bukowcu. Foto: Krzysztof Tęcza 
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Na przykładzie RPK w Katowicach można określić pełny zakres działalności 

pracowni, bowiem Zarząd Wojewódzki PTTK w Katowicach wyznaczył jej 

następujące zadania: 

 współredagowanie i rozpowszechnianie materiałów krajoznawczych ZW 

PTTK – zwłaszcza „Krajoznawcy Górnośląskiego”;  

 gromadzenie księgozbioru i bibliografii krajoznawczej regionu; 

 opracowywanie kwerend i bibliografii materiałów krajoznawczych 

i czasopism pod kątem informacji o regionie; 

 współpraca z Biurem Badań i Dokumentacji Zabytków; 

 współpraca z Oddziałem Centralnego Ośrodka Informacji Turystycznej; 

 współpraca z KK ZW przy organizacji sesji krajoznawczych; 

 przygotowywanie pytań na konkursy krajoznawcze; 

 poradnictwo krajoznawcze dla młodzieży szkolnej i nauczycieli-opiekunów 

SKKT; 

 propagowanie walorów krajoznawczych regionu na łamach lokalnej prasy. 

Niestety, wraz z likwidacją Zarządów Wojewódzkich PTTK w 1990 r., 

likwidacji uległa część pracowni, głównie z powodów finansowych, ale śmiało 

można stwierdzić, że tam gdzie RPK pozostały, wypełniły one lukę programową 

po zlikwidowanych Zarządach Wojewódzkich. Przede wszystkim skupiają one 

regionalny aktyw (instruktorów krajoznawstwa, instruktorów ochrony 

przyrody i opieki nad zabytkami, przodowników różnych dyscyplin turystyki 

kwalifikowanej i przewodników) oraz organizują imprezy o charakterze 

regionalnym – ponad oddziałowym.  

Aktualnie działa w PTTK 25 RPK, usytuowanych w różnych strukturach – 

oddziałach: miejskich, akademickich, Stołecznym Oddziale Wojskowym oraz 

oddziałach regionalnych. Ich podstawowym zadaniem jest gromadzenie, 

opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów krajoznawczych z terenu 

działania, poradnictwo oraz popularyzacja idei krajoznawstwa. Nad 

działalnością RPK czuwają kierownicy pracowni, z reguły pasjonaci 

krajoznawstwa i turystyki społecznej. Wokół pracowni skupiają się często 

regionaliści i historycy o bogatym dorobku krajoznawczym, niekoniecznie 

będący członkami PTTK (autorzy opracowań i wydawnictw o regionie), oraz 

działacze prowadzący kursy, wykładający w specjalistycznych szkołach 

średnich i wyższych. Merytoryczną opiekę nad pracowniami sprawuje Komisja 

Krajoznawcza ZG PTTK, zaś nad ich zbiorami bibliotecznymi – Centralna 

Biblioteka PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie. 

Pomimo tego, że (kiedyś) pracowniom wyznaczono wiele zadań, w zależności 

od osobowości, zainteresowań i wykształcenia kierowników RPK, pracownie 
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specjalizują się w niektórych tylko zakresach np. kolekcjonerstwo 

krajoznawcze (Opole, Lublin, Radom), ochrona środowiska (Kraków).  

 

BIBLIOTEKI 

Wszystkie pracownie prowadzą biblioteki i czytelnie krajoznawcze, 

gromadząc, katalogując i udostępniając zbiory książek, map, czasopism, druków 

ulotnych i nośników cyfrowych. Księgozbiory są różne – od tysiąca do 

kilkunastu tysięcy woluminów, co daje łącznie około 120 tys. woluminów. 

Ponadto pracownie posiadają w swych zasobach mapy, czasopisma, foldery, 

zdjęcia, opracowania krajoznawcze, dokumenty historyczne, opracowania 

multimedialne, plakaty, maszynopisy. Pracownie przyjmują i gromadzą 

księgozbiory krajoznawców. Bardzo często są to niezwykle cenne, czasem 

unikatowe publikacje dotyczące regionu. Choć biblioteki RPK nie są 

beneficjentami egzemplarza obowiązkowego (jak to jest w przypadku 

chociażby Biblioteki Narodowej, Jagiellońskiej, niektórych bibliotek 

uniwersyteckich czy Biblioteki Śląskiej), w ich zasobach trafić można na 

„perełki”, których brak w tych „obowiązkowych”. Wynika to ze wspomnianej 

pasji kierowników, przejawiającej się też w chęci zdobycia wszystkiego, co 

dotyczy krajoznawstwa na terenie działania ich pracowni. Kiedy biblioteki – 

beneficjenci egzemplarza obowiązkowego – czekają, aż wydawca wyśle im 

takowy (choć lokalni wydawcy, jak parafie, towarzystwa miłośników czy 

autorzy wydający własnym sumptem książki, nie zawsze wiedzą o istnieniu 

ustawy o egzemplarzu obowiązkowym), kierownicy RPK, dowiadując się 

o takich pozycjach przysłowiową „pocztą pantoflową” (od pasjonatów, 

regionalistów itp.) piszą, proszą, wyłudzają, wydeptują wspomniane pozycje. 

Znamienny jest tu przykład postawy pracownic działu uzupełniania zbiorów 

jednej z bibliotek, które na sugestię, że można by napisać prośbę o książki do 

„kogoś-tam” (wydawcy) stwierdziły, że one „nie są od tego”. To ów „ktoś-tam” 

(wydawca) ma im egzemplarz dosłać. A jak nie dośle? 

 

CZASOPISMA RPK I DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 

Wiele pracowni prowadzi bogatą i różnorodną działalność wydawniczą, 

publikując własne periodyki, monografie, przewodniki, broszury szkoleniowe, 

często o kilkudziesięcioletniej tradycji (np. „Jantarowe szlaki” w l. 1958-1989). 

Wśród wspaniałych periodyków trzeba wymienić „Jaćwierz” (RPK 

w Suwałkach), „Wędrowca Małopolskiego” (RPK Rzeszów), „Wędrownika” 

(RPK Łódź), „Wędrowca Zachodniopomorskiego” (RPK Szczecin) czy 

„Krajoznawcę Górnośląskiego” (RPK Katowice). Ten ostatni od 1987 r. był 
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wydawany przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Wojewódzkiego PTTK 

w Katowicach, a po jego likwidacji 1990 r. – przez RPK.  

Pracownie wydają także własne pozycje książkowe, broszury i ulotki. Na 

przykładzie mojej pracowni były to np. przewodniki „Zamki i pałace na 

turystycznych szlakach województwa katowickiego”, „Racibórz i okolica”, 

„Wielka wojna na Jurze”, „Szkice z dziejów turystyki i krajoznawstwa na 

Górnym Śląsku”, „Krajobraz kulturowy a krajoznawstwo i turystyka” czy 

najnowsza pozycja (wspólnie z Komisją Krajoznawczą ZG PTTK) – „Śladami 

powstania styczniowego. Aspekty historyczne i krajoznawcze”.  

 

WERYFIKACJA ODZNAK KRAJOZNAWCZYCH I TURYSTYCZNYCH 

Po likwidacji Zarządów Wojewódzkich PTTK problemem stała się weryfikacja 

regionalnych odznak krajoznawczych czy wyższych stopni odznak 

turystycznych (nie wszystkie oddziały PTTK posiadały i posiadają terenowe 

referaty weryfikacyjne). Dlatego weryfikacja odznak krajoznawczych stała się 

także zadaniem RPK, a wychodząc naprzeciw potrzebom turystów 

i regionalistów – pracownie inicjują powstawanie nowych odznak 

krajoznawczych. 

W przypadku katowickiej RPK, terenowy referat weryfikacyjny nr XXV 

weryfikuje brązowy i srebrny stopień Regionalnej Odznaki Krajoznawczej 

PTTK, Młodzieżową Odznakę Krajoznawczą, Dziecięcą Odznakę Turystyczną, 

odznaki jubileuszowe, OTP, GOT oraz odznaki regionalne: trzystopniową 

Odznakę Krajoznawczą Województwa Śląskiego (przed 1999 r. województwa 

katowickiego), trzystopniową – Szlaku Architektury Drewnianej Województwa 

Śląskiego, dwustopniową – Znam Szlak Zabytków Techniki Województwa 

Śląskiego oraz trzystopniową – Fortyfikacje Województwa Śląskiego. 

Pracownia – choć sama nie weryfikuje – pośredniczy w weryfikacji Odznaki 

Krajoznawczej Polski, Odznaki Turysta Przyrodnik oraz odznak kolarskich 

(KOT, Rajd Dookoła Województwa Śląskiego, Kolarska Odznaka Pielgrzymia). 

 

INWENTARYZACJA KRAJOZNAWCZA 

Inwentaryzację jako narzędzie do krajoznawczego poznawania kraju czy 

regionu do swoich działań wprowadziło już PTK, angażując w okresie 

międzywojennym do jej prowadzenia w terenie nauczycieli i młodzież. 

W 1958 r. rozpoczęły się pierwsze prace inwentaryzacyjne w PTTK, które 

objęły m.in. powiaty Morąg, Susz, Pasłęk, Słupsk, Strzelce Opolskie, Jelenia Góra, 

Ząbkowice Śląskie, Lubin i Jawor. W 1980 r. III Kongres Krajoznawczy w Płocku 

uznał inwentaryzację za ważny kierunek pracy programowej w PTTK. Wraz 

z tym ruszyły szkolenia, wydawnictwa, pieniądze. W woj. śląskim wiodącą rolę 
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odegrał Robert Respondowski, który wykonał większość z 35 inwentaryzacji 

gmin (na 167 gmin). Regionalna Pracownia Krajoznawcza w latach 1990-1997 

opublikowała drukiem 21 Zeszytów Inwentaryzacji Krajoznawczej 

Województwa Katowickiego, obejmujących 16 gmin. Z kolei Robert 

Respondowski opracował inwentaryzację 8 powiatów województwa śląskiego 

w postaci płyt CD, kopiowanych na życzenie zainteresowanych.  

 

SZKOLENIA KIEROWNIKÓW RPK 

Coroczne szkolenia kierowników RPK odbywały się od 1980 r., jednak 

zawirowania spowodowane likwidacją Zarządów Wojewódzkich PTTK 

spowodowały, że nastąpiła przerwa w edukacji. Wrócono do niej w 1992 r. i w 

ramach Centralnych Zlotów Aktywu Krajoznawczego CZAK przeznaczano jeden 

dzień na sprawy kierowników RPK. Ich udział w szkoleniach w ramach 

CZAK’ów był finansowany przez ZG PTTK, kiedy jednak finansowanie 

wyjazdów kierowników zrzucono na ich barki lub oddziałów prowadzących 

pracownie, wyjazdy te upadły. Od 1997 r. powrócono do idei odrębnych 

szkoleń kierowników RPK, połączonych z wymianą doświadczeń itp. W 1997 r. 

szkolenie takie miało miejsce w Łodzi, potem od 2000 r. w: Kaliszu, Rzeszowie, 

Radomiu, Suwałkach, Płocku, Katowicach, Wałbrzychu, Elblągu, Warszawie, 

Szczecinie, Gdańsku, Krakowie, Kaliszu, Rzeszowie, Łodzi, Supraśli i Przesiece. 

  

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA, SESJE, SYMPOZJA I KONFERENCJE 

Działalność RPK wpisuje się w szeroko rozumianą edukację regionalną. 

Katowicka pracownia organizowała dwukrotnie 20-godzinne szkolenia dla 

nauczycieli przedmiotu „edukacja regionalna” oraz – wspólnie ze 

stowarzyszeniem Pro Loquela Silesiana – szkolenie „O Śląsku po śląsku”. 

Dwukrotnie też zorganizowano szkolenia kandydatów na przodowników 

turystyki pieszej oraz instruktorów krajoznawstwa regionu. 

Cennym aspektem działalności RPK są odczyty, wykłady, szkolenia, wystawy, 

zajęcia specjalistyczne (warsztaty). To także ważny kierunek promocji 

krajoznawstwa w ogóle, a regionu – w szczególności. 

Komisja Krajoznawcza Zarządu Wojewódzkiego od 1987 r. organizowała 

Górnośląskie Sympozja Krajoznawcze, zainicjowane przy okazji 

Ogólnopolskiego Rajdu „Szlakiem Rodła”. Po likwidacji ZW ich organizację 

przejął Górnośląski Krąg Krajoznawców PTTK im. ks. dr. Jerzego Pawlika, 

afiliowany przy Regionalnej Radzie Prezesów Oddziałów PTTK Województwa 

Śląskiego oraz RPK w Katowicach. Stanowi on zaplecze dla pracowni, głównie 

w zakresie pomocy przy organizacji imprez i konkursów, porządkowaniu 

zbiorów, przeprowadzkach itp. Do tej pory odbyło się 31 sympozjów. Część 
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z nich miała niegdyś podział na część referatową i część wycieczkową. Ostatnio 

popularniejsza staje się opcja wielodniowej wycieczki krajoznawczej po mało 

znanych zakątkach województwa śląskiego czy województw ościennych. 

W ramach przygotowań do ogólnopolskich Kongresów Krajoznawczych 

w Gnieźnie i Olsztynie RPK katowicka zorganizowała dwa sejmiki 

przedkongresowe: w 1999 r. pt. „Ochrona krajobrazu kulturowego wejściem 

Polski w XXI wiek” i w 2010 r. „Krajobraz kulturowy a turystyka 

i krajoznawstwo”. W obu wzięło udział około 60 uczestników, a referaty 

wygłaszali pracownicy naukowi Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu 

Śląskiego, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Towarzystwa Tych, 

Którzy Popierają Nauki na Górnym Śląsku (Societas Sciientis Favendis Silesia 

Superioris), Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Ojcowskiego 

Parku Narodowego, programu „Zielone Płuca Polski” itp. 

Pracownia zorganizowała też w 2006 r. dwudniową sesję popularno-naukową 

„Wielka Wojna na Jurze”, połączoną z objazdem terenowym miejsc, związanych 

z działaniami wojennymi 1914 i 1915 r. w woj. śląskim. Pokłosiem tej 

konferencji była publikacja pod red. Edwarda Kaniewskiego „Wielka Wojna na 

Jurze”. 

W 2005 r. kilka spośród Regionalnych Pracowni Krajoznawczych podjęło 

współpracę w ramach projektu popularyzującego program ochrony przyrody 

Natura 2000. Katowicka RPK zorganizowała cykl wykładów, prowadzonych 

przez pracowników Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska – dr 

Jerzego Parusela i mgr Renatę Bulę – oraz objazd terenowy obszarów Natura 

2000 „Dolina Górnej Wisły” i „Cieszyńskie Źródła Tufowe”, w którym wziął 

udział w roli przewodnika-instruktora ornitolog z Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach dr Robert Kruszyk. 

 

IMPREZY KRAJOZNAWCZE 

Jak już wcześniej zostało wspomniane, sztandarową imprezą katowickiej RPK 

jest dwudniowe, wiosenne Górnośląskie Sympozjum Krajoznawcze, ale 

pracownia organizuje też spontanicznie inne imprezy krajoznawcze (spotkania, 

wycieczki), najczęściej w porozumieniu z oddziałowymi Komisjami 

Krajoznawczymi. W 1992 r. takie spotkanie krajoznawców miało miejsce 

w Siewierzu, w 1994 r. w Jaworznie, w 1995 r. w Lelowie, kilkakrotnie 

w Rudzie Śląskiej (m.in. Szlakiem Karola Goduli i Szlakiem Ballestremów), 

dwukrotnie w Chorzowie, czterokrotnie w Siemianowicach Śląskich 

i czterokrotnie w Katowicach (zwiedzanie katedry ewangelicko-augsburskiej, 

Muzeum Policji Śląskie, Muzeum-Izby Pamięci KWK „Wujek”, katedry 

rzymskokatolickiej Chrystusa Króla). 
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RPK wspólnie z Samorządem Przewodnickim Województwa Śląskiego 

współorganizuje Warsztaty Przewodnickie, a z Regionalnym Klubem 

Przodowników Turystyki Pieszej im. Zygmunta Kleszczyńskiego – doroczne, 

jesienne, trzydniowe Sejmiki Przodowników Turystyki Pieszej Województwa 

Śląskiego. Najnowszą inicjatywą (od 2015 r.) są imprezy krajoznawczo-

teatralne (zwiedzanie miasta i okolicy i spektakl w miejscowym teatrze: 

Bielsko-Biała, Częstochowa, Opole). 

  

KONKURSY KRAJOZNAWCZE 

Po likwidacji Zarządów Wojewódzkich PTTK na pracowniach spoczął 

obowiązek organizacji eliminacji wojewódzkich turniejów i konkursów 

krajoznawczych: na „Najlepszy szkolny klub krajoznawczo-turystyczny” 

(zakończony w 2012 r.); Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy 

„Poznajemy Ojcowiznę” i Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-

Krajoznawczy”. Ten ostatni katowicka RPK organizowała od 1992 r. do 2002 r. 

Później przejęły organizację rotacyjnie oddziały PTTK skupione w Radzie 

Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego. Obecnie wiodącym 

konkursem młodzieżowym jest „Poznajemy Ojcowiznę”. Pracownia nie tylko 

przeprowadza weryfikację prac, organizuje jury, ale także pozyskuje nagrody 

i organizuje bądź współorganizuje uroczyste podsumowanie eliminacji 

wojewódzkich. Przez 4 ostatnie lata RPK współpracowała w jury 

Ogólnopolskiego Turnieju Debat Oksfordzkich. 

 

PROMOCJA REGIONU I DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA 

Działalność wydawnicza RPK i jej strony internetowe 

(http://krajoznawca.org) oraz profil na Facebooku są ważnym elementem 

promocji regionu. Dostrzegają to władze samorządowe województwa śląskiego 

i od kilkunastu lat korzystają z opinii Regionalnej Pracowni Krajoznawczej przy 

opiniowaniu projektów, publikacji, koncepcji szlaków tematycznych itp. 

Kierownik RPK jest członkiem Zespołu Marszałka Województwa Śląskiego do 

spraw wykorzystania dziedzictwa przemysłowego w turystyce, uczestniczy w 

pracach Komisji Marszałka Województwa Śląskiego do spraw rozdziału 

środków na projekty dotyczące wykorzystania obiektów industrialnych dla 

działań w sferze kultury oraz Kapitule Dyplomów Honorowych Marszałka 

Województwa Śląskiego za działania w sferze turystyki. Jest stałym 

konsultantem projektów Śląskiej Organizacji Turystycznej, m.in. koncepcji 

Szlaku Architektury Drewnianej w województwie śląskim, Szlaku Zabytków 

Techniki województwa śląskiego, szkolenia pracowników Śląskiego Systemu 

Informacji Turystycznej, rozdziału środków Śląskiej Organizacji Turystycznej 
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na inicjatywy wydawnicze członków ŚOT. Dwukrotnie też uczestniczył 

w pracach nad Strategią Województwa Śląskiego i Strategią Miasta Katowice. 

 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I STOWARZYSZENIAMI W REGIONIE 

Regionalne Pracownie Krajoznawcze współpracują ze środowiskami 

lokalnymi, trudno sobie bowiem wyobrazić działania na rzecz regionu w 

izolacji od innych stowarzyszeń i instytucji wojewódzkich bądź gminnych. Na 

przykładzie katowickiej RPK, współpraca ta obejmuje Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego; Śląską Organizację Turystyczną, Centrum Dziedzictwa 

Przyrody Górnego Śląska, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, Muzeum 

Górnośląskie w Bytomiu, Miejskie Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach 

Śląskich, Związek Górnośląski oraz oddziały PTTK województwa śląskiego (co 

jest oczywiste). Zakres współpracy jest różny: od opiniowania projektów, 

koncepcji, strategii, poprzez uczestnictwo w zespołach specjalistycznych, po 

wymianę doświadczeń, szkolenia lub wymianę publikacji. 

* 

Kieruję RPK w Katowicach od 26 lat, chociaż pracownia istnieje 

prawdopodobnie od 1975 r. (papiery, niestety, poszły na przemiał wraz 

z Zarządem Wojewódzkim w 1990 r.) i jestem aktualnie najdłużej kierującym 

pracownią w Polsce. Inni koledzy poszli już na emerytury, niektórym się 

zmarło, ja na razie trwam i z tego miejsca życzę Krzysztofowi i RPK Karkonoszy 

co najmniej takiego okresu trwania, jak mój.  

 

 

Krzysztof Tęcza 

Tajemnice zamku Czocha 

 

W poniedziałek 5 grudnia 2016 roku na zamek Czocha przybyli przewodnicy 

sudeccy zaproszeni na specjalne spotkanie szkoleniowe. W imieniu dyrektora 

zamku Jarosława Kuczyńskiego przybyłych przywitał Piotr Kucznir. 

Przedstawił on nowe wiadomości, jakie pojawiły się w ostatnim czasie, ale 

wiadomości sprawdzone, przede wszystkim pod względem historycznym. Jest 

to o tyle ważne, że przekazywane do tej pory informacje przez przewodników 

oprowadzających wycieczki po zamku pochodzą głównie ze źródeł, które są już 

mocno nieaktualne. Chodzi o dotychczas napisane przewodniki. W miarę 

bowiem poznawania nowych dokumentów informacje tam zawarte okazują się 

co najmniej nieścisłe, by nie mówić, że wręcz mylne. I dlatego tak ważne jest 

dzisiejsze spotkanie, by przekazać przewodnikom nowe odkrycia i nowe fakty, 

które rzucą zupełnie inne światło na różne wydarzenia z historii zamku.  
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Przywiezione niedawno z Niemiec dokumenty (ponad 3 i pół tysiąca sztuk) 

znacznie wzbogacają dotychczasową wiedzę o zamku Czocha. Jest w nich wiele 

ciekawych spraw poruszających także wyobraźnię badaczy dziejów zamku. Nie 

będę tutaj podawał usłyszanych rewelacji bez ich sprawdzenia, skupię się 

zatem na tym, co pokazano nam podczas nocnego spaceru tajnymi przejściami 

ukrytymi pomiędzy ścianami i poszczególnymi pomieszczeniami zamkowymi.  

Już w pomieszczeniu, w którym nas podjęto, znajdują się wejścia aż do trzech 

zamaskowanych korytarzy. My udajemy się kamiennymi schodami 

prowadzącymi kilka pięter niżej. Musimy oczywiście uważać na to, by nie 

zaczepić głową o schody, gdyż te nie są zbyt wysokie. Nasz przewodnik prosi 

jeszcze, byśmy starali trzymać się razem tak, by później pracownicy zamku nie 

musieli tracić nocy na szukanie zbłąkanych „owieczek”. Kamienne schody 

wyglądają całkiem solidnie. Nie ma zatem obawy, że nie wytrzymają obciążenia, 

jakie niesie ze sobą wejście na nie kilkudziesięciu osób.  

Wkrótce docieramy do pomieszczenia wykorzystanego podczas kręcenia 

filmu „Gdzie jest generał?”. I cóż się okazuje, ano to, że niektóre części ścian 

przerobiono dla potrzeb filmu, używając do tego materiałów zupełnie tu 

niepasujących, ale po ich starannym dopasowaniu wcale nieodbiegających od 

reszty murów, przynajmniej wzrokowo.  

 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Kolejne pomieszczenie pobudzało naszą wyobraźnię, zanim do niego 

dotarliśmy. A wszystko przez dziwne drewniane schody przystosowane swoim 

kształtem do przetaczania beczek. Pomieszczenie to, uważane za 

przechowalnię wina, wygląda tak, gdyż są tu miejsca do leżakowania butelek. 

Okazuje się jednak, że te ściany z otworami na butelki zostały wykonane 
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z rurek melioracyjnych połączonych zaprawą. W pomieszczeniu tym znajduje 

się wyjątkowe urządzenie. Jest nim autofrigor, służący do schładzania 

powietrza tak by było ono nie tylko czyste i wolne od bakterii, ale także suche. 

Takiego urządzenia nie posiada żaden inny obiekt na Dolnym Śląsku. 

W pomieszczeniu tym znajduje się także zapadnia, po której wyszedł z pod 

ziemi generał, zdejmując z nóg buty. Zapadnia prowadzi do kawiarni, w której 

znajduje się jeszcze jedno ukryte tajne zejście. Jest ono zlokalizowane za 

zmywarką do naczyń.  

W roku 2010 odsłonięto kolejne przejście prowadzące do zbrojowni. Niestety 

do tej pory nie jest ono udrożnione z zalegającego w nim rumoszu skalnego. 

Jest szansa, że w najbliższym sezonie uda się to przejście udostępnić 

zwiedzającym zamek.  

Po przejściu kolejnych schodów docieramy do sali, w której zgromadzono 

przedmioty znalezione podczas ostatnich prac poszukiwawczych. Jest tutaj 

także ładna makieta zamku. Jednak znacznie ciekawsze eksponaty to 

urządzenia sanitarne pochodzące z łazienki przy komnacie książęcej 

wykorzystywane tam przez ponad sto lat czy niemiecki aparat tlenowy, a także 

działające do dnia dzisiejszego radio Telefunken z 1932 roku. Są także sprzęty 

gospodarstwa domowego. 

Możemy jeszcze zajrzeć do skarbca, by sprawdzić sensacyjne wiadomości 

o tym, iż dawno temu ktoś dostał się tutaj, wydłubując ze ściany kilka cegieł. 

Okazuje się to zupełnie niemożliwym do wykonania, tak samo jak rozprucie 

stalowych drzwi. Nie zmienia to jednak faktu, że dzisiaj skarbiec jest zupełnie 

pusty. 

Kończąc nasze zwiedzanie mamy okazję obejrzeć kilka apartamentów 

wyposażonych w oryginalne urządzenia sanitarne, meble czy przemyślnie 

skonstruowane lustra pozwalające w sposób całkowicie dyskretny przejrzeć się 

kobiecie w celu sprawdzenia, czy nałożone odzienie leży na niej dobrze. Widać, 

że właściciele zamku mieli stworzone tu całkiem przyzwoite warunki 

mieszkalne i jedyne czym musieli się martwić to ogrzanie tak wielkiego obiektu. 
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Jubileusze 

 

Krzysztof Tęcza 

Regionalna Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy 2014-2017 

 

21 października 2014 roku w Bukowcu podpisano porozumienie pomiędzy 

Związkiem Gmin Karkonoskim a Oddziałem PTTK „Sudety Zachodnie” 

w Jeleniej Górze. Dotyczyło ono powołania do życia Regionalnej Pracowni 

Krajoznawczej Karkonoszy. Pracownia w swych założeniach ma zajmować się 

pozyskiwaniem i opracowywaniem wiadomości dotyczących obszaru Sudetów 

Zachodnich. Chodzi o wiadomości z praktycznie wszystkich dziedzin, zarówno 

historii, architektury, przyrody, jak i życia społecznego. Wydarzenia z dawnych 

czasów są w miarę dobrze udokumentowane, jeśli jednak chodzi o czasy po II 

wojnie światowej oraz czasy obecne to zachodzi konieczność utrwalania 

mających miejsce wydarzeń, gdyż za lat kilkadziesiąt mogą one zatrzeć się 

w naszej pamięci. Dzisiaj może wydawać się, iż wydarzenia te są nic 

nieznaczące, jednak często po latach okazują się one istotnymi. Dlatego 

Pracownia podjęła działalność wydawniczą i w wydawanych cyklicznie 

Zeszytach Historycznych stara się zamieszczać choćby krótkie notki 

o działaniach mających miejsce na naszym terenie. Także Pracownia organizuje 

liczne sympozja popularno-naukowe, seminaria czy spotkania z ciekawymi 

osobami, tak by ci, których interesują takie sprawy, mogli mieć możliwość nie 

tylko dowiedzieć się czegoś nowego, ale także brać w nich czynny udział.  

 

Foto: Krzysztof Tęcza 
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Pracownia posiada zbiór krajoznawczy pochodzący z istniejącej niegdyś 

Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Jeleniej Górze. Pracownia 

pomaga wszystkim, którzy chcą włączyć się do pracy na polu krajoznawstwa 

i organizuje wycieczki dla dzieci, dorosłych i seniorów. Organizuje także liczne 

ogniska często uświetnione konkursami krajoznawczymi czy śpiewaniem 

piosenek turystycznych, ale także kresowych, harcerskich i patriotycznych. 

Pracownia, mimo iż powstała w październiku 2014 roku to oficjalnie została 

otwarta 31 stycznia 2015 roku. Wynikało to z konieczności przygotowania 

pomieszczenia i wyposażenia go w stosowny sprzęt. Wtedy też zaproszono 

gości na I Sympozjum zatytułowane „Grzbiet Lasocki w Karkonoszach”. O tym, 

że powstanie takiego miejsca spotkało się z przychylnym odzewem, świadczy 

fakt, że na pierwsze spotkanie przybyło prawie 130 osób, i to z tak odległych 

miejscowości jak: Żary, Lubań, Olszyna, Szklarska Poręba, Piechowice, 

Kamienna Góra, Witków Śląski, Szczawno, Wałbrzych, Strzegom, Wrocław, 

Warszawa. Oczywiście byli mieszkańcy pobliskich miejscowości. Trzeba 

przyznać, że temat poruszony podczas tego pierwszego spotkania również 

wywołał żywe zainteresowanie. 

Pracownia była organizatorem jeszcze wielu innych spotkań. I tak 18 kwietnia 

2015 roku zaprosiła na spotkanie z Januszem Czerwińskim i Františkiem 

Jirásko – legendami Karkonoszy – osobami, których działania doprowadziły do 

ukształtowania się nowego oblicza turystyki w Karkonoszach. 

20 czerwca 2015 roku zorganizowano II Sympozjum pt. „Śnieżka królowa 

Karkonoszy”. I to spotkanie spotkało się z wielkim zainteresowaniem turystów 

i krajoznawców. Muszę podkreślić, że na nasze spotkania przybywa wielu 

przewodników sudeckich oraz osób uczęszczających na kurs przewodnicki 

traktując je jako sposób na podnoszenie swojej wiedzy. I o to nam chodzi, bo 

bardzo często wiedza tutaj prezentowana jest nieosiągalna gdzie indziej. 

Dlatego dokładamy wszelkich starań, by prezentowane tutaj referaty były 

publikowane w Zeszytach Historycznych, które to trafiają do wielu bibliotek 

w naszym regionie, ale także w Polsce. 

9 października 2015 roku Pracownia we współpracy z Grupą Inicjatywną 

„Kolej Karkonoska” zaprosiły na „Sympozjum poświęcone teraźniejszości 

i przyszłości skomunikowania Jeleniej Góry z Karpaczem i Kowarami”. Kolejne 

sympozjum pt. „Turystyczne wykorzystanie Karkonoszy” zorganizowano 16 

kwietnia 2016 roku. Towarzyszyły mu wystawy: „Schroniska turystyczne 

Karkonoszy”, „Sanie rogate”, „Malarstwo Jolanty Olszewskiej” i „Laski 

karkonoskie Jerzego Szymona Gaja”. Całość uświetnił koncert zespołu 

„Szyszak”. 
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14 maja 2016 roku Pracownia we współpracy z Towarzystwem Miłośników 

Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Studiem Bo!, Domem Lalki 

Adoptowanej i Książnicą Karkonoską zorganizowała seminarium „Rozmowy 

o historii – drogi na Zachód” połączone z wystawą fotograficzną Jolanty Stopki 

pt. „Twierdze i pałace Rzeczpospolitej Obojga Narodów”. 

10 września 2016 roku Pracownia, ponownie we współpracy 

z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 

zorganizowała wystawę fotograficzną „Na wschód i zachód Nysy Łużyckiej”. 

Spotkanie było poprzedzone zwiedzaniem okolicy oraz pałacu w Bukowcu 

a zakończone biesiadą kresową i pięknymi śpiewami przy ognisku. 

W dniach 7-8 października 2016 roku pracownia wraz z Muzeum Miejskim 

„Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze i Stowarzyszeniem „W Cieniu 

Lipy Czarnoleskiej” zorganizowała konferencję popularno-naukową pt. 

„Literatura i Karkonosze”. Było to spotkanie dwudniowe, w trakcie którego 

goście mogli zapoznać się zarówno z twórczością mieszkających i pracujących 

tutaj kiedyś wybitnych przedstawicieli literatury, jak i twórczością obecnie tu 

mieszkających twórców. Spotkaniu towarzyszyła wystawa „Fedor Sommer”. 

Ukoronowaniem konferencji było przekazanie przez Stowarzyszenie „W Cieniu 

Lipy Czarnoleskiej” wszystkich wydanych do tej pory publikacji do biblioteki 

Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Karkonoszy. 

Kolejne spotkanie było poświęcone legendarnemu przewodnikowi 

Tadeuszowi Steciowi i miało tytuł „Przewodnik przewodników”. Była to okazja 

do przypomnienia dokonań tego wielkiego pasjonata Karkonoszy. Tadeusz Steć 

nie tylko jest autorem pierwszych i najbardziej poczytnych opracowań 

o naszych górach, ale przede wszystkim jest szkoleniowcem, spod którego ręki 

wyszło wiele pokoleń przewodników. 

W październiku 2016 roku Pracownia była współorganizatorem Seminarium 

krajoznawczego „Mijające krajobrazy Ziemi Jeleniogórskiej”. Odbyło się ono 

w Sali Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze. Miesiąc później, czyli 

w listopadzie 2016 roku Pracownia była współorganizatorem I Podziemnego 

Sympozjum Sudeckiego. Oba działania były prowadzone we współpracy 

z PTTK. Sympozjum w części nadziemnej miało miejsce w Muzeum 

Karkonoskim a w części podziemnej, dzięki uprzejmości ARADO, 

w podziemiach jeleniogórskich. Widzowie mieli okazje w tak niezwykłej 

scenerii obejrzeć zapowiedź spektaklu „Miedzianka – przestrzeń czasu” 

w wykonaniu aktorów Teatru KORKONTOI przygotowaną przez Jarosława 

Szczyżowskiego. 

Pracownia do tej pory wydała 12 Zeszytów Historycznych: 

ZH 1/2015 – Grzbiet Lasocki w Karkonoszach 
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ZH 2/2015 – Janusz Czerwiński i František Jirásko w Bukowcu 

ZH 3/2015 – Turystyczne rajdy narciarskie PTTK w Karkonoszach 1953-2015 

ZH 4/2015 – Śnieżka królowa Karkonoszy 

ZH 1(5)/2016 – Willa Łąkowy Kamień jako medium kultury 

ZH 2(6)/2016 – 20 lat zespołu „Sybiraczki i Kresowianie” 

ZH 3(7)/2016 – Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-

Wschodnich w Jeleniej Górze 

ZH 4(8)/2016 – Powiatowe Koło Pszczelarzy w Jeleniej Górze 

ZH 5(9)/2016 – 40 lat Grupy Karkonoskiej GOPR 

ZH 6(10)/2016 – Literatura i Karkonosze 

ZH 7(11)/2016 – Jubileusz 70-lecia Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” 

w Jeleniej Górze 

ZH 1(12)/2017 – Regionalna Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy 2014-

2017 

Pracownia wydała także publikację pt. Redenowie i Bukowiec. 

Oprócz przedstawionych działań Pracownia przygotowała i przeprowadziła 

w dniach 28-29.04.2015 roku wizytę grupy czeskich samorządowców oraz ich 

spotkania z przedstawicielami naszych władz. Goście odwiedzili wówczas 

Muzeum Carla i Gerharta Hauptmannów oraz dom Wlastimila Hofmana 

w Szklarskiej Porębie; Hutę Julia w Piechowicach; Muzeum Przyrodnicze, 

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej oraz Termy 

w Jeleniej Górze; Park Miniatur Budowle Świata w Mysłakowicach; Pałac 

w Wojanowie, Zamek w Karpnikach; Muzeum Sportu i Turystyki oraz hotel 

Gołębiewski w Karpaczu; Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami 

w Kostrzycy i siedzibę Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu.  

Pracownia pomaga organizować różnego rodzaju wycieczki i spotkania na 

terenie parku bukowieckiego, jak też konkursy turystyczne. W roku 2016 

gościła uczestników Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” organizowanego przez 

PTTK. Tym razem etap wojewódzki został zorganizowany przez Komisję 

Krajoznawczą Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze i Regionalną 

Pracownię Krajoznawczą Karkonoszy przy Związku Gmin Karkonoskich.  

Kolejnym ważnym spotkaniem zorganizowanym przez Pracownię było 

Szkolenie kierowników Regionalnych Pracowni Krajoznawczych PTTK. 

Spotkanie odbyło się w dniach 14-17.04.2016 roku, a wzięli w nim udział 

przedstawiciele 23 Regionalnych Pracowni Krajoznawczych z całej Polski oraz 

Centralnej Biblioteki PTTK. 

Pracownia włączyła się, w ramach działań prowadzonych przez Fundację 

Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, w pomoc przy 

oprowadzaniu po naszym terenie znanej podróżniczki Elżbiety Dzikowskiej, 
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która zbierała materiały do swojej kolejnej książki przybliżającej piękno naszej 

Ojczyzny. 

Pracownia, z jednej strony włącza się do prac mających na celu uhonorowanie 

osób działających na rzecz regionu, z drugiej sama jest wyróżniana za takie 

działania. I tak w ramach imprezy Jesień ze sztuką w Bukowcu, która odbyła się 

w dniach 17-18.09.2016 roku zostały wręczone po raz pierwszy honorowe 

tytuły Ambasadora Karkonoszy. Otrzymali je: biskup Stefan Cichy, Piotr 

Napierała, Henryk Waniek, Małgorzata Mierczak, Thomas Schulz i Rhiemann 

Karsten. Nagrody wręczał osobiście Duch Gór. 

Pracownia otrzymała do swoich zbiorów pracę Agnieszki Jastrzębskiej 

napisaną na Uniwersytecie Łódzkim zatytułowaną „Regionalna Pracownia 

Krajoznawcza Karkonoszy – powstanie i działalność”.  

W październiku 2016 roku Regionalna Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy 

działająca w Związku Gmin Karkonoskich otrzymała nagrodę Starosty 

Jeleniogórskiego „Liczyrzepę” w kategorii „Najlepszy Produkt Turystyczny 

2016 roku”. W grudniu 2016 roku jury Jubileuszowego XXV Ogólnopolskiego 

Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej przyznało dla wydawanego 

przez Pracownię Cyklu Zeszyty Historyczne II nagrodę w kategorii 

„Informatory krajoznawcze i foldery”.  

Oczywiście przedstawione powyżej działania podejmowane przez Pracownię 

nie są wszystkimi. Dlatego w wydanym właśnie Zeszycie Historycznym nr. 

1(12)/2017 opisano niektóre z nich. W dniu jubileuszu Pracowni zaproszeni 

goście otrzymali ów Zeszyt i mogli wysłuchać referatów przygotowanych na ten 

dzień. Krzysztof Tęcza prowadzący pracownię przybliżył działalność 

podejmowaną w ramach Pracowni a Grażyna Kolarzyk Dyrektor Fundacji 

Dolina Pałaców i Ogrodów przedstawiła działalność Fundacji we współpracy ze 

Związkiem Gmin Karkonoskich. Wielokrotnie podkreślała, że osiągnięte wyniki 

zawdzięcza wspólnej pracy osób, które miłując swój region, podejmują 

różnorodne działania, nie patrząc na ogrom pracy, jaka ich czeka. Emil Pyzik, 

były dyrektor szkoły w Mysłakowicach, w referacie „Mysłakowice – jedyna 

kolonia domów tyrolskich w Polsce” opowiedział o drodze ludzi, którzy ze 

względów wyznaniowych musieli opuścić swoje rodzinne strony i udać się 

w nieznane. Pokazał jak były to ciężkie czasy i ile wyrzeczeń musieli ponieść ci 

ludzie, zanim zostali uznani za „swoich”. Z kolei Edward Wieczorek kierownik 

Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Katowicach przygotował wystąpienie 

pt. „Regionalne Pracownie Krajoznawcze w strukturach PTTK a krajoznawstwo 

w Polsce i regionie”. Jego występ uzmysłowił obecnym, czym jest tak naprawdę 

krajoznawstwo i jak jest ono postrzegane w regionie, ale także czym zajmują się 

krajoznawcy w poszczególnych regionach. 
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Seminarium z okazji drugiej rocznicy powstania RPK Karkonoszy pozwoliło 

na ukazanie, jak ważnym jest dla nas mieszkańców istnienie takiej jednostki. 

Pokazało, że jest ona potrzebna, ale także, że dzięki jej istnieniu życie 

krajoznawcze staje się coraz bogatsze. Ukazało jak teraz, po dwóch latach 

działalności Pracowni, osoby korzystające z jej pracy postrzegają otaczający nas 

krajobraz i jak ta praca wpłynęła na ich życie. 
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Propozycje 

 

Dominika Kałabun 

Wycieczka krajoznawcza w nieznane 

 

W dniu 18.06.2016 r. odbyła się wycieczka krajoznawcza z cyklu „Wycieczka 

w nieznane” zorganizowana przez Oddziałową Komisję Krajoznawczą 

i Regionalną Pracownię Krajoznawczą działające przy Oddziale PTTK Elbląg. 

Tym razem wybraliśmy się na trasę: Elbląg – Kudypy – Gietrzwałd – Ostróda – 

Elbląg. 

Piątkowa pogoda niezbyt sprzyjała pozytywnemu myśleniu o wyjeździe na 

sobotnią wycieczkę, a ogromna wichura jaka przetoczyła się przez nasze 

województwo nocą z piątku na sobotę napawała mnie przerażeniem. No ale 

cóż, wycieczka zaplanowana, za późno na wycofanie się. Los był nam jednak 

przychylny, a sobotni poranek powitał nas rześkim powietrzem i pięknym 

słońcem, więc uczestnicy z uśmiechem wyruszyli na trasę. 

  

Molo w Ostródzie. Foto: Dominika Kałabun 

 

Pierwszym punktem było arboretum w Kudypach, do którego dotarliśmy bez 

problemu. Na miejscu okazało się, że nocna burza połamała wiele konarów 

drzew w arboretum, a wędrówkę po przyrodniczej części naszej wycieczki 

mogliśmy się podjąć na własne ryzyko. Najpierw obejrzeliśmy więc izbę 

muzealną, w której poznaliśmy historię powstania arboretum i wiele 

ciekawostek przyrodniczych związanych z tym miejscem. W końcu 
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zdecydowaliśmy się na wędrówkę wraz z pracownikiem arboretum po licznych 

dróżkach i ścieżkach, na których poznawaliśmy coraz to dziwniejsze rośliny, 

krzewy i drzewa. Ogromna wiedza jaką posiadała oprowadzająca nas pani 

pozwoliła poszerzyć nasze wiadomości na temat występujących tu ciekawych 

okazów przyrodniczych. Na terenie parku spędziliśmy ponad trzy godziny, ale 

to i tak pozostawiło w nas niedosyt i przekonanie, że musimy tu jeszcze kiedyś 

przyjechać. W arboretum nie zapomnieliśmy o związku tego miejsca z PTTK 

i odwiedziliśmy kamień poświęcony Annie Andrusikiewicz, wielkiej 

orędowniczce utworzenia arboretum, której działalność przyczyniła się do 

powstania tego cudownego miejsca. Anna Andrusikiewicz była pasjonatką 

turystyki pieszej, wieloletnim przewodnikiem, członkiem honorowy PTTK, 

aktywnie działała we władzach lokalnych i krajowych PTTK - legenda 

olsztyńskiej turystyki. Z żalem opuszczaliśmy tą zieloną enklawę spokoju 

i ciekawych okazów roślinności. 

Z Kudyp udaliśmy się do Gietrzwałdu gdzie odwiedziliśmy Sanktuarium Matki 

Bożej Gietrzwałdzkiej. Poznaliśmy historię budowy obecnej Bazyliki 

Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Miejscowość ta zasłynęła w 1877 r. kiedy 

to w okresie od 27 czerwca do 16 września na przykościelnym klonie Matka 

Boska objawiła się dwóm dziewczynkom: Barbarze Samulowskiej i Justynie 

Szafrańskiej, i przemówiła do nich w języku polskim. Pierwszy kościół 

zbudowano tu tuż po założeniu wsi w 1352 r., a obecna świątynia to połączenie 

pozostałości gotyckiego kościoła z około 1500 r. oraz późniejszych elementów 

z czasów rozbudowy, która nastąpiła tuż po objawieniach. Świątynia jest 

położona na wzniesieniu w centrum wsi, a w części północno-wschodniej 

Sanktuarium znajduje się aleja prowadząca do cudownego źródełka, z którego 

pielgrzymi czerpią wodę z nadzieją na uleczenie swoich chorób. Kult Matki 

Bożej narodził się tu dużo wcześniej przed objawieniami i związany był 

z obrazem Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej znajdującym się w ołtarzu głównym 

co najmniej od 1505 r. Przy czym Gietrzwałd to nie tylko Sanktuarium! Wieś 

odegrała bardzo ważną rolę w krzewieniu polskości na tym terenie. Tu powstał 

pomysł utworzenia „Gazety Olsztyńskiej”, tu żył i pracował Andrzej 

Samulowski, założyciel pierwszej księgarni na Warmii (1878). Budynek 

księgarni wraz z tablicą i jego popiersiem możemy oglądać do dnia dzisiejszego.  

Po tej chwili refleksji i zadumy, udaliśmy się do Ostródy, która była ostatnim 

punktem naszej wycieczki. Ostróda to piękne miasteczko o bardzo bogatej 

historii, której ślady spotykamy na każdym kroku. Zwiedzanie zaczęliśmy od 

zamku, którego budowę Krzyżacy rozpoczęli w 1349 r. Ciekawostką jest, że na 

zamku kwaterował w od 21 do 30 marca 1807 r. Napoleon Bonaparte i stąd 
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zarządzał Europą. Obecnie znajduje się tu Centrum Kultury, muzeum, galeria 

i biblioteka. 

Z zamku spacerkiem udaliśmy się na Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego, 

gdzie podziwialiśmy Fontannę Trzech Cesarzy autorstwa Arnolda Kunne, 

zbudowaną w 1907 r. Została ona poświęcona trzem cesarzom pruskim: 

Wilhelmowi I, Fryderykowi III i Wilhelmowi III. Wszyscy oni panowali w 1888 

r. dając temu okresowi nazwę „Roku trzech cesarzy”. Fontanna miała kształt 

granitowego obelisku ozdobionego kamiennymi stylizowanymi rybami oraz 

brązowymi plakietkami z portretami trzech cesarzy Prus. Na początku 1945 r. 

usunięto z fontanny wizerunki cesarzy, a w latach 60. XX wieku również 

charakterystyczną iglicę. 1 maja 2004 roku w związku z przystąpieniem Polski 

do Unii Europejskiej przywrócono pierwotny wygląd fontanny. Przemianowano 

ją wówczas na Pomnik Jedności Europejskiej, a zamiast wizerunku trzech 

cesarzy umieszczono na niej herby Ostródy, jej miasta partnerskiego 

Osterodeam Harz i Unii Europejskiej. Idąc dalej, z daleka widzieliśmy bryłę 

gotyckiego kościoła z I poł. XIV w. p.w. św. Dominika Savio. Obok kościoła 

przyjrzeliśmy się pięknie wyeksponowanym fragmentom murów miejskich. 

Dalej swoje kroki skierowaliśmy na cmentarz „Polska Górka”, gdzie pochowany 

jest Gustaw Gizewiusz, niezmordowany orędownik polskości Mazur. Na 

cmentarzu, po przekazaniu uczestnikom informacji o Gustawie Gizewiuszu 

poprosiliśmy jednego z najmłodszych uczestników o zapalenie symbolicznego 

znicza na grobie tego ważnego dla Polski człowieka. Z „Polskiej Górki” 

powędrowaliśmy ulicami Ostródy w stronę deptaku nad jeziorem Drwęckim. 

Po drodze mogliśmy podziwiać niezwykłej urody secesyjne kamienice, budynek 

Liceum Ogólnokształcącego z pocz. XX wieku i neogotycki zespół zabudowań 

kościoła ewangelickiego z połowy XX w. 

Po zwiedzeniu tego pięknego miasteczka, zapoznaniu się z jego bogatą 

historią i przedreptaniu kilku kilometrów, postanowiliśmy, że na zakończenie 

zrobimy sobie wspólne zdjęcie na ostródzkim molo i przysiądziemy na kawę 

z widokiem na piękne jezioro Drwęckie i statek Żeglugi Ostródzkiej, który 

właśnie przypłynął z Kanału Elbląskiego. I tak, poznaliśmy nieznane. Pozostało 

nam tylko wsiąść do autokaru, bezpiecznie powrócić do Elbląga i szukać 

nowego kierunku dla kolejnej wyprawy. 
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Pożegnania 

 

Prof. Andrzej Tomczak (1922-2017) 

 

 

 

8 stycznia 2017, w wieku 94 lat zmarł prof. Andrzej Tomczak, historyk, nestor 

polskich archiwistów, jeden z twórców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 

a także Członek Honorowy PTTK 

Andrzej Tomczak urodził się 12 września 1922 r. w Biesiekierzu (woj. 

łódzkie). Jego dziadek prof. Kazimierz Twardowski, był profesorem 

Uniwersytetu Jana Kazimierza, twórcą polskiej filozofii uniwersyteckiej, a stryj 

Kazimierz Tomczak, był biskupem sufraganem łódzkim. 

Druga wojna światowa przerwała naukę Andrzeja Tomczaka w łódzkim 

Liceum Humanistycznym. Kontynuował ją na tajnych kompletach, działając 

jednocześnie w konspiracji, najpierw w Związku Walki Zbrojnej, a następnie 

w Armii Krajowej. Po zdaniu tajnej matury sam zaczął uczyć młodzież 

w konspiracyjnym gimnazjum. 

W 1945 r. rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Łódzkim, jednak za 

sprawą działalności konspiracyjnej szybko znalazł się pod obserwacją UB. Po 

roku, w ślad za swoim mistrzem, twórcą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 

prof. Ludwikiem Kolankowskim, wyjechał do Torunia. Studia łączył z pracą na 

stanowisku asystenta i działalnością na rzecz wciąż organizującego się 

uniwersytetu. Wielokrotnie wspominał m.in. swoje wyjazdy na ziemie 

zachodnie i północne, skąd przywożono książki dla uniwersyteckiej biblioteki. 

Podczas jednego z nich cudem uniknął śmierci z rąk radzieckiego żołnierza. 
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Po uzyskaniu doktoratu władze polityczne zmusiły go do opuszczenia UMK. 

Wrócił do Łodzi, podejmując pracę w Wojewódzkim Archiwum Państwowym. 

Dopiero zmiany polityczne w kraju umożliwiły mu powrót do pracy naukowej 

na UMK, gdzie w 1957 r. podjął pracę w Katedrze Archiwistyki i Nauk 

Pomocniczych. W 1964 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a wkrótce 

objął kierownictwo specjalizacji archiwistycznej na Wydziale Humanistycznym. 

Dzięki zaangażowaniu Profesora Tomczaka i licznym kontaktom naukowym 

z uczelniami i archiwami w Polsce i za granicą, archiwistyka stała się jednym 

z filarów toruńskiej szkoły historycznej - na początku lat 70-tych Instytut 

Historii stał się Instytutem Historii i Archiwistyki, jedyną wówczas taką 

jednostką w kraju. W 1974 r. Andrzej Tomczak uzyskał tytuł profesora 

nadzwyczajnego, a w 1981 r. profesora zwyczajnego. Na emeryturę przeszedł 

w 1992 r., wciąż jednak aktywnie prowadząc badania naukowe i zajęcia ze 

studentami. 

Dorobek Profesora liczy ponad 350 pozycji dotyczących archiwistyki, w tym 

organizacji i historii archiwów, historii politycznej Polski w XVI w., geografii 

historycznej i kartografii. Ważnym fragmentem życia naukowego Profesora 

Andrzeja Tomczaka był udział w seminariach organizowanych przez Jana 

Pawła II w Castel Gandolfo. 

Profesor był członkiem m.in. Polskiej Akademii Umiejętności, Komitetu Nauk 

Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Historycznego, 

Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Rady Archiwalnej Naczelnej Dyrekcji 

Archiwów Państwowych. Aktywnie działał na rzecz upamiętnienia dziejów 

konspiracji w okresie II wojny, działał w Fundacji Archiwum Armii Krajowej, 

zasiadał w Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. 

Profesor Andrzej Tomczak uhonorowany został Szczególnym Wyróżnieniem 

UMK Convallaria Copernicana. Był doktorem honoris causa Uniwersytetu 

Szczecińskiego (2014 r.). 
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