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Wprowadzenie

Foto: Krzysztof Tęcza
Szanowni Czytelnicy. Drogie Koleżanki i Koledzy!
Szanowne Koleżanki i Koledzy przekazuję kolejny numer Krajoznawcy mając
nadzieję, że zawarte w nim informacje spotkają się z Waszym zainteresowaniem.
Ponieważ wybrano skład Komisji Krajoznawczej na nową kadencję podczas
pierwszego zebrania przydzielono każdemu z nas konkretne zadania. Mnie przypadł
zaszczyt prowadzenia dalej naszego Informatora Krajoznawczego. Mam nadzieję, że
będę mógł, tak jak dotąd, przekazywad Wam ciekawe materiały. Aby jednak tak
było najpierw muszę je otrzymywad. Dlatego proszę wszystkich o nadsyłanie
materiałów krajoznawczych, relacji ze spotkao krajoznawczych itp. Zapewniam, że
wszystkie nadesłane materiały będą przeczytane i brane pod uwagę przy składaniu
kolejnego numeru Krajoznawcy.
Na początku nowej kadencji życzę nowo wybranym członkom Komisji
Krajoznawczej ZG PTTK spokojnej pracy a Wam, naszym wyborcom spełnienia
pokładanych w nas nadziei.
Krzysztof Tęcza

4

Informacje
Krzysztof Tęcza
Krajowa Konferencja Krajoznawców w Warszawie (2018)
W sobotę 20 stycznia 2018 roku w siedzibie Zarządu Głównego PTTK w Warszawie
odbyła się Krajowa Konferencja Krajoznawcza. Podczas spotkania ustępująca
Komisja zapoznała delegatów z wynikami pracy w kadencji 2014-2017. Szymon
Bijak, dotychczasowy przewodniczący, omówił poszczególne tematy i podał
konkrety.

Foto: Anna Tęcza
Komisja Krajoznawcza ZG PTTK w poprzedniej kadencji w ramach działalności
programowej zajmowała się m.in.:
- organizacją obchodów jubileuszu 60-lecia Komisji oraz przygotowaniem i
koordynacją
obchodów
110-lecia
powstania
Polskiego
Towarzystwa
Krajoznawczego
- współorganizacją Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej
- współorganizacją Centralnych Zlotów Krajoznawczych CZAK
- współorganizacją wyjazdów studyjnych na dawne kresy Rzeczpospolitej (CZAK
Kresy)
- opieką merytoryczną nad regionalnymi pracowniami krajoznawczymi
- inspirowaniem organizacji sesji krajoznawczych z cyklu „Mijające krajobrazy
Polski” (w kadencji odbyło się 27 seminariów, w których organizacji czynnie brali
udział m.in.: Alicja Wrzosek, Krzysztof Tęcza, Elżbieta Łobacz-Bącal, Maciej
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Maślioski, Wojciech Kowalski oraz Szymon Bijak. Z sesji w Lubaniu, Kielcach,
Białymstoku, Lublinie i Jeleniej Górze wydano stosowne publikacje)
- inspirowaniem prac nad wojewódzkimi kanonami krajoznawczymi
- wydawaniem „Krajoznawcy” – biuletynu informacyjnego Komisji oraz Biuletynu
Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego
- opiniowaniem regulaminów ogólnopolskich odznak krajoznawczych
- nadawaniem uprawnieo instruktorskich i ich ewidencją
- promocją kolekcjonerstwa krajoznawczego

Skład Komisji Krajoznawczej ZG PTTK XIX kadencji: od lewej, Wojciech Kowalski,
Dariusz Dębski, Małgorzata Pawłowska, Maciej Maślioski, Szymon Bijak
(przewodniczący), Elżbieta Łobacz-Bącal, Krzysztof Tęcza (wiceprzewodniczący),
Anna Kryszczak (sekretarz) i Krzysztof Czerepowicki. Foto: Anna Tęcza
W latach 2014-2017 nadano łącznie 188 uprawnieo Instruktora Krajoznawstwa
Regionu. Komisja, na wniosek Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa
(pod przewodnictwem Krzysztofa Tęczy), przyznała 31 uprawnieo Instruktora
Krajoznawstwa Polski oraz mianowała 28 Zasłużonych Instruktorów Krajoznawstwa.
Centralny Zespół Weryfikacyjny Odznaki Krajoznawczej (pod przewodnictwem
Zbigniewa Lewandowskiego) przyznał 304 Odznaki Krajoznawcze Polski, w tym 39
złotych z szafirem. Poza tym Zespoły Weryfikacyjne ROK przyznały łącznie 5902
odznak brązowych, 1738 srebrnych oraz 1257 jubileuszowych „40 lat OK PTTK”.
Zespół ds. Regionalnych Pracowni Regionalnych (pod przewodnictwem Małgorzaty
Pawłowskiej) koordynował prace oraz podział środków z budżetu PTTK
przeznaczonych na dofinansowanie RPK. W minionej kadencji (w październiku 2014
roku) powstała nowa Regionalna Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy w Bukowcu,
a w grudniu pojawiła się inicjatywa powołania kolejnej pracowni w Żarach. Obecnie
w kraju działa 26 Regionalnych Pracowni Krajoznawczych.
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Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego (pod przewodnictwem Wojciecha
Kowalskiego) wydawała biuletyn informacyjny oraz, poza pracą związaną z
organizacją spotkao kolekcjonerskich i weryfikacją odznak, dokonała mianowania
10 Jurorów Zbiorów Krajoznawczych.
W obradach Krajowej Konferencji Krajoznawców wzięło udział 76 delegatów z całej
Polski. Wybrali oni 9 osób do nowej Komisji Krajoznawczej na lata 2018-2021. Oto
skład XIX kadencji Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Turystyczno Krajoznawczego:
1. Szymon Bijak – przewodniczący
2. Krzysztof Tęcza – wiceprzewodniczący
3. Anna Kryszczak – sekretarz
4. Krzysztof Czerepowicki
5. Wojciech Kowalski
6. Małgorzata Pawłowska
7. Dariusz Dębski
8. Elżbieta Łobacz-Bącal
9. Maciej Maślioski
Członkowie Komisji Krajoznawczej nowej kadencji otrzymali gratulacje od
uczestników konferencji a także od obecnego prezesa ZG PTTK Jacka Potockiego.

Krzysztof Tęcza
W Szklarskiej
Wlastimilówki

Porębie

wszystkie

drogi

prowadzą

do

We wtorek 27 lutego 2018 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Politechniki
Wrocławskiej RADOŚD miało miejsce „Spotkanie w sprawie Hofmana”.
Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Nowy Młyn” Kolonia Artystyczna
w Szklarskiej Porębie oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej.
Głównym punktem programu była prezentacja książki „W Szklarskiej Porębie
wszystkie drogi prowadzą do Wlastimilówki”. W publikacji zawarto, przygotowane
przez Katarzynę Kułakowską, kalendarium życia Wlastimila Hofmana oraz,
przygotowaną przez Sandrę Nejnarowską, analizę wierszy malarza. Główną jednak
częścią książki, napisaną przez Bożenę Danielską, jest przedstawienie twórczości
mistrza jak i jego osobiście, jego najbliższych, a także osoby, które zaistniały w życiu
Wlastimila Hofmana. To właśnie z tego rozdziału dowiemy się jak układało się życie
mistrza, jak rozwijał się jego talent, czy w koocu jak Wlastimil wrastał w
społeczeostwo Szklarskiej Poręby i jak był odbierany przez sąsiadów i turystów.
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Publikacja zawiera aneksy, w których ks. prałat Józef Frąc opisuje historię obrazu
namalowanego dla kościoła w Sobieszowie; Tomasz Frąc przedstawia Wlastimila
jako patrona kierowanej przezeo Szkoły Podstawowej nr 5 w Szklarskiej Porębie;
Krzysztof Tęcza przybliża wycieczki „Szlakiem Wlastimila Hofmana” organizowane
przez Mariana Capa; a Feliks Rosik przedstawia działania podejmowane w ramach
ogłoszonego przez Radę Miejską Szklarskiej Poręby „Roku Wlastimila Hofmana”.
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Wiadomości z terenu

Stanisław Maciej Gębski
Członkowie Klubu Turystyki Kwalifikowanej „OSTAOCE” PTTK
przechodzą
przez BRAMĘ TRZECIEGO TYSIĄCLECIA
W tym roku XX Jubileuszowe zakooczenie sezonu turystycznego odbyło się
w miejscu szczególnym nie ze względu na jubileusz, ale przede wszystkim na
miejsce.

Pola Lednickie. Foto: Stanisław Maciej Gębski
W dośd wietrzną ale z przebłyskami słooca sobotę 14 października 2017 r.
spotkaliśmy się z rocznym opóźnieniem w kolebce kształtowania się
paostwowości naszej Ojczyzny i w przypuszczalnym miejscu chrztu
pierwszego z Piastów - księcia Mieszka I. To wiekopomne wydarzenie 1051
lat temu dzięki przyjęciu Chrześcijaostwa z Rzymu, wprowadziło nas w krąg
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kultury łacioskiej i dało dalszy silny impuls kształtowania się paostwowości
paostwa Piastów.
Bogaty program krajoznawczy zaczęliśmy realizowad od zapoznania się z
niektórymi zabytkami pierwszej stolicy Polski - Gniezna. Nasze kroki
skierowaliśmy do Muzeum Archidiecezji Gnieźnieoskiej erygowanej przez
arcybiskupa gnieźnieosko-warszawskiego, późniejszego Prymasa Polski
Józefa Glempa, w 1989 r. a otwarte 22.V.1991 r. Zbiory uważane są za
najcenniejsze w Polsce, a niektóre za najstarsze. Eksponowane są tutaj
elementy skarbca katedralnego m.in. kielich św. Wojciecha z X w., srebrne
kielichy Dąbrówki z XII w., gotyckie relikwiarze, szaty liturgiczne, malarstwo,
rzeźby i bardzo ciekawy zbiór portretów trumiennych oraz zbiory wystawy
związanej z 600 rocznicą ustanowienia Prymasostwa.
Następnie udaliśmy się do odległej niespełna 100 metrów archikatedralnej
Bazyliki Prymasowskiej p.w. Wniebowzięcia NMP. Zwiedzanie rozpoczęliśmy
od podziemi katedry gdzie znajdują się najstarsze romaoskie fundamenty z
ołtarzem oraz grobowce arcybiskupów i kopią płyty z najstarszą w Polsce
inskrypcją z 1006 r., a następnie najważniejszego obiektu XII w. Drzwi
Gnieźnieoskich oraz XVII w. konfesję św. Wojciecha.
Po niespełna godzinie dotarliśmy nad jezioro Lednickie leżące w centrum
Lednickiego Parku Krajobrazowego utworzonego w 1988 r. o powierzchni
7650 ha. Jest to park o charakterze historyczno- przyrodniczym. Celem
naszym było Muzeum Pierwszych Piastów na Ostrowie Lednickim, gdzie
pierwszy gród powstał już w VIII w.
Po powrocie promem na ląd pojechaliśmy na Pola Lednickie aby spełnid
główny nasz cel - zakooczenie sezonu turystycznego. Pod przewodnictwem
naszego kapelana klubowego ks. kan. Rajmunda Lamentowicza proboszcza
parafii p.w. św. Barbary w Gdaosku, przeszliśmy przez BRAMĘ RYBĘ –
BRAMĘ TRZECIEGO TYŚIĄCLECIA – BRAMĘ MIŁOSIERDZIA. Brama została
wybudowana z inicjatywy ojca Jana Góry (konstrukcja stalowa projektu
Anny Boryski została zainstalowana na sztucznym pagórku) w 1997 r. od
kiedy to na Polach Lednickich odbywają się Ogólnopolskie Spotkania
Młodych „Lednica”. W 2016 r. Brama Ryba została ogłoszona przez prymasa
Polski abp Wojciecha Polaka - Bramą Miłosierdzia. Ze względu na dośd silny
wiatr mszę św. w intencji zmarłych i żyjących członków i sympatyków
Klubu ks. Rajmund odprawił nie pod Bramą Rybą (symbol Chrystusa) lecz w
pobliskiej altanie w pobliżu repliki krzyża z Giewontu - daru Andrzeja
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Bachledy Curusia z Zakopanego. Po mszy każdy z uczestników otrzymał
„certyfikat” przejścia przez Bramę Rybę. Następnie udaliśmy się do
pobliskiego Domu Jana Pawła II zbudowanego w 2007 r., który należy do
zabudowao ośrodka lednickiego Laboratorium Wiary Jana Pawła II.
W głównym budynku znajduje się kaplica Jana Pawła II, w której są liczne
pamiątki związane z działalnością papieża i silnych jego więzi z młodzieżą,
m.in. piuska, paliusz, buty, sutanna, szkaplerz, ręcznik, wiosła, gitara czy
laska.
Na zakooczenie pobytu i krótkim wypoczynku połączonym z wypiciem kawy
z ciastem i zakupieniem pamiątek poszliśmy zapalid znicze pamięci przy
grobie twórcy Ośrodka O. Jana Góry - dominikanina z Poznania, przyjaciela
młodzieży i Jana Pawła II.
Na zakooczenie dnia udaliśmy się do pobliskiego motelu „Sawik” w
Dziekanowicach gdzie wieczorem po kolacji prezes Klubu Jarosław
Mularewicz dokonał oficjalnego podsumowania roku. V-ce prezes kol.
Tadeusz Siwicki przedstawił plany na rok przyszły, przede wszystkim
związane z rokiem 100-lecia odzyskania Niepodległości. Przekazano także
okolicznościowe podziękowania i życzenia z okazji 75-lecia urodzin kol.
Danuty Giecołd-Gębskiej, dawniej skarbnika klubu, cały czas wspierającej
klub nie tylko duchowo ale przede wszystkim sponsorsko. Później
oglądaliśmy zdjęcia i filmy z imprez tegorocznych i wspominaliśmy nasze
spotkania. Nasz kapelan, który osobiście znał ojca Jana Górę, otrzymał
książkę Gregorczyka „Święty i Błazen”.
Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowy informator oraz 2 egz.
miesięcznika wydawnictwa Biały Kruk z Krakowa - WPiS (Wiara, Patriotyzm i
Sztuka) oraz materiały krajoznawcze związane z Wielkopolską i Szlakiem
Piastowskim, które zdobył dla nas kol. Bogdan Kucharski z Poznania prezes Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych, za co mu
składamy zasłużone podziękowanie.
Następnego dnia po śniadaniu przez Gniezno i Bydgoszcz udaliśmy się do
Torunia, aby na zakooczenie zwiedzid Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej
Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Po drodze zatrzymaliśmy się w Górsku w
miejscu porwania i uprowadzenia błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki
gdzie zapaliliśmy znicze i wspólnie z kapelanem odmówiliśmy dziesiątkę
różaoca w intencji zamordowanego patrona Solidarności ks. Jerzego.
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Sanktuarium powstało w bardzo krótkim czasie jako wotum wdzięczności
za Jana Pawła II z inicjatywy ojca Tadeusza Rydzyka CSsR - założyciela
Radia Maryja, Telewizji Trwam i innych inicjatyw w Toruniu, dzięki
ofiarodawcom z całego kraju a także Polonii rozsianej po całym świecie.
Plac pod budowę został poświęcony 20.VI.2012 r. przez ówczesnego biskupa
toruoskiego Andrzeja Suskiego. Autorem wspaniałego projektu jest
architekt Andrzej Ryczek z New Jersey (USA), który go wykonał i społecznie
nadzorował jego realizację.
Sanktuarium zostało konsekrowane 18.V.2016 r. (w dniu urodzin papieża
Jana Pawła II) przez legata papieskiego kardynała Stanisława Dziwisza i
ponad 50 arcybiskupów i biskupów w obecności najwyższych władz
paostwowych. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od repliki kaplicy św. Jana Pawła
II z Watykanu i oddania czci jego relikwii.
Zwraca uwagę historyczny wystrój Sanktuarium począwszy od Mieszka I i
Dobrawy po sanitariuszkę „Inkę”. Na zakooczenie ponad godzinnego
zwiedzania złożyliśmy hołd Polakom którzy poświęcili swoje życie ratując
Żydów podczas II wojny światowej w Kaplicy Pamięci. Jest to jedyny tego
rodzaju obiekt na świecie zbudowany według koncepcji Andrzeja Ryczka
autora projektu Sanktuarium.
Po godzinie 14-tej pełni wrażeo
i
odświeżonych wspomnieo oraz planów na przyszły rok rozjechaliśmy się do
domów.
W spotkaniu uczestniczyło 24 osoby m.in. z Bydgoszczy, Gdaoska, Kętrzyna i
Warszawy.

Krzysztof Tęcza
Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy
Ojcowiznę 2018”
W niedzielę 25 lutego 2018 r. w siedzibie Zawiązku Gmin Karkonoskich w Bukowcu
miało miejsce zakooczenie etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę 2018”. Konkurs, organizowany
przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze nieprzerwanie od 1994 roku
jest inicjatywą z zakresu edukacji krajoznawczo-turystycznej, kierowaną do dzieci i
młodzieży szkolnej. Celem konkursu jest przede wszystkim zachęcenie młodzieży do
poznawania Ziemi Ojczystej, promowania Małych Ojczyzn, dziedzictwa
narodowego. W szczególności chodzi o rozwijanie wśród dzieci i młodzieży
umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu.
Ale nie tylko, chodzi także o to by młodzi ludzie pozyskaną wiedzę potrafili
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udokumentowad poprzez wykonywanie rysunków, fotografii czy nagrao
dźwiękowych lub filmowych. By potrafili także zgromadzoną wiedzą dzielid się z
innymi. Młody człowiek poprzez udział w konkursie często pozyskuje wiedzę o
swojej rodzinie, o tym co przeżyli jego bliscy i jak przebiegało ich życie. Często
historie opowiadane przez rodziców czy dziadków wtapiają się w ważne wydarzenia
historyczne dotyczące naszego narodu. Są ich częścią. Dzieci dzięki pozyskiwaniu
takiej wiedzy zmieniają swoje patrzenie na osoby starsze. Poprzez czyny swoich
przodków widzą jak powinien zachowywad się porządny człowiek. Na jakie cechy
charakteru powinni zwracad uwagę.

Foto: Krzysztof Tęcza
Poprzez udział w konkursie dzieci i młodzież z różnych środowisk integruje się, a
dzięki pisaniu prac zbiorowych uczy się pracy w zespole. Nie bez znaczenia jest
podejmowanie pracy przy poszukiwaniu dokumentów i materiałów potrzebnych do
realizacji zadania. To z kolei rozwija ich zdolności radzenia sobie w różnych
sytuacjach.
Prace zgłaszane do konkursu oceniane są w kategoriach szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W każdej z grup przyznawane są trzy miejsca,
z tym że prace dzieli się na prace indywidualne, zbiorowe i multimedialne.
Prace nadsyłane do konkursu są oceniane na etapach wojewódzkich, a nagrodzone
przechodzą na etap centralny, który odbywa się w Warszawie. Jeśli chodzi o Dolny
Śląsk, to już po raz trzeci eliminacje na szczeblu wojewódzkim organizowane są
przez Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze oraz Regionalną Pracownię
Krajoznawczą Karkonoszy działającą w Związku Gmin Karkonoskich, a ogłoszenie
wyników ma miejsce w Bukowcu.
W roku obecnym do etapu wojewódzkiego konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”
nadesłano 54 prace, w tym 31 prac na poziomie szkół podstawowych, 17 na
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poziomie gimnazjów i 6 na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Ponad 80-ciu
uczniów biorących bezpośredni udział w pisaniu prac na etapie wojewódzkim oraz
30 opiekunów reprezentowało szkoły z: Bolesławca, Dąbrowy Bolesławieckiej,
Domaszkowa, Jaroszowa, Jelcza Laskowic, Jeleniej Góry, Karpacza, Legnicy, Lubania,
Lubina, Lwówka Śląskiego, Mysłakowic, Nowogrodźca, Polkowic, Siedlęcina,
Strzegomia, Świeradowa Zdroju, Wałbrzycha i Wrocławia.
Wyniki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy
Ojcowiznę 2018” (etap wojewódzki-dolnośląski):
Szkoły podstawowe – prace indywidualne
1. Opowieśd o pradziadku, który schował się za obrazem Matki Boskiej – autor
Katarzyna Klimek, opiekun Sylwia Parada, Szkoła Podstawowa im. B.
Chrobrego w Nowogrodźcu.
2. Artystyczny Wrocław – moja ścieżka krajoznawczo-turystyczna - autor Kinga
Kornacka, opiekun Radosław Kalka, SP nr 113 im. Adama Rapackiego we
Wrocławiu.
3. Szczepan, Cecylia i ja – autor Karolina Rymanowicz, opiekun Beata
Toporowska, Niepubliczna SP Szkoła 707 w Karpaczu.
Szkoły podstawowe – prace zbiorowe
1. W dół rzeki – nasza leśnicka Bystrzyca – autorzy: Kamil Smyka, Anna Ogiba i
Justyna Gawrooska, opiekunowie: Iwona Roman-Maciejewska i Piotr
Staniów, SP nr 51 im. Jana Pawła II we Wrocławiu.
2. Zsyłka – autorzy: Julia Szarata i Julia Tomala, opiekun Bogdan Darus,
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Jelczu Laskowicach.
3. Kronika turystycznych „przypadków” – czyli 7 lat naszej wędrówki –
autorzy: Dominik Dręgowski, Daniel Kalbarczyk i Wiktor Łyszkowski,
opiekun Beata Witek, SP nr 19 w Legnicy.
Szkoły podstawowe – prace multimedialne
1. Apteka pod Złotą Wagą – autorzy: Joanna i Hanna Bielasik, opiekun Beata
Toporowska, Niepubliczna SP Szkoła 707 w Karpaczu.
2. Moja szkoła, moja wieś – autor Kornel Wecał, opiekun Joanna RentflejszPanek, SP w Mysłakowicach.
3. Moja szkoła, historia i tradycja SKKT PTTK w mojej szkole. Współpraca z
PTTK Międzygórze – autorzy: Gabriela Miśków i Daria Serafinowicz, opiekun
Bożena Gałusza, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Przyjaciół Dzieci w
Domaszkowie.
Gimnazja – prace indywidualne
1. Niby zwyczajny, a jednak… - autor Katarzyna Salawa, opiekun Teresa
Fierkowicz, Gimnazjum nr 1 im. Ratowników Górskich w Świeradowie
Zdroju.
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2. Owoc kwiatu Europy – mała monografia starego ratusza we Wrocławiu –
autor Natalia Witosza, opiekun Anna Polaoska, Gimnazjum nr 30 we
Wrocławiu.
3. Miedź – bogactwo regionu – autor Szymon Najdzioski, opiekun Anna
Motak, Gimnazjum SP nr 9 w Legnicy.
Gimnazja – prace zbiorowe
1. Nasza Ojcowizna – autorzy: Agata Pejta i Natalia Machnikowska, opiekun
Bronisława Czapla, Klasa Gimnazjalna Zespół szkolno-Przedszkolny im.
Janusza Korczaka w Jaroszowie.
2. Dolina Pałaców i Ogrodów – autorzy: Natalia Warnicka i Wiktoria Sałata,
opiekun Małgorzata Żuchowska, Gimnazjum SP nr 11 im. Fryderyka
Chopina w Jeleniej Górze.
Gimnazja – prace multimedialne
1. Miasto z jednej gliny – autorzy: Sandra Flis i Malena Droszczak, opiekun
Jolanta Smolioska-Yacubi, Klasa Gimnazjalna SP nr 2 w Bolesławcu.
2. Ocalid od zapomnienia, czyli historia naszej szkoły – autorzy: Magdalena
Urbanowicz, Natalia Kołodziejska i Gabriela Klimek-Rozenblat, opiekun
Anna Motak, Klasa Gimnazjalna SP nr 9 w Legnicy.
3. Śladami wrocławskich krasnali – autorzy: Hanna Zydek, Aleksandra Musz i
Julia Jaskóła, opiekun Izabela Hauke, Gimnazjum nr 16 Wrocław.
Szkoły ponadgimnazjalne – prace indywidualne
1. Mój dom rodzinny – autor Jakub Pachuta, opiekun Barbara HerudzioskaMłynarz, Technikum nr 1 Zespół Szkół nr 1 w Lublinie.
2. Dzieje mojej rodziny – autor Paulina Kochman, opiekun Magdalena KozickaDygdałowicz, Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lublinie.
Szkoły ponadgimnazjalne – prace zbiorowe
1. Szyszkowa – wieś na koocu świata? – autorzy: Natalia i Magdalena
Kowalczyk,
opiekun
Kinga
Gordon-Sieradzka,
Zespół
Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu.
Szkoły ponadgimnazjalne – prace multimedialne
1. Lubin – autor Diana Choma, opiekun Joanna Grodzka, Zespół Szkół nr 2 w
Lubinie.
2. Chodząca historia – autor Paweł Gronostal, opiekun Barbara HerudzioskaMłynarz, Technikum nr 1 Zespół Szkół nr 1 w Lubinie.
3. Zabytki Zimnej Brzeżnicy – autor Dominik Skokowski, opiekun Barbara
Herudzioska-Młynarz, Technikum nr 1 Zespół Szkół nr 1 w Lubinie.
Na koniec podam, że prace prace oceniała komisja w składzie: Krzysztof Tęcza
(przewodniczący), Andrzej Mateusiak i Janusz Turakiewicz, a w sprawnym
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przebiegu spotkania pomagała jako wolontariusz Anna Tęcza (Instruktor
Krajoznawstwa Regionu).

Bogumił R. Korzeniewski
Koniniana historyczne i współczesne
Logiczną przesłanką, a byd może warunkiem w wyborze kilkunastu miast
partnerskich dla Konina był wizerunek konia w herbie miasta. W tworzeniu
graficznych i plastycznych wersji pięknych rumaków na użytek tych miast,
pierwowzorem bywa Centaur – mityczna postad konia z ludzką głową.
Konioska rzeźba herbu miasta na Placu Wolności jest odwrotnością,
negatywem Centaura, przedstawia bowiem tors człowieka z głową konia.
Otwartym wydaje się byd pytanie, czy tak artystycznie zaprezentowany herb
Konina przypadł do gustu Koninianom. A z czego poza tym znany jest
nadwarciaoski Konin? Znawca gospodarczej mapy Polski wymieni zapewne
w pierwszej kolejności Kopalnię Węgla Brunatnego, oraz „Pątnów” i „Konin”,
- dwie elektrownie pracujące w oparciu o ten cenny surowiec. Sól tej ziemi,
ów surowiec - węgiel brunatny, legł u podstaw w powojennych początkach
błyskawicznej kariery Konina. Znane są barwne opisy i fotoreportaże z
tamtego okresu z relacji autorstwa początkującego wówczas dziennikarza
„Polityki”, Ryszarda Kapuścioskiego. „Myślicie, że Konin nie może smakowad
przez dzieo jak Colorado?” pytał Kapuścioski w reportażu pt. „Patery”. Taki
też tytuł nosiła wystawa w Konioskim Centrum Kultury zdjęd z odnalezionych
negatywów z 1959 roku. Prezentowały one księżycowy krajobraz z odkrywek
węgla brunatnego Niesłusz, Pątnówi i Gosławice, scenki rodzajowe, dzieci,
przypadkowych ludzi, nowe ulice budowanego miasta. Z tego okresu
pochodzi podział na Stary i szybko rosnący Nowy Konin, rozlokowany po obu
stronach rzeki Warty. Przy czym Nowy Konin stał się udziałem wchłonięcia
m.in. wsi Czarków i Chorzeo. Lata przemysłowej świetności, a co za tym idzie
gospodarczej koniunktury, zda się mied Konin niestety już za sobą. Wskazują
na to prognozy demograficzne sytuujące Konin w grupie miast zagrożonych
postępującym wyludnianiem i malejące znaczenie przemysłowej roli miasta.
W tej sytuacji szanse i wielkie wyzwanie upatruje Konin w odkrytych na
wyspie Pociejewo, między Starym, a Nowym Koninem, złożach wód
geotermalnych. Dowiercono się tam do wody o najwyższej w kraju
temperaturze, 95 stopni Celsjusza. Dla porównania; temperatura term w
Uniejowie wynosi 68 stopni, a w Toruniu 61. Dodatkowo, wysoki stopieo
zmineralizowania pozwala na wykorzystanie wód do celów grzewczych, ale
także rekreacyjnych i leczniczych. Według słów prezydenta Konina, Józefa
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Nowickiego, ten skarb ukryty pod ziemią, będzie ekologicznym salonem
miasta i regionu. Oprócz pozyskiwania taniej energii cieplnej, na wyspie
Pociejewo o powierzchni 18 ha, optymistyczne plany zakładają powstanie
miejsca masowych imprez rekreacyjnych, balneologiczne centrum
rehabilitacji, a nawet tężnie i park zdrojowy. Słowem, w bliższej lub dalszej
perspektywie, wielkoprzemysłowy dotychczas Konin, zamiast przymiotników
Stary i Nowy, będzie ewoluował w kierunku jednolitej nazwy Konin Zdrój, co
jako mieszkaniec Ciechocinka odnotowuję kibicując tym przeobrażeniom.

Foto: Bogumił R. Korzeniewski
Zgoła inaczej postrzegany jest Konin okiem krajoznawcy. Tylko nieliczne
wycieczki pielgrzymkowe do odległego 16 km Sanktuarium Maryjnego w
Licheniu omijają Konin. A będąc na tamtejszej starówce nie sposób nie wstąpid
do jednego z najstarszych zabytków miasta z przełomu XIV i XV wieku – kościoła
farnego p.w. św. Bartłomieja. Zarówno, architektura jak i wnętrze fary
imponuje rozlicznymi zabytkami, jednakże ciekawośd, posmak kunsztu, a
zarazem niedowierzania wzbudza fakt, że malowidła i witraże we wnętrzu
kościoła wykonał
znany wówczas malarz, niesławnej pamięci Eligiusz
Niewiadomski, który zapisał się w historii II RP zamachem na prezydenta
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Gabriela Narutowicza. A tuż przy kościele stoi najcenniejszy w Koninie zabytek,
znany i rozpoznawalny, niemal symbol miasta , romaoski słup drogowy z 1151
roku, błędnie nazywany niekiedy słupem milowym. Ustawiony w połowie drogi
między Kaliszem, a Kruszwicą jest najstarszym w Polsce, zachowanym znakiem
drogowym, a według niektórych źródeł najstarszym także w Europie poza
granicami dawnego imperium rzymskiego. Słup o wysokości 252 cm wykonany
został prawdopodobnie z piaskowca pochodzącego z pobliskiej wsi Brzeźno.
Wyryta w słupie inskrypcja w języku łacioskim głosi iż:
"Roku od wcielenia Pana naszego 1151
Pokazuje ta wskazówka prawości drogi,
że tu jest środek (drogi) do Kalisza z Kruszwicy.
Kazał ją tutaj ustawid Piotr, komes pałacowy,
I w ten sposób roztropnie przepołowił podróż.
Aby raczył o nim pamiętad każdy podróżnik,
kołacząc modlitwą do łaskawego Boga".
Owiany tajemnicami słup, w kwestii treści przekładu łacioskiego, nazwiska
fundatora, genezy powstania i funkcji, stanowi źródło niekooczących się dywagacji i
sporów naukowych. Jedna z hipotez wskazuje np. na podobieostwo słupa
konioskiego ze stojącą w Sobótce na Dolnym Śląsku rzeźbą zwaną „Mnich”, której
przypisuje się pochodzenie celtyckie. Obie rzeźby o zbliżonych wymiarach i
kształtach przypominają kręgle. Ciekawostką jest replika słupa konioskiego wśród
osobliwości Parku Drogowskazów w Witnicy w województwie lubuskim, co jakby
zwiększa jego wartośd jako zabytku.
Na przełomie XVI i XVII wieku działali w Koninie dwaj wybitni, wykształceni w
Padwie lekarze Jan Zemełka i Kacper Blewski. Usytuowany na Placu Wolności
zabytkowy dom fundacji Jana Zemełki uznawany jest za pierwszy, a zarazem
najstarszy z istniejących, murowany dom mieszczaoski w Koninie. W panteonie
wybitnych i znanych ludzi, związanych z Koninem znajdują się także:
powieściopisarka Zofia Urbanowska, wynalazca lateksowej prezerwatywy Julius
Fromm, naukowiec i konstruktor Mieczysław Bekker, kapelan Powstania
Styczniowego Maksymilian Tarejwo, kompozytor, zdobywca Oskara, Jan AP
Kaczmarek.
W kilkusetletniej historii osadnictwa Żydów konioskich był i taki okres, kiedy ich
populacja przekraczała 50% ogółu mieszkaoców. Historię i tragiczne dzieje swoich
przodków w bestsellerowej książce „Uporczywe echo, Sztetl Konin, Poszukiwanie”
opisał brytyjski dziennikarz Theo Richmond. Na kartach książki, w swoistej
wyprawie w przeszłośd, znajdujemy udaną próbę rekonstrukcji najdrobniejszych
szczegółów z życia konioskiej diaspory żydowskiej. Tłumaczona na wiele języków
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książka zdobyła szereg prestiżowych nagród, w tym tytuł książki roku z nadania
czasopisma New York Times. Jednym z nielicznych, materialnych pozostałości
judaików konioskich jest synagoga z pierwszej połowy XIX wieku zbudowana w stylu
mauretaosko – bizantyjskim, dlatego z wielkim zdziwieniem i dezaprobatą wśród
mieszkaoców Konina spotkała się decyzja o sprzedaży i wyburzeniu istniejącego
obok synagogi dawniejszego domu talmudycznego. Jednym z przedstawicieli licznej
diaspory żydowskiej w Koninie był wspomniany Julius Fromm. Tu urodził się i
mieszkał przez pierwsze 10 lat. Uznawany za wynalazcę lateksowej prezerwatywy,
z nieco frywolnym hasłem reklamowym „Konkurencja pęka”, światową karierę
zrobił Fromm po wyjeździe do Niemiec. Przypomnienie tej postaci, i medialny
rozgłos stał się za sprawą happeningu Stowarzyszenia „Akcja Konin” . W 2011 roku,
w 128 rocznicę urodzin Juliusa Fromma, na miejską fontannę w kształcie słupa
konioskiego nałożono ogromną prezerwatywę. Wrzawa medialna z tego tytułu
sięgała daleko poza Konin i poza Polskę. W atmosferze entuzjazmu jednych,
zgorszenia i ironicznych komentarzy innych, pojawił się projekt budowy pomnika
Juliusa Fromma z jego epokowym wynalazkiem - prezerwatywą, a nawet zgłosił się
łódzki jego wykonawca. Czemu nie, pisała w konioskim portalu internetowym jedna
z komentatorek, przecież w spójną całośd tego projektu komponuje się falliczny
kształt słynnego słupa konioskiego i rzeźba konioczłowieka na Placu Wolności.
Podobno o gustach się nie dyskutuje.

Spotkania krajoznawcze
Ryszard Józef Wrzosek
VIII Ogólnopolski Sejmik Krajoznawczy „Wisła w krajobrazie
Pomorza z cyklu „Mijające krajobrazy Polski”
Po raz ósmy w cyklu ogólnopolskim „Mijające krajobrazy Polski” organizacje
pozarządowe zorganizowały w dniach 14 – 15 października 2017 r. Ogólnopolski
Sejmik Krajoznawczy „Wisła w krajobrazie Pomorza”. Wiodącym organizatorem
sejmiku było Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK przy współpracy Oddziału
Gdaoskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Gdaoskiego Towarzystwa
Naukowego i Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Gdaosku. Bezpośrednimi
organizatorami ogólnopolskiej imprezy były Pomorskie Kolegium Instruktorów
Krajoznawstwa PTTK i Pomorska Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK w Gdaosku.
Honorowy patronat nad sejmikiem sprawowali: Marszałek Województwa
Pomorskiego, Rektor Uniwersytetu Gdaoskiego i Prezes Zarządu Głównego PTTK.
Patroni medialni to: ”Gazeta Uniwersytecka” - UG, „Gościniec” - ZG PTTK,
„Pomerania” - Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz codzienna gazeta „Dziennik
Batycki”.
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Foto: Alicja Wrzosek
Sesja naukowa odbyła się na Uniwersytecie Gdaoskim w dn. 14.X.2017 r.
Uczestników powitał Ryszard Józef Wrzosek, przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Sejmiku. W całej Polsce, przez cały rok trwają obchody święta
naszej największej rzeki. Na Pomorzu inauguracja obchodów odbyła się pod koniec
lutego br. w Tczewie, w Muzeum Wisły. Konferencję poświęconą muzeom
nadwiślaoskim zorganizowało Narodowe Muzeum Morskie w Gdaosku.
Uczestniczyliśmy w tej imprezie. Dnia 12 kwietnia 2017 r. Pomorska Komisja
Krajoznawcza PTTK zorganizowała sesję dot. Wisły w Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni. PTTK postanowiło włączyd się do ogólnopolskich obchodów Roku Wisły,
stąd hasło programowe na 2017 rok - „Wisła łączy”. Komisja Krajoznawcza ZG PTTK
zaproponowała zorganizowanie Ogólnopolskiego Sejmiku Krajoznawczego pod
hasłem „Z biegiem Wisły”. Pierwsza sesja krajoznawcza odbyła się 28 kwietnia 2017
r. w Krakowie, zorganizowana w Centrum Turystyki Górskiej PTTK pod
przewodnictwem dr Józefa Partyki. Druga sesja to dzisiejsze spotkanie w Gdaosku,
gdzie wody Wisły osiągają kres wędrówki.
W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego przywitała uczestników Marta
Chełkowska, Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w
Gdaosku. Podziękowała organizatorom sejmiku za ósmy już sejmik z cyklu „Mijające
krajobrazy Polski”. Otwarcia sesji dokonała prof. Joanna Fac-Beneda, prodziekan
Wydziału Oceanografii i Geografii UG. Była też moderatorem pierwszej sesji, na
której wygłoszono 5 referatów pod hasłem „Od początku do kooca z jej biegiem”:
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Ryszard J. Wrzosek, ”2017 - Rok Rzeki Wisły”
Józef Partyka,
„Mijające krajobrazy Polski”
Mariusz Szmidka „Autostrada wodna na Wiśle. Akcja społeczna Dziennika
Bałtyckiego”
Joanna Angiel
„Krajobrazy kulturowe widziane z rzeki i ich
wartości edukacyjne”
Krzysztof Kruszyoski „Miasta nadwiślaoskie w dawnej kartografii i obrazach”.

Foto: Alicja Wrzosek

Po I sesji, na przerwie, prowadzono dyskusję i oglądano wystawę fotograficzną
„Wisła – królowa rzek polskich”, przygotowaną przez Alicję Wrzosek. Dla
uczestników sesji, na holu UG był poczęstunek (kanapki, ciasto, gorące i zimne
napoje).
Drugiej sesji przewodniczył Ryszard Józef Wrzosek. Hasło tej części sesji brzmiało:
„Gdzie wody Wisły osiągają kres wędrówki”. W tej części wygłoszono także 5
referatów:
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Wojciech Majewski
„Przekop Wisły i jego znaczenie dla ochrony
przeciwpowodziowej”
Paweł Jarczewski
„Jak przekop Wisły zbudowano”
Katarzyna Krawczyk „U ujścia Wisły – wczoraj i dziś”
Paweł Raczyoski, Włodzimierz Sakwioski „Wokół dolnej Wisły”
Alicja Wrzosek „Wycieczki krajoznawcze PTTK w roku Wisły”.

Po referatach zaprezentowano film „Najpiękniejsza droga wodna MDWE 70”.
Na zakooczenie sesji odbyła się interesująca dyskusja, poświęcona Wiśle i jej
znaczeniu dla Polski.
W sesji uczestniczyło ponad 150 krajoznawców z całej Polski, w tym Komisja
Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK z jej przewodniczącym dr. Szymonem
Bijakiem z Warszawy. Po sesji, w siedzibie Oddziału Gdaoskiego PTTK, odbyło się
spotkanie ww. Komisji z krajoznawcami pomorskimi PTTK. W spotkaniu uczestniczył
członek Zarządu Głównego PTTK i zarazem prezes Oddziału Gdaoskiego - Stanisław
Sikora.
W drugim dniu sejmiku, 15 października 2017 r. odbyła się sesja terenowa na
Żuławach Wiślanych, głównie w dolnym odcinku ujściowym Wisły. Wycieczkę
poprowadzili przewodnicy turystyczni PTTK, Grzegorz Litwioczuk i Ryszard J.
Wrzosek. Tunelem pod Martwą Wisłą, dojechaliśmy autokarem do Świbna a stąd
wzdłuż przekopu Wisły na południe do Przegaliny, gdzie zwiedziliśmy dwie śluzy.
Dalej po zwiedzeniu ważnej śluzy Gdaoska Głowa udaliśmy się do Przepompowni w
Rybinie. Zakooczenie sesji terenowej odbyło się w Muzeum Wisły w Tczewie.
Najpierw zwiedziliśmy w Fabryce Sztuk stałą wystawę z historii Tczewa a w czasie
przerwy uczestnicy skorzystali z poczęstunku (kawa, ciastka). Wszyscy obdarowani
zostali materiałami krajoznawczymi o Kociewiu i Tczewie oraz gadżetami miejskimi.
Następnie odwiedziliśmy Muzeum Wisły i Centrum Konserwacji Wraków,
oprowadzani przez przewodników muzeum. Po ośmiu godzinach zwiedzania Żuław
Wiślanych wróciliśmy do Gdaoska, gdzie na przystanku SKM Gdaosk Oliwa
zakooczyliśmy udaną sesję terenową. W wycieczce uczestniczyło prawie 50 osób.
Organizatorzy zamierzają wydanie materiałów sejmikowych w czasopiśmie
krajoznawczym „Jantarowe Szlaki” oraz w ”Gościocu” PTTK, „Gazecie
Uniwersyteckiej” UG oraz w ”Pomeranii” - Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w
Gdaosku.
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Krzysztof Tęcza
Seminarium LAWINA 1968
Pół wieku temu, dokładnie 20 marca 1968 roku w Białym Jarze w Karkonoszach
zeszła potężna lawina śnieżna. Zginęło wówczas 19 osób, Rosjan, Niemców i
Polaków. Była to, jak się okazało, największa tragedia w polskich górach. Nigdy
przedtem ani potem nie wydarzyło się coś tak tragicznego.
Dzisiaj wiemy, że lawina ta zeszła samoistnie. Zapewne spory wpływ na to miał fakt
zejścia mniejszej lawiny trzy dni wcześniej. Wtedy to nikt nie zginął, chociaż przez
płynący śnieg zostało porwanych kilka osób. Wszystkie one albo same zdołały się
oswobodzid albo zostały szybko odkopane spod zwałów śniegu.

Foto: Krzysztof Tęcza
Lawina z 1968 roku była tak ogromna, że akcja ratunkowa przekształciła się w akcję
poszukiwawczą. Nie było bowiem po kilku dniach żadnej szansy na wydobycie spod
śniegu żywych osób. Podczas prac ratowniczych i poszukiwawczych pracowało
ponad tysiąc osób. Niestety, jak na tamte czasy, zdarzenie to było tak wyjątkowe,
że prawdę mówiąc, żadne służby nie były nao przygotowane.
Aby przybliżyd to co wówczas się wydarzyło, a także rozwiad pewne wątpliwości i
obalid mity jakie przylgnęły do tamtych wydarzeo Regionalna Pracownia
Krajoznawcza Karkonoszy działająca w Związku Gmin Karkonoskich zorganizowała
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w dniu 24 marca 2018 roku seminarium krajoznawcze poświęcone temu
wydarzeniu. Na początek przybyli do Bukowca mogli zapoznad się z referatami
wygłoszonymi przez: Zbigniewa Piepiorę, Krzysztofa Krakowskiego, Andrzeja
Brzezioskiego i Sławomira Czubaka. Zanim jednak to nastąpiło gości przywitał
dyrektor biura ZGK Witold Szczudłowski. Wspomnę tylko, że na spotkanie przybyli
m.in.: poseł Zofia Czernow, starosta Powiatu Jeleniogórskiego Anna Konieczyoska,
wójt Gminy Mysłakowice Michał Orman, radny Powiatu Jeleniogórskiego Jerzy
Pokój, dyrektor KPN Andrzej Raj. Całośd poprowadził prezes zarządu Karkonoskiej
Grupy GOPR Mirosław Górecki.

Foto: Krzysztof Tęcza
Zbigniew Piepiora, przedstawił wyniki badao naukowych jakie przeprowadził wraz z
Karoliną Sikorą w Karkonoszach. Dotyczyły one określenia jakie miejsce w naszych
górach jest najbardziej niebezpiecznym jeśli chodzi o lawiny śnieżne. Według
wyliczeo okazało się, że jest to właśnie Biały Jar.
Krzysztof Krakowski, pracownik Karkonoskiego Parku Narodowego, przybliżył
procesy zachodzące podczas wytwarzania się śniegu i jego przemiany w lód.
Uzmysłowił wszystkim jak wielka jest potęga schodzącej lawiny. W swojej
wypowiedzi odniósł się zarówno do lawiny z 1968 roku jak i ogólnie do procesów,
które wywołują powstawanie zagrożenia lawinowego.
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Andrzej Brzezioski, uczestnik akcji ratowniczo-poszukiwawczej w 1968 roku,
opowiedział o swoim udziale w tej akcji ale przede wszystkim przedstawił twarde
fakty oraz swoje odczucia jako młodego ratownika. Nikt wtedy nie był przecież
przygotowany na takie widoki.
Sławomir Czubak, naczelnik GK GOPR, przedstawił Grupę Karkonoską GOPR oraz
poruszył temat wypadkowości w naszych górach. Wielu ludzi sądzi przecież, że
Karkonosze to niewielkie i niegroźne górki. Tak niestety nie jest. Karkonosze to
prawdziwe góry, groźne, o zmiennych warunkach pogodowych. To góry, które już
nie raz pokazały, że nie można ich lekceważyd.
Podczas przerwy ponad 200 gości przybyłych do Bukowca mogło zapoznad się z
wystawą przygotowaną przez Mirosława Góreckiego i Krzysztofa Sawickiego.
Zaprezentowali oni dziesiątki fotografii dokumentujących to co działo się podczas
akcji ratunkowo-poszukiwawczej w Białym Jarze w 1968 roku ale także skany
wycinków prasowych, z których można było dowiedzied się jak dziennikarze
przedstawiali tamte wydarzenia. Ratownicy górscy pokazywali stary oraz
nowoczesny sprzęt używany przez nich i wyjaśniali jak się z niego korzysta.

Foto: Krzysztof Tęcza
Po przerwie wyświetlono film dokumentalny o lawinie a następnie zaproszono
wszystkich do dyskusji z ratownikami biorącymi przed 50 laty udział w akcji w
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Białym Jarze. Głos zabrali m. in.: Stanisław Jawor, Marian Sajnog, Wojciech
Skowrooski, Włodzimierz Ruszkowski, Andrzej Brzezioski.
Oczywiście sobotnie spotkanie nie wyczerpuje tematu lawiny z 1968 roku. Teraz
wszystkie siły skupią się na doprowadzeniu do wzniesienia w Białym Jarze nowego
pomnika ze stosowną tablicą pamiątkową. Będzie on usytuowany nieco z boku
trasy schodzenia ewentualnych lawin tak by nie powtórzyła się sytuacja kiedy
poprzedni pomnik spłynął razem z kolejną lawiną.
Odsłonięcie nowego pomnika nastąpi 10 sierpnia 2018 roku po uroczystościach na
Śnieżce związanych ze świętem ludzi gór.
Na razie Pracownia Krajoznawcza wydała Zeszyt Historyczny w całości poświęcony
lawinie z 1968 roku. Wydawnictwo to otrzymali wszyscy obecni na spotkaniu.

Propozycje
Krzysztof Tęcza
Jelenia Góra na Dachu Afryki
W sobotę 3 lutego 2018 roku, po pięciu dniach marszu, wszedłem na Uhuru Peak
najwyższy wierzchołek Kilimanjaro położony 5895 metrów n. p. m. Jako
mieszkaniec Jeleniej Góry postanowiłem wnieśd na szczyt coś związanego z naszym
regionem. Najwłaściwszym wydało mi się zabrad koszulkę z napisem Jelenia Góra w
Karkonoszach. Była to ta sama koszulka, w której dotarłem na najwyżej położoną na
świecie przejezdną przełęcz Khardung La na wysokości 5600 metrów n. p. m. gdy w
lipcu 2017 roku wędrowałem w Himalajach. Oczywiście warunki pogodowe
panujące na wysokości prawie 6 kilometrów nie zachęcają do przebierania się,
dlatego koszulkę założyłem na siebie tuż przed wyjściem z bazy na atak szczytowy.
Nie była to jedyna koszulka jaką miałem na sobie. Oprócz niej włożyłem siedem
warstw ubrao plus dwie kurtki. Do zdjęcia pozwoliłem sobie zdjąd obie kurtki. Nie
trwało to jednak zbyt długo bym nie wychłodził zbytnio organizmu.
Kilimanjaro zaliczane do Korony Ziemi to najwyższy szczyt Afryki oraz najwyższa na
świecie samotnie stojąca góra, a właściwie masyw górski posiadający trzy główne
wierzchołki. Jest to także jeden z najwyższych wulkanów posiadający rozległy
krater. Dzisiaj nie ma w nim zalegającego wiecznego śniegu gdyż ocieplenie klimatu
i tutaj spowodowało przesunięcie granicy jego zalegania. Utrzymuje się on jedynie
w górnej części otaczającej płaskie dno krateru.
Dla przeciętnego turysty wybierającego się na Kili ważne są dwa fakty. Pierwszy to
długośd masywu wynosząca 60 km co w oczywisty sposób przekłada się na trasę
jaką należy przebyd by dotrzed na szczyt, drugi to wysokośd względna od podnóża
do wierzchołka wynosząca niemal 5 km. Oprócz tego należy przygotowad się w

26

odpowiednie buty i odzież, a także, co nie jest bez znaczenia, nastawienie
psychiczne. Sama góra nie jest trudna technicznie ale fakt, że aby wejśd na szczyt
trzeba przejśd około 100 km (62 pod górę i 38 w dół) oraz pokonad niemal 5 km
różnicy wzniesieo, w tym wiele odcinków o nachyleniu 30 stopni, powoduje, że
można się załamad. Zwłaszcza, że droga na górę trwa 5 dni, krócej się nie da. Należy
pamiętad o konieczności odpowiedniej aklimatyzacji. Chociaż i tak przed szczytem
dotlenienie organizmu utrzymuje się na poziomie 80 %. Jest to na tyle mało, że
często brakuje nam oddechu, co wywołuje efekt obawy, że się udusimy, a w
rezultacie może doprowadzid do wywołania niepotrzebnego ataku paniki.

Jelenia Góra na Uhuru Peak, najwyższym wierzchołku Kilimanjaro o wysokości 5895
metrów n. p. m. Foto: Krzysztof Tęcza
Ja wybierając drogę zwaną Machame Route (popularnie zwaną Whiskey) miałem
świadomośd, że będę szedł jednym z najbardziej widokowych pod względem
krajobrazu szlakiem. Już pierwszy dzieo pokazał, że nie należy się spieszyd. Tempo
wchodzenia na Kili różni się bardzo od tego do którego przyzwyczailiśmy się w
Karkonoszach. Tutaj im idziesz wolniej tym lepiej. Odcinek do pierwszej bazy leżącej
na wysokości 2700 metrów pokonuje się w ciągu jednego dnia idąc przez las
deszczowy co z reguły oznacza, iż nie unikniemy spotkania ze sporym opadem. Przy
temperaturze wyjściowej 28 stopni Celsjusza zmoknięcie nie jest problemem.
Jeszcze idziemy w krótkich rękawkach. Jednak nocleg w namiotach na wysokości
znacznie przekraczającej najwyższy punkt Polski uświadamia, że oto kooczą się
upały i trzeba będzie zacząd ubierad się nieco cieplej. Dlatego kolejnego dnia
pojawiają się już kurtki i bielizna termoaktywna. Chociaż jeszcze idziemy w lżejszych
butach. W ciągu dnia musimy znowu przemieścid się o kilometr wyżej.
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Foto: Krzysztof Tęcza
Druga noc nie pozostawia już złudzeo. Będzie coraz zimniej. Na razie ubieramy
wszystko co mamy. Okazuje się, iż ma miejsce spory przymrozek. Namioty robią się
białe od mrozu. Rano zakładamy buty górskie chroniące kostki przed zwichnięciami,
wyciągamy kurtki puchowe, czapki, rękawice i pniemy się kolejne setki metrów pod
górę. Ze względów aklimatyzacji podchodzimy na wysokośd 4500 metrów by po
posiłku zejśd do bazy położonej kilkaset metrów niżej, gdzie nocujemy.
Ostatni dzieo przed atakiem szczytowym ponownie przekraczamy wysokośd 4500
metrów. Tutaj kooczy się w miarę spokojne podejście. Teraz po zaledwie
kilkugodzinnym odpoczynku ruszamy na właściwy atak. Zrywa się mocny wiatr.
Przewodnicy każą nam założyd na siebie wszystko co mamy w plecaku. Dochodzi do
tego, że na nogach mam 4 warstwy ochronne, ręce chronię 2 parami rękawic, tors
opatulam siedmioma warstwami uzupełnionymi dwoma kurtkami, na głowę
wdziewam kominiarkę, dwie czapki i dwa kaptury. I wcale nie wydaje się by
ochrony było za dużo. Czud to zwłaszcza podczas krótkich postojów. Wydaje się
wtedy, że zamarzam. Wiatr robi swoje. Na ostatnie podejście ruszam tuż przed
północą tak by do wschodu słooca stanąd na górze. Teraz kiedy już wiem jak
wygląda zbocze, którym wchodziliśmy myślę, że atak zaczyna się przed północą
głównie dlatego by stromośd ścian (około 30%) nie przerażała. Na pewno gdybyśmy
szli za dnia spora częśd ludzi zrezygnowałaby i zawróciła. Zwłaszcza, że im wyżej się
pięliśmy tym bardziej brakowało nam tchu. Powietrze było coraz bardziej
rozrzedzone. Do tego większośd ludzi bolała głowa. Mnie na szczęście to ominęło,
jednak czułem się tak osłabiony, że sam nie wiem gdzie stawiałem nogi. W tym
stanie zmęczenie fizyczne oraz stan ducha były tak podłe, że nawet nie było czasu
czy ochoty na jakieś przemyślenia. Po prostu parło się przed siebie byle do przodu.
To było ponad nasze siły.

28

W koocu po niemal 6 godzinach marszu zza gór wychyliło się słonko.
Pomaraoczowe niebo jakie ujrzeliśmy w tym momencie całkowicie zmieniło nasze
nastawienie. Nagle poczuliśmy ciepło. Różnica temperatur była tak duża, że
musieliśmy zdjąd kilka warstw odzieży. Krajobraz jaki ujrzeliśmy w połączeniu z
coraz większym ciepłem odczuwalnym poprawiły nam nastroje, spowodowały, że
ruszyliśmy z nowymi siłami by wkrótce (po godzinie) dotrzed na drugi co do
wysokości wierzchołek Kili. Stąd już tylko sto metrów i jesteśmy na szczycie.

Foto: Krzysztof Tęcza
Niestety okazało się to tylko złudzeniem. Sto metrów to była tylko różnica
wysokości. Zaś do celu dobrze ponad kilometr co przełożyło się na kolejną godzinę
podejścia. Ostatnie kilometry pokonywaliśmy w tempie pół kilometra na godzinę.
Muszę powiedzied, że ten odcinek był decydujący, Wielu ludzi się załamywało i nie
dochodziło do szczytu. Wielu ludzi było prowadzonych przez przewodników. W ich
oczach widad było niesamowity ból, o czym świadczyły płynące łzy. Nie poddawali
się jednak. Szli by dotrzed do celu.
I wreszcie jakimś cudem dotarłem, bez pomocy, ale w stanie granicznego
wyczerpania, do kooca trasy. Stanąłem na Uhuru Peak. To niesamowite. Jakiż
piękny widok rozciąga się z tego miejsca. Mógłbym tak stad i patrzed do utraty tchu.
Niestety przewodnicy po kilkunastu minutach wyganiają nas na dół, każą schodzid
niżej, gdyż organizm nie wytrzyma takiego obciążenia. Dobrze, że zdążyłem zrobid
kilkanaście pamiątkowych zdjęd, uściskad z radości nieznanych sobie ludzi i przyjąd
gratulacje od naszych opiekunów. Gdy tylko serce nieco się uspokoiło (okazało się,
że w tym momencie mój puls wynosił 219 uderzeo na minutę), ruszyłem powoli na
dół w stronę bazy.
Jak się szybko okazało droga zejściowa nie należała do łatwych. Schodziliśmy doliną
wypełnioną pyłem i szlaką wulkaniczną. Ciągle ześlizgiwaliśmy się w dół, a przecież
przed nami 1,5 km różnicy poziomów, które trzeba było pokonad. Zejście trwało
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wiele godzin, jednak z każdym metrem w dół coraz lepiej się oddychało. A to
najważniejsze. W koocu dotarliśmy do bazy gdzie przywitano nas kubkiem soku
pomaraoczowego. Jakżeż on smakował.

Foto: Krzysztof Tęcza
Teraz godzinka odpoczynku i ponowne zejście do bazy położonej poniżej 4 tysięcy
metrów. Dopiero tam mogliśmy przenocowad. Co za ulga, wreszcie po prawie
dwóch dobach ciągłego marszu a pięciu dniach podchodzenia mamy spokojną noc.
Wiemy, że osiągnęliśmy szczyt i teraz już tylko chodzi o to aby bezpiecznie dotrzed
na dół do bramy Parku, gdzie czekają na nas opiekunowie mający przewieźd nas do
hotelu na zasłużony odpoczynek.
Najpierw jednak czekała nas niezwykła niespodzianka. Tuż po śniadaniu zaproszono
nas na placyk, na którym zgromadzili się wszyscy, którzy opiekowali się nami:
właściciel firmy, przewodnicy, tragarze, kucharze. Jak się okazało było ich w sumie
54 osoby. To co teraz nastąpiło było niesamowite. Wszyscy śpiewali piosenki o
Kilimanjaro, o górze widocznej nad nami, o górze, która jeszcze do wczoraj była
tylko naszym marzeniem. Dzisiaj kiedy już ją zdobyliśmy cieszymy się razem z
naszymi opiekunami, taoczymy i śpiewamy z nimi. Radośd rozpiera nas wszystkich.
Po tak miłym poranku schodzimy do bramy Parku i udajemy się do przyjemnej
restauracyjki na uroczysty lancz. Ale to nie koniec uroczystości. Gdy już wzięliśmy
prysznic i przebraliśmy się w czyste odzienie zaproszono nas na uroczystośd
wręczenia oficjalnych certyfikatów zdobycia Uhuru Peak. To właśnie w tym
momencie poczuliśmy, że już jest po wszystkim, że zdobyliśmy naszą wymarzoną
górę i wróciliśmy cali i zdrowi do bazy. Muszę przyznad, że to wspaniałe uczucie. Nic
dziwnego, że bawiliśmy się do rana.
Teraz kiedy już jestem w domu, w Jeleniej Górze, widzę jak z mojej strony był to
szalony pomysł. Ale mając na uwadze, że o wejściu na Kili myślałem już od 20 lat,
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jestem szczęśliwy, że wreszcie zrealizowałem swoje młodzieocze marzenie. Dopiero
teraz wiem jak bardzo wymagającą jest najwyższa góra Afryki. Wiem, że wejście na
nią to nie zwyczajny spacerek. Trzeba dużego samozaparcia by dotrzed na szczyt.
Ale, mimo zmęczenia i ryzyka z tym związanego, uważam, że warto było podjąd to
wyzwanie.

Myślę, że najlepszym zakooczeniem moich słów będzie kilka linijek śpiewanej przez
wszystkich tanzaoskiej piosenki:
Jambo, jambo Bwana
(Witaj, witaj Panie)
Habari gani? Nzuri sana
(Jak się masz? Bardzo dobrze)
Wegeni mwakaribishwa
(Goscie, zapraszamy)
Kilimanjaro Hakuna Matata
(Kilimanjaro nie ma problemu).
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Mieczysław Wojecki
Lubuski Szlak Organowy
Lubuski Szlak organowy jest pierwszym tego typu szlakiem turystyczno-kulturowym
w Polsce. Wiedzie śladem organów piszczałkowych wybitnych twórców (Ludwig
Hartig, Wilhelm Sauer, Samuel Meinehort, Carl Buckow, Gustaw Heinze, Dienegott
Janott), znajdujących się w osiemnastu kościołach województwa lubuskiego. Szlak
łączy takie miejscowości jak: Lubsko (organy z 1912 r.) – Świdnica (1795) – Zatonie
(1799) – Przytok (1835) – Cigacice (1900) – Podlegórz (1901) – Trzebiechów (1837)
– Smolno Wielkie (1859) – Klępsk (1822) – Łęgowo (1930) – Buków (1854 lub 1858)
– Sulechów (1922) – Kije (XIX w.) – Pałck (wersja I) – Międzylesie (1835, wersja II) –
Świebodzin (1900) – Gościkowo-Paradyż (1931) – Kosieczyn (1901).

Koncepcję tego szlaku opracował Adam Olejnik, organmistrz,(który w
wiosce Głogusz k. Sulechowa uruchomił pracownię Ars Organum), wspólnie
z żoną Martą Kincel-Olejnik. W tworzeniu szlaku zaangażował się
Sulechowski Dom Kultury (na czele z dyrektorem Tomaszem Furtakiem),
Towarzystwo Muzyczne Cantus Polonicus z Zielonej Góry oraz parafia w
Łęgowie, kierowana przez ks. Olgierda Banasia, niestrudzonego promotora
ratowania zabytków.
Inauguracja (i prezentacja informatora organowego, o objętości 16-tu stron)
w/w szlaku odbyła się 13 października 2012 r. w kościele w Klępsku.
Zaproszeni goście wysłuchali wykładu Wolfganga J. Brylla nt. organów,
wysłuchali koncertu wokalno-organowego w wykonaniu Chóru
Kameralnego, pod dyrekcją Bartosza Michałowskiego i obejrzeli wystawę
fotograficzną poświęconą organom Ludwika Hartiga. Każdy z uczestników
otrzymał na pamiątkę informator o szlaku organowym.
Główną ideą szlaku jest promocja muzyki organowej, przypominanie i
mówienie o organach istniejących na naszych ziemiach, jako o spadku, który
odziedziczyliśmy.
Istniejące w osiemnastu miejscowościach organy są przepiękne i tajemnicze.
Od wieków budzą podziw oraz uzasadniony szacunek dla ich twórców. W
kulturze chrześcijańskiej towarzyszą człowiekowi od zawsze. Obecne na
wszystkich etapach jego duchowego rozwoju oraz w najważniejszych
życiowych momentach. Organy te prezentują bogactwo myśli twórczej i mają
zaskakujące możliwości. Nie bez powodu nazwa szlaku organowego
gloryfikuje wielkość budowniczych, gdyż ich nazwiska do dziś pozostają w
panteonie najważniejszych postaci osiemnasto i dziewiętnastowiecznego,
europejskiego budownictwa organowego.
Szlak nie ma charakteru liniowego, tzn. nie ma tras oznaczonych specjalnymi
symbolami wyznaczającymi jego przebieg. Ma on charakter punktowy, tzn.
za pomocą punktów wyznaczonych na mapie wskazuje turystom miejsca
warte zwiedzenia. Szlak ten składa się z czterech ścieżek tematycznych:
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1. Szlakiem Ludwiga Hartiga (urodzonego w Nowej Soli), zlokalizowany w
okolicach Sulechowa
2. Szlakiem Wilhelma Sauera, meklemburskiego organmistrza
3. Szlakiem organowego dziedzictwa kulturowego (szlak ten łączy wszystkie
instrumenty opisane w informatorze), w którym występują najstarsze
organy woj. Lubuskiego (z 1795 r. w Świdnicy) oraz jedyne w tym regionie
organy Carla Buckowa (z 1835 r. w Przytoku).

Ze względu na charakter obiektów ujętych na Lubuskim Szlaku Organowym
ich zwiedzanie jest możliwe po uprzednim umówieniu się z proboszczami
wybranych kościołów.
Na 18-tu instrumentach, które zostały umieszczone na opracowanym szlaku,
tylko cztery są odrestaurowane: w Klępsku, Paradyżu, Lubsku i Podlegórzu.
Są w nich organizowane znakomite koncerty.
Ciekawe są organy w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Lubsku, a
zbudowane przez Gustawa Heinze (urodzonego w 1874 r. w Bieniowie k.
Żar). Posiadają 37 głosów, trakturę pneumatyczną, wiatrownice stożkowe i
styl późnoromantyczny. Trzymanuałowe organy lubuskiego kościoła
mariackiego są najstarszym w woj. Lubuskim instrumentem Gustawa Heinze.
Posiadają bardzo rozbudowaną i niezwykle skomplikowaną trakturę, o której
można powiedzieć, iż w swych technicznych rozwiązaniach przypomina
komputer działający pneumatycznie. Każdego roku brzmienie organów w
Lubsku towarzyszy Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Organowej i
kameralnej.

Jubileusze
Henryk Wasilewski
110-lecie Oddziału Kujawskiego PTK-PTTK we Włocławku
Oddział Kujawski Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego we Włocławku powstał w
1908 roku (zebranie założycielskie odbyło się 28 marca) - jako jeden z pierwszych
oddziałów PTK - i od początku swego istnienia odgrywał istotną rolę w mieście i w
regionie. Krajoznawcy włocławscy inicjowali i organizowali wycieczki, wyprawy
naukowo-badawcze w poszukiwaniu śladów przeszłości, specjalne kursy z historii,
archeologii, etnografii i sztuki, publikowali w czasopismach i w pracach
popularnonaukowych, przygotowywali wystawy, w 1909 roku utworzyli Muzeum
Kujawskie. Po drugiej wojnie światowej - w nowej rzeczywistości politycznej tradycje PTK starali się kontynuowad działacze Oddziału Kujawskiego PTTK. W
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dzieje krajoznawstwa na Kujawach i ziemi dobrzyoskiej wpisało się wiele osób,
warto tu przypomnied chodby Antoniego Byszewskiego, Antoniego Olszakowskiego,
Cypriana Apanowicza, Adama Juliana Olszewskiego, Szymona Rajcę, Zdzisława
Arentowicza, Wacława Gąszczyoskiego, Zygmunta Prószyoskiego, Andrzeja
Podgórskiego, Hannę Gnatowską, Ewarysta Jakubowicza, a w czasach nam bliskich Mieczysława Rojewskiego, Bogdana Ziółkowskiego czy nieodżałowaną Helenę
Cieślak.

Foto: Miłosz Marciniak
W tym roku Oddział Kujawski PTK-PTTK we Włocławku obchodził uroczyście 110.
rocznicę powstania. Z tej okazji ukazała się okolicznościowa publikacja, wydano też
ładny okolicznościowy medal. Publikacja przypomina historię ruchu krajoznawczoturystycznego we Włocławku, ale przede wszystkim jest omówieniem wybranych
form działalności oddziałowych komisji, sekcji i klubów w latach 2008-2018.
Uzupełnieniem są załączone tabele, wykazy fotografie - ilustrujące bogatą i
różnorodną współczesną działalnośd Oddziału. Warto przypomnied, że w 2008 roku
- z okazji setnej rocznicy - wydano znacznie obszerniejsze opracowanie (100 lat
Oddziału Kujawskiego PTK/PTTK we Włocławku 1908-2008, pod redakcją Bogdana
Ziółkowskiego).
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Foto: Jerzy Chudzyoski
Główne uroczystości 110-lecia odbyły się 17 marca w odnowionej Hali SportowoWidowiskowej OSiR przy ul. Chopina we Włocławku. Honorowy patronat nad nimi (i
nad wszystkimi imprezami jubileuszowymi) objęli Piotr Całbecki - Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Marek Wojtkowski - Prezydent Miasta
Włocławek. Spotkanie prowadził Henryk Wasilewski, przewodniczący Oddziałowej
Komisji Krajoznawczej. Po wejściu pocztu sztandarowego (sztandaru Oddziału) i
odśpiewaniu (z towarzyszeniem orkiestry) Hymnu Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego, prowadzący nawiązał do obchodzonej w tym roku setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nawiązanie istotne - bo przecież Polskie
Towarzystwo Krajoznawcze, powstałe jeszcze w okresie zaborów, starało się szerzyd
i pogłębiad znajomośd dziejów ojczystych, rozbudzad w Polakach uczucia
patriotyczne. „Kochaj każdy skrawek tej ziemi i każdego Polaka - pisał Aleksander
Janowski, współtwórca PTK - bo ziemia to twoja matka, a Polak to twój brat.” W
atmosferę czasów odradzającej się Niepodległości wprowadziła wiązanka pieśni
patriotycznych, wykonana przez orkiestrę Zespołu Szkół Samochodowych we
Włocławku pod kierunkiem Grzegorza Augustynowicza i Andrzeja Marciniaka, chór
Uniwersytetu Trzeciego Wieku i solistę Jana Wojciechowskiego. Zebranych powitał
Andrzej Tyrjan, od marca 2017 roku prezes Zarządu Oddziału (do 2017 roku funkcję
prezesa pełnił przez kilka kadencji Lech Wojciech Krajewski, wciąż aktywny jako
działacz, turysta, kajakarz). W uroczystości uczestniczyło około czterystu osób (!),
reprezentujących kilka pokoleo PTTK (najstarsi przekroczyli dziewięddziesiąty rok
życia), m.in. zasłużeni, będący „żywą kroniką Oddziału” Seniorzy - Irena
Pietruszczak, Barbara Nowakowska i Henryk Wawrzyniak. Przybyli przedstawiciele
władz miasta i Urzędu Miasta z wiceprezydent Włocławka Barbarą Moraczewską,
władz Powiatu Włocławskiego ze Starostą Włocławskim Kazimierzem Kacą,
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przedstawiciele Zarządu Województwa i Urzędu Marszałkowskiego, Delegatury
Urzędu Wojewódzkiego, osoby reprezentujące lokalne samorządy i instytucje;
reprezentanci oddziałów PTTK w Toruniu, Grudziądzu, Inowrocławiu, dyrektor
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyoskiej we Włocławku, prezes Oddziału
Włocławskiego PTSM, nauczyciele przygotowujący dzieci i młodzież do
petetekowskich konkursów i turniejów, rodzice wyróżnionych dzieci, dziennikarze,
fotoreporterzy lokalnych mediów. Niestety, zabrakło przedstawiciela Zarządu
Głównego PTTK (był oczywiście zaproszony). Uroczystośd była okazją do
podziękowania za działalnośd, za pracę na rzecz krajoznawstwa i turystyki.
Kilkadziesiąt osób zostało uhonorowanych - odznakami i dyplomami Zarządu
Głównego, podziękowaniami od Marszałka Województwa, pamiątkowymi
medalami i dyplomami przyznanymi przez Zarząd Oddziału Kujawskiego. Wręczono
odznaki PTTK - najmłodszym, reprezentantom oddziałowych kół i klubów,
nauczycielom. Uroczystośd stała się też okazją do wręczenia Pawłowi Śliwioskiemu i
Miłoszowi Marciniakowi legitymacji instruktora krajoznawstwa regionu,
uprawnienia instruktorskie otrzymali w lutym br. decyzją Kujawsko-Pomorskiego
Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK. Nie zapomniano o sponsorach, dzięki
którym uroczystośd mogła otrzymad bogatą oprawę – „Za pomoc i współdziałanie”
otrzymali medale i dyplomy honorowe. Toyota Jaworski Auto Sp. z o. o. jest
fundatorem wspomnianego okolicznościowego medalu; sponsor ten przygotował
też specjalną nagrodę: możliwośd jazdy próbnej przez cały weekend hybrydową
toyotą (z pełnym bakiem). Nagrodę wylosowała jedna z uczestniczek spotkania.
Dzięki pomocy finansowej Przedsiębiorstwa Prywatnego PAMELA Sp. z o. o. Dariusz
Ślufioski wydano wspomnianą okolicznościową publikację. Pomocy udzielili
również: Grażyna Jaworska - Dynamic Motors Sp. z o. o. Dealer BMW Włocławek,
Tomasz Żórawski - Centrum Kształcenia Służb Ochrony DELTA, Bartłomiej
Daroszewski - Ośrodek Szkolenia Zawodowego BHP Ekspert oraz HENKOR J.M.
Kordylak Sp. jawna.

36

Foto: Jerzy Chudzyoski
Szczególnym punktem uroczystości była prelekcja Andrzeja Szczepaoskiego,
włocławskiego przewodnika (w tym roku obchodzi 40-lecie działalności
przewodnickiej), redaktora „Biuletynu Przewodnickiego”. Zebrani wysłuchali
opowieści o bogatej w wydarzenia historii Oddziału Kujawskiego PTTK we
Włocławku. Prelegent zilustrował swoją relację wieloma fotografiami (także
archiwalnymi), wyświetlanymi na ekranie. Uroczystośd zakooczył krótki program
artystyczny w wykonaniu uczniów i absolwenta (Mateusza Czarniaka) Zespołu Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie (wieś w pobliżu
Włocławka), którzy - pod kierunkiem Doroty Ryniec-Kilanowskiej - przedstawili
wiązankę kujawskich przyśpiewek.
Po trwającej dośd długo części oficjalnej uczestnicy spotkania mogli spróbowad
przygotowanego na tę okazję tortu (sponsor - Bartłomiej Daroszewski), a także
regionalnego jadła, serwowanego przez panie z Koła Gospodyo Wiejskich
„Chalinianki” z Chalina (wieś niedaleko Dobrzynia nad Wisłą).
Obchody z okazji 110-lecia Oddziału Kujawskiego PTK-PTTK odbyły się dzięki
zaangażowaniu osób, które - pod kierunkiem prezesa Andrzeja Tyrjana i sekretarza
Oddziału Magdaleny Pinter - włożyły wiele wysiłku, poświęciły wiele czasu, by
uroczystośd nie tylko przypominała o bogatej przeszłości krajoznawstwa i turystyki
w naszym regionie, ale też świadczyła o współczesnej kondycji Towarzystwa.
PTTK we Włocławku ma się dobrze i zaczyna odliczad...do swojego 120-lecia.
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