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Wprowadzenie

Szanowni Czytelnicy. Drogie Koleżanki i Koledzy!

Przekazuję  nowy  numer  Krajoznawcy  z  nadzieją,  zże  zamieszczone  w  nim
materiały  zachęcą  kolejnych  działaczy  do  nadsyłania  podobnych  relacji  ze
swojego  terenu.  Bo  wazżnym  jest  organizowanie  ciekawych  wydarzenś  czy
uczestnictwo w nich, ale nie mniej wazżnym jest ich utrwalanie w pamięci. Raz,
zże  działacze  z  innych  regionoś w  będą  wiedzieli,  zże  takie  imprezy  są
organizowane,  dwa,  zże  mozże  ich  to  natchnie  do  podejmowania  podobnych
działanś  u siebie.
Proszę zatem Was, bysście przysyłali informacje o wazżnych wydarzeniach, jakie
miały miejsce na waszym terenie oraz o przysyłanie relacji z roś zżnego rodzaju
wypraw  czy  spotkanś .  Jednoczesśnie  zżyczę  udanych  urlopoś w  i  poznania
kolejnych pięknych zakątkoś w, zaroś wno w kraju, jak i za granicą.
 

Krzysztof Tęcza

Wiadomości z terenu



4

Maciej Zając
Ku Niepodległej przez Puszczę Kozienicką

W dniu  24.02.2018 r.  grupa  70  turystoś w  wzięła  udział  w imprezie  pn.  „Ku
Niepodległej  przez Puszczę Kozienicką,  I  Rata  – zima” zorganizowanej  przez
Polskie  Towarzystwo  Turystyczo–Krajoznawcze  Oddział  w  Kozienicach  oraz
Kozienickie  Stowarzyszenie  Rekonstrukcji  Historycznych.  Powyzższa  impreza
wpisuje się w hasło programowe PTTK na rok 2018, ktoś re brzmi – „Na Szlakach
Niepodległosści”,  a  takzże  w  obchody  100  rocznicy  odzyskania  przez  Polskę
Niepodległosści.

Foto: Maciej Zając

Wsśroś d uczestnikoś w byli uczniowie zrzeszeni w Szkolnych Kołach Turystyczno-
Krajoznawczych  przy  Publicznych  Szkołach  Podstawowych  w  Woś lce
Tyrzynś skiej, Słowikach i Zajezierzu wraz z opiekunami, uczniowie z PSP Nr 4 w
Kozienicach, grupa turystoś w z Poniatowej, przedstawiciele Lubelskiego Klubu
Turystyki  Kolarskiej  „Welocyped”,  członkowie  Kozienickiego  Stowarzyszenia
Rekonstrukcji Historycznych oraz turysści indywidualni z Kozienic i okolic. 
Na  wstępie  kierownik  imprezy  Maciej  Zając  z  PTTK  Oddział  w  Kozienicach
powitał  wszystkich  uczestnikoś w  i  przedstawił  program  oraz  zapoznał
wszystkich z głoś wnymi zagrozżeniami, jakie mogą wystąpicś na terenach lesśnych,
zasadami  związanymi  z  poruszaniem  się  po  szlakach  lesśnych  i  zakazami
obowiązującymi na terenie Nadlesśnictwa Kozienice. 
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Pierwszym punktem programu była prelekcja przy kosściele pw. sśw. Jakuba w
SŚwierzżach  Goś rnych,  gdzie  przy  tablicy  upamiętniającej  bitwę  powstanś coś w
styczniowych  z  dnia  25.03.1863  r.  Krzysztof  Zając  –  rzecznik  prasowy
Kozienickiego  Stowarzyszenia  Rekonstrukcji  Historycznych  przekazał
informacje odnosśnie do przebiegu zwycięskiej bitwy pod SŚwierzżami. Następnie
uczestnicy  weszli  na  teren  kosścioła,  gdzie  mogli  zobaczycś  zabytkową
drewnianą  dzwonnicę  z  XVIII  w.,  a  uczniowie  PSP  Nr  4  w  Kozienicach  na
przykosścielnym  cmentarzu  zapalili  znicz.  Następnie  wszyscy  przeszli  na
cmentarz  z  I  wojny  sświatowej  w  SŚwierzżach  Goś rnych  i  zapoznali  się  z
przebiegiem  walk,  ktoś re  miały  miejsce  ponad  100  lat  temu.  Tym  razem
uczniowie SKKT w Woś lce  Tyrzynś skiej  zapalili  znicz,  ku pamięci  tych,  ktoś rzy
oddali własne zżycie za wolną Polskę. 

Foto: Maciej Zając

Kolejnymi  punktami na trasie był  rezerwat przyrody „Gusścś”,  a  następnie po
przejsściu od startu około 9 km cmentarz ewangelicko – augsburski w Chinowie,
skąd uczestnicy przejechali na parking lesśny w Maciejowicach, gdzie lesśnicy z
Nadlesśnictwa Kozienice juzż  rozpalili ognisko i mozżna było upiec kiełbaski i się
ogrzacś. W odległosści około 150 m od parkingu znajdował się kolejny cmentarz
z  mogiłą  poległych  w  I  wojnie  sświatowej.  Tym  razem  znicz  zapalili
przedstawiciele SKKT w Słowikach i Zajezierzu. Na zakonś czenie odbył się test
turystyczno–krajoznawczo-  historyczny  a  najlepsi  otrzymali  nagrody
ufundowane  przez  Gminę  Kozienice,  PTTK  Oddział  w  Kozienicach  oraz
Kozienickie  Stowarzyszenie  Rekonstrukcji  Historycznych,  ktoś re  wszystkim
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uczestnikom przekazało przewodnik „Szlak bitew,  potyczek i  miejsc  pamięci
narodowej  gminy  Kozienice",  a  najlepszym  w  tesście  ufundowali  album
„Kozienice lat wojny i okupacji ...". Przez cały czas była słoneczna przepiękna
pogoda, a sświezży sśnieg zrobił nastroś j zimowy.
Przy  okazji  chciałem  podziękowacś  za  dobrą  wspoś łpracę  Kozienickiemu
Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznych, Nadlesśnictwu Kozienice i SKKT w
Woś lce Tyrzynś skiej, Słowikach i Zajezierzu wraz z opiekunami, uczniom PSP Nr
4 w Kozienicach, grupie turystoś w z Poniatowej, przedstawicielom Lubelskiego
Klubu  Turystyki  Kolarskiej  „Welocyped”  oraz  turystom  indywidualnym  z
Kozienic i okolic, a takzże tym ktoś rzy pomagali przy przeprowadzeniu testoś w i
wydawaniu kiełbasek na ognisko.

Krzysztof Tęcza
Piknik w ramach projektu Moja Mała Ojczyzna 

W piątek 8 czerwca 2018 roku do Bukowca dotarli uczniowie jeleniogoś rskich
szkoś ł  sśrednich.  Na  dobry  początek  zostali  podwiezieni  autobusami  do
Mysłakowic,  by  stamtąd  powędrowacś  pieszo  przez  Mrowiec  do  parku  w
Bukowcu.  Pogoda  była  wysśmienita,  więc  nie  było  problemoś w  z
przeprowadzeniem wielu ciekawych konkursoś w. Przede wszystkim w ramach
akcji „Jak nie czytam, jak czytam” pokazanie, zże czytacś ksiązżki mozżna wszędzie,
zaroś wno w domu, jak i na sświezżym powietrzu. Nie wazżne było takzże w jakiej
pozie. Uczniowie, jak i nauczyciele pokazali, zże czytacś  ciekawą pozycję mozżna
na  siedząco,  lezżąc  czy  stojąc.  Wazżne  było  tylko  to  by  ksiązżka,  po  ktoś rą
sięgnęlisśmy była dla nas interesująca.
Głoś wnym  organizatorem  projektu  Moja  Mała  Ojczyzna  jest  Zespoś ł  Szkoś ł
Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Goś rze oraz osobisście Katarzyna Pitera.
Do  zorganizowania  spotkania  w  Bukowcu  przyłączyła  się  Regionalna
Pracownia  Krajoznawcza  Karkonoszy  działająca  w  Związku  Gmin
Karkonoskich. Finansowo projekt wspiera Urząd Miasta Jelenia Goś ra. 
Młodziezż  najwięcej  energii  włozżyła  w  naukę  tanś ca.  Dzięki  staraniom
prowadzącego  częsścś  artystyczną  mozżna  było  spalicś  kalorie,  ktoś re  zostały
dostarczone  organizmowi  w  ramach  przygotowanego  przez  ucznioś w
Handloś wki posiłku. 
Podsumowaniem  spotkania  było  wręczenie  nagroś d  uczestnikom
poszczegoś lnych  konkurencji  oraz  podziękowania  osobom,  bez  ktoś rych  nie
byłoby mozż liwe przeprowadzenie piątkowego spotkania.
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Foto: Krzysztof Tęcza

Największym  jednak  zainteresowaniem  cieszył  się  występ  twoś rcoś w  utworu
przyjętego  za  hymn  projektu.  Oto  jego  słowa  napisane  przez  Małgorzatę
Pawlak:

Choć świat wielki rozpościera się dokoła
Choć podróże nas czekają zakręcone
Tu horyzont wykreślony gór falbanką
Stąd pod górę się wyjeżdża w każdą stronę.
Ref. 
Choć kręci nas świat szeroki
Każdy z nas chyba to przyzna:
Mój dom otoczony górami 
To moja mała ojczyzna.

Rozlecimy się po świecie niczym ptaki,
Każdy chętnie w podróż życia się wybierze,
Lecz wrócimy do ojczyzny naszej małej,
Gdzie po płaskim w żadną stronę się nie dojdzie.

Maciej Zając
XX Rajd Nadwiślański
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W dniach 20-22.04.2018 r.  odbył się XX Rajd Nadwisślanś ski.  W jubileuszowej
imprezie  wzięło  udział  42  uczestnikoś w  z  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w
Ryczywole,  Stanisławicach,  Słowikach  i  Zajezierzu  wraz  z  opiekunami,
uczniowie z PSP Nr 4 w Kozienicach oraz Zespołu Szkoś ł Nr 1 w Kozienicach i
turysści indywidualni.

Foto: Maciej Zając

Pierwszego  dnia  punktualnie  o  7:30  spod  „Ogroś dka  Jordanowskiego”  w
Kozienicach grupa turystoś w ruszyła  do Tumu,  gdzie  zwiedzili  archikolegiatę
pw.  Najsświętszej  Maryi  Panny  i  sśw.  Aleksego,  ktoś ra  nalezży  do  najlepszych
przykładoś w  architektury  romanś skiej  w Polsce.  Niektoś rzy  mogli  zobaczycś  na
granitowych  kamieniach  sś lady  pazuroś w  diabła  Boruty,  ktoś ry  mieszkał  w
pobliskiej  Łęczycy.  Następnie  biorący  udział  w  rajdzie  przejechali  do
Ciechocinka i zwiedzili tęzżnie solankowe z XIX w., ktoś re zaprojektował Jakub
Graff,  liczące  łącznie  1741  m.  W  dalszej  kolejnosści  przeszli  przez  centrum
uzdrowiska, a następnie Park Zdrojowy i doszli do zabytkowej warzelni soli, a
potem  udali  się  niebieskim  szlakiem  pieszym,  by  podziwiając  przepiękne
krajobrazy nadwisślanś skie isścś w stronę Wołuszewa. Jeszcze tego samego dnia po
obiadokolacji  w Zespole Szkoś ł  Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie
biorący udział  w imprezie  przejechali  do  Stolna  i  zapoznali  się  z  zabytkami
architektury obronnej, tj. obiektami Twierdzy Chełmno – Fortem IV Nałęcz oraz
schronami piechoty IR i UR.
Drugi  dzienś  rozpoczął  się  od  zwiedzania  Muzeum  Ziemi  Chełminś skiej
usytuowanym w przepięknym renesansowym Ratuszu w Chełmnie – miesście
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zakochanych.  Następnie  wraz  z  przewodnikiem  uczestnicy  mogli  podziwiacś
zabytki miasta znajdującego się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego,  w
tym: kosścioś ł farny pw. Wniebowzięcia NMP z relikwiami patrona zakochanych
sśw.  Walentego,  kosścioś ł  pofranciszkanś ski,  dawny  cystersko-benedyktynś ski
zespoś ł  klasztorny,  kosścioś ł  podominikanś ski,  mury obronne, kosścioś ł  pw. Ducha
SŚwiętego,  Bramę  Grudziądzką,  a  takzże  wspoś łczesne  „ławeczkę  zakochanych”
czy  park  miniatur.  Kolejnym  punktem  programu  było  zwiedzanie  zamku
krzyzżackiego w SŚwieciu z liczącą ponad 34 m wiezżą. Najwyzższą krzywą wiezżą w
Polsce. W dalszej kolejnosści uczestnicy XX Rajdu Nadwisślanś skiego przejechali
do Elektrowni Wodnej  ZŻ ur,  nalezżącej do ENEA Wytwarzanie  sp.  z o.o.,  gdzie
zapoznali  się  z  zagadnieniami  dotyczącymi  produkcji  prądu  z  odnawialnych
zśroś deł energii.  Ponadto nad jeziorem ZŻ urskim odwiedzili pomnik przyrody –
głaz  narzutowy.  Potem  wszyscy  przejechali  do  najstarszego  rezerwatu
przyrody  w  Polsce  –  Cisy  Staropolskie  im.  Leona  Wyczoś łkowskiego  w
Wierzchlasie.  Ostatnim  punktem  tego  dnia  było  zwiedzanie  Osśrodka
Dydaktyczno-Muzealnego  Zespołu  Parkoś w  Krajobrazowych  Chełminś skiego  i
Nadwisślanś skiego, ktoś ry znajduje się w pomennonickiej chacie w Chrystkowie z
1770  r.  oraz  mogli  zapoznacś  się  z  historią  przybyszy  z  terenoś w  obecnej
Holandii, a takzże charakterystyką i atrakcjami przyrodniczymi Zespołu Parkoś w
Krajobrazowych.  Wieczorem uczestnicy sprawdzili  swoją wiedzę,  pisząc test.
Na najlepszych czekały nagrody. Ponadto kazżdy otrzymał kubek termiczny lub
latarkę  czołoś wkę  ufundowane  przez  sponsora.  Na  koniec  dnia  do  Grubna
przyjechał Prezes Zarządu PTTK Ziemi Chełminś skiej kol. Zdzisław Gostomski,
ktoś ry  zweryfikował  biorącym  udział  w  XX  Rajdzie  Nadwisślanś skim  dwie
odznaki:  Miłosśnik  Twierdzy  Chełmno  oraz  Turysta  Chełmna.  Chętni  mogli
zakupicś metalowy znaczek. 
Niedziela  przeznaczona  została  na  zwiedzanie  Torunia,  ktoś rego  hasło
reklamowe brzmi „gotyk na dotyk”. Na początku uczestnicy imprezy odwiedzili
Fort  IV  Twierdzy  Torunś ,  ktoś rą  w  XIX  w.  wybudowali  pruscy  inzżynierowie.
Ponadto przeszli z przewodnikiem trasą turystyczną z pochodniami. Następnie
przejechali do centrum miasta, gdzie zwiedzili najwazżniejsze zabytki Torunia,
w  tym:  katedrę  sśw.  sśw.  Janoś w  Chrzciciela  i  Ewangelisty,  kosścioś ł
pofranciszkanś ski  Wniebowzięcia  NMP,  kosścioś ł  sśw.  Jakuba,  Rynek  i  Ratusz
Staromiejski  wpisane  na  listę  SŚwiatowego  Dziedzictwa  Kultury  UNESCO,
kosścioś ł  poewangelicki  sśw.  Ducha,  ruiny zamku krzyzżackiego,  Dom Eskenoś w,
zespoś ł  mieszczanś skich kamienic,  kamienicę  „Pod Gwiazdą”,  pomnik Mikołaja
Kopernika, Krzywą Wiezżę, Dwoś r Artusa, mury obronne oraz zabytkowe baszty i
bramy.  W  drodze  powrotnej  w  związku  z  okrągłą  rocznicą  Rajdu
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Nadwisślanś skiego  pani  Ania  z  PSP  w  Stanisławicach  poczęstowała  kazżdego
uczestnika przepysznymi piernikami torunś skimi, za co zebrała gromkie brawa.
Podsumowując,  nalezży  podkresślicś,  izż  przez  cały  czas  dopisywała  piękna  i
słoneczna pogoda. Przy okazji chciałem podziękowacś  wszystkim uczestnikom
za  wytrwałosścś  w  zwiedzaniu  i  dyscyplinę,  ktoś ra  pozwoliła  zobaczycś  wiele
zabytkoś w ziemi chełminś skiej i nie tylko. 
Sponsorem imprezy była ENEA, a wsparcia finansowego udzielił Urząd Gminy
w Kozienicach.

Jolanta Karolak, Jarosław Kaczmarczyk
Tam, skąd popłynął prąd na Pomorze

Miłosśnicy  krajoznawstwa  i  turystyki  pieszej  sposśroś d  wielu  szlakoś w
przebiegających przez teren Wdeckiego Parku Krajobrazowego mogą roś wniezż
skorzystacś  ze szlaku zżoś łtego im. Alfonsa Hoffmana (43 km) przebiegającego na
odcinku Błędno - Stara Rzeka - Tlenś  - Grzybek - ZŻ ur - Groś dek - Leosia. Zaroś wno
patron tego szlaku, jak i jego przebieg pozwolą nam zapoznacś się m.in. z dwoma
sztandarowymi  inwestycjami  hydro-energetycznymi  realizowanymi  w latach
20. XX wieku przez PEK „Groś dek”. Dzięki tym realizacjom oraz mądrej polityce
firmy  mozż liwa  była  do  wybuchu  II  wojny  sświatowej  szybka  elektryfikacja
znacznej częsści przedwojennego wojewoś dztwa pomorskiego, a takzże uzyskanie
prawie 65% udziału tego przedsiębiorstwa  w ogoś lnej  produkcji  elektrycznej
Pomorza.
Kiedy  w  1902  roku  wybitny  niemiecki  profesor  z  Aachen  Nikolaus  Holz,
specjalista  inzżynierii  wodnej  i  lądowej,  opublikował  pierwszy  kataster  sił
wodnych  Pomorza,  wskazując  na  duzże  mozż liwosści  zagospodarowania
energetycznego  rzek  pomorskich,  jasnym  stało  się,  zże  kwestią  czasu  będzie
budowa pierwszych elektrowni wodnych wykorzystujących siłę wody. Jeszcze
przed I wojną sświatową rozpoczęto realizację i oddano do uzżytku m.in. takie
elektrownie jak Rutki, Straszyn na rzece Radunia, czy Gałązśnia Mała i Soszyca
na  rzece  Słupia.  W  opracowaniu  tym  wskazano  roś wniezż  mozż liwosścś
wykorzystania  rzeki  Wdy  (Czarnej  Wody)  ze  względu  na  to,  zże  jej  zś roś dła
(okolice  wsi  Osława-Dąbrowa  k.  Bytowa)  znajdują  się  na  wysokosści  ok.130
metroś w n.p.m., a jej ujsście do Wisły (SŚwiecie) jest na maksymalnej wysokosści
30 m n.p.m. przy długosści 198 km.  
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1  lipca  1914  roku  Wydział  Powiatowy  w  Kwidzynie  wydał  pozwolenie  na
budowę elektrowni w Groś dku, ktoś rej inwestorem był Prowincjonalny Związek
Elektryfikacyjny Prowincji  Prusy Zachodnie.  Wybuch I wojny sświatowej oraz
trudna sytuacja gospodarcza Cesarstwa Niemieckiego spowodowała, zże prace
postępowały bardzo wolno.  Do zakonś czenia wojny udało się wykonacś  kanał,
częsścś  fundamentoś w  pod  halę  maszyn,  sztolnie  turbinowe  oraz  rozpoczącś
budowę  klasycznej,  ziemnej  zapory.  Przejęcie  tej  częsści  Pomorza  przez
Rzeczpospolitą na początku 1920 roku sprawiło, zże  inwestycję na podstawie
niemieckiej  dokumentacji  technicznej  kontynuowało  powołane  przez
Pomorskie  Starostwo  Krajowe  Biuro  Budowy  Elektrowni  „Groś dek”,  na  czele
ktoś rego stanął inzż .  Alfons Hoffmann. Do prac nad dokonś czeniem elektrowni,
szczegoś lnie gdy zaczęły się problemy z finansowaniem budowy w latach 1921-
22, włączył się roś wniezż  wybitny hydrotechnik, poś zśniejszy Prezydent RP Gabriel
Narutowicz.  Po przezwycięzżeniu trudnosści  w dniu 24 kwietnia 1923 roku w
obecnosści Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego uruchomiono pierwszy
turbozespoś ł. W konś cu tegozż  roku zaczął pracowacś  roś wniezż  drugi turbozespoś ł,
co pozwoliło osiągnącś  łączną moc 2,4 MW. Wybudowanie i uruchomienie tego
zakładu  wodno-elektrycznego  stało  się  punktem  wyjsścia  do  elektryfikacji
Pomorza.  Eksploatacją  elektrowni  zajęła  się  powołana  w  konś cu  1923  roku
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Pomorska  Elektrownia  Krajowa  „Groś dek”  przekształcona  na  początku  1924
roku w Spoś łkę Akcyjną, ktoś rej większosściowym udziałowcem było Pomorskie
Starostwo  Krajowe  w  Toruniu.  Szybka  elektryfikacja  powiatoś w  sświeckiego,
chełminś skiego i  torunś skiego wymusiła uruchomienie trzeciego turbozespołu,
co  stało  się  6  sierpnia  1927  roku  z  udziałem  Prezydenta  RP  Ignacego
Mosścickiego. Elektrownia w Groś dku, osiągając moc nominalną 3,9MW, stała się
największą w II RP.  Roś wnoczesśnie rozwijano własne warsztaty, dzięki ktoś rym
mozż liwe były dalsze prace elektryfikacyjne oraz utrzymaniowe. 
W roku 1926 na terenach tych pojawił się wybitny polski hydrotechnik prof.
Karol  Pomianowski,  ktoś ry  wraz  z  inzż .  Alfosem  Hoffmannem  rozpoczął
poszukiwania w goś rę od Groś dka dogodnego miejsca pod  nową elektrownię. Juzż
wtedy widacś  było  potrzebę  budowy  takowej,  ze  względu na  dotychczasowy
przebieg  elektryfikacji,  wyczerpujące  się  mozż liwosści  budowy  kolejnych
turbozespołoś w  w  Groś dku  (były  mozż liwe  do  zainstalowania  tylko  3)  oraz
zwiększające  się  zapotrzebowanie  na  energię.  Na  miejsce  budowy  wybrano
ostatecznie  miejscowosścś  ZŻ ur,  w ktoś rej  pod koniec  1927 roku  PEK „Groś dek”
rozpoczął inwestycję. Wykonanie prac ziemnych (kanał derywacyjny, zapora)
powierzono dunś skiej firmie Hojgaard&Schultz, ktoś ra w tym czasie wykonywała
roś wniezż  prace przy budowie basenoś w portowych w Gdyni. Rekordowe tempo
prac spowodowało, zże juzż  22 grudnia 1929 roku uruchomiono pierwszy zespoś ł,
miesiąc  poś zśniej  zasś  drugi.  Elektrownia  ZŻ ur  stała  się  najnowoczesśniejszą  i
największą  hydroelektrownią  w  Polsce  do  wybuchu  II  wojny  sświatowej.
Posiadała dwie najnowoczesśniejsze woś wczas turbiny wodne (kazżda o mocy 4,4
MW)  systemu  Kaplana  o  osi  pionowej  i  nastawialnym  kącie  łopat.  Były  to
pierwsze „kaplanoś wki” w naszym kraju. Całkowity koszt budowy zamknął się
kwotą  15  mln  złotych.  Oddanie  do  eksploatacji  tego  zakładu  pozwoliło  na
rozszerzenie elektryfikacji Pomorza, ktoś ra do wrzesśnia 1939 roku objęła takzże
powiat pucki. Piętrzenie woś d rzeki Wdy (zapora o wysokosści 19 m) na potrzeby
elektrowni spowodowało utworzenie sztucznego jeziora – Zalewu ZŻ urskiego o
powierzchni 400 ha i długosści prawie 12 km. Stało się to przyczyną rozwoju
turystyki w tym rejonie, w czym wydatny udział miał roś wniezż  PEK „Groś dek”,
przy ktoś rym działał od 1931 roku Klub Kajakowy „Wda”. 
Warto  wspomniecś,  zże  produkcja  energii  nie  była  jedyną  działalnosścią  PEK
„Groś dek”.  Promowano  szerokie  wykorzystanie  urządzenś  elektrycznych  w
gospodarstwie  domowym,  a  co  z  tym  idzie  zwiększoną  sprzedazż  energii
elektrycznej,  co  było  w  interesie  firmy.  W  związku  z  tym  w  1933  roku  z
inicjatywy  inzż .  Alfonsa  Hoffmanna  w  Groś dku  powstała  Fabryka  Grzejnikoś w
Elektrycznych produkująca wysokiej jakosści sprzęt dla gospodarstw domowych
i  przemysłu  oraz  systemy  grzewcze  dla  kosścioś łkoś w.  Jej  początki  sięgają
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powstania  wspomnianych  juzż  warsztatoś w  po  uruchomieniu  elektrowni  w
Groś dku. W roku 1939 fabryka ta zatrudniała 450 osoś b.
Spacerując  po  szlakach  wzdłuzż  Wdy  czy  wypoczywając  w  okolicach  Tlenia,
warto pamiętacś, zże obecny krajobraz tych okolic jest przede wszystkim efektem
twoś rczej,  sumiennej pracy na rzecz II  RP. Dla zainteresowanych szczegoś łami
technicznymi  polecam  odwiedzenie  Izby  Historycznej  Elektrowni  ZŻ ur
mieszczącej się w dawnej nastawni, ktoś ra posiada wiele ciekawych eksponatoś w
z przeszłosści.  
 

Krzysztof Tęcza
Czak kresowy 2016: Łotwa – Estonia

W  dniach  26.06.-04.07.2016  roku  uczestnicy  zorganizowanego  na  wniosek
Komisji Krajoznawczej ZG PTTK Czaku kresowego odwiedzili tereny dzisiejszej
Łotwy  i  Estonii.  Bezposśrednim  organizatorem  imprezy  był  Oddział  PTTK
„Mazowsze”. 
Najbardziej męczącym okazał się pierwszy dzienś . Wynikało to głoś wnie z braku
przyzwyczajenia podroś zżowania przez cały dzienś  autobusem. Poś zśniej nie było
tak  zś le.  Po  przejechaniu  przez  Litwę  wjechalisśmy  na  teren  Łotwy.  Od  razu
spotkała nas przykra niespodzianka. Tuzż  po przekroczeniu granicy okazało się,
zże nasza droga znikła, dosłownie. Przed nami widacś  było tylko kurz. Okazało
się,  zże  droga  ta  dopiero  jest  w  fazie  budowy.  Powolutku,  ale  jednak
dojechalisśmy  do  celu,  czyli  miejscowosści  Dyneburg.  Tam  tezż  wieczorem
spotkalisśmy  się  w  Domu  polskim z  przedstawicielami  społecznosści  polskiej.
Dowiedzielisśmy się, jak wygląda obecnie sytuacja Polakoś w na Łotwie, co Polacy
robią, by zapewnicś  sobie odrobinę niezalezżnosści. Dowiedzielisśmy się takzże, jak
rodakoś w  pozostałych  tutaj  po  II  wojnie  sświatowej  wspiera  społeczenś stwo
polskie.  Np.  remont  Domu  polonijnego w  Daugavpils  był  sfinansowany  ze
zbioś rki  będącej  darem  narodu  polskiego  dla  rodakoś w  i  dotacji  senatu
Rzeczypospolitej. Podczas naszego spotkania wymienilisśmy się podarunkami, a
takzże zorganizowalisśmy kroś tką zabawę z tanś cami i sśpiewem.
Drugiego dnia naszego pobytu na Łotwie poznawalisśmy Dyneburg. Dotarlisśmy
do twierdzy zbudowanej na miejscu dawnego zamku krzyzżackiego. Okazało się,
zże to kroś l Stefan Batory wybudował nową twierdzę oraz lokował nowe miasto
Dyneburg.  Ciekawostką jest fakt,  zże  w 1920 roku, na mocy porozumienia ze
stroną  łotewską,  miasto  zostało  zdobyte  przez  wojska  polskie  a  następnie
przekazane Łotyszom przez Joś zefa Piłsudskiego. Z nowszych dziejoś w warte jest
obejrzenia  umieszczonej  na  budynku  wiezży  cisśnienś  w  roku  2013  przez
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prezydenta  Bronisława  Komorowskiego tablicy  z  okazji  150-lecia  Powstania
Styczniowego.  Trzeba  przyznacś,  zże  atak  niewielkiego,  bo  50-osobowego
oddziału powstanś coś w pod wodzą hrabiego Leona Broel-Platera był dla Rosjan
wielkim zaskoczeniem. Nie spodziewali się oni czegosś  takiego. Niestety hrabia
za swoje czyny został stracony.

Foto: Krzysztof Tęcza

Twierdza  okazała  się  tak rozległa,  zże  trzeba  było  posświęcicś  sporo  czasu,  by
zobaczycś  chociazż  niewielki  jej  fragment.  Kolejnymi  zwiedzanymi  obiektami
były cerkiew sśw. Borysa i Gleba, kosścioś ł ewangelicki Marcina Lutra i katolicka
sświątynia p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP. 
Bardzo ciekawym obiektem okazał się kosścioś ł p.w. sśw. Ludwika w Krasławiu.
Poniewazż  miasto  to  związane  było  z  rodziną  Plateroś w,  nic  dziwnego,  zże  w
podziemiach  kosścioła  znajduje  się  mauzoleum,  w  ktoś rym,  oczekując  na
zmartwychwstanie, spoczywają przedstawiciele tego rodu. Miejsce to jest na co
dzienś  zamknięte i aby się tam dostacś musimy zaczekacś, azż  zjawi się opiekunka z
wielkim starym kluczem, ktoś rym otwiera drzwi. W podziemiach panuje chłoś d
więc gdy tam weszlisśmy z gorącego powietrza, przezżylisśmy lekki szok. Warto
jednak było zobaczycś  to miejsce. Pochowanych jest tu bowiem wielu zacnych
ludzi. 
Przy  ogrodzeniu  kosścioła  zastosowano  ciekawe  rozwiązanie  umozż liwiające
ochłodzenie organizmu. Umieszczono tu, przy kranie, zawieszony na łanś cuszku
metalowy  kubek.  Nie  trzeba  było  szukacś  zżadnego  naczynia,  wystarczyło  go
opłukacś i juzż  mozżna było napicś się zimnej wody.
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Foto: Krzysztof Tęcza

Nie pozostało nam nic innego jak przejsścś na wzgoś rze w stronę pięknego pałacu.
Niestety,  gdy juzż  tam dotarlisśmy, rozpadał się  deszcz.  Poniewazż  nie było się
gdzie schowacś, weszlisśmy do umieszczonej na skrzyzżowaniu alejek metalowej
karocy. Była ona jednak zbyt mała, by pomiesścicś  wszystkich chętnych. Dlatego
większosścś  pobiegła dalej, licząc na to, zże jakosś  dostaną się do autobusu. W tym
momencie dostrzeglisśmy, zże nasz autobus własśnie podjezżdzża z drugiej strony
wzgoś rza. Kierowca znający teren zrobił nam miłą niespodziankę. Zaparkował,
otworzył drzwi i, szelma jeden, usśmiechał się pod nosem.
Teraz  udalisśmy  się  do  miejscowosści  Aglona,  najwazżniejszego  miejsca  dla
katolikoś w  na  Łotwie.  To  tutaj  znajduje  się  „Łotewska  Częstochowa”,  czyli
bazylika Wniebowzięcia Najsświętszej  Maryi  Panny.   W sanktuarium znajduje
się  cudowny  wizerunek Matki  Boskiej  nazywanej  Przewodniczką z  Kwiatem.
Własściwie  sświętosścś  tego  miejsca  miała  początek  w  roku  1698,  kiedy  to  15
sierpnia objawiła się Annie podczas modlitwy Matka Boska trzymająca na ręku
Dzieciątko  Jezus.  Zbiegiem  okolicznosści  w  tym  samym  momencie  przeor
dominikanoś w miał inne widzenie. Zobaczył on biały kosścioś ł z dwiema wiezżami.
Poniewazż  było  to,  nawet  jak  na  tamte  czasy,  niespotykane,  postanowiono
wybudowacś  taki  własśnie  kosścioś ł  i  umiesścicś  w  nim  obraz  przedstawiający
widzenie  Anny.  Akt  fundacyjny  spisano  w  roku  1700,  a  na  budowę  nowej
sświątyni szlachcianka Ewa Justyna Szostowicka podarowała dominikanom 20
wsi z 90 domami i 2 folwarkami.
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Foto: Krzysztof Tęcza

Pierwszy drewniany kosścioś ł, jaki tu wzniesiono, spłonął w roku 1766 i zaraz
przystąpiono do budowy nowej  barokowej  sświątyni,  tym razem murowanej.
Obok powstał klasztor, a poś zśniej szkoła i seminarium duchowne. Kiedy tereny
te  zostały  zajęte  przez  Rosjan,  zlikwidowano  seminarium,  a  klasztor
przemieniono na mieszkania komunalne.  Obecnie wszystko wroś ciło do stanu
pierwotnego.  Jedynym  co  uzżywane  było  stale  przez  mieszkanś coś w,  jak  i
pielgrzymoś w  jest  cudowne  zśroś dło,  ktoś re  mimo  zamknięcia  przez  władze
komunistyczne  w  latach  60.  XX  wieku  znalazło  sobie  nowe  ujsście  poza
zastrzezżonym terenem.  
Jedziemy do Ludzy – najstarszego miasta na Łotwie, wzmiankowanego po raz
pierwszy  w roku  1173.  Znajduje  się  tam  zamek,  a  własściwie  to,  co  po  nim
pozostało.  Są to resztki  muroś w wzniesionych z czerwonej  cegły.  Resztki,  ale
jakie imponujące. Otaczają one kilkuhektarowy plac na wzgoś rzu nad jeziorem.
Trzeba przyznacś, robią wrazżenie!
Ostatnią miejscowosścią  tego dnia była  Rezekne,  mała miejscowosścś,  w ktoś rej
funkcjonuje jedna z niewielu szkoś ł polskich działających na Łotwie. Wieczorem
spotkalisśmy się z pracującymi tam nauczycielami. Są oni bardzo dumni z tego,
zże  uczą  tutaj,  i  z  tego,  zże  stworzyli  jedną  z  lepiej  ocenianych  placoś wek
osświatowych. Wczesśniej niestety mowa polska była zakazana i wyglądało na to,
zże mozże całkowicie zaniknącś. Teraz po 23 latach funkcjonowania szkoły nie ma
juzż  takich obaw. Oczywisście władze nie pomagały specjalnie niewygodnej dla
nich placoś wce. Na początek trzeba było zdobycś  wyposazżenie. Pierwsza pomoc
przyszła  od  Szwedoś w,  ktoś rzy  ofiarowali  kilka  ławek,  krzeseł  i  tablicę.  Na
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początku  było  tu  tylko  22  ucznioś w.  Teraz  jest  ich  526.  Zmieniło  się  takzże
nastawienie władz do szkoły. Co prawda nie pomagają, ale i nie przeszkadzają
za bardzo. Dzięki temu szkoła, jesś li chodzi o wyniki nauczania, została oceniona
na drugim miejscu w rankingu wszystkich szkoś ł. To bardzo dobry wynik. 
Dzisiaj  panś stwowe  polskie  Gimnazjum  w  Rezekne  posiada  wiele  dobrze
wyposazżonych sal  tematycznych.  Jest tutaj  sala mogąca pomiesścicś  900 osoś b.
Jest takzże małe muzeum. Najwazżniejsi  są jednak ludzie.  Kadra nauczycielska,
nie  tylko  posiada  odpowiednie  zdolnosści  i  wiedzę,  ale  przede  wszystkim
wszyscy  pracujący  tu  ludzie  wkładają  w  swoją  pracę  serce.  Dlatego  szkoła
osiąga  tak  dobre  wyniki,  jesś li  chodzi  o  nauczanie,  ale  takzże  panująca  tu
atmosfera  udziela  się  rodzinom  dzieci  tu  uczęszczających.  My  zostalisśmy
przyjęci  niezwykle  miło.  A  w  ramach  pomocy  przekazalisśmy  wiele
przywiezionych upominkoś w, ale takzże obiad zamoś wilisśmy w szkolnej stołoś wce.
Dzięki  temu  moglisśmy  sprawdzicś,  co  jedzą  dzieci.  Faktycznie  posiłek  był
wyjątkowo smaczny.

Foto: Krzysztof Tęcza

Kolejnego dnia zahaczając o miejscowosści Stameriany i Aluksne dotarlisśmy do
Tartu znanego takzże jako Dorpat. Miasto to, przynajmniej dla nas Polakoś w, jest
wyjątkowe  za  sprawą  flagi  identycznej,  jak  nasza  flaga  panś stwowa.  To  kroś l
Stefan Batory  nadał miastu flagę  w polskich barwach narodowych.  Gdy tam
przybylisśmy,  powiewała  ona  dumnie  na ratuszu.  Zresztą  oczekiwał  nas  tam
sam  mer  miasta.  Zaprosił  całą  grupę  do  głoś wnej  sali  ratusza,  gdzie
dowiedzielisśmy się całej  historii  miasta.  Spotkanie było bardzo miłe.  Poś zśniej
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moglisśmy  zrobicś  sobie  pamiątkowe  zdjęcia  przed  ratuszem,  przy  ciekawej
fontannie. Dowiedzielisśmy się, zże jest to Fontanna Studenckiego Pocałunku.
 

Foto: Krzysztof Tęcza

Foto: Krzysztof Tęcza

Tartu  to  miasto  wielu  pomnikoś w,  np.  przedstawiającego  Johana  Skytte  czy
Kristiana Jaaka Petersona. Na wzgoś rzu Toemagi znajdują się ruiny katedry sśw.
Piotra  i  Pawła.  Ich  stan  zachowania  jak  i  wielkosścś  są  imponujące.  Na
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Uniwersytecie Dorpackim powstała najstarsza polska korporacja akademicka
Konwent  Polonia.  Ze  znanych  absolwentoś w  nalezży  wymienicś  Tytusa
Chałubinś skiego czy Władysława Raczkiewicza.
Kolejna  ciekawostka,  tym  razem  niezwykła,  czekała  na  nas  w  miejscowosści
Poõ ltsamaa. To tutaj mozżemy spotkacś  ducha, ale takiego nietypowego, bo został
on  zamurowany  w  murze  zamkowym.  Niestety  nie  zawsze  udaje  się  go
usłyszecś. To on niestety wybiera tych, ktoś rzy mogą powiedziecś, zże go spotkali.
Miejscowosścś  Paide  (Biały  Kamienś )  to  przede  wszystkim  ruiny  zamku.  To
własśnie o tę warownię toczyły się wielkie boje.  Najpierw zdobyły go wojska
Iwana  Grozśnego,  poś zśniej  wojska  szwedzkie.  Następnie  wojska  polskie  pod
dowoś dztwem hetmana Jana Zamoyskiego, ktoś ry wczesśniej wygrał wielką bitwę
prowadzoną na przedpolach zamku z liczebnie znacznie większymi wojskami
szwedzkimi.  Kilka  lat  poś zśniej  zwycięstwo  nad  Szwedami  odnioś sł  Jan  Karol
Chodkiewicz.

Foto: Krzysztof Tęcza

Wreszcie dotarlisśmy do Tallina stolicy Estonii. Przez wieki miasto to nazywało
się Rewal.  Dunś czycy wybudowali  tu jedne z najdłuzższych w sśredniowiecznej
Europie mury obronne mające 2,5 km długosści. Jesś li chodzi o nowszą historię,
to własśnie tutaj w 1939 roku zawinął ORP „Orzeł”. Jego załoga po internowaniu
wypłynęła pod osłoną nocy i dotarła do Wielkiej Brytanii. 
Pierwszym  odwiedzonym  miejscem  był  pałac  prezydencki.  Co  prawda  nie
moglisśmy wejsścś  do sśrodka, ale otoczenie pałacu było na tyle ciekawe, zże warto
było się tam udacś. Ponocś  stało się zwyczajem, zże prezydent jada sśniadanie ze



20

swoimi  zżołnierzami.  Drugim  wazżnym  obiektem  była  rezydencja  biskupa  i
nuncjusza apostolskiego w Estonii.
Tak naprawdę oglądanie starej zabudowy miasta zaczynamy od wiezży obronnej
nazywanej  Gruba Berta. To tutaj znajduje się tablica pamiątkowa posświęcona
ORP „Orzeł”. Bardzo ciekawym obiektem jest kosścioś ł  sśw. Jana. Aby dokładnie
obejrzecś  umieszczone  w  nim  wyposazżenie,  nie  wystarczy  kilka  godzin,  a
niestety nawet tyle czasu nie mamy. Dowiadujemy się, zże Parlament Estonii jest
1-izbowy  i  liczy  ledwie  101  posłoś w.  Gdyby  było  tak  u  nas.  Estonia  jest
panś stwem cyfrowym. Dosłownie wszystko mozżna tutaj załatwicś przez Internet.
98% społeczenś stwa ma dostęp do Internetu. Niesamowite.
Tak naprawdę mnogosścś  sświątynś  w Tallinie nas przytłacza. Oglądamy cerkwie,
kosścioły katolickie i wszystko nam się miesza. Dla nas sświątynia to sświątynia.
Jednak jedna robi na nas duzże wrazżenie. Znajduje się w niej wiele ciekawych,
acz  nietypowych  ozdoś b.  To  tutaj  caryca  ufundowała  nagrobek  dla  swojego
partnera, jak bysśmy to dzisiaj okresślili.
My kierujemy się w stronę portu, a poś zśniej idziemy oglądacś  mury obronne. To
tutaj widzimy trzy budynki wystawione przez bogatego kupca, ktoś ry miał trzy
coś rki. Wystawiając dla kazżdej z nich dom, nakazał budowniczym zrobicś  tylko
jedno  wejsście,  tak  by  ewentualny  kandydat  do  ręki  ktoś rejsś  z  coś rek  musiał
najpierw  odwiedzicś  najstarszą.  Pomysłowe,  prawda?  Nas,  chyba  tak  jak
wszystkich,  zszokowała  nieco  para  lezżąca  pod  krzakiem.  Wyglądało  to  tak,
jakby kochankowie nie zwazżali, gdzie się znajdują. Jednak po podejsściu nieco
blizżej okazało się, zże jest to tylko prowokacja artysty. Faktycznie para okazała
się kukłami ułozżonymi w takiej pozycji pod wielkim krzakiem rosnącym pod
murami.
Poniewazż  nie  tylko  zabytkami  człowiek  zżyje,  odwiedzilisśmy  Muzeum
marcepana,  w  ktoś rym  mozżna  nabycś  wyroby  z  marcepana  w kazżdej  postaci.
Wszak nie od dzisiaj wiadomo, zże marcepan uwazżany jest za lek na złamane
serce.  A  poniewazż  23%  marcepana  to  migdały,  a  reszta  to  cukier  jest  on
niezwykle słodki.  Mozżemy tutaj  zaroś wno kupicś  upominki  dla znajomych,  ale
takzże skosztowacś  tych pysznosści na miejscu. Skoro jest okazja, to korzystamy z
niej. Niech no tylko ktosś  sproś buje nas wygonicś. 
Dalej podązżamy ciekawą uliczką, przy ktoś rej znajduje się najmniejszy budynek
w miesście. Został on częsściowo wbudowany w kosścioś ł. Przy Placu Ratuszowym
znajduje się najstarsza apteka w Europie. Załozżona w 1422 roku nigdy nie była
zamknięta.  Tak się składa, zże  akurat dzisiaj odbywa się targ.  Mozżemy zatem
zobaczycś  ofertę  skierowaną  do  turystoś w,  ale  takzże  nabycś  wiele  ciekawych
rzeczy.  Mozżemy  napicś  się  piwa,  zakupicś  wyroby  z  ceramiki,  wełny,  lnu  czy
miodu.  Mozżemy  takzże  skosztowacś  czarnego  chleba  czy  zjesścś  zupę  z  łosia.
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Najbardziej  jednak  przypadł  nam  do  gustu  balsam,  ktoś ry  od  wiekoś w
produkowany jest w Tallinie. Ponocś jego historia zaczęła się w momencie ,kiedy
do miasta przybyła caryca. Kiedy zachorowała i zżaden z lekarzy nie moś gł jej
pomoś c,  wezwano  na  pomoc  znanego  aptekarza,  ktoś ry  wymysślił  balsam
pomagający  na  roś zżne  dolegliwosści.  Oczywisście  zastosował  go,  zaroś wno
wewnętrznie, jak i do masazżu ciała schorowanej carycy. I o dziwo to pomogło.
Caryca  wyzdrowiała.  W  dowoś d  wdzięcznosści  przyznała  mu  przywilej
wyłącznosści  produkcji  owego  balsamu.  Przez  wieki  ludzie  korzystali  z  tego
dobrodziejstwa,  a  my  dzisiaj  mozżemy  takzże  zabracś  do  domu  butelkę  tego
specjału. Mozże kiedysś  się przyda.

Foto: Krzysztof Tęcza

Najwyzższa  pora zobaczycś  jak Tallin wygląda z goś ry.  Udajemy się zatem pod
wysoką na 60 metroś w wiezżę. Tam po 270 (liczyłem) stopniach wchodzimy na
taras  widokowy.  Niestety  schody  są  nieco  wyzższe  nizż  normalnie  i  zanim
dotarlisśmy na goś rę, nogi odmoś wiły nam posłuszenś stwa. Dobrze, zże co jakisś  czas
umieszczono  ławeczki,  na  ktoś rych  moglisśmy  odpoczącś.   Za  te  wszystkie
męczarnie  czekała  nas  nagroda.  Widoki  były  niesamowite.  Warto  było  się
pomęczycś.  Chyba nikt tego nie zżałował.  Nawet ci,  dla ktoś rych był to wysiłek
ponad  zżycie.  Ale  chyba  większym  szokiem  było  dla  nas  dostrzezżenie
zawieszonej przy jednej z bram prowadzących do posesji przy bocznej uliczce.
Wisiał tam znak informujący o tym, zże kazżdego, kto sproś buje tutaj zrobicś siusiu,
spotka  cosś  złego.  Wyrazśnie  pokazano  co.  Otoś zż  mozże  zostacś  mu  odcięte
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narzędzie  zbrodni.  A więc  nie  sikajmy,  gdzie  popadnie,  mozże  to  bycś  bardzo
bolesne.
Aby poznacś  cosś  więcej nizż  tylko Tallin,  udalisśmy się jeszcze do miejscowosści
Pirita,  w  ktoś rej  zwiedzilisśmy  ruiny  kosścioła  klasztornego  sśw.  Brygidy  oraz
Joellahtame, gdzie odkryto cmentarzysko z epoki brązu. Oba obiekty wywarły
na nas niezłe wrazżenie, ale nie przebiły wodospadoś w w Jagali. To dopiero było
niesamowite.  Samo  dojsście  juzż  nam  pokazało,  zże  idziemy  do  czegosś
wyjątkowego,  a do tego kolory spływającej  wody.  Gdy podeszlisśmy pod sam
wodospad, moglisśmy zobaczycś,  jak wygląda sświat zza wodnej kurtyny. Woda
rozbijająca  się  o  dno  zamieniała  się  w  mokrą  mgłę,  ktoś ra  ogarniając  nas,
powodowała, zże dosłownie w jednej chwili bylisśmy mokrzy od stoś p do głowy, a
Ale  było  to  bardzo  przyjemne.  Największe  jednak  zaskoczenie  było,  gdy  na
niebie  pojawiła  się  prawdziwa  tęcza.  Chociazż  dla  mnie  akurat  to  nic
nadzwyczajnego. Wszak spadające z goś ry i rozbijające się krople wody zawsze
powodują powstanie tęczy. Poza tym ja takzże tam byłem. 

Foto: Krzysztof Tęcza

Po tak ciekawym dniu nie warto było od razu kłasścś  się spacś. Postanowilisśmy w
kilka osoś b wybracś  się nad morze. Wszak bylisśmy nad Bałtykiem i mielisśmy go
nie zobaczycś? Udalisśmy się na spacer pieszo, chociazż  akurat w tę stronę jezśdziły
jeszcze autobusy. Pora była dosycś  poś zśna.  Gdy dotarlisśmy nad wodę, było juzż
dobrze po poś łnocy. Dziwne nam się wydało, zże mimo tak poś zśnej pory wciązż  jest
widno jak za dnia. Okazało się jednak, zże trafilisśmy na białe noce. To akurat ta
pora i to miejsce. Ciesząc się z tego faktu, wędrowalisśmy po plazży wraz z innymi
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turystami, ktoś rzy tak jak my przybyli podziwiacś  piękno spokojnej tafli morza.
Było magicznie. A zachodzące słonś ce powodowało, zże cały horyzont zrobił się
najpierw roś zżowy, by przejsścś  w kolor krwisto czerwony. Po takich przezżyciach
pozostało  nam  tylko  wracacś  do  hotelu,  by  odpoczącś  przed  jutrzejszymi
wycieczkami. 
Rano  ruszylisśmy  do  Parnawy  –  letniej  stolicy  Estonii.  To  tam  znajduje  się
Czerwona Wiezża, Brama Tallinś ska i kosścioś ł sśw. Katarzyny. Są to obiekty niejako
obowiązkowe  dla  grup  chcących  poznacś  to  miasto.  My  takzże  chcielisśmy  je
zobaczycś.  Jak się jednak okazało,  był  to dopiero wstęp do tego,  co mielisśmy
zobaczycś tego dnia.
W  miejscowosści  Kiesś  znajduje  się  najlepiej  zachowany  na  Łotwie  zamek
rycerski  będący  kiedysś  siedzibą  wielkich  mistrzoś w  oraz  polskich  starostoś w.
Zamek ten ze względu na grubosścś  jego muroś w uwazżany był za obiekt nie do
zdobycia.  No chyba,  zże  załogę wzięto by głodem.  Dzisiaj  pozostaje  w ruinie.
Warto jednak przejsścś  te wszystkie korytarze, kręcone schody, ukryte przejsścia
itp.  W  przyzamkowym  ogrodzie  jeszcze  dzisiaj  mozżemy  zapoznacś  się  z
metodami uprawy rosślin. Pokazują to specjalnie przeszkoleni opiekunowie tego
miejsca. 

Foto: Krzysztof Tęcza

Najpiękniejszą jednak częsścią zamku, a własściwie zbudowanego obok pałacu
jest  znajdująca się na szczycie  wiezży  biblioteka.  Urzeka ona nie tylko swym
wyglądem  czy  wyposazżeniem,  ale  takzże  zbiorami.  Kolejną  atrakcją  jest  loch
głodowy umieszczony w owej wiezży.  Mozżemy tutaj przekonacś  się,  co groziło
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nieposłusznym  mieszkanś com.  W  Kiesi  działa  najstarszy  browar  na  Łotwie  i
chociazż  zwazżywszy na rok jego załozżenia,  1878, nie robi  na nas specjalnego
wrazżenia, to trzeba przyznacś, zże piwo ma znakomite.
Kolejny  obiekt  to  pozostałosści  zamku  Zakonu  Kawaleroś w  Mieczowych  w
miejscowosści Turaida połozżonej, a jakzże na terenie Szwajcarii Łotewskiej. Jest
to  obiekt  zbudowany z  czerwonej  cegły  wywołujący  niezłe  wrazżenie  z  racji
swojej  wielkosści.  Sama  wiezża  zamkowa  jest  tak  wysoka,  zże  zanim  się  tam
wdrapiemy  dostaniemy  zadyszki.  Widok  jaki  rozposściera  się  z  wiezży
zrekompensuje  nam  trudy  wejsścia  na  goś rę.  W  poblizżu  jest  miejsce
upamiętniające  młodą  dziewczynę  zwaną  Roś zżą  z  Turaida.  Została  ona
zamordowana i pochowana na terenie zamku. Jej historia jest jednak bardziej
skomplikowana. Otoś zż  po bitwie stoczonej u podnoś zża  zamku Turaida w roku
1601, urzędnik zamkowy, szukając ocalałych, znalazł zżywe dziecko oplecione
ramionami niezżyjącej matki. Zabrał więc je do domu i przyjął jako swoje. Dał jej
na imię Maija. Gdy dorosła była tak piękną kobietą, zże wszyscy moś wili o niej
Roś zża z Turaidy. Jak to w zżyciu bywa ,zakochała się w ogrodniku zamkowym.
Gdy  przygotowania  do  sś lubu  szły  pełną  para,  Roś zża  otrzymała  list  od
ukochanego Wiktora,  by przybyła na spotkanie w jaskini Gutmanis.  Gdy tam
dotarła, okazało się, zże zamiast ukochanego czekał na nią polski zżołnierz Adam
Jakubowski,  ktoś ry  chciał  ją zmusicś,  by wyszła za niego. Roś zża  nie chcąc tego,
powiedziała mu, zże  posiada specjalny szal,  ktoś ry  chroni  od ciosoś w mieczem.
Gdy ten nie uwierzył w jej słowa, załozżyła szal na siebie i powiedziała, by ten
ciął ją, by to sprawdzicś. Gdy szlachcic wykonał jej polecenie, padła martwa. Był
to  bowiem  tylko  fortel,  by  nie  dacś  się  zhanś bicś.  Roś zża  wolała  sśmiercś.  Gdy
wieczorem do groty przybył narzeczony, znalazł zwłoki Roś zży. Pochował ja na
wzgoś rzu  przy  zamku,  sadząc  tam  lipę.  Mordercę  zasś  schwytano  i  ukarano
przykładnie, odbierając mu zżycie. Dzisiaj na groś b Roś zży przychodzą nowozżenś cy,
by złozżycś  kwiaty.  Mają oni nadzieję, zże wizyta w tym miejscu da im wieczną
miłosścś. 
Sama  zasś  jaskinia  Gutmanisa  jest  najwyzższą  i  najszerszą  w  krajach
nadbałtyckich. Uwazżana jest ona za najstarszą atrakcję turystyczną na Łotwie.
Na jej sścianach zachowało się wiele napisoś w i dat sświadczących o bytnosści tutaj
roś zżnych ludzi. Z jaskinią tą zwiana jest jeszcze jedna legenda, moś wiąca o tym,
skąd biorą się wody wypływające wiosną na zewnątrz. Otoś zż  są to łzy niewiernej
zżony  dawnego  władcy  tych  ziem,  ktoś ra  zrozumiawszy  swoś j  błąd,  tak
rozpaczała, zże jej łzy dały początek strumieniowi. Nic dziwnego, zże okazało się,
izż  woda wypływająca z tego zśroś dła ma własściwosści lecznicze. 
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Foto: Krzysztof Tęcza

Po  trudach  dnia  i  spokojnym  noclegu  w  Rydze  udajemy  się  na  zwiedzanie
miasta  wpisanego  na  listę  UNESCO.  Od  razu  rzuca  nam  się  w  oczy  piękno
budynkoś w  wzniesionych  przy  ulicy  Alberta.  Znajdują  się  tutaj  secesyjne
kamienice  zaprojektowane  przez  Michaiła  Eisensteina.  Są  to  prawdziwe
cacuszka.  A  wszystko  zaczęło  się  od  pomysłu,  by  jakisś  nieznany  architekt
zaprojektował  cosś  innego,  cosś ,  czego jeszcze nie było.  Dzisiaj  jest to jedna z
najpiękniejszych  ulic  miasta.  Chociazż  nie  zawsze  ozdobą  miasta  muszą  bycś
zabytki  architektury.  Tutaj  na  przykład  utworzono  piękny  park  na  miejscu
ponad  100-metrowej  szerokosści  fosy.  Oczywisście  po  rozebraniu  pobliskich
fortyfikacji  wzniesiono  tam  budynki.  Jednak  tyle  zieleni  sprawiło,  zże  ich
mieszkanś cy czują się ,jakby mieszkali w parku.
Wspaniałym  obiektem  jest  Dom  Bractwa  Czarnogłowych.  Był  on  siedzibą
bogatych  kupcoś w  pochodzenia  niemieckiego,  ktoś rzy  ze  względu  na  swoją
pozycję mieli cosś  do powiedzenia w sprawach wazżnych dla miasta. Aby nalezżecś
do  tego  bractwa,  trzeba  było  bycś  stanu  wolnego.  Dlatego  wszyscy  byli
kawalerami. Dawniej budynek ten był nazywany Dworem Artusa. Moś wi się, zże
członkowie  tego  bractwa  dla  zabawy  przyciągnęli  z  lasu  zieloną  choinkę  i
ustawili na placu, wczesśniej zawieszając na jej gałązkach setki jabłek. Niektoś rzy
uwazżają,  zże  to  była  pierwsza  w historii  choinka sświąteczna.  Na placu przed
budynkiem ustawiono pomnik przedstawiający Rolanda – niezwykłego rycerza,
ktoś ry jest takzże patronem konsumentoś w.
Ciekawe wydarzenie miało miejsce podczas pozżaru wiezży kosścioła sśw. Piotra,
ktoś ra, aby pokazacś  wyzższosścś  władzy kosścielnej, była wybudowana tak wysoko,
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zże widacś ją było z kazżdej strony. Kiedy Piotr I przebywający w porcie dostrzegł
pozżar szybko, dotarł pod kosścioś ł i zżarliwymi modłami spowodował, zże wiezża
zawaliła się do wnętrza sświątyni. Gdyby runęła na okoliczne budynki, byłaby to
straszna  tragedia.  A  tak  wyłozżono  odpowiednią  sumę  pieniędzy  i  wiezżę
odbudowano. Zresztą wiezża ta była odbudowywana kilkakrotnie. Ostatnio po II
wojnie sświatowej.  Obecnie ma ona ponad 123 metry wysokosści.  W dawnych
latach budowniczy, aby udowodnicś,  zże swoją pracę wykonał rzetelnie, musiał
po zakonś czeniu budowy wejsścś  na wiezżę i usiąsścś  na umieszczonym na jej szpicy
kogucie.  Do  tego  musiał  wypicś  szampana  i  rzucicś  pusty  kielich  w  doś ł.  Ten
rozpadając się, wroś zżył, ile lat przetrwa budowla. Na szczęsście budowniczy nie
był głupi i  do sprawdzianu zabrał kryształowy kielich.  Ten, spadając z takiej
wysokosści, rozbił się na tak duzżo kawałkoś w, zże osądzono, izż  sświątynia przetrwa
wieki. 
W sąsiednim kosściele sśw. Jana zachowały się tak wspaniałe sklepienia, zże nie
sposoś b  oderwacś  od nich oczu.  W celu ułatwienia turystom podziwiania tego
cacuszka architektonicznego ustawiono na podłodze lustra,  w ktoś rych dzięki
kątowi nachylenia dokładnie widacś wszystkie szczegoś ły sklepienia. 
Aby odetchnącś  w trakcie całodniowego zwiedzania miasta, mozżna wybracś  się
do działającej obok sświątyni restauracji serwującej bardzo dobre jedzenie. Jej
znakiem rozpoznawczym jest ustawiona na ulicy rzezśba przedstawiająca osła,
psa, kota i koguta stojącego jeden na drugim. W sąsiedniej uliczce znajduje się
sklep,  w  ktoś rym  mozżna  nabycś  wspominany  juzż  balsam,  i  to  w  roś zżnych
odmianach. Takiego wyboru nie znajdziemy nigdzie indziej.
Ciekawostką  z  dawnych  czasoś w  jest  to,  jak  radzono  sobie  z  utrzymaniem
fortyfikacji obronnych. Otoś zż , aby nie nadwyręzżacś kasy miejskiej, mury obronne
dzielono  na  odpowiedniej  długosści  odcinki  (oczywisście  tylko  w  teorii)  i
przekazywano pod opiekę konkretnej osobie – męzżczyzśnie. Ten musiał ponosicś
koszty  związane  z  jego  utrzymaniem  i  naprawą.  Musiał  takzże,  w  razie
zagrozżenia,  bronicś  owego  kawałka  muru.  Poniewazż  tereny  w  miesście  były
dosycś  drogie, nie kazżdy moś gł sobie pozwolicś  na zakup działki budowlanej w
centrum.  Dlatego  niektoś rzy  kupowali  grunty  tuzż  przy  murach.  Były  one
najtanś sze.  Wiązało  się  to  oczywisście  z  ryzykiem,  zże  w  razie  jakiegokolwiek
konfliktu zbrojnego  postawione  tu  budowle  ulegały  zniszczeniu.  Dlatego tezż
wiele  z  tych  budynkoś w  słuzżyło  handlowcom  i  rzemiesślnikom.  Były  tu
magazyny, warsztaty, a takzże ich mieszkania. Częsści uzżytkowe znajdowały się
na parterze a mieszkalne na wyzższych piętrach. Aby tanim kosztem powiększycś
częsścś  mieszkalną, wysuwano goś rne piętra do przodu. Nieraz dosycś  znacznie. A
poniewazż  na ulice wysypywano sśmieci, jej poziom wciązż  się podnosił. I dlatego
wczesśniej dobudowane piętra przestawały bycś  legalnymi.  Władza oczywisście
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miała na to swoje sposoby. Ustalona była bowiem urzędowa szerokosścś  ulicy.
Aby sprawdzicś, czy jest ona własściwa, co jakisś  czas przejezżdzżał tędy rycerz na
koniu  trzymający  na  wysokosści  swoich  piersi  kopię  o  długosści  roś wnej
własściwej szerokosści drogi. Gdy kopia zawadzała o cosś , zaraz rozbierano to, co
przeszkadzało,  i  było  po sprawie.  Nie  trzeba  było  angazżowacś  w to  zżadnych
sądoś w. Kazżdy rozbudowując swoś j dom, podejmował ryzyko, i nikt nie zgłaszał
pretensji, gdy to wykryto.

Foto: Krzysztof Tęcza

Kolejnym  ciekawym  obiektem  jest  budynek  wzniesiony  na siedzibę  Wielkiej
Gildii.  Własściwie  to  ciekawym  jest  pewna  historia  związana  z  historią
stowarzyszenia  kupcoś w  i  jubileroś w.  Otoś zż  jeden  z  kupcoś w  złozżył  podanie  o
przyjęcie  go  w  poczet  członkoś w  stowarzyszenia.  Niestety  ciągle  mu
odmawiano.  Wiązało  się  to  zapewne  z  faktem,  zże  proszący  był  Łotyszem  a
członkami gildii byli przemysłowcy niemieccy. Dlatego ten, gdy nadarzyła się
okazja, wykupił grunt po drugiej stronie ulicy i postawił tam swoś j budynek. Na
jego dachu, a własściwie na szczytach wiezż , ustawił dwie figury czarnych kotoś w
odwroś cone  tyłem  do  biur  gildii.  Koty  miały  uniesione  ogony  do  goś ry,  co
oznaczało „pocałuj mnie pod ogon”.  Członkowie gildii, czując się obrazżonymi,
załozżyli sprawę sądową, ktoś ra trwała kilkanasście lat. W konś cu jednak wygrali
proces, a koty nakazem sądu musiały odwroś cicś się przodem do sąsiadoś w.
Idąc  dalej,  trafilisśmy  na  niewielki  mostek  tak  oblepiony  kłoś dkami,  zże
zastanawialisśmy się,  czy  aby wytrzyma  on  nasze obciązżenie.  Jest  to  typowy
mostek  zakochanych.  Jak  widacś  po  ilosści  kłoś dek,  zakochanych  w  Rydze  nie
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brakuje.  Nieopodal  w trawie  stoi  figura konika,  ktoś ra  w przeciwienś stwie  do
innych odlewoś w nigdy nie została skradziona. Nikt nie potrafi  logicznie tego
wyjasśnicś. 

Foto: Krzysztof Tęcza

Kolejnymi  obiektami  fortyfikacji  miejskich  są  baszta  prochowa  i  brama
szwedzka. Pierwszy obiekt ma wbite wysoko w murze dwie kule armatnie. Ze
względu na ich usytuowanie nie znalazł się nikt, kto by je stamtąd wyciągnął.
Drugi  obiekt,  mozże  niezbyt  ciekawy,  posiada  ciekawą  legendę.  Otoś zż  kiedysś
zakochana w pewnym Szwedzie mieszkanka Rygi wychodziła za mury miejskie,
by się z nim spotykacś.  Ktoś regosś  razu zeszło im trochę dłuzżej i  niewiasty nie
wpuszczono do miasta. Jak wiadomo, w tamtych czasach brama była zamykana
o okresślonej godzinie i trzeba było na jej otwarcie czekacś  azż  do rana. Gdy na
drugi dzienś  niewiasta weszła do miasta, została aresztowana i skazana przez
sąd  na  sśmiercś.  Przywiązano  ją  do  ustawionego  przy  bramie  słupa  i  tam
dokonała swojego zżywota. 
W Rydze jest tak wiele zabytkoś w, zże trudno podczas jednego pobytu obejrzecś
wszystkie. Po ktoś rymsś  wszystko zaczyna się mylicś. Nie wiemy czy to, co przed
chwilą  oglądalisśmy  widzielisśmy  w  tym,  czy  innym  kosściele.  Dlatego  lepiej
ograniczycś ilosścś zwiedzanych obiektoś w, a bardziej skupicś się na posmakowaniu
zżycia miasta. Dlatego warto czasami zajrzecś  do jakiegosś  sklepu, zjesścś  obiad w
restauracji serwującej miejscowe dania czy przyjrzecś  się występom lokalnych
artystoś w.  Na  pewno  ciekawszym  będzie  odszukanie  trzech  kogutoś w
umieszczonych na dachach poszczegoś lnych obiektoś w, by sprawdzicś skąd wzięła
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się  nazwa  Plac  Trzech  Kogutów nizż  oglądanie  dziesiątej  sświątyni.  Najlepiej
usiąsścś  na  przedziwnym  wehikule,  w  ktoś rym  miesści  się  kilkanasście  osoś b
siedzących  przy  bufecie,  popijających  piwo  i  zwiedzających  w  ten  sposoś b
miasto. Jesś li przestaną pedałowacś pojazd stanie.

Foto: Krzysztof Tęcza
Sporym  wyzwaniem  zaroś wno  dla  prowadzącego  nas  przewodnika,  jak  i  dla
kierowcy  było  dotarcie  do  miejsca,  w  ktoś rym  wzniesiono  pomnik
upamiętniający  zwycięską  bitwę  pod  Kircholmem  w  roku  1605.  To  wtedy
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wojska  polskie  i  litewskie  pod  dowoś dztwem  hetmana  Jana  Karola
Chodkiewicza pokonały przewazżające siły szwedzkie kroś la Karola IX.

Foto: Krzysztof Tęcza

Ostatniego  dnia  dotarlisśmy  do  miejscowosści  Rundale  (Łotwa),  w  ktoś rej
znajduje  się  pałac  z  I  połowy  XVIII  wieku.  Jest  to  budowla  tak  piękna,  zże
przylgnęło  do  niej  okresślenie  „Łotewski  Wersal”.  Zbudowana  jako  letnia
rezydencja dla Ernsta Johanna von Birona faktycznie zachwyca zaroś wno swą
wielkosścią, jak i pięknem architektury. Znajdujący się tu ogroś d roś wniezż  niczym
nie  ustępuje  znanym  załozżeniom  parkowym  w  Europie.  Samo  dojsście  do
wejsścia usytuowanego po drugiej stronie olbrzymiego dziedzinś ca nastraja nas
do  tego,  zże  za  chwilę  zobaczymy  cosś  wyjątkowego.  I  faktycznie  pierwszym
zaskoczeniem po wejsściu do sśrodka był nakaz załozżenia ochraniaczy na buty.
Dawno juzż  się nie spotkalisśmy z taką troską o stan parkietoś w. Jednak to,  co
ujrzelisśmy  w  poszczegoś lnych  komnatach,  przerosło  nasze  oczekiwania.
Przepych, z jakim urządzono poszczegoś lne pomieszczenia, jest po prostu nie do
opisania.  Głoś wna  sala  tronowa  tonie  w  złocie.  Wszystkie  ozdoby  pokryto
złoceniami.  Oczywisście  jest  tutaj  wiele  pomieszczenś  urządzonych  w
okresślonych  kolorach,  wedle  zżyczenia  ich  uzżytkownikoś w.  Jest  tutaj  bardzo
ciekawa  biblioteka.  A  w  wyposazżeniu  znajdują  się  dziesiątki  przedmiotoś w
zaskakujących swoją funkcjonalnosścią nawet dzisiaj.  Nie będę tutaj opisywał
poszczegoś lnych  elementoś w  wystroju,  to  kazżdy  musi  zobaczycś  sam.  Powiem
tylko,  zże  znalezś lisśmy  w  pałacu  takzże  akcent  polski.  Otoś zż  w  toaletach
zamontowano ceramikę z firmy „Koło”. Kiedy tutaj przybylisśmy, okazało się, zże
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własśnie trwa sświęto roś zż . Dlatego mozżna było nie tylko obejrzecś  roś zże kwitnące
w ogrodzie, ale takzże nabycś  poszczegoś lne ich odmiany na dziesiątkach stoisk
oferujących piękne rosśliny. Po zapewnieniu, zże nabyte rosślinki przezżyją dalszą
podroś zż ,  większosścś  zakupiła  upatrzone  rosślinki  i  moglisśmy  przed  wyjazdem
jeszcze  raz  spojrzecś  na  dziedziniec  zbudowany  w kształcie  słonś ca.  Miało  to
przyniesścś  powodzenie  własścicielowi  kompleksu  pałacowo-parkowego.  Nie
wiem, jak to było z tym własścicielem, ale nam podroś zż  powrotna upłynęła w
spokoju i do domu wroś cilisśmy szczęsśliwie.
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Jubileusze

Bogumił R. Korzeniewski 
Laurka na jubileusz sześćdziesięciolecia autostopu

Autostop  –  to  przygoda.  Pragniemy  wszyscy,  aby  ta  przygoda  była  piękna  i
radosna. Pragniemy, aby słowo „Autostop” wywoływało uśmiech życzliwości na
wszystkich twarzach.  Niech nadzieja wielkiej  przygody łączy się z  turystyką i
krajoznawstwem,  z  poznawaniem  zabytków  architektury  i  przyrody,  historii
naszych ziem i folkloru – czytamy we wstępie do  ksiązżeczki „Autostop 1960”. W
biezżącym  roku  przypada  60  rocznica  powstania  autostopu,  jako  efekt
chwilowej odwilzży w 1956 roku. A jakie były jego początki? Wybijanie się na
chocśby  niewielką  niezalezżnosścś,  było  znakiem  rozpoznawczym  Polski,
nazywanej  w  czasach  słusznie  minionych  najweselszym  barakiem  wsśroś d
demoludoś w.  Jednym  z  przykładoś w,  była  zinstytucjonalizowana  forma
podroś zżowania po kraju autostopem. Fenomen jej powstania polegał na tym, zże
ruch  ten  zakazany  był  w  pozostałych  Krajach  Demokracji  Ludowej.  Ba!,
niesubordynacja  skutkowała  nawet  karami  za  włoś częgostwo.  Natomiast  w
Polsce,  hasłem  „Gdy  tylko  wiatr  deszcze  wiosenne  rozwieje,  a  ziemię  słońce
osuszy i w ramach odgórnych planów nastąpi ciepłe lato, rozpocznie się wielki,
ogólnopolski  autostop”,  w  kwietniu  1958  roku,  tygodnik  „Dookoła  SŚwiata”
zainaugurował  pierwszy  autostopowy  sezon.  Za  prekursoroś w  polskiego
Autostopu  uwazża  się  dwoś ch  krakowskich  studentoś w  Bogusława  Laitla  i
Tadeusza  Sowę,  ktoś rzy  rok  wczesśniej,  z  odręcznym  zezwoleniem  Komendy
Milicji  w Krakowie,  na  poły  legalnie,  z  hasłem  Ten kierowca fajny  chłop,  co
popiera  autostop,  wyruszyli  w  Polskę.  Popularnosści  akcji  przysparzały
codzienne zapiski studenckiego  dziennika podroś zży,  o ktoś rych w charakterze
ciekawostek czy nawet sensacyjnych przezżycś informowała lokalna prasa. Gdzie
szosy  biała  nić,  tam  śmiało  bracie  wyjdź  i  nie  martw  się,  co  będzie  potem –
sśpiewała  o  autostopie  popularna  piosenkarka  Karin  Stanek.  Serial  dla
młodziezży pt „Podroś zż  za jeden usśmiech” według powiesści Adama Bahdaja, czy
szereg  powstałych  na  ten  temat  prac  naukowych,  to  niemal  apoteoza
autostopu.  Miesięcznik  „Gosściniec”  nr  12  z  1976  roku,  pioś rem  Tomasza
Kowalika informował,  izż  autostop, to najtańsza  bodaj  w świecie akcja,  której
celem jest  nauczenie  młodzieży  rozumnej  turystyki,  samodzielności  na  szlaku,
zaradności, uprzejmości, kultury bycia. I to w dodatku bez przepisowego dozoru,
a  za  to  z  dużą  dozą  samokontroli  uczestników.  Natomiast  prof.  Czesław
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Robotycki  przypomina,  zże  autostop  odwołuje  się  do  tradycji  starszej  niż
motoryzacja,  tradycji  szacunku  dla  człowieka  w  drodze,  gościnności  należnej
pielgrzymom.  Swego  rodzaju  ciekawostką  jest  fakt,  zże  w  miarę  wzrostu
popularnosści polskiego autostopu, w 1964 roku odnotowano udział około 650
cudzoziemcoś w m.in. z Węgier, Czechosłowacji, NRD, ZSSR, Francji, Anglii, Belgii,
USA, a nawet z tak egzotycznych krajoś w jak Japonia, Irak, Wenezuela czy Ghana.
Wsśroś d  pionieroś w  polskiego  ruchu  autostopowego  znalezś li  się  m.in.  Andrzej
Piwonś ski,  Leszek  Sobocinś ski  i  Andrzej  Korsak.  Kultową  postacią,  a  zarazem
najstarszym  odnotowanym  uczestnikiem  autostopu  wsśroś d  grona  osoś b
trzeciego  wieku  był  95-letni  lekarz  chirurg,  Aleksander  Melech,  posiadacz
ksiązżeczki  autostopu  z  numerem 1,  rozpoznawalny  na trasach  dzięki  bujnej
brodzie. Gdy w 1957 roku rozpoczął swoją przygodę z autostopem miał lat 74,
by  kontynuowacś  ją  kolejne  dwie  dekady.  Jednakzże  w  swej  ogromnej  masie
autostop  był  przywilejem  ludzi  młodych,  studentoś w  i  młodziezży  szkolnej,
wyzwolonej  czasowo  spod  rodzicielskiej  kurateli,  przywilejem  tych,  ktoś rym
zarzucenie  plecaka  i  wyruszenie  w  dowolnym  kierunku  dawało  poczucie
swobody.
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Były to czasy,  gdy symbolem naszego statusu społecznego była  musztarda i
ocet  na sklepowych poś łkach.  Nic  więc dziwnego,  zże  w kosztach beztroskich,
letnich eskapad, na ogoś ł  nie było pozycji  „hotele”.  Powiem więcej,  noclegi  w
hotelach  poczytywane  były  za  autostopowy  dyshonor.  Jakizż  więc  był  oś w
autostopowy pakiet usług noclegowych? Ano, powiem na swoim przykładzie, zże
standardem były klasy szkolne, gospodarskie stodoły, strychy z sianem, stogi,
plebanie, namioty u biwakowiczoś w, czasem zaproszenie na normalny nocleg u
gospodarzy. Nie do rzadkosści nalezżał tezż  najzwyklejszy nocleg pod chmurką, a
kazżdego poś zśnego  popołudnia,  i  była  to  reguła,  dominował  dreszczyk emocji
związany  z  zabiegami  w poszukiwaniu  miejsca  do spania.  Nie  trzeba  chyba
dodawacś,  zże chodziło o noclegi bezpłatne. Kiedy np. w tym celu wspomniani
studenci zapytali w Poznaniu milicjantoś w o akademiki, otrzymali zaproszenie
do …  izby wytrzezświenś . Ale my jesteśmy trzeźwi, odpowiedzieli z przerazżeniem.
W rezultacie,  oproś cz darmowego noclegu,  za sprawą gosścinnych milicjantoś w
skorzystali roś wniezż  z darmowego sśniadania. Wszelako, tego rodzaju szczegoś ły
nie  są  tylko  zbiorem  zebranych  z  roś zżnych  zśroś deł  danych,  lecz  podaję  je  z
pozycji, zagorzałego zwolennika i weterana, ktoś ry uległ ongisś  urokowi pięknej,
romantycznej przygody o imieniu AUTOSTOP. W konś coś wce lat pięcśdziesiątych,
w latach szesścśdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, wielokrotnie w
tej  formie,  uporczywie wracałem na trasy  wędroś wek.  Przemierzyłem Polskę
wzdłuzż  i wszerz. Przełomowym był rok 1960, kiedy w całej Polsce sprzedano
rekordową  ilosścś  85  tysięcy  autostopowych  ksiązżeczek.  Rok  oś w  obfitował
woś wczas  w  liczne,  wazżne  uroczystosści,  a  wsśroś d  nich  najwazżniejsza  –  550
rocznica Bitwy Pod Grunwaldem i lipcowy, ogoś lnopolski zlot autostopowiczoś w
na  polach  sławetnej  bitwy.  Jako  uczestnik  zlotu,  w  jednej  z  zachowanych,
wyblakłych  upływem  czasu  ksiązżeczek  posiadam  okolicznosściową  pieczątkę,
jak  roś wniezż  zbioś r  datownikoś w  pocztowych  z  wybranych  miejscowosści  na
trasach wędroś wek. Owe ksiązżeczki autostopowe z tamtych czasoś w mają dzisś
wartosścś  kolekcjonerską. Między konś cem szkoły, a podjęciem pierwszej pracy,
moś j  najdłuzższy  autostop  trwał  nieprzerwanie  od  konś ca  czerwca  do  połowy
wrzesśnia, czyli niemal trzy miesiące. Roś wnolegle, jakby na drugim biegunie, od
pięciu  dekad,  trwa  moś j  romans  z  wielodyscyplinową  turystyką  i
krajoznawstwem  pod szyldem  PTTK.  Jej  znakiem  rozpoznawczym  u zarania
były  siermięzżne,  spartanś skie  warunki;  wyjmowane  z  plecaka  do  posiłku
konserwy  typu  legendarny  paprykarz  szczecinś ski  i  w schronisku  kolejka  po
wrzątek do własnego, blaszanego kubka z herbatą marki ulung. Ale, opowiesści,
wrazżenia  z  przebytych  tras,  długie  sśpiewające  wieczory  przy  ognisku  i
atmosfera  schronisk,  przywołują  wspomnienia  nijak  poroś wnywalne  do
wspoś łczesnych komfortoś w. Dzisiaj, bacząc na swoś j pesel, jako matuzalem, dalej
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nieprzyzwoicie  duzżo  uczestniczę  w  imprezach  PTTK  typu  CZAKi,  zloty
przewodnickie  i  przodownickie,  wycieczki,  sejmiki  i  szkolenia.  Tak  mi  juzż
zostało.  Uczestniczę,  chocś  są  to,  z  całym  szacunkiem  dla  organizatoroś w  i
uczestnikoś w imprez, gdzie wszystkie tresści programowe dowozżone i podawane
są biernym, pasywnym uczestnikom „wprost do stołu na tacy”, symbolem tego
stanu rzeczy są torby bagazżowe wypierające z uzżycia plecaki. Przeszlisśmy oto
długi proces ewolucji w pojmowaniu czym jest turystyka i krajoznawstwo. Na
jej  ołtarzu,  w  1992  roku,  przez  rozwiązanie  społecznego  komitetu
organizacyjnego,  poległo  kultowe  zjawisko,  jakim  był  autostop.  Dwa  lata
poś zśniej sprzedano ostatnią ksiązżeczkę Autostopu. Mimo wielkiego rozmachu i
masowosści,  literatura  dotycząca  historii  polskiego  autostopu  jest  nader
skromna.  Tym  bardziej  więc  cenną  wydaje  się  bycś,  wydana  w  2005  roku,
obszerna,  400-stronicowa  ksiązżka  pod  redakcją  Jakuba  Czuprynś skiego  pt.
„Autostop  polski.  PRL  i  wspoś łczesnosścś”.  Wracając  zasś  do  czasoś w  jego
sświetnosści,  przytoczę  jeszcze  jeden  znaczący  epizod.  Otoś zż  u  schyłku  PRL,
powodowany sentymentem i wspomnieniami z przeszłosści, postanowiłem raz
jeszcze  zasmakowacś  dobrodziejstwa  autostopu.  Tym  razem  kilkakrotnym
celem  penetracji  Europy  Zachodniej  były  Niemcy,  wschodnia  Francja,
Szwajcaria, Liechtenstein i Austria. I nic to, zże skronie nieco pobielały i nic to, zże
juzż  nie to zdrowie. Chocś obarczony duzżym ryzykiem, bo bez wymaganych wiz i
dewiz zwiedziłem m.in. we Francji trzy miasta zimowych igrzysk olimpijskich:
Grenoble, Albertville i Chamonix, w Szwajcarii muzeum polskie w Rappersvil,
muzeum  Tadeusza  Kosściuszki  w  Solurze,  Bazyleę,  Zurych,  Genewę,  Berno,
Dolinę  Rodanu,  Davos,  Jezioro  Bodenś skie,  w  Austrii  Wiedenś ,  Innsbruck,
Salzburg  i  inne.  Znakiem  tamtych  czasoś w  pozostanie  jednak  casus  wartosści
oś wczesnej  złotoś wki.  Przykład.  Na  etapie  podroś zży  przez  Niemcy,  dłuzższy
odcinek trasy przemierzałem z pszczelarzem, ktoś ry rad z obecnosści słuchacza, z
namaszczeniem  snuł  długie  opowiesści  o  przepowiedniach  biblijnych,  a
poniewazż  wracał  opromieniony  z  powodu  dobrze  sprzedanego  miodu,
zostałem zaproszony na obiad. I oto pszczelarz, przedstawiciel sśredniej klasy
społecznosści zachodniej, staje niesświadom tego, do ekonomicznej konfrontacji
z bezklasowym przedstawicielem Europy Wschodniej.  W jej  wyniku okazuje
się,  zże  koszt  mojego  posiłku  w  przydrozżnej  restauracji,  w  przeliczeniu  na
złotoś wki  wynosił  roś wnowartosścś  mojej  pensji.  Bez  komentarza.  Powodzenie
europejskiej  częsści  moich  peregrynacji  zawdzięczam  zżyczliwosści  i
zainteresowania  poznawanych  ludzi  kimsś  zza  zżelaznej  kurtyny,  ale  tezż
przysłowiowemu  łutowi  szczęsścia.  Idea  autostopu  oparta  była  na  zasadzie
korzystania  z  grzecznosściowej,  bezpłatnej  formy  podroś zżowania,  dzięki
uprzejmosści  napotykanych  ludzi.  Jesś li  więc  w  opowiesściach  sświatowego
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formatu globtroteroś w słyszymy czasem, zże, przy zachowaniu zasad fair play i
zwykłej ludzkiej przyzwoitosści, mozż liwa jest podroś zż  dookoła sświata z dziurawą
kieszenią,  to  wazżąc  proporcje,  jestem  tego  namacalnym  dowodem.  Moje
wspomnienia w rocznicę 60-lecia Autostopu zbiegają się z przypadającym w
styczniu  2019  roku  jubileuszem  50-lecia  mojego  członkostwa  w  Polskim
Towarzystwie Turystyczno–Krajoznawczym. Zwienś czeniem obu tych okrągłych
rocznic,  credo,  lub  jak  kto  woli,  przesłaniem,  niech  będzie  cytat  z  Marka
Twaina: Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż
tego,  co  zrobiłeś.  Więc  odwiąż  liny,  opuść  bezpieczną  przystań.  Złap  w  żagle
pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.
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