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Wprowadzenie 

 
Foto: Anna Tęcza 

 

Szanowni Czytelnicy. Drogie Koleżanki i Koledzy! 

 

Zapraszam do lektury kolejnego numeru Krajoznawcy. Znajdziecie tutaj wiele relacji 

z imprez krajoznawczych jak i turystycznych. Zamieszczam relacje z sesji 

krajoznawczych jakie odbyły się w różnych częściach Polski. Mam nadzieję, że 

pozwolą one na zobaczenie, że można spotykać się, że można dyskutować, że 

można przekazywać wiedzę. Jest to bardzo ważne ponieważ zdobyta wiedza nie 

powinna być „odstawiana na półkę”. Powinniśmy dzielić się nią z innymi tak by ci 

zachęceni podążali w tym samym kierunku. 

Ponieważ zaczyna się okres wakacyjny życzę wszystkim ciekawych wypraw, nowych 

doznań, ciekawych wrażeń, no i, oczywiście zachęcam Was, drodzy Czytelnicy, do 

dzielenia się tymi wrażeniami na łamach Krajoznawcy. 

Krzysztof Tęcza 
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Wiadomości z terenu  
 
 

Krzysztof Tęcza 
62. Ogólnopolski Rajd Narciarski „Karkonosze 2017” zakończony 
 
W piątkowy wieczór 17 marca 2017 roku w schronisku Na Hali Szrenickiej 
podsumowano tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Rajdu Narciarskiego 
„Karkonosze 2017”. Rajd, będący najstarszą tego typu imprezą w kraju, odbył się już 
po raz 62. Organizatorem był Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, a 
współpracującymi Urząd Miasta Jelenia Góra, Starostwo Powiatowe w Jeleniej 
Górze, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Komisja Turystyki 
Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK w Krakowie.  
 

Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Komandorem Rajdu był Jan Jabłoński, wicekomandorem Wanda Oryszczak a 
członkami komitetu organizacyjnego Barbara Wieniawska-Raj, Mieczysław 
Bogdaszewski i Janusz Perz. Celem rajdu była promocja Karkonoszy jako obszaru 
narciarskiego; zachęta do uprawiania turystyki narciarskiej poprzez zdobywanie 
odznak narciarskich PTTK: GON, PON, NOM, WON; a także podnoszenie sprawności 
fizycznej uczestników poprzez aktywny wypoczynek. 
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Tym razem narciarze przebywali w górach od 11 do 18 marca i podzieleni byli na 
dwie grupy. Pierwsza prowadzona przez Jana Jabłońskiego używała nart ski-
turowych, druga prowadzona przez Janusza Perza nart śladowych. 
Narciarze korzystali z noclegów w schroniskach Odrodzenie, Na Hali Szrenickiej i 
Orle, natomiast korzystali z tras zarówno w Karkonoszach jak i Górach Izerskich, tak 
po stronie polskiej jak i czeskiej. W trakcie wycieczek „zaliczyli” m.in.: Mały Szyszak, 
Słonecznik,  Czeskie i Śląskie Kamienie, Śnieżne Kotły, Szrenicę, Owcze Skały, Źródła 
Łaby, Wodospad Kamieńczyka, Mumlawski Wodospad, Trzy Świnki, a także: 
Jakuszyce, Jizerkę, Wysoki Kamień, Samolot, schronisko na Stogu Izerskim i Chatkę 
Górzystów. Oczywiście nie są to wszystkie miejsca, do których dotarli narciarze.  
 

Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Najważniejszym jednak podczas zjazdów było bezpieczeństwo narciarzy. Zwłaszcza, 
że jakość śniegu stwarzała wiele nieprzewidzianych sytuacji. Również pogoda nie 
zawsze była przyjazna narciarzom.  
Podczas spotkania podsumowującego imprezę przedstawiono problemy z jakimi 
spotkali się narciarze podczas pokonywania ustalonych tras a także zastanawiano 
się jak w przyszłości uniknąć takich sytuacji. Dla spostrzegawczych został 
zorganizowany konkurs krajoznawczy, a biorący w nim udział zostali obdarowani 
stosownymi upominkami. Najważniejszą jednak częścią wieczoru były wspólne 
śpiewy przy akompaniamencie gitary oraz wspominanie ciekawszych zdarzeń jakie 
miały miejsce podczas rajdu. 
Trzeba przyznać, że wszyscy byli bardzo zadowoleni, jednak dla organizatorów 
najważniejszym był fakt, że nie zdarzył się żaden wypadek i nie trzeba było 
korzystać z pomocy ratowników.  
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Julita Bąkowska 
XXIV edycja Wojewódzkiego Etapu  
Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego  
„POZNAJEMY OJCOWIZNĘ” – 2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To już dwudziesty czwarty raz spotykamy się na podsumowaniu etapu 
wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy 
Ojcowiznę”.  
Na etap wojewódzki wpłynęły 33 prace, w wykonaniu których brało udział 41 
uczniów pod kierunkiem 20 opiekunów.  
Swoje podsumowanie zacznę od przedstawienia Wam weteranów konkursu. 
Weterani - to osoby, które wzięły udział w konkursie „Poznajemy Ojcowiznę” co 
najmniej trzy razy. A my mamy zaszczyt gościć w naszym gronie aż dziewięciu 
autorów, którym przysługuje ten zaszczytny tytuł. Chciałabym Wam ich 
przedstawić. 
Super rekordzistką jest Zofia Szałacińska z I LO w Żninie. Bierze udział w konkursie 
już siódmy raz. Tylko o rok mniejszy staż mają: Julia Iglewska z I LO w Żninie i siostry 
Bogna i Olga Łukomskie z II LO we Włocławku. Robert Wiśniewski z Zespołu Szkół 
Technicznych z Lipna jest z nami po raz czwarty. Trzeci raz udział w konkursie 
wzięły: Katarzyna Antkowiak z I LO w Żninie, Bogna Świtała z Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w Żninie, oraz Helena Lewińska i Zuzanna Silewicz ze Szkoły 
Podstawowej nr 16 w Toruniu.  
Bardzo serdecznie chcielibyśmy Wam podziękować za wytrwałość w zmaganiach 
konkursowych. 
Przez te lata konkurs zmieniał się. Teraz prawie połowa prac to krążki z 
prezentacjami. I od nich wymagamy coraz więcej. Już nie wystarcza suchy tekst i 
zdjęcia. Czekamy na ruch, żywy głos komentarza. Poza tym, przestrzegamy przed 
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wykorzystywaniem funkcji „kopiuj - wklej”. To niestety obniża wartość pracy, a 
często ją dyskwalifikuje.. 
Jak co roku czytamy i oglądamy Wasze prace z wielkim zainteresowaniem. Byliśmy 
ciekawi, czy znajdą się wśród nich takie, które nas zaskoczą, zadziwią.  
Potraficie wyszukiwać ciekawe tematy, docierać do osób zwykłych, a jednak 
niezwykłych. Wasze prace cechuje wnikliwość obserwacji i duże zaangażowanie. Od 
prac badawczych, dokumentujących zdarzenia w terenie, opisy obiektów 
zabytkowych, poprzez wywiady, przedstawienie ciekawych i ważnych postaci. 
Ważnych nie tylko dla środowiska, ale i dla samych autorów. 
Czytając i oglądając prace zwracaliśmy przede wszystkim uwagę na indywidualne 
podejście do wybranego przez Was tematu.  
Krótką prezentację prac zacznę od Kacpra Graczyka z Publicznego Gimnazjum w 
Bądkowie. Jego praca „Wehikuł czasu” zainspirowała mnie, by pójść tym tropem. 
Wehikuł czasu przenosi w czasie i przestrzeni i z tego pomysłu skorzystam.  
Zuzanna  Silewicz i Helena Lewińska ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Toruniu 
zmierzyły się z tematem „Piernikowy Toruń”. „Temat może wydawać się zbyt prosty 
i oczywisty, bo toruńskie pierniki znają wszyscy. Gdy zaczęłyśmy czytać i szukać 
informacji, zdałyśmy sobie sprawę, że tak naprawdę o naszych piernikach wiemy 
chyba tylko tyle, co przeciętny turysta odwiedzający nasze miasto.” I tak 
zamieniwszy się w pracowite i ciekawskie pszczółki odbyły fascynującą podróż w 
czasie. Kamila Erdmann ze Społecznego Gimnazjum nr 3 w Żninie zabrała nas w 
„Podróż po Żninie - od prehistorii do współczesności”. Izie Danielewskiej z 
Publicznego Gimnazjum w Bądkowie zeszłoroczna praca podsunęła temat 
tegorocznej. „Opowieść o teatrze i aktorach w amatorskich przedstawieniach dla 
mieszkańców wsi w gminie Bądkowo”. Praca trudna, bo informacje na ten temat 
szczątkowe, mało dostępne, głównie ustne relacje. Kamil Kozłowski z Zespołu Szkół 
Technicznych w Lipnie stara się przybliżyć nam historię Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lipnie. Trudnego tematu podjął się Oktawian Wilgórski z Publicznego Gimnazjum 
nr 1 w Żninie. „Poniemieckie cmentarze w gminie Żnin - ocalić od zapomnienia”. „… 
są stare i brzydkie. Swoim wyglądem nie zachęcają do odwiedzania. Są zarośnięte 
drzewami i trawą. Trudno do nich dotrzeć. Nikt tu nie przychodzi, nikt nie dba, nikt 
nie pamięta.”  
Robert Wiśniewski z Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie prowadzi nas „Śladami 
dawnych uliczek na Placu Dekerta w Lipnie”. „Każda miejscowość ma swoje serce, 
centralny, najważniejszy punkt - rynek.” W Lipnie został przebudowany, 
przekształcony, a przylegające do niego uliczki uległy zabudowie. Istnieją jeszcze w 
dokumentacji i pamięci starszych mieszkańców. Piotra Świtałę ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Żninie zainspirowała „Noc w muzeum” i zwiedzanie Dworu 
Marzeń w Sielcu. W pracy „Ten, który wybrał służbę dla Polski” przybliża nam 
postać admirała Józefa Unruga - człowieka, który stworzył polską marynarkę 
wojenną i w bardzo trudnych dla Polski czasach pozostał wierny przekonaniu, że 
jest Polakiem.  
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Tomasza Reske z Gimnazjum w Smólniku do napisania pracy „Gdyby nie 
przodkowie moi - nic by mnie nie było…”, skłoniła chęć poznania historii swojej 
rodziny, a szczególnie historii nazwiska. Przytacza słowa dziadka: „Co ja jestem 
winien, że moi pra- pradziadowie z przed setek lat, pochodzili z Niemiec, ale ja 
jestem rdzennym obywatelem Polski, w polskim wojsku służyłem i mam prawo czuć 
się obywatelem swojej Ojczyzny, gdzie jestem urodzony i wychowany.” 
Agata Strulak i Milena Wichrowska z Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku 
zaprezentowały postać Poli Negri - światowej sławy aktorki filmu niemego 
pochodzącej z Lipna. 
Małgorzata Trojan i Wiktoria Witucka z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie piszą 
o „Wandzie Dobaczewskiej wileńskiej żniniance”. I dodają: „W życiu każdego 
człowieka przychodzi taki moment, że zaczyna interesować się swoim otoczeniem. 
Dostrzega wtedy pozornie nieistotne szczegóły, które po zgłębieniu zaprzątają 
głowę i nie chcą z niej wyjść.” To zdanie mogłoby być mottem przewodnim dla 
wielu Waszych prac. 
W swojej pracy „Ich czterech” Zofia Szałacińska z I LO w Żninie pragnie pokazać, „że 
mała Ojczyzna może być miejscem na realizację wielkich marzeń. Każdy z nas może 
zrealizować swoje cele życiowe i niekoniecznie wyjeżdżać w daleki świat, bo wielki 
świat, o którym marzymy może przyjść do nas i nie będziemy musieli go nigdzie 
szukać.” 
 
Claudia Niewiadomska i Karina Cichowlas z Publicznego Gimnazjum w Bądkowie 
przybliżają nam postać Zdzisława Ganowskiego - żołnierza Armii Andersa, który w 
Teheranie polskie szkoły tworzył.  
Jakub Stark z Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w pracy „Saturnin Giblewski - 
ludzki człowiek w nieludzkich czasach” przedstawia losy swojego pradziadka, 
starając się udowodnić na przykładzie jego życia, że był wspaniałym patriotą, 
bohaterem, który w wojennych realiach starał się zachowywać przyzwoicie i 
pomagać innym. „Dzięki poszukiwaniom dowodów postawionej tezy, odbyłem 
ciekawą, sentymentalną podróż. Nawiązałem kontakty z wieloma członkami dalszej 
rodziny. Spodobało mi się odkrywanie i szukanie powiązań między ludźmi i 
zdarzeniami.” 
 
Trudnych wojennych losów dotyczy praca Tymona Góralskiego z Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w Żninie: „Bohater odarty z honoru - losy Zygmunta Góralskiego”. 
Historia brata dziadka będącego żołnierzem wyklętym, działającym w konspiracji od 
1950 r. i rozstrzelanym w 1953 r.  
 
Lidia Hajczuk ze Szkoły Podstawowej w Warząchewce w pracy: „Z Warząchewki i 
Pinczaty na misje pokojowe ONZ. Wywiady z byłymi żołnierzami.” W zakończeniu 
autorka dodaje: „Pisząc pracę konkursową poszerzyłam swoją wiedzę na temat 
wojny w Jugosławii. Poznałam również tajniki służby polskiego żołnierza.” 
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Amelia Jasińska ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie przedstawia nam swojego 
nauczyciela gry na gitarze. I dodaje: „Mała Ojczyzna - to moje podwórko, moje 
sąsiedztwo. Tu ma być fajnie.” I to samo założenie przyświecało Szymonowi 
Wilgórskiemu z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi:  „Bożejewiczki 
- moja mała Ojczyzna i dzieje moich przodków”. „Postanowiłem, że napiszę pracę o 
swojej wsi i rodzinie - dziadkach i pradziadkach. Cieszę się, że mieszkam w 
Bożejewiczkach, bo mam dużo miejsca do biegania, grania w piłkę, jeżdżenia 
rowerem. Napisanie pracy wymagało bardzo dużo cierpliwości i wysiłku. Bardzo się 
cieszę, że dałem radę, nie zrezygnowałem.” 
 
Dominika Mróz ze Szkoły Podstawowej w Mięcierzynie pisze „Moja szkoła - mój 
drugi dom”. „Uczęszczając do tej szkoły od przedszkola bardzo się z nią zżyłam. 
Mimo, że w mięcierzyńskiej szkole spędziłam połowę swojego życia, to wciąż nie 
przestaje mnie zaskakiwać. To miejsce ma bardzo bogatą historię.” 
Patrycja Lis i Dominika Langa z Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku zabierają 
nas w podróż „Z folklorem przez Kujawy”, a Krzysztof Kędzierski ze Szkoły 
Podstawowej w Kruszynie opowiada o „Kozie w Kruszynie”. „W swojej pracy 
chciałbym przedstawić symbolikę postaci, opisać ich stroje, zachowanie. Impulsem 
do podjęcia tej tematyki jest również to, że kilkanaście lat temu, w grupie zapustnej 
jako muzykant brał udział mój tata. Chciałem przedstawić kawałek własnego 
świata, kulturę i tradycję, w której dorastam”. 
 
Julię Iglewską z I LO w Żninie do napisania pracy „My Pałuczanie - „polani” wodą 
chrztu świętego…” skłonił jubileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski. „Nie jest to data 
tak symboliczna jak milenium, jednak jest to jedyny jubileusz związany z chrztem 
Polski, jaki świętować może pokolenie nie będące w stanie pamiętać obchodów w 
1966 roku, a które 1100 rocznicy po prostu nie doczeka. Ten jubileuszowy rok stał 
się dla mnie czasem refleksji nad moim chrztem i jakością mojej wiary”, Bogna i 
Olga Łukomskie z II LO we Włocławku w pracy: „Klęcząc przed Skępską Królową. 
Historia jak ze snów” zapraszają do odwiedzenia sanktuarium w Skępem, aby choć 
na chwilę zachwycić się urokiem tego miejsca. Natomiast Adrianna Bednarz, 
Agnieszka Mirolewicz i Maja Krasowska z Gimnazjum nr 3 we Włocławku 
przedstawiają „Prawosławie na Kujawach”. „Pomysł na tegoroczną pracę pojawił 
się kilka miesięcy temu, kiedy to miałyśmy okazję wziąć udział w prawosławnej 
mszy. Pisząc tę pracę skupiłyśmy się na tym, aby pokazać pewną wyjątkowość, jaką 
posiada historia religii prawosławnej. Mamy nadzieję, że pomógł on zrozumieć 
pewne aspekty innej religii oraz nauczył czegoś, co może pozytywnie wpłynąć na 
postrzeganie innych kultur i wyznań”. 
O swoim mieście - Nieszawie pisze Dagmara Gębicka ze Szkoły Podstawowej w 
Nieszawie. „Jestem rodowitą Nieszawianką podobnie jak moi rodzice i dziadkowie.  
Chciałabym przedstawić dzieje swojego miasta i jego najpiękniejsze miejsca. Za 
pomocą starych i współczesnych fotografii pokazać, jak zmieniała się moja 
miejscowość na przestrzeni lat”.  
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Stanisław Stawski ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu zaprasza do swojego 
miasta.  
Z historią Brześcia Kujawskiego zapoznaje nas Daria Niewiadomska z Zespołu Szkół 
Chemicznych we Włocławku, a Weronice Stasiak z Gimnazjum w Smólniku „marzy 
się piękny Włocławek”. Również Włocławkowi poświęcił swoją prezentację Daniel 
Piotrowski z Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku.  
 
Mikołaj Schwebs ze Szkoły Podstawowej w Stawkach napisał „Moje województwo - 
przewodnik dla dzieci po Kujawsko-Pomorskiem”. I dodaje: „pokażę Wam miejsca, 
gdzie świetną zabawę można połączyć z lekcjami historii, architektury, geografii. 
Zabiorę także do miejsc związanych z moją rodziną”. Aleksandra Rewezińska ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie. w pracy „Olka zaprasza…” też zachęca do 
zwiedzania. „Lubię tajemnicze miejsca, uwielbiam podróżować, poznawać nowe 
oraz odkrywać na nowo stare okolice. Uczyć się przez zabawę. Spróbuję zachęcić 
wszystkich do powtórzenia mojej przygody w tajemniczym zakątku mojego regionu, 
jakim jest Biskupin i coroczny festyn archeologiczny”.  
 
Katarzyna Antkowiak z I LO w Żninie prezentuje inny sposób na poznawanie historii  
i nowych, ciekawych miejsc. Zaprasza nas do wzięcia udziału w „Geocachingu w 
powiecie żnińskim”, a Bogna Świtała z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie 
prezentuje nam swoją pasję, bo jak twierdzi: „Pałuki bilardem stoją”. I zachęca do 
uprawiania tego sportu: „Bilard jest dobrą zabawą dla całej rodziny, rozwija 
wyobraźnię, pomaga w nauce fizyki. A wspólna pasja łączy ludzi.”.             
 
Przedstawiłam wszystkich laureatów etapu wojewódzkiego i pokrótce przybliżyłam 
ich prace. Chciałabym jeszcze raz serdecznie wszystkim uczestnikom konkursu 
podziękować za pracę, którą wykonali. 
 
Jednocześnie słowa podziękowania kieruję do Waszych opiekunów, „Nauczycieli 
Kraju Ojczystego”, którzy pomogli Wam, zainspirowali i nadali ostateczny kształt 
Waszym pracom. I tym, którzy są z nami od lat i tym, z którymi spotykamy się po raz 
pierwszy.  
 
 
W imieniu całej Komisji Konkursowej dziękuję paniom: Katarzynie Chlebosz, Anecie 
Dawidowicz, Dorocie Dobrańskiej, Karinie Kazaneckiej, Marzennie Kwiatkowskiej, 
Urszuli Łukomskiej, Agnieszce Marjańskiej, Anicie Osieckiej-Młynarczyk, Annie 
Rudzkiej, Dorocie Ryniec-Kilanowskiej, Ewie Skulskiej-Dzik, Jadwidze Szałacińskiej, 
Sylwii Trojan oraz panom: Krzysztofowi Jarębskiemu, Maciejowi Marjańskiemu, 
Dariuszowi Molendzie, Łukaszowi Naliwajskiemu, Józefowi Nowakowskiemu, 
Łukaszowi Pawłowskiemu, Bartoszowi Pejce.  
Chciałabym też podziękować rodzicom, którzy pomagali i wspierali w zmaganiach 
autorów prac. 
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Krzysztof Tęcza 
Biblioteka RPK w Bukowcu wyróżniona 
 
W plebiscycie Radia Wrocław TOP5 dolnośląskich bibliotek, który zakończył się w 
marcu 2017 roku radiosłuchacze wyróżnili pięć bibliotek będących ich zdaniem 
miejscami wyjątkowymi, przyjaznymi i zachęcającymi do ich odwiedzania. Nie są to 
biblioteki wielkie, te powszechnie znane, ale o co innego chodziło w tym 
plebiscycie. O miejscu w rankingu decydowały dwa czynniki. Pierwszy to ilość 
oddanych głosów, drugi to ocena pracy danej jednostki. Dzięki temu było możliwe, 
że biblioteki położone w mniejszych miejscowościach miały wyrównane szanse z 
jednostkami z dużych ośrodków miejskich gdzie liczba czytelników korzystających z 
danych zasobów bywa znacznie większa. Tym razem spośród zgłaszanych przez 
radiosłuchaczy placówek najlepiej wypadła biblioteka w Czarnym Borze. Tuż za nią 
uplasowała się Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu. Trzecie miejsce zajęła 
biblioteka Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Karkonoszy działająca w Związku 
Gmin Karkonoskich w Bukowcu. Czwarte miejsce przypadło Książnicy Karkonoskiej 
w Jeleniej Górze a piąte Mediatece we Wrocławiu. 
Biblioteka w Czarnym Borze to także centrum kultury uważane za jeden z 
najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Biblioteka pod Atlantami to 
duży organizm mający oprócz siedziby głównej mieszczącej się na wałbrzyskim 
Rynku także kilka filii na terenie miasta. Książnica Karkonoska to jedna z bardziej 
rozpoznawalnych placówek bibliotecznych w skali kraju. Posiada bardzo obszerny 
zbiór regionalny, prowadzi dużą działalność kulturalną a w jej strukturach działa 
jedna z pierwszych w Polsce i jednocześnie plasująca się w pierwszej dziesiątce tego 
typu placówek jeleniogórska biblioteka cyfrowa. Mediateka to Miejska Biblioteka 
Publiczna we Wrocławiu mająca spore tradycje i liczne grono czytelników. 
Biblioteka Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Karkonoszy działająca w Związku 
Gmin Karkonoskich w Bukowcu, która w przedstawionym rankingu zajęła trzecie 
miejsce to miejsce niezwykłe, inne niż te przedstawione powyżej. Jej usytuowanie 
w małej miejscowości jaką jest Bukowiec w gminie Mysłakowice może budzić 
pewne obiekcje co do dostępności placówki, poza tym istnieje ledwie kilka lat. 
Niemniej w tym czasie placówka ta wykazała się znaczącą działalnością zarówno 
wystawienniczą jak i wydawniczą. RPK wydaje własne publikacje, m. in. cykl 
wydawniczy Zeszyty Historyczne, który to został wyróżniony w trakcie XXV 
Jubileuszowego Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej II 
nagrodą w kategorii Informatory krajoznawcze. RPK organizuje liczne seminaria 
krajoznawcze, spotkania z ciekawymi ludźmi a także spotkania przy ognisku czy 
wycieczki dla dzieci ze szkół podstawowych regionu. Pracownia włącza się również 
w liczne akcje skierowane do młodzieży, choćby projekt „Moja Mała Ojczyzna” oraz 
Młodzieżowy Ogólnopolski Konkurs Krajoznawczy PTTK „Poznajemy Ojcowiznę”. W 
roku 2016 Pracownia otrzymała nagrodę Starosty Jeleniogórskiego statuetkę 
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„Liczyrzepy”. Również w zeszłym roku na Uniwersytecie Łódzkim została napisana 
praca dyplomowa o naszej Pracowni. 
 

Krzysztof Tęcza 
Charytatywne Nocne Zwiedzanie kościoła w Lubomierzu 
 
Lubomierz znamy przede wszystkim jako miasto Samych Swoich. To dzięki 
nakręconej tutaj komedii o Kargulu i Pawlaku miasto powróciło do życia. Ale 
Lubomierz to nie tylko Festiwal Filmów Komediowych, to także wieki historii. Bo w 
dawnych czasach gdy miasto było własnością Klasztoru, dzięki sprawnemu 
zarzadzaniu posiadanym majątkiem Siostry Benedyktynki sprawiły, że Lubomierz 
stał się prężnym ośrodkiem miejskim i dzięki temu przynosił spore dochody. Były 
one tak duże, że wielu chciało położyć na nich łapy. Nie udało im się to jednak do 
końca, chociaż sam majątek siostry utraciły gdy w roku 1810 zarządzono kasatę 
dóbr klasztornych. 
  

Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Ale jak to w życiu bywa, utrata majątku klasztornego nie oznacza utraty 
gromadzonych przez wieki funduszy. Ostatnia przeorysza Klasztoru dobrze 
schowała pieniądze i kosztowności, których wartość rosła wraz z kolejnymi próbami 
ich przejęcia. Ukryte skarby spokojnie czekały na lepsze czasy. Dzisiaj nadal krąży 
wiele opowieści o miejscach ich ukrycia. Chociaż co jakiś czas jakaś część ukrytego 
majątku wychodzi na światło dzienne. I to nawet w naszych czasach. Jednak, jak 
dotąd odnalezione skarby nie przyniosły szczęścia ich znalazcom.  
Niewątpliwie innym rodzajem skarbu są odkryte ostatnio relikwie 1-go stopnia 
świętych i błogosławionych, które jak się okazało tworzą największy tego typu zbiór 
w Polsce. Jest ich około 300. Najcenniejszym z odnalezionych eksponatów jest 
relikwiarz, na którym umieszczono spis znajdujących się w nim 62 relikwii świętych. 
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Aby poznać rangę znaleziska wystarczy wspomnieć, że wśród nich znajdują się 
relikwie Apostołów: Piotra, Filipa, Jakuba, Bartłomieja, Tadeusza, Mateusza, 
Macieja. Są też relikwie Marii Magdaleny i w końcu patrona parafii w Lubomierzu 
św. Maternusa. Ale także św. Franciszka z Asyżu, św. Ojca Pio czy św. Barbary. 
Na przestrzeni ostatnich lat w kościele Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny 
i św. Maternusa odnaleziono także wiele starych ornatów. Zostały one 
wyeksponowane i opisane. Najstarsze pochodzą z 1550 roku. Jest ich pół setki.  
Oprócz tego kolekcję uzupełniają zabytkowe kapy, welony, stuły, manipularze oraz 
sztandary. A trzeba dodać, że oprócz nowych zbiorów znajduje się tu jeszcze bardzo 
bogaty zbiór habitów, które ukazują jak na przestrzeni wieków zmieniały się stroje 
zakonne. 
To tyle tytułem wstępu. Wracając jednak do istoty sprawy, bo do nocnego 
zwiedzania zabytkowych obiektów zdążyliśmy już się przyzwyczaić, muszę 
powiedzieć, że tym razem było to zwiedzanie, którego głównym celem stało się 
zbieranie funduszy potrzebnych na leczenie chorej na raka mieszkanki Lwówka 
Śląskiego. Ponieważ sama nie jest w stanie zebrać odpowiedniej kwoty strażacy z 
Ochotniczej Straży Pożarnej KRSG w Lubomierzu zorganizowali 12 lutego 2017 roku 
Charytatywne Nocne Zwiedzanie kościoła i klasztoru połączone z zabawą przy grillu. 
Oczywiście nikt nie pobierał żadnych opłat za oprowadzanie. Uznano, że każdy kto 
zechce wesprzeć ten szlachetny cel wrzuci coś do puszki.  
 

Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Ponieważ zwiedzanie rozpoczęliśmy o wpół do ósmej wieczorem czuć już było jak 
mróz ściąga skórę na twarzy. Na początek jednak trzeba było wysłuchać krótkiej 
historii budowy tego pięknego kościoła. W sumie nawet nie zdążyliśmy dobrze 
zmarznąć gdy zostaliśmy zaproszeni do świątyni. Dopiero w jej wnętrzu 
dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji. Niektóre oczywiście znane są od lat, 
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choćby ta o dziurze w suficie po pocisku, który na szczęście nie zniszczył budowli. 
Niektóre jednak to świeże odkrycia. Jednym z nich jest ustalenie wejść do podziemi, 
chociaż nie do wszystkich. Niektóre z nich wciąż są tajemnicą, wiemy o tym, że 
istnieją ale nie wiemy jak tam się dostać.  
Ponieważ w kościele panuje półmrok, światła są powyłączane, atmosfera, 
zważywszy na słyszane słowa, wprawia wszystkich w dziwny nastrój. Jest trochę 
tajemniczo, jednak w końcu górę wzięło zimno i ruszamy dalej. Przemykamy 
bokiem pomiędzy kolumnami by dotrzeć do pomieszczenia za ołtarzem. Jest to 
kaplica św. Jana Nepomucena. To właśnie tutaj wystawiono relikwie świętych 
odnalezione w zeszłym roku. Faktycznie gdy się tak im przyglądamy robią wrażenie.  
Dalej przechodzimy do pomieszczenia, w którym szykowano się do mszy. Widać 
tutaj wiele wyrytych w drewnie „pamiątkowych” napisów. To ministranci nudząc 
się uwieczniali swoją tu obecność. My przemieszczamy się w półmroku korytarzami 
obchodząc wirydarz. W jednym z pomieszczeń zorganizowano wystawę Malarstwa 
Sakralizujacego Aleksandra Rafała Hołoga. Jest tu Tryptyk Janicki, Tryptyk 
Archanioła Michała, Golgota i wiele innych. Wszystko skryte w mrugających 
promieniach światła z ustawionych po kątach dziesiątek świec. Może dzięki takiemu 
oświetleniu panuje tu dziwna atmosfera. Ale za chwilę sytuacja staje się jeszcze 
bardziej mroczna. Na końcu korytarza widzimy tarczę zegara, która dawniej 
znajdowała się na kościelnej wieży. Jednak nie to jest dla nas zaskoczeniem. Jest 
nim stojąca na katafalku stara trumna. Jeszcze bardziej dziwnym jest wiadomość, że 
owa trumna została tu przyniesiona ze strychu. Przecież to nie jest normalne 
miejsce dla trumny. A jednak. Okazuje się, iż była to trumna wypożyczana na czas 
odprawiania mszy pogrzebowej. Wielu bowiem w tamtych czasach nie było stać na 
taki „zbytek”. Dlatego zwłoki po mszy były zawijane w płótno a trumna trafiała 
ponownie na strych.  
 

Foto: Krzysztof Tęcza 
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W sumie gdy już się przyzwyczailiśmy, i do tych zakamarków, i do ciemności, a i do 
zimna, ruszyliśmy kręconymi schodami umieszczonymi w ciasnej klatce schodowej 
prowadzącej na pięterko do pomieszczenia ukrytego dla modlących się w kościele 
za ołtarzem głównym. To właśnie tutaj modliły się zakonnice, które zgodnie z regułą 
zakonną nie miały prawa kontaktu z ludnością cywilną. Czyli jesteśmy w miejscu, do 
którego jeszcze nie tak dawno nikt poza siostrami nie mógł wchodzić. Mało tego, po 
obu stronach ołtarza znajdują się kolejne takie pomieszczenia. W jednym dzisiaj 
umieszczono wspomniane zbiory sztandarów, stuł itp., a z drugiego można było 
kiedyś patrzeć na ołtarz główny ale od strony nawy kościoła. Umieszczono tutaj 
ładny piec kaflowy zapewniający nieco komfortu. I właśnie tuż obok pieca zostało 
wypatrzone przejście do kolejnych mrocznych miejsc. Podążając korytarzami i 
zakamarkami docieramy do pomieszczeń przeznaczonych na wystawę habitów. Ale 
nie tylko. Tutaj jest tyle światła, że aż nam to przeszkadza. Przyzwyczailiśmy się już 
do ciemności. Na „szczęście” droga powrotna jest znowu niedoświetlona, 
tajemnicza, a do tego mamy możliwość przejścia krużgankami, po których kiedyś 
przechadzały się jedynie siostry zakonnej. Zwykły śmiertelnik nie miał tutaj wstępu. 
I tak oto nocne zwiedzanie dobiegło końca. Wrażenia zupełnie inne niż podczas 
oglądania tych samych miejsc przy świetle dziennym. Dopiero teraz człowiek 
zastanawia się jak siostry wytrzymywały zimno tu panujące. Dobrze, że na placu 
przed kościołem strażacy rozpalili grilla i nie pytając o nic podawali kubki z gorącą 
herbatą. Czując rozchodzące się po dłoniach ciepło od razu poczuliśmy się lepiej. A 
gdy to ciepło rozlało się po żołądku było już po prostu bosko. Do tego jeszcze 
świetnie zgrillowana kiełbaska. Warto było tu przyjechać, poznaliśmy wiele 
tajemnic, zasmakowaliśmy „życia” zakonnego a i przy okazji zrobiliśmy dobry 
uczynek. 
         

 
Dariusz Dębski 
Wiosenne prace porządkowe na stanowiskach artyleryjskich 11. 
Baterii Artylerii Stałej w Gdyni Redłowie 
 
W sobotę 27 maja 2017 roku, w ramach corocznie prowadzonych prac 
porządkowych, wolontariusze i miłośnicy fortyfikacji uporządkowali historyczne 
stanowiska artyleryjskie 11. Baterii Artylerii Stałej w Gdyni Redłowie. Trzy 
zabytkowe stanowiska z armatami kalibru 130 mm, położone na szczycie klifowego 
brzegu rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”, będąc najlepiej zachowanymi tego 
typu obiektami w Polsce i unikatowym reliktem z czasów zimnej wojny, przyciągają 
licznych turystów z całej Polski. Bateria położona jest około 700 metrów od Polanki 
Redłowskiej w Gdyni i prowadzi do niej przez teren rezerwatu wytyczona i 
oznakowana trasa.  
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Foto: Dariusz Dębski 

 
Foto: Dariusz Dębski 

 

Sobotnie przedpołudnie poświęcono na uprzątnięciu platform z armatami oraz ich 
otoczenia z pozostałości po okresie jesienno - zimowym i przygotowaniu tych 
obiektów do letniego sezonu turystycznego. Prace polegały między innymi na 
zebraniu śmieci oraz uprzątnięciu liści, konarów drzew, ziemi i błota. Od roku czasu 
opiekę nad tymi obiektami sprawuje Pomorska Komisja Krajoznawcza PTTK, która 
oprócz promocji i popularyzacji trójmiejskich fortyfikacji i zabytków przynajmniej 
dwa razy w roku organizuje przedmiotowe prace na obiektach baterii. Prace te 
wykonują wolontariusze skupieni zarówno w PKK jak i w  Pomorskim 
Stowarzyszeniu Ochrony Fortyfikacji „Reduta”. Uczestniczy w nich aktywnie 
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gdyńska młodzież szkolna. W majowych pracach głównymi wykonawcami byli 
uczniowie z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni - popularnego 
„Chłodniczaka": Janusz Basiak, Krzysztof Łytkowski, Krzysztof Plewiński (1el), Marcin 
Littwin, Michał Żyłów, Kacper Maksymiuk, Jakub Borycki, Łukasz Krzysztofik, Robert 
Cenarkl (1 m) oraz Igor Tatara i Jakub Krakowiak (1bi) pod opieką nauczyciela pana 
Mariusza Antoniuka. Organizatorami i kierującymi sobotnimi pracami byli kol. 
Dariusz Dębski (przewodniczący Pomorskiej Komisji Krajoznawczej PTTK) oraz pan 
Mirosław Studniak, który jak co roku, zapewnił niezbędny sprzęt umożliwiający 
wykonanie zaplanowanych prac. Prace, jak zawsze, odbywały się w porozumieniu z 
Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Jeszcze w tym roku planowane jest 
także pomalowanie armat, w charakterystyczne maskowanie z trzech okresów ich 
służby.  
Dzięki tym pracom obiekty 11. Baterii Artylerii Stałej utrzymywane są w bardzo 
dobrym stanie i są dużą atrakcją dla zwiedzających je turystów. 
 
  

Krzysztof Tęcza 
Inauguracja Roku Hofmanowskiego w Szklarskiej Porębie 
 
W sobotę 18 marca 2017 roku w Szklarskiej Porębie miała miejsce uroczysta 
inauguracja Roku Hofmanowskiego. Wydarzenie to zorganizowano w kościele pw. 
Bożego Ciała, do którego uczęszczał Wlastimil Hofman wraz ze swoją małżonką 
Adą. W świątyni znajdowała się ławeczka, w której zasiadali państwo Hofmanowie. 
Oczywiście sam fakt przebywania tutaj Hofmana nie jest wystarczającym by 
przeważyć o wyborze właśnie tego miejsca, jednak w tym kościele znajduje się 
najwięcej obrazów pędzla mistrza. I to właśnie wyróżnia owo miejsce. Hofman był 
nie tylko bardzo pracowitym artystą ale był także bardzo hojnym człowiekiem. 
Często ofiarował swoje prace. Oczywiście większość z nich sprzedawał, wykonywał 
je bowiem na zamówienia, w końcu z czegoś musiał żyć. Nie sprawiało mu jednak 
problemu malować to co mu się podobało, co niekoniecznie było przewidziane do 
sprzedania. Hofman znany był z wykorzystywania w swojej pracy miejscowych 
modeli. Miał kilka pań, których twarze, pomimo upływu lat z łatwością rozpoznamy 
na jego obrazach. Na uroczystość inauguracji Roku Hofmanowskiego przybyły panie 
Janina Gerczak i Krystyna Trylańska, najbardziej rozpoznawalne modelki malarza. 
Na mszę świętą koncelebrowaną przez biskupa Stefana Cichego przybyli także 
burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf i sekretarz Miasta Feliks Rosik.  
Dzisiejsza uroczystość to tylko początek cyklu wydarzeń, jakie będą podejmowane 
w ciągu całego roku, celem uczczenia tak znakomitego mieszkańca Szklarskiej 
Poręby jakim był Wlastimil Hofman. Oczywiście stosowny szacunek oraz pamięć 
należy się także jego żonie Adzie, bez której mistrz nie mógłby dokonać tak wiele. 
Przecież to właśnie jego żona zajmowała się sprawami przyziemnymi związanymi z 
normalnym życiem każdej rodziny, z utrzymaniem domu, ale to także ona 
organizowała malarzowi jego pracę, poczynając od zaopatrzenia w farby. Wlastimil 
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Hofman, jak to z wybitnymi jednostkami zazwyczaj bywa, bez wsparcia swojej żony 
niewiele by osiągnął.  
 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 
A tak, ten jakże znamienity uczeń Jacka Malczewskiego, został jednym z 
najwybitniejszych malarzy-symbolistów. Któż nie zachwyca się jego Madonnami. Co 
prawda z jego obrazów emanuje prostota ale czyż nie to właśnie sprawia, że tak 
mocno wnikają w nasze umysły. Swego czasu inny artysta, przyjaciel Wlastimila, Jan 
Izydor Sztaudynger, powiedział znamienne słowa: Hofman to malarz wewnętrznego 
blasku. I tak już pozostało. Słowa te przylgnęły do Wlastimila Hofmana jak ubranie. 
Nikt inaczej nie myśli o nim.  
Wlastimil Hofman tworzył przede wszystkim obrazy portretowe i religijne. Które 
przeważały trudno powiedzieć, jedni twierdzą tak, drudzy przeciwnie. Jednak nie o 
ilość tutaj chodzi, chociaż zważywszy na fakt namalowania kilku tysięcy obrazów 
Hofman był artystą bardzo płodnym. Może dlatego dzisiaj wielu mieszkańców 
Szklarskiej Poręby posiada jego dzieła. Ale Hofman był także człowiekiem 
szczodrym. Wiele swoich dzieł podarował czy to do miejscowych kościołów czy 
znajomym i sąsiadom. Musiał jednak z czegoś żyć, wszak tamte czasy nie były 
najłatwiejsze. Dlatego sporo malował na konkretne zamówienia. Sprzedawał także 
swoje obrazy przebywającym tu wczasowiczom. Niemniej po jego śmierci w 1970 
roku, w jego domu przy ulicy Matejki, pozostał tak duży zbiór prac, że niejako 
samoistnie powstało muzeum. Domem Hofmana zajmuje się jego serdeczny 
przyjaciel Wacław Jędrzejczak. I co jest najważniejsze, zawsze można liczyć, że pan 
życiu w tamtych czasach, ale także, jeśli jest nas niezbyt dużo, pozwoli wczuć się w 
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atmosferę jaka w domu malarza wciąż panuje. Czuć tu jeszcze zapach farby i coś 
jeszcze… 
 

Burmistrz Miasta Szklarska Poręba Mirosław Graf otwiera „Rok Wlastimila 
Hofmana”. Foto: Krzysztof Tęcza 

 
Wlastimil Hofman zyskał sławę cyklem obrazów „Spowiedź” wystawionych w 1906 
roku w warszawskiej Zachęcie. Ale już rok później otrzymał nominację, jako 
pierwszy Polak, na członka wiedeńskiej Galerii Secesji. W 1921 roku zostaje 
członkiem Societe Nationale de Beaux Arts w Paryżu, a w 1929 zdobywa złoty 
medal na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu.  
Dzisiaj w kościele pw. Bożego Ciała, tuż obok Szkoły Podstawowej im. Wlastimila 
Hofmana, rozpoczyna się Rok Hofmanowski w Szklarskiej Porębie. Dlatego 
powołano stosowny Komitet Honorowy w skład którego weszli: Wojewoda 
Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Parlamentarzyści Ziemi 
Jeleniogórskiej, Prezydent Krakowa, Kuria Legnicka, Krakowska Prowincja Zakonu 
oo. Franciszkanów i Prezes Klubu Sportowego Wisła Kraków. Patronat Honorowy 
nad obchodami Roku Wlastimila Hofmana objął Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Wicepremier prof. Piotr Gliński. Przewodniczącym Komitetu 
Obchodów Roku Hofmanowskiego został burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław 
Graf a jego zastępcą sekretarz Miasta Feliks Rosik. 
Zanim odprawiono mszę wystąpiła uczennica Szkoły Podstawowej im. Wlastimila 
Hofmana Julia Chmielewska, która przedstawiła nieznany do tej pory wiersz 
napisany przez mistrza (trzeba wiedzieć, że Hofman był także poetą). Oto jego 
słowa: 
Nie wiem nic więcej, tylko że miłuję 
Ciebie Chrystusie ponad wszystkich Świętych 
Najszlachetniejszych, zaś gdy Cię maluję, 
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Należę do tych już tu wniebowziętych 
Prostaczków ducha, którzy Krzywdy Twoje 
Tu wyczuwają ponad wszelką miarę. 
Dlatego przyjmij uwielbienie moje 
I utwierdź jeszcze bardziej moją wiarę, 
Że stoisz przy mnie tak w dzień jak i w nocy 
I wiesz o wszystkim co się w duszy dzieje. 
Bądź miłosiernym, gdy wzywam pomocy,  
Wyrozumiałym, gdy za dużo żądam. 
Patrz jak na dziecko nie dość jeszcze mądre, 
Gdy na swój sposób w ślady Twe podążam. 
 
Rękopis wiersza, znaleziony w szufladzie, został przekazany przez Wacława 
Jędrzejczaka – opiekuna Wlastimilówki, a ponieważ nie miał tytułu, ów nadała mu 
Bożena Danielska – dyrektor Muzeum Braci Hauptmanów w Szklarskiej Porębie. 
„Modlitwa Wlastimila Hofmana” została obrana za myśl przewodnią obchodów 
Roku Hofmanowskiego. 
 

Ojciec Maksymilian Marian Januszkiewicz przyjmuje tytuł „Zasłużony dla Miasta 
Szklarska Poręba”. Foto: Krzysztof Tęcza 

 
Burmistrz Szklarskiej Poręby rozpoczął swoje wystąpienie od pytania:  
„… Ktoś, a może wielu z nas mogłoby zadać dziś pytanie: Inauguracja Roku 
Wlastimila Hofmana w kościele? Dlaczego? Nie ma innych, lepszych miejsc? Nie 
właściwsza byłaby sala wystaw, galeria, muzeum czy aula? Odpowiedź jest jedna. 
To przecież w tej świątyni, w jej ołtarzu króluje Chrystus Eucharystyczny pędzla 
mistrza Wlastimila Hofmana, to dla tej świątyni, Hofman namalował wspaniałe 
chorągwie procesyjne, jego stacje Drogi Różańcowej możemy podziwiać na 
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emporach kościoła filialnego pw. Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
w Szklarskiej Porębie Dolnej, a plebanię franciszkańską zdobią najsłynniejsze 
Madonny Karkonoskie. I to właśnie tu, w tym kościele, w ławeczce przed 
prezbiterium siadał i modlił się skromny mieszkaniec naszego miasta, a zarazem 
największy polski malarz symbolista …”. 
Po tych słowach padło najważniejsze zdanie: 
Rok Wlastimila Hofmana uważam za otwarty! 
 
Po takich emocjach potrzebna była chwila na ochłonięcie. Wykorzystano ją na 
odprawienie mszy, którą poprowadził biskup senior Stefan Cichy. Następnie 
zastępca przewodniczącego Rady Miasta Szklarska Poręba Marek Ludwiczak 
odczytał uchwałę RM o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta Szklarska Poręba” 
ojcu Maksymilianowi Marianowi Januszkiewiczowi. Jest to dowód wdzięczności dla 
ojca Maksymiliana za jego wieloletnie starania przy tworzeniu pozytywnego 
wizerunku miasta. Statuetkę laureatowi wręczył burmistrz Mirosław Graf a laudację 
wygłosił ksiądz Bogusław Sawaryn. 
 
W celu przybliżenia twórczości Wlastimila Hofmana zaprezentowano specjalną 
wystawę przygotowaną przez Muzeum Braci Hauptmanów. Pokazano także 
wypożyczone na dzisiejszą uroczystość obrazy mistrza, które dokładniej będzie 
można obejrzeć 24 marca 2017 roku podczas otwarcia wystawy we wspomnianym 
muzeum. Tutaj wiele ciepłych słów o Hofmanie oraz jego pracach powiedziała 
dyrektor muzeum Bożena Danielska. 
 

Występ zespołu „Głosowanie” pod dyrekcją Jacka Szreniawy. Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Na zakończenie uroczystości przygotowano piękny koncert w wykonaniu zespołu 
wokalnego „Głosowanie” pod dyrekcją Jacka Szreniawy. Rozbrzmiewający w 
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kościele śpiew sprawił, że obecni wpadli w lekką zadumę i w takich nastrojach udali 
się na cmentarz by zapalić znicze na grobie Ady i Wlastimila Hofmanów. 
 

Przy grobie Ady i Wlastimila Hofmanów. Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Dzisiejszej spotkanie to tylko początek, zapowiedz tego co będzie działo się w 
Szklarskiej Porębie w ciągu całego roku. Przygotowano wiele ciekawych imprez, na 
które oczywiście władze miasta zapraszają. Harmonogram i szczegóły 
poszczególnych wydarzeń zamieszczono na stronie internetowej miasta. 
 
 
 
 

Krzysztof Tęcza 
Miedzianka - Przestrzeń Czasu  
 
Zapewne część z osób biorących udział w listopadzie zeszłego roku w Pierwszym 
Podziemnym Sympozjum Sudeckim zorganizowanym w podziemiach 
jeleniogórskich pamięta, że właśnie wówczas została upubliczniona wiadomość o 
szykowanej premierze nowej sztuki o Miedziance. Zapowiedź na żywo, 
szykowanego przez Teatr Korkontoi, spektalu o tak tajemniczej miejscowości jaką 
jest Miedzianka zgromadziła w wykutych pod Wzgórzem Kościuszki tunelach prawie 
200 osób. Nic dziwnego, wszak w ostatnim czasie ukazały się dwie książki o tym 
miejscu a także miało miejsce wiele spotkań czy prelekcji. Dla mnie – organizatora 
Sympozjum - najważniejszym był fakt, że Jarosław Szczyżowski wraz ze swoją ekipą 
zechciał wziąć udział w moim przedsięwzięciu. Muszę tutaj dodać, że wszyscy 
bardzo zaangażowaliśmy się w ów projekt. Poświęciliśmy wiele dni i nocy by 
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wysprzątać użyczony nam przez firmę Arado obiekt, że nie wspomnę o 
wielogodzinnych próbach, podczas których aktorzy doskonalili swój warsztat.  
 

Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Skończmy jednak ze wspomnieniami. Teraz po kilku miesiącach prób nadeszła 
wreszcie pora na pokazanie prawdziwego przedstawienia. Oficjalna premiera 
zaplanowana została na 23 kwietnia 2017 roku jednak, ze względów praktycznych, 
dzień wcześniej zorganizowano próbę generalną czy jak kto woli spektakl 
przedpremierowy. Oczywiście miało to swoje uzasadnienie. Ponieważ większość 
akcji działa się w plenerze trzeba było sprawdzić czy w takich warunkach 
pogodowych delikatny sprzęt oświetleniowy i nagłaśniający zadziała. Trzeba było 
także zobaczyć jak poradzą sobie widzowie, którzy będą musieli podążać za 
aktorami niekoniecznie utwardzonymi ścieżkami.  
Spektakl zaplanowano późnym wieczorem tak by całość okryła ciemność budzącej 
się nocy. Losy bowiem powojennych mieszkańców, a przede wszystkim pracujących 
tu górników są więcej jak tragiczne. Odkryte złoża uranu stanowiły znakomitą 
pożywkę dla ludzi owładniętych manią wielkości. Chcieli oni jak najszybciej 
pozyskać materiał, z którego można wyprodukować najbardziej w tamtych czasach 
śmiercionośną broń – bombę atomową. I niestety nie chcieli poprzestać na jednej 
sztuce. W sumie do dzisiaj tak naprawdę nie wiadomo ile pozyskano tutaj materiału 
i ile z niego wyprodukowano bomb. To jednak akurat dla nas nie jest najważniejsze. 
Spektakl ma nam uzmysłowić w jak ciężkich warunkach pracowali tutaj ludzie. Do 
czego ich zmuszano. Przecież według statystyk mieszkańcy Miedzianki należeli do 
jednych ze zdrowszych społeczności. Tylko dlaczego tylu z nich zmarło 
przedwcześnie? W sumie nie wiadomo tak naprawdę ilu górników pozostało na 
zawsze pod ziemią. Wiadomo, że wielu mieszkańców, którzy zbyt swobodnie 
rozmawiali o tym co się tutaj dzieje, zniknęło bez śladu. Ot, tak po prostu. Wczoraj 
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byli, rano już ich nie było. To samo dotyczyło pracowników mieszkających na 
kwaterach górniczych. Często jeszcze tego samego dnia na ich miejscu mieszkali 
inni ludzie.  
Tak naprawdę to pracujące tu osoby były zobowiązane do zachowania tajemnicy 
służbowej. Wtedy, choć nam się wydaje to niepojęte, za jej ujawnienie można było 
stracić życie. Nieliczni, którzy dożyli naszych czasów, gdy pytamy ich o tamte 
wydarzenia powtarzają, że nikt ich nie zwolnił ze złożonej obietnicy, i nie chcą w 
ogóle poruszać tych tematów. 
 

Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Aktorzy Teatru Korkontoi, po wstępie zaprezentowanym w nowym browarze 
zaprosili widzów na wieczorny spacer po Miedziance. Rozdali lampy naftowe oraz 
latarki i ruszyli przed siebie. Najpierw oczywiście pod budynek starego, 
nieużywanego od dziesiątek lat browaru. Mimo, iż w obiekcie tym produkowano 
piwo jeszcze po wojnie doprowadzono do jego zamknięcia. Nie pozwolono na 
przejęcie zakładów przez osoby prywatne. Ogólna tendencja była taka by 
Miedzianka znikła z mapy. Dlatego po uznaniu miejscowości za miejsce nienadające 
się do zamieszkania wysiedlono tych, którzy jeszcze tu mieszkali. Otrzymali oni 
lokale na właśnie powstającym Zabobrzu w Jeleniej Górze.  
Widzowie podążający za aktorami pogrążali się w mroku nocy. Pojawiające się 
ciemne chaszcze nie poprawiały nastrojów. Na szczęście pogoda była w miarę 
dobra, tzn. nie padał deszcz. Powoli w oknach nielicznych domostw zapalały się 
światła. Po kolei dochodziliśmy do miejsc, w których jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
stały domy, w gospodach było gwarno, ludzie chodzili do kościoła. Było tak do 
czasu. Przyszedł przecież dzień, kiedy miasteczkiem wstrząsnął niesamowity huk. 
Ludzie zobaczyli jak ich świątynia unosi się w powietrze. Tak, dosłownie cały obiekt 
uniósł się w górę i gdy huk wybuchu ucichł, opadł na ziemię. Ale to już nie był Dom 
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Boży. Budowla zamieniła się w kupę gruzu. Saperzy pokazali, że dobrzy z nich są 
fachowcy. Podobnie uczyniono z innymi budowlami. Zlikwidowano całe ulice. 
Tętniący Rynek zamienił się, po uprzątnięciu gruzu, w pusty plac. Dzisiaj nie ma tu 
już nic poza dołami i dziurami prowadzącymi do podziemnych korytarzy. Jedne z 
nich to wynik odsłonięć powstałych wskutek zapadania się chodników istniejących 
pod miasteczkiem kopalń, drugie to dziury kopane przez poszukiwaczy skarbów. W 
sumie to jedne i drugie są dla nas bardzo niebezpieczne. Nikt nie próbuje ich 
zabezpieczyć, no może poza obwiązaniem danego miejsca taśmą czy sznurkiem. 
Chodząc po chaszczach, zwłaszcza nocą, trzeba bardzo uważać by nie wpaść do 
dziury, bo samemu raczej się z niej nie wydostaniemy.  
 

Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Na zakończenie spektaklu dotarliśmy pod drugi, istniejący, a co  ważne, czynny 
jeszcze, kościół. To tuż obok niego nie tak dawno zapadła się ziemia odkrywając 
mroczną czeluść. To także w pobliżu niego znajdują się resztki po dawnym pałacu. Z 
pięknego niegdyś obiektu pozostały tylko nieliczne murki i kilka piwnic. Niemniej i 
te marne resztki budowli pobudzają u niektórych wyobraźnię i czasami słychać  w 
nocy odgłosy kucia murów. Dziwne to bo wszak wszyscy wiedzą, że właśnie tutaj 
nocą wychodzą z ukrycia białe zjawy. A nie są one nastawione zbyt przyjaźnie do 
tych, którzy zakłócają im ciszę.  
Uczestniczący w dzisiejszym przedstawieniu widzowie mimo, iż są świadomi swojej 
ilości, to nawet na najmniejszy okrzyk czy szmer w ciemności reagują bardzo 
impulsywnie. Widać, że miejsce to wpływa na ich wyobraźnię. Na szczęście 
wszystko jest pod kontrolą i nikomu nic się nie stało, no może poza żywszym biciem 
serca.  
W końcu wracamy wszyscy pod nowy browar gdzie nagle znikają dziwne cienie, 
gdzie nie ma zarośli, w których słychać tajemnicze odgłosy, gdzie czujemy się 
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zupełnie bezpiecznie, gdzie w końcu można wszelkie strachy utopić w miodowym 
trunku, tak by po powrocie do domu zaśmiać się w twarz niedowiarkom, którzy nie 
będąc w Miedziance mówią, że tu nic się nie dzieje. 
 
 

Krzysztof Tęcza 
Zdobywczyni Korony Ziemi - Monika Witkowska w Bukowcu 
 
Regionalna Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy działająca przy Związku Gmin 
Karkonoskich zaprosiła miłośników gór by wieczór 24 kwietnia 2017 roku spędzili w 
Bukowcu, do którego zaproszona została Monika Witkowska – dziennikarka, 
podróżniczka, autorka książek o tematyce górskiej. Przede wszystkim Monika 
Witkowska jest jednym z 21 Polaków, którzy zdobyli Koronę Ziemi. Mało tego 
Monika oprócz 7 szczytów zaliczanych do Korony Ziemi weszła dodatkowo na 2 
kolejne, które niejako uzupełniają listę najwyższych szczytów ziemi. 
 

Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Podczas spotkania mogliśmy dowiedzieć się jak Monika „dochodziła” do celu i co 
przeżyła podczas każdej z wypraw. Pierwszym celem był, jak w większości 
wypadków, Kilimandżaro – 5895 metrów n. p. m. najwyższa góra Afryki, nie dość, że 
uważana za jedną z najpiękniejszych gór świata, jest tak naprawdę jedną z 
najbezpieczniejszych gór, zwłaszcza dla poczatkującego podróżnika. Dlatego każdy 
kto rozpoczyna swoją przygodę z górami wysokimi powinien zaczynać właśnie tutaj 
w Tanzanii. Tak też postąpiła Monika, tyle że pierwsze jej wejście na szczyt (była 
tam kilka razy) miało miejsce w niezbyt odpowiedniej porze roku co, ze względu 
właśnie na pogodę, nie dało tyle satysfakcji jak kolejne wejścia. To tam Monika 
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przeżyła swoją chwilę słabości, która ze względu na wysokość omal nie skończyła 
się odwrotem prawie spod samego wierzchołka góry.  
Kolejna wyprawa zakończyła się wejściem na Elbrus – 5642 metry n. p. m., uważany 
przez niektórych za najwyższą górę Europy. Położona na Kaukazie rywalizuje o to 
miano z Mt Blankiem. Elbrus wbrew wrażeniu jakie wywołuje jest górą bardzo 
niebezpieczną o czym świadczą liczne wypadki (także śmiertelne) wśród turystów, 
którzy nie wykazali stosownej czujności. 
Monika zachęcona dotychczasowymi wejściami wybrała się na najwyższy szczyt 
Ameryki Południowej leżący w Andach. Była to Aconcagua – 6962 metry nad 
poziomem morza. Tym razem nie było już tak łatwo. Szczyt ten okazał się sporym 
wyzwaniem ale droga prowadząca przez miejsce zwane Lodowcem Polaków 
pozwoliła osiągnąć wymarzony cel.  
Teraz nie było już problemu by ruszyć na najwyższy szczyt Alp Mont Blanc – 4810 
metrów. Jak się okazało jedyną trudnością było tam miejsce, w którym stale 
obrywają się duże głazy mogące doprowadzić do tragedii.  
Kolejna wyprawa poprowadziła Monikę na najwyższą górę świata Mont Everest – 
8848 metrów. To w zasadzie tutaj dowiedziała się ona jak smakuje zwycięstwo nad 
własnymi słabościami. Najwyższa góra świata uczy bowiem pokory i wykorzystuje 
każdą oznakę słabości czy braku czujności o czym przekonała się niejedna osoba 
chcąca po prostu „zaliczyć” szczyt. 
 

Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Po zdobyciu najwyższej góry świata Monika zdecydowała, że warto pokusić się o 
zdobycie Korony Świata. Do tej pory o tym nie myślała. Gdy jednak udało się 
szczęśliwie wrócić z Mont Everestu pojawiła się szansa na dokonanie tego co 
wydaje się niemożliwe do spełnienia. Dlatego teraz wybrała się na najwyższy szczyt 
Ameryki Północnej – Denali – 6194 metry. Szczyt ten nazywany do niedawna 
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McKinley, ze względu na swoje położenie na terenie Alaski jest niezwykle trudny do 
zdobycia. Chodzi tutaj zarówno o fizyczne dotarcie w jego okolice jak i pokonanie 
panujących tu warunków pogodowych, które z reguły są nieprzyjazne każdemu 
śmiałkowi chcącemu wejść na wierzchołek góry. To tutaj Monika po raz pierwszy 
poznała co oznacza natura. Poznała jej siłę. Poznała także słabości ludzkie a także 
spotkała się z lekceważeniem gór graniczącym z głupotą przez nieodpowiedzialnych 
ludzi uważających, że wszystko im się uda. Nie, nie wszystko udaje się w górach 
czego namacalnymi dowodami są krzyże i kopczyki widziane na trasach 
podejściowych prowadzących w rejon szczytu. 
Piramida Carstensz – 4884 metrów n. p. m. to najwyższy szczyt Australii i Oceani. 
Co prawda jej wysokość może wskazywać, że nie sprawi większych trudności przy 
wchodzeniu jednak jest to bardzo złudne. Zarówno bowiem samo dotarcie pod 
szczyt jak i wejście nań to niezwykłe wyzwanie. Praktycznie cała droga to jeden 
wielki tor przeszkód. Trzeba wielkiego samozaparcia by przetrwać takie warunki. Po 
takim jednak „wyczynie” Monika była pewna, że dokończy podjętego przez siebie 
wyzwania, że uda jej się zdobyć Koronę Ziemi. 
Następny szczyt to Góra Kościuszki – 2228 metrów będący najwyższą górą Australii. 
Co prawda, ze względu na jego wysokość, wydaje się, iż wejście nań to zwykły 
spacerek jednak także trzeba potraktować wyprawę w te rejony poważnie.  
 

Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Ostatnim szczytem zaliczanym do Korony Ziemi, na który udało się wejść Monice 
był Masyw Vinsona – 4892 metry n. p. m. położony na Antarktydzie. Tutaj, poza 
temperaturami, sporą niedogodnością są zasady czystości jakich należy 
przestrzegać. Na białym kontynencie nie wolno pozwolić sobie nawet na 
najmniejsze zaśmiecanie. Wszystko należy zbierać do pojemnika i przynosić do 
bazy. Dostaje się nawet specjalne worki z materiałem wiążącym na odchody tak by 
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nic nie zmąciło bieli tego miejsca. Potem wszystko jest wywożone samolotami za 
ocean. 
Monika Witkowska pokazała nam podczas swojego wykładu, że jeśli ma się nawet 
tak wielkie marzenia można je zrealizować. Trzeba tylko tego chcieć.  
Monika Witkowska, mimo takich osiągnięć, zawsze chętnie wyrusza w góry niższe, 
tak by cieszyć się ich pięknem. Tym razem odwiedziła nasze Karkonosze. A w 
Bukowcu zapoznała się z działalnością Regionalnej Pracowni Krajoznawczej 
Karkonoszy i na pamiątkę swego tutaj pobytu wpisała się do Księgi pamiątkowej. 
   

Dominika Kałabun 
„Wisła łączy”- „Rok rzeki Wisły” 
 
W myśl hasła roku 2017 ogłoszonego przez ZG PTTK czyli Wisła łączy Oddziałowa 
Komisja Krajoznawcza i Regionalna Pracownia Krajoznawcza działające przy 
Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu zaprosiły wszystkich chętnych na 
wycieczkę krajoznawczą do Tczewa. Wycieczka odbyła się pociągiem, w sobotę 
01.04.2017r., a przygotowana została przy współpracy z Nadwiślańskim Klubem 
Krajoznawczym „TRSOW”. 
Na dworcu PKP w Tczewie zostaliśmy powitani przez grupę przedstawicieli tego 
klubu z prezesem kolegą Tadeuszem Magdziarzem na czele. Przewodnicząca 
Oddziałowej Komisji Krajoznawczej Jolanta Kałabun przywitała wszystkich 
uczestników wycieczki oraz gospodarzy, których przedstawiła elbląskim turystom. 
Uczestnicy na pamiątkę tej wycieczki otrzymali wklejki do kronik i książeczek 
krajoznawczych. Zadowoleni z pięknej pogody, w wyśmienitych humorach, już przy 
dworcu rozpoczęliśmy krajoznawczą przygodę. Na placu dworcowym znajduje się 
bowiem plenerowa wystawa „Historia Parafii i Kościoła pw. Św. Józefa” 
zaprezentowana na osiemnastu tablicach. Kościół ten mieliśmy okazję zobaczyć w 
dalszej części naszej wycieczki. Trzeba powiedzieć, że szczęście nam sprzyjało, bo 
zawsze kiedy zwiedzaliśmy Tczew, ta świątynia była zamknięta i mogliśmy 
podziwiać tylko jej zewnętrzną bryłę. Tym razem mieliśmy przyjemność zobaczyć i 
uwiecznić na zdjęciach jej ciekawe wnętrze. 
Kolega Tadeusz prowadził nas ulicami Tczewa, co rusz zatrzymując się i 
opowiadając nam, co widzimy i co było w tym miejscu wcześniej. Historia 
przeplatała się z teraźniejszością, a my słuchaliśmy i podziwialiśmy panoramę 
miasta skąpanego w słońcu. Tak dotarliśmy nad Wisłę, wzdłuż której znajduje się 
piękny teren rekreacyjny z deptakiem. Tu poznaliśmy historię mostów tczewskich i 
podziwialiśmy ich piękno zasnute lekką mgłą unoszącą się od wody. Wędrując 
bulwarem nadwiślańskim dotarliśmy do punktu widokowego.  Na jego murze 
umieszczony jest wodowskaz oraz tablice ze wskazaniami, dokąd sięgała woda 
podczas kolejnych powodzi oraz ich daty. Spacer deptakiem w tak piękną pogodę i 
możliwość podziwiania miasta od strony Wisły to sama przyjemność dla turysty. 
Idąc za kolegą Tadeuszem dopytywaliśmy się o historię tego czy innego obiektu, 
który wzbudził naszą ciekawość, swoim nietuzinkowym wyglądem.  
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W końcu dotarliśmy do gotyckiego kościoła farnego. Ta świątynia zawsze stoi 
otworem dla strudzonego wędrowca i ciekawego krajoznawcy, dlatego z wielką 
przyjemnością skorzystaliśmy z możliwości podziwiania jej piękna i poznania jej 
ciekawej historii. Z kościoła dotarliśmy do zabytkowego rynku, który ukazał nam 
piękne XVIII-XX-wieczne kamieniczki. Poznaliśmy miejsce gdzie stał kiedyś ratusz 
tczewski, a naszą uwagę przykuła jedna z kamienic, na której znajdują się figury 
czterech pór roku. Dowiedzieliśmy się też, jacy znani ludzie związani byli z tym 
urokliwym miastem.  
Podziwiając fragmenty murów obronnych starego miasta Tczewa skierowaliśmy 
swoje kroki do Muzeum Wisły i Fabryki Sztuk. Ponieważ już kilka godzin 
wędrowaliśmy po mieście to po przybyciu do Muzeum Wisły najpierw 
skierowaliśmy swoje kroki do siedziby klubu „Trsow”. W przytulnym pomieszczeniu 
klubowym przy kawie i herbacie odpoczęliśmy po wędrówce. Odpoczywając 
mieliśmy okazję podziwiać kroniki klubowe, których jest aż 42 tomy!. Niestety czas 
nie pozwolił na obejrzenie wszystkich, ale pierwsza, w której został uwieczniony 
moment założenia klubu w 1992r. i ostatnia, w której jest relacja z jubileuszu 25- 
lecia klubu uzmysłowiły nam jak szybko upływa czas. 
Po odpoczynku udaliśmy się na zwiedzanie Muzeum Wisły, w którym poznaliśmy 
historię królowej polskich rzek i zobaczyliśmy jej nierozerwalny związek i wpływ jaki 
miała na nadwiślańskie miejscowości. Muzeum po remoncie mile zaskoczyło 
wszystkich  pozytywnymi zmianami, jakie w nim nastąpiły. 
Po zwiedzeniu Muzeum Wisły przenieśliśmy się do Tczewa lat międzywojennych za 
sprawą Fabryki Sztuk i wystawy, jaka tam jest zorganizowana. Nowoczesna 
multimedialna wystawa„Tczew-20 lat wolności. 1920-1939” pokazuje wiele żywych 
obrazów przemawiających do zwiedzającego. Można np. posłuchać ciekawych 
rozmów ówczesnych mieszkańców, wtopić się w ruch na rynku tczewskim lub 
posłuchać muzyki ulicznego skrzypka i zapomnianego już dziś kataryniarza. 
Wystawę kończy makieta Tczewa z okresu międzywojennego. 
Kolejnym miejscem, do którego skierowaliśmy nasze kroki było Centrum 
Konserwacji Wraków Statków. Pracownia konserwatorska wyposażona jest w 
sprzęt niezbędny do całego procesu konserwacji zabytków, począwszy od 
zabezpieczenia zabytków w miejscu ich wydobycia, aż po realizację profilaktyki 
konserwatorskiej. 
Po spędzeniu kilku godzin w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły-
Fabryka Sztuk, bardzo zadowoleni udaliśmy się pod budynek dawnej Szkoły 
Morskiej, na której ścianie znajdują się pamiątkowe tablice, a której historię 
poznaliśmy w Muzeum Wisły. Dalej swoje kroki skierowaliśmy w stronę wiatraka 
przechodząc przez park, który jest pozostałością po cmentarzu. Wiatrak holender, 
znajdujący się w logo miasta, zbudowany został w XIX wieku, obecnie jest w rękach 
prywatnych. Wędrując dalej przez miasto nasz wzrok przykuły piękne murale na 
bocznych ścianach bloków. Obecnie jest ich trzy, a kolejne powstaną w następnych 
latach. Poznając zakamarki tego pięknego i ciekawego miasta odwiedziliśmy jeszcze 
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dom, w którym urodził się Grzegorz Ciechowski, znany polski muzyk, lider zespołu 
Republika.  
 

 
Przy tczewskiej lokomotywie. Foto: Tadeusz Magdziarz 

 
 
Ponieważ do pociągu mieliśmy jeszcze trochę czasu to powędrowaliśmy do 
tczewskich lokomotyw. Pierwsza, zielona stoi na dworcu już od lat i obecnie została 
przyćmiona przez drugą, która pojawiła się na nowopowstałym węźle 
transportowym tuż obok dworca PKP. Zabytkowa lokomotywa przyciąga wzrok, 
ponieważ pomalowana została w czarno białe pasy. Nieźle trzeba pokombinować 
nad symboliką tych kolorów, ale jak skojarzymy je z zespołem Republika to 
zrozumiemy, że jest to nawiązanie do miejsca urodzenia Grzegorza Ciechowskiego. 
Na zakończenie naszej wycieczki zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie przy tej pięknej 
lokomotywie. Nieubłaganie upływający czas kazał pożegnać się z naszymi 
gospodarzami i przyjaciółmi z Tczewa i skierować się na pociąg, który zawiózł nas 
do Elbląga. 
Na ręce kolegi Tadeusza w imieniu wszystkich uczestników wycieczki do Tczewa 
składam bardzo serdeczne podziękowania dla koleżanek i kolegów, którzy 
poświęcili nam swój wolny czas i tak gościnnie nas u siebie przyjęli. 
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Krzysztof Tęcza 
Spotkanie miłośników zabytków i sprzątanie zamku Bolczów 
 
W sobotę 1 kwietnia 2017 roku miało miejsce kolejne spotkanie członków 
Dolnośląskiego Towarzystwa Miłośników Zabytków, tym razem na zamku Bolczów. 
Aby rozwiać wszelkie wątpliwości powiem od razu, że nie był to żart prima 
aprilisowy. Ze względu na to, że członkowie Towarzystwa mieszkają na całym 
Dolnym Śląsku na miejsce zbiórki wyznaczono parking przed stacją kolejową w 
Janowicach Wielkich. Raz, że jest tam dosyć miejsca by pomieścić dużą ilość 
samochodów, dwa, że ci, którzy postanowili przyjechać pociągiem nie mają daleko. 
Po trzecie wreszcie, co nie jest bez znaczenia, znajduje się tam kilka sklepików, w 
których można dokonać ostatnich zakupów. Wszak w trakcie spotkania 
zaplanowane zostało ognisko.  
 

Janowice Wielkie. Foto: Krzysztof Tęcza 
 
O dziwo, mimo takiej nietypowej daty, na spotkanie przybyło prawie czterdzieści 
osób. Jedyne co pozostało do ustalenia to którą drogę wybrać by dotrzeć do zamku. 
Większość wybrała spacer wzdłuż potoku tak by nie trzeba było się za wiele 
natrudzić. Byli jednak tacy, którzy poszli tradycyjnie szlakiem zielonym. Akurat 
droga ta nie należy do najłatwiejszych, trzeba włożyć sporo wysiłku by ją pokonać.  
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Jak się jednak okazało zarówno jedni jak i drudzy przybyli pod zamek mniej więcej 
w tym samym czasie. Teraz pozostało tylko pozbierać leżące w lesie suche gałęzie i 
rozpalić ognisko. Niestety od naszej ostatniej wizyty znikły znajdujące się tu 
drewniane ławeczki i stoły. Na szczęście spory krąg ułożony z kamieni wyznaczający 
miejsce na ognisko znajduje się na górnym dziedzińcu gdzie można rozsiąść się na 
murkach i kamieniach.  
Gdy tylko pojawiły się pierwsze języki ognia trafiły nad nie z takim trudem 
wniesione tutaj kiełbaski. Trzeba było przecież pokonać pierwszy głód. Trochę to 
trwało ale wreszcie Robert Matwiejów kierujący  
 

Uczestnicy spotkania na zamku Bolczów. Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Towarzystwem mógł przywitać wszystkich i dokonać oficjalnego otwarcia 
spotkania. Również w trakcie posiłku piszący te słowa opowiedział o historii tego 
miejsca a także zachęcił wszystkich do szukania ukrytego tutaj, według legendy, 
olbrzymiego skarbu.  
W wolnym czasie wszyscy chętnie zaglądali w zakamarki warowni by ją poznać. Ze 
względu na piękną pogodę w ciągu kilku godzin jakie tam spędziliśmy przewinęło 
się tak wielu turystów, że aż żal bierze, że nie ma tu już działającego jeszcze po 
wojnie schroniska a właściwie gospody. 
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Efekt sprzątania zamku Bolczów. Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Tym razem spotkanie miało jeszcze jeden cel. Ostatnim czasem bardzo modne 
zrobiło się sprzątanie świata. Co prawda pomysł taki nie jest wcale młody ale godny 
naśladowania. Dokładnie 42 lata temu młodzi turyści z Oddziału PTTK „Sudety 
Zachodnie” w Jeleniej Górze przybyli na zamek Bolczów właśnie w celu jego 
posprzątania. W tamtym czasie zamek był tak zapuszczony, że nie wystarczyło 
zebrać leżące wszędzie śmieci. Uczestnicy wyprawy przywieźli z sobą łopaty i 
odkopywali schowane pod ziemią dziwne przedmioty. Równali także teren.  
Teraz ponad czterdzieści lat od tamtego wydarzenia postanowiliśmy wrócić do 
tematu i ponownie posprzątać teren zamku. Pomysł rzucony przez Regionalną 
Pracownię Krajoznawczą Karkonoszy działającą w Związku Gmin Karkonoskich w 
Bukowcu spodobał się zarówno Dolnośląskiemu Towarzystwu Miłośników 
Zabytków jak i Stowarzyszeniu Historycznemu Sudety z Wałbrzycha. Bardzo 
ważnym był udział Nadleśnictwa „Śnieżka” w Kowarach jako zarządcy terenu. To 
właśnie dzięki temu otrzymaliśmy pomoc miejscowego leśniczego i mogliśmy 
zorganizować transport samochodowy bez którego ciężko byłoby nam dostarczyć 
do leśniczówki wielkie wory zebranych śmieci. W sumie wynieśliśmy z zamku 800 
litrów śmieci.  
Muszę podkreślić, że mimo iż samo sprzątanie zamku wszyscy potraktowali jako coś 
naturalnego to nie było to wcale takie proste ani łatwe. Bo sporą ilość śmieci trzeba 
było pościągać z murów, skał i rosnących tutaj drzew, również z podziemi. Przy 
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okazji rozglądano się za ukrytym tutaj skarbem ale jak to w życiu bywa nic nie 
znaleziono.  
Uczestnicy spotkania po ciężkiej pracy powędrowali do Miedzianki gdzie po jej 
zwiedzeniu spotkali się w browarze by odpocząć i nabrać sił na drogę powrotna do 
swych domów. 
 

 
 
Krzysztof Tęcza 
W Bukowcu nagrodzono młodzież  
 
 

 
 
 
 
W sobotę 11 marca 2017 roku w siedzibie Związku Gmin Karkonoskich w pałacu w 
Bukowcu spotkali się uczestnicy tegorocznej edycji  Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” – 2017. Przybyli 
zarówno uczniowie biorący udział w konkursie jak i ich rodzice i opiekunowie.  
Konkurs „Poznajemy Ojcowiznę” organizowany jest od ponad 20 lat przez Polskie 
Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze i obejmuje swoim zasięgiem cały kraj.  
Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. Podstawowe cele konkursu to: poznawanie Ziemi Ojczystej, 
pogłębianie wiadomości o miejscu zamieszkania, rozwijanie wśród dzieci i 
młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturalnych 
swojego regionu, dokumentowanie poznawanych obiektów, integracja dzieci z 
różnych środowisk, wychowanie patriotyczne młodzieży poprzez krajoznawstwo, 
turystykę i popularyzację swojej Małej Ojczyzny. 
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Młodzi krajoznawcy z Dolnego Śląska. Foto: Anna Tęcza 
 
Ze względu na spore zainteresowanie uczestnictwem w konkursie młodzieży 
szkolnej całość podzielono na kilka etapów. Pozwaliło to na sprawny przebieg prac 
związanych z przyjmowaniem i oceną prac. W roku obecnym, tak jak i w 
poprzednim, organizacja etapu wojewódzkiego obejmującego Województwo 
Dolnośląskie przypadła Oddziałowi PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze. To 
właśnie tutaj spłynęły prace ze szkół w: Bolesławcu, Dąbrowie Bolesławieckiej, 
Jelczu-Laskowicach, Jeleniej Górze, Kraśniku Dolnym, Legnicy, Nowogrodźcu, 
Piechowicach, Świeradowie Zdroju, Wrocławiu i Wykrotach. Na 28 przysłanych 
opracowań było 12 prac indywidualnych i 3 prace zbiorowe, wykonane pod opieką 
11 nauczycieli z 10 szkół podstawowych; 8 prac indywidualnych i 3 prace zbiorowe, 
wykonane pod opieką 9 nauczycieli z 9 szkół gimnazjalnych oraz 2 prace 
indywidualne wykonane pod opieką 1 nauczyciela z 1 szkoły ponadgimnazjalnej. Na 
uwagę zasługuje fakt, że były to nie tylko prace pisemne (18) ale także 
multimedialne (8) oraz gra planszowa (1) i  rysunek (1). 
Do oceny zgłoszonych prac powołano Komisję konkursową w składzie: Krzysztof 
Tęcza i Andrzej Mateusiak. Poziom zgłoszonych prac był bardzo zróżnicowany ale 
najważniejszym był fakt, że  młodzież  zainteresowała się historią swojej okolicy, a 
przede wszystkim losami najbliższych, co zapewne zbliżyło ich do dziadków czy 
rodziców, od których uzyskiwali często nieznane fakty z ich życia.  
Wybrane i nagrodzone przez komisję prace zgłoszone do etapu wojewódzkiego 
zostaną przesłane do Warszawy gdzie będą oceniane w etapie centralnym. Jest 
szansa, by tak jak w roku ubiegłym, któraś z tych prac zdobyła jedno z głównych 
miejsc.  
Oto wyniki tegorocznych Eliminacji Województwa Dolnośląskiego Młodzieżowego 
Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” – 2017:  
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Szkoły podstawowe 
 
Kategoria - praca indywidualna  
I miejsce - „Moje  miejsce na ziemi, czyli Ameliańskie zakamarki”, autorka: Amelia 
Maj ze Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu (opiekun Iwona Bodyl) 
 
Kategoria - praca zbiorowa  
I miejsce - „Zaginiona Leśnica – pozostały stare zdjęcia i ludzkie wspomnienia”, 
autorzy: Anna Jurczak, Anna Ogibe i Kamila Smyk  ze Szkoły Podstawowej nr 51 im. 
Jana Pawła II we Wrocławiu (opiekun Piotr Staniów) 
 
Kategoria - praca multimedialna  
I miejsce – film „W królestwie Viadrusa – moja najciekawsza ścieżka krajoznawczo-
turystyczna”, autorka:  Kinga Kornacka ze Szkoły Podstawowej im. Adama 
Rapackiego we Wrocławiu (opiekun Radosław Kalka) 
 
Szkoły gimnazjalne 
Kategoria - praca indywidualna 
I miejsce - „Osierocony”, autorka: Katarzyna Salawa z Gimnazjum nr 1  im. 
Ratowników Górskich w Świeradowie Zdroju (opiekun Teresa Fierkowicz)  
   
Kategoria - praca zbiorowa  
I miejsce – gra planszowa „Śladami średniowiecznego Wrocławia – w poszukiwaniu 
zaginionej wagi”, autorzy: Paulina Bryk, Hanna Witkowska, Hanna Olechowska i 
Marta Drozd z  Gimnazjum nr 14 we Wrocławiu (opiekun Anna Masłowska)  
 
Kategoria - praca multimedialna  
I miejsce – film „Moje miasto. Moja pasja. Historia Centrum Integracji Kulturalnej w 
Bolesławcu”, autorzy:  Melania Florczak, Dominika Klecha i Emilia Piotrowska z 
Gimnazjum Samorządowego nr 4 w Bolesławcu (opiekun Marzena Bronowicka) 
 
Szkoły ponadgimnazjalne 
Kategoria – praca indywidualna  
I miejsce - „Magia malutkiej dolnośląskiej wsi... Miłkowice w kolej zaklęte…”, 
autorka: Katarzyna Matuszkiewicz z Zespołu Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy (opieka Grażyna Maciak)  
 
Kategoria - praca multimedialna 
I miejsce – prezentacja „Czarny koń legnickich szachownic? Poznaj pasję Piotra 
Kowalaka”, autor: Patryk Orzłowski z Zespołu Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących im. Henra Pobożnego w Legnicy (opieka Grażyna Maciak) 
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Oczywiście wszystkie wyróżnione prace zostaną wysłane na konkurs centralny do 
Warszawy gdzie będą oceniane jeszcze raz. Dziękując wszystkim za zaangażowanie, 
prowadzący spotkanie wiceprezesi Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej 
Górze (Andrzej Mateusiak i Krzysztof Tęcza), wręczyli dyplomy i nagrody książkowe 
autorom nagrodzonych prac oraz ich opiekunom, a następnie przekazali  wszystkim 
uczestnikom konkursu nagrody pocieszenia a ich opiekunom dyplomy za opiekę 
merytoryczną.  
Po zakończeniu podsumowania konkursu kierownik Regionalnej Pracowni 
Krajoznawczej Karkonoszy oprowadził wszystkich chętnych po pałacu w Bukowcu – 
siedzibie Związku Gmin Karkonoskich.     
W tym miejscu pragniemy, jako organizatorzy etapu dolnośląskiego, podziękować 
serdecznie nauczycielom, wychowawcom i  opiekunom prac oraz rodzicom za ich 
bezinteresowne zaangażowanie się w pomoc i porady udzielane uczniom. Ich 
wysiłek bowiem, na tym etapie, często powodował, że autorzy prac nie 
rezygnowali.    
 
Konkurs był dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze oraz 
Związek Gmin Karkonoskich w Bukowcu.  
 
 
 
Propozycje 
 

Robert Chrzanowski 
Najstarszy zabytek Rumii 
 
Położona w powiecie wejherowskim, przy granicy z Gdynią, Rumia nie wzbudza 
większego zainteresowania wśród przejeżdżających przez nią turystów kierujących 
się najczęściej w kierunku Helu czy Słupska. Niewątpliwie byliby zdumieni, gdyby 
ich poinformować, że właśnie w tym mieście znajduje się jedna z najstarszych 
pomorskich parafii, a materialne ślady owej „starożytności” można podziwiać do 
dziś.  
Parafia w Rumii powstała prawdopodobnie w końcu XII w, choć jest też możliwe, że 
założyli ją oliwscy cystersi, którzy otrzymali Rumię od rycerza Sulisza i księcia 
Subisława II przed 1215 r. Kościół stanął na terenie istniejącego już wcześniej 
cmentarza, co wykazały badania archeologiczne z lat 1995-1996. W każdym razie 
parafia pojawia się na kartach historii 31 października 1253 roku. Tego dnia biskup 
włocławski Wolimir rozstrzygnął konflikt między cystersami z Oliwy a 
norbertankami z Żukowa. Cystersi posiadali bowiem północną część Kępy 
Oksywskiej podległą parafii w Oksywiu, samo Oksywie natomiast należało do 
klasztoru z Żukowie. Cystersi, nie chcąc przysparzać zysków swoim rywalkom, 
nakazali mieszkańcom wsi należących do oliwskiego klasztoru udawać się do 
kościoła w Rumii i tam składać wszelkie daniny. Norbertanki, nie mogąc się 
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pogodzić z takim uszczupleniem swoich dochodów poprosiły biskupa o interwencję. 
Biskup dokładnie rozgraniczył obie parafie i zabronił rumskiemu proboszczowi 
(„Plebanus de Rumpna”) rościć pretensje do opieki duszpasterskiej nad 
miejscowościami na Kępie Oksywskiej.  
Po tym incydencie przez długi czas nie mamy żadnych wiadomości o rumskiej 
parafii. Dopiero w 1474 roku pojawia się wzmianka o kaplicy św. Krzyża w Rumi. 
Rok później dowiadujemy się więcej o kościele. Miał on w tym czasie składać się z 
murowanego prezbiterium i nawy o konstrukcji ryglowej. Dwie ściany tegoż 
prezbiterium możemy podziwiać do dziś. 
 

 
Ruiny kościoła w Rumii. Foto: Robert Chrzanowski 

 
Pod koniec XVI wieku biskup włocławski Hieronim Rozrażewski przeprowadził 
wizytacje wszystkich podległych mu parafii. Z 1583 roku pochodzi opis rumskiego 
kościoła. Nosił on wówczas wezwanie św. Stanisława. Proboszczem był Valbius 
Holender, a witrykami (członkami rady parafialnej) Walenty Alpheikt, Jakub 
Temermann i wójt Michał Kruszer. Na wyposażenie kościoła składał się srebrna 
monstrancja z mosiężną podstawą, srebrny kielich i krzyż. Zapewne w kościele 
znajdował się już dzwon z 1530 roku z napisem 
„ihesus*nasarenus*en*Koenick*der*jvden*der*barme*di*aver*vns”, który wisiał 
na wieży jeszcze w 1907 r. Wkrótce potem z inicjatywy opata oliwskiego Dawida 
Konarskiego kościół został odnowiony i przebudowany (upamiętniała to 
chorągiewka na dachu z datą 1599 i herbem opata). Z kolejnej wizytacji z 1597 roku 
dowiadujemy się że proboszczem był cysters z Oliwy Bartłomiej Reich. Kościół 
posiadał dwa ołtarze; na większym, powstałym około 1584 roku, namalowane było 
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wyobrażenie Krzyża Świętego; nad głównym obrazem znajdował się drugi, 
mniejszy, przedstawiający drogę do Emaus. Stara dzwonnica była już zniszczona, a 
na jej miejscu stała nowa z muru pruskiego. Co ciekawe, obie wizytacje stwierdzają 
brak śladów wskazujących na konsekrację kościoła. Zapewne były w pierwotnej 
budowli, a po kolejnych przebudowach z XV i XVI wieku nie dopełniono tego 
obowiązku. 
 

 
Kościół pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Rumii. Foto: Robert Chrzanowski 

 
Sto lat później, wg wizytacji z 1686 roku kościół nosi już wezwanie św. Krzyża (w 
1710 roku wymieniony został kolejny patron – św. Mikołaj). Budynek pokryty był 
gontem, ale silnie zniszczonym. Jak widać, wojny szwedzkie, które znacznie 
zubożyły pomorskie wsie, miały także wpływ na kościół. Upadek budowli 
postępował. W 1782 roku kościół „starością i słabością swoją nachyla się ku ziemi”, 
w dachu są liczne dziury, a wnętrze przedstawia sobą stan opłakany, „wszystko 
wraz i ołtarze nowe potrzeba tu robić”. Ten stan nie trwał jednak już zbyt długo. 
Nastąpił generalny remont kościoła. Zostało zachowane gotyckie prezbiterium, ale 
nawy otrzymały nowe ceglane ściany (fragment ściany północnej zachował się do 
dziś). Dzwonnica została rozebrana, a nowa postawiona obok, na południe od 
kościoła. Budynek kościelny liczył sobie 22 metry długości i 8 metrów szerokości. 
Wiek XIX przyniósł rozwój Rumi i okolicznych miejscowości. Wiązało się to ze 
wzrostem liczby ludności. Stary kościół zaczynał już być za ciasny dla wiernych. Poza 
tym w 1859 roku został poświęcony w Rumi o wiele większy i okazalszy kościół 
ewangelicki (obecnie sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 1), co również 
musiało stanowić dodatkowy bodziec dla rumskich proboszczów. Proboszcz 
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Wojciech Ziemann rozpoczął starania o budowę nowego kościoła. W 1910 roku 
projekt techniczny był już gotowy, natomiast w październiku 1913 roku kościół 
znajdował się w stanie surowym. Zbudowano go po przeciwnej stronie drogi 
(obecnie ul. Kościelna), naprzeciw starego kościoła. Perturbacje związane z wojną i 
problemy finansowe spowodowały, że został poświęcony dopiero 19 czerwca 1921 
roku. Otrzymał wezwanie Znalezienia Krzyża Świętego. 
A co ze starym kościołem? 14 marca 1907 r. oglądu budynku dokonał 
prowincjonalny konserwator zabytków w Prusach Zachodnich Bernhard Schmid, 
który sporządził szczegółowy opis kościoła i jego wyposażenia. Podkreślił on wagę 
historyczną kościoła i jego cennej zawartości oraz przyznał pieniądze na prace 
zabezpieczające. Niestety, po wzniesieniu nowego kościoła, stan techniczny 
starożytnej budowli ciągle się pogarszał. „Diecezja chełmińska. Zarys historyczno – 
statystyczny” z 1928 roku tak go opisuje: „Kościół stary, zachowany dla swej 
osobliwej struktury, używany jako trupiarnia, salka do zebrań i dla nauki. 
Nabożeństwo się w nim nie odprawia.” W latach dwudziestych przeniesiono z niego 
ołtarz główny i umieszczono w bocznej nawie nowego kościoła.  
II wojna światowa przyspieszyła upadek starego kościoła. We wrześniu 1939 roku o 
Rumię toczyły się zażarte walki. Kościół musiał je przetrwać, gdyż w czasie okupacji 
Wehrmacht urządził w nim magazyn. Nie wpłynęło to zapewne dobrze na jego stan. 
W 1945 roku Rumia ponownie znalazła się w ogniu walk, które przeszły do historii 
jako „bitwa pod Janowem”. Stary kościół wyszedł z nich uszkodzony, ale nadal 
jeszcze przez kilka lat odbywały się tam nauki religii. Niestety, nowe czasy nie były 
sprzyjające dla wiekowej budowli. Brak środków na remont przypieczętował jej 
upadek. Pozbawiony opieki kościół został zdewastowany i rozebrany. Ocalały 
jedynie dwie ściany gotyckiego prezbiterium i fragment nawy północnej. W 1969 
roku jest już określany jako ruina. Niemały udział w dewastacji mieli mieszkańcy 
Rumi, którzy skrzętnie wywozili stamtąd cegły i żeliwne ozdoby grobów na 
cmentarzu. Skandaliczny jest również fakt, iż średniowieczny kościół został wpisany 
do rejestru zabytków dopiero 16 października 1989 roku (pod nr 1062). Dopiero w 
1994 roku rozpoczęto tam badania archeologiczne, które doprowadziły do odkrycia 
najstarszych fundamentów kościoła, prawdopodobnie jeszcze z XII wieku. 
Wyremontowano zachowane mury i zaznaczono obrys fundamentów. W grudniu 
1994 roku działacze Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego w Rumii na szczątkach 
kościoła postawili pomnik Mściwoja II, ostatniego księcia Pomorza Gdańskiego. 
Na razie na tym zakończyły się prace. Wprawdzie w lipcu 2007 władze Rumii 
zdecydowały się na rekonstrukcję starego kościoła, w którym miało się znaleźć małe 
muzeum, galeria sztuki, i gdzie mogłyby odbywać się również przedstawienia 
teatralne, jednak od tych zapowiedzi mija już 10 lat, a początku prac przy 
odbudowie jednego z najstarszych obiektów sakralnych na Kaszubach nawet nie 
widać. 
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Spotkania krajoznawcze 
 

 
 
Alicja Wrzosek, Ryszard Józef Wrzosek 
Pomorski Sejmik Krajoznawczy „Mijające krajobrazy Pobrzeża 
Słowińskiego” 
 

Foto: Ryszard Wrzosek 
 
Siódmy z kolei sejmik krajoznawczy z ogólnopolskiego cyklu  „Mijające krajobrazy 
Polski”   odbył się w październiku 2016 r. w Gdyni i Słowińskim Parku Narodowym. 
Temat sejmiku to „Mijające krajobrazy Pobrzeża Słowińskiego”. Dwie sesje, naukowa 
i krajoznawcza miały miejsce w Gdyni w dn. 21 i 28 października 2016 r. Trzecia sesja 
przyrodnicza w Rąbce i wycieczka przyrodnicza do Słowińskiego Parku Narodowego 
odbyły się 22 października 2016 r. Sejmik zorganizowało Pomorskie Porozumienie 
PTTK w Gdańsku a bezpośrednimi wykonawcami było Pomorskie Kolegium 
Instruktorów Krajoznawstwa PTTK i Pomorska Komisja Fotografii Krajoznawczej 
PTTK w Gdańsku. Współorganizatorami sejmiku był Oddział Gdański Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego, Okręg Gdański Ligi Ochrony Przyrody i Oddział Morski 
PTTK w Gdyni. W sesji naukowej wspomagali nas pracownicy naukowi Instytutu 
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Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Ogółem w sejmiku uczestniczyło 162 osoby (3 
sesje i wycieczka), głównie krajoznawcy PTTK, członkowie PTG i LOP. 

 
Honorowy patronat nad sejmikiem objęli: Mieczysław Struk – Marszałek 
Województwa Pomorskiego, prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała – JE Rektor UG, prof. 
dr hab. Waldemar Surosz - Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii UG praz 
Roman Bargieł – Prezes ZG PTTK. Patronat medialny sprawowali: „Gazeta 
Uniwersytecka” - UG, „Gościniec” - ZG PTTK, „Pomerania” -  Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie i „Dziennik Bałtycki” - gazeta codzienna Pomorza. Komitetem 
Organizacyjnym Sejmiku kierowali: Ryszard Józef Wrzosek – przewodniczący, Piotr 
Paweł Woźniak – zastępca i Alicja Wrzosek – sekretarz. Kierownictwo naukowe sesji 
sprawowała prof. UG dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska z Katedry Limnologii 
Instytutu Geografii UG. 

Foto: Ryszard Wrzosek 
 
Organizacja sejmiku w Gdyni związana była z 90. rocznicą uzyskania praw miejskich 
oraz 110 rocznicą powołania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, obecnie PTTK 
a także 88 rocznicą powstania w Gdyni Oddziału Morskiego PTK, poprzednika PTTK. 
Uczestników sesji naukowej powitał R.J. Wrzosek, przewodniczący Komitetu Org. 
Sejmiku  . Przypomniał, że seminaria i sejmiki krajoznawcze zainicjowała Komisja 
Krajoznawcza ZG PTTK po VI Kongresie Krajoznawstwa Polskiego, który odbył się w 
2010 r. w Olsztynie. Przyjęto temat cyklu ogólnopolskiego pn. „Mijające krajobrazy 
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Polski”. W woj. pomorskim co roku od 2011 odbywają się pomorskie sejmiki 
krajoznawcze pn. „Mijające krajobrazy Pomorza”, poświęcone różnym regionom 
geograficznym, m. in. w 2016 r. Pobrzeżu Słowińskiemu a w 2017 r. - Wiśle w 
krajobrazie Pomorza jako, że rok 2017 został uznany przez Sejm RP – Rokiem rzeki 
Wisły. Ciepłymi słowami powitała zebranych na sesji uczestników prof. UG dr hab. E. 
Bajkiewicz- Grabowska, która od kilku lat wspomaga organizację sejmików i 
sprawuje kierownictwo naukowe sesji. W imieniu Instytutu Geograficznego UG 
powitał uczestników sesji prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, - kierownik Katedry 
Geografii Rozwoju Regionalnego UG. Profesor wspiera organizację sejmików i sam 
jest wykładowcą na ww. sesjach. W imieniu Rady Miasta Gdyni powitał wszystkich 
dr Jarosław Kłodziński, radny Gdyni, zajmujący się także krajoznawstwem i 
turystyką, na Pomorzu, głównie w Gdyni.  
Sesja naukowa miała miejsce 22.X.2016 r. w sali InfoBox Gdynia. Obradom 
przewodniczyła prof. UG dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska. 4 referaty dot. 
charakterystyki fizyczno-geograficznej Pobrzeża Słowińskiego przedstawili: Jan 
Mordawski, Izabela Chlost, Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska  oraz Edmund Gruchała. 
Prezentacje krajoznawcze Słowińskiego Parku Narodowego pokazali: Tadeusz 
Łomiński oraz Paweł Raczyński i Włodzimierz Sakwiński. Referaty i prezentacje były 
bogato ilustrowane mapami, wykresami i zdjęciami obiektów. Na zakończenie sesji 
przedstawiono 2 filmy autorskie : „Starorzecze Piaśnicy” produkcji Ocean 
Instrument i „Życiodajne Gardno” produkcji Andrzeja Mielczarka wraz z  
komentarzem Jarosława Samsela. Sesję zakończyła dyskusja pod kierunkiem prof. E. 
Bajkiewicz-Grabowskiej, w czasie której zwracano szczególną uwagę na ochronę 
środowiska, tego unikatowego regionu Pobrzeża Południowo – Bałtyckiego. 
Na zakończenie sesji naukowej w dn. 23.X.2016 r. odbyła się wycieczka 
krajoznawcza do Słowińskiego Parku Narodowego. W wycieczce uczestniczyło blisko 
50 osób, w tym naukowcy UG, przewodnicy i piloci wycieczek oraz krajoznawcy. 
Przewodnikami na wycieczce byli : Jan Mordawski i Ryszard Józef Wrzosek. Przed 
zwiedzaniem SPN odbyła się sesja przyrodnicza w filii Muzeum Przyrodniczego  SPN 
w Rąbce. Sesję poprowadziła mgr inż. Katarzyna Sitkowska – starszy specjalista ds. 
edukacji a bezpośrednio po sesji odbyło się zwiedzanie Słowińskiego Parku 
Narodowego pod kierunkiem p. Sitkowskiej. Atrakcją był przejazd meleksami z Rąbki 
aż pod Wydmę Łącką, najwyższą wydmę ruchomą - ok. 30 m. n.p.m. Potem 
maszerowaliśmy szlakami pieszymi (czerwony i niebieski) na plażę bałtycką, skąd 
innymi dróżkami powróciliśmy do Rąbki. Na licznych postojach przewodniczka SPN 
dokładnie objaśniała zjawiska przyrodnicze, zwracając główną uwagę na 
ukształtowanie wydm i florę oraz ciekawostki przyrodnicze. W rejonie jeziora Łebska 
pas wydmowy osiąga maksymalną szerokość ok. 1,5 km. Jest to wyjątkowo piękny, 
północno-zachodni fragment wybrzeża województwa pomorskiego. Od 1977 r. ten 
region stanowi także światowy rezerwat biosfery. Dla środowiska przyrodniczego 
SPN szczególnie dużą wartość przyrodniczą mają rozległe torfowiska i ostoje 
zwierzyny, głównie ptaków. Z największych na tym terenie osobliwości można podać 
obecność orła bielika. Na obszarze SPN rośnie ok. 900 gatunków roślin 



44 

 

 

naczyniowych, z których ponad 70 objętych jest ochroną prawną oraz wiele 
porostów i mszaków.  
Trzecia sesja - krajoznawcza dot. Pobrzeża Słowińskiego odbyła się 28.X.2016 r. w 
siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Sesji przewodniczył 
Ryszard Józef Wrzosek a wzięli w niej udział głównie krajoznawcy i przewodnicy 
turystyczni PTTK. Przedstawiono 6 prezentacji krajoznawczo-przyrodniczych dot. 
Pobrzeża Słowińskiego. Autorami wystąpień byli: Paweł Raczyński i Włodzimierz 
Sakwiński, Jarosław Kaczmarczyk, Alicja Wrzosek i Ryszard Józef Wrzosek – 
dwukrotnie. Sesję zakończyła dyskusja, prowadzona przez przewodniczącego sesji i 
dotyczyła głównie organizacji wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych w regionie 
Pobrzeża Słowińskiego oraz szlaków turystycznych.  
Organizatorzy sejmiku gorąco dziękują za patronat honorowy władzom 
samorządowym i redakcjom pism za patronat medialny przy wsparciu  
propagowania i popularyzowania piękna regionów województwa pomorskiego.  
 
          
 
 
 

Dominika Kałabun 
Seminarium „Mijające krajobrazy Polski” 
Ziemia Elbląska wczoraj i dziś 
 
Dnia 25 listopada 2016 odbyło się w Elblągu seminarium w ramach ogólnopolskiego 
cyklu Mijające krajobrazy Polski. Organizatorem spotkania była Regionalna 
Pracownia Krajoznawcza i Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w 
Elblągu przy pomocy Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Kamila Norwida, która 
udostępniła nam salę. Współorganizatorami były również Park Krajobrazowy 
Mierzei Wiślanej i Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. 
Spotkanie zorganizowaliśmy w piątek z myślą o studentach i grupach młodzieży 
licealnej, które mogłyby uczestniczyć w konferencji w czasie zajęć lekcyjnych. 
Intuicja nas nie zawiodła i dzięki zaproszeniom wysłanym do zaprzyjaźnionych szkół 
mieliśmy całą salę gości. Jako, że była to u nas pierwsza konferencja tego cyklu, na 
początek przedstawiliśmy zebranym uczestnikom jego genezę i koncepcję. 
Jako pierwsza wystąpiła pani Jola Zielińska z prezentacją Krajobrazy Ziemi Elbląskiej, 
która wprowadziła zebranych w zagadnienia związane z geografią naszego regionu. 
Uczestnicy dowiedzieli się jakie krainy geograficzne wchodzą w skład Ziemi 
Elbląskiej, czym się wyróżniają, co je ukształtowało i jak wpływa to na przyrodę oraz 
jakie kroki podejmujemy żeby chronić tytułowe krajobrazy. Była to dobra 
rozgrzewka dla uczestników przed kolejnymi prezentacjami, które dotyczyły 
pojedynczych, wybranych aspektów przyrody lub historii. 
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Drugim gościem była pani doktor Grażyna Nawrolska, archeolog, która przez wiele 
lat prowadziła badania na elbląskim Starym Mieście. Pani Grażyna z godną 
pozazdroszczenia swobodą opowiedziała nam o różnych ciekawych obiektach, 
które zostały znalezione podczas wykopalisk. Wiele z prezentowanych przez nią 
zabytków jest wyjątkowych na skalę światową tak jak średniowieczna giterna, jedna 
z trzech zachowanych na świecie czy naczynie w kształcie fallicznym. Archeologia 
jest mostem między tym co już minęło, a dniem dzisiejszym co idealnie udało się 
przedstawić podczas drugiej prezentacji naszego spotkania. 
Kolejnym prelegentem był Leszek Marcinkowski, dzięki któremu płynęliśmy wraz z 
wodami Żuław przez kolejne trzydzieści minut. Określenie kraj na wodzie idealnie 
pasuje do tego regionu powstałego w delcie Wisły, do czego nikt z obecnych nie ma 
już wątpliwości. Leszek opowiedział o tym jak woda ukształtowała Żuławy, jak 
zmieniał się przebieg Wisły i Nogatu, ile w tym natury, a ile ingerencji człowieka. W 
swoim wystąpieniu poświęcił miejsce roślinności i faunie wodnej, przedstawił 
architekturę – mosty, śluzy, zapory. Uwagę poświęciliśmy też wyjątkowej turbinie 
parowej w Różanach, gdzie zachowały się w pełni sprawne urządzenia 
wyprodukowane przez elbląskie zakłady Schichaua i Komnicka. 
No koniec pierwszej części spotkania postanowiliśmy się zapuścić w mało znane 
tereny. Jeżeli zapytamy kogoś z mieszkańców Elbląga, o to, gdzie można pójść na 
spacer do lasu, bez wątpienia wszyscy odpowiedzą, że do Bażantarni. Rzućmy 
jednak hasło „smoki” i okaże się, że jednak są też inne możliwości. Właśnie „smoki”, 
a właściwie Jelenia Dolina, są jedną z atrakcji Lasów Rakowskich, które były 
bohaterem prezentacji przygotowanej przez Justynę Kozłowską. To była bardzo 
dokładna i wyczerpująca temat prelekcja, w której dowiedzieliśmy się gdzie leżą 
Lasy Rakowskie i jak zmieniały się w ciągu ostatnich kilku lat. Poznaliśmy trzy jeziora 
leżące na ich terenie, roślinność i zwierzęta, które prelegentka spotkała podczas 
swoich spacerów po tym terenie i trochę historycznych ciekawostek. 
Po czterech prezentacjach przyszła pora, na krótką przerwę na kawę i ciastko, 
podczas której uczestnicy konferencji mogli oglądać przygotowaną w gablotach 
wystawę prezentującą na  starych  fotografiach okolice Elbląga i zdjęcia 
współczesne tych samych miejsc. W tym czasie nastąpiła również mała wymiana 
wśród naszych słuchaczy – część młodzieży powróciła do szkół, a inna grupa 
dopiero do nas dotarła. 
Po przerwie zaczęliśmy od mocno przyrodniczego akcentu. Sebastian Nowakowski z 
Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej postanowił przedstawić nam wybrane 
przyrodnicze aspekty Ziemi Elbląskiej. Jako specjalista w tym temacie zaserwował 
nam kawał wiedzy okraszonej pięknymi zdjęciami i kilkoma ciekawostkami. Trzeba 
było widzieć te emocje na twarzach naszych słuchaczy kiedy prowadzący zmieniał 
slajdy! 
Kolejne wystąpienie dotyczyło mniej spektakularnego, ale ciekawego zagadnienia 
kształtowania się krajobrazu kulturowego Żuław. Prezentacja pani Karoliny 
Manikowskiej uzupełniała przyrodniczą prezentację o Żuławach aspektem ludzkiej 
działalności. Najwięcej miejsca poświęciła typom żuławskich wsi, historii i 
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sposobom ich kształtowania, a także tym jak zmiany wprowadzone przez człowieka 
wpływają na przyrodę i krajobraz. 
Skoro już byliśmy przy temacie wpływu człowieka na krajobraz, Jola Bulak 
postanowiła przedstawić nam krótko znane i mniej znane postacie, które w jakiś 
sposób odcisnęły swój ślad na historii i wyglądzie regionu. Opowieść rozpoczęła od 
Prusów i świętego Wojciecha, następnie przeszliśmy do Krzyżaków, którzy budując 
swoje zamki zmienili wygląd regionu na zawsze. Opowiedziała nam też o Mikołaju 
Koperniku, który jako kanonik i administrator dóbr kapituły warmińskiej lokował 
wiele wsi i prowadził szerokie akcje kolonizacyjne oraz o menonitach, 
prowadzących od 2 połowy XVI wieku prace melioracyjne na Żuławach. Prezentacja 
zakończyła się wspomnieniem o postaciach współczesnych – członku PTTK, 
propagatorze turystyki pieszej i patronie KTP „ Delta” śp. Wojciechu Zajchowskim 
oraz prężnie działającym dzisiaj panu Marku Opitz, który pielęgnuje i promuje 
żuławskie tradycje (w prowadzonym przez niego gospodarstwie można spróbować 
np. tradycyjnej menonickiej jałowcówki Stobbes Machandel czy żuławskiego sera 
Werderkäse). 
I tak, zakończyła się ostatnia prelekcja. Podczas siedmiu wystąpień przekonaliśmy 
się, że nasz region ma niejedno oblicze. Poznaliśmy wpływ przyrody i człowieka na 
lokalny krajobraz, a wszystkie prezentacje były ciekawe i okraszone wieloma 
pięknymi zdjęciami. Pożegnaliśmy się ze słuchaczami, podziękowaliśmy 
prelegentom i opuściliśmy zabytkowe mury biblioteki z nadzieją, że kiedyś tam 
wrócimy by znowu posłuchać i porozmawiać o historii, przyrodzie i zabytkach.  
 

Jacek Treichel 
IX Sejmik Krajoznawczy Województwa Mazowieckiego 
 

W sobotę 25 marca 2017 roku odbył się IX Sejmik Krajoznawczy Województwa 
Mazowieckiego. Głównym organizatorem był najmłodszy w stolicy oddział naszego 
stowarzyszenia - Oddział Warszawski PTTK. Ponadto listę organizatorów uzupełnili: 
Urząd Miasta Wołomin i Mazowieckie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK. 
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Punktualnie o 9.00 z Placu Bankowego w Warszawie wyruszył autokar 
z uczestnikami wyprawy. W autobusie znalazły się 54 osoby. Pozostali, którzy nie 
zostali umieszczeni na liście lub mieli inny pomysł na podróż, poruszali się swoimi 
pojazdami. Łącznie w Sejmiku (wg danych organizatorów) brało udział ponad 
90 osób. 
Wyprawa autokarowa odwiedzała ziemię wołomińską, ze szczególnym 
uwzględnieniem miejsc związanych z Bitwą Warszawską. Pierwszym obiektem 
w programie był Cmentarz Poległych w 1920 r. w Radzyminie. Wysłuchaliśmy relacji 
o pobycie w tym miejscu 13 czerwca 1999 r. papieża - świętego Jana Pawła II. 
Wcześniej, w 1920 r., przebywał w tym miejscu nuncjusz Apostolski Achille Ratti, 
późniejszy papież Pius XI. Kolejnym ciekawym, zwiedzanym obiektem była 
późnobarokowa bazylika św. Trójcy w Kobyłce. Mieliśmy okazję wysłuchać 
opowieści lokalnego przewodnika na jej temat, a także zwiedzić dolny kościół 
kompleksu.  
W Wołominie, który był następnym etapem podróży, odbył się ponad 5 km spacer 
pieszy, który pozwolił dokładnie zapoznać się z obiektami prezentowanymi przez 

opiekującą się nami panią przewodnik.  
Wraz z kilkoma uczestnikami, podczas spaceru, odnalazłem 
kilka punktów kontrolnych umieszczonych na trasie 
Turystyczno-Rekreacyjnej Imprezy na Orientację (TRInO). Jest 
to ciesząca się coraz większym powodzeniem dziedzina 
turystyki, a zarazem sposób na zdobycie interesujących odznak. 
Po Wołominie plan wyprawy kierował nas do Ossowa. 
Odwiedziliśmy tam pawilon ekspozycyjny Bitwy Warszawskiej, 

kaplicę i cmentarz żołnierzy polskich.  
Po przerwie na obiad, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Wołomina odbyły się 
obrady Sejmiku (prelekcje). Ich tematami były: 

 Historia Wołomina w sposób niezwykły – Marzena Kubacz (Dyrektor 

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie), 

 Architektura międzywojenna na przykładzie gminy Wołomin – Katarzyna 

Uchowicz (Instytut Sztuki PAN), 

 Gawęda krajoznawcza – Janusz Owsiany (przewodnik warszawski, 

honorowy członek PTTK), 

 Informacja o pracach Komisji Krajoznawczej ZG PTTK – Szymon Bijak 

(przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK).  

 
Przerwy w wystąpieniach umilały uczestnikom atrakcyjne niespodzianki. Na 
początek słodkie. Organizatorzy pozyskali w charakterze partnera lokalną piekarnię, 
która dostarczyła znaczne ilości swoich pysznych produktów. 
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Dla kolekcjonerów gratką była starannie wykonana okolicznościowa pieczątka.  
Wisienką na torcie stało się wręczenie uczestnikom legitymacji potwierdzającej 
zdobycie pierwszego stopnia, nowo wprowadzonej odznaki krajoznawczej „Ziemia 
Wołomińska”. 

 
  

Bardzo ciekawe wystąpienia spowodowały, że impreza kończyła się nieco później 
niż planowano. Zmęczeni, ale zadowoleni krajoznawcy, w doskonałych nastrojach, 
dotarli w miejsce rozpoczęcia wyprawy czyli na Plac Bankowy o godzinie 19.30. 

Organizatorzy, zaprosili uczestników na przyszłoroczny, jubileuszowy X 
Sejmik, tym razem w okolice Serocka. 

 

 

 

Dariusz Dębski 

Pomorska Sesja Krajoznawcza w Gdyni  

 

W dniu 10 kwietnia 2017 roku w Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” w Gdyni 
odbyła się Pomorska Sesja Krajoznawcza Polskiego Towarzystwa Turystyczno - 
Krajoznawczego. Pomysłodawcą i organizatorem sesji była Pomorska Komisja 
Krajoznawcza PTTK działająca w ramach Pomorskiego Porozumienia Oddziałów 
PTTK. Współorganizatorami sesji byli: Oddział PTTK Marynarki Wojennej, Klub 
Marynarki Wojennej „Riwiera”, Klub 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich 
Dołach oraz Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK. 
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Foto: Jan Szurgot 

 

 

Zgodnie  z uchwałami Sejmu i Senatu RP, sesja była wkładem pomorskich 

krajoznawców w obchody 2017 roku jako: „Roku Rzeki Wisły”, „Roku Marszałka 

Józefa Piłsudskiego”, „Roku Generała Józefa Hallera” oraz „Roku Josepha Conrada - 

Korzeniowskiego”. Najważniejszym jednak motywem przewodnim sesji było hasło 

programowe Zarządu Głównego PTTK „Wisła Łączy”.  

Sesję zaszczycili swoją obecnością między innymi: wiceprezes ZG PTTK, 

Przewodniczący Pomorskiego Porozumienia Oddziałów PTTK oraz prezes Zarządu 

Gdańskiego Oddziału PTTK - kol. Stanisław Sikora, sekretarz Komisji Krajoznawczej 

ZG PTTK - kol. Alicja Wrzosek oraz członkowie honorowi PTTK w osobach: kol. 

Jadwiga Kuśmierek, kol. Ryszard Wrzosek oraz Edwin Franciszek Kozłowski. 
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 Foto: Jan Szurgot 

Sesję prowadził przewodniczący Pomorskiej Komisji Krajoznawczej PTTK - Dariusz 

Dębski. Przed jej oficjalnym otwarciem dla wszystkich jej uczestników wystąpił 

zespół wokalny Kluby Marynarki Wojennej „Riwiera”. 

Sesję rozpoczął wykład poświęcony Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i jego 

związkom z Gdynią. Z wykładem tym wystąpił Sekretarz Zarządu Krajowego Związku 

Piłsudczyków RP i Prezes Okręgu Pomorskiego ZP RP pułkownik ZP RP Julian 

Aleksander Michaś. Z drugą preselekcją wystąpił Redaktor Naczelny „Dziennika 

Bałtyckiego” Pan Mariusz Szmidka, który omówił akcję społeczną „Po drugie: 

Autostrada wodna na Wiśle” oraz przybliżył nadzieje i oczekiwania z nią związane. 

Trzeci tematem był „Twierdza Wisłoujście. U ujścia Wisły, wczoraj i dziś”, który w 

niezwykle ciekawy sposób przedstawiła - Katarzyna Krawczyk - kierownik Oddziału 

Twierdza w Wisłoujściu z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. „Ujście Wisły” 

przedstawione przez Pawła Jarczewskiego z Gdańskiego Archipelagu Kultury Wyspa 

Skarbów, Izba Pamięci Wincentego Pola było czwartym tematem sesji i wzbogaciło 

jej uczestników o historyczną wiedzę o powstaniu Przekopu Wisły. Z kolei Krzysztof 
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Kruszyński - przewodnik miejski, terenowy, górski, był autorem prelekcji o 

wybranych miastach nadwiślańskich w dawnej kartografii i przedstawieniach 

artystycznych. Autor pokusił się o zebranie niezwykłych przykładów malarstwa 

ukazujących w perspektywie miasta nadwiślańskie. Tematem ostatnie prelekcji był 

Joseph Conrad - Korzeniowski, którego postać i dorobek pisarski oraz znaczenie dla 

światowej literatury przedstawił - Edmund Gruchała - Harcmistrz ZHP, dziennikarz, 

nauczyciel, Instruktor Krajoznawstwa Polski. 

Niewątpliwie bezcenną rzeczą dla wszystkich uczestników sesji była wystawa 

przygotowana z wielką starannością przez Klub 43. Bazy Lotnictwa Morskiego z 

Gdyni Babich Dołów poświęcona generałowi broni Jozefowi Hallerowi. 

Miłym akcentem dla prowadzącego sesję było wyróżnienie go przez Zarząd Krajowy 

Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej złotym Krzyżem Honorowym 

Związku Piłsudczyków RP. Odznaczenie w imieniu prezesa związku wręczył wystąpił 

Sekretarz Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP - pułkownik ZP RP Julian 

Aleksander Michaś. 

 
 
Jubileusze 
 

 

Tadeusz Magdziarz 
25  Lat działalności Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego    
„TRSOW” 
 

 
Nadwiślański  Klub  Krajoznawczy  „TRSOW”  jest  organizacją  społeczną  zajmującą  
się  propagowaniem  turystyki. 
Klub  powstał  dnia  29  lutego  1992  roku,  podczas  spotkania  kilkudziesięciu  
entuzjastów  krajoznawstwa.    Nazwa  klubu  pochodzi  z  przywileju  księcia  
świeckiego  Grzymisława  dla  Zakonu  Joannitów  z  11  listopada  1198 roku,  w  
którym  Tczew,  jako  miejscowość,  wymieniany  jest  pod  nazwą  TRSOW. 
Swoją  działalność  klub  opiera  na  pracy  społecznej  jego  członków.  
Instrumentem  prowadzenia  działalności  jest  turystyka  piesza  jako  dziedzina  
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najbardziej  naturalna  w  swoim  charakterze,  umożliwiająca  bezpośredni  kontakt  
z  przyrodą  i  kulturą. 
Pierwszym  Prezesem  klubu  został  wybrany  Roman  Klim  ówczesny  dyrektor  
Muzeum  Wisły,  a  siedzibą  właśnie  Muzeum  Wisły,  dziś  w  Fabryce  Sztuk. 
Od  samego  początku  istnienia  w  każdą  środę  o  godz.  18.00  odbywają  się  
spotkania  klubowe,  na  które  może  przyjść  każdy  i  porozmawiać  na  tematy  
historyczne,  krajoznawcze,  muzealne  oraz  uzyskać  informację  odbytych  i  
planowanych  wędrówkach  i  imprezach.  Podczas  takich  spotkań  zrodziło  się  
wiele  pomysłów,  które  następnie  zostały  zrealizowane.  Głównymi  tematami  
były – ratowanie  cmentarza  jeńców  austriackich  z  1866  roku – zorganizowanie  
Zjazdu  Menonitów  - organizowanie  rejsów  po  kanałach  i  jeziorach – 
organizowanie  noworocznego  ogniska -  udział  w  Złazach  Śladami  Żołnierzy  
Powstania  Listopadowego – zorganizowanie  kursu  przewodników  terenowych – 
wędrówek  na  różne  cmentarze – udział  w  uroczystościach  na  największym  na  
Kociewiu  cmentarzu  z  II  wojny  światowej  w  Szpęgawsku -  przejście  całej  drogi  
więźniów  obozu  KL Stutthof – doprowadzenie  do  powstania  znaków  wysokiej  
wody  na  bulwarze  w  Tczewie  i  wielu,  wielu  innych. 
Oprócz  wędrówek  pieszych  organizujemy  także  wyprawy  samochodowe  czy  
rowerowe.  Uczestniczymy  również  w  imprezach  organizowanych  przez  inne  
Oddziały  i  Kluby  PTTK,  Żuławski  Park  Historyczny  w  Nowym  Dworze  
Gdańskim,   Nadleśnictwo  Elbląg  i  Gdańsk,  Klub  Przyrody  „Bluszcz”  z  Gdyni  czy  
Zarząd   Główny  PTTK 
 

  
Foto: Tadeusz Magdziarz 
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Przez  okres  25 - lecia  klub  oraz  jego  członkowie  za  swą  działalność  otrzymali  
różne  nagrody  i  wyróżnienia: Złotą  Honorową  Odznakę  PTTK – klub  „TRSOW”  -  
Chwalba  Grzymisława  dla  Ireny  Bruckiej,  Zasłużony  Działacz  Kultury  dla Wandy  
Kołuckiej,   Za  zasługi  dla  Turystyki  od  Ministra  Sportu i Turystyki  oraz  Medal  
Pro  Domo  Trsoviensi  za  zasługi  dla  miasta  Tczewa – Tadeusz  Magdziarz,  a  
pierwszy  prezes  śp.  Roman  Klim  otrzymał  Honorowe  Obywatelstwo  Tczewa. 
Klub  posiada  bogatą  dokumentację  swojej  działalności  w  postaci  40  tomów  
kronik,  która  częściowo  została  przedstawiona  podczas  spotkania  
Jubileuszowego. 
Uroczystości  Jubileuszowe  odbyły  się  dnia  4.03.2017  roku  w  Fabryce  Sztuk  w  
Tczewie.  Po  przywitaniu  wszystkich  przybyłych  na  spotkanie zaproszonych  
gości, przyjaciół,  członków  klubu  oraz  sympatyków  i  chwili  ciszy  ku  czci  
zmarłych  członków  klubu  prezes  Tadeusz  Magdziarz  w  formie  prezentacji  
multimedialnej  przedstawił  dokonania  okresu  25 - lecia.  Klub  ma  na  koncie  
827  wędrówek  pieszych,  79  wypraw  samochodowych,  20  rejsów  po  kanałach  i  
jeziorach  oraz  udział  w  161  innych  imprezach.  W  wyprawach  udział  wzięło  
9641  osób,  w  czasie  których  przebyto  około  10449  km. 
 

 
Foto: Tadeusz Magdziarz 

 
Po  prezentacji  dr Krzysztof  Korda  dyr. Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Tczewie  
zaprezentował  książkę  wydaną  przez  Fabrykę  Sztuk  pt.: „25 lat  działalności  
Nadwiślańskiego  Klubu  Krajoznawczego „TRSOW”  pod  redakcją  Tadeusza  
Magdziarza  i  Aleksandra  Giełdona.  Tu  należy  zaznaczyć,  że  każdy  uczestnik  
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spotkania  otrzymał  egzemplarz  książki.  Specjalnie  z  okazji  Jubileuszu  została  
także  przygotowana  pamiątkowa  pieczątka. 
Następną  pozycją  uroczystości  było  wręczenie  wyróżnień,  dyplomów  i  
podziękowań,  które  otrzymali: 
- Wyróżnienia  przyznane  przez  Zarząd  Główny  PTTK ( wręczył  Prezes  Oddziału 
    Regionalnego PTTK w  Gdańsku – Józef  Piotrowicz ) 
-  Medal  za  Pomoc  i  Współpracę  otrzymał  -  Aleksander  Giełdon 
-  Honorową  Odznakę  PTTK, stopień  brązowy   otrzymali  - Wiesław  Ankowski,   
    Roman  Andrzej  Bieske,  Halina  Głąb,  Dariusz  Głąb,  Dariusz  Słomiński,   
    Zdzisław  Tolla. 
-  Dyplomy  otrzymali  - Maria  Klein,  Łucja  Stawicka,  Bogdan  Ackerman, 
     Zdzisław  Łukowski. 
Swoje  wyróżnienia  przyznał  także  Klub  „TRSOW” 
-  Złoty  Kompas  za  udział  w  największej  ilości  wędrówek  w  latach  2012-2017 
        otrzymała  Maria  Klein  -  157  wędrówek 
-  Wyróżnienia  za  udział  w  największej  ilości  wędrówek  w  25-leciu  otrzymali 
     Tadeusz  Magdziarz – 626 wędrówek,  Eugenia  Hegele – 610,  Zdzisław  
Łukowski – 426,  Wiesław  Dąbrowski – 350,  Roman  Andrzej  Bieske – 276,  
Aleksander  Giełdon – 253,  Maria  Klein – 237,  Wiesław  Ankowski – 216,  Joanna 
Dobrzyńska – 215 wędrówek. 
 -  Podziękowania  otrzymali  Alicja  Gajewska  z   załogą  Fabryki  Sztuk  oraz 
     Oddział  PTTK  Ziemi  Elbląskiej w  Elblągu. 
Kolejnym  punktem  spotkania  był  czas  na  życzenia  od  przybyłych  gości,  wśród  
których  byli  między  innymi  - Przewodniczący  Zarządu  Rady  Powiatu – Stanisław  
Smoliński,  Dyr.  Fabryki  Sztuk – Alicja  Gajewska,  Przewodniczący  Pomorskiej 
Komisji  Ochrony  Przyrody – Jerzy  Burkacki,  Prezes  Oddziału  Regionalnego PTTK 
w Gdańsku  - Józef  Piotrowicz,  Prezes  Towarzystwa Miłośników  Ziemi  Tczewskiej 
– Jarosław  Bartoszewski,  Honorowi  Członkowie  PTTK – Ryszard  Wrzosek,  Józef  
Piotrowicz  oraz  przyjaciele z innych  klubów  turystycznych. 
Na  koniec  odbył  się  poczęstunek  oraz  degustacja  okolicznościowego  tortu  przy  
dźwiękach  gitary,  tańcach  i  śpiewach. 
Tak  minął  dzień  Jubileuszu  i  przyszedł  czas  na  kolejne  wędrówki,  na  które  
serdecznie  zapraszamy. 
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