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Wprowadzenie

Foto: Krzysztof Tęcza
Szanowni Czytelnicy,
Drogie Koleżanki i Koledzy!
Dziękując Koleżankom i Kolegom za nadsyłane materiały krajoznawcze
oraz relacje z imprez i spotkań dzielę się nimi z wszystkimi
zainteresowanymi. Mam nadzieję, że w najnowszym numerze
Krajoznawcy każdy znajdzie coś „dla siebie”, coś co nie tylko zaciekawi
ale także coś co natchnie do podejmowania podobnych wyzwań.
Zapraszam do lektury kolejnego numeru Krajoznawcy.
Krzysztof Tęcza

6

Wiadomości Komisji
Krajowa Konferencja Krajoznawców PTTK - regulamin
1. Krajowa Konferencja Krajoznawców PTTK (zwana dalej KKK) zwołana
jest w celu:
1) oceny działalności i przyjęcia sprawozdania Komisji Krajoznawczej
ZG PTTK XVIII kadencji,
2) ustalenia kierunków działania i uchwalenia wniosków do realizacji
w czasie XIX kadencji,
3) wyboru Komisji Krajoznawczej ZG PTTK XIX kadencji.
2. KKK odbędzie się 20 stycznia 2018 roku w siedzibie ZG PTTK
w Warszawie, ul. Senatorska 11.
3. W KKK uczestniczą:
1) z głosem decydującym krajoznawcy-delegaci zgłoszeni według
następującego klucza:
a. 1 delegat z oddziałowej komisji krajoznawczej,
b. 1 delegat z regionalnej pracowni krajoznawczej,
c. 1 delegat z zatwierdzonego przez Komisję Krajoznawczą ZG
PTTK Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa,
d. 1 delegat z komisji krajoznawczych działających przy
wojewódzkich strukturach PTTK,
2) z głosem doradczym przedstawiciele władz naczelnych
Towarzystwa, członkowie ustępującej Komisji, o ile nie są delegatami
oraz zaproszeni goście.
4. Zgłoszenie delegata odbywa się na druku stanowiącym załącznik do
regulaminu. Termin nadsyłania zgłoszeń (pocztą tradycyjną na adres
Komisja Krajoznawcza ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
lub pocztą elektroniczną na adres poczta@kkraj.pttk.pl) upływa 10
grudnia 2017 roku.
5. Delegaci biorą udział w KKK na koszt jednostki delegującej lub własny.
6. Dokumentem uprawniającym do udziału w KKK jest:
1) mandat wydany w dniu KKK przez sekretariat KKK na podstawie
przesłanego zgłoszenia oraz po okazaniu aktualnej legitymacji PTTK,
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2) lub zaproszenie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.
7. KKK jest prawomocna, jeżeli bierze w niej udział co najmniej 50%
delegatów.
8. Ramowy porządek obrad obejmuje:
1) Otwarcie KKK i wybór Prezydium obrad KKK.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie regulaminu KKK,
4) Powierzenie Prezydium obrad roli Komisji Mandatowej
i Wyborczej oraz powołanie Komisji Uchwał i Wniosków (3 osoby).
5) Sprawozdanie ustępującej Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.
6) Stwierdzenie przez Prezydium KKK prawomocności obrad.
7) Dyskusja programowa.
8) Zgłaszanie kandydatów do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.
9) Powołanie Komisji Skrutacyjnej (3-5 osoby).
10) Prezentacja kandydatów do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.
11) Wybory w głosowaniu tajnym.
12) Ciąg dalszy dyskusji programowej.
13) Ogłoszenie wyników wyborów.
14) Ukonstytuowanie się Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.
15) Przyjęcie uchwał i wniosków KKK.
16) Zakończenie obrad.
9. Głosowania podczas KKK, z wyłączeniem wyborów Komisji
Krajoznawczej ZG PTTK, są jawne, a decyzje zapadają zwykłą
większością głosów.
10. Kandydatami do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK mogą być delegaci
oraz inne osoby niebędące delegatami, o ile są Instruktorami
Krajoznawstwa PTTK.
11. Kandydatów do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK zgłaszają delegaci,
członkowie ustępującej Komisji Krajoznawczej ZG PTTK oraz członkowie
Zarządu Głównego PTTK.
12. Kandydaci do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK są zgłaszani pisemnie
do komisji wyborczej KKK, z podaniem następujących danych:
- imię i nazwisko kandydata,
- numer legitymacji członkowskiej PTTK (aktualnej),
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- numer uprawnień instruktorskich,
- nazwa reprezentowanej jednostki,
- uzasadnienie zgłoszenia,
- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- zgoda kandydata.
13. KKK wybiera nowy skład Komisji Krajoznawczej ZG PTTK spośród
zgłoszonych kandydatów w liczbie 5-9 członków, liczebność Komisji
określa KKK.
14. Członkowie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK wybierają ze swego
grona przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza
w głosowaniu tajnym.
15. Wybory Komisji Krajoznawczej ZG PTTK odbywają się zgodnie
z Ordynacją Wyborczą przyjętą uchwałą nr 212/XVII/2016 z dnia 25
czerwca 2016 r. przez Zarząd Główny PTTK.
16. Skład Komisji Krajoznawczej podlega zatwierdzeniu przez Zarząd
Główny PTTK.
17. Dokumentami z KKK są:
– lista obecności,
– regulamin KKK,
– porządek obrad KKK,
– sprawozdanie ustępującej Komisji Krajoznawczej,
– protokół dotyczący prawomocności KKK,
– protokół komisji skrutacyjnej,
– uchwały i wnioski KKK,
– protokół z KKK.
Dokumenty te są przekazywane do Biura ZG PTTK w terminie 30 dni od
zakończenia KKK.
18. Niniejszy Regulamin KKK został przyjęty przez Komisję
Krajoznawczą ZG PTTK w dniu 11 czerwca 2017 r.
19. Regulamin KKK został zatwierdzony przez Zarząd Główny PTTK
uchwałą nr 276/XVIII/2017 z 2 września 2017.
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Wiadomości z terenu
Krzysztof Tęcza
Secesja i Jelenia Góra
„Secesja i Jelenia Góra” to tytuł nowej wystawy przygotowanej
w Muzeum Karkonoskim. Uroczyste otwarcie miało miejsce 1 września
2017 roku. Oprócz widzów przybył Prezydent Jeleniej Góry Pan Marcin
Zawiła, który objął to wydarzenie swoim patronatem.

Foto: Krzysztof Tęcza
Autorami wystawy są pracownicy muzeum Dominik Kunysz i Anna
Jezierska. To ich ciężka praca i długie, bo prawie roczne, poszukiwania
doprowadziły do zgromadzenia w jednym miejscu dzieł pochodzących
z tej, jakże nieodległej nam czasowo epoki. Wystawę podzielono na dwie
części. Pierwsza to plansze ukazujące secesyjne budowle. Oczywiście nie
wszystkie są dzisiaj w stanie wywołującym zachwyt ale i tak to co
pozostało z tynkowych ozdób wywołuje spore wrażenie. Dzisiaj bowiem
już się tak nie buduje. Rzadko kiedy stosuje się elementy ozdobne na
nowo wznoszonych kamienicach. Jelenia Góra ma to szczęście, że to
właśnie tutaj ściągali bogaci ludzie, którzy dalsze swoje życie chcieli
wiązać z naszym miastem. I właśnie oni wznosząc dla siebie domy nie
żałowali pieniędzy na ich odpowiednie ozdobienie. Często zatrudniali
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uznanych w tamtym okresie architektów, którzy także nie wahali się
„zaszaleć” wykonując projekt dla ludzi dysponujących stosownymi
środkami na realizację takich budynków.
Nowe domy przed zasiedleniem były odpowiednio wyposażane. Oprócz
mebli czy sprzętu gospodarstwa domowego, ich właściciele sprowadzali
obrazy, rzeźby, różnego rodzaju bibeloty. Często były to dużej klasy
dzieła sztuki. Wiele domów, zwłaszcza na klatkach schodowych
wyposażono w piękne witraże, których niestety do dnia dzisiejszego nie
zachowało się zbyt wiele.
Wspomniane wyżej elementy wyposażenia domów i mieszkań stanowią
drugą część wystawy. Dzięki wypożyczeniom z innych muzeów jak
i prywatnych zbiorów przygotowano wystroje poszczególnych
pomieszczeń. Zapewne wielu zwiedzających widząc te zestawy
przypominało sobie swoje domy i to, że za czasów dzieciństwa ich
mieszkania także były wyposażone w takie przedmioty. Niektórzy do
dzisiaj cieszą się z posiadania eleganckich mebli z okresu secesji.

Foto: Krzysztof Tęcza
Wszyscy, których cieszy piękno, mogą odwiedzić Muzeum Karkonoskie,
by zobaczyć te ciekawe eksponaty. Jednak wiele podobnych można
jeszcze obejrzeć choćby w takich obiektach jak apteka przy ul. Morcinka,
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w której zachowało się niemalże kompletne jej wyposażenie. Bardzo
ładnym elementem jest polichromowany strop kamienicy przy ul.
Wojska Polskiego 25. Oczywiście najbardziej widoczne są detale
architektoniczne zdobiące dziesiątki kamienic czy willi. Niektóre z nich
w ostatnim czasie przeszły prace renowacyjne i ich obecny wygląd może
wprawić w zachwyt.
Dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o secesji przygotowano
publikację „Secesja i Jelenia Góra. Obraz miasta i epoki”. Książka ta nie
jest typowym katalogiem dołączanym do wystawy, lecz traktuje temat
szerzej, co czyni ją pozycją nie tylko ciekawą ale także rzetelną,
zważywszy na jej autorów, twórców wystawy: Annę Jezierską i Dominika
Kunysza.

Zbigniew Szczepaniak
SKKT „17” przy SP nr.„17 im. Orła Białego w Koszalinie
Członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
zrzeszają się w kołach i klubach, które stanowią jednostki organizacyjne
oddziałów PTTK. Koła powoływane w szkołach mogą używać nazwy
Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK. Zadaniem koła lub klubu
jest udział w statutowej działalności turystycznej i krajoznawczej.
Nasze SKKT PTTK „17” zostało zarejestrowane w Oddziale Koszalińskim
PTTK w dniu 6 lipca 2004 roku z inicjatywy Pani Aldony Szczepaniak. Nie
jest to jednak data rozpoczęcia uprawiania turystyki w ramach PTTK,
bowiem już od przełomu lat 80/90. ubiegłego stulecia grono osób
związanych z SP 17 aktywnie uczestniczyło w życiu Oddziału
Koszalińskiego PTTK. Braliśmy m.in. udział w Imprezach na Orientację
(InO) organizowanych przez kol. Marka Magierę z Koła „Wojażer” przy
KN ZNP oraz w Rajdach Pieszych „W Poszukiwaniu Kwitnącego
Żarnowca” na trasach z Krępy czy też Kurozwęczy do Rosnowa,
korzystając z dojazdu wąskotorówką z Koszalina na start rajdu. Aktualnie
wśród dzieci wiodącą dziedziną turystyki jest turystyka piesza, chociaż
wcześniej mieliśmy w swoich szeregach najwięcej pasjonatów InO.
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Z Imprez na Orientację wracaliśmy przeważnie z sukcesami
udokumentowanymi pucharami i dyplomami za miejsca na podium, które
zdobywali m.in. Grzegorz Świerkosz, Artur Ludwinowicz, Kacper Fronc,
Agata Estkowska i Magda Majka, a później Matusz Bukowski, Marcin
Mazurek, Mikołaj Najdek i Jakub Kielak.
Wśród członków naszego Koła „17” byli i są uczniowie i absolwenci SP
17, rodzice uczniów, osoby które już nie pracują oraz nauczycielki i ich
drugie gorsze połowy. Opiekę nad dziećmi z SP 17 na rajdach pieszych
sprawowały Panie: Krystyna Wiernicka, Aldona Szczepaniak, Joanna
Warcholińska, Grażyna Pałczyńska, Anna Wilmańska, Iwona Kosińska,
Małgorzata Pantoł. Z rodziców niestrudzenie towarzyszyła nam Pani
Charzyńska, a poza nią Panie: Świerkosz, Majka, Estkowska, Bukowska,
Lubczyk i Pan Dądera. Obecnie dzieci uczestniczą w rajdach pieszych
przede wszystkim pod opieką Pani Ewy Kubiak wspomaganej przez jej
małżonka oraz Panią Bogusławę Wasilewską. Z rodziców na trasie
towarzyszą dzieciom m.in. Anna Rudnik-Skrzypkowska i Grzegorz
Skrzypkowski, Alina Tokarek, Anna i Piotr Czyczyn-Egierd, Edyta i Tomasz
Baranowscy oraz Jacek Wnęk. Przy czym należy podkreślić, że
zwieńczeniem udziału dzieci w tych rajdach były i są liczne sukcesy w
konkursach krajoznawczych odnoszone m. in. przez Wioletę Lis, Patryka
Bać, Bognę Szczepaniak, Macieja Lubczyka, Pawła Makucha, Marcina
Makucha, Martę Wnęk, Grzegorza Tokarka, Magdę Zielińską, Joachima
Łuczaka i Filipa Skrzypkowskiego. Aktywność dzieci oraz ich opiekunów
potwierdzają też zdobyte odznaki turystyki pieszej i zweryfikowane
Młodzieżowe Odznaki Krajoznawcze oraz Dziecięce Odznaki Turystyczne.
W naszym gronie mamy też laureatów ogólnopolskich konkursów
fotografii krajoznawczej PTTK w osobach Anny Michalczyk (w 2010 r.)
i Radosława Michalczyka (w 2011 r.).
Uczestnictwo w rajdach pieszych organizowanych przez Oddział
Koszaliński PTTK to tylko jedna z płaszczyzn działalności Koła. Byliśmy
również samodzielnymi organizatorami rajdów pieszych Oddziału
Koszalińskiego PTTK, począwszy od zaplanowania trasy i pozyskania
nagród poprzez poprowadzenie uczestników na trasie aż do
zorganizowania konkursów krajoznawczych. Jego członkowie, jako
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drużyna Koła „17” biorą również udział w Ogólnopolskim
Wysokokwalifikowanym Rajdzie Pieszym i Pucharze Polski w Pieszych
Maratonach na Orientację na dystansie 50 lub 100 km. Braliśmy też udział
w Ogólnopolskim Kwalifikowanym Zlocie Pieszym „Gryf Pomorski” na
dystansie 100 km oraz Długodystansowym Marszu „Wyrypa” Żółtym
Trójmiejskim Szlakiem z Gdyni do Gdańska. Nie obce są nam spływy
kajakowe, które sami organizujemy rzekami Pomorza (Unieść, Grabowa,
Radew, Wieprza, Łupawa, Parsęta, Łeba).

Z prawej Ewa Kubiak. Foto: arch. Zbigniewa Szczepaniaka
Aktywna działalność naszego Koła na forum PTTK w zakresie turystyki
pieszej znalazła potwierdzenie w wielokrotnych wyróżnieniach
otrzymanych przez członków naszego Koła. Dowodzą tego otrzymane
w ubiegłych latach wyróżnienia w postaci dyplomów od Zarządu Oddziału
i od Regionalnej Komisji Turystyki Pieszej w Koszalinie, które otrzymały
Panie Grażyna Pałczyńska, Małgorzata Pantoł, Aldona Szczepaniak i Ewa
Kubiak oraz Pan Jacek Wnęk. Pani Aldona Szczepaniak otrzymała również
odznakę Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży w stopniu srebrnym.
Na dzień dzisiejszy potwierdzeniem bieżącej aktywnej działalności Koła
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jest fakt, że na ostatnim XIX Zjeździe Oddziału Koszalińskiego PTTK
w dniu 04.03.2017 roku czworo członków naszego Koła otrzymało od
Rady Oddziałów PTTK Województwa Zachodniopomorskiego dyplomy
i odznaki Za zasługi w rozwoju turystyki i krajoznawstwa. Godnym uwagi
jest też fakt, że delegaci, doceniając wkład pracy w działalność statutową
Ewy Kubiak, naszej koleżanki – prezesa zarządu SKKT PTTK „17” wybrali
ją do zarządu Oddziału Koszalińskiego. Zatem po raz pierwszy w historii
naszego Koła jego członek wszedł w skład władz Oddziału Koszalińskiego.

Jolanta Karolak
Kary w dawnym Gdańsku
Ziemia gdańska w XVI wieku stanowiła najbardziej zurbanizowany rejon
Rzeczypospolitej. Ilość mieszkańców, jak również sława bogatego miasta
jaką cieszył się w Europie Gdańsk powodowała, że napływali do niego
oprócz pożądanych rzemieślników i kupców również ludzie, których
mieszczaństwo się obawiało: złodzieje, włóczędzy, oszuści.
Wraz ze wzrostem przestępczości zaszła potrzeba wymierzania kary. Do
połowy XIV w. w Gdańsku oprócz prawa chełmińskiego obowiązywało
również prawo lubeckie, w którym częściej stosowano kary pieniężne
i kary pozbawienia wolności. Za najcięższe przestępstwa orzekano
również karę śmierci. Wszystkie egzekucje publiczne miały charakter
zapobiegawczy i odstraszający ewentualnych sprawców widokiem
wykonywanych kar i ich skutków. Wzbudzały one wielkie
zainteresowanie wśród mieszkańców, traktujących je jako bezpłatną
rozrywkę w monotonnym życiu miasta. Dlatego miejscem kaźni były
głównie place targowe. System kar, które mogły być orzeczone wobec
sprawców przestępstwa można było podzielić na kary: na życiu, zdrowiu,
majątku i wolności. Kara śmierci była najsurowszą z kar przewidzianych
w prawodawstwie. Stosowano ją m. in. za bluźnierstwo, zdradę, czary czy
uszkodzenie wałów obronnych. Wobec osób posiadających obywatelstwo
miasta Gdańska oraz szlachty, najczęstszym sposobem wykonywania kary
śmierci było ścięcie mieczem przed Dworem Artusa. Pozostałych
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mieszkańców ścinano pod Katownią. Skazańców wieszano na wzgórzach
w okolicy dzisiejszego Wrzeszcza. Po drodze na miejsce wymierzenia
kary zatrzymywano się w karczmie Jeruzalem, gdzie skazany otrzymywał
ostatni posiłek. Szubienice stawiano poza miastem ponieważ powieszenie
uważano za karę hańbiącą i niegodną. Łamanie kołem (ostatnie
zanotowano w 1727 r.) zarezerwowane było dla rabusiów i rozbójników.
Na stosie zaś palono podpalaczy, za czary i za sodomię. W 1708 r. spalono
mężczyznę razem z krową, z którą dopuścił się sodomii. Przed śmiercią
stosowano dodatkowe kary np. obcięcie ręki. Wykonanie wyroku nie było
ostateczną karą, często orzekano kary pośmiertne jak np.
poćwiartowanie ciała, wrzucenie zwłok do rzeki lub zakaz pochówku na
cmentarzu (w poświęconej ziemi). Wśród kar cielesnych stosowano
obcięcie palców krzywoprzysięzcy, ucha koniokradowi, piętnowanie
gorącym żelazem. Chodziło o to by można było rozpoznać człowieka
o kryminalnej przeszłości. Popularną karą była też kara chłosty, którą
wymierzano za drobne kradzieże na dzisiejszym Targu Węglowym gdzie
umieszczone był trzy pręgierze i oślica.
Kary wygnania z miasta i jego obszaru stosowano za aborcję, porzucenie
noworodka, opuszczenie miasta w czasie wojny czy pokątne uprawianie
prostytucji. Wygnanie z miasta mogło być czasowe lub wieczne. Kara ta
była często poprzedzana inną karą hańbiącą. Kobietom obcinano włosy,
a mężczyzn piętnowano wypalając na twarzy lub plecach herb Gdańska.
Najsurowszą karą majątkową było pozbawienie całego majątku (za
zdradę). Częściej stosowano konfiskatę częściową. Grzywny pieniężne
przewidywano za naruszenie porządku czy zwyczajów handlowych,
sprzedaż towarów w niedzielę i święta; za udostępnianie prostytutkom
prywatnych mieszkań czy nienaprawianie uszkodzonych pieców
i kominów. To ostatnie było szczególnie niebezpieczne ze względu na
drewnianą zabudowę miasta. W przypadku „recydywy” zaostrzano kary.
Kary pozbawienia wolności wymierzano za ubliżanie, podniesienie ręki
na rodziców, oszustom karcianym czy złodziejom kieszonkowym.
Występować ona mogła w formie publicznych robót przymusowych, jako
pobyt w Domu Poprawy lub w więzieniu. Odnotowane w XVII wieku kary
opiewały na około 3-10 lat. Nie stosowano dożywocia, a długoletniego
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więzienia skazańcy na ogół nie przetrzymywali. Złe warunki, zimno, głód,
ciemności, dotkliwe razy wymierzane przez strażników sprawiały, że
pobyt w więzieniu często kończył się śmiercią lub samobójstwem. Przez
cały okres pobytu w więzieniu osadzonego utrzymywać i zaopatrywać
w żywność musiała rodzina.
Spośród kar „na honorze” czyli upokarzających, hańbiących
ustawodawstwo gdańskie wymierzało za zaniedbania w pracy stanie pod
pręgierzem lub wystawanie w kościele ze świecą w ręku. Nadużycia
kramarzy i rzemieślników, którzy oszukiwali swoich klientów na wadze
lub wytwarzali towar gorszego gatunku karano tzw. huśtawką. Była to
dźwignia z klatką na końcu, w której umieszczano skazańca i zanurzano
go ku uciesze gawiedzi w wodzie. Innym przyrządem był kręciołek czyli
karuzela. Na tę karę skazywano krewkie przekupki za używanie
„plugawego” języka. Każdy kto przechodził obok mógł pokręcić karuzelą.
Uciążliwych włóczęgów umieszczano na wozie używanym przez hycli
albo taczce i wywożono do przytułków lub poza Gdańsk.
Chroniąc autorytet rodziny szczególnie surowo traktowano dzieci
ubliżające lub znieważające czynnie rodziców, którym w zależności od
charakteru czynu groziła kara więzienia, ciężkiej pracy, chłosty a nawet
utrata życia. Prawo stało również na straży związku małżeńskiego.
Bigamię karano ścięciem strony winnej. Wiarołomnym małżonkom
również groziły kary. Za przestępstwa przeciwko moralności uważano też
samowolne poślubienie drugiej osoby bez zgody jej rodziców lub
opiekunów. Za taki czyn groziło wydziedziczenie. Pozbawieniem
obywatelstwa miasta Gdańska i konfiskatą majątku karano również za
zawarcie związku małżeńskiego przez córkę obywatela miasta lub wdowę
po nim z mężczyzną nie będącym obywatelem miasta.
Wyjątkowo stosowano odpowiedzialność na zasadzie talionu, tzn. kto
składał fałszywe zeznania podlegał karze takiej, na jaką sąd skazałby
niewinnie oskarżonego gdyby przyjął fałszywe zeznania.
Specyficzny typ przestępstw charakterystyczny dla miast portowych
stanowiły różnego rodzaju czyny zabronione popełniane na statkach.
Przepisy prawne obowiązywały również marynarzy na lądzie. Marynarz
zwerbowany przez sługę wodnego (osoba mająca wyłączne prawo
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werbowania) gdy przyjął zaliczkę ,nie mógł
uciec ani zatrudnić się na innym statku. Gra w karty na pieniądze, kłótnie,
sprowadzanie kobiet na statek były surowo karane. Dopuszczenie się
przemocy wobec kapitana, bunt, zejście na ląd bez zezwolenia kapitana
karano śmiercią.
Z upływam wieków można zaobserwować w Gdańsku, podobnie jak i w
całej Europie postęp w kierunku humanitaryzmu prawa karnego. Za
najskuteczniejszy sposób poprawy zaczęto uznawać pracę, a za
najskuteczniejszą karę - karę pozbawienia wolności. Celem kary stało się
osiągnięcie określonych efektów społecznych, zapobieganie dalszym
przestępstwom oraz powrót skazanych do społeczeństwa.

Zbigniew Szczepaniak
60. Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej 27.0901.10. 2017 r. Koszalin-Mielno
Pierwsze ogólnopolskie spotkanie działaczy PTTK, organizujących coraz
bardziej popularną turystykę pieszą zorganizowano z inicjatywy Komisji
Turystyki Pieszej ZG PTTK jesienią 1958 roku. Organizatorem
I Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki na zlecenie Komisji
Turystyki Pieszej ZG PTTK była Okręgowa Komisja Turystyki Pieszej
w Poznaniu.
Zlot odbył się w dniach 2-5 października 1958 roku w miejscowości
Jeziory położonej nad Jeziorem Góreckim na terenie Wielkopolskiego
Parku Narodowego. W pierwszym Zlocie uczestniczyło 57 osób.
Przodownik Turystyki Pieszej PTTK jest członkiem społecznej kadry
programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
inicjatorem rozwoju i popularyzatorem turystyki pieszej i krajoznawstwa.
Przodowników mianuje oraz rozszerza ich uprawnienia Komisja
Turystyki Pieszej Zarządu Głównego po zdaniu egzaminu przez
kandydata.
60. Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej odbył się w dniach
27.09-01.10.2017 roku z bazą w Mielnie-Unieściu na terenie obiektów
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ośrodka Rewita. Organizatorem Zlotu był Oddział Koszaliński PTTK.
Nadzór merytoryczny sprawowała Komisja Turystyki Pieszej Zarządu
Głównego PTTK.
Zlot został objęty patronatem przez Prezydenta miasta Koszalina
i Burmistrza miasta Mielno. Partnerami Zlotu były Regionalne Centrum
Informacji Turystyczne i Klub Przewodników Terenowych PTTK
w Koszalinie.

Foto: Zbigniew Szczepaniak
Celami Zlotu było upowszechnianie turystyki pieszej i krajoznawstwa oraz
propagowanie turystyki kwalifikowanej jako formy aktywnego
wypoczynku, promocja turystycznych, krajoznawczych, przyrodniczych
i kulturowych walorów Pomorza Środkowego i Ziemi Koszalińskiej,
możliwość zdobycia odznak krajoznawczych Ziemi Koszalińskiej,
zdobywanie i rozszerzenie uprawnień Przodowników Turystyki Pieszej
także wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska turystów
pieszych.
W Zlocie uczestniczyło ponad 120 przodowników turystyki pieszej,
członków PTTK i osób nie zrzeszonych w PTTK. W trakcie Zlotu
uczestnicy odbyli szereg wycieczek krajoznawczych zwiedzając m.in.
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28.09.2017 r. Tychowo z głazem "Trygław", Połczyn Zdrój, Drahim,
Drawsko Pomorskie, Świdwin i bazylikę w Białogardzie. Następnego dnia,
tj. W piątek koszalińscy przewodnicy PTTK umożliwili członkom Zlotu
zapoznanie się z zabytkami i historią Koszalina. Popołudnie tego samego
dnia zostało poświęcone dyskusji w zespołach dyskusyjnych
obejmujących zagadnienia: tematyki historycznej w imprezach turystyki
pieszej ze szczególnym uwzględnieniem faktu ogłoszenia przez Sejm roku
2018 „Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości” i „Rokiem Jubileuszu 250-lecia Konfederacji Barskiej",
szlaków turystycznych i ich oznakowania, szkoleń, egzaminów
i regulaminów oraz ogólnopolskich imprez turystyki pieszej.

Foto: Zbigniew Szczepaniak
Merytoryczna dyskusja została przerwana przez nieubłagany czas kolacji,
ale była kontynuowana jeszcze w grupach po wieczornym posiłku. W tym
samym czasie trwały egzaminy na uzyskanie uprawnień Przodownika
Turystyki Pieszej PTTK oraz rozszerzenie uprawnień.
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W sobotę 30 września uczestnicy Zlotu mieli do wyboru trzy autokarowopiesze wycieczki krajoznawcze. Pierwsza wiodła do Darłowa
z możliwością zwiedzenia kościołów w Iwięcinie i Bukowie Morskim.
Wiele osób z zaciekawieniem oczekiwało też na tej wycieczce na
możliwość zapoznania się w Bobolinie z terenami, gdzie Niemcy
testowali w czasie II wojny światowej słynne działo „Dora” i przebiegał
tzw. „chiński mur”, który miał chronić tajemnice tej broni przed wzrokiem
ciekawskich. Kolejna wycieczka wiodła „Szlakiem Latarni Morskich”
poprzez Gąski, Trzebiatów, Niechorze i Kołobrzeg, gdzie możliwe było
również zwiedzenie kołobrzeskiej Katedry. Trzecia wycieczka łączyła
w sobie elementy wędrówki pieszej z tym co jest oczywiste nad
Bałtykiem, tj. pływaniem. Jej uczestnicy pokonali trasę z Unieścia poprzez
Łazy, Osieki do Łabusza, nie omieszkując wykorzystać wiedzy księdza
Henryka Romanika podczas zwiedzania kościoła w Osiekach. Po posiłku
w Łabuszu nastąpiła przeprawa statkiem do Jamna, gdzie zwiedzono
kościół w Jamnie i Izbę Jamneńską. Tę pieszo-pływającą trasę
zakończono w Unieściu, gdyż tą samą jednostką pływającą nastąpiła
przeprawa z Jamna do Unieścia. Zwieńczeniem tego kolejnego dnia Zlotu
była biesiada turystyczna na wolnym powietrzu na terenie bazy
noclegowej.
Niedzielne przedpołudnie, to oficjalne zamknięcie Zlotu i pożegnania
z nadzieją zobaczenia na kolejnym Zlocie w 2018 roku tym razem
w Krakowie.

Krzysztof Tęcza
Dwa dni z Elżbietą Dzikowską
W dniach 14-17 sierpnia 2017 roku na zaproszenie Fundacji Doliny
Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej przebywała u nas znana
podróżniczka i autorka pani Elżbieta Dzikowska. Jej przyjazd był
połączony z promocją książki „Polska znana i mniej znana III”, w której
opisała w kilku rozdziałach obiekty jakie odwiedziła podczas swojej
ubiegłorocznej wizyty.
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Ponieważ pani Elżbieta stara się promować piękno naszej ojczyzny
każdego roku wydaje kolejny tom cyklu. Oczywiście opisywane obiekty
znajdują się w różnych częściach kraju. Pani Elżbieta ulegając urokowi
naszych terenów postanowiła ponownie nas odwiedzić by poznać nowe
obiekty godne polecenia szerokiej rzeszy turystów. Dlatego też w ciągu
dwóch dni odwiedziliśmy wiele miejscowości poznając ciekawych ludzi
i wspaniałe dzieła architektury oraz rozkoszowaliśmy się pięknem
przyrody i cudownymi krajobrazami.
Naszą podróż rozpoczęliśmy 15 sierpnia tuż po śniadaniu. Wyjechaliśmy
z pałacu w Miłkowie gdzie pani Elżbieta zamieszkała. Ponieważ pogoda
pozwalała na spokojny spacer dotarliśmy do schroniska „Szwajcarka”
w Górach Sokolich. Panujący tutaj spokój i cisza powodują, że już od
wczesnych godzin rannych można spotkać turystów chcących albo wejść
po żeliwnych schodkach na platformę widokową na Sokoliku albo
wdrapać się na Krzyżną Górę by zobaczyć 7-metrowy krzyż postawiony
tam z rozkazu księżnej Mari dla upamiętnienia jej męża Wilhelma von
Hohenzollerna.

Foto: Krzysztof Tęcza
Zachęceni opowiadaniem o wijącym się pomiędzy wzgórzami Bobrze
ruszyliśmy wzdłuż rzeki zgodnie z jej biegiem. Pozwoliło to w miarę
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szybko dotrzeć do Bobrowa, w którym znajduje się pałac będący kiedyś
ozdobą okolicy. Niestety jest to obiekt, który jako jedyny nie doczekał się
prawdziwego gospodarza. Swoim wyglądem wzbudza zaciekawienie jak
i odstrasza. Jest to wynik wieloletnich zaniedbań kolejnych właścicieli
ale nie tylko. Ostatnio rysuje się szansa, że może wkrótce coś się tutaj
zmieni.
Miłą odmianą dla oka był widok pałacu w Wojanowie ale o tym nie
muszę nikogo przekonywać. Akurat ten pałac jest wizytówką Kotliny
Jeleniogórskiej. Warto tu jednak pospacerować po parku by zobaczyć
pałac także z drugiej strony gdzie jego sylwetka odbija się w lustrze
wody.
Jakże inna panuje tutaj atmosfera niż przy sąsiadującym kościółku pw.
Najświętszej Maryi Panny przy którym zachowały się renesansowe płyty
nagrobne rodu Zedlitzów i Schaffgotschów. Niestety nie mogliśmy
zajrzeć do środka gdyż akurat prowadzone są tam prace mające na celu
likwidację szkodników niszczących drewniane wyposażenie. Świątynia
została szczelnie zapakowana i wpuszczono do niej specjalny gaz.
Miejmy nadzieję, że to pomoże.

Foto: Krzysztof Tęcza
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W Łomnicy obejrzeliśmy dwa pałace należące do rodziny von Kister.
Bardzo ciekawym okazało się zajrzenie do sklepu z wyrobami lnianymi.
Nie dość, że okazał się on olbrzymi to ilość różnorodnego towaru
zupełnie nas zaskoczyła. Nic dziwnego, że kilka rzeczy wpadło nam
w oko.
Po takich przeżyciach dotarliśmy w końcu do Jeleniej Góry gdzie
mieliśmy wziąć udział w mszy z okazji święta Wojska Polskiego.
Oczywiście w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Najpierw
obejrzeliśmy wspaniale zdobione kaplice grobowe zachowane wokół
muru cmentarnego. Później modlitwa i wystąpienie Elżbiety, a na końcu
spotkanie z wielbicielami podróżniczki podczas którego każdy mógł
nabyć jej książkę i otrzymać stosowną dedykację.
Wieczorem wróciliśmy do Bukowca gdzie w Artystycznej Stodole
widzowie czekali na opowieści o podróżach sprzed lat. Pani Elżbieta
zaskoczyła wszystkich mówiąc, że właśnie wróciła z kolejnej podróży po
Peru. Było wiele miłych słów i pytań, wiele wspomnień i zachęt do
dalszej pracy, do dalszych podróży. W końcu pozwoliłem sobie na
przekazanie pani Elżbiecie ładnego szklanego ptaszka wykonanego
przez nią podczas ubiegłorocznej podróży w trakcie zwiedzania Huty
Julia. Ponieważ wyrób szklany musi przejść proces odprężania
odebrałem go dopiero po kilku dniach i przez rok czekał na dzisiejszy
dzień.
Kolejny dzień czyli 16 sierpnia zaplanowaliśmy od wizyty w Chełmsku
Śląskim. Zanim jednak wyruszyliśmy w drogę odwiedziliśmy
mieszkającą w Bukowcu panią Stefanię Kamińską, która piecze domowe
ciasta i torty. My dzień wcześniej zamówiliśmy u niej chleby. Powiem
tylko, że pachniały tak apetycznie, że od razu zjedliśmy po kromce
posmarowanej wiejskim masełkiem. Tak pokrzepieni ruszyliśmy do
wspomnianego Chełmska Śląskiego gdzie oczekiwał na nas Adam Antas
prowadzący na co dzień kawiarenkę „U Apostołów”. Miałem nadzieję, że
Adam swoimi wspaniałymi opowieściami wprawi Elżbietę w dobry
humor. I nie myliłem się. Dodatkowo pomogła „Bomba Apostoła” czyli
ciasto pieczone przez małżonkę Adama. Obowiązkowo udaliśmy się
wszyscy do źródła by zapewnić sobie powrót w to ciekawe miejsce
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i długie życie. Chociaż nie było to takie pewne póki nie zeszliśmy do
piwniczki w której mieszka krokodyl. Na szczęście był w tak dobrym
humorze, że wyszliśmy bez szwanku.

Foto: Krzysztof Tęcza
Pan Wojtek, który przyszedł do nas z kluczami użyczonymi przez
księdza, wybrał się z nami do kapliczki św. Anny zatopionej w zieleni na
pobliskim wzgórzu. Ponieważ od rana padał deszcz teren stał się tak
grząski, że nawet nie próbowałem przejechać przez łąki, tak jak
zwyczajowo się to robi. Pojechałem okrężną drogą leśną, która
wydawała się bezpieczną. Chociaż i tu gdyby nie samochód terenowy to
pewnie nie przejechalibyśmy. A tak mogliśmy odwiedzić miejsce,
w którym kilka miesięcy temu zorganizowano koncert z okazji 310
rocznicy istnienia Domów Tkaczy.
Kolejną świątynią, którą zwiedzaliśmy był kościół Świętej Rodziny
górujący nad rynkiem. Jest to budowla wywołująca swoją wielkością
spore wrażenie. Do tego jej wystrój. Można by tutaj spędzić wiele godzin.
My niestety tyle czasu nie mogliśmy poświęcić więc ograniczyliśmy się
jeszcze do wysłuchania opowieści o tajemnicach jakie kryje w sobie ta
budowla.
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Teraz przejechaliśmy do Lubawki niewielkiej miejscowości, dzisiaj
wydaje się opuszczonej przez wszystkich. Dawniej tak nie było i dlatego
zachował się tutaj ładny rynek z ratuszem oraz kilka świątyń. My
wybraliśmy kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. I nie
zawiedliśmy się. Świątynia okazała się warta zachodu.
W Kamiennej Górze znajduje się kolejny z Kościołów Łaski, oczywiście
nie taki duży jak ten w Jeleniej Górze. Przede wszystkim chciałem jednak
pokazać Elżbiecie wspaniały ratusz. Olbrzymi budynek budowano
ledwie jeden rok. Dzisiaj może trudno w to uwierzyć. W ratuszu znajdują
się piękne witraże. Niestety okazało się, że pracownicy kończą pracę o
godzinie piętnastej a my byliśmy nieco przed piąta. Na szczęście gdy
szukałem możliwości wejścia drzwi się otworzyły i wyszedł ostatni
zapracowany urzędnik. To dzięki niemu mogliśmy wejść do środka
i zostaliśmy oprowadzeni przez osoby pilnujące obiektu po południu.
Mogę zdradzić, że wykorzystaliśmy fakt nieobecności gospodarza
i Elżbieta mogła usiąść w fotelu w gabinecie burmistrza. Myślę jednak, że
pan burmistrz nie obrazi się gdyż, jak się okazało, to właśnie on załatwił
nam wejście do urzędu.

Foto: Krzysztof Tęcza
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Ostatnim miejscem, a zarazem tym do którego bardzo chciałem zawieźć
Elżbietę była mała miejscowość położona pomiędzy Kamienną Górą
a Purpurowymi Jeziorkami. Wioska ta to Raszów. Jest to miejsce
niezwykłe ze względu na znajdujący się tutaj niewielki kościółek,
w którym można obejrzeć wspaniałe tumby. To tutaj chowano
przedstawicieli rodziny Schaffgotschów. A ponieważ kilka lat temu
wszystko odnowiono te wspaniałe nagrobki to po prostu rewelacja.
Elżbieta była tak nimi zachwycona, że by dać temu wyraz wpisała się do
księgi pamiątkowej. Mam nadzieję, że będzie to dla mieszkańców
Raszowa miła pamiątka.
Teraz pozostało nam szybko wracać do Jeleniej Góry gdzie mieliśmy
dotrzeć o określonej porze na kolejne spotkanie. Po drodze jednak
zboczyliśmy do Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach
by jeszcze raz zobaczyć jak wyglądały poszczególne obiekty oglądane
przez nas w ciągu tych dwóch dni. Zostaliśmy tutaj zaskoczeni
wyjeżdzającym z tunelu znajdującego się pod makietą zamku Książ
Złotym Pociągiem. To niesamowite czym można zaskoczyć turystów.
Odebraliśmy to miejsce bardzo pozytywnie, zwłaszcza ze względu na
miłe przyjęcie jakim zaskoczyli nas pracownicy Parku.
I tak oto zakończyliśmy tegoroczny objazd naszego terenu. Mam
nadzieję, że pani Elżbieta poznała coś nowego, poznała ciekawych ludzi,
którzy swoje życie podporządkowali pracy dla promocji regionu. Mam
też nadzieję, że miejsca jakie zostaną utrwalone na stronach kolejnej
książki pani Elżbiety będą nie mniej ciekawe jak te z innych części kraju.
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Spotkania krajoznawcze
Szymon Bijak
Ziemia Konecka gościła krajoznawców z całej Polski
W tym roku przedostatni tydzień sierpnia krajoznawcy z całej Polski
spędzili na Ziemi Koneckiej, na organizowanym przez Oddział PTTK
w Końskich XLVII Centralnym Zlocie Krajoznawców. Bogaty i ciekawie
dobrany program wycieczkowy, interesujące sesje krajoznawcze oraz
wielka życzliwość i sprawność organizatorów Zlotu sprawiły, że każdy
z uczestników wyjeżdżał z Sielpi z plecakiem pełnym pozytywnych
wrażeń i wielką ochotą na powrót.
CZAK „Końskie 2017” zaczął się od wycieczek przedzlotowych. Jedna
odbyła się na teren województwa mazowieckiego, z którym powiat
konecki graniczy na północy. Uczestnicy, którzy wybrali tę trasę,
odwiedzili między innymi związaną z Oskarem Kolbergiem Przysuchę,
podziwiali zabytki przemysłowe Chlewisk oraz mogli zapoznać się
z kolekcją instrumentów ludowych zgromadzonych w Szydłowcu,
a także z lokalnymi kamieniołomami i kirkutem. Z kolei osoby, które
wybrały wariant łódzki, powędrowały do Niebieskich Źródeł i zwiedziły
Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowiecki, podziwiały Spałę
i schron pociągowy w Konewce oraz zachwycały się pięknem
romańskiego kościoła w Inowłodzu. Na obu trasach pojawiły się także
obiekty związane z mjr. Henrykiem Dobrzańskim. Były to spacyfikowana
przez hitlerowców wieś Skłoby oraz Anielin – miejsce śmierci „Hubala”
i mauzoleum jego formacji. Pierwszy dzień zakończyła projekcja
pierwszej części filmu Kazimierza Wilka pt. „Końskie – 1000 lat historii”.
Właściwa część Zlotu zaczęła się od prelekcji komandora XLVII CZAK
Wojciecha Paska, który przybliżył działalność koneckich struktur PTK
i PTTK. Potem uczestnicy udali się na zwiedzanie Końskich. Odwiedzono
cmentarz miejski, na którym spoczywają między innymi Konecczanie
walczący w Powstaniu Styczniowym i partyzanci z czasów II wojny
światowej. Ciekawostką jest grób Marii Kiepury, ukochanej matki Jana
i Władysława Kiepurów (tak przynajmniej głosił napis umieszczony na
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pomniku). Część grobów miejscowi działacze PTTK oznakowali
mosiężnymi plakietami „Krajoznawca Ziemi Koneckiej” honorując w ten
sposób zasłużonych dla naszego Towarzystwa. Następnym
odwiedzonym obiektem była późnogotycka kolegiata św. Mikołaja, nad
wejściem do której znajduje się romański tympanon z piaskowca. Pod
bogatą w zdobienia płaskorzeźbą umieszczony jest łaciński napis:
Kościół św. Mikołaja na nowo odbudowany w roku 1120, co świadczy
o długiej historii tej świątyni.

fot. Szymon Bijak
Kolejnymi punktami programu wycieczki były miejscowe pomniki
Tadeusza Kościuszki. Jeden, sfinansowany częściowo ze środków
przekazanych przez Stany Zjednoczone, przedstawia generała na koniu,
a drugi – popiersie wodza – jest przykładem pomysłowego „recyklingu”
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dawnych monumentów, gdyż cokół uprzednio nosił popiersie cara
Aleksandra I. Potem przeniesiono się na teren zespołu pałacowoparkowego, gdzie w Świątyni Greckiej (dziś restauracja) odbyło się
uroczyste otwarcie Zlotu, prowadzone przez Wojciecha Paska. W jego
trakcie wręczono kilka wyróżnień i uprawnień: Stanisławowi Gębskiemu
– Odznakę Honorową im. Aleksandra Janowskiego „Za zasługi dla
krajoznawstwa”, Pawłowi Packiemu – Odznakę Krajoznawczą Polski
w stopniu złotym z szafirem, Henrykowi Hadaszowi – dyplom
honorowego członka Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK, Teresie
Nocoń-Hadasz – legitymację Honorowego Instruktora Ochrony Przyrody,
a Janowi i Marii Błaszczak oraz Wiesławowi Wiąckowi – dyplomy
Honorowej Odznaki „Turysta Przyrodnik”. Swoje referaty wygłosili Jacek
Kowalczyk – prezes ROT województwa świętokrzyskiego oraz Cezary
Jastrzębski – wykładowca z UJK w Kielcach. Obaj prelegenci pokazywali
piękno ziemi świętokrzyskiej i przybliżali wybrane atrakcje tego terenu.
Otwarcie uświetniły występy zespołów ludowych „Korniczanka” i „Mała
Korniczanka” oraz muzykującej młodzieży z Domu Kultury
w Stąporkowie. Na zakończenie części oficjalnej nie mogło zabraknąć
oczywiście zdjęcia grupowego. Następnie uczestnicy CZAK odwiedzili
miejscowe Muzeum Regionalne PTTK, a jednoczenie siedzibę koneckiego
oddziału Towarzystwa. Kolejnym punktem programu była wycieczka
piesza. Po pieczątkowym „szturmie” na sklep w Niebie powędrowano
niebieskim szlakiem do skałek koło Piekła, skąd udano się do Sielpi. Na
miejscu czekał już Krzysztof Lorek ze swoją prelekcją przybliżającą jego
ogromne zbiory pocztówek. Można było też podziwiać przygotowaną
przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach wystawę „Miasta
i miasteczka Ziemi Kieleckiej 100 lat temu”.
Podczas drugiego dna Zlotu w programie znalazły się atrakcje
przyrodnicze i historyczne. Ziemia świętokrzyska pełna jest perełek
paleontologicznych, do których zaliczyć można m.in. rezerwat Zachełmie
k. Zagnańska, Prezentuje on pochodzące sprzed 395 milionów lat
najstarsze na świecie ślady tetrapoda (czworonoga lądowego). Będąc
w Zagnańsku, oczywiście nie można było nie odwiedzić „Bartka”, czyli
najsłynniejszego polskiego dęba. Drzewo nadal stoi, choć podpór pod
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jego rozłożystymi konarami jest (tak jak i substancji wypełniającej pień)
coraz więcej. Miłośnicy zabytków mogli podziwiać ruiny wielkiego pieca
Huty Józef w Samsonowie, renesansową kamienicę „Niemczówka”
i zamek królewski w Chęcinach oraz niedawno udostępniony dla
turystów dwór obronny starostów chęcińskich w Podzamczu, gdzie
znajduje się także Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne. Po
powrocie do Sielpi uczestnicy CZAK wysłuchali prelekcji Tadeusza
Grajpla na temat papieru i papierniczych tradycji Ziemi Koneckiej oraz
dr. Cezarego Jastrzębskiego o osobliwościach świętokrzyskich. Dzień
zakończyło ognisko, podczas którego odbyły się konkursy rzutu
podkową oraz mielenia na żarnach. Śpiewom i rozmowom nie było
końca.

fot. Szymon Bijak
Kolejny dzień rozpoczęła wycieczka do rezerwatu Gagaty Sołtykowskie
k. Odrowąża, gdzie można podziwiać wczesnojurajskie tropy
dinozaurów. Są to najstarsze znane ślady stadnego zachowania tych
zwierząt. Następnym punktem programu był znany z sołtysa, cystersów
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i romanizmu oraz „Ponurego” Wąchock. Zwiedziwszy opactwo, udaliśmy
się do Starachowic, gdzie czekało nas podziwianie Muzeum Przyrody
i Techniki „Ekomuzeum” na terenie dawnej huty. Zajrzeliśmy do
wielkiego pieca, obejrzeliśmy kolekcję ciężarówek Star (m. in. uczestnik
Rajdu Dakar oraz jedyne polskie papamobile) oraz mogliśmy zobaczyć
modele dinozaurów zamieszkujących region świętokrzyski miliony lat
temu. Na zakończenie Tomasz Stawski oprowadził nas po ekspozycji
prezentującej dokonania miejscowego Oddziału PTTK im. J. Głowackiego.
Ze Starachowic ponownie udaliśmy się do Piekła, ale tym razem koło
Niekłania. Po kiełbasce z ogniska Daniel Bogacki, leśniczy gospodarstwa
szkółkarskiego Nadleśnictwa Stąporków, poprowadził uczestników
CZAK ku piaskowcowym skałkom, stanowiącym główną atrakcję
i jednocześnie przyczynę powołania w tym miejscu rezerwatu przyrody.
Podczas powrotu można było zaczerpnąć ponoć niezwykle smacznej
wody z miejscowego źródełka. Równie dobry był obiad, który
zaserwowano w gościnnym Domu Kultury w Stąporkowie. Wizytę w tym
mieście okrasiliśmy grupowym zdjęciem pod największym grzejnikiem
żeberkowym (urządzenia te produkowano w miejscowych zakładach).
Dzień zakończyły prelekcja Andrzeja Danowskiego z Centrum Fotografii
Krajoznawczej PTTK oraz forum krajoznawców, czyli otwarte spotkanie
Komisji Krajoznawczej ZG PTTK z krajoznawcami.
Następny dzień to odwiedziny w Kielcach, Oblęgorku, Rudzie
Malenieckiej i Maleńcu. Zanim dotarliśmy od stolicy województwa,
obejrzeliśmy tajemniczy kamień z Kontrewersu, który eksponowany jest
w szklanej piramidzie przed Urzędem Gminy w Mniowie. Przedstawia on
dwie niezidentyfikowane postacie z rogami, które w ludowych
przekazach uznawano za diabły. Co ciekawe podobne ryty stworzyli
Indianie Hopi w Nowym Meksyku. W Kielcach odwiedziliśmy Muzeum
Narodowe, w którym podziwiać można m.in. ciekawe zbiory malarstwa
polskiego. Warto podkreślić, że muzeum zostało powołane do życia
jeszcze przez Kielecki oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
w 1908 roku, a jego pierwszym dyrektorem był wybitny muzealnik
i krajoznawca Tadeusz Włoszek. Udało się również zobaczyć wnętrza
bazyliki katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP, w tym oryginalne,
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odbiegające od „standardowych” przedstawień polichromie malowane
m.in. przez Stefana Matejkę, bratanka wielkiego malarza. Kolejnym
punktem programu był Oblęgorek – dworek/pałacyk przekazany
Henrykowi Sienkiewiczowi przez społeczeństwo z okazji jubileuszu
pracy twórczej. Po odwiedzinach w muzeum poświęconym naszemu
nobliście udaliśmy się do Maleńca, gdzie wysłuchaliśmy prelekcji Macieja
Chłopka, dyrektora Zabytkowego Zakładu Hutniczego, i gdzie niektórzy
próbowali jeździć na wózkach do transportu surowców i produktów
wyrabianych w tym zakładzie. Na koniec wycieczki zatrzymaliśmy się w
Rudzie Malenieckiej, aby zapoznać się z historią hodowli karpia
królewskiego i miejscowej stacji doświadczalnej. W tym celu
odwiedziliśmy Izbę Pamięci im. Franciszka Staffa, o której opowiedział
miejscowy regionalista Marian Soboń.

fot. Szymon Bijak
Po powrocie i krótkim odpoczynku wszyscy udali się na biesiadę
turystyczną, którą okrasiły wręczanie nagród w konkursach
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krajoznawczych i ludowe tańce z zespołem z Domu Kultury
w Stąporkowie.
Ostatni dzień Zlotu zaczął się wyjątkowo wcześnie, bo już o 7:00 odbyła
się projekcja drugiej części filmu Kazimierza Wilka pt. „Końskie – 1000
lat historii”. Pokaz oglądała garstka najwytrwalszych (albo mających
problemy ze snem) krajoznawców. Następnie uczestnicy CZAK wybrali
się na ostatnią wycieczkę, której celem było Muzeum Zagłębia
Staropolskiego. Obiekt na co dzień niestety jest zamknięty, ale
organizatorzy Zlotu zadbali o to, by można było zobaczyć chlubę
sielpeckich zakładów, czyli jedno z największych na świecie
drewnianych kół zamachowych. Po wycieczce odbyło się krótkie
oficjalne zakończenie Zlotu i krajoznawcy wyruszyli do domów.
Ponieważ CZAK no nie tylko okazja do zdobycia nowej wiedzy i poznania
kolejnego regionu kraju, czy spotkań towarzyskich w krajoznawczym
gronie, lecz także okazja do rzeczywistej pracy krajoznawczej, której
wyrazem jest apel uczestników koneckiego Zlotu do władz
samorządowych województwa świętokrzyskiego dotyczący troski o
zabytki dawnego przemysłu:
Biorąc pod uwagę unikatowy charakter pozostałości dawnej działalności
przemysłowej na Ziemi Świętokrzyskiej, krajoznawcy zgromadzeni na
XLVII Centralnym Zlocie Krajoznawców „Końskie 2017” apelują do władz
samorządowych województwa świętokrzyskiego o intensyfikację działań
dążących do zachowania, zabezpieczenia oraz przede wszystkim
popularyzacji zabytków związanych z rozwojem techniki w ramach
Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Sądzimy również, że zasadne
będzie podjęcie starań o wpisanie świętokrzyskich zabytków techniki na
listę Pomników Historii, a nawet Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Podsumowując tegoroczny XLVII CZAK, trzeba przyznać, że
organizatorzy spisali się na medal. Ciekawy krajoznawczo program
wycieczek i prelekcji, prezentacja zarówno walorów przyrodniczych, jak
i kulturowych, dawno już niewidziana na Zlocie giełda kolekcjonerska
oraz doskonałe przygotowanie kadry przewodnickiej zasługują na
najwyższe uznanie. Trzymamy kciuki, by równie dobrze było za rok w
Kaliszu.
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Jan Kulas
Rok Wisły w dłuższej perspektywie
Dobrze się stało, że tegoroczny Sejmik Krajoznawczy poświecono rzece
Wiśle. To dla Pomorza i kraju wielka sprawa. Dobrze się składa, że od
wielu lat mieszkam w mieście, które od początku dziejów, swój żywot
związało z Królową rzek polskich. Tczew, lokowany w 1260 roku,
z Wisłą za sprawą księcia Sambora II związał swoją przyszłość. Warto
więc może podzielić się kilkoma informacjami i refleksjami.
Trzeba mocno i wyraźnie podkreślać, że rok 2017 jest "Rokiem Rzeki
Wisły". W poprzednich latach w Tczewie (2013-2016) za sprawą
organizacji pozarządowych i wsparciu niektórych samorządów
lokalnych obchodzono "Święto rzeki Wisły". Mieszkańcy Tczewa, Gniewa
i Pelplina starali się nadać tej inicjatywie ponadlokalną rangę. Główne
imprezy miały miejsce na Wiśle i wokół jej dopływu - Wierzycy. W tej
inicjatywie wspierał nas ówczesny marszałek Senatu Bogdan
Borusewicz. Dlatego wspomniana uchwała Sejmu RP była i jest dla nas
miłym zaskoczeniem. Tym bardziej wykorzystajmy tą niezwykłą
okoliczność, i to w szerszym horyzoncie czasu.
Przypomnijmy, że 19 października 2016 roku w Toruniu, w 550.
rocznicę zakończenia wojny trzynastoletniej (1454-1466) i podpisania
Pokoju Toruńskiego, odbyła się ogólnopolska inauguracja Roku Rzeki
Wisły 2017. W toruńskim Dworze Artusa miała również miejsce
konferencja naukowa: "Wisła - wczoraj dziś, dziś i jutro". Licznie były
reprezentowane poszczególne władze. Oby nie zabrakło im
konsekwencji i wytrwałości. Mam szczególnie na uwadze przedstawicieli
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, którzy
obiecująco mówili o modernizacji polskich dróg wodnych i rozwoju
żeglugi. Z kolei dnia 22 listopada 2016 roku w moim rodzinnym Tczewie,
w niedawno otwartym Centrum Konserwacji Wraków Statków (CKWS,
2016), zorganizowano okolicznościową konferencję. Jej zasadniczy
temat też był wielce obiecujący: "Zagospodarowanie i znaczenie Dolnej
Wisły dla gospodarki regionów i kraju". I tym razem, władze publiczne
były szeroko reprezentowane. Uczestnikom konferencji dostarczono
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dużą porcję wiedzy i nadziei. Jednakże odwołanie się do planu
kaskadyzacji Wisły, zabrzmiało anachronicznie i mało realistycznie. Ale
dla promocji potrzeb i oczekiwań problematyki wiślanej, konferencja
miała swoje znacznie.

Foto: Jan Kulas
Naturalnie jako Pomorzanie z miejsca włączyliśmy się w Rok Rzeki Wisły
2017, począwszy od wcześniejszych inicjatyw o krajowym i regionalnym
znaczeniu. Dla wielu z nas bardzo ważne było zaangażowanie się w Rok
Rzeki Wisły - Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i jego
Oddziału - Muzeum Wisły w Tczewie (powstałego w 1984 roku). Już 24
lutego 2017 roku w tymże Muzeum Wisły otwarto wielką (formalnie
drugą część) wystawę pt. "Wisła w dziejach Polski". Dopisała wysoka
frekwencja i różnorodność środowisk zaangażowanych od wielu lat
w sprawy rzeki Wisły. W oparciu o bogactwo historyczne, dyskutowano
także o przyszłości Królowej rzek polskich.
Trwa w pełni Rok Rzeki Wisły (10.10.2017). Niedawno na zebraniu
plenarnym Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego
złożyłem inicjatywę, aby zorganizować konferencję podsumowującą Rok
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Rzeki Wisły 2017. Zebrani w pełni poparli tę inicjatywę, na czele
z osobistym zaangażowaniem prezesa dr Fryderyka Tomali. Obecnie
wiadomo, że konferencja ta odbędzie się w tczewskim Muzeum Wisły
pod koniec I kwartału 2018 roku. Przyświecają nam dwa podstawowe
cele. Po pierwsze, profesjonalne i możliwie pełne podsumowanie Roku
Rzeki Wisły 2017. Po drugie, wyspecyfikowanie wniosków i zadań
wynikających dla przyszłości Wisły, w tym w kontekście społecznej
inicjatywy: "Po drugie autostrada wodna na Wiśle". Ufam, iż dorobek tej
konferencji uda się nam opublikować, nie tylko w wersji elektronicznej.
Marzy mi się swoista "Złota Księga dla Wisły".

Foto: Jan Kulas
Warto przypomnieć, w pewnym ujęciu ABC, związki Tczewa z Wisłą.
Wszystko zaczęło się za sprawą ambitnego księcia pomorskiego
(młodszego brata sławnego Świętopełka Wielkiego) - księcia Sambora II,
który w 1260 roku (757 lat temu) lokował miasto Tczew nad Wisłą wraz
z portem rzecznym. I tak przez kilka wieków o pomyślności Tczewa
stanowiły związki z Wisłą. W połowie XIX wieku, w okresie zaboru
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pruskiego, w związku z budową niemieckiej Kolei Wschodniej, przez
Tczew zaplanowano przebieg magistrali kolejowej Berlin-Królewiec,
z przedłużeniem do Petersburga. W 1857 roku otwarto historyczny most
kolejowo-drogowy na Wiśle w Tczewie. W 30 lat później, wskutek
intensywnego rozwoju transportu, szczególnie kolejowego, w Tczewie
oddano do użytku nowy most - most kolejowy (1891). I od tego czasu
praktycznie zawsze mówimy o tczewskich mostach na Wiśle! I od tego
czasu nastąpił niezwykle dynamiczny i wielowymiarowy rozwój Tczewa.
U progu niepodległości, w II Rzeczypospolitej, przed granicznym
miastem Tczew znowu stanęła wielka szansa dziejowa. W 1920 roku
brano pod uwagę ustanowienia w "Grodzie Sambora" stolicy
nowopowstałego
województwa
pomorskiego.
Ostatecznie
i zdecydowanie zwyciężył Toruń. W tym też okresie rywalizował Tczew
w zakresie budowy portu morskiego z niewielką wtedy (1922) Gdynią.
Coś jednak z tych wielkich planów udało się urzeczywistnić. Już w 1920
roku otwarto w Tczewie sławną Szkołę Morską, która w latach 1920-1930 kształciła kadry morskie dla młodego państwa polskiego. W 1926
roku sam minister Eugeniusz Kwiatkowski otworzył w Tczewie port
morsko-rzeczny, głównie z myślą o eksporcie węgla na Zachód. Potem,
wraz z światowym kryzysem gospodarczym, przyszły znowu chudsze
lata. W 1939 i 1945 roku mosty tczewskie wysadzono w powietrze. Po
wojnie odbudowano je, po trudach i dużych wysiłkach w okresie 2 lat.
W latach 50. minionego wieku w Tczewie, przez blisko pół wieku,
z powodzeniem funkcjonowała Tczewska Stocznia Rzeczna. W okresie
rządów E. Gierka pojawił się "Program Wisła", z którym w Tczewie
wiązano znaczne nadzieje. Skończyło się na obietnicach. A potem Wisła
dała o sobie znać w dramatycznych okolicznościach. W 2010 roku miała
miejsce duża powódź w dorzeczu Wisły. W szczytowym okresie poziom
wody na Wiśle w Tczewie - sięgał 10 metrów i 40 centymetrów!
Wydawało się, że nic nie uchroni Tczewa przed zalaniem.
I nieoczekiwanie, dzięki nadzwyczajnej decyzji rządu D. Tuska
o uruchomieniu tzw. sztucznego rękawa wodnego, ułożonego
z ogromnym poświeceniem przez strażaków, udało się miasto uratować.
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I prawie na zakończenie. Praktycznie każdy może włączyć się we
wsparcie Roku Rzeki Wisły, a szczególnie samorządy lokalne
i organizacje pozarządowe. Ostatnio w Tczewie inicjatywę przejął
Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. I tak
7 października 2017 roku doprowadził on konferencji w Opaleniu: "Rola
Wisły w dziejach Kociewia i Powiśla". Dlaczego w Opaleniu?, gdy tam
przed I wojną światową (1912) oddano do użytku duży most wiślany w
kierunku Kwidzyna (stolica Rejencji Kwidzyńskiej). Referaty
o historycznej i społecznej treści, wygłosili prelegenci, absolwenci UG
rodem z Tczewa.
Na sam koniec. Trudno odpowiedzieć na pytanie, jakie pożytki
przyniesie Rok Rzeki Wisły? Niech spełnią się złożone deklaracje
i obietnice. Ale najważniejsze jest włącznie Wisły jako drogi wodnej do
europejskich programów. Albowiem tylko dzięki środkom unijnym,
można podjąć realne i kosztowne inwestycje w zakresie użeglowienia
rzeki Wisły. A trzeci pożytek, to sfera edukacji, promocji, kształtowania
świadomości - o znaczeniu żeglugi śródlądowej. Z czasem, może już
w perspektywie dekady, Wisła zacznie tętnić życiem - żeglugą
pasażerską, licznymi żaglówkami, łódkami i kajakami oraz ograniczonym
i przyjaznym środowisku transportem towarowym.

Krzysztof Tęcza
Tolerancja a dialog międzykulturowy
W dniach 23-24 czerwca 2017 roku w Jeleniej Górze odbyło się
„Międzynarodowe seminarium naukowe: Tolerancja a dialog
międzykulturowy”. Spotkanie wpisało się w ważne jubileusze
przypadające w obecnym roku. Przede wszystkim 500-lecie reformacji,
ale także 180-lecie przybycia do Kotliny Jeleniogórskiej Tyrolczyków
oraz 280-lecie zakończenia exodusu dolnośląskich schwenkfeldystów
(protestanckiej grupy wyznaniowej) do Pensylwanii. Nic więc dziwnego,
że do udziału w spotkaniu zaproszono naukowców ze Stanów
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Zjednoczonych oraz Niemiec. Przybyli także przedstawiciele kościoła
schwenkfeldystów z USA.
Organizatorem seminarium była Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa
a partnerami: Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej
Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Muzeum Miejskie
„Dom Gerharta Hauptmanna”, Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu,
Związek Gmin Karkonoskich (Regionalna Pracownia Krajoznawcza
Karkonoszy), Schwenkfelder Heritage Center, Pennsburg PA. W skład
komitetu naukowego weszli: prof. Lucjan Puchalski, dr Józef Zaprucki
i dr Beata Telążek, a komitetu organizacyjnego: dr Daria Jaremen i mgr
Julita Izabela Zaprucka.

Foto: Krzysztof Tęcza
Przybyłych na spotkanie powitał Rektor KPSW i Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusz Samborski. Wykład
otwierający pt. „Zillertalczycy i Schwenkfeldyści na Śląsku – aspekty
historyczne i literackie”, wygłosił dr Józef Zaprucki, przedstawiciel KPSW
w Jeleniej Górze. Prof. Lucjan Puchalski reprezentujący KPSW w Jeleniej
Górze oraz Uniwersytet Wrocławski przygotował referat pt. „Tolerancja
religijna i kulturowy pluralizm w Austrii okresu oświecenia”. Dr Daria
Jaremen reprezentująca UE we Wrocławiu oraz WEZiT w Jeleniej Górze
omówiła „Turystykę pielgrzymkową” a Margrit Kempgen (Stiftung
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Evangelisches Schlesien) przygotowała wystąpienie pt. „Od ignorancji do
tolerancji – kultura małych kroków”. Ostatnim mówcą w części
jeleniogórskiej seminarium był dr Allen Viehmeyer (Schwenkfelder
Library & Heritage Center, Pennsburg PA), który wygłosił wykład pt.
„Martin John Junior: Śląski pisarz, lekarz i filantrop”.

Foto: Krzysztof Tęcza
W części Jagniątkowskiej miała miejsce prelekcja „Zillertalczycy na
Śląsku” zaprezentowana przez Zbigniewa Kulika z Muzeum Sportu
i Turystyki w Karpaczu oraz prezentacja i koncert w wykonaniu Aloisa
i Petry Eberharterów z Zillertalu.
W trakcie przerwy zaproponowano obecnym spacer krajoznawczy po
Jeleniej Górze. Poprowadził go Krzysztof Tęcza a tłumaczem był Józef
Zaprucki. Goście z USA mieli okazję zobaczyć Jelenią Górę jako miasto
posiadające liczne zabytki architektury ale także poznać Jelenią Górę
jako miasto tętniące życiem. Obejrzeli kościół pw. św. Erazma
i Pankracego, kaplicę św. Anny, Bramę Wojanowską, zabudowania ulicy
1 Maja, cerkiew oraz kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego wraz
z zachowanymi wokół niego kaplicami grobowymi. Dowiedzieli się
o wielu ważnych wydarzeniach z historii miasta oraz o tym jak żyli jego
mieszkańcy w dawnych czasach i jak żyją dzisiaj.
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