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Wprowadzenie 
 

Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Szanowni Czytelnicy, Drogie Koleżanki i Koledzy! 

 

W kolejnym numerze Krajoznawcy zamieszczam informacje dotyczące spotkao 

krajoznawczych, aktywności turystycznej działaczy jak i turystów, nowych inicjatyw 

czy imprez upamiętniających zarówno wybitnych krajoznawców czy wydarzeo 

historycznych. Nie to jednak jest tym razem najważniejsze.  

Dobiega kooca kadencja Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, pora zatem na 

podsumowania i oceny jej działalności. Zapewne takie materiały dotrą do redakcji 

już po wyborach. Na pewno zostaną zamieszczone w kolejnym numerze. Zachęcam 

do ich nadsyłania. 

Nadeszła pora na zastanowienie się w jakim kierunku ma iśd ruch krajoznawczy 

w naszym Towarzystwie. Już niedługo, bo w roku 2020 odbędzie się kolejny 

Kongres Krajoznawstwa Polskiego. Warto byście Drogie Koleżanki i Koledzy zaczęli 

włączad się w działania zmierzające do zorganizowania Kongresu. Byście wzięli w 

nim udział nie tylko jako delegaci ale przede wszystkim jako ci, którzy przedstawia 

nowe pomysły. Ci, którzy zechcą poprowadzid Towarzystwo w kolejne 

dziesięciolecie. Serdecznie do tego zachęcam. 

  

Krzysztof Tęcza 



6 

 

Wiadomości Komisji 
 

Sprawozdanie Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK 

z działalności w 2017 r. 

 

A. Sprawy osobowe 

W roku 2017 Komisja Krajoznawcza ZG PTTK XVIII kadencji pracowała w składzie 

ustalonym na zebraniu 15 listopada 2014 r. i zatwierdzonym przez Zarząd Główny 

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

 

B. Zebrania Komisji 

Zebrania Komisji odbyły się 4 marca w Warszawie, 11 czerwca w Krakowie oraz 15 

października w Gdaosku. Frekwencja na nich wynosiła: Szymon Bijak, Alicja 

Wrzosek i Elżbieta Łobacz-Bącal – 100%, Krzysztof Tęcza, Bernadetta Zawilioska, 

Maciej Maślioski, Wojciech Kowalski i Krzysztof Czerepowicki – 67% oraz 

Małgorzata Pawłowska – 33%. Poza członkami Komisji, jej współpracownikami 

(Anna Becker-Kulioska, Maria Janowicz, Mirosława Wojciechowska, Józef Partyka, 

Zbigniew Lewandowski) i opiekunami ze strony ZG i GKR PTTK (Henryk Miłoszewski, 

Dariusz Kużelewski) w zebraniach uczestniczyli także zaproszeni goście (m.in. Jerzy 

Gajewski, Stanisław Sikora – członkowie ZG PTTK). 

 

C. Działalnośd programowa  

Komisja realizowała swoją działalnośd według planu pracy przyjętego 4.3.2017 r. 

 

I. Sprawy instruktorskie 

W 2017 r. na wniosek Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa 

mianowano 5 Zasłużonych Instruktorów Krajoznawstwa (Henryk Pasik, Tomasz 

Simioski-Stanny z Grudziądza, Janusz Czerwioski z Wrocławia, Andrzej 

Karczmarzewski z Rzeszowa, Janusz Motyka z Przemyśla) i przyznano 7 uprawnieo 

Instruktora Krajoznawstwa Polski (Piotr Łukiewski, Grzegorz Rakowski z Grudziądza, 

Zbigniew Zygler z Prudnika, Marcin Czerwioski z Pleszewa, Marcin Tysler 

z Warszawy, Czesław Wodecki z Wodzisławia Śląskiego, Lech Kaźmierczak z Zielonej 

Góry).  

 

II. Odznaki krajoznawcze 

W 2017 r. przyznano 99 Odznak Krajoznawczych Polski, w tym: 44 brązowych, 28 

srebrnych, 13 złotych i 14 złotych z szafirem. Najwyższy stopieo odznaki zdobyli: 
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Paweł Packi z Wielunia, Bernard Malinowski z Warszawy, Lech Kaźmierczak 

z Zielonej Góry, Marian Kotarski z Myszkowa, Tadeusz Perlik z Torunia, Jan Kamioski 

z Grudziądza, Waldemar Jankowski z Gdynii, Wojciech Chróścicki i Bożena 

Grabowska z Gdaoska, Jan i Lidia Popiel z Krakowa, Andrzej Trybuła z Wrocławia 

oraz Jolanta i Roman Majewicz z Białych Błot. Zespoły Weryfikacyjne ROK w 2017 r. 

zweryfikowały 751 brązowych i 141 srebrnych ROK. Najwięcej odznak 

zweryfikowały zespoły w oddziałach Międzyuczelnianym w Warszawie i w 

Żyrardowie. Powołano nowy zespół weryfikacyjny przy oddziale PTTK Wrocław-

Fabryczna.  

 

Weryfikacja Regionalnej Odznaki Krajoznawczej (ROK) w roku 2017 

L.p. Zespół Weryfikacyjny ROK Ogółem 
w tym: 

Brązowa Srebrna 

1.  Nr 2  LUBLIN 7 5 2 

2.  Nr 4 MIĘDZYGÓRZE 0 0 0 

3.  Nr 8 JAWOR  0 0 0 

4.  Nr 22 CHEŁM –Wojskowy 2939 ?? 2009 ?? 930 ?? 

5.  Nr 26 GRUDZIĄDZ 5 3 2 

6.  Nr 29 KOŚCIAN 0 0 0 

7.  Nr 30 PŁOCK – ORLEN 8 5 3 

8.  Nr 31 WROCŁAW 4 3 1 

9.  Nr 36 BIŁGORAJ 9  8 1 

10.  Nr 38  LUBOO 13 8 5 

11.  Nr 39 SŁUPSK 18 18 0 

12.  Nr 42 SZCZECIN - Regionalny 63 63 0 

13.  Nr 46 ELBLĄG 0 0 0 

14.  Nr 48 BIELSKO BIAŁA 12 8 4 

15.  Nr 50 WARSZAWA - RPK 18 18 0 

16.  Nr 51 BYDGOSZCZ 11 9 2 

17.  Nr 54 ZĄBKOWICE ŚL. 0 0 0 

18.  Nr 59 KROTOSZYN 1 1 0 

19.  Nr 60 SIEDLCE 92 92 0 

20.  Nr 66 KIELCE 50 30 20 

21.  Nr 67 GDAOSK  10 7 3 

22.  Nr 68 ŻYRARDÓW 98 98 0 

23.  Nr 69 JAWORZNO 3 1 2 

24.  Nr 70 ŁÓDŹ 0 0 0 

25.  Nr 73 GLIWICE 8 8 0 

26.  Nr 75 PLESZEW 13  11 2 

27.  Nr 76 ŻARY 14 11 3 

28.  Nr 77 TARNÓW 2 0 2 

29.  Nr 79 TORUO 15 15 0 

30.  Nr 81 WAŁBRZYCH 18 12 6 
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31.  Nr 85 OSTROWIEC ŚWIETOKRZYSKI 0 0 0 

32.  Nr 86 WARSZAWA - Międzyuczelniany 141 136 5 

33.  Nr 88 OSTRÓW WLKP 81 48 33 

34.  Nr 90 MIĘDZYRZECZ  2 1 1 

35.  Nr 91 KROSNO 19 18 1 

36.  Nr 95 PRUDNIK 7 7 0 

37.  Nr 98 PRZEMYŚL 1 1 0 

38.  Nr 113 TYCHY  17 14 3 

39.  Nr 115 CIESZYN 7 7 0 

40.  Nr 116 MALBORK 95 61 34 

41.  Nr 117 KOZIENICE 28 22 6 

42.  Nr 119 WARSZAWA -Ursus 0 0 0 

43.  Nr 123 BUSKO-ZDRÓJ 0 0 0 

44.  Nr ? ŁÓDŹ - POLESIE 2 2 0 

Razem 895 751 141 

 

III. Sprawy Regionalnych Pracowni Krajoznawczych 

Zespół ds. Regionalnych Pracowni Krajoznawczych koordynował podziału środków 

z budżetu ZG PTTK przeznaczonych na dofinansowanie RPK w ramach dwóch 

strumieni finansowania działalności RPK (działania programowe oraz rozwój kadry 

programowej). Łącznie przyznano 2442 zł w ramach funduszu rozwoju osobistego 

kadry RPK i 8870 zł w ramach funduszu programowego. Beneficjentami tych 

środków było 6 kierowników pracowni i 8 RPK.  

W maju odbyło się w Olsztynie szkolenie kierowników RPK, w którym wzięło udział 

30 osób, w tym przedstawiciele 15 pracowni. Za organizację spotkania odpowiadał 

Marian Jurak, prezes O/Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie.  

W kwietniu złożono w ZG PTTK projekty nowelizacji regulaminu RPK oraz 

wzorcowej umowy między ZG PTTK a oddziałem mającym prowadzid pracownię. 

Dokumenty te powinny usprawnid funkcjonowanie RPK w strukturach i oddziałów, 

i całego Towarzystwa. 

W grudniu O/Ziemi Żarskiej w Żarach wystąpił z inicjatywą organizacji Regionalnej 

Pracowni Krajoznawczej Łużyc w Żarach. 

 

IV. Sprawy kolekcjonerskie 

21 października odbyła się w Lublinie sesja Lublin na dawnej pocztówce. 

Organizatorem spotkania był W. Kowalski. Spotkaniu towarzyszyła wystawa 

pocztówek wydanych przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. 

Na wniosek Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego dokonano kolejnych 

mianowao Jurorów Zbiorów Krajoznawczych. Uprawnienie to otrzymali Bogumił 

Korzeniewski z Ciechocinka i Wojciech Pasek z Kooskich.  
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D. Działalnośd organizacyjna 

I. XLVII Centralny Zlot Krajoznawców CZAK w Kooskich i Sielpi Wielkiej 

CZAK odbył się w dniach 21-27 sierpnia i został zorganizowany przez O/PTTK 

w Kooskich. Komandorem był Wojciech Pasek. Zlot był poprzedzony dwoma 

wycieczkami przedzlotowymi. Na CZAK przyjechały 74 osoby. Zlot miał bardzo 

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny. Odbyło się kilka prelekcji 

krajoznawczych, pokazy filmów, giełda kolekcjonerska oraz kilka wystaw zbiorów 

pocztówek i odznak. 

 

II. XXVI Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej 

18 lutego, podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 

w Poznaniu, miały miejsce prezentacja laureatów i wręczenie nagród 

z jubileuszowej XXV edycji Przeglądu.  

XXVI Przegląd został przygotowany i zrealizowany przez Centralną Bibliotekę PTTK, 

przy współpracy z Wielkopolskim Klubem Publicystów Krajoznawczych i Oddziałem 

Poznaoskim PTTK. Komisarzem Przeglądu była M. Janowicz. Z ramienia Komisji w 

pracach jury Przeglądu udział wziął Sz. Bijak, a M. Pawłowska reprezentowała 

Centralną Bibliotekę PTTK. Jury obradowało w Warszawie w dn. 1-2 grudnia pod 

przewodnictwem prof. Janusza Zdebskiego. Łącznie na Przegląd nadesłano 131 

publikacji.  

 

III. Sesje popularnonaukowe Mijające krajobrazy Polski 

Komisja kontynuowała działania propagujące cykl seminariów krajoznawczych pod 

wspólnym tytułem Mijające krajobrazy Polski. W 2017 r. obyło się sześd seminariów 

(Żary, Kraków, Gdaosk, Lublin, Rzeszów i Warszawa), w organizację których 

aktywnie zaangażowani byli A. Wrzosek, E. Łobacz-Bącal, B. Zawilioska, J. Partyka, 

W. Kowalski oraz Sz. Bijak. Sesje w Krakowie, Gdaosku i Warszawie związane były 

z obchodami Roku Rzeki Wisły. 

 

IV. CZAK Kresowy 

W dn. 24 czerwca – 1 lipca odbył się na polskich i niemieckich Łużycach V CZAK 

Kresowy. Organizatorem był O/Ziemi Żarskiej w Żarach, a komandorem E. Łobacz-

Bącal. W imprezie wzięło udział 50 osób. Zaproponowany program krajoznawczy 

oceniono bardzo dobrze, podobnie jak kwestie organizacyjne. 

 

V. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu krajoznawstwa 

Na wniosek Komisji ZG PTTK nadało adresowanemu do środowiska akademickiego 

konkursowi na najlepszą pracę dyplomową z zakresu krajoznawstwa imię prof. 
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Krzysztofa R. Mazurskiego. W ramach tegorocznej edycji napłynęło 14 prac 

licencjackich, inżynierskich i magisterskich. W pracach jury ze strony Komisji udział 

wzięła B. Zawilioska. Pozostałymi jurorami byli: Pola Kuleczka, Hanna Prószyoska-

Bordas, Aleksandra Spychała, Tomasz Duda i Andrzej Rembalski.  

 

VI. XVIII Forum Publicystów Krajoznawczych 

Komisja wsparła finansowo (1000 zł) organizowane przez Wielkopolski Klub 

Publicystów Krajoznawczych Forum Publicystów Krajoznawczych, które odbyło się 

w dn. 24-27 września w Poznaniu i Sierakowie. 

 

E. Działalnośd wydawnicza 

W 2017 r. ukazały się kolejne numery biuletynu informacyjnego Komisji 

KRAJOZNAWCA. Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego wydała siódmy 

numer swojego biuletynu informacyjnego, który ukazał się na CZAK w Sielpi.  

 

F. Wyróżnienia 

Komisja z własnej inicjatywy wystąpiła o nadanie Odznaki Honorowej im. 

A. Janowskiego „Za zasługi dla krajoznawstwa” Witoldowi Gostyoskiemu 

i Bogdanowi Kucharskiemu z Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych 

oraz opiniowała wnioski o nadanie tego wyróżnienia. W 2017 roku odznaczenie to 

otrzymali także Stanisław Gębski z Sopotu, Krzysztof Witkowski z Katowic, Zbigniew 

Rudzioski z Gorzowa Wielkopolskiego. 

Komisja poparła także wniosek o nadanie godności Członka Honorowego J. Partyce, 

przewodniczącemu Komisji w latach 2010-2013. 

 

 

26 OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KSIĄŻKI KRAJOZNAWCZEJ I TURYSTYCZNEJ  

 

Organizatorzy:  

 Międzynarodowe Targi Poznaoskie,  

 Samorząd Województwa Wielkopolskiego,  

 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.  

Patronaty Honorowe:  

 Ministerstwa Sportu i Turystyki,  

 Polskiej Organizacji Turystycznej,  

 Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka,  

 Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek,  

 Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.  
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Przegląd przygotowała Centralna Biblioteka PTTK im. Kazimierza Kulwiecia 

w Warszawie. Jury 26 Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej 

i Turystycznej obradowało w dniach 1-2 grudnia 2017 roku w Centralnej Bibliotece 

PTTK w Warszawie w składzie:  

 prof. dr hab. Janusz Zdebski – przewodniczący, 

 Katarzyna Podhorodecka (Ministerstwo Sportu i Turystyki),  

 Liliana Topolnicka-Waszczuk (Polska Organizacja Turystyczna),  

 Andrzej Kaleniewicz (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego),  

 Andrzej Tomaszewski (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek),  

 Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska (Muzeum Sportu i Turystyki),  

 Szymon Bijak (Komisja Krajoznawcza ZG PTTK),  

 Małgorzata Pawłowska (Centralna Biblioteka PTTK),  

 Wiesław Ostrowski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW),  

 Andrzej Palacz (WYDAWCA.com.pl),  

 Alicja Gotowt-Jeziorska (Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych),  

 Andrzej Wielocha (Wydawnictwo PTTK „Kraj”),  

 Maria Janowicz (komisarz XXVI Przeglądu).  

Publikacje zgłoszone do udziału w Przeglądzie oceniane były w sześciu kategoriach:  

 albumy krajoznawcze,  

 przewodniki,  

 monografie oraz inne opracowania krajoznawcze,  

 mapy i atlasy,  

 wydawnictwa dla dzieci,  

 informatory krajoznawcze.  

Przedmiotem oceny Jury była krajoznawcza zawartośd publikacji oraz forma 

prezentacji walorów opisywanego terenu:  

– w zakresie walorów treściowych:  

 jakośd dokumentacji krajoznawczo-turystycznej,  

 język i styl wypowiedzi,  

 użytecznośd w zakresie informacji krajoznawczej i turystycznej.  

– w zakresie sztuki edytorskiej:  

 opracowanie graficzne i estetyczne,  

 starannośd opracowania edytorskiego,  

 jakośd poligrafii.  

W 26 Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej wzięło udział 

78 uczestników, którzy zgłosili do udziału w Przeglądzie 131 tytułów (172 

woluminy).  



12 

 

Nagrody i dyplomy honorowe w kategoriach regulaminowych otrzymali wydawcy 

następujących publikacji:  

 

ALBUMY KRAJOZNAWCZE  

I miejsce  

O tatrzaoskich pocztówkach, Adam Czarnowski. Wydawnictwa Tatrzaoskiego Parku 

Narodowego, Zakopane 2017.  

Publikacja o wybitnych walorach poznawczych. Efekt benedyktyoskich poszukiwao 

Autora, dokumentująca zmieniający się wizerunek Tatr i Zakopanego.  

II miejsce 

Leksykon zabytków architektury Kresów północno-wschodnich, Magda i Mirek 

Osip-Pokrywka. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2017.  

Rzetelnie opracowane wydawnictwo, upowszechniające wiedzę o zachowanych 

obiektach, będących świadectwem naszego dziedzictwa kulturowego na tych 

ziemiach.  

III miejsce 

Miasto z górami. Bielsko-Biała i Beskidy, Wojciech Kryoski, Elżbieta Dzikowska. 

Wydawnictwo Buffi, Bielsko-Biała 2016.  

Wyjątkowej urody album o mieście u stóp Beskidów, starannie dopracowany 

edytorsko, prezentujący piękne zdjęcia o wysokich walorach artystycznych.  

 

PRZEWODNIKI  

I miejsce  

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie: przewodnik, Katarzyna Łoza, Chrystyna 

Charczuk. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2016.  

Niezwykle kompetentnie opracowany przewodnik, zawierający pełnię informacji o 

tej nekropolii. Obok sylwetek wybitnych rodaków ukazuje postaci nieco 

zapomniane, a zasłużone dla Lwowa i Polski. Nowością jest umieszczenie 

w przewodniku notek biograficznych znanych Ukraioców spoczywających na 

Cmentarzu Łyczakowskim.  

II miejsce  

Architectural Guide: Wrocław, Marcin Szczelina, Aaron Betsky. Wydawnictwo DOM 

publishers, Berlin 2017.  

Architekturführer Danzig – Gdaosk, Sopot, Gdynia, Justyna Borucka, Harald 

Gatermann. Wydawnictwo DOM publishers, Berlin 2017.  

Staranne opracowanie edytorskie, wysoki poziom opracowania graficznego, 

rzetelnośd dokumentacji krajoznawczej. Będzie ozdobą każdej kolekcji 

krajoznawczej.  
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III miejsce ex aequo  

Przewodnik przyrodniczy po Tatrach Polskich, Tomasz Skrzydłowski. Wydawnictwa 

Tatrzaoskiego Parku Narodowego, Zakopane 2017.  

Niezwykły przewodnik po świecie tatrzaoskiej przyrody, bogato ilustrowany, 

napisany przystępnym językiem, o ogromnej wartości informacyjnej. Inspiruje 

czytelnika do przyrodniczych wędrówek po Tatrach.  

Szlakiem osobliwości kulturowych i przyrodniczych polsko-słowackiego 

pogranicza: przewodnik turystyczny, tekst Urząd Miasta i gminy Zagórz, red. 

Barbara Gąsiorowska. Urząd Miasta i Gminy Zagórz, Amistad, Kraków 2017.  

Wartościowa pozycja dla krajoznawców, polskich i słowackich popularyzująca 

atrakcje turystyczne terenów obecnie łatwo dostępnych dla turystów z obu stron 

granicy. Wydana w języku polskim, słowackim oraz angielskim.  

 

MONOGRAFIE ORAZ INNE OPRACOWANIA KRAJOZNAWCZE  

I miejsce ex aequo 

Bojkowszczyzna zachodnia – wczoraj, dziś i jutro. T. 1 i T. 2, red. Jacek Wolski. 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk, 

Warszawa 2016.  

Unikatowa monografia naukowa, efekt pracy 35 autorów. Ukazuje dzieje regionu 

i jego mieszkaoców, którzy w wyniku działao wojennych  zmuszeni zostali do 

opuszczenia swej ojcowizny. Dzieło bogato ilustrowane, doskonale 

udokumentowane, pozwala zachowad dla przyszłych pokoleo dawny wizerunek tych 

ziem.  

Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich na początku XX wieku, Dorota 

Żołądź-Strzelczyk, Izabela Gomułka, Katarzyna Kabacioska-Łuczak, Monika Nawrot-

Borowska. Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2016.  

Nowatorska tematyka: leksykon zabawek począwszy od czasów średniowiecza. 

Autorki wykorzystały nie tylko zbiory muzealne, ale dotarły również do kolekcji 

prywatnych, zawierających unikatowe obiekty.  

II miejsce ex aequo 

Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny, Jarosław Giemza. Wydawnictwo Libra, Rzeszów 

2017. 

Wyjątkowa pozycja, niezwykle staranie i kompetentnie przygotowana, bogato 

ilustrowana, ukazująca okruchy świata, który bezpowrotnie odszedł.  

Romowie ≠ Cyganie, red. Witold Przewoźny. Muzeum Narodowe w Poznaniu, 

Poznao 2017.  

Opowieśd o grupie etnicznej, której przedstawiciele żyją wśród nas, ale wciąż 

pozostają zagadkowi i tajemniczy. Pozycja skłaniająca do dalszych poszukiwao.  
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Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach Polskich: Sudety Zachodnie, 

Romuald M. Łuczyoski. Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, Wrocław 

2016/2017.  

Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach Czeskich: Sudety Wschodnie, 

Romuald M. Łuczyoski.  Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, Wrocław 2015.  

Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach Czeskich: Sudety Zachodnie 

i Środkowe, Romuald M. Łuczyoski. Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, 

Wrocław 2012.  

Niewątpliwym walorem nagrodzonych książek jest ich transgranicznośd. Ukazują 

urok zachowanych po obu stronach Sudetów szlacheckich i arystokratycznych 

rezydencji, które uchroniły się przed pożogą działao wojennych. Książki mogą 

również służyd jako przewodnik.  

III miejsce 

Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego: dziedzictwo kulturowe, pod. red. 

Józefa Partyki. Ojcowski Park Narodowy, Ojców 2016.  

Pozycja nie tylko dla naukowców, ale wszystkich miłośników tego urokliwego 

zakątka Polski. Zapoznaje z dziejami Doliny Prądnika. Przedstawia pradzieje terenu 

i obiekty dziedzictwa materialnego oraz dziedzictwo duchowe.  

 

MAPY I ATLASY  

I miejsce  

Trójkąt Lidzbarski: mapa turystyczna fortyfikacji na terenie Nadleśnictwa 

Zaporowo. Odcinek 1: Frombork – Płoskioski Młyn, oprac. Arkadiusz 

Woźniakowski, Casamata, *Wejherowo+ 2016.  

Trójkąt Lidzbarski: mapa turystyczna fortyfikacji na terenie Nadleśnictwa Orneta, 

oprac. Arkadiusz Woźniakowski. Casamata, *Wejherowo+ 2016.  

Nowatorskie opracowanie, przydatne dla osób zainteresowanych turystyką 

militarną. Może byd inspiracją do zajęcia się tą problematyką.  

II miejsce  

Bory Tucholskie i Ziemia Chojnicka: mapa rowerowa skala 1:55 000, 1:60 000, 

Kaszuby Południowe: mapa rowerowa skala 1:50 000, 1:60 000, Kaszuby 

Północne: mapa rowerowa skala 1:55 000, Kaszuby Zachodnie: mapa rowerowa 

skala 1:50 000, Kociewie i Powiśle: mapa rowerowa skala 1:60 000, Trójmiejski 

Park Krajobrazowy i okolice: mapa rowerowa skala 1:20 000, 1:25 000, Ziemia 

Słupecka i Pobrzeże Słowioskie: mapa rowerowa skala 1:50 000, 1:60 000, Żuławy 

i Mierzeja Wiślana: mapa rowerowa skala 1:50 000, Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego, Gdaosk  2017.  
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Niezwykle użyteczna seria map dla miłośników turystyki rowerowej, jak również 

pieszej, obejmująca obszar województwa pomorskiego. Bogata treśd krajoznawcza 

i informacyjna.  

III miejsce  

Książaoski Park Krajobrazowy: mapa turystyczna 1:30 000, Park Krajobrazowy 

„Chełmy”: mapa turystyczna 1:50 000, Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy: mapa 

turystyczna 1:50 000, Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy”: mapa turystyczna 

1:120 000, Park Krajobrazowy „Dolina Jezierzycy: mapa turystyczna 1:25 000, 

Park Krajobrazowy Doliny Bobru: mapa turystyczna 1:40 000, Park Krajobrazowy 

Gór Sowich: mapa turystyczna 1:30 000, Park Krajobrazowy Sudetów 

Wałbrzyskich: mapa turystyczna 1:30 000, Przemkowski Park Krajobrazowy: 

mapa turystyczna 1:30 000, Rudawski Park Krajobrazowy: mapa turystyczna 1:40 

000, Ślężaoski Park Krajobrazowy: mapa turystyczna 1:40 000, Śnieżnicki Park 

Krajobrazowy: mapa turystyczna 1:60 000. Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, 

Wrocław 2017.  

Seria map obejmująca parki krajobrazowe Dolnego Śląska. Niektóre z parków są 

znane i popularne, inne czekają na swoje odkrycie przez turystów. Wartościowa 

inicjatywa wydawnicza.  

 

WYDAWNICTWA DLA DZIECI  

I miejsce  

Podróżownik. Świętokrzyskie, Podróżownik. Tatry i Pieniny, Podróżownik. 

Warmia i Mazury, Podróżownik. Wybrzeże Polski, Anna i Krzysztof Kobus, Grupa 

Mac, Kielce 2016.  

Bardzo potrzebne wydawnictwo o dużej wartości edukacyjnej i wychowawczej, 

uwzględniające specyfikę wieku i zainteresowao odbiorcy. Doskonale pomoże 

rodzicom w ukształtowaniu zainteresowao turystycznych ich dzieci. Z pewnością 

spodoba się młodym odbiorcom.  

II miejsce  

W Kasprowym mateczniku: opowieśd przyrodnicza, Wojciech Gąsienica-Byrcyn. 

Wydawnictwa Tatrzaoskiego Parku Narodowego, Zakopane 2017.  

Realistyczna opowieśd o życiu tatrzaoskich niedźwiedzi, napisana przez doskonałego 

znawcę tatrzaoskiej przyrody. Pozwala na poznanie zwyczajów tych sympatycznych, 

ale i groźnych zwierząt.  

III miejsce  

Chodź, zobacz! Przewodnik po Trakcie Królewsko-Cesarskim dla dzieci, Anna 

Basioska, Lucyna Kaczmarkiewicz, graf. Katarzyna Wronowska. Centrum Turystyki 

Kulturowej TRAKT, Poznao 2017.  
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Lektura dostosowana dla młodego odbiorcy, który zaczyna poznawad swoje miasto. 

Cenna pomoc dla rodziców pragnących zainteresowad pociechy zabytkami 

i historią.  

   

INFORMATORY KRAJOZNAWCZE  

I miejsce  

LOVE W_M Przegląd turystyczny. Kocham Warmię i Mazury. Warmiosko-

Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, Polska Izba Turystyki Oddział 

Warmiosko-Mazurski, Olsztyn 2015-2017.  

Informator napisany z pasją przez ludzi zauroczonych pięknem tego regionu, 

pragnących obalid stereotyp, iż Warmię i Mazury należy zwiedzad tylko latem.  

II miejsce ex aequo 

Opolskie kwitnące. Wędkarstwo.Województwo Opolskie, Wydawnictwo BiK, Piła 

[2017].  

Ciekawa inicjatywa wydawnicza mająca na celu promowanie turystyki wędkarskiej 

na terenie Opolszczyzny.  

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego: informator 

przyrodniczo-turystyczny. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 

Łódzkiego, Łódź 2016.  

Praktyczny, bogaty w informacje, ładnie wydany, poradnik dla turystów pragnących 

poznad parki krajobrazowe województwa łódzkiego.  

 

WYRÓŻNIENIA:  

Dyplom Polskiej Organizacji Turystycznej: Polska. Przewodnik pielgrzyma, Monika 

Karolczuk, Wydawnictwo AA, Kraków 2016.  

Dyplom Prezesa Międzynarodowych Targów Poznaoskich:  W leśnych ostępach, 

koncep. i red. Wiesław Lipiec, Wydawnictwo Lipiec, Zwierzyniec  2017.  

Dyplom Marszałka Województwa Wielkopolskiego: 222xWielkopolska, pod red. 

Włodzimierza Łęckiego, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 

i Centrum Animacji Kultury, Poznao 2017.  

Dyplom Prezesa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego: Kamienne 

krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej, Daniel Wojtucki, Stanisław 

Zobniów, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 

Wrocław 2017.  

Dyplom Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie: Przestrzeo sportu, rekreacji 

i turystyki bez barier, Anna Pawlikowska-Piechotka, Akademia Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2016.  
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Polska bez barier. 500 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych: 

przewodnik, Stanisław Francuz, Marta Francuz, Wiktor Francuz, Marcin Francuz, 

Interior Multimedia i Wydawnictwa, Wrocław 2016.   

Dyplom Prezesa Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek: Romowie ≠ Cyganie, 

red. Witold Przewoźny, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznao  2017.  

Dyplom Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie: Gdynia morzem pachnąca 

= Gdynia with the scent of the sea, Jerzy Drzemczewski i Halina Wasielke-Cieślak, 

Porta Mare Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa, Gdynia 2017.  

Dyplom Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie: Artyści dawnego Konstancina, 

Hanna Kaniasta, Konstancioski Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna 2017.  

Dyplom Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK: Miedzianka. Przewodnik 

po mieście, którego nie ma, Jarosław Szczyżowski, Wydawnictwo-Poligrafia Ad 

Rem, Jelenia Góra 2017.  

Dyplom Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych: Kobiety ze Lwowa, 

Beata Kost, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2017.  

Włoszanowo: wieś i jej mieszkaocy, opr. Barbara Skarbioska-Szocioska, Jerzy 

Szocioski, Wydawnictwo Acarus, Włoszanowo 2017.  

Dyplom Magazynu WYDAWCA: W Kasprowym mateczniku: opowieśd 

przyrodnicza, Wojciech Gąsienica-Byrcyn, Wydawnictwa Tatrzaoskiego Parku 

Narodowego, Zakopane 2017.  
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Spotkania krajoznawcze 
 

Krzysztof Tęcza 

Wystawa „Mapy Gór Izerskich” 

 

W poniedziałek 27 listopada 2017 roku miało miejsce otwarcie niezwykle 

interesującej wystawy zorganizowanej przez Archiwum Paostwowego we 

Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze oraz Severočeské Muzeum w Libercu. Przybyli 

na spotkanie mogli zobaczyd mapy Gór Izerskich. Zaprezentowano przede 

wszystkim stare obecnie nieużywane mapy tych terenów. Pozwoliło to na 

prześledzenie zmian zarówno topograficznych jakie zachodziły w tym terenie ale 

także zmian w nazewnictwie. Porównanie poszczególnych wydao danej mapy jakie 

ukazywały się w odstępie kilkudziesięciu lat to oczywiście żmudna praca. Trzeba 

sporego skupienia by je zauważyd i porównad. Dlatego też wystawa będzie czynna 

do kooca 2017 roku. Pozwoli to pasjonatom na wyszukiwanie smaczków zawartych 

w pożółkłych arkuszach map. 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Dla zachęty podam, że przygotowano cztery mapy o tak dużej skali, iż możemy 

dokładnie zobaczyd jaki kształt miały poszczególne domy w nieistniejącej już 

miejscowości Wielka Izera. Również możemy zobaczyd zaplanowany obszar pod 

nowy zbiornik wodny, który miał powstad jeszcze przed wojną. Nie pozwoliły na to 

względy finansowe. Patrząc na te plany z perspektywy dnia dzisiejszego nie wiem 
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czy to, że nie zrealizowano tej inwestycji jest pozytywem dla tej części Gór Izerskich 

czy wprost przeciwnie – zmarnowaną szansą na rozwój. 

Bardzo ciekawe możliwości jeśli chodzi o mapy dają nam nowe programy 

komputerowe umożliwiające nakładanie na siebie map i porównywanie zmian 

w ich treściach. Często pozwala to na odnajdywanie nieistniejących już obiektów. 

Możemy prześledzid np. zmiany koryt rzek, osadnictwa czy sieci komunikacyjnych. 

Często po takiej analizie jesteśmy zaskoczeni dowiadując się, że w tamtych czasach 

istniały np. urządzenia hydrotechniczne czy rozwiązania, o których nie 

pomyślelibyśmy nawet w naszych czasach.  

Foto: Anna Tęcza 

 

Dzięki zachowaniu się starych map możemy prześledzid zmiany nazw co pozwala na 

podjęcie prac badawczych chodby z zakresu osadnictwa. Możemy dowiedzied się 

gdzie w poszczególnych okresach zakładano osady, gdzie powstawały obiekty 

przemysłowe, czy wreszcie gdzie rozwijało się górnictwo. Dzisiaj często tereny te, 

po ich opuszczeniu przez ludzi, są zarośnięte tak, że nic nie wskazuje by w tych 

miejscach coś istniało. Przyroda bowiem potrafi w bardzo krótkim okresie czasu 

poradzid sobie z nieużywaną substancją. Czasami jest odwrotnie, np. płynący ciek 

wodny potrafi wypłukad ziemię i odsłonid stare wyrobiska czy miejsca, w których 

znajdowały się jakieś budowle. 

Prezentowane mapy zawierają tak wiele ciekawych informacji, że aby poznad 

chociaż częśd z nich warto wybrad się do siedziby jeleniogórskiego oddziału 

Archiwum Paostwowego we Wrocławiu.  
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Dodam tylko, że otwarcia wystawy dokonał dyrektor AP we Wrocławiu Janusz 

Gołaszewski, kierownik Oddziału AP w Jeleniej Górze Ivo Łaborewicz oraz Ivan Rous 

(współautor wystawy) przedstawiciel Wydziału Przyrodniczo-Humanistycznego 

i Pedagogicznego Uniwersytetu Technicznego w Libercu. W opracowaniu wystawy 

brali także udział Przemysław Wiater z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

(Oddział w Szklarskiej Porębie) i Jacek Potocki z Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Jeleniej Górze.  

 

Krzysztof Czerepowicki, Tadeusz Perlik 

XI Wojewódzki Zlot Aktywnych Krajoznawców WZAK Toruo 2017 

 

Pierwszy lub drugi weekend października na 

corocznym Wojewódzkim Zlocie Aktywnych 

Krajoznawców spotykają się krajoznawcy. Tradycja ta 

obowiązuje już kilkanaście lat. Tym razem 

organizatorem jedenastego WZAK był Oddział Miejski 

PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu, a ściślej rzecz 

ujmując jego działacze z Henrykiem Miłoszewskim 

i Tadeuszem Perlikiem na czele. Toruoski oddział 

WZAK organizował już po raz drugi.  

Sobota 14 października 2017 roku, to dzieo, w którym do Torunia przyjechali 

krajoznawcy z różnych zakątków naszego i nie tylko naszego województwa. 

W Domu Turysty, który był bazą XI WZAK-u zjawiło się blisko 50 uczestników 

reprezentujących środowiska krajoznawców oddziałów PTTK z Bydgoszczy, 

Chełmna, Świecia, Grudziądza, Włocławka oraz oczywiście Torunia. Na XI WZAK 

przybyli również po raz kolejny krajoznawcy z województwa pomorskiego, 

zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, a także śląskiego. 

Zlot odbył się zgodnie z zaproponowanym w regulaminie programem. Po 

czynnościach wstępnych w holu Domu Turysty komandor Zlotu Tadeusz Perlik 

dokonał otwarcia imprezy. Przedstawił on osoby, które stanowiły komitet 

organizacyjny Henryka Miłoszewskiego - wicekomandora, Zdzisława Grabowskiego 

- sekretarza, Hannę Czech oraz Mariana Rochnioskiego - przewodnika na trasie 

sobotniej wycieczki. Krzysztof Czerepowicki - przewodniczący Kujawsko-

Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa powitał wszystkich 

uczestników oraz złożył życzenia nauczycielom, którzy w tym dniu mieli swoje 

święto. Zaraz po rozpoczęciu Zlotu nastąpił wyjazd autokarem na wycieczkę 

krajoznawczą „Szlakiem kościołów gotyckich Ziemi Chełmioskiej”.  
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Pierwszym obiektem, który leżał na 

trasie był jeden z najstarszych 

kościołów Ziemi Chełmioskiej gotycki 

pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

w miejscowości Grzywna. 

Zobaczyliśmy pochodzący z przełomu 

XIII i XIV wieku jednonawowy, 

kamienno-ceglany obiekt, który 

posiada dwie kruchty: gotycką od 

zachodu (stanowiącą przyziemie 

planowanej i niezrealizowanej wieży) 

i barokową od południa. Świątynia posiada kwadratową wieżę dobudowaną w 1906 

roku od strony północnej. We wnętrzu obiektu zobaczyliśmy wyposażenie z XVI - 

XIX wieku. Widzieliśmy też znajdujące się niegdyś w fasadzie zachodniej ceramiczne 

rzeźby z połowy XIV wieku przedstawiające Matkę Boską z Dzieciątkiem i świętych. 

Po wyjściu na zewnątrz obejrzeliśmy przykościelny cmentarz z nagrobkami 

miejscowych oraz neoklasycystyczną kaplicę 

grobową Czarlioskich a także biegnący pod 

oknem prezbiterium w elewacji wschodniej XIV-

wieczny fryz przedstawiający jelenia 

dwugłowego.  

Z Grzywny udaliśmy się do Chełmży, jednego 

z najstarszych ośrodków Ziemi Chełmioskiej, 

który był pierwszą stolicą biskupstwa 

chełmioskiego. Celem naszej wizyty była bazylika 

konkatedralna Świętej Trójcy, od połowy XIII 

wieku katedra biskupstwa chełmioskiego. Jest to 

kościół gotycki, trójnawowy z dwiema wieżami, 

z których jedna jest w pełnej wysokości. Jej 

bogate wyposażenie gotyckie, renesansowe 

i barokowe zrobiło na nas duże wrażenie. Ołtarz 

główny z około 1650 roku, 10 innych ołtarzy, 

ambona z 1604 roku, ciekawe stalle z 1519 roku, płyty nagrobne mistrzów 

krzyżackich i biskupów czy też liczne obrazy na długo pozostaną w pamięci 

uczestników wycieczki.  
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Po obejrzeniu świątyni udaliśmy się na krótki spacer po centrum miasta, w trakcie 

którego zobaczyliśmy pomnik błogosławionej Juty i biskupa Heidenryka wraz 

z makietą miasta z czasów średniowiecza oraz rynek.  

Kolejnym etapem wycieczki była leżąca w gminie Łubianka miejscowośd Przeczno, 

a ściślej rzecz ujmując gotycki kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. 

Jest to budowla z kamienia polnego, jednonawowa z trójbocznie zamkniętym 

prezbiterium i wieżą od zachodu pochodząca z przełomu XIII i XIV wieku, ukooczony 

został około 1315 roku. Wnętrze świątyni, które ujrzeliśmy posiada głównie 

wyposażenie barokowe - ołtarz główny z obrazem Ukrzyżowania oraz ołtarze 

boczne datowane są na około 1700 rok, chór muzyczny z organami pochodzą z II 

połowy XVII wieku. Po opuszczeniu kościoła udaliśmy się do mieszczącej się obok 

małej salki muzealnej, gdzie obejrzeliśmy eksponowane przedmioty i szaty 

liturgiczne. Następnie udaliśmy się na mały spacer, którego celem było obejrzenie 

znajdującego się na wzgórzu za wsią grodziska. W tym miejscu zrobione zostało 

zdjęcie wszystkich uczestników Zlotu.  

Następnie dotarliśmy do Bierzgłowa, małej miejscowości w gminie Łubianka. Tu 

obejrzeliśmy gotycki kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP z przełomu XIII 

i XIV wieku. Świątynia pierwotnie pw. św. Wawrzyoca zbudowana jest z ciosanych 

kamieni polnych i cegły. Kamienne mury obwodowe wieoczą dwa szczyty 

schodkowe gotycki na fasadzie zachodniej oraz neogotycki na elewacji wschodniej. 

Przybliżający nam historię świątyni ksiądz proboszcz zwrócił uwagę na kilka 
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ciekawostek. Głównym elementem wyposażenia kościoła jest bogato złocony, 

barokowy ołtarz główny, ołtarz boczny, a także stojąca przed nim barokowa 

chrzcielnica z połowy XVII wieku wykonana z jednego pnia drewna. Na pierwszy 

rzut oka chrzcielnica ta wygląda na kamienną. Wnętrze pomieszczenia przykryte 

jest kolebkowym, drewnianym stropem kasetonowym liczącym 117 elementów. 

Strop ten wykonany został przez miejscowego stolarza w roku 1938. Na sklepieniu 

kościoła na belce tęczowej widzieliśmy pochodzący z drugiej połowy XVII wieku 

barokowy krucyfiks. Całości wnętrza świątyni dopełniają liczne obrazy, chór 

z organami, chorągwie parafialne oraz cztery neogotyckie mosiężne żyrandole.  

Rzecz, którą uczestnicy zapamiętali wizyty w kościele w Bierzgłowie, to ogromna 

chmara komarów, która „ruszyła na nas” w momencie jak proboszcz otwierał drzwi 

do obiektu. Po zwiedzeniu świątyni udaliśmy się na malutki spacer, którego celem 

było obejrzenie odrestaurowanego w 2011 roku koźlaka datowanego na 1867 rok.  

Z Bierzgłowa „rzut beretem” do leżącego opodal Zamku Bierzgłowskiego, gdzie 

zaplanowana była wizyta w gotyckim zamku wzniesionym w latach 1270-1305. Ten 

bardzo ciekawy, położony na wzniesieniu pradoliny Wisły, obiekt składa się z zamku 

głównego (wysokiego), gdzie siedzibę miał komtur, pełniącego funkcje gospodarcze 

przedzamcza oraz wieży bramnej. Zamek wysoki jest budowlą dwuskrzydłową, 

wjazd do niego wiódł przez bramę zlokalizowaną w murze obwodowym. Przez 

główną bramę wjazdową weszliśmy na teren przedzamcza, na terenie którego 

ujrzeliśmy budynek gospodarczy z XIV wieku oraz dwie inne późniejsze budowle. 

Następnie przez bramę w murze obwodowym weszliśmy na teren zamku 

wysokiego. Pobyt w tym miejscu rozpoczęliśmy od zwiedzenia kaplicy zamkowej, 

przy wejściu do której mieliśmy możliwośd obejrzenia tablicy poświęconej 

ostatniemu ordynariuszowi diecezji łuckiej biskupowi Adolfowi Szelążkowi 

przebywającemu w zamku w latach 1946-1950 na wygnaniu. Następnie przeszliśmy 

przez wnętrze obiektu, a następnie udaliśmy się nad - w chwili obecnej - suchą fosę. 

Tu obejrzeliśmy zamek wysoki z zewnątrz i zrobiliśmy zbiorową fotografię.  

Wychodząc z zamku wysokiego na przedzamcze przed bramą wjazdową odbyliśmy 

kolejną sesję fotograficzną, a to z jednego względu. Tło zdjęcia czyli piękny 

ceramiczny portal przedstawiający postad jeźdźca na koniu i dwóch rycerzy 

pochodzący z około 1300 roku jest przez niektórych specjalistów zaliczany do 

najcenniejszych dzieł ceramicznych ówczesnej Europy.  

Zamek przechodził różne koleje losu. W okresie powojennym mieścił się tu dom 

rencistów oraz dom pomocy społecznej. W roku 1992 obiekt został odzyskany przez 

kościół katolicki. W latach 1999-2001 przeprowadzono w zamku i na przedzamczu 

gruntowny remont połączony z restauracją obiektu. Główne elementy zamku 

zostały zachowane w niezmienionej formie. Obecnie w zamku znajduje się 
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Diecezjalne Centrum Kultury. Ta jedna z najstarszych obronnych budowli 

krzyżackich zrobiła na nas duże wrażenie. Wielkośd i stan jej utrzymania skłania do 

wniosku - szkoda, że nie wszędzie tak dba się o zabytki. 

 
 

Po opuszczeniu terenu zamkowego udaliśmy się do pobliskiego parku, gdzie 

obejrzeliśmy cmentarz rodowy z zakrytym ziemią grobowcem Hasbachów, 

kamieniem pamiątkowym poświęconym Poehlerowi i tablicą nagrobną - pruskiego 

generała Carla Gustava Beckera. I to był ostatni punkt sobotniej wycieczki 

krajoznawczej. Po zajęciu miejsc w autokarze nastąpił powrót do bazy Zlotu - 

toruoskiego Domu Turysty PTTK.  

Podczas czasu wolnego, jeszcze przed kolacją w świetlicy odbyło się robocze 

posiedzenie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, w trakcie którego m.in. poruszano kwestie związane z V 

Sprawozdawczo-Wyborczym Sejmikiem Krajoznawców naszego regionu, Krajową 

Konferencją Krajoznawców, projektem ustanowienia nowej ogólnopolskiej odznaki 

krajoznawczej poświęconej Annie Wazównie oraz dokonano mianowania na 

stopieo Instruktora Krajoznawstwa Regionu Krystiana Rezmera z Grudziądza.  

Po smacznej kolacji odbyła się Sesja Krajoznawcza i otwarty Sejmik Krajoznawczy - 

prowadził je Krzysztof Czerepowicki - przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego 

Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa. W jej trakcie prowadzący obrady wręczył 

Henrykowi Pasikowi z Grudziądza akt mianowania, legitymację oraz odznakę 
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Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa. Ponadto uczestnicy mieli możliwośd 

obejrzenia mini-wystawy odznak krajoznawczych przygotowanej przez Tomasza 

Puszczyoskiego z Konina. Na zakooczenie sejmiku przewodniczący Kolegium wręczył 

podziękowania wszystkim organizatorom XI WZAK-u.  

Po zrealizowaniu założonego programy na sobotę był czas wolny poświęcony na 

spotkania towarzyskie oraz nocny spacer po starówce Torunia. trzeba było z tego 

skorzystad ponieważ akurat trwała akcja „Toruo za pół ceny”.  

 
 

W niedzielę 15 października po śniadaniu uczestnicy WZAK-u wymaszerowali 

z Domu Turysty na zwiedzanie Torunia, który przybliżał nam przewodnik Wojciech 

Wolanowski. Program obejmował między innymi Rynek Staromiejski z jego 

zabudową, Muzeum Toruoskiego Piernika, zabudowę Rynku Nowomiejskiego 

i kościół pw. św. Jakuba. Następnie uczestnicy dotarli do ruin zamku krzyżackiego, 

obejrzano mury obronne oraz Bulwar Filadelfijski z nabrzeżem Wisły. Po 

indywidualnym zwiedzaniu toruoskiej Starówki uczestnicy powrócili do bazy Zlotu 

na obiad, po którym komandor Tadeusz Perlik zamknął XI Wojewódzki Zlot 

Aktywnych Krajoznawców.  

 

zdjęcia - Tadeusz Perlik  
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Zbigniew Piepiora 

Dwa stulecia zorganizowanego przewodnictwa w Sudetach 

 

W dniu 18.11.2017 odbyło się sympozjum z okazji 200-lecia zorganizowanego 

przewodnictwa w Sudetach 1817-2017 pod hasłem: „Od tragarzy lektyk do 

profesjonalnych przewodników”. Wydarzenie miało miejsce w auli jeleniogórskiego 

Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu. Zostało zorganizowane przez Koło Przewodników Sudeckich (KPS) przy 

Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze i UE we Wrocławiu WEZiT 

w Jeleniej Górze. Uroczystego otwarcia sympozjum dokonał dr Piotr Gryszel – 

prezes Koła Przewodników Sudeckich. Następnie dr hab. prof. UE Jacek Potocki, 

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 

wręczył odznakę „Zasłużony Przewodnik PTTK”: Ewie Parfianowicz, Zdzisławowi 

Gaszowi, Antoniemu Witczakowi, Wiktorowi Gumprechtowi i Zenonowi Kedziorze. 

 
Foto: Zbigniew Piepiora 

 

Potem zaproszonych gości powitali: dr hab. prof. UE Elżbieta Sobczak, Dziekan 

Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu; Piotr Paczóski – Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, dr inż. 

Andrzej Raj, Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego; którzy wraz z dr P. 
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Gryszelem. Głos zabrał także Janusz Korzeo – redaktor naczelny „Karkonoszy. 

Czasopisma Sudetów Zachodnich”, który wręczył dr P. Gryszelowi okazjonalny 

rysunek popełniony dzieo wcześniej przez Jacka Wilka. 

Pierwszą sesję referatową poświęcono historii przewodnictwa. Wystąpienia 

dotyczyły (w nawiasie nazwisko autora): historii zorganizowanego przewodnictwa 

w Karkonoszach (dr Piotr Gryszel), materiałów do dziejów przewodnictwa 

i przewodników w zbiorach jeleniogórskiego Archiwum Paostwowego (mgr Ivo 

Łaborewicz), przewodnictwa w Polskim Towarzystwie Tatrzaoskim w latach 1873-

1950 (mgr inż. Jerzy Kapłon), historii przewodnictwa turystycznego w Ząbkowicach 

Śląskich (mgr inż. Jerzy Organiściak), przewodnictwa turystycznego w Legnicy (mgr 

Edward Wiśniewski, mgr Marek Rabski), historii Koła Przewodników Sudeckich 

i Terenowych przy Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu (mgr inż. Stefan 

Okoniewski). 

Podczas drugiej sesji dyskutowano na temat kadr i metodyki pracy przewodnickiej. 

Referaty traktowały o: wpływie nowych technologii na pracę pilota wycieczek 

w opinii współczesnego turysty (prof. dr hab. Agnieszka Niezgoda), roli studenckich 

kół przewodnickich jako organizacji kształcących wykwalifikowane kadry dla 

turystyki (prof. dr hab. Michał Żemła), kształceniu przewodnickim studentów (prof. 

dr hab. Jacek Potocki, Prezes ZG PTTK), możliwościach wykorzystania Sektorowej 

Ramy Kwalifikacji w Turystyce w procesie kształcenia i certyfikowania 

przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego (prof. 

dr hab. Zygmunt Kruczek), geologii w pracy przewodnika (mgr Roksana Knapik), 

mistyfikacji sudeckich dziejów (mgr Tomasz Miszczyk), wpływie sharing economy na 

przewodnictwo na współczesnym rynku turystycznym (mgr Klaudyna Kowalska). 

W ramach ostatniej sesji omawiano warsztat wiedzy profesjonalnego przewodnika. 

Wystąpienia dotyczyły roślin chronionych przy szlakach sudeckich (dr Wojciech 

Giża), karkonoskich laborantów i ich penetracji gór (dr Przemysław Wiater), 

rekreacyjnej wartości Karkonoskiego Parku Narodowego (dr Zbigniew Piepiora, mgr 

inż. Klaudia Mądro). W imieniu mgr Mariana Sajnoga działalnośd przewodników 

sudeckich w GOPR przybliżył jego syn – dr Miłosz Sajnog. 

Patronatem honorowym wydarzenie objęli: dr hab. prof. UE Elżbieta Sobczak, 

Dziekan Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu; dr inż. Andrzej Raj, Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego; dr 

hab. prof. UE Jacek Potocki, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego. 

W skład komitetu naukowego sympozjum weszli: prof. dr hab. Andrzej Rapacz – 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, dr hab. prof. GSW Armin Mikos von 

Rohrscheidt – Gnieźnieoska Szkoła Wyższa Milenium w Gnieźnie, dr hab. prof. UE 
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Jacek Potocki – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, KPS przy O/PTTK w JG, dr 

hab. prof. AWF Zygmunt Kruczek – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, 

dr hab. prof. AP Michał Żemła – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, dr Piotr 

Gryszel – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, KPS przy O/PTTK w JG, dr inż. 

Jerzy Górski – KPS przy O/PTTK w JG, mgr Roksana Knapik – KPS przy O/PTTK w JG, 

mgr Tomasz Miszczyk – Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, KPS przy O/PTTK 

w Jeleniej Gó®ze. 

W skład komitetu organizacyjnego weszli: Jerzy Górski, Piotr Gryszel 

(przewodniczący), Roksana Knapik, Maria Marcinkowska (sekretariat), Andrzej 

Mateusiak, Tomasz Miszczyk, Jacek Potocki – członkowie KPS przy O/PTTK w JG 

i pracownicy Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze. 

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: „Karkonosze. Czasopismo Sudetów 

Zachodnich” – http://kpnmab.pl/pismo-karkonosze oraz „Turystyka Kulturowa. 

Czasopismo naukowe” – www.turystykakulturowa.org. 

Sympozjum zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego, Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze i Miasto Jelenia Góra. 

Sponsorem wydarzenia był Likier Karkonoski. 

Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeo i anegdot oraz integrację środowiska 

przewodnickiego. Efektem sympozjum będą publikacje w „Karkonoszach. 

Czasopiśmie Sudetów Zachodnich”, „Turystyce Kulturowej. Czasopiśmie 

naukowym” oraz w monografii naukowej poświęconej wydarzeniu. 

 

 



29 

 

Z teki krajoznawcy 
 

Jacek Potocki 

Śnieżka, kaplica św. Wawrzyoca, święto ludzi gór 

 

Śnieżka, najwyższy szczyt Karkonoszy, stanowi wyraźną dominantę krajobrazową. 

Szczególnie efektownie prezentuje się od północy, z Kotliny Jeleniogórskiej. Jest to 

zarazem najwyższe wzniesienie w obrębie Czech a w przeszłości był to najwyższy 

szczyt Prus. Już chodby z tego powodu Śnieżka przyciąga licznych turystów, jest 

także jedną z wielu gór, na których wzniesiono kaplicę, będącą celem dla 

zdążających do niej pątników. Co więcej, kaplica św. Wawrzyoca na Śnieżce stanowi 

najwyżej położony w Polsce konsekrowany obiekt sakralny, jest także bodaj 

najstarszą „górską” kaplicą w naszym kraju. Warto więc bliżej przyjrzed się genezie 

i charakterowi odbywających się tu uroczystości religijnych. Trzeba w tym miejscu 

zaznaczyd, że chod literatura dotycząca Śnieżki jest dośd bogata, to niektóre karty 

z przeszłości kaplicy i związanego z nią kultu św. Wawrzyoca wymagają jeszcze 

pewnych uściśleo i uzupełnieo. 

 

 
Reprodukcja obrazu przedstawiająca św. Wawrzyoca ze zbiorów Jacka Potockiego 
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Pierwsze udokumentowane wzmianki o wejściu na Śnieżkę pochodzą z XVI w. Był to 

okres, gdy Karkonosze – chod jeszcze słabo zasiedlone – intensywnie penetrowano 

w związku z działalnością górniczą i eksploatacją lasów. Pozyskiwane drewno 

wykorzystywały kopalnie, kuźnice, huty szkła. Po czeskiej stronie znaczne ilości 

drewna spławiano Łabą do kopalo w Kutnej Horze. Kres intensywnej działalności 

górniczej przyniosła wojna trzydziestoletnia (1618-48). Jednak w czasie jej trwania 

w Karkonoszach osiedlali się czescy uchodźcy religijni, szukający na peryferiach 

kraju schronienia przed prześladowaniami. Na wylesionych wcześniej terenach 

zakładali pastwiska, stawiali budy pasterskie, co spowodowało, że osadnictwo 

wyszło z dolin, obejmując także wyżej położone partie gór. Częśd czeskich 

uchodźców przekroczyła góry, osiedlając się w północnej części Karkonoszy, na 

terenie Śląska. Powstały wówczas osady pasterskie na Pogórzu Karkonoskim i kilka 

samotnych gospodarstw założonych wyżej w górach, na śródstokowych 

wypłaszczeniach. W takich okolicznościach doszło do budowy kaplicy na szczycie 

Śnieżki. 

Inicjatorem i fundatorem kaplicy był Krzysztof (Christoph Leopold Gotthard) 

Schaffgotsch – właściciel rozległych dóbr w Sudetach Zachodnich, pan na Chojniku 

i zamku Gryf. Budowa kaplicy z jednej strony była wyrazem podziękowania za 

odzyskanie większości dóbr, które skonfiskowano w czasie wojny trzydziestoletniej 

ojcu Krzysztofa, Hansowi Ulrichowi Schaffgotschowi, straconemu w 1635 r. 

w Ratyzbonie za nielojalnośd wobec cesarza. Zarazem wybudowanie kaplicy na 

najwyższym szczycie Karkonoszy miało zademonstrowad prawo własności 

Schaffgotschów do gór, które stały się w tym czasie przedmiotem sporu 

z właścicielami ziemskimi ze strony czeskiej. 

Budowa kaplicy, rozpoczęta w 1668 r., trwała aż 13 lat. Tak długi okres zwykle 

tłumaczy się surowymi warunkami panującymi na Śnieżce, wykluczającymi 

prowadzenie prac budowlanych przez większośd roku. Wydaje się jednak, że nie 

była to jedyna przyczyna. Warto zwrócid uwagę, że w 1675 r. spłonął zamek 

Chojnik, będący w tym czasie główną siedzibą rodu. Niewykluczone, że związane 

z tym problemy wpłynęły na opóźnienie prac na Śnieżce. Potwierdzenie (lub 

zaprzeczenie) tego przypuszczenia wymagałoby jednak szczegółowych badao 

historycznych. Budowę prowadził Bartłomiej Nantwig z Gryfowa Śląskiego. 

Ukooczonej kaplicy nadano wezwanie św. Wawrzyoca, a aktu konsekracji dokonał 

opat klasztoru cystersów z Krzeszowa Bernard Rosa w dniu wspomnienia świętego, 

tj. 10 sierpnia 1681 r. Odnotowując ten fakt, warto nadmienid, że wynikało to ze 

szczególnej pozycji, jaką mieli wówczas opaci klasztoru w Krzeszowie, odgrywający 

istotną rolę w dziele kontrreformacji na Śląsku. Mieli w tym czasie prawo używania 
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insygniów biskupich i uprawnienia do wykonywania niektórych obowiązków 

przynależnych biskupom (m.in. konsekracji obiektów sakralnych). 

Kaplica terytorialnie należała do parafii w Miłkowie, ale opiekę nad nią sprawowali 

cystersi z Cieplic, którzy pięd (następnie trzy) razy w roku sprawowali odpustowe 

nabożeostwa. Od tego momentu Śnieżka stała się miejscem pielgrzymkowym. 

Ponieważ zdobycie szczytu a następnie zejście z niego przy ówczesnym stanie 

ścieżek w Karkonoszach dla niewprawionych w górskiej wędrówce pątników 

stanowiło nie lada problem, zatrzymywali się na noc na polanie Złotówka 

w pasterskiej Budzie Daniela (od kolejnych właścicieli zwanej później Budą 

Samuela, następnie Hampla). W ten sposób stała się ona pierwszym karkonoskim 

obiektem udzielającym skromnej gościny wędrowcom (obecnie na jej miejscu 

znajduje się schronisko „Strzecha Akademicka”). Z czasem sława Śnieżki coraz 

bardziej się poszerzała, a motywy religijne wśród jej zdobywców zaczęły ustępowad 

poszukiwaniu przeżyd natury estetycznej (podziwianie ze szczytu wschodów słooca) 

czy zwykłej ciekawości. Śnieżka stała się zarazem jednym z ambitniejszych celów 

wycieczek dla kuracjuszy przebywających w Cieplicach (można sądzid, że przyczynili 

się do tego cystersi, będący gospodarzami uzdrowiska i jednocześnie opiekujący się 

kaplicą na Śnieżce). 

 

Foto: Krzysztof Tęcza 
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Na dziejach kaplicy silne piętno odcisnął rok 1810. Wtedy właśnie król pruski 

Fryderyk Wilhelm III, poszukując źródła sfinansowania kontrybucji, którą musiał 

zapłacid Napoleonowi po przegranej wojnie, zarządził kasatę dóbr kościelnych. 

Likwidacji uległy wszystkie klasztory cystersów w Prusach, m.in. w Krzeszowie 

i Cieplicach. Cieplicki klasztor odkupił od paostwa hrabia Leopold Gotthard 

Schaffgotsch, natomiast kaplica na Śnieżce została bez opiekuna. Wyposażenie 

przeniesiono do kaplicy św. Anny koło Sosnówki, a sama budowla zaczęła niszczed. 

W tym czasie w Karkonoszach coraz bardziej nasilał się ruch turystyczny. Jego 

rozmiary stały się na tyle znaczące, że w 1817 r. władze powiatu jeleniogórskiego 

uregulowały stosownymi przepisami działalnośd przewodników i tragarzy lektyk. 

Aby ułatwid wędrowcom zdobywanie Śnieżki, zwłaszcza tym, którzy chcieli na niej 

byd o wschodzie słooca, w 1824 r. Carl Siebenhaar z Cieplic zaadaptował 

popadającą w ruinę kaplicę na skromne schronisko. Funkcjonowało ono do 1850 r., 

gdy Friedrich Sommer wybudował na Śnieżce schronisko z prawdziwego zdarzenia 

(zwane Koppenbaude lub Preußen Baude) i wyremontował kaplicę, by przywrócid 

jej funkcję sakralną. W ten sposób kaplica ponownie zyskała opiekuna. 

Rekonsekracji kaplicy dokonał 21 czerwca 1854 roku wrocławski biskup Henryk 

Förster. Regularne sprawowanie nabożeostw rozpoczął w 1855 roku cieplicki 

proboszcz Doppler, jednak już w 1858 roku zostały one zawieszone po pożarze 

schroniska. Sytuacja powtórzyła się w roku 1861 (kolejny pożar Koppenbaude). Od 

1862 roku doroczne odpusty odbywały się w miarę regularnie, chod – jak się wydaje 

– nie miały większej rangi. Siedziba parafii w dalszym ciągu znajdowała się 

w Miłkowie (katolicką parafię w Karpaczu erygowano dopiero 1 stycznia 1920 r.), 

a więc w pewnym oddaleniu od Śnieżki. Większym uroczystościom katolickim nie 

sprzyjała też struktura wyznaniowa (o której już wspominano) – zarówno w XIX, jak 

i w pierwszej połowie XX wieku katolicy stanowili w powiecie jeleniogórskim 

zaledwie 17% mieszkaoców, a zdecydowana większośd turystów przybywała 

z Dolnego Śląska, Brandenburgii i Berlina, a więc regionów o zdecydowanej 

przewadze ludności protestanckiej. Charakterystyczne jest to, że w przewodnikach 

turystycznych z XIX i pierwszej połowy XX wieku opisywano zawsze kaplicę, bez 

wzmianek jednak o nabożeostwach. W roku 1915 roku kaplica przeszła remont 

sfinansowany przez Schaffgotschów. Większe uroczystości odbyły się 

w jubileuszowym dla kaplicy (250 lat) roku 1931. Z Krzeszowa przybył wówczas 

benedyktyoski opat Albert Schmitt, który w obecności Schaffgotschów odprawił 

pontyfikalną mszę świętą. 

Zasadniczą zmianę przyniósł rok 1945. Całkowita wymiana ludności w następstwie 

II wojny światowej i zmiany w podziale politycznym Europy środkowo-wschodniej 

spowodowały, że pod Karkonoszami osiedlili się niemal wyłącznie katolicy 
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(wprawdzie w Karpaczu utrzymała się parafia ewangelicko-augsburska przy 

kościółku Wang, skupiała ona jednak tylko garstkę wiernych). Jednak władzę 

w Polsce (w 1948 r. także po drugiej stronie Karkonoszy w ówczesnej 

Czechosłowacji) objęła partia komunistyczna, która od początku lat 50 rozpoczęła 

konfrontację z Kościołem, administracyjnie ograniczając jego działalnośd, 

pozbawiając licznych nieruchomości (szkół, szpitali itp.) i prześladując wielu księży, 

w tym także biskupów. 

Ta sytuacja nie sprzyjała organizowaniu uroczystości religijnych na większą skalę, 

zwłaszcza na ziemiach zachodnich, gdzie ludnośd przybyła po 1945 r. z różnych 

stron nie była zintegrowana, brak było lokalnych tradycji (przedwojenne zanikły 

wraz wysiedleniem dawnych mieszkaoców), znacznie słabsze było też życie religijne 

w porównaniu z terenami, gdzie nie było przesiedleo. W Karpaczu problem słabej 

religijności był bardzo wyraźnie widoczny. Dodatkowym czynnikiem mającym 

negatywny wpływ na działania niezależne od władz a tym bardziej idące pod prąd 

narzucanej ideologii, było położenie w strefie nadgranicznej, silnie infiltrowanej 

przez służby specjalne. W pierwszej połowie lat 50. XX w. grzbiet Karkonoszy był 

niedostępny dla polskich turystów. Wprawdzie Śnieżka stanowiła wyjątek, jednak 

wchodzący na szczyt turyści byli skrupulatnie kontrolowani przez Wojska Ochrony 

Pogranicza, które też nie zezwalały na organizowanie odpustów. 

Zliberalizowanie przepisów granicznych nastąpiło w 1956 r., wtedy też na kilka lat 

komunistyczne władze złagodziły swoją politykę wobec Kościoła. Nie wiadomo 

jednak czy już w tym momencie podjęto na nowo sprawowanie na Śnieżce 

odpustów św. Wawrzyoca, na ile regularnie się one obywały i jaki był ich zasięg. 

Nowy rozdział w dziejach kaplicy i odpustu otworzył rok 1981, kiedy przypadał 

jubileusz 300-lecia konsekracji kaplicy. Wówczas to Jerzy Pokój, członek Zarządu 

Koła Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej 

Górze złożył wniosek, by przewodnicy włączyli się w obchody jubileuszu. Inicjatywę 

tę przyjęto dzięki poparciu prezesa koła Lecha Krzeptowskiego oraz członka Zarządu 

Wojewódzkiego PTTK w Jeleniej Górze Cezarego Turskiego. W uroczystościach na 

Śnieżce 10 sierpnia 1981 roku, w trakcie których odsłonięto tablicę pamiątkową, 

uczestniczyło kilkudziesięciu przewodników, a mszę świętą odprawiało kilku księży. 

Uczestniczący w uroczystości przewodnicy postanowili przyjąd św. Wawrzyoca jako 

swojego patrona, a 10 sierpnia obchodzid odtąd jako święto przewodników 

sudeckich. Dołączyli do nich także ratownicy GOPR, co było o tyle naturalne, że 

wiele osób łączyło obie te funkcje. 

Oficjalne włączenie się przewodników w organizację uroczystości odpustowych 

było z jednej strony związane z ożywieniem religijnym, jakie nastąpiło w Polsce po 

wyborze kardynała Karola Wojtyły na papieża, z drugiej strony z pewnym 
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wzmożeniem niezależnej od władz aktywności społecznej po powstaniu w 1980 r. 

„Solidarności”. I chod władze, po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu 

wojennego, zdławiły niezależny ruch związkowy i spacyfikowały wiele społecznych 

inicjatyw, na otwartą walkę z Kościołem nie zdecydowały się. Dzięki temu odpusty 

w dniu św. Wawrzyoca odbywały się na Śnieżce co roku z czynnym udziałem 

przewodników (służby graniczne pilnowały tylko, by do kaplicy nie dochodzili 

turyści z Czech). Z czasem dodatkowym punktem uroczystości stała się krótka 

modlitwa za zmarłych ludzi gór na symbolicznym cmentarzyku w Kotle Łomniczki, 

który urządzono w 1986 r. 

Po przemianach politycznych w Polsce i Czechosłowacji, zapoczątkowanych 

w 1989 r. uroczystości na Śnieżce zyskały wymiar międzynarodowy. We mszy 

zaczęli uczestniczyd Czesi (chod z racji silnego zateizowania społeczeostwa w dużo 

mniejszej liczbie), czego konsekwencją było pojawienie się w liturgii języka 

czeskiego, w niektórych latach także niemieckiego. Szczególnie uroczyste były 

obchody w roku 1991, kiedy to na Śnieżce po raz pierwszy spotkali się biskupi z obu 

sąsiadujących krajów – z Wrocławia przybył kard. Henryk Gulbinowicz, a z Hradca 

Králové biskup Karel Otčenášek (była to jedyna wizyta kard. Gulbinowicza na 

uroczystościach, ponieważ rok później w wyniku reformy administracji kościelnej 

Śnieżka znalazła się w obrębie nowoutworzonej diecezji legnickiej). 

W uroczystościach uczestniczyli też działacze „Solidarności Polsko-

Czechosłowackiej”. Szczególny wydźwięk miała obecnośd biskupa Otčenáška, który 

święcenia biskupie przyjął w 1950 r., ale w czasach stalinowskich ponad 10 lat 

spędził w więzieniu, a później aż do 1989 r. komunistyczne władze uniemożliwiały 

mu objęcie urzędu.  

Również w środowisku przewodnickim uroczystośd zyskiwała coraz szerszy zasięg. 

Na początku 1991 r. powstała Dolnośląska Federacja Przewodnicka PTTK, 

zrzeszająca koła przewodnickie z Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego. Chod koło 

jeleniogórskie do niej nie przystąpiło, to obchody święta przewodników Federacja 

wpisała do swojego kalendarza imprez i zaczęła propagowad w całym regionie. Od 

tej pory 10 sierpnia na Śnieżne stale obecni są przewodnicy z Wrocławia, 

Wałbrzycha, Świdnicy, Legnicy, Ząbkowic Śląskich, Kłodzka i innych miast. 

Z inicjatywy wrocławskiego przewodnika Jerzego Komorowskiego w 1992 roku 

poświęcono i umieszczono w kaplicy ufundowany przez klub przewodnicki 

„Rzepiór” z Wrocławia obraz św. Wawrzyoca, namalowany na szkle przez 

zakopiaoskiego artystę Zdzisława Walczaka (po kilku latach obraz zaczęła niszczyd 

wilgod, poza tym został uszkodzony przez wandala, który rzucił doo kamieniem, 

dlatego został zabrany ze Śnieżki i obecnie znajduje się w Karpaczu na plebanii). 
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W 1997 roku uroczystości znowu przewodniczyli biskupi obu sąsiadujących na 

Śnieżce diecezji – z czeskiej strony ponownie przybył Karel Otčenášek, a ze strony 

polskiej pierwszy biskup legnicki Tadeusz Rybak. Od tego roku mszy świętej zawsze 

przewodniczył biskup. Stałym uczestnikiem odpustów był Dominik Duka, 

posługujący jako biskup diecezji kralovohradeckiej w latach 1999–2010, 

w późniejszych latach dwukrotnie (w 2010 i 2013 r.) przybywał na Śnieżkę z Pragi 

już jako prymas Czech. Biskupi z obu krajów przyjęli zasadę, że jeden z nich 

przewodniczy uroczystości, zaś drugi wygłasza homilię (każdy w swoim języku), co 

roku zaś wymieniają się rolami. Wyjątek miał miejsce w 2009 roku, kiedy na 

zaproszenie biskupa legnickiego Stefana Cichego na odpust przybył kardynał 

Joachim Meisner z Kolonii. Pochodzący z Wrocławia purpurat ze wzruszeniem 

wspominał, że jeszcze przed II wojną światową był na Śnieżce razem ze swoim 

ojcem. 

Od lat 90. do organizacji uroczystości oficjalnie włączył się Karkonoski Park 

Narodowy, pomocy udzielała też Straż Graniczna. Na odpuście zaczęli się pojawiad 

działacze samorządowi i przedstawiciele władz paostwowych z obu krajów. 

Samorządowcem został też inicjator święta przewodnickiego Jerzy Pokój, który 

w latach 1990-94 był przewodniczącym Rady Miejskiej Karpacza, a od 1998 r. pełni 

różne funkcje we władzach powiatowych i wojewódzkich (m.in. w latach 2007-14 

był przewodniczącym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego). Obecnośd 

przedstawicieli władz podniosła dodatkowo rangę uroczystości, pojawiły się jednak 

problemy, bo większośd oficjalnych gości nie jest w stanie lub nie ma dośd czasu czy 

determinacji, by zdobyd Śnieżkę na piechotę. Zaczęto więc wwozid ich 

samochodami, ku niezadowoleniu bardzo licznych w tym dniu turystów. Na tym tle 

wyróżniał się zawsze Václav Klaus, pełniący w latach 2003-13 funkcję prezydenta 

Republiki Czeskiej. Odkąd Václav Klaus kupił wakacyjne mieszkanie 

w apartamentowcu w Pecu pod Sněžkou, regularnie zaczął w sierpniu spędzad 

urlop w Karkonoszach i 10 sierpnia wchodzid na Śnieżkę. Jako człowiek niewierzący 

nie uczestniczył we mszy, ale zabierał głos przed jej rozpoczęciem, pozdrawiając 

wszystkich zebranych. Jego obecnośd i zdobywanie szczytu pieszo docenili 

jeleniogórscy przewodnicy, nadając mu w 2008 r. tytuł „Przyjaciela Przewodników” 

i wręczając „blachę” przewodnicką oraz „służbową” czerwoną kamizelkę 

z emblematem przewodnika sudeckiego i wyhaftowanym nazwiskiem. W kolejnych 

latach Václav Klaus na Śnieżce nieraz pojawiał się w tej kamizelce. 

Za przykładem Václava Klausa poszedł biskup legnicki Stefan Cichy, wielki miłośnik 

gór. Od czasu, gdy w 2005 r. przybył do diecezji legnickiej, co roku uczestniczy 

w uroczystościach na Śnieżce, na którą kilkakrotnie wchodził pieszo (dopóki 

zdrowie mu pozwalało). 
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Regularna obecnośd na Śnieżce Václava Klausa stała się okazją do spotkao 

z polskimi politykami wysokiej rangi. W 2010 r. w uroczystości uczestniczył świeżo 

zaprzysiężony prezydent Polski Bronisław Komorowski. Ze znanych polityków 

kilkakrotnie przybywał Grzegorz Schetyna (jako wicepremier i marszałek Sejmu), 

a w 2007 r. Przemysław Gosiewski. Spośród parlamentarzystów warto odnotowad 

kilkukrotną obecnośd prof. Alicji Chybickiej (wchodziła na Śnieżkę pieszo). Po 

zakooczeniu prezydentury Václava Klausa, w 2013 r. na Śnieżkę przybył także jego 

następca Miloš Zeman. 

Rosnąca ranga uroczystości sprawiła, że kaplica św. Wawrzyoca stała się obiektem 

szerzej znanym i łatwiejsze stało się pozyskiwanie środków na jej renowacje. A są 

one konieczne dośd często, z powodu ekstremalnych warunków panujących na 

szczycie. Szczególnie duży zakres prac miał miejsce w 2000 r., gdy w ramach 

gruntownego remontu w kaplicy położono nową posadzkę i wykonano ołtarz 

z granitu. Poświęcił go w 2001 r. biskup legnicki Tadeusz Rybak. 

Uroczystości św. Wawrzyoca na Śnieżce, niezależnie od ich znaczenia religijnego, 

odgrywają ważną rolę w budowaniu polskiej tożsamości w Karkonoszach. Trzeba 

pamiętad, że od momentu objęcia Sudetów Zachodnich stałym osadnictwem aż do 

roku 1945 podnóże Karkonoszy zamieszkiwała ludnośd niemiecka. Polacy zaś, chod 

pojawiali się tu niejednokrotnie, byli tylko gośdmi. Dlatego po II wojnie światowej 

kształtowanie lokalnej tożsamości było tu wyjątkowo trudne. Włączenie się 

przewodników w organizację uroczystości i przyjęcie św. Wawrzyoca jako ich 

patrona, następnie szerokie rozpropagowanie obchodów spowodowały, że odpust 

na Śnieżce stał się jednym z nielicznych na Dolnym Śląsku przykładów tak udanego 

nawiązania do dawnej tradycji, która w wyniku spontanicznej inicjatywy została na 

nowo podjęta i wzbogacona o nowe treści. Po trzydziestu pięciu latach obchodów 

można ocenid, że odpust św. Wawrzyoca na Śnieżce połączony ze świętem 

przewodników, ratowników i wszystkich ludzi zawodowo związanych 

z Karkonoszami, wpisał się na trwałe do kalendarza jako ważna dla lokalnej 

społeczności uroczystośd. I chod nie wszyscy przewodnicy wchodzący tego dnia na 

Śnieżkę uczestniczą we mszy świętej (nie wszyscy są osobami wierzącymi), obchody 

święta przewodnickiego w Karkonoszach jednoznacznie kojarzone są z odpustem 

św. Wawrzyoca. 

 

Autor dziękuje za konsultacje treści artykułu inicjatorowi święta przewodnickiego Jerzemu 

Pokojowi, proboszczowi parafii w Karpaczu ks. Zenonowi Stoniowi i dyrektorowi Muzeum 

Przyrodniczego w Jeleniej Górze-Cieplicach Stanisławowi Firsztowi. 
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Henryk Pasik 

Wkrótce 100 rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego 

 

Członkowie grudziądzkiego „KLIMKA” Klubu Inicjatyw Motorowych, Ekologicznych 

i Krajoznawczych już w momencie powstawania swojego Klubu (2013) przyjęli jako 

jeden z celów jego działania szeroko pojętą działalnośd krajoznawczą. Mając 

ponadto świadomośd zbliżających się 100-lecia odzyskania niepodległości Polski 

i takiej samej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego postawili sobie za cel 

zdobycie istniejącej już od 1998 roku Odznaki Krajoznawczej Szlakami Powstania 

Wielkopolskiego. Stworzony przez Oddział PTTK w Luboniu regulamin 

pięciostopniowej odznaki przewidywał dla zdobycia najwyższego stopnia (złotego 

z wawrzynem) odwiedzenie łącznie minimum 270 spośród ponad 700 miejsc 

związanych z działalnością powstaoczą. Miejsca te to powstaocze groby, miejsca 

walk, miejsca straceo, pomniki, tablice memoratywne, muzea i inne obiekty 

związane z powstaniem. Największa ilośd tych miejsc znajduje się na terenie 

województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, jednakże znaleźd je można 

także w województwach lubuskim, mazowieckim, łódzkim, dolnośląskim, 

zachodniopomorskim i pomorskim. Lekturą bardzo pomocną w odnalezieniu 

i zlokalizowaniu tych miejsc pamięci jest książka znanego krajoznawcy Pawła 

Andersa pt. „Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego”, a także załącznik do 

regulaminu analogicznej, jednakże skromniejszej Krajoznawczej Odznaki PTTK „100-

lecie Powstania Wielkopolskiego” ustanowionej w 2015 roku przez Wielkopolską 

Korporację Oddziałów PTTK w Poznaniu.  

Lokalizacja objętych regulaminem miejsc pamięci rozrzucona po sporym obszarze 

kraju preferowała zdecydowanie turystów zmotoryzowanych, co uwidoczniło się 

zwłaszcza przy realizacji wymogów dwóch najwyższych stopni. Wymogi 

regulaminowe spełnialiśmy podczas wielu 2-3 dniowych wypraw samochodowych, 

szczególnie po terenie Wielkopolski i naszego województwa. W samym tylko 

Poznaniu mieście, w którym rozpoczęło się Powstanie znajduje się około 40 miejsc 

pamięci, a więc odwiedzenie ich wymaga kilku dni intensywnego zwiedzania. 

Przygotowując się do kolejnych wypraw zapoznawaliśmy się z historią Powstania 

Wielkopolskiego, aby następnie przejśd śladami walk i bitew oraz bohaterów 

i miejsc ich ostatniego spoczynku. Jedną z takich wypraw był rajd z cyklu „Szlakiem 

Polskich Bitew”, którego program krajoznawczy nawiązywał do początku 

Powstania. Powstanie wielkopolskie wybuchło w Poznaniu w dniu 27.12.1918 roku 

po płomiennym przemówieniu Ignacego Jana Paderewskiego i ostrzelaniu przez 

niemiecki 6 pułk grenadierów hotelu Bazar, w którym I. J. Paderewski przebywał. 
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Polska Straż Ludowa odpowiedziała na tą niemiecką prowokację ogniem, 

a następnie wyparła Niemców do koszar. Była to iskra, która była zarzewiem 

powstania. Na czele zrywu staje początkowo mjr Stanisław Taczak (późniejszy 

generał brygady), a następnie gen. broni Józef Dowbór-Muśnicki. Krwawe walki 

w różnych punktach Wielkopolski i okolicach Bydgoszczy trwały z różnym 

natężeniem i zmiennym powodzeniem aż do 28.06.1919 roku, to jest do podpisania 

przez Niemców Traktatu Wersalskiego. W trakcie walk Niemcy nie chcieli dad za 

wygraną i kontratakowali w wielu miejscach chcąc odzyskad utracone terytoria, 

mimo to do czasu zawieszenia broni znaczna częśd terenu objętego działaniami 

wojennymi została jednak wyzwolona przez Powstaoców spod pruskiego zaboru. 

W dniu 28.08.1919 roku Armia Wielkopolska zostaje włączona w skład Wojska 

Polskiego i odtąd bierze udział w walkach z bolszewikami toczących się na 

wschodzie kraju. W styczniu 1920 roku Wojsko Polskie przejmuje pozostałe jeszcze 

pod zarządem pruskim tereny przewidziane Traktatem Wersalskim do zwrotu 

Polsce. Tak oto Powstanie Wielkopolskie jako jedyne w naszej historii kooczy się 

powodzeniem i powrotem do macierzy ziem zagrabionych przed 123 laty. 

 
Lusowo - pomnik gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego  (Foto: Henryk Pasik) 

 

Poznając tę historię zwiedziliśmy między innymi a) muzea związane tematycznie 

z powstaniem tj. Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu, 

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, 

Muzeum Regionalne w Rogoźnie, Muzeum Powstaoców Wielkopolskich im. gen. 
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Józefa Dowbora-Muśnickiego w Lusowie, Muzeum Regionalne w Kościanie, b) 

miejsca większych bitew tj. miejsce kilkukrotnie podejmowanych ciężkich 

i krwawych walk o Szubin i Rynarzewo, miejscowośd Ławica, gdzie w nocy z 5 na 6 

stycznia 1919 roku zdobyto lotnisko wraz z wieloma samolotami , co umożliwiło 

wykonanie nalotu odwetowego na Frankfurt nad Odrą, c) wiele miejsc pamięci na 

terenie każdego z powstaoczych frontów: północnego, zachodniego, południowo-

zachodniego (zwanego grupą „Leszno”) i południowego, d) teren „Bitwy pod 

wiatrakami” czyli okolic Osiecznej, gdzie Niemcy 08.01.1919 roku zaatakowali na 

linii Osieczna-Kąkolewo-Poniec i gdzie zostali wyparci w brawurowym ataku na 

bagnety, e) pomniki, pamiątkowe tablice i pamiątkowe obiekty, groby poległych w 

Powstaniu i groby Powstaoców zamordowanych w zemście przez hitlerowców 

podczas okupacji.  

 
Śrem – członkowie Klimka pod tablicą upamiętniającą powstaoców. Foto: Henryk 

Pasik 

 

Zdobycie Odznaki Krajoznawczej Szlakami Powstania Wielkopolskiego nawet dla 

doświadczonych turystów nie było łatwą sprawą z uwagi na wymagający regulamin 

i koniecznośd poruszania się po bardzo rozległym terenie. Prawie wszyscy 

z „Klimka” już zdobyli jakieś stopnie odznaki, w tym jedną złotą z wawrzynem. 

Satysfakcję zdobywania poszczególnych stopni odznaki znacznie zwiększała 

możliwośd poznania tej nieodległej cząstki historii Polski, której 100 rocznicę 

będziemy niebawem czcid. A jest to historia, którą poznad powinien każdy Polak, 

mały i duży, by godnie powitad setną rocznicę tego znakomitego czynu zbrojnego 

skutecznie niosącego wolnośd uciemiężonemu krajowi.  
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Propozycje 
 

Krzysztof Tęcza 

Przejście szlakiem im. Tadeusza Stecia 

 

W środę 15 listopada 2017 roku odbyło się przejście szlakiem, który niedawno 

otrzymał imię legendarnego przewodnika Tadeusza Stecia. Szlak żółty prowadzący 

od siedziby PTTK do skał Słonecznik jest trasą bardzo wymagającą. Prowadzi cały 

czas pod górę, a oprócz tego trzeba pokonad wiele wzniesieo. Są to m. in.: Witosza, 

Grodna, Czoło. Na pomysł przejścia wpadł Robert Nowak i to on był prowadzącym 

trasę. Ponieważ niedawna zmiana czasu spowodowała, że szybko zapadają 

ciemności, w drogę wyruszyliśmy o wpół do siódmej rano. Spotkaliśmy się pod 

umieszczoną na budynku PTTK tablicą upamiętniającą Tadeusza Stecia i po 

zrobieniu pamiątkowego zdjęcia poszliśmy przed siebie. Oczywiście nie trzymaliśmy 

się kurczowo szlaku żółtego. Gdy po drodze pojawiło się coś ciekawego co 

znajdowało się nieco poza szlakiem szliśmy tam by to obejrzed. 

Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Pierwszy odcinek biegnący przez Jelenią Górę zawsze przebiega spokojnie. Raz, że 

wszyscy są wypoczęci, dwa, że na horyzoncie przed nami widzimy Karkonosze 

przysypane lekkim białym puchem. I nawet gdy w rzeczywistości nie widad naszych 

gór to w parku możemy je obejrzed dzięki ustawionemu tam przekrojowi Sudetów. 

Po drodze zahaczamy o dwór Czarne i dalej idziemy polnymi i leśnymi ścieżkami. 

O tej porze roku są one bardzo podmokłe, trzeba uważad by nie zostawid w błocie 
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butów. Ostatnie wichury wyrządziły w naszych lasach wiele szkód. Większośd z nich 

zostało usunięte. Niestety ziemia jest tak nasiąknięta wodą, że teraz wystarczy lekki 

wiaterek by poprzewracad mające bardzo płytki system korzeniowy świerki. I to one 

właśnie najczęściej leżą na naszej drodze. Wiele razy musimy obchodzid je dookoła. 

Pierwsze takie wielkie skupisko poprzewracanych drzew znajduje się na podejściu 

na Witoszę. Takich zniszczeo w tym rejonie jeszcze nie widziałem.  

Po wejściu na szczyt mamy pierwszy wspaniały widok na Karkonosze. Warto było 

się tu wdrapad. Teraz musimy zaliczyd setki kamiennych schodów prowadzących na 

dół. Trzeba jednak uważad bo są one bardzo śliskie. Gdy dotarliśmy do drogi 

biegnącej przez wieś poczuliśmy, że pora na pierwszy posiłek. Na szczęście jest tutaj 

sklep, w którym można kupid pyszne pieczywo i smaczne kiełbaski. Oczywiście 

korzystamy z tego i przysiadamy na ławeczce przy kościele by spożyd to co 

zakupiliśmy.  

Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Po takim odpoczynku ruszamy w dalszą drogę prowadzącą na Grodną gdzie od 

dłuższego już czasu prowadzone są prace remontowe na istniejącym tutaj 

zameczku Henryka. Zobaczyliśmy jak bardzo zmienił się ten obiekt. Bo wszyscy 

mówią o udostepnieniu wieży widokowej poprzez zamontowanie metalowych 

schodów, ale mało kto wie, że zostały naprawione mury zamkowe, zabezpieczone 

otwory okienne i przygotowano obiekt do wmontowania pierwszego stropu nad 

dolną salą. Jeśli prace będą postępowały w takim tempie to już niebawem będzie to 

nowa atrakcja turystyczna, w której przybyli nie tylko będą mogli obejrzed 
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eksponaty w planowanym tu małym muzeum ale także skorzystad z usług 

gastronomicznych. 

My schodząc do Sosnówki zbaczamy nieco w bok by odwiedzid nowy obiekt 

wzniesiony tak, że z jego tarasu rozpościera się widok zapierający dech w piersiach. 

Jest to „Złoty Widok”. Muszę przyznad, że obiekt ten w pełni zasługuje na swoją 

nazwę. 

Teraz musimy podreptad trochę po asfalcie ale nie da się tego uniknąd. W koocu 

jednak dochodzimy do lasu i pniemy się pod górę w stronę widocznej już po chwili 

kaplicy św. Anny. Musimy tylko uważad by nie utopid się w błocie jakie powstało 

tutaj po wycince i zwózce drewna.  

Teraz trzeba dotrzed do ośrodka „Lubuszanin”. Mimo, że nie jest to daleko zajmuje 

trochę czasu gdyż od tego momentu zaczyna się śnieg. Jest go coraz więcej. Ale 

dopiero po minięciu wspomnianego ośrodka robi się nieciekawie. Nie dośd, że 

śniegu i wody jest coraz więcej to znowu na drodze leżą wywroty. Takie jednak 

„drobiazgi” nie mogą nas zatrzymad. Wdrapujemy się na Czoło i schodzimy do 

Bierutowic. Jesteśmy koło świątyni Wang.  

 

Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Tutaj musimy się rozstad. Ja i wędrujący z nami Jacek Potocki (Prezes ZG PTTK) 

wsiadamy do autobusu i wracamy do Jeleniej Góry a Robert Nowak, Jerzy Gorczyca 

i Zbyszek Górski ruszają dalej by po niespełna dwóch godzinach osiągnąd cel naszej 

wyprawy jakim jest Słonecznik. 
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Informacje 
 

Krzysztof Tęcza 

Dzieje Lubawki i okolic do 1810 roku 

 

W piątek 15 grudnia 2017 roku w Miejskim Domu Kultury w Lubawce miała miejsce 

promocja książki Przemysława Wiszewskiego pt. Świat na pograniczu. Dzieje 

Lubawki i okolic do 1810 roku. Publikację finansowano w ramach programu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju 

Humanistyki” w latach 2013-2018, projekt „Śląsk ojczysty. Dzieje wspólnot 

lokalnych w kontekście tożsamości regionalnej, paostwowej i narodowej (XII-XXI 

wiek)”.  

Spotkanie otworzyła burmistrz miasta Lubawki Pani Ewa Kocemba, która 

podziękowała za podjęcie pracy nad zgłębieniem historii okolic Lubawki. Odniosła 

się także do pomysłu opisania historii za okres XIX – XXI wiek, którym zajęła się 

obecna na spotkaniu dr Małgorzata Ruchniewicz. 

 

Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Profesor Przemysław Wiszewski swój wykład rozpoczął od zaprezentowania kilku 

starych map, na których pojawiły się pierwsze informacje o omawianym terenie. 

Były to tzw. mapy przedpomiarowe, bardzo skąpe w informacje. Na takich mapach 

ukazywano tereny wokół Lubawki jako obszar górski z bardzo słabo rozwiniętą 

infrastrukturą drogową.  
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Początki zasiedlania tych terenów sięgają XII/XIII wieku. Przybywali tu wówczas 

osadnicy z dwóch kierunków. Jedni z Czech, drudzy ze Śląska. Najstarsze zachowane 

mapy pochodzące z XVI wieku ukazują owe tereny jako liczne pasma górskie 

poprzecinane dolinami. Oczywiście ówczesne mapy były zupełnie niepodobne do 

dzisiejszych. Umieszczano bowiem na nich bardzo wiele informacji związanych 

przede wszystkim ze sferą gospodarczą. Zaznaczano na nich istniejące młyny wodne 

będące bardzo ważnymi zakładami przemysłowymi. 

Najstarsza zachowana mapa tej okolicy została wykonana przez Fryderyka Kühna 

około 1660 roku i obejmowała tereny księstwa świdnickiego. Kolejna mapa z 1700 

roku, wykonana przez Gotfryda Kühlera przedstawiała góry w nieco innej formie. 

Teraz były to tylko mniejsze lub większe kopczyki. 

Niestety z takich map nie można było odczytad konkretnej odległości pomiędzy 

poszczególnymi miejscowościami. Wtedy osady umieszczano na mapie tak by 

odzwierciedlały one odległośd jednego dnia jazdy konnej. W górach to się jednak 

nie sprawdzało. Gdy przyszła zima założoną odległośd pokonywało się w czasie 

kilkukrotnie dłuższym. Dlatego też, na mapach miejscowości znajdowały się 

znacznie bliżej siebie. 

Pierwsza dokładniejsza mapa ukazała się w 1750 roku. Jej wykonanie przypisuje się 

dwóm kartografom: Wielandowi i Schubarthowi. Informacje zawarte na tej mapie 

były kierowane do wojska. Za najdokładniejszą mapę w okresie przedpomiarowym 

uważa się stworzoną przez Friedricha von Wrede w 1750 roku. Zaznaczono na niej 

kształty wsi ale także poszczególnych domostw. Dobrze wypadały kolejne mapy 

przedstawiające plany miast z lotu ptaka. Można z nich było wyczytad w jakich 

warunkach żyli czy pracowali zamieszkali tam ludzie. Twórcą takich planów był 

Friedrich Bernhard Wener. 

W omawianych czasach zarówno Chełmsko jak i Lubawka rozwijają się jako osady 

miejskie. Z zachowanych informacji wiemy, że Lubawka rozwija się miarowo i z 

czasem staje się sporym organizmem miejskim. Niestety o Chełmsku nie ma takich 

informacji. W II połowie XIX wieku drewniana zabudowa podcieniowa Chełmska 

przeistacza się w zabudowę murowaną. Jeśli chodzi o same budynki to zachował się 

oficjalny opis jak powinien wyglądad wznoszony obiekt. Wtedy musiał on mied 

piwnicę, dwie kondygnacje oraz stryszek wynikający z formy dachu. W opisie 

znajduje się zapis mówiący o tym, że budynek powinien mied podcienia. 

W Chełmsku nigdy nie zbudowano ratusza zajmującego środek rynku. Na potrzeby 

urzędników zaadoptowano kilka kamienic usytuowanych nieco dalej.  

Z czasem w Chełmsku rozwinął się przemysł płócienniczy. Przyczyniło się to do 

wzrostu zamożności obywateli. Niestety jednolita gospodarka nie ustrzegła od 

kryzysu i gdy nastąpił krach wiele osób straciło jedyne źródło utrzymania.  
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Bardzo ciekawymi są dokumenty, w których zapisano jak zabezpieczali swoją dalszą 

egzystencję ludzie nie mający już sił pracowad. Otóż sprzedawali oni w miarę tanio 

swoje domostwa z zapisem o dożywotnim nocowaniu w sprzedanym obiekcie. 

Czasami życzyli sobie dodatkowych powinności od nowych właścicieli. Dzisiaj 

postępuje się tak samo. Jedyna różnica jest ta, że dawniej gdy nowy właściciel nie 

wywiązywał się z dobrowolnie przyjętych na siebie obowiązków spotykała go 

nieunikniona i sroga kara.  

Jeśli kogoś zainteresowały przedstawione powyżej materiały zachęcam do 

zapoznania się z materiałami zawartymi w nowej publikacji prof. Przemysława 

Wiszewskiego. Nadmienię, że publikację można otrzymad w Urzędzie Gminy 

Lubawka albo ściągnąd za darmo z Internetu. To drugie wyjście wydaje się 

pewniejsze zważywszy jak mały ukazał się nakład. 
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