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Wprowadzenie

Foto: Bogumił R. Korzeniewski

Szanowni Czytelnicy. Drogie Koleżanki i Koledzy!
Oddając w Wasze ręce kolejny numer Krajoznawcy chciałem podziękować tym,
którzy przysłali mi kolejne materiały. Chciałbym także zachęcić pozostałych do
wysyłania materiałów i dzielenia się z innymi swoimi osiągnięciami czy
informacjami na temat organizowanych spotkań.
Aktualny numer naszego pisma jest bardzo bogaty. Zawiera informacje z całego
kraju. Są to opisy organizowanych przez Was imprez turystycznych, konkursów czy
spotkań krajoznawczych, ale także bardzo ważnych wydarzeń, który miały miejsce
w waszych regionach.
Myślę, że bardzo ważną informacją jest ta o kursie na IKR zorganizowanym
w Gdańsku. Ważną, gdyż od jakiegoś czasu nie można było takiego kursu
zorganizować z powodu niewystarczającej liczby chętnych. Bardzo ciekawym
tekstem jest zestawienie dokonane przez Stanisława Gębskiego, w którym opisuje
historię kajakarstwa.
Myślę, że wszyscy z przyjemnością przeczytają relację z tegorocznego Centralnego
Zlotu Aktywu Krajoznawczego, który tym razem odbył się w Kaliszu, ale także
relację z kolejnego spotkania Wielkopolskiego klubu Publicystów Krajoznawczych.
Tym razem nie w Wielkopolsce lecz na Ziemi Jeleniogórskiej.
Życzę przyjemnej lektury.
Krzysztof Tęcza
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Informacje
Jan Machała
Święto drzewa
W dniu 18 września 2018 roku, Komisja Ochrony Przyrody, Krajoznawstwa
i Turystyki Pieszej PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, przy udziale Nadleśnictwa
i Urzędu Miasta w Ustroniu, zorganizowali ósmy Rajd Pieszy z okazji corocznego
„Święta Drzewa”. W imprezie wzięły udział Szkoły Podstawowe nr 2, 3 i 6 z Ustronia.
Grupy dotarły w towarzystwie swych opiekunów na miejsce startu na ulicy
Daszyńskiego, pod pomnik przyrody „Dąb Sobieski”. Główny organizator Jan
Machała opowiedział historię legendarnego drzewa a następnie ruszyliśmy „Pod
Małą Czantorię”. Na miejscu biwakowym Nadleśnictwa Ustroń rozpaliliśmy ognisko i
piekliśmy kiełbaski. Z każdej szkoły po dwie osoby wzięły udział w konkursie wiedzy
przyrodniczo-krajoznawczej.

Foto: Jan Machała

I miejsce zajęła Maja Neckarz SP 6
II miejsce zajął Piotr Szarzec SP 2
III miejsce zajęła Anna Bolik SP 3
IV miejsce zajęła Pola Pustelnik SP 2
V miejsce zajęła Nikola Herezy SP 6 oraz Laura Wiśniewska SP 3.
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Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo,
a nauczyciele odebrali z rąk obecnego na imprezie Burmistrza Ustronia pamiątkowe
dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymali też pamiątkowe odznaki symbolizujące
święto. Na koniec Burmistrz oraz Przewodniczący Komisji PTTK podkreślili istotne
znaczenie imprezy mające na celu poznawanie walorów przyrodniczych we własnym
środowisku oraz zdobywanie wiedzy krajoznawczej przez udział w konkursie. Chętni
nabyli też książeczki odznak krajoznawczych PTTK. Imprezie towarzyszyła piękna
słoneczna pogoda.

Adam Hinz
Szlak pieszy imienia Ludwika Rydygiera
Gdy w pierwszych dniach czerwca tego roku zadzwonił telefon, a głos w słuchawce
powiedział: „chciałbym umówić się na spotkanie w sprawie nowego szlaku”
pomyśleliśmy czemu nie, ale nie przyszło nam do głowy, że wszystko potoczy się tak
szybko.
Na spotkanie pod koniec czerwca z Zespołem ds. Szlaków, jaki działa od 23 marca
2017 roku przy Oddziale PTTK w Grudziądzu przyszedł Pan Jarosław Durszewicz - jak
się okazało, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dusocinie. Opowiedział dokładniej
o pomyśle utworzenia szlaku pieszego, który nosiłby imię Ludwika Rydygiera,
a biegł po terenie nowo powstającego Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe
i kończącego się w Dusocinie. Jego powstanie miało być częścią obchodów 250lecia istnienia zarządzanej przez Pana Jarosława szkoły oraz 50-lecia od chwili
nadania jej właśnie imienia Ludwika Rydygiera.
Minęły niespełna trzy miesiące i 12 września 2018 roku dokonano uroczystego
otwarcia nowego szlaku pieszego im. Ludwika Rydygiera.
Przez kilka dni po spotkaniu trwały rozmowy, siedzenie nad mapami i analizy
w Zespole ds. Szlaków nad różnymi przebiegami planowanego szlaku, sprawdzanie
różnych alternatywnych tras już w terenie i po niespełna dwóch tygodniach wraz
z Panem Jarkiem ustaliliśmy przebieg. Padło na trasę od Zakurzewa przez Góry
Łosiowe, tereny Nadleśnictwa Jamy, Zarośle do Dusocina. Nie wszystko poszło
jednak po naszej myśli. Ze względu na sąsiedztwo Drogi Krajowej nr 55 oraz brak
wystarczającej infrastruktury szlak nie biegnie do szkoły w Dusocinie, jak było
planowane, a ze względów bezpieczeństwa musiał zakończyć się na razie przy
„Rydygierówce”.
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Rozmowy na temat szlaku Przewodniczący Zespołu kol. Adam Hinz rozpoczął od
Nadleśnictwa Jamy, które administruje największym terenem z potrzebnych do
takiego przebiegu. Udało się. Zresztą nikt nie zrobił większego problemu. Czasem
poszło szybciej, czasem nie, ale wszyscy właściciele terenów wyrazili zgodę.
Szlak został zgłoszony do Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK, nadano
mu numer KP-4044-y, a pierwsze przejście po pachnącym jeszcze farbą szlaku
odbyło się 8 września 2018 roku podczas Rajdu Wielodyscyplinowego Oddziału
w Grudziądzu, a więc jeszcze przed oficjalnym otwarciem. Żółty szlak pieszy im.
Ludwika Rydygiera w tej chwili liczy 13 kilometrów i przebiega głównie przez tereny
leśne.

Jarosław Kaczmarczyk
Ogólnopolski Kurs Instruktorów Krajoznawstwa PTTK w Gdyni
Po kilku latach przerwy, w dniach 20-28 października 2018 roku, odbył się w Gdyni
Ogólnopolski Kurs Instruktorów Krajoznawstwa PTTK. Organizatorem był Oddział
PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni przy wsparciu finansowym i merytorycznym
Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Kierownikiem kursu był kol. Jarosław Kaczmarczyk,
zaś sekretarzem kol. Małgorzata Gwizdek.
W kursie wzięło udział 18 kandydatów na Instruktora Krajoznawstwa Regionu
reprezentujących woj. pomorskie i wielkopolskie oraz 3 Instruktorów
Krajoznawstwa Regionu z ww. województw ubiegających się o tytuł Instruktora
Krajoznawstwa Polski. Wyposażeni oni zostali w specjalny skrypt przygotowany
przez kierownictwo kursu, „Poradnik nowoczesnego krajoznawcy” oraz szereg
regionalnych wydawnictw PTTK-owskich z całej Polski (m.in. „Jantarowe Szlaki”,
„Wędrowiec Małopolski”). Rozpoczęcie kursu uświetnił Przewodniczący Komisji
Krajoznawczej ZG PTTK kol. Szymon Bijak, który poprowadził wykład
wprowadzający nt. organizacji krajoznawstwa oraz roli i zadań IK. W trakcie kursu
uczestnicy byli zapoznawani m.in. z tematyką treści i zasad działalności
krajoznawczej, planowania i organizacji imprez krajoznawczych (kol. Jarosław
Kaczmarczyk), wykorzystania materiałów krajoznawczych w pracy IK,
kolekcjonerstwa krajoznawczego, zasad fotografii krajoznawczej (kol. Alicja
Wrzosek), ochrony przyrody (kol. Bogdan Mąder), inwentaryzacji krajoznawczej
(kol. Maciej Maśliński), odznak krajoznawczych i działalności kolegiów instruktorów
(kol. Krzysztof Czerepowicki). Przeglądu stylów w architekturze dokonał kol.
Krzysztof Kruszyński, zaś system prawny i praktyczne aspekty ochrony zabytków
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przedstawił dr hab. inż. Robert Hirsch, prof. PG, pełniący również funkcję
Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni. Przeprowadzone zostały również
ćwiczenia praktyczne z zakresu planowania imprezy krajoznawczej. Krajoznawcy
młodszego pokolenia (kol. Tomasz Tarała i kol. Kamil Zimnicki) zapoznali przyszłych
instruktorów ze współczesnymi, opartymi na nowych technologiach sposobami
gromadzenia materiałów krajoznawczych oraz popularyzacji krajoznawstwa.
Ponadto w trakcie zajęć kandydaci na IKR przedstawiali w formie krótkiej
prezentacji swoje dokonania, które w wielu przypadkach były wręcz imponujące.
Na uroczyste zakończenie kursu, które odbyło się w sali Kontradmirała Adama
Mohuczego Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera” przybyli kol. Krzysztof
Czerepowicki – członek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK i Przewodniczący Krajowego
Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa, kol. Maciej Maśliński – członek Komisji
Krajoznawczej ZG PTTK, kol. Ryszard Wrzosek – Przewodniczący Pomorskiego
Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa oraz kol. Alicja Wrzosek – Sekretarz
Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa.

Foto: Maciej Maśliński
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Do testu końcowego przystąpili wszyscy uczestnicy kursu, którzy zaliczyli go
z wynikiem pozytywnym. Rozpatrzono pozytywnie 14 złożonych wniosków na IKR,
a 3 wnioski na IKP po pozytywnym zatwierdzeniu przez Regionalne Kolegia IK
przekazano do dalszego procedowania na ręce kol. Krzysztofa Czerepowickiego.
W wyniku przeprowadzonego kursu kadra naszego Towarzystwa powiększyła się
o 14 nowych IKR oraz jeśli zapadnie pozytywna decyzja Krajowego Kolegium IK i KK
ZG PTTK o kolejnych 3 IKP.
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Wiadomości z terenu
Krzysztof Tęcza
Odsłonięcie tablicy poświęconej tragedii z 1968 roku w Białym Jarze
Kiedy 20 marca 1968 roku turyści podążali Białym Jarem idąc na Śnieżkę nie
przypuszczali, że za chwilę porwie ich lawina śnieżna, która, teraz to wiemy, zeszła
samoistnie. Jest to o tyle ważne, że przez długi czas pokutowały opinie o innych
przyczynach tego wydarzenia. Faktem jest, iż w wyniku naporu śnieżnej masy życie
straciło 19 osób. Nigdy wcześniej w naszych górach nie miała miejsca tak wielka
tragedia. Na szczęście do dziś nic tak niesamowitego nie powtórzyło się.

Foto: Krzysztof Tęcza

Aby upamiętnić ludzi, którzy wówczas zginęli umieszczono tam na drewnianym
słupie tablice ze stosownym napisem. Póżniej wymieniono ją na okazały pomnik
zbudowany z ośmiu wielkich bloków granitowych. Całość ważyła kilkadziesiąt ton
i wydawało się, że żadna siła nie jest w stanie zniszczyć owego pomnika. Jak złudne
były to przypuszczenia okazało się wkrótce. Kolejna wielka lawina rozbiła ów
pomnik niosąc jego poszczególne elementy ważące po kilka ton w dół i rozrzuciła na
odcinku kilkuset metrów.
Przez długi czas nie podejmowano prób ponownego ustawienia obelisku.
Wydawało się to przedsięwzięciem ponad siły. Obawiano się, że następna lawina
zniweczy włożoną pracę. Chociaż kilkakrotnie pojawiali się ludzie chcący podjąć się
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tego dzieła nic z tego nie wychodziło. W końcu w zeszłym roku gdy powołano
komitet obchodów 110-lecia zorganizowanego ratownictwa w Karkonoszach jego
członkowie postanowili w ramach swojej działalności podjąć temat budowy
nowego pomnika.
I tak w roku 2017 członkowie komitetu udali się do Białego Jaru by zobaczyć jakie są
możliwości budowy nowego pomnika i czy można do tego celu wykorzystać
elementy ze zniszczonego obiektu. Czy jest technicznie możliwość wyciagnięcia
owych elementów rozsypanych po zboczu. Okazało się, że zadanie to może być
ponad siły. Zdecydowano zatem, że nowy pomnik zostanie zbudowany tylko
z jednego ważącego około dwóch ton bloku granitu leżącego najbliżej miejsca,
w którym planowano jego ustawienie. Ze względu jednak na fakt corocznego
schodzenia lawin śnieżnych w tym rejonie postanowiono posadowić nowy pomnik
nieco z boku kotła tak by żadna z kolejnych lawin już go nie dosięgła.
Po wizji lokalnej podjęto konkretne decyzje. Ustalono miejsce, w którym stanie
nowy pomnik, ustalono jak będzie on wyglądał i w końcu ustalono kiedy zostanie
odsłonięty. Ponieważ 20 marca 2018 roku przypadało dokładnie 50 lat od owej
tragedii właśnie ta data wydawała się najodpowiedniejsza. Niestety zanim
zorganizowano możliwości wykonania podjętego zamierzenia – chodziło
o znalezienie sponsorów, tak by jak najbardziej obniżyć koszty – nastała zima.
Trzeba zatem było zaczekać aż śnieg zalegający w Białym Jarze stopnieje. Nie było
zatem żadnej szansy na ustawienie pomnika w zaplanowanym terminie. Dzięki
jednak temu dodatkowemu czasowi znaleźliśmy ludzi chcących pomóc w realizacji
zamierzenia, którzy dysponowali odpowiednim sprzętem i doświadczeniem
w pracach w tak trudnym terenie. A do tego zdecydowali się wykonać owe prace za
darmo.
Oczywiście fakt znalezienia wsparcia ze strony innych nie zwalniał nas
z prowadzenia dalszych prac przy tym pomyśle. Dlatego pod koniec marca 2018
roku Regionalna Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy działająca w Związku Gmin
Karkonoskich zorganizowała w Bukowcu seminarium „Lawina 1968”. Podczas
spotkania zaprezentowano kilka ciekawych referatów oraz wysłuchano wspomnień
osób biorących udział w akcji ratowniczo-poszukiwawczej w 1968 roku.
Wspomnienia te oraz doniesienia prasowe, i wiele innych ciekawych materiałów,
w tym także prezentowanych po raz pierwszy w historii, zostały zamieszczone
w kolejnym Zeszycie Historycznym wydawanym w Pracowni. Aby uzmysłowić jak
duże było zainteresowanie tematem wystarczy wspomnieć, że na seminarium
przybyło ponad dwieście osób.
Zachęceni takim obrotem sprawy wypatrywaliśmy momentu kiedy z gór zniknie
śnieżny dywanik. I w końcu w lipcu 2018 roku, kiedy nie groziło już nam żadne
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niebezpieczeństwo wybraliśmy się do Białego Jaru by wydobyć znajdujący się tam
głaz oraz usadowić go w zaplanowanym miejscu. Sprawa, mimo iż wydawała się być
prosta, okazała się nieco bardziej skomplikowana. Do dyspozycji mieliśmy koparkę
kroczącą uchodzącą za najmniej inwazyjny sprzęt tego typu. Chodziło przecież o to
by nie wyrządzić żadnych szkód. Biały Jar to wszak teren Karkonoskiego Parku
Narodowego.

Foto: Krzysztof Tęcza

Szybko okazało się, że zbocze, na którym leżał głaz jest tak strome, że nawet
dostosowana do takiego terenu koparka, może nie podołać. Na szczęście okazało
się, że operator koparki to bardzo dobry fachowiec i mimo tak trudnego terenu
świetnie sobie poradził ze swoim zadaniem. Po kilku godzinach wytężonej pracy
głaz znalazł się tam gdzie chcieliśmy i mogliśmy wyrównać teren przed nim
wykorzystując do tego celu znajdujące się w pobliżu mniejsze i większe kamienie.
Dla ścisłości podam, że w ustawianiu bloku wzięli udział: Witold Szczudłowski,
Mirosław Górecki, Krzysztof Tęcza i Grzegorz Kulikowski (operator koparki).
Kolejnym działaniem było zaprojektowanie tablicy ze stosownym napisem oraz
innymi informacjami jakie powinny na niej się znaleźć. Gdy projekt był już gotowy
przekazaliśmy go do pracowni kamieniarskiej. Pieniądze na wykonanie tablicy
pochodziły od darczyńców, którzy przekazali je na konto Fundacji GOPR.
Gdy tablica była gotowa wyruszyliśmy ponownie do Białego Jaru w celu jej
zamontowania. Tym razem dołączyli do nas ratownicy z klubu Seniora. Niestety
przygotowanie kamienia do zamontowania tablicy okazało się tak pracochłonne, że
nie udało się tej czynności zakończyć jednego dnia. Dlatego następnego dnia
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udaliśmy się tam ponownie już tylko w składzie dwuosobowym i do wieczora
tablica była zamontowana.
Dzięki pracy wielu osób w dniu 10 sierpnia 2018 roku odsłonięto tablicę na nowym
pomniku w Białym Jarze. Od tej pory będzie ona przypominać o tragedii z 1968
roku, ale także będzie przestrzegać turystów przed niebezpieczeństwami jakie
mogą napotkać podczas górskich wycieczek.

Foto: Krzysztof Tęcza

W uroczystości odsłonięcia tablicy wzięli udział członkowie Komitetu, którzy swoją
pracą doprowadzili przedsięwzięcie do szczęśliwego końca: Witold Szczudłowski,
Mirosław Górecki, Andrzej Foto: Krzysztof Tęcza
Raj, Sławomir Czubak i Krzysztof Tęcza. Jak się okazało na uroczystość przybyło
kilkadziesiąt osób, w tym prezes ZG PTTK Jacek Potocki, burmistrz Karpacza
Radosław Jęcek. Odsłonięcia tablicy dokonał Marian Sajnog wraz z obecnymi
ratownikami, którzy brali udział 50 lat temu w akcji ratunkowej. Krótką modlitwę
odmówił kapelan Grupy Karkonoskiej GOPR ksiądz Michał Gołąb. On też odczytał
stosowne słowa przygotowane przez biskupa Stefana Cichego, który poświecił
pomnik oraz pobłogosławił wszystkich obecnych.
Na koniec podam, że wśród wspierających inicjatywę budowy nowego pomnika, na
największe słowa podziękowania zasługuje Firma Dobrowolski, która postawiła nam
do dyspozycji koparkę wraz z operatorem nie żądając za to ani grosza. Dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się do szczęśliwego ukończenia prac przy pomniku.
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Krzysztof Tęcza
Muzeum Ziemi Juna ponownie otwarte
29 listopada 2018 roku miała miejsce oficjalna prezentacja Muzeum Ziemi Juna dla
przewodników sudeckich. Jak wiadomo muzeum funkcjonuje już od pewnego czasu
jednak potrzebowało trochę czasu by przygotować pełną ofertę, którą mogło
pochwalić się naszym przewodnikom.
Zapewne wiele osób pamięta ekspozycję jaka była prezentowane przed pożarem
budynku. Niestety większość zbiorów uległa wówczas zniszczeniu. Dlatego
w nowym obiekcie przygotowano zupełnie inną wystawę.

Foto: Krzysztof Tęcza

Przede wszystkim cały budynek podzielono na dwie strefy. Pierwsza – darmowa, to
sklep z minerałami oraz pierwsza sala wystawowa, w której prezentowane są
minerały z Dolnego Śląska. Można tutaj nabyć okazy kolekcjonerskie, pamiątki czy
biżuterie wykonaną z minerałów.
Druga – płatna, to część wystawowa poświęcona tradycjom walońskich
poszukiwaczy skarbów ukrytych w naszych górach. Zaprezentowano tu m.in.: wielki
bęben obrzędowy, sztolnie walońską, płuczki walońskie oraz salę alchemików,
w której wciąż pracuje najsłynniejszy z nich – Michał Sędziwój, nadworny alchemik
króla Zygmunta III Wazy. Poza tym znajduje się tam unikatowa w skali kraju
kolekcja minerałów lokalnych a także pozyskanych z niemal całego świata.
Muzeum oferuje dla grup warsztaty mineralogiczne w trakcie których można
nauczyć się preparowania minerałów, wykonać własnoręcznie biżuterię czy
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spróbować swych sił podczas poszukiwania złota. Najmłodsi są zapraszani do
zabawy w poszukiwanie skrzatów walońskich. Oczywiście zbiory można oglądać
z przewodnikiem, który opowie wiele ciekawych faktów o każdym
z prezentowanych okazów. Trzeba jednak uważać bo czasami potrafi on
wprowadzić nas w świat fantazji.
Aby nieco przybliżyć tematykę walońską, zastosowano pewien podział sal tak, by
w każdej z nich zwiedzający to miejsce mógł dowiedzieć się czegoś innego
o sprawach związanych z pozyskiwaniem w naszych górach „skarbów”.

Foto: Krzysztof Tęcza

W pierwszej sali zwiedzający dowiedzą się, że dzisiejsze Karkonosze i Góry Izerskie,
w dawnych czasach tworzyły jeden łańcuch górski i były nazywane Górami
Olbrzymimi. Oczywiście były one miejscem, w którym żyły różne demony
i straszydła. Dlatego zapuszczanie się w nie było bardzo niebezpieczne.
Najważniejszym człowiekiem, stworem, demonem był Duch Gór, który pilnował
ukrytych tutaj skarbów. Nic dziwnego, że traktowano go jak pana tej krainy. Każdy
przybywający w te strony poszukiwacz skarbów czyli Walon musiał uważać na
niego. Musiał zachowywać się rozważnie by nie wywołać jego gniewu bo marnie
wtedy kończył. Przybywający z różnych krajów poszukiwacze minerałów i kruszców
znajdujących się w Górach Olbrzymich wykorzystując owo postrzeganie przez
miejscowych gór starali się nie dopuszczać innych do odkrytych przez siebie miejsc,
w których znaleźli cenne surowce. Aby jednak trafić doń ponownie zaznaczali je
tajnymi znakami rytymi na kamieniach. Odczytać owe znaki potrafili tylko oni a więc
zwykły śmiertelnik nawet gdy dotarł do tak oznaczonego miejsca nie wiedział co to
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oznacza. Aby powyższy opis Ducha Gór nie był tylko czczym gadaniem podam, że
pierwszy jego wizerunek został przedstawiony na mapie Śląska z XVI wieku, którą
wykonał znany kartograf Martin Helwig.
W drugiej sali przedstawiono Ducha Gór, którego dzisiaj znamy jako Karkonosza.
Jest to postać demoniczna, ale tylko z pozoru. Tak naprawdę jest on wymagający,
surowy, ale sprawiedliwy i potrafiący wynagrodzić za dobro okazywane innym.
Karkonosz jest władcą absolutnym, tzn. że panuje nad siłami natury. Potrafi
zarówno przywołać wiatr, burze, pioruny, jak też je zatrzymać i poskromić.
Przedstawiono także Walończyków, którzy przed wyjściem na poszukiwania musieli
odbyć stosowny rytuał. Polegało to na tym, że najpierw wychodzący w góry musiał
odbyć siedmiodniowy post oraz codziennie uczestniczyć w mszy świętej. Oprócz
tego, na wszelki wypadek, odprawiali specjalne rytuały odpędzające złe duchy na
skale zwanej Chybotkiem. Poddawali się wówczas próbom wody, ognia, powietrza
i ziemi.
W sali trzeciej dowiemy się znacznie więcej o Walończykach. Byli to bowiem ludzie
wyjątkowi. Potrafili rozpoznawać miejsca, w których mogły znajdować się cenne
złoża, np. po zapachu skał, charakterze roślinności występującej tam, kolorze gleby
itp. Według jednej z opowieści wyśmiewali parobków pasących bydło, mówiąc im,
że nieświadomi z wartości kamieni rzucanych w krowy, nie wiedzą, że owe
kamienie często są więcej warte niż całe powierzone im stado.

Foto: Krzysztof Tęcza

W czwartej sali przedstawiono dowody na występowanie w Karkonoszach złóż
złota. Legenda mówi o pewnym poszukiwaczu, który znalazł bryłki złota w wielu
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miejscach gór. Najważniejszym jednak potwierdzeniem tego faktu są zachowane
nazwy: Złoty Potok, Złote Jamy, Złotucha itp.
W piątej sali dowiemy się, że Walonowie to nie tylko poszukiwacze minerałów, ale
także znawcy roślin wykorzystywanych do celów spożywczych i leczniczych,
zajmujący się także alchemią. Poszukiwali oni m.in. korzenia mandragory, rośliny
niezwykłej, będącej lekiem na wszystko. Ponieważ roślina ta przypominała postać
ludzką nic dziwnego, że gdy próbowano wyrwać ją z ziemi krzyczała tak
przeraźliwie, że każdy kto usłyszał ów krzyk umierał. Dlatego wymyślili oni inny
sposób pozyskiwania owej rośliny. Obwiązywali ją sznurkiem, który przywiązywali
do ogona psa. Następnie kusili psa jakimś smakołykiem a gdy ten biegł do niego
nieświadomie wyrywał mandragorę z ziemi. Oczywiście pies przypłacał to życiem.
Walończycy poszukiwali także kamienia filozoficznego mającego dar przemieniania
metali w złoto. Czy im się to udało, do dzisiaj pozostaje tajemnicą. Zielarskie
tradycje Walonów przejęli Laboranci. Wytwarzali oni ziołowe leki, ale i trucizny.
W ostatniej, szóstej sali, dowiemy się o patronie poszukiwaczy skarbów jakim jest
święty Wawrzyniec. Poniósł on męczeńską śmierć na rozpalonej kracie za odmowę
wydania skarbów kościoła. Nic dziwnego, że wybudowanej na Śnieżce kaplicy
nadano jego imię. To właśnie przy niej co roku 10 sierpnia spotykają się ludzie gór.
Dzisiaj każdy powie, że prawdziwych Walończyków już nie ma. Nie do końca można
się z tym zgodzić bowiem 19 września 1999 roku w Szklarskiej Porębie założono
Sudeckie Bractwo Walońskie. Członkowie Bractwa posługują się, tak jak dawni
Walonowie, Gwiazdą Walońską, będącą symbolem siedmiu gwiazd. Założycielem
Bractwa był nieżyjący już Juliusz Naumowicz.
Nasza wizyta z Muzeum Ziemi Juna – Strażnica Walońska zakończyła się prelekcją w
wykonaniu Kanclerza Sudeckiego Bractwa Walońskiego Przemka Wiatera, który
opowiedział nam o wiadomościach zawartych w jego książce Walonowie u Ducha
Gór.
Muszę przyznać, że obiekt po odbudowie wygląda nieco inaczej, inaczej się go
odbiera, ale warto tutaj zajrzeć. Zatem zapraszam wszystkich do muzeum Ziemi
Juna w Szklarskiej Porębie.

Alicja Wrzosek
Quest „Z PTTK na szlakach niepodległości”
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie
zorganizował w dniach 3-4 listopada 2018 roku warsztaty questowe „Z PTTK na

17

szlakach Niepodległości.” W warsztatach wzięli udział nauczyciele, krajoznawcy
i przewodnicy z całej Polski, w tym Ewa Barzoł i Alicja Wrzosek z OM PTTK w Gdyni.
Uczestnicy przygotowali program questu warszawskiego, który zrealizowano
17.XI.2018 r. dla licznego grona uczestników, głównie młodzieży i dzieci szkolnych.
Z kolei w dniach 16-17 listopada 2018 roku odbył się finał akcji „Z PTTK na szlakach
niepodległości”.
16 listopada odbyło się uroczyste spotkanie w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki
Rolniczej w Warszawie, gdzie w 1906 roku powołano Polskie Towarzystwo
Krajoznawcze, poprzednika PTTK. Imprezę poprowadziła Jolanta Śledzińska,
Sekretarz programowy ZG PTTK. W spotkaniu udział wzięli: prezes ZG PTTK Jacek
Potocki, dyrektor Centralnej Biblioteki PTTK Maria Janowicz, redaktor „Gościńca”
Elżbieta Matusiak-Gordon, członkowie honorowi PTTK, członkowie Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, przewodnicy, krajoznawcy, turyści, laureaci
ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Pierwsze kroki młodego patrioty”, ”Selfie
z niepodległą”. Z Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni uczestniczyli krajoznawcy:
Alicja Wrzosek, Ewa Barzoł i Ryszard J. Wrzosek. Wręczono wyróżnienia środowisk
realizujących przedsięwzięcia w ramach hasła programowego PTTK na 2018 rok „Na szlakach niepodległości”. Prezes wręczył nagrody uczestnikom konkursów.

Foto: Alicja Wrzosek

Uroczystość uświetnił montaż poetycki „Jak się Polacy jednoczyli w 1918 roku”.
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Dokonano też otwarcia 3 wystaw przygotowanych przez Centralną Bibliotekę PTTK:
1. Poznajemy Niepodległą – od krajoznawstwa retro do krajoznawstwa 2.0
2. Z książkami Wydawnictwa PTTK „Kraj” na szlakach niepodległości”
3. Prace laureatów konkursu ”Pierwsze kroki młodego patrioty”
Wystawom towarzyszył wydany katalog. Anna Becker Kulińska omówiła katalog
wystaw i wspomniała historię Towarzystwa, w którym przepracowała 27 lat
zawodowo i dalej pracuje społecznie.
W sobotę 17 listopada 2018 roku uczestnicy warsztatów poprowadzili chętnych
gości na wędrówkę szlakiem Questu „Z PTTK na szlakach niepodległości”.
Zwiedziliśmy Uniwersytet, Zachętę, Pomnik Peowiaka, Park Saski, Plac Zwycięstwa
z pomnikami Nieznanego Żołnierza, marszałka Józefa Piłsudskiego i prezydenta
Lecha Kaczyńskiego, Kościół św. Anny, Plac Zamkowy, Katedrę Polową WP. Była to
wspaniała lekcja historii. Dużo zabawy, chociaż temat trudny, poważny
i wymagający. Prowadzący, jak i uczestnicy spisali się na medal. Była wymiana
wiadomości między uczestnikami, bo prowadzący strzegli tajemnicy do końca.

Krzysztof Tęcza
Zlot DTMZ w Byczynie
W dniach 9-11 listopada 2018 roku odbył się kolejny zlot członków Dolnośląskiego
Towarzystwa Miłośników Zabytków. Tym razem wybraliśmy się do Byczyny na
Opolszczyźnie. To właśnie tutaj miała miejsce jedna z najważniejszych
i najsłynniejszych bitew XVI wieku. Bitwa ta przesądziła o klęsce Maksymiliana
Habsburga w wyścigu o polską koronę. Po śmierci Stefana Batorego szlachta
podzieliła się na dwa obozy. Pierwszy widział jako króla Zygmunta Wazę, drugi
Maksymiliana Habsburga. Nic dziwnego, że doszło do zbrojnego starcia pomiędzy
zwolennikami wspomnianych kandydatów. I tak 24 stycznia 1588 roku właśnie pod
Byczyną stoczono bitwę, której wynik zaważył na losach zarówno Polski, ale też
Europy. Bitwa ta opisywana jest jako jedna z najbardziej krwawych w historii.
W ciągu niespełna dwóch godzin wojska pod dowództwem hetmana Jana
Zamoyskiego nie tylko pokonały wojska habsburskie, ale dokonały rzezi
uciekających żołnierzy. Sam Maksymilian zdołał schronić się za mury Byczyny,
jednak wkrótce uznał wyższość wojsk polskich. W rezultacie zrzekł się tytułu króla
polskiego i przestał ubiegać się o polską koronę.
A trzeba wspomnieć, że Byczyna w tamtych czasach była miastem otoczonym
solidnymi murami obronnymi, z których większość zachowała się do dnia
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dzisiejszego. Ponieważ 11 listopada 2018 roku obchodziliśmy uroczystość 100-lecia
odzyskania niepodległości, w Byczynie zorganizowano stosowne obchody, podczas
których poza uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny zorganizowano uroczyste
przejście pod tablicę pamiątkową gdzie złożono kwiaty i odśpiewano hymn.
Następnie wszyscy udali się do kościoła ewangelickiego, w którym odsłonięto
replikę obrazu „Jan Zamoyski pod Byczyną”.

Foto: Krzysztof Tęcza

Do Byczyny przybyliśmy na zaproszenie mieszkanki miasta Basi Brzezińskiej.
Prowadzi ona tam Izbę Pamięci zorganizowaną w Ratuszu. Co prawda Izba znajduje
się na poddaszu, ale można wejść jeszcze wyżej na wieżę gdzie urządzono punkt
widokowy, z którego rozpościera się wspaniała panorama na miasto i okolice.
Aby doświadczyć warunków bytowych obowiązujących w średniowieczu na bazę
obraliśmy Gród Rycerski w Biskupicach pod Byczyną. Jest to warownia zbudowana
z drewna, otoczona fosą, której strzeże załoga wyposażona w armaty mogące
odeprzeć wszelkie ataki. Miejsce to powstało w ramach dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Urzędu Gminy Byczyna.
Odbywają się tutaj międzynarodowe turnieje rycerskie. Wśród załogi grodu
znajdziemy prawdziwych kozaków z Białorusi. Zapewniają oni właściwy klimat tego
miejsca. Na dobry początek przygotowali nam kąpiel w wielkiej drewnianej balii
z podgrzewaną wodą.
Oczywiście pobyt na zlocie nie ograniczał się tylko do biesiadowania i odpoczynku.
W trakcie dnia wyruszaliśmy na objazdy krajoznawcze podczas których
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poznawaliśmy najbliższe okolice. Odwiedziliśmy m.in. Bolesławiec gdzie zachowały
się mury obronne oraz potężna wieża zbudowana z cegły w czasach panowania
Kazimierza Wielkiego. Może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego jednak widok
z wieży po prostu zapiera dech w piersiach. Zwłaszcza po przejściu 77 schodów
częściowo ukrytych w klatce schodowej, umiejscowionej w dwumetrowej grubości
murach.

foto: Krzysztof Tęcza

Bardzo ciekawym miejscem okazał się Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie. Został
on zlokalizowany w dawnym pałacu rodziny Łopuchinów. Generał Krasnokutski
otrzymał majątek za zasługi w tłumieniu powstania styczniowego. Jego córka
Tatiana wyszła za mąż za Iwana Łopuchina. Może dlatego wydarzyła się tutaj
tragedia. Jego syn wyszedł z domu i zaginął. Okazało się, że utonął na pobliskich
bagnach. Ponoć do dzisiaj można spotkać błąkającego się po bezdrożach chłopca
mówiącego po rosyjsku. Sam obiekt jest tak przyjazny dla pensjonariuszy, że
niektórzy zaczęli zastanawiać się czy po przejściu na emeryturę nie zamieszkać
tutaj. Nieopodal pałacu wzniesiono malutką cerkiew. Była to świątynia mająca
służyć za mauzoleum rodziny Łopuchinów. To tutaj został pochowany ich synek.
Gołkowice to miejscowość, tak jak sąsiednie, szczycąca się pięknym drewnianym
kościółkiem. Ten jest pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Warto tutaj zwrócić
uwagę na belkę tęczową, na której umieszczono datę budowy - 1766. Jeśli ktoś
zechce dowiedzieć się czegoś więcej wystarczy podpytać opiekuna dysponującego
kluczami. Naprawdę warto.
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Ale Gołkowice to także uratowany przez pasjonata pałac. Po wojnie pozostawiony
na pastwę losu popadł w ruinę. Dopiero pod koniec poprzedniego wieku gdy
zobaczył go miejscowy przedsiębiorca postanowił on przejąć obiekt i tchnąć
w niego życie. Na szali postawił całe swoje życie. Dosłownie. Sprzedał wszystko co
miał, zlikwidował dobrze prosperującą firmę by zdobyć fundusze na wykup obiektu.
Dzisiaj działa tu gospodarstwo agroturystyczne oraz prowadzone są lekcje jazdy
konnej. Wszystkie działania prowadzone są z funduszy własnych. Ośrodek mimo, iż
położony na uboczu nie cierpi na brak klientów. Może dlatego, że rodzina go
prowadząca jest niezwykle życzliwie nastawiona do turystów.

Foto: Krzysztof Tęcza

Niesamowite wrażenie sprawił na nas wystrój drewnianego kościoła pw. św. Jacka
w Miechowej. Początkowo była to niewielka kaplica wzniesiona dla ewangelików.
Data budowy znajduje się na belce. Jest to rok 1529. Niesamowitość tej świątyni
polega na zachowanym wyposażeniu wczesnobarokowym. Zresztą cały obiekt
pokryty jest XVII wiecznymi kolorowymi malowidłami o motywach roślinnych.
Nawet drzwi wejściowe są tak kolorowo zdobione, że trudno oderwać od nich
wzrok. Nic dziwnego, że parafia św. Augustyna w Kostowie otrzymała nagrodę
„Zabytek zadbany” przyznawaną przez Generalnego Konserwatora Zabytków za
kompleksowy remont tego kościółka.
Kolejnym pięknym drewnianym kościółkiem może poszczycić się miejscowość
Rożnów. Jego fundatorem był starosta warszawski Jan Wielopolski. Obok kościoła
wzniesiono grobowiec rodziny von Eben. Zaprojektował go Carl Gotthard Langhans,
twórca wielu obiektów na Ziemi Jeleniogórskiej. Najbardziej znanym jego dziełem
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jest Brama Brandenburska w Berlinie. Piramida o wysokości 9 metrów
powodowała, że zwłoki ulegały mumifikacji.
Tym razem nasz zlot odbywał się w terminie pokrywającym się z obchodami 100
rocznicy
odzyskania
niepodległości.
Dlatego
oprócz
uczestniczenia
w uroczystościach zaplanowanych w Byczynie postanowiliśmy sami zadbać
o stosowną oprawę tak ważnego dla nas święta. Wszyscy przypięliśmy do piersi
kotyliony a ostatniej nocy został oddany strzał armatni. Na pewno był on słyszany
w całej okolicy.
Tradycyjnie na zlocie najważniejszym posiłkiem jest niedzielne śniadanie,
przygotowywane własnoręcznie przez uczestników. Niełatwo jest usmażyć
jajecznicę ze 140 jaj, kilku kilogramów boczku, kiełbasy i cebuli. Tym razem udało
się, była wyśmienita.

Krzysztof Tęcza
W hołdzie Niepodległej
W Muzeum Karkonoskim 26 października 2018 roku otwarto wystawę pt. W hołdzie
Niepodległej. Tym razem zaprezentowano zbiory Muzeum Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Obejrzeć można było m.in. dzieła Jacka Malczewskiego.
KUL wśród swoich zbiorów posiada także dzieła Jana Matejki i Józefa
Chełmońskiego. Oczywiście to nie wszystko. Dla nas akurat w tym momencie
ważnym faktem było przywiezienie pucharów kryształowych z herbami rodziny
Schaffgotschów. Niestety zbiory jakie ten ród zgromadził przez wiele wieków
zostały po II wojnie światowej rozproszone po całej Polsce. Ponieważ odbyło się to
w majestacie obowiązującego prawa nie możemy ubiegać się o ich zwrot. Na dzień
dzisiejszy stanowią one ozdobę wielu muzeów narodowych w całym kraju. My
musimy zadowolić się możliwością ich czasowego wypożyczania.
Dla tej konkretnie wystawy zostały przywiezione z Lublina dzieła przedstawiające
zarówno sporą wartość historyczną, ale także, co dla nas jest znacznie ważniejsze,
związane z naszym regionem. Przede wszystkim pokazano dzieła wybitnego artysty
Jerzego Nowosielskiego. Trzeba przypomnieć, że akurat on jest autorem dzieł jakie
namalował w obecnej cerkwi w Jeleniej Górze. Innymi eksponatami związanymi z
naszym terenem są kielichy z herbami wspomnianego rodu Schaffgotschów.
Zbiory zaprezentowane w Muzeum Karkonoskim zaprezentował dyrektor muzeum
KUL Krzysztof Szyicki, który jest kuratorem przedstawianej wystawy. Oprócz
prezentacji przyznał on, że jest pod wrażeniem profesjonalizmu pracowników
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Muzeum Karkonoskiego, którzy pomagali mu w organizacji wystawy.
Przedstawicielem KUL-u był ksiądz profesor Andrzej Dębiński, który jako rektor
Uniwersytetu podziękował za możliwość udostepnienia cząstki zbiorów w Jeleniej
Górze.
W trakcie wernisażu radny Sejmiku Dolnośląskiego Marek Obrębalski wręczył Annie
Gul Srebrną Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Pani
Anna zajmuje się konserwacją zbiorów. Jej niezwykłe umiejętności i wiedza
pozwoliły na uratowanie wielu dziel sztuki.

Foto: Krzysztof Tęcza

Bogumił R. Korzeniewski
Tężniopolis wyniesiony na piedestał
Od kilku dekad daje się zauważyć w Polsce wzrost
zainteresowania niecodziennymi budowlami jakimi są
tężnie. Aktualnie istnieje ponad 20 miejscowości, gdzie na
fali popularności wzniesiono tężnie, m.in. w Konstancinie,
Inowrocławiu, Gołdapi, Rabce, Uniejowie, Wieliczce,
Grudziądzu, Dębowcu, Radlinie. W willi w Józefowie
powstało nawet prywatne, rodzinne uzdrowisko.
Funkcjonujące tam tężnie jako nietypowy składnik
architektury znakomicie komponują się z bryłą domu.
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Z uznaniem dla coraz liczniej powstających w Polsce tężni dla ich walorów
zdrowotnych i atrakcyjności turystycznej, stwierdzam jednak, iż Ciechocinek był,
jest i pozostanie hegemonem wśród polskich i europejskich tężniowych budowli.
Przemawia za tym ich znaczenie historyczne, gigantyczne rozmiary i popularność,
ale przede wszystkim fakt, iż dotychczasowy status tężni jako obiektu zabytkowego,
decyzją prezydenta RP z 22 listopada 2017 roku podwyższony został do rangi
POMNIKA HISTORII. A ściślej, jest to kompleks, na który składają się: tężnie, źródło
„Grzybek” i warzelnia soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym, czyli
terytorialnie znacząca część uzdrowiska. Tytuł ten przyznawany jest obiektom
nieruchomym o szczególnej wartości historycznej naukowej, utrwalonych
w powszechnej świadomości i mających duże znaczenie dla dziedzictwa
kulturowego Polski. Artefaktem jest unikatowy zespół budynków, urządzeń
przemysłowych i terenów, dokumentujący na przestrzeni lat szczególny charakter
działalności przemysłowej i uzdrowiskowej Ciechocinka. Na tym jednak nie koniec.
Według słów gestora ciechocińskich zabytków w osobie prezesa Przedsiębiorstwa
Uzdrowisko Ciechocinek, podejmowane są dalsze działania w celu umieszczenia ich
na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Foto: Bogumił R. Korzeniewski

Wśród istniejących w Polsce 91 Pomników Historii, sześć z nich znajduje się na
terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego. Są to: Ciechocinek, rezerwat
archeologiczny w Biskupinie, stare miasto w Chełmnie, zespół zabytkowych
spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły w Grudziądzu, zespół dawnego
klasztoru Norbertanek w Strzelnie oraz stare i nowe miasto w Toruniu.
„Tężniopolis”, takim poetyckim mianem określił Ciechocinek miejscowy poeta,
piewca kurortu Janusz Żernicki. Jest w tej nazwie osadzona w realiach nasza
odrębność uzdrowiskowa, ale jest też coś z greckiej architektury antycznej, a zatem
wzorce z pogranicza doskonałości. Czyż „Tężniopolis” nie jest bardziej oryginalnym,
godnym popularyzacji mianem Ciechocinka niż powszechnie powielanie określenia
„Perła uzdrowisk” w odniesieniu do niemal wszystkich polskich kurortów?
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Kujawskie uzdrowisko Ciechocinek, sytuuje się - jeśli przyjąć tylko miarę
popularności i liczbę przebywających w nim kuracjuszy i turystów - w ścisłej
krajowej czołówce w rankingu uzdrowisk polskich. Na pojemność Ciechocinka
składa się 11 tysięcy stałych mieszkańców i około cztery tysiące miejsc
w sanatoriach, szpitalach uzdrowiskowych, SPA, hotelach i pensjonatach.
Lecznictwo uzdrowiskowe i tężnie, takie skojarzenia wywołują zwykle u pytanych
gdziekolwiek w Polsce ludzi o hasło „Ciechocinek”. Zabytkowe tężnie, symbol i herb
miasta, są w istocie wizytówką i znakiem rozpoznawczym uzdrowiska. Zaś
usytuowana nieco na uboczu, nad Wisłą, zabytkowa warzelnia soli, pozostaje jakby
w ich cieniu. A przecież opowieści o historii Ciechocinka należałoby zaczynać zawsze
od konstatacji, iż: „Na początku była sól”. Poczynając od średniowiecznych pieców
warzelnych, po XIX wieczne tężnie wraz z warzelnią soli, za sprawą dobrodziejstwa
matki natury, nieprzerwanym rytmem, przez stulecia pozyskujemy sól, określaną
przymiotnikami „ciechocińska” i ”warzona” (w odróżnieniu od kamiennej soli
kopalnianej, sól warzona powstaje w wyniku obróbki termicznej). A rytm ów
wyznacza praca całych pokoleń. W zachowanych kronikach dopatrzyć się bowiem
można dynastyczności rodów utrzymujących się z warzelnictwa. Wśród
współczesnych tężników, saliniarzy i zwaryczów byli i tacy, którzy przy produkcji soli
przepracowali półwiecze. Uruchomienie produkcji soli miało miejsce w roku 1832,
czyli cztery lata przed oficjalną datą - rokiem 1836, od którego liczy się działalność
uzdrowiskowa Ciechocinka. Rodowód warzelnictwa soli i początków i działalności
uzdrowiskowej przypada zatem na okres Polski pod zaborami. Ciechocinek znalazł
się wówczas pod zaborem rosyjskim i z tego okresu pochodzi odrestaurowana,
czynna cerkiewka w stylu zauralskim z 1894 roku.
Ciechocińska sól warzona zawiera przydatne dla organizmu pierwiastki, jest ceniona
w przemyśle spożywczym. Ubocznymi jej produktami są szlam i ług leczniczy do
zabiegów w warunkach domowych Nie wszyscy jednak wiedzą, iż źródło „Grzybek",
tężnie i warzelnia soli żyjąc w ścisłej symbiozie stanowią produkcyjny ciąg
technologiczny. W metodach procesu odparowywania i krystalizacji soli niewiele się
zmieniło od początku istnienia warzelni, wszak u jej bram jakby widniał wirtualny
zakaz „Cywilizacji i postępowi technicznemu wstęp wzbroniony”. Paradoksalnie fakt
ten jest dziś i w dalszej perspektywie jej atutem, a nie wadą. Warzelnia soli jest
obiektem zabytkowym in situ, ze statusem pomnika historii, mimo, że dzisiejsza
produkcja warzelni soli nie ma już tak fundamentalnego znaczenia jak w pierwszych
latach funkcjonowania zakładu. In situ, według definicji łacińskiej, oznacza ochronę
zabytku w jego naturalnym środowisku zlokalizowanym i nieprzerwanie istniejącym
na wolnym powietrzu, w tym samym miejscu od początku powstania, gdzie na
przestrzeni lat nie dokonywano rekonstrukcji cywilizacyjnych lub były one
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minimalne. Tego typu zabytkowe obiekty, w odróżnieniu od parków
etnograficznych nazywane są SKANSENAMI. Wszystkie te wymogi spełnia
CIECHOCIŃSKA WARZELNIA SOLI. Jako gorący zwolennik idei utworzenia tamże
skansenu pod roboczą nazwą „Ciechociński skansen solowarstwa polskiego”,
pisałem o tym w artykule „Postawmy na skansen” i dalej krzewię tę ideę. Tuszę, że
przyznanie warzelni soli w grudniu 2017 roku statusu pomnika historii stanowi
milowy krok w tym kierunku.

Foto: Bogumił R. Korzeniewski

W dobie wysoko zaawansowanej cyfryzacji niemal każdej dziedziny współczesnego
życia, takie obiekty jak ciechocińskie tężnie i warzelnia soli, a także tam pracujący
ludzie o mentalności analogowej, czyli, w dobrym tego słowa znaczeniu jakby
z innej epoki, stanowią nieocenioną wartość historyczną, materialną i kulturową.
W klimat ten znakomicie wpisują się istniejące, muzealnicze zbiory eksponatów
związanych z solowarstwem i lecznictwem uzdrowiskowym jakie oglądać można
zwiedzając zabytkową warzelnię soli.
Sól niejedno ma imię. Według Starego Testamentu sól była symbolem
wypróbowanej pewności i trwałości. Od najdawniejszych czasów oznacza wierność i
gościnność. Ze wszystkich ciał nie ma nic pożyteczniejszego nad sól i słońce
skonstatował historyk i pisarz rzymski Gajusz Pliniusz Młodszy. Do dziś kultywuje się
obrzędy i zwyczaje, np. powitanie gości chlebem i solą. Twórca światowego
skautingu Baden Powell zwykł był mawiać „Sól jest gorzka, ale dodawana w małych
dawkach podnosi smak różnych potraw. „To jest chlorek sodu” – powie o soli
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chemik i oznaczy ją symbolem NaCl, Krystaliczny minerał zwany halit ” – stwierdzi
mineralog, a dla gospodyni domowej będzie to zwykła sól kamienna lub kuchenna.
I wszyscy mają rację. Gospodyni domowej przypadnie jeszcze dokonanie wyboru
między solą kamienną np. z Kopalni Soli w Wieliczce lub Bochni, a solą warzoną np.
ciechocińską.
Nazwa „tężnie”, dawniej gradiernie, pochodzi od dokonującego się tu procesu
stężania solanki służącej do produkcji soli. Opracowaniem projektów i kosztów zajął
się pochodzący z Freiburga w Saksonii inżynier i radca górniczy Jakub Graff, prof.
Akademii Górniczej w Kielcach. Dwie pierwsze tężnie zbudowano w latach 18241833, a trzeci segment w 1859 roku. Długość poszczególnych trzech segmentów
tężni wynosi: I 651 m, II – 724 m, III 366 m. Wszystkie mają u podstawy szerokość
10 m, wysokość 15,8 m, a łączna ich długość wynosi 1741 m. Z wyjątkiem
podmurówki z cegieł przy tężni nr III, jest to konstrukcja wykonana całkowicie
z drewna, bowiem sól w zawrotnym tempie koroduje części metalowe, natomiast
dla drewna jest substancją konserwującą. Szkielet konstrukcji budowli stanowią
grube belki z żywicznego drewna sosnowego i świerkowego, a wkopane w ziemię
wsporniki, z pali dębowych. Środek szkieletu wypełnia około 50 tys. m3 faszyny
cierniowej – krzewu tarniny, która z racji swej sprężystości najbardziej nadaje się do
tego celu. O rozmiarach tej niezwykłej, gigantycznej inwestycji świadczy fakt, że
budowa pochłonęła około 19 tys. m3 drewna. Była to wówczas wielkość około
jednego promila masy drewna pozyskiwanego rocznie w całym kraju.
Po latach solnej prosperity następuje wzrost znaczenia Ciechocinka jako
uzdrowiska, a tym samym przewartościowanie roli jaką spełniają tężnie.
Z dominującej dotychczas funkcji produkcyjnej, na czoło wysuwa się ich funkcja
lecznicza. Długoletnie badania dowiodły, że w wyniku działania tężni, stanowiących
wielkie, naturalne inhalatorium jodowo – ozonowe, klimat strefy okołotężniowej
zbliżony jest do nadmorskiego. Zalecane przez lekarzy spacery przy tężniach
działają uzdrawiająco na schorzenia górnych dróg oddechowych i tarczycy. Dziś sól
produkuje się przede wszystkim dlatego, aby w drugim ogniwie ciągu
technologicznego – przy tężniach, wytwarzać mikroklimat o znaczeniu leczniczym.
To dla tych celów, mimo bezwzględnych praw ekonomicznych i współzależności
między potrzebami lecznictwa uzdrowiskowego, a deficytową z założenia produkcją
soli, szlamu i ługu leczniczego, przyszłość tężni i warzelni soli jawi się w różowych
barwach.
Zabytkowe tężnie ciechocińskie są w istocie jedną z nielicznych i największych
budowli tego typu w Europie. Swoją leczniczą i produkcyjną funkcję spełniają
nieprzerwanie od ponad 180 lat. Wychodzący na przełomie lat 1960-1970 tygodnik
„Światowid” ogłosił ogólnopolski konkurs pod nazwą „siedem pomników techniki
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polskiej”. Wśród kilkudziesięciu pretendentów do tytułu „pomnik”, ciechocińskie
tężnie uplasowały się w pierwszej dziesiątce. Prezentując tężnie tygodnik
„Światowid” pisał o nich: Architektura jest w proporcjach swych szlachetna i piękna.
Jest to także nie tylko zabytek techniki lecz i architektury, najbardziej utylitarnej ze
sztuk pięknych. Mają też tężnie wiele prozaicznych i poetyckich określeń. Jednakże
miano „Pomnik Techniki Polskiej ”, a zwłaszcza podniesienie do rangi POMNIKA
HISTORII, w sposób szczególny nobilituje ciechocińską budowlę do rzędu zabytków,
a zarazem czołowych osiągnięć polskiej myśli naukowo-technicznej.
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Spotkania krajoznawcze
Krzysztof Tęcza
Wielka Wojna w cieniu Karkonoszy
W środę 17 października 2018 roku w pałacu w Bukowcu miało miejsce otwarcie
wystawy pt. Wielka Wojna w cieniu Karkonoszy. Wydarzenie to zostało
poprzedzone spotkaniem, podczas którego wykład wygłosił prof. UWr dr hab.
Tomasz Przerwa z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry oraz Związek Gmin
Karkonoskich
(Regionalna
Pracownia
Krajoznawcza
Karkonoszy);
współorganizatorami: Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej
Górze i Karkonoskie Towarzystwo Naukowe. Wsparcia finansowego udzieliła
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej a patronatem objęła Sieć Ziem
Zachodnich i Północnych.
Zapewne pojawi się zaraz pytanie skąd taki temat, co skłoniło organizatorów do
przedstawienia tego typu obiektów. Otóż podtytuł wystawy: ”Niemieckie i polskie
miejsca pamięci w regionie jeleniogórskim z perspektywy minionego stulecia”
wyjaśnia wszystko. Bo na przestrzeni stu lat od zakończenia I wojny światowej
i uzyskania przez Polskę niepodległości, na Śląsku, ale nie tylko, powstało wiele
pomników upamiętniających poległych podczas działań wojennych. Byli to
mieszkańcy poszczególnych miejscowości. I nie koniecznie byli to Niemcy. Jak
wiadomo w czasie I wojny światowej Polacy byli poddanymi trzech mocarstw i w
związku z tym byli wcielani do armii tych państw. Większość postawionych w latach
dwudziestych XX wieku pomników nie przedstawia dużej wartości artystycznej, ale
część z nich była dziełem znanych artystów.
Po II wojnie światowej, gdy na Ziemię Jeleniogórską zaczęli przybywać
przesiedleńcy z terenów nazywanych dzisiaj Kresami, część z tych pomników
postanowiła rozebrać by w ich miejsce wystawić pomniki upamiętniające ofiary
kolejnej wojny. W niektórych miejscach ustawiano kapliczki czy symbole religijne.
Działo się to głównie tam gdzie miejsce zajmowane przez pomnik było bardzo
eksponowane, by nie rzec, że było miejscem centralnym danej miejscowości.
Zdarzały się oczywiście akty niszczenia takich pomników ze względu na przeżyte
dopiero co okrucieństwa wojny. To niejako zrozumiałe. Zdarzały się jednak także
wypadki rozkradania pomników ze względu na materiał budowlany, z którego były
wykonane. Dzisiaj czasy te wygląda, że już minęły. Coraz więcej widać pomników
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odnowionych z uporządkowanym terenem wokół nich. Niektóre z omawianych
pomników były wtórnie wykorzystywane do upamiętnienia ofiar kolejnej wojny.
Dlatego dzisiejsze spojrzenie na te pomniki nie jest już takie same jak to sprzed
kilkudziesięciu lat. Dzisiaj często nikt nie ma problemu z faktem ich istnienia. Są one
bowiem upamiętnieniem ludzi, którzy tutaj żyli, sąsiadów, krewnych czy znajomych.
Oczywiście czas oraz masowe przemieszczanie się ludności w okresie powojennym
zatarł te relacje, ale fakt istnienia tych pomników nie jest już czymś co nam
przeszkadza.
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W ramach projektu powstaje publikacja poświęcona wspominanym obiektom.
Dzięki temu będziemy mogli dowiedzieć się gdzie one się znajdowały, gdzie się
zachowały, i jakim celom służą dzisiaj. Nie jest łatwe znalezienie materiałów
dotyczących konkretnych pomników, jeśli chodzi o ich projektanta czy wykonawcę,
ale dzięki żmudnej pracy Iva Łaborewicza i Marka Szajdę sporo takich informacji
znajdzie się w planowanej publikacji.
Podczas spotkania w Bukowcu odbyła się debata o polsko-niemieckiej pamięci w
kontekście setnej rocznicy od zakończenia I wojny światowej. Debatę poprzedził
wykład prof. Tomasza Przerwy, który omówił uwarunkowania polityczne
i gospodarcze jakie miały miejsce na terenie Niemiec. Przypomniał, że Niemcy jako
państwo miały wielkie problemy po przegranej wojnie. Zwłaszcza gospodarcze. Ale
tak jest po każdej wojnie. W tym jednak przypadku było inaczej, gdyż kraj zamiast
podnosić się z ruin, wpadł w zapaść gospodarczą. Pojawiła się olbrzymia inflacja co
miało negatywny wpływ na wszelkiego rodzaju działalność gospodarczą i warunki
życia ludzi. Ale, o dziwo, ludzie doświadczeni okrutnościami wojny, chcieli
odreagować. Dlatego mimo ciężkich warunków starali się jak najwięcej czerpać
z życia. Organizowali zabawy, potańcówki, rozwijała się turystyka. Dziwnym np. jest
to, że większość wspomnianych pomników została wzniesiona właśnie w tym
najgorszym okresie. W naszym regionie zaczęła się wówczas rozwijać turystyka
górska. Doprowadziło to do podniesienia atrakcyjności tych ziem poprzez
powstawanie nowych miejsc obsługi turystów. Ale nie tylko. Wiązało się to z całą
gospodarką.
Wszystko zmieniło się w latach trzydziestych XX wieku kiedy do władzy doszły siły,
które doprowadziły do wybuchu kolejnej wojny. I wszystko zmieniło się w okresie
tejże wojny, a także po jej zakończeniu.
Patrząc na to wszystko należy zadać sobie pytanie: jak my dzisiaj odbieramy
pomniki z okresu kiedy zakończono I wojnę światową, ale także okresu kiedy to
Polska ponownie pojawiła się na mapie Europy. Wydaje się, że na tak postawione
pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy z nas musi odpowiedzieć sobie na
to pytanie indywidualnie. Każdy z nas pewnie inaczej to postrzega i inaczej myśli
o tym. Najważniejsze jest jednak by w naszym myśleniu brać pod uwagę, że
pomniki te są cząstką historii, historii tych ziem, historią ludzi, którzy tu mieszkali
przed nami. Dlatego bardzo cenne były wypowiedzi osób, które włączyły się do
dyskusji. Głos zabrali m.in.: Przemysław Wiater, Stanisław Kańczukowski, Józef
Zaprucki.
Stanisław Kańczukowski odniósł się do pomników na Kresach. Podczas swoich
licznych wypraw miał okazję spotkać się z miłym wydarzeniem kiedy to obecni
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mieszkańcy ziemi kiedyś zamieszkiwanych przez Polaków odnowili pomnik związany
z naszą historią.
Przemysław Wiater przypomniał, że nowi mieszkańcy tych ziem, którzy musieli
pozostawić swoje rodzinne miejsca, doświadczeni okropnościami wojny, nie
koniecznie darzyli sentymentem niemieckie pomniki. Ze względu jednak na bliskość
granicy i kontakty z Niemcami to nastawienie zmieniało się.
Józef Zaprucki powiedział o obiektach jako o znakach obcej kultury. Początkowo
były one traktowane wrogo jednak z upływem czasu stawały się elementem
krajobrazu, może nie do końca upragnionym, ale już nie wrogim.
Do dyskusji włączył się także słuchacz z Niemiec, który przedstawił fakty niszczenia
takich pomników także na terenach zamieszkałych przez Niemców. Wynika to
oczywiście z zupełnie innych uwarunkowań.
Dyskusja, jaką przeprowadzono w Bukowcu, jest tylko zaczątkiem do zastanowienia
się nad tym jak dzisiejszy mieszkaniec tej ziemi odnosi się do tego typu obiektów.
Czy powinny one pozostać w naszym krajobrazie, czy fakt zmiany ich funkcji
wpłynął pozytywnie na ich zachowanie, czy w końcu stanowią one dla nas jakiś
problem emocjonalny czy są już tylko zwykłym pomnikiem historii jaka przetoczyła
się po tych ziemiach.
Na zakończenie podam, że dyskusję poprowadzili Ivo Łaborewicz i autor tych słów.
Zaprezentowana wystawa będzie dostępna w siedzibie Związku Gmin karkonoskich
w Bukowcu przez miesiąc.
Jako uzupełnienie tematu została wydana publikacja pt. Wielka Wojna (1914-1918)
w cieniu Karkonoszy. Pozycja ta wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry,
wydrukowana w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Karkonoszy (działającej
w Związku Gmin Karkonoskich), opracowana przez Ivo Łaborewicza i Marka Szajdę,
została pomyślana jako materiały edukacyjne dla szkół ponadpodstawowych.

Marta Gołembiewska, Małgorzata Walczak-Kubiak
XLVIII Centralny Zlot Krajoznawców w Kaliszu
Kaliski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Stanisława
Graevego, pod patronatem Prezesa Zarządu Głównego PTTK - Jacka Potockiego,
Prezydenta Miasta Kalisza - Grzegorza Sapińskiego oraz Starosty kaliskiego Krzysztofa Nosala, zorganizował w dniach od 23 sierpnia do 26 sierpnia 2018 roku
w Kaliszu XLVIII Centralny Zlot Krajoznawców (CZAK). Był to już drugi zlot w dziejach
kaliskiego oddziału PTTK, pierwszy odbył się w 2006 roku.
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Warto przy okazji przypomnieć, że organizatorem CZAK, od pierwszej edycji jest
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Pierwszy Centralny Zlot Aktywu
Krajoznawców zorganizowany przez PTTK odbył się w 1971 roku w Bryzglu nad
Wigrami i miał charakter narady programowej. Kolejne zloty organizowane przez
Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK wspólnie z Zarządami
Wojewódzkimi lub oddziałami PTTK poświęcone były poznaniu wybranych terenów
i omówieniu najistotniejszych dla Towarzystwa zagadnień programowych. Od 1995
roku zostały opracowane przez Zarząd Główny założenia programowoorganizacyjne, które obowiązują kolejnych organizatorów CZAK.
Kaliski oddział PTTK dołożył wszelkich starań, aby ustalone założenia programowe
zostały zrealizowane. W związku z powyższym za główne cele programowe przyjęto
m.in. uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości, promocję miasta Kalisza,
popularyzację walorów turystycznych Ziemi Kaliskiej, propagowanie obiektów
i miejsc Kanonu Krajoznawczego Polski oraz popularyzację działalności
krajoznawczej i publicystycznej, a także integrację środowisk krajoznawczych Polski.
Przygotowaniem tegorocznego Zlotu zajął się komitet organizacyjny w składzie:
Mateusz Przyjazny-komandor, Danuta Urbaniak-wicekomandor, Andrzej Matysiakkierownik tras, Iwona Konopka- Kapitaniak-sekretarz, Dżesika Marciniak, Wacława
Malag – kwatermistrzostwo, Olimpia Piątczak-kierownik biura i Jolanta Kowalskaskarbnik. Obsługą przewodnicką pod czujnym okiem przewodniczącego kaliskiego
Koła Przewodników Andrzeja Matysiaka zajęły się Małgorzata Walczak-Kubiak,
Barbara Galuba, Elżbieta Siarkiewicz oraz Marta Gołembiewska. Grono
przewodników wspierane było przez kolegę Pawła Andersa - regionalistę, autora
wielu przewodników i publikacji o Wielkopolsce, który z chęcią wzbogacał swoim
doświadczeniem wiedzę uczestników Zlotu. Wszystkie wydarzenia uwiecznił
Mariusz Ługowski.
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W ciągu kilku dni uczestnicy CZAK-u poznali najciekawsze zakamarki i miejsca Ziemi
Kaliskiej i okolic. Tegoroczny CZAK tradycyjnie rozpoczął się w dniu 22 sierpnia 2018
roku wycieczką przedzlotową. Uczestnicy udali się w podróż po Puszczy Pyzdrskiej,
gdzie wysłuchali wykładu kolegi Andrzeja Matysiaka o występowaniu
i zastosowaniu rudy darniowej w budownictwie wiejskim, dawnego osadnictwa
olęderskiego. Warto podkreślić, że Puszcza Pyzdrska jest jednym z największych
skupisk wsi olęderskich w Polsce o bogatym krajobrazie. Następnie zwiedzili
klasztor franciszkański na skarpie nad rzeką Wartą w miejscowości Pyzdry,
w którym w zabudowaniach poklasztornych obecnie znajduje się Muzeum Ziemi
Pyzdrskiej. Krajoznawcy podziwiali również pocysterski zespół klasztorno-kościelny
w Lądzie nad Wartą, uznawany za jeden z najcenniejszych polskich zabytków.
W dalszą podróż wybraliśmy się do Kołaczkowa, gdzie przebywał w latach 19201925 Władysław Reymont. Kolejnym punktem była miejscowość Winna Góra.
Dobra winnogórskie otrzymał za zasługi od Napoleona gen. Jan Henryk Dąbrowski,
który ożeniwszy się z Barbarą Chłapowską, żył w pałacu aż do śmierci.
W kolejnym dniu nastąpiła uroczystość inauguracji XVIII Centralnego Zlotu Aktywu
Krajoznawców w sali recepcyjnej kaliskiego Ratusza. Był to dzień szczególny,
bowiem uczestnicy wysłuchali wystąpienia władz oraz zaproszonych gości. Otwarcia
Zlotu dokonali przede wszystkim Prezydent Miasta Kalisza - Grzegorz Sapiński,
Prezes Zarządu Głównego PTTK – Jacek Potocki oraz Prezes kaliskiego Oddziału
PTTK – Mateusz Przyjazny. Ważne miejsce w uroczystościach inauguracyjnych zajęła
również prelekcja kolegi Piotra Sobolewskiego „Sekrety Kalisza” i kolegi Andrzeja
Matysiaka „Atrakcje turystyczne regionu kaliskiego”. Można było także obejrzeć
bogatą kolekcję znaczków i odznak ze zbiorów kolegi Bogusława Mończyńskiego.
Kolekcja wprowadzała w zachwyt z powodu ilości różnorodności. Oprawa odznak
była bardzo czytelna i zachęcała do zapoznania się z nimi. Po uroczystym obiedzie
krajoznawcy zwiedzali Kalisz, najstarsze miasto w Polsce. Uczestnicy wpierw udali
się w podróż zabytkowymi autobusami marki San i Jelcz do schronu atomowego,
następnie do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu. W Rezerwacie
Archeologicznym na Zawodziu spojrzeli na Kalisz przez pryzmat, dostrzeżonej przez
Klaudiusza Ptolemeusza w II w n.e., starożytnej Kalisii oraz w odsłonie
wczesnośredniowiecznego grodu, który za czasów księcia Mieszka III Starego zyskał
duże znaczenie pod względem gospodarczym i politycznym. Następnie rozpoczęli
spacer po Kaliszu lokacyjnym, odkrywając jego najciekawsze tajemnice. Lokacji
miasta Kalisza dokonał książę Bolesław Pobożny w 1257 roku. Akt lokacyjny
niestety nie zachował się, ale istnieje dokument z 11 czerwca 1282 r.
potwierdzający nadanie tych praw przez księcia Przemysław II, dlatego Kaliszanie,
co roku święto narodzin swojego miasta obchodzą właśnie 11 czerwca. W Kaliszu
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zachowało się kilka oryginalnych zabytków. Przede wszystkim katedra p.w. św.
Mikołaja, Sanktuarium św. Józefa, kościół p. w. św. Stanisława Biskupa czy też
zespół budynków pojezuickich. W Sanktuarium św. Józefa po wystąpieniu kustosza
ks. Jacka Ploty, udostępniony został skarbiec, w którym znajduje się m.in. kopia
pateny romańskiej z czasów Mieszka III Starego, ufundowanej dla opactwa
cystersów w Lądzie, kopia kielicha z czasów Kazimierza Wielkiego oraz oryginalny
obraz z 1424 r. przedstawiający Matkę Boską Ab Igne, a także zabytkowe
monstrancje i ornaty. Pokazane zostały także podziemia z pochówkiem arcybiskupa
Stanisława Karnkowskiego. Warto wspomnieć, że w Sanktuarium św. Józefa
upowszechniony jest od XVII wieku kult św. Józefa, bowiem mieszkaniec wsi Szulec
niejaki Stobienia ufundował cudowny obraz Świętej Rodziny, za pośrednictwem
którego miało miejsce wiele łask i uzdrowień. Świętemu Józefowi kaliskiemu życie
zawdzięczają również księża i pozostali więźniowie obozu w Dachau.
W podziemiach kościoła czakowicze obejrzeli muzeum męczeństwa i wdzięczności,
w której umieszczono przede wszystkim tablicę z nazwiskami księży uwięzionych
w obozie w Dachau, a także rzeczy, ubrania i listy związane z pobytem w obozie.
Każdego roku w kwietniu odbywa się uroczystość upamiętniająca to wydarzenie.
Podczas pobytu w Kaliszu papież Jan Paweł II zawierzył świętemu Józefowi
wszystkie rodziny na świecie i przede wszystkim ochronę życia poczętego. Poza tym
odwiedzili jeden z najstarszych kościołów w Kaliszu, ufundowany przez księcia
Bolesława Pobożnego - katedrę p.w. św. Mikołaja, gdzie wysłuchali ciekawej
opowieści o dziejach tego obiektu, wygłoszonej przez kolegę Andrzeja Matysiaka.
Później krajoznawcy udali się na kaliskie planty. Niegdyś biegła tutaj odnoga rzeki
Prosny, którą zasypali w czasie II Wojny Światowej Niemcy, używając do tego
książek ze zbiorów prywatnych i państwowych społeczności polskiej i żydowskiej.
O tym fakcie informuje znajdujący się tam pomnik książki. Nieopodal plant znajduje
się także budynek, w którym mieściła się pensja Heleny Semadeniowej. Naukę
przez dwa lata pobierała tutaj Maria Szumska (Dąbrowska), słynna
powieściopisarka, opisująca w Nocach i dniach Kalisz i jego okolice. Piękną
architekturę i krajobraz kaliskiego parku mogli krajoznawcy podziwiać podczas
wieczornego spaceru, któremu przewodzili: kolega Andrzej Matysiak i kolega Zenon
Florczyk. Na zakończenie dnia odbyło się Forum krajoznawcze pod czujnym okiem
przewodniczącego Krajowej Komisji ZG PTTK - Szymona Bijaka, który poruszył
istotne tematy dotyczące działalności krajoznawczej.
Trzeci dzień rozpoczął się od zwiedzania założenia pałacowo-parkowego
w Śmiełowie. Podczas zwiedzania Muzeum Adama Mickiewicza wysłuchaliśmy
ciekawej opowieści pani kustosz o pobycie poety w Śmiełowie. Czakowiczów
wprawił w zachwyt uroczy ogródek Zosi i dąb Mickiewicza, znajdujący się w parku.
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Punktem kolejnym były ruiny pałacu Opalińskich, a także młyn nad Lutynią
w pobliskiej Wilkowyi. Natomiast w Witaszycach obejrzeliśmy muzeum dwóch
imperiów: Wojen Napoleońskich i Gwiezdnych Wojen. Pobyt umilił nam
poczęstunek, któremu towarzyszył huczny wystrzał z armaty. Z kolei w Goluchowie
zobaczyliśmy przepiękny 160 ha park, na terenie którego leży zamek Izabeli z
Czartoryskich Działyńskiej. Ponadto udaliśmy się do głazu narzutowego św. Jadwigi.
Po zwiedzaniu Gołuchowa kolejnym punktem było Sanktuarium Matki Boskiej
Turskiej. W Tursku zastała nas niespodzianka, bowiem lokalny zespół Tursko
zatańczył w strojach ludowych wiele tradycyjnych tańców tego regionu między
innymi „poćpanego”.
Czwarty dzień rozpoczęliśmy zwiedzaniem zabytkowego kościoła sióstr cysterek
w Ołoboku. W naszej podróży dotarliśmy także na Koniec Świata, aby dalej
popędzić do Kuźnicy Grabowskiej i zwiedzić muzeum edukacji im. Mariana
Falskiego. Tam obejrzeliśmy klasę szkolną z XX-lecia międzywojennego. Kto miał
dobry wzrok mógł pokusić się o znalezienie w elementarzu znanego wszystkim
zdania „Ala ma kota”. Kolejnymi przystankami były Kania, a tam krzyż przydrożny
ludowego artysty Pawła Brylińskiego wyrzeźbiony z jednego kawałka drewna.
Mikstat zwany Małym Paryżem ze wspaniałym drewnianym kościołem
przycmentarnym św. Rocha. Na samym szczycie najdalej wysuniętej na północ
kulminacji Wzgórz Ostrzeszowskich powitał nas Kotłowski kościół pw. Narodzenia
NMP. Zbudowany w stylu romańskim w 1108 roku z fundacji Pawła Włostowica.
To jeden z niewielu zachowanych kościołów wybudowanych w stylu romańskim.
W Antoninie z powodu remontu nie udało nam się zwiedzić Pałacu Myśliwskiego
Radziwiłłów, jednak nie lada gratką było zwiedzanie kaplicy radziwiłłowskiej
i zobaczenie trumien, a ci o mocnych nerwach mogli nawet zobaczyć
zmumifikowane ciało jednego z członków rodu. Kolejnym punktem podróży był
Ostrzeszów. Chętni mogli wejść na stołp - pozostałość po zamku Kazimierza
Wielkiego. Zwiedziliśmy muzeum i zajrzeliśmy do kościoła farnego pw. Matki
Boskiej Wniebowziętej. Prawdziwą atrakcją było obejrzenie pałacu w miejscowości
Sośnie. To obiekt wyjątkowy, bo obity dębem korkowym z Afryki. Mimo, że jest
opuszczony, a jego właściciel nie wykonuje koniecznych remontów wewnątrz nadal
widać jego świetność w postaci mahoniowych sufitów, zgrabnych klatek
schodowych i fresków na ścianach ze scenami z polowań. W drodze do Kalisza
zobaczyliśmy kolejny krzyż Pawła Brylińskiego w Tarchałach Wielkich, dworzec
w Nowych Skalmierzycach, a także symbolicznie przekroczyliśmy granicę pruskorosyjską, co zostało potwierdzone pamiątkowym dyplomem jaki otrzymali
czakowicze. Po trudach zwiedzania przyszedł czas na przyjemności i przejazd na
biesiadę turystyczną do pobliskiego Szwacina.
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Na biesiadzie wysłuchaliśmy przemówienia Lecha Drożdżyńskiego, który odebrał
w imieniu komandora przyszłego CZAK puchar przechodni przekazany mu przez
komandora obecnego zlotu- Mateusza Przyjaznego. Głos zabrał także
przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK Szymon Bijak, a nad całością czuwał
komandor Mateusz Przyjazny. Wszyscy miło spędziliśmy czas przy wspólnym
biesiadowaniu, któremu towarzyszył uroczy śpiew koleżanek z kaliskiego oddziału
PTTK przy akompaniamencie koleżanki Wacławy Maląg.
W ostatnim dniu odwiedziliśmy najbliższe okolice Kalisza. Kościół w Zborowie to
miejsce, w którym miał miejsce cud wskrzeszenia chłopca, który został
upamiętniony na jednym z fresków na Jasnej Górze. Udaliśmy się do miejsca
narodzin Marii Dąbrowskiej do Russowa, gdzie w dworku urządzone zostało
muzeum poświęcone pisarce. Niestety nie ma on oryginalnego wyglądu, bo
w latach powojennych mieściła się tu szkoła, później mieszkali prywatni lokatorzy.
Budynek popadał w ruinę i nie nadawał się do remontu. Po śmierci pisarki w 1965
roku władze Kalisza podjęły starania o utworzenie muzeum. Dworek odbudowany
został od podstaw w 1971 r. Obok muzeum w parku znajduje się niewielki skansen,
w którym zgromadzone są zabytki budownictwa wiejskiego regionu kaliskiego.
Pobliski Opatówek związany był z gen. Józefem Zajączkiem i jego małżonką „lodową
panią”, której uroda sławiona była w całej Europie. Obejrzeliśmy pozostałości
zespołu pałacowego z parkiem i zabudowaniami folwarcznymi. W parku
zobaczyliśmy pierwszy żeliwny most z 1824 roku. Zajrzeliśmy do kościoła w którym
znajduje się kaplica grobowa generała. Najwięcej czasu spędziliśmy w Muzeum
Historii Przemysłu. Założono je w budynku będącym pozostałością po fabryce
Fidlerów, w której produkowano sukno. Jest to jedyny w Europie zachowany
w pełni zabytek architektury fabrycznej z 1 połowy XIX wieku. Jego szczególna
wartością są oryginalne drewniane stropy, z potężnymi belkami o długościach
dochodzących do 14 metrów. Ekspozycja prezentowana jest na 5 kondygnacjach.
A prezentowane ekspozycje to m.in. „XIX wieczne napędy, wynalazcy, pracujące
maszyny”, „Drukarnie kaliskie XIX-XX wiek”, „Przemysł w Kaliskiem w okresie
industrializacji ziem polskich”. Na pierwszym piętrze można zobaczyć 35
fortepianów wyprodukowanych w XIX i XX wieku na ziemiach polskich.
Przewodniczka Elżbieta Siarkiewicz zasiadła do instrumentu z kaliskiej fabryki
Arnolda Fibigera i zagrała walca z ekranizacji powieści Marii Dąbrowskiej „Noce
i dnie”. Ostatnim odwiedzonym miejscem było Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
i zwiedzenie dwóch sal wystawowych - ekspozycji dotyczących archeologii oraz
historii Kalisza i regionu kaliskiego. Po powrocie do bursy nastąpił czas pożegnań
i oczekiwania na XVXIX CZAK w Poznaniu w dniach 22-25 sierpnia 2019 r.
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Krzysztof Tęcza
Forum publicystów krajoznawczych na Ziemi Jeleniogórskiej 2018
W dniach 13-16.09.2018 r. na zlecenie Wielkopolskiego Klubu Publicystów
Krajoznawczych zorganizowałem tzw. międzyforum na Ziemi Jeleniogórskiej.
Chodziło o to by ludziom zajmującym się krajoznawstwem pokazać nasz region.
Fora krajoznawcze odbywają się od prawie 40 lat, jednak zawsze miały miejsce
w Wielkopolsce. Tym razem chodziło o pokazanie czegoś nowego, ciekawego
i zupełnie odmiennego, niż to do czego przyzwyczaili się uczestnicy takich spotkań.
Ponieważ Ziemia Jeleniogórska jest bogata jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju zabytki,
czy to architektoniczne, czy to przyrodnicze, a także ma bardzo urozmaiconą
i niezwykle ciekawą historię, postanowiłem podjąć wyzwanie organizacji kolejnego
spotkania, właśnie u nas.

Foto: Krzysztof Tęcza

Pierwszego dnia czyli w czwartek 13 września 2018 roku pokazałem gościom Jelenią
Górę i Bukowiec. Jelenia Góra to przecież miasto, o którym pisze się już od roku
1108. Ma więc ponad dziewięćset lat. W tym czasie zdarzyło się tutaj wiele
doniosłych zdarzeń historycznych. Ale nie tylko. Niestety w ciągu zaledwie kilku
godzin nie sposób przedstawić całą historię miasta, dlatego postanowiłem zaprosić
wszystkich na bardzo krótki spacer trasą od dworca do ratusza i z powrotem. Jak
wiadomo doprowadzenie linii kolejowej do danej miejscowości zawsze przynosiło
okres rozkwitu dla tej właśnie miejscowości. Wiązało się to zarówno z możliwością
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przemieszczania ludzi jak i przewożenia towaru. Można zatem było budować tutaj
wielkie zakłady przemysłowe mając pewność, że ich produkcja będzie w miarę
szybko mogła dotrzeć w inne części Europy. Jelenia Góra, tak jak większość miast na
Śląsku, opierała się na produkcji płócien. Kupcy zrzeszeni w cechu opanowali ten
rodzaj produkcji oraz handlu do perfekcji. W krótkim czasie doprowadziło to do
powstawania przedstawicielstw handlowych, nie tylko w różnych częściach Europy,
ale także na kontynencie amerykańskim. Kupcy jeleniogórscy dysponowali nawet
swoją prywatną flotą. Zapewniało to nie tylko konkurencyjność na rynku, ale także
pozwalało na przywożenie w drodze powrotnej nowinek, np. kawy czy tytoniu.
Zatem Jelenia Góra wciąż się rozwijała. Niestety niebawem nastały czasy wojen
religijnych, które skutecznie zablokowały dalszy rozwój miasta. Nieco później
pojawiły się maszyny tkackie, które spowodowały tak duży spadek cen produktów,
że nie opłacało się już dalsze kontynuowanie tego rodzaju produkcji. Przestawiono
się wówczas na nowe produkty.
Miasto Jelenia Góra, a właściwie jego mieszkańcy byli ludźmi, którzy nie patrzyli
tylko na swój zysk. Potrafili przeznaczać spore sumy na działania przeznaczone dla
ogółu. Kupcy nie szczędzili grosza na potrzeby biedniejszych mieszkańców.
Wyrażało się to przede wszystkim w dotowaniu obiektów zajmujących się opieką
nad biednymi i chorymi, ale także na wspieraniu finansowym np. przy budowie
takich obiektów jak kościoły. Niestety wojny na tle religijnym zawsze prowadziły do,
nie tylko nieszczęść, ale także do braku możliwości prowadzenia życia duchowego
zgodnego z sumieniem poszczególnych mieszkańców. Dlatego też bogaci
mieszkańcy miasta nie pożałowali grosza, a były to jak na tamte czasy kwoty
bajońskie, na budowę nowego kościoła dla ewangelików. Oczywiście król niby to
godził się na ich prośbę (nie za darmo), ale jego doradcy starali się jak najbardziej
uprzykrzyć życie wyznawcom religii niezgodnej z uważaną za właściwą. Dlatego gdy
król dał pozwolenie na wybudowanie kościołów łaski, a jeden z nich został
usytuowany w Jeleniej Górze, aby wyznaczyć miejsce jego postawienia ustawiono
na murach miejskich armatę, z której wystrzelono kulę. To właśnie tam gdzie owa
kula spadła zezwolono postawić ewangelikom ich wymarzony kościół. Wtedy było
to całkiem daleko za murami miejskimi, dzisiaj jest to w centrum miasta.
Oczywiście wyznawcom innej wiary pozwolono na wybudowanie nowego kościoła
z bardzo lichych materiałów tak by on zbyt długo nie przetrwał. Na szczęście
drewniany kościół postawiono tylko na jakiś czas i zabrano się za budowę świątyni
murowanej. Jej pierwowzorem był kościół św. Katarzyny w Sztokholmie. Najpierw
jednak architekt – znany w Europie Martin Franz z Tallina – musiał pokazać co chce
wybudować. Dlatego wykonał miniaturę kościoła. Ta szczęśliwym zbiegiem
okoliczności zachowała się do dnia dzisiejszego. Można ją obejrzeć w Muzeum
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Karkonoskim. Najważniejszą sprawą przy budowie nowej świątyni było
przygotowanie jak największej ilości miejsc siedzących gdyż uważano, że wierny
przychodzący na mszę musi skupić się na modlitwie i dlatego nie powinien stać.
W kościele przygotowano ponad 4 tysiące miejsc siedzących, w tym prawie trzy
tysiące na trzykondygnacyjnych emporach. Sam kościół został ozdobiony wieloma
cennymi dziełami sztuki. Są tu obrazy Michała Willmanna, ale zamontowano tu
także wspaniałe organy. Posiadają one 4 manuały, 64 głosy, 80 rejestrów, 3423
piszczałki. Są tak doskonałe, że w poprzednich latach „pożyczano” stąd piszczałki do
reperacji organów w Oliwie. Na szczęście wszystkie zostały zwrócone i dzisiaj
możemy podziwiać ich brzmienie podczas licznych koncertów organowych jakie są
tutaj organizowane.
W historii świątyni zapisało się wiele ciekawych wydarzeń, ale jedno z nich jest
szczególne. W roku 1745 pastor Adolph Gottlob wygłaszał kazanie. Niestety nie
było mu pozwolono jego ukończenie. W pewnym momencie rozpętała się burza
w wyniku której jeden z piorunów uderzył w metalową kopułę i jego energia
przeszła poprzez linę na której był zawieszony baldachim wiszący nad amboną.
Natężenie prądu było tak duże, że spaliło pastora i poparzyło siedzących
w najbliższych ławkach. Panika jaka zapanowała przyczyniła się do stratowania
kolejnych uciekających ze świątyni wiernych. Przez kilka tygodni nikt nie chciał
przyjść na nabożeństwo. Aby upamiętnić tak niezwykłe wydarzenie wykonano
epitafium, które dzisiaj znajduje się na murze przy wejściu do zakrystii.
Wokół istniejącego przy kościele cmentarza bogaci kupcy wznieśli 18 kaplic
grobowych tak bogato zdobionych, że podczas jednej z wizyt, przebywający
w mieście król na prośbę o zaniechanie opłaty kontrybucyjnej miał powiedzieć: jeśli
stać was na takie pałace to zapłacicie. Tak też się stało.
Dodam tylko, ze właśnie ta świątynia jest mi bardzo bliska, gdyż to tutaj chodziłem
na lekcje religii, tutaj przystępowałem do pierwszej komunii i tutaj przyjmowałem
sakrament bierzmowania. Uczył nas w tamtych czasach ksiądz proboszcz Rybicki,
a następnie ksiądz Wojciech Stańko, który wybudował nowy kościół św. Wojciecha
na Zabobrzu. To właśnie on oprowadzał nas po pomieszczeniach znajdujących się
nad stropem świątyni i pozwalał podziwiać widoki z poszczególnych wież. My
natomiast rewanżowaliśmy się pomaganiem przy pracach związanych z budową
nowej świątyni.
Kolejną świątynią, którą zwiedziliśmy była kaplica NMP, a właściwie cerkiew pw.
Apostołów Piotra i Pawła. Obiekt ten stał się w pewnym momencie niepotrzebny
i został przekazany miastu. Przez długi czas zastanawiano się co z nim zrobić.
Z jednej strony budowla położona w centrum miasta, z drugiej nietypowa. W końcu
po kilku latach starań została przekazana dla Polskiego Autokefalicznego Kościoła
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Prawosławnego. I tak pozostało. Turyści najczęściej ograniczają się do obejrzenia
umieszczonych w ścianie dwóch krzyży pokutnych. Warto jednak zajrzeć do środka
by zobaczyć freski wykonane przez Jerzego Nowosielskiego i Adama StalonyDobrzańskiego. My mieliśmy to szczęście, że zostaliśmy przyjęci przez proboszcza
księdza Sawczuka, który nie tylko przybliżył nam historię obiektu, ale opowiedział o
staraniach jakie były prowadzone aby przejąć świątynię i doprowadzić jej wystrój
do aktualnych potrzeb. Wcale nie było to takie łatwe.
W trakcie naszego spaceru wypatrywaliśmy zachowanych jeszcze na
poszczególnych fasadach ozdobnych zaczepów, na których były zawieszone linie
trakcji tramwajowej. Na dzień dzisiejszy są to ostatnie pozostałości po kursujących
tu tramwajach. No nie do końca, gdyż przy ratuszu, przy skałce w Podgórzynie i przy
zajezdni autobusowej ustawiono pojedyncze tramwaje. Chociaż ten ostatni jakiś
czas temu zniknął.
Ciekawym budynkiem, chociaż zupełnie zmienionym, a także nie pełniącym już
swojej pierwotnej funkcji jest budynek jednego z pierwszych kin w Jeleniej Górze.
Mieściło się tutaj kino Marysieńka. Na skrzyżowaniu ulicy 1-go Maja i Pocztowej
ustawiono piękne przedstawienie „Porwania Europy”. Niestety wykonane z blachy
musi co jakiś czas być konserwowane. Inaczej nie wygada zbyt ciekawie.
Ulica 1 Maja dawniej była jedną z głównych ulic handlowych miasta. Dlatego niemal
każdy znajdujący się tu budynek na parterze posiadał lokale użytkowe. A to wiązało
się z koniecznością umieszczania na fasadach stosownych reklam. Dzisiaj nikt by nie
pomyślał, ale w czasach wcale nie tak bardzo odległych (skoro ja je jeszcze
pamiętam) wieczorami cała ulica mieniła się wszystkimi kolorami tęczy. Było tu tak
dużo kolorowych neonów, że wielu ludzi przychodziło na spacery w tak bajecznej
scenerii.
Ale nie chodziło tylko o zwykły spacer czy posiedzenie w jednej z cukierni.
Znajdowały się tu zakłady rzemieślnicze, w tym wiele fryzjerskich, repasacji
pończoch, nabijania wkładów do długopisów czy zegarmistrzowskich. Najbardziej
znanym zakładem zegarmistrzowskim był ten z wielkim zegarem zamontowanym
na fasadzie budynku. Zegar działa do dnia dzisiejszego. Niestety zegarmistrz
Mirosław Skowroński po ponad pół wieku w zawodzie odszedł do lepszego świata.
Aby upamiętnić to miejsce odsłonięto stosowną tablicę.
Nieco bliżej znajduje się jeden z piękniejszych budynków wzniesiony na początku XX
wieku jako dom handlowy. Swoją funkcję pleni do dnia dzisiejszego. Na fasadzie
mamy przedstawienie okrętu. Przy tej samej ulicy zachował się hotel Europa
będący przed wojną wizytówką miasta. Zajmuje on tak rozległy teren i skrywa tak
wiele tajemnic, że chyba nie ma jednego człowieka, który wiedział by na jego temat
wszystko.
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Przy ulicy Konopnickiej poprosiłem spacerujących o próbę odnalezienia ciekawego
obiektu wmontowanego w ścianę kaplicy św. Anny. Muszę przyznać, że bez
stosownego naprowadzenia nie do końca im się to udało. Chodziło oczywiście
o najmniejszy w mieście krzyż pokutny. Ciekawym obiektem jest tutaj Brama
Wojanowska, która po wielu latach „zesłania” na teren Mechaniczniaka, powróciła
z powrotem na swoje miejsce. To właśnie stąd wystrzelono z armaty by wyznaczyć
miejsce na budowę Kościoła Łaski.
Ulica Konopnickiej zasługuje na odrębne zwiedzanie – tak dużo znajduje się tu
ciekawych obiektów. Niestety my nie dysponowaliśmy czasem by przedstawić
wszystko. Dlatego przeszliśmy na Rynek by chociaż rzucić okiem na zabudowę placu
oraz zobaczyć Ratusz i połączone z nim łącznikiem „Siedem kamienic”. Przy okazji
opowiadania historii Ratusza nie omieszkałem wspomnieć o jednym ze
słynniejszych mieszkańców naszej ziemi – Hansie Riszmanie, znanym także jako
latający prorok. Wszak to on przepowiedział pożar Jeleniej Góry, zawalenie się
Ratusza i wiele innych nieszczęść jakie spotkały miasto w przeszłości. Następnie
obejrzeliśmy kościół św. Erazma i Pankracego będący najstarszą świątynią
w naszym mieście.
Jedną z mniej znanych spraw w tym rejonie jest fakt znajdowania się synagogi.
Została ona rozebrana ze względu na „zły stan techniczny” obiektu. Zresztą
istniejące przy ulicy Studenckiej i Sudeckiej cmentarze żydowskie także zostały
zlikwidowane. Na tym ostatnim znajdowała się spora kaplica zbudowana
z klinkieru. Cegły z rozbieranego obiektu służyły między innymi do budowy altanek
na nowych ogródkach działkowych.
Przechodząc wąskim przejściem z placu kościelnego do ulicy Konopnickiej
pokazałem niewielką niszę znajdującą się w budynku dawnego sklepu rybnego
„Karaś”. Chciałem sprawdzić czy znajdzie się chociaż jedna osoba, która skojarzy do
czego służyła owa nisza. Niestety nikt nie odgadł tej zagadki. A sprawa jest bardzo
prosta, przynajmniej dla mnie. Sam bowiem często piłem tutaj wodę sodową
z sokiem, podawaną w szklance, nalewaną prosto z saturatora. Dzisiaj to nie do
pomyślenia. Żaden Sanepid by się na to nie zgodził. Owa wnęka, o której
wspomniałem była miejscem, w którym stała butla z gazem.
Ponieważ chcieliśmy przybyć na kwaterę o przyzwoitym czasie udaliśmy się do
Bukowca. Po drodze przekazałem najistotniejsze fakty z historii tych ziem, tak że po
przybyciu do siedziby Związku Gmin Karkonoskich mogliśmy od razu wyruszyć na
spacer po pięknym założeniu romantycznym – dziele ogrodnika Waltera,
zatrudnionego przez hrabiego Redena.
Oczywiście nie mogłem nie pokazał pałacu i opowiedzieć o Redenach oraz o tym
czego tutaj dokonali, a także pokazać jak my w dniu dzisiejszym korzystamy z ich
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dziedzictwa. Najważniejszym jednak, z racji tego kim byli nasi goście, była wizyta
w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Karkonoszy. Pokazałem zarówno
księgozbiór, jak i warunki stworzone przez Związek dla Pracowni, by ta w jak
największym zakresie mogła wykonywać działania dla promocji naszego regionu.
Do tej pory Pracownia wydała 20 publikacji oraz zorganizowała dziesiątki
seminariów krajoznawczych i spotkań z ciekawymi ludźmi. Ale nie tylko. Pracownia
stale współpracuje z wszystkim jednostkami oraz regionalistami, którzy chcą zrobić
coś pożytecznego dla naszych mieszkańców. Każde bowiem takie działanie
wzbogaca życie pozwalając uczestniczyć widzom w zajęciach przynoszących
wymierne korzyści. Nie zawsze są to korzyści finansowe, chociaż te, poprzez
popularyzację regionu, sprowadzają w nasze strony turystów, a ci zostawiają
pieniądze w postaci opłat związanych z ich pobytem, czyli przynoszą zyski nam
wszystkim. W Pracowni przywitał nas prezes Zarządu Głównego PTTK Jacek Potocki,
który udał się z nami na spacer nad Kąpielnik.
Wieczorem spotkaliśmy się na zebraniu Wielkopolskiego Klubu Publicystów
Krajoznawczych, podczas którego zostały omówione sprawy bieżące oraz plany na
przyszłość. Naszą bazą została „Zielona Gospoda” w Przesiece. Jest to miejsce
położone tak urokliwie, że w zasadzie można by tu spędzić pozostałe dni i nikt by
nie miał mi tego za złe. Ale ponieważ moim zadaniem było pokazanie innych
atrakcji rano wyruszyliśmy do Krobicy. Tam, dzięki zaangażowaniu pracowników
Informacji turystycznej z Mirska, mogliśmy nie tylko przejść starymi sztolniami, ale
dowiedzieć się w jaki sposób powstał tak ciekawy produkt turystyczny. Piszę
produkt turystyczny bo kopalnia w Krobicy jest nim bez wątpienia. Właśnie mija
pięcioletni okres darmowego wstępu i trzeba będzie zastanowić się w jaki sposób
dalej udostępniać to miejsce. Jestem pewien, że jeśli dobrze się to zrobi, wciąż do
kopalni będzie przyjeżdżać mnóstwo turystów.
Kolejnym sztandarowym obiektem był zamek Czocha. Oczywiście nam, ze względu
na specyfikę naszej podróży, obiekt ten przedstawiono z zupełnie innej strony.
Najpierw w sali konferencyjnej przyjął nas Piotr Kucznir – człowiek niezwykły.
Miłośnik zamku, ale także pasjonat, który każdą wolną chwilę poświęca na
tropienie zagadek związanych z okresem II wojny światowej, ale nie tylko. Nic więc
dziwnego, że jego wykład spotkał się z wielkim zainteresowaniem ze strony
uczestników podróży. Pytań było bez liku. Dlatego pozostało nam niewiele czasu by
ruszyć tajnymi przejściami łączącymi prawie wszystkie komnaty znajdujące się na
zamku. Chciałem tutaj podziękować zarówno panu Piotrowi Kucznirowi z jego ekipą
jak i dyrektorowi zamku panu Jarosławowi Kuczyńskiemu, który zaprosił nas na
zamek.
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Niestety tego typu objazdy mają to do siebie, że zawsze brakuje czasu na pokazanie
wszystkiego co zostało zaplanowane. Zawsze pojawiają się jakieś nieprzewidziane
sytuacje, zawsze zadawanych jest zbyt dużo pytań. Ale nie można przecież
przewidzieć, jak dany obiekt zainteresuje przybyłych. Dlatego w drodze powrotnej
do bazy trzeba liczyć się z koniecznością opuszczania kolejnych ciekawych miejsc.
Tak było i tym razem. Z braku czasu przejeżdżając przez Gryfów Śląski musiałem
ograniczyć się do przekazywania wiadomości o poszczególnych obiektach pokazując
je tylko z okien autobusu. Uznałem jednak, mając do wyboru, że miasto Gryfów
Śląski jest na tyle dobrze skomunikowane, iż każdy chętny będzie w przyszłości
mógł, wysłuchawszy moich opowieści, przybyć tutaj sam. Natomiast tama, a przede
wszystkim elektrownia Złotniki, którą mogliśmy zwiedzić dzięki uprzejmości firmy
Tauron Ekoenergia, są tak ciekawymi obiektami, niestety leżącymi na uboczu, że nie
mogliśmy ich pominąć. Zwłaszcza, że wiązało się to z krótkim spacerem, który jak
się okazało, był w tym momencie bardzo potrzebny. Oprócz maszyn produkujących
nieprzerwanie od zbudowania elektrowni prąd mogliśmy dowiedzieć się w jaki
sposób chroni się teren przed powodziami i jak należy budować tamy by mogły one
przetrwać takie kataklizmy. Na koniec zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie przy
umieszczonym nad tunelem „Lwie czuwającym”. Bardzo możliwe, że wkrótce
zdjęcie to będzie już dokumentem, gdyż właśnie trwają rozmowy w sprawie
przeniesienia go na jego pierwotne miejsce usytuowania czyli na Starościńskie
Skały.

Foto: Krzysztof Tęcza
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Trzeciego dnia naszej podróży postanowiłem pokazać naszym gościom Krzeszów.
Co prawda w Polsce znajduje się kilka miejscowości, w których Cystersi założyli
swoje siedziby, jednak to w Krzeszowie jest bez wątpienia taką perełką, że nie
mogłem ominąć tak wspaniałej budowli. Aby poznać jak najwięcej szczegółów
z historii naszego terenu oraz budowy opactwa poprosiłem w Punkcie Obsługi
Pielgrzyma by przydzielono nam jakiegoś sprytnego przewodnika. Rafał, młody
student historii sztuki, który nas oprowadzał wykazał się tak wielką wiedzą, a także
rozsądkiem, co do stosownego dawkowania wiadomości, że gdy się żegnaliśmy
część gości wzięła od niego wizytówki by gdy przybędą tutaj z grupami
turystycznymi poprosić o oprowadzanie właśnie przez niego.

Foto: Krzysztof Tęcza

Krzeszów to, jak już wspomniałem, miejsce niezwykłe. Początkowo sprowadzono tu
benedyktynów. Ci jednak nie spełnili oczekiwań księcia Bolka I Surowego i ten
wykupił ich dobra, tworząc w 1292 roku fundację, którą ofiarował cystersom
sprowadzonym z Henrykowa. Nowi lokatorzy zabrali się do pracy przysparzając
zarówno dochody jak i splendor dla księcia. Nie będę tu oczywiście opisywał historii
tego miejsca. Z tą każdy może zapoznać się nabywając najnowsze wydawnictwo
„Krzeszów. Dom Łaski Maryi”. Autorem tego niezwykłego dzieła jest Krystian
Michalik, do niedawna przewodnik zakochany w Krzeszowie do tego stopnia, że
miejsce to nie miało przed nim żadnych tajemnic. Obecnie gdy poczuł powołanie do
służby w Zakonie Cysterskim został jego nowym bratem.
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Dzisiaj bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie jest
kościołem parafialnym. Z reguły mało kto o tym wie. My akurat byliśmy świadkami
dwóch wydarzeń. Pierwsze to rzecz codzienna – ceremonia ślubna. Druga nieco
rzadsza – dożynki.
Wybierając nową rozszerzoną, powiedziałbym nawet bardzo rozszerzoną trasę
mogliśmy podziwiać nie tylko przepiękny wystrój świątyni, ale także zejść do
podziemi by zobaczyć jak w tamtych czasach radzili sobie konstruktorzy projektując
takie założenia, czy wejść na strop by zobaczyć jak można wykonać więźbę dachu by
nie dociążała ona samego, i tak słabego stropu. Teraz, gdy minęło już trochę czasu,
zastanawiam się czy przypadkiem oprowadzający nas po świątyni specjalnie nie
przeczołgał nas po tych kilkuset schodach byśmy się nieco zasapali i przestali
zadawać „głupie” pytania. Jednak mimo wszystko uważam, że warto było wdrapać
się na wieżę kościelną. Widok jaki tam ujrzeliśmy był wspaniały.
Moich gości zainteresowało Mauzoleum Piastów Śląskich. Rzadko bowiem się
zdarza miejsce związane tak bardzo z historią terenu a także skupiające tak piękne
dzieła sztuki. Muszę zdradzić, że mnie osobiście interesowało czy opowieść jaką
pamiętam sprzed wielu lat o ostatniej kaplicy umieszczonej na dachu jest
prawdziwa czy była tylko wytworem wyobraźni przewodnika. Okazało się, że jest to
prawda. Otóż kaplica ta została umieszczona w tak niedostępnym miejscu by
zwykły śmiertelnik nie mógł do niej dotrzeć.

Foto: Krzysztof Tęcza
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Obok bazyliki znajduje się kościół św. Józefa i właściwie to on wzbudza największe
zainteresowanie odwiedzających to miejsce. Chodzi o znajdujące się tam obrazy
Michała Willmanna. Są to nie tylko wspaniałe dzieła sztuki, ale przede wszystkim są
to dowody na to jak toczyło się normalne życie w okresie, kiedy Willmann je
malował. Nie będę tutaj wnikał w szczegóły, ale ciągłe spory pomiędzy mistrzem,
a jego płatnikiem przyniosły nam wiele pikantnych detali na widzianych obrazach.
Warto zatem zwiedzić tę świątynię i wysłuchać opowieści przewodnika.
My mieliśmy jeszcze małego bonusa w postaci wizyty w miejscu, w którym
wzniesiono piękny pawilon na wodzie. Naprawdę warto poświęcić te pół godzinki
by zobaczyć to miejsce.
Tak intensywne zwiedzanie może powalić nawet bawoła, dlatego zrobiliśmy sobie
dłuższą przerwę by nabrać sił. I cóż się okazało. Ano to, że oferta jaką
zaproponowała restauracja w Punkcie Obsługi Pielgrzyma przebiła dosłownie
wszystkie lokale w okolicy. Nie dość, że elegancko podane, to jeszcze bardzo
smaczne, no i ceny całkiem rozsądne.
Zachęceni takim obrotem sprawy ruszyliśmy na Skałki Gorzeszowskie. Jest to
zgrupowanie skał o niezwykłych kształtach wznoszących się na zboczu doliny, której
dnem płynie potok Jawiszówka. Spacer w tak urokliwym miejscu został przyjęty
z radością. Tym bardziej, że na polanie przygotowano specjalne miejsce
odpoczynku wyposażone w wiaty i ławeczki. Mogliśmy nawet przyłączyć się do
bawiących się już tutaj turystów, którzy zdążyli rozpalić ognisko. Pozwoliło nam to
pobudzić wyobraźnię i spróbować wypatrzeć ukryte pomiędzy skałami krasnale.

Foto: Krzysztof Tęcza
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Zupełnie niedaleko znajduje się ciekawa skała znana jako Diabelska Maczuga.
Według legendy jest to kamień, który zgubił diabeł w drodze do Krzeszowa, gdzie
chciał go zrzucić na klasztor. Na skale wykuto napis 1813-1913. Wykonano go
w setną rocznicę Bitwy Narodów pod Lipskiem.
Teraz pozostało nam już tylko dotrzeć do Chełmska Śląskiego gdzie umówiłem się
z Adamem Antasem – człowiekiem tak niezwykłym, że jedni go uwielbiają, a drudzy
nienawidzą. Adam zdradził nam tajemnice związane z kościołem św. Józefa.
Opowiedział także o historii tej świątyni oraz o dniu dzisiejszym tej dziwnej
miejscowości – dawniej mieście, dzisiaj wsi
Najlepsze jednak dopiero było przed nami. Adam zaprosił nas do kawiarenki
„U Apostoła”, którą prowadzi razem ze swoją żoną Anią. Tam mogliśmy skosztować
„Bomby Apostoła” – ciasta tak smacznego, że nawet osoby dbające o swoją linię,
mimo że to milion kalorii, zjadały je do końca. Adam przedstawił nam kilka faktów
z dziejów miasta, napisanych przez niego wierszem. Jego opowieść przyjęta została
niezwykle miło, ale i z pewnym zaskoczeniem. Nikt nie myślał, że spotka tutaj
takiego człowieka.
Muszę w tym miejscu przyznać się, że wioząc moich gości do Chełmska Śląskiego,
wcale nie miałem zamiaru pokazywać im tej miejscowości. Wiozłem ich tutaj by
pokazać prawdziwy skarb tej ziemi. Bo czyż taki popularyzator Chełmska jakim jest
Adam Antas nie zasługuje na miano skarbu. Uważam, że tak! I chyba nie myliłem się
w swojej ocenie. Zachwyt z jakim przyjęto opowiadanie Adama i późniejsze pytania
czy komentarze utwierdziły mnie w mojej ocenie. Muszę powiedzieć, że jestem
dumny z faktu, że poznałem kiedyś Adama. I od tej pory staram się
„wykorzystywać” ową znajomość. Kiedy zatem zależy mi na zaprezentowaniu okolic
Chełmska zawsze przyjeżdżam do Adama. Jeszcze nigdy nie spotkałem się z brakiem
zainteresowania opowieściami Adama ze strony uczestników moich wycieczek.
Po powrocie do „Zielonej Gospody”, kiedy już zjedliśmy przygotowany dla nas
bardzo smaczny posiłek, spotkała mnie bardzo miła chwila. Otóż moi goście, chcąc
podziękować za organizację spotkania podarowali mi niezwykły prezent. Były to
wydania publikacji krajoznawczych z lat czterdziestych XX wieku opisujące nasze
tereny. Powiem tylko jedno: to prawdziwe rarytasy. Na pewno trafią do
prowadzonej przeze mnie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej.
Ponieważ wszystko co dobre szybko się kończy, nawet nie zauważyliśmy, że to już
niedziela – ostatni dzień naszego objazdu po Ziemi Jeleniogórskiej. Długo
zastanawiałem się co pokazać moim gościom na koniec naszego wspólnego
zwiedzania. Naprawdę nie było łatwo coś wybrać. W końcu uznałem, że najlepszym
obiektem na pożegnanie będzie Muzeum Przyrodnicze. Chodziło o to, że znajdują
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się tam zbiory przyrodnicze pochodzące z kolekcji Schaffgotschów, ale także, że
dzięki zachowanym freskom ukazującym żywot św. Bernarda Z Clairvaux mogliśmy
cofnąć się sporo w czasie, no i mogliśmy zobaczyć jak można wykorzystać
najnowsze technologie komputerowe. Znajduje się tu bowiem Wirtualne Muzeum
Fresków Barokowych na Dolnym Śląsku.

Foto: Krzysztof Tęcza

Zdradzę tutaj jeszcze jedną tajemnicę. Otóż Muzeum Przyrodnicze wybrałem nie
tylko ze względu na wspomniane wyżej walory. Wybrałem je także dlatego, że
prowadzący to miejsce Stanisław Firszt obiecał mi, że przedstawi je osobiście. Nie
mogłem takiej okazji nie wykorzystać. Przecież, ci którzy znają Stanisława, wiedzą
jakim jest on świetnym znawcą naszej historii. Mało tego wiedzą jakim jest on
mówcą. Nie mogłem więc odmówić sobie przyjemności posłuchania wykładu pana
dyrektora. A przy okazji miałem cichą nadzieję, że jego wykład wywoła poruszenie.
Tak też się stało. Wszyscy byli zachwyceni z opowiadania pana Stanisława.
Przyznam, ze smutkiem, że ze względu na ograniczony czas – chodziło o godziny
odjazdu pociągów – musiałem ciągle skracać wystąpienie naszego gospodarza
i ciągle prosić go o przechodzenie dalej. Myślę, że podpadłem trochę za to
przyspieszanie, ale nie było innego wyjścia. Na całe muzeum miałem zaledwie dwie
godzinki a Stanisław powiedział mi, że on aby przekazać tylko najważniejsze sprawy
potrzebuje cztery godziny. Za taką niedogodność przepraszam moich gości, jak
i pana dyrektora.
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Myślę, że mogę powiedzieć, iż czterodniowy pobyt publicystów krajoznawczych na
naszej ziemi pozwolił na pokazanie im cząstki tego co znajduje się u nas. Że będzie
to zaczątkiem kolejnych tutaj wizyt, a i także przyczyni się do rozreklamowania tego
piękna w innych regionach Polski.
Ponieważ taki objazd, organizowany bez żadnego wsparcia finansowego z zewnątrz,
nie należy do łatwych, chciałbym podziękować wszystkim, którzy nas wsparli:
proboszczowi cerkwi w Jeleniej Górze księdzu Bazylemu Sawczukowi, dyrektorowi
zamku Czocha panu Jarosławowi Kuczyńskiemu, Piotrowi Kucznirowi za
interesujący wykład, Tauron Ekoenergii za umożliwienie zwiedzenia elektrowni
Złotniki, Adamowi Antasowi i jego żonie Annie za niezwykle miłe przyjęcie,
Stanisławowi Firsztowi za przybliżenie historii naszego regionu oraz mojej żonie
Annie za pomoc w pracach organizacyjnych.
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Propozycje
Krzysztof Tęcza
Taniec na Uranie
We wtorek 16 października 2018 roku miejska Biblioteka publiczna w Kowarach
zorganizowała spotkanie z autorem przewodnika emocjonalnego „Taniec na
Uranie. Z Kowar do kopalni Podgórze”. Jego autor, znany w regionie przewodnik
sudecki Jarosław Szczyżowski, zaprezentował swoje najnowsze dzieło i przybliżył
historię pozyskiwania na naszym terenie rud uranu.

Już na wstępie zastrzegł, że przewodnik ten nie jest pracą naukową. Jest to
opracowanie bardzo subiektywne, w którym zawarł swoje przemyślenia
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i spostrzeżenia dotyczące tego tematu. Chciał bowiem pokazać coś innego, coś co
często jest dużym zaskoczeniem dla odwiedzających Kowary. Przecież sprawy
związane z wydobywaniem w okresie powojennym rud uranu były najbardziej
strzeżoną tajemnicą państwową. Nikt nie miał prawa o tym wiedzieć. Nawet
pracownicy zatrudnieni przy wydobyciu czy w służbach pomocniczych musieli
podpisać klauzurę poufności.
Przewodnik został pomyślany jako coś co zachęci turystów do sięgnięcia po kolejne
publikacje. A przecież napisano ich kilka. I właśnie one są bardziej szczegółowe,
zawierają bowiem znacznie więcej informacji, a co nie jest bez znaczenia, napisane
były przez osoby biorące bezpośredni udział w pracach przy wydobyciu rud uranu
czy ich przetwarzaniu.
Autor uważa, że najbardziej wartościowe są przekazy zebrane od ludzi pracujących
w tamtych czasach w Kowarach. Jest to o tyle ważne, że osoby te, ze względu na
czas jaki upłynął, odchodzą od nas tak szybko, iż niebawem nie będzie już żadnego
żyjącego świadka tych wydarzeń. Dlatego należy spieszyć się z zapisywaniem ich
wspomnień.
„Taniec na Uranie” to publikacja, w której autor obala wiele mitów. Stara się na
podstawie uzyskanych dowodów prostować różne nieprawdziwe twierdzenia, które
narosły w tym temacie przez lata. Choćby kolejność powstawania poszczególnych
szybów. Według najnowszych badań rozbieżności co do kolejności ich powstawania
są spore.
Najważniejszym jest fakt, iż ci którzy zapoznali się z tym przewodnikiem, twierdzą
że jak już zacznie się go czytać to nie sposób przerwać. I to jest najlepsza recenzja.
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Jubileusze
Stanisław Maciej Gębski
XXXV Jubileuszowy Spływ Kajakowy im. Stanisława Bielikowicza
Czasami słowa piosenki sprawdzają się co do joty - CZAS PŁYNIE JAK RZEKA. 35 lat
minęło ... dlatego też zaczynam od kilku ogólnych refleksji o uczestnikach
i krótkiego podsumowania 35 spływów. Można pisać dużo i zapewne mniej lub
bardziej mądrze co oznacza 35 lat w życiu człowieka - każdego z nas w sensie
osobowym jak i wspólnotowym. Ja pozwolę sobie zwrócić uwagę tylko na jeden
oczywisty aspekt tego czasokresu, ale myślę, że bardzo istotny. Nadal chcemy się
spotykać i być ze sobą, dzielić się swoimi sukcesami jak i niepowodzeniami, smutki
wszak też nas nie omijają. Jest to tym bardziej cenne teraz kiedy nie tylko przybyło
nam lat, ale i siwych włosów, kiedy coraz częściej widać jak ludzie żyją obok siebie,
w efekcie czego dzielą się nie tylko z przesłanek ideowych. Dzięki czemu czasami
możemy usłyszeć – o tym nie mówimy albo nie mówimy o polityce. Nam tego udało
się uniknąć i mam nadzieję, że dalej tak będzie, choć z każdym rokiem trudniej
będzie wiosłować, ale zapewne nie będzie to miało wpływu na chęć spotkania.
Trwajmy przy tym i spotykajmy się jak najczęściej czego sobie i Wam życzę, wszak
cały czas jest aktualna myśl poety ks. Jana Twardowskiego: „śpieszmy się kochać
ludzi, tak szybko odchodzą”.
Wróćmy na chwilę do przeszłości aby przypomnieć sobie przebytą drogę. Myśl
zorganizowania Spotkań Kajakowych imienia Stanisława Bielikowicza zrodziła się
zaraz po jego śmierci w 1981 roku w gronie osób z nim pływających. Był znanym
i cenionym gawędziarzem w gwarze wileńskiej oraz zasłużonym organizatorem
wielu imprez kajakowych, zwłaszcza w latach 70-tych XX wieku na Warmii
i Mazurach.
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Pierwotnie spływy, bo taki jest główny cel Spotkań Kajakowych, miały być
organizowane wspólnie z olsztyńskimi wodniakami, związanymi z Turystycznym
Klubem Kajakowym „Wodniak” Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK
w Olsztynie. Ostatecznie dwa pierwsze spotkania były imprezą „prywatną”. Od
trzecich Spotkań organizowane są one pod egidą Klubu Turystyki Kwalifikowanej
„Balt-Tur” (od 1991 roku „Ostańce”) Oddziału PTTK im. dr Aleksandra
Majkowskiego w Sopocie. Impreza ta jest organizowana przez te same osoby,
których zadaniem było w miarę możliwości i umiejętności dbać o jak najlepszą ich
stronę organizacyjną i programową. Trzeba bowiem wiedzieć o tym, że zgodnie
z przyjętym założeniem każdy spływ jest organizowany na innym szlaku, z reguły
trudno dostępnym. Stąd też kajaki były niejednokrotnie dowożone z wypożyczalni
ośrodków odległych o kilkadziesiąt kilometrów. Spotkania organizował piszący te
słowa, w przeszłości mieszkający i pracujący w Olsztynie oraz Roman Gucajtis
z Ornety, którzy osobiście nie tylko znali, ale również przyjaźnili się ze Stanisławem
Bielikowiczem.
Spływy te miały i mają charakter rodzinnych, dorocznych spotkań przyjaciół
wodniaków, którym była i jest droga postać Patrona. Uczestnikami są z reguły stale
te same osoby. Nieliczni „nowi” uczestnicy Spotkań, to najczęściej przyjaciele lub
znajomi „starych” uczestników spływów. Pierwszy spływ „ruszył” w Boże Ciało
w czerwcu 1983 roku, jako „prywatna” niewielka impreza - dziewięcioosobowa.
Dopiero od 1985 roku spływy były organizowane przez Klub i stały się jego imprezą
sztandarową.
Kilka słów należy poświęcić Patronowi - Stanisławowi Bielikowiczowi, którego
sylwetka była już wielokrotnie przedstawiana i jest znana wszystkim uczestnikom
spływów, ale ze względu na 100 rocznicę odzyskania niepodległości należy o nim
wspomnieć. Stanisław Bielikowicz urodził się 2 stycznia 1922 roku w Mieleganach
w powiecie święciańskim w rodzinie zubożałej szlachty, głęboko patriotycznej gdzie
były żywe tradycje Powstania Styczniowego i innych zrywów patriotycznych na
Wileńszczyźnie. Rodzina była i żyła pod silnym wrażeniem osobowości pierwszego
marszałka Rzeczypospolitej Józefa Piłsudskiego, któremu Patron spływów pozostał
wierny do końca życia. Po zakończeniu II wojny światowej z konieczności przeniósł
się na Warmię gdzie większość życia mieszkał w Olsztynie pracując jako znany
i szanowany pedagog w tamtejszych szkołach podstawowych i średnich. Największą
Jego pasją było kultywowanie kultury wileńskiej na Warmii i Mazurach przede
wszystkim w postaci twórczości gawędziarskiej, którą rozpoczął w 1948 roku. Od
1956 roku przez 25 lat aż do śmierci w radiu olsztyńskim wygłaszał gawędy
w gwarze wileńskiej jako Wincuk Dyrwan. Po sierpniu 1980 roku aktywnie włączył
się w pracę Regionalnej Komisji Oświaty NSZZ „Solidarność”. Drugą pasją życiową
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Stanisława Bielikowicza było kajakarstwo, był wielokrotnym organizatorem między
innymi Komandorem spływu Krutynią SKAM-u, przewodniczącym Wojewódzkiej
Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Olsztynie od 1978
roku aż do śmierci. Był człowiekiem głęboko wierzącym ściśle związanym
z Kościołem przede wszystkim przez kult Matki Boskiej Ostrobramskiej o czym
świadczy „wiersz” dedykacja dla ówczesnego biskupa ordynariusza warmińskiego
Józefa Glempa (późniejszego Kardynała i Prymasa Polski), którego żegnał w imieniu
inteligencji katolickiej Olsztyna po nominacji na stolicę arcybiskupią gnieźnieńskowarszawską.
Co w Ostrej Świecisz Bramie
Już nas nie wrócisz cudem na Ojczyste łono
O Wielka Księżno Wilna, Ostrobramska Pani
Nie w Twojej ziemi dni swych dożyć my skazani
I nie w Twojej nam kości położyć sądzono
I tylko duchów naszych smętnym korowodem
Pożegnamy Cię wkrótce na Twojej stolicy
Władztwa, co dziś zmalało do jednej ulicy
A co kiedyś niejednym rządziło narodem
Krwawe były i znoje dzieje Twojej Litwy
Nie teraz Twe święte bruki, Pani Ostrobramska
To pruska, to moskiewska gniotła stopa chamska,
I pod samym Twym tronem toczyły się bitwy
Ty o Pani to wszystko na pewno pamiętasz
Bo te wieki dla Ciebie – są to tylko chwile
Lecz pewnie się uśmiechniesz, pewnie wspomnisz mile
Te jedyne Wielkanocne Święta
Kiedy do Wilna wjechał Pan Belina konno
Kobiety całowały strzemiona ułańskie
Wesoły dzień nam nastał, Zmartwychwstanie Pańskie
I Tobie taki nastał Wileńska Madonno
Nam grzesznym, cośmy jedną mieli w życiu wiosnę,
Już nie doczekać cudu u kresu podróży
Lecz daj nam umrzeć w wierze, że cud się powtórzy
Tym wnukom, czy prawnukom co po nas dorosną.
Stanisław Bielikowicz (1981 rok)
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35 lat to prawie pełne dwa pokolenia, zapewne będzie inna okazja może przy
okrągłej rocznicy, aby więcej czasu poświęcić na opis spływów, teraz tylko
w telegraficznym skrócie przedstawiamy „geografię” spływów aby przybliżyć
i zobrazować nasze przepłynięte szlaki.
Spływy kajakowe im. Stanisława BIELIKOWICZA
1. 2-5. 06. 1983 rok - rzeka Marózka i jezioro Pluszne z Mielna do Stawigudy, 46 km,
83,5 pkt. na TOK, 9 osób, 4 dni,
2. 7-10. 06. 1984 rok- jezioro Wągiel - rzeka Dajna z Ostrowa Pieckowskiego do
Świętej Lipki, 38,6 km, 66,9 pkt. na TOK, 16 osób, 4 dni,
3. 23-26. 05. 1985 rok - jezioro Dadaj - rzeka Wadąg z Droszewa do Wadągu, 45 km,
65 pkt. na TOK, 22 osoby, 4 dni,
4. 19-22. 06. 1986 rok - jezioro Kalwa - rzeka Kalwianka - Kośnik z Pasymia do
Barczewa, 57 km, 82 pkt. na TOK, 29 osób, 4 dni,
5. 25-28. 06. 1987 rok - jezioro Kruklińskie - rzeka Sapina - jezioro Święcajty
z Kruklina do Węgorzewa, 33 km, 54,5 pkt. na TOK, 23 osoby, 4 dni,
6. 26-29. 06. 1988 rok - jezioro Rajgrodzkie - rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski rzeka Biebrza z Tamy do Osowca,64 km, 80 pkt. na TOK, 34 osoby, 4 dni oraz prolog
20–25. 06. 1988 rok na rzece Biebrzy z Lipska do Goniądza i jezioro Selmęt Wielki rzeka Lega - jezioro Rajgrodzkie z Mrozów Wielkich do Tamy, 102 km, 134 pkt. na
TOK, 15 osób, 6 dni,
7. 1-4. 06. 1989 rok - jezioro Łaźno - rzeka Łaźna Struga (Ełk) - jezioro Ełckie z Mazur
do Ełku, 52 km, 71 pkt. na TOK, 16 osób, 5 dni,
8. 4-8. 07. 1990 rok - rzeka Czarna Hańcza - Kanał Augustowski - jezioro Necko
z Wysokiego Mostu do Augustowa, 87 km, 135 pkt. na TOK, 42 osoby, 5 dni oraz
prolog 30. 06.-3. 07. 1990 rok z jeziora Czarnego - rzeką Rospuda - jeziorem
Rospuda oraz jeziorem Wigry - rzeką Czarna Hańcza z Gawrych Rudy do Wysokiego
Mostu, 118 km, 175,2 pkt. na TOK, 16 osób, 4 dni,
9. 23-26. 05. 1991 rok - jezioro Ełckie - rzeka Ełk - Kanał Rudzki - rzeka Biebrza z Ełku
do Brzostowa, 96 km, 98 pkt. na TOK, 17 osób, 4 dni oraz epilog 27. 05.-2. 06. 1991
rok rzeka Biebrza i Narew z Brzostowa do Różana, 164 km, 164 pkt. na TOK, 6 osób,
6 dni,
10. 11-16. 06. 1992 rok - jezioro Lampackie - rzeka Krutynia - jezioro Nidzkie
z Sorkwit do Nidy, 108.5 km, 169,5 pkt. na TOK, 50 osób, 6 dni oraz epilog 17-21.
06. 1992 rok po jeziorach Krainy Wielkich Jezior Mazurskich z Nidy do Nidy, 101,5
km, 230 pkt. na TOK, 8 osób, 5 dni,
11. 22-26. 06. 1994 rok - jezioro Szczytno - rzeka Brda - Zalew Koronowski z Dolinek
do Nogawicy, 129 km, 160 pkt. na TOK, 23 osoby, 5 dni,
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12. 4-15. 08. 1995 rok - jezioro Sztygnic (Drężno) - rzeka Gwda z Drężna do Piły rzeka Piława i jezioro Komorze z Sikor do ujścia Gwdy, 215 km, 285 pkt. na TOK, 25
osób, 12 dni,
13. 14-18. 08. 1996 rok - rzeka Słupia z Soszycy do Słupska, 54 km, 4 pkt. na TOK, 31
osób, 5 dni,
14. 9-16. 08. 1997 rok - rzeka Parsęta z Osówka do Kołobrzegu (Budzistowa), 92 km,
92 pkt. na TOK, 44 osoby, 8 dni,
15. 30. 04-3. 05.1998 rok - rzeka Warta z Częstochowy do Łęgu, 65 km, 65 pkt. na
TOK, 50 osób, 4 dni oraz epilog 4-10. 05. 1998 rok z Łęgu do Uniejowa, 200 km, 200
pkt. na TOK, 17 osób, 7 dni,
16. 7-15. 08. 1999 rok- jezioro Drawskie - rzeka Drawa z Czaplinka do Krzyża (Łokacz
Wielki), 175 km, 175 pkt. na TOK, 29 osób, 9 dni,
17. 5-15. 08. 2000 rok - jezioro Sławskie - rzeka Obrzyca ze Sławy do Kargowej
i Północny Kan. Obry - rzeka Obra i Warta z Kopanicy do Gorzowa Wielkopolskiego,
235 km, 235 pkt. na TOK, 23 osoby, 11 dni,
18. 23. 06-1. 07. 2001r. - rz. Łyna z Brzeźna Łyńskiego do Lidzbarka Warmińskiego,
140 km, 140 pkt. na TOK, 33 osoby, 9 dni,
19. 10-18. 08. 2002 rok - rzeka Studnica - rzeka Wieprza z Kawcze do Leśniczówki
Kawka oraz rzeka Pokrzywna, rzeka Wieprza z Bąkowa do Darłowa i rzeka Radew
z Mostowa do Karlina, 169 km, 169 pkt. na TOK, 26 osób, 9 dni,
20. 19. 06-6. 07. 2003 rok - spływ odbył się na rzekach obecnej Litwy, rzece Niemen
z Lipliunai do Alytusa (Olity), jeziorach wokół Trok oraz jeziorach Pojezierza
Ignalińskiego, 350 pkt. na TOK, 29 osób, 18 dni,
21. 7-15. 08. 2004 rok - rzeka Stara Rega i Rega z Rydzewa do Mrzeżyna, 144 km,
144 pkt. na TOK, 35 osób, 9 dni,
22. 6-15. 08. 2005 rok - rzeka Omulew z Jabłonki do Oborczysk, jezioro Sasek Wielki
- rzeka Sawica Jęcznika do ujścia, 135 km, 135 pkt. na TOK, 33 osoby, 10 dni,
23. 4-13. 08. 2006 rok - rzeka Łośna (Wierna Rzeka) i Nida z Bocheńca do ujścia do
Wisły, 129 km, 129 pkt. na TOK, 29 osób, 10 dni oraz epilog 14-20. 08. 2006 rok,
Wisłą od ujścia Nidy do Dęblina, 218 km, 218 pkt. na TOK, 14 osób, 7 dni,
24. 11-19. 08. 2007 rok - rzeka Pilica - rzeka Wisła z Przedborza do Królewskiego
Lasu, 219 km, 219 pkt. na TOK, 15 osób, 9 dni oraz epilog 20-23. 08. 2007 rok Wisłą
z Królewskiego Lasu do Gołach, 98 km, 98 pkt. na TOK, 12 osób, 4 dni,
25. 6-17. 08. 2008 rok - Kanał Ostródzko-Elbląski (Warmiński) i jezioro Jeziorak ze
Starych Jabłonek do Elbląga, 204 km, 204 pkt. na TOK, 33 osoby, 12 dni,
26. 11-26. 07. 2009 rok - rzeka Wieprz - rzeka Wisła z Obrocza do Szczebrzeszyna
i od Tarnogóry do Ostrówki, 306 km, 306 pkt. na TOK, 26 osób, 16 dni oraz prolog
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9–10. O7. 2009 rok na rzece Pasłęce z Mostkowa do Kasztanowa, 37 km, 37 pkt na
TOK, 28 osób, 2 dni,
27. 10-25. 07. 2010 rok - rzeka Narewka i Narew z Narewki do Wizny i rz. Supraśl
z Nowosiółek do ujścia, 271 km, 271 pkt. na TOK, 23 osoby, 16 dni,
28. 8-17. 07. 2011 rok - rzeka Bug z Gołębie do Włodawy, 210 km, 210 pkt. na TOK,
13 osób, 10 dni oraz prolog na rzekach obecnej Ukrainy w ramach IX
Międzynarodowego Spływu Kajakowego „Bug-2011”, 29. 06.-7. 07. 2011 rok rzeka
Bug z Dobroworu do Starchowa, rzeka Sołokija z Bełza do Czerwonogrodu i rzeka
Rata z Mostów Wielkich do Czerwonogrodu, 108 km, 108 pkt. na TOK, 8 osób,
9 dni,
29. 16-31. 07. 2012 rok - rzeka Włodawka - rzeka Bug z Suchawy do Kamieńczyka i
rzeka Krzna z Woskrzenic Dużych do ujścia, 381 km, 381 pkt. na TOK, 18 osób, 16
dni,
30. 19. 07-2. 08. 2013 - rzeka Berezyna i Niemen z Bakszt do ujścia Kanału
Augustowskiego w Niemnowie, 306 km, 306 pkt. na TOK, 25 osób, 15 dni,
31. 11-20. 07. 2014 rok - rzeka Liwiec - Bug - Narew - Wisła z Wyszkowa do Kępy
Polskiej, 204 km, 204 pkt na TOK, 19 osób, 10 dni oraz prolog 9-10. 06. 2014 rok na
rzece Pasłęce od mostu na drodze Miłakowo - Orneta most na drodze Pasłęka –
Orneta, 17 km, 17 pkt na TOK, 13 osób, 2 dni,
32. 11-19. 07. 2015 rok - rzeka Orzysz - jezioro Śniardwy - jezioro Roś - rzeka Pisa
z Różyńska do Nowogrodu, 183 km, 183 pkt na TOK, 18 osób, 9 dni,
33. 9-17. 07. 2016 rok - rzeka Wda z Lipusza do Grzybka, 156 km, 156 pkt na TOK,
30 osób, 9 dni,
34. 7-14. 07. 2017 rok - rzeka Gauja z Strenci do Carnakivy, 166 km, 166 pkt na TOK,
26 osób, 8 dni,
35. 7-14. 07. 2018 rok - rzeka Iławka i Drwęca z Iławy do Golubia Dobrzynia, 168
km, 168 pkt. na TOK, 31 osób, 8 dni,
W sumie na dotychczasowych 35 spływach w 354 dni przepłynęliśmy 6596,6 km
otrzymując 7193,6 pkt. na TOK, co spełnia wymogi do zdobycia odznaki TOK
w stopniu VI „ZA WYTRWAŁOŚĆ” (6000 pkt. na TOK), w których uczestniczyło 944
osób (z czego w 5 prologach i 5 epilogach przepłynęliśmy 1163,5 km w 52 dni
w których uczestniczyło 137 osób).
Na uwagę zasługuje fakt organizowania całodziennych samochodowych wycieczek
krajoznawczych w dniach wolnych od pływania (w sumie było 31 takich wycieczek
w 25 spływach), dzięki którym uczestnicy mieli okazję poznać nie tylko walory
przyrodnicze okolicznych terenów spływów, ale i najważniejsze zabytki. W czasie
płynięcia oczywiście zwiedzaliśmy miejscowości przez które przepłynęliśmy.
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Wszystkie spływy miały pamiątkowe zaproszenia (na awersie były zabytki Wilna lub
Wileńszczyzny), informatory krajoznawcze czasami bardzo szczegółowe oraz
ozdobne pieczątki okolicznościowe (na spływy jubileuszowe).
Spływy odbywały się prawie na wszystkich szlakach rzecznych i pojezierzach całej
Polski oraz w czterech przypadkach na naszych Kresach (obecnie na Litwie,
Ukrainie, Białorusi i Łotwie).
O silnym związku uczestników ze spływami świadczy zdobycie przez 10 osób
proporca diamentowego za udział w 20 spływach, czyli stopnia najwyższego. Od XV
Spływu w 1998 roku uczestnicy otrzymują proporce w następujących stopniach:
brązowy - za udział w 5 spływach, srebrny - w 8 spływach, złoty - w 10 spływach
i platynowy - w 15 spływach. Oto osoby które zdobyły diamentowy proporzec w
kolejności zdobywania:
1.
Stanisław Gębski - 2004 r. 6. Janusz Zawistowski - 2009 r.
2.
Andrzej Steć - 2006 r. 7. Krystyna Zawistowska - 2010 r.
3.
Danuta Kołkowska - 2007 r. 8. Andrzej Wyszkowski - 2016 r.
4.
Henryk Wachowiak - 2008 r. 9. Bogusława Siwicka - 2017 r.
5.
Janusz Gaca - 2009 r. 10. Tadeusz Siwicki - 2018 r.
Do tej pory uczestnicy zdobyli 55 brązowych, 31 srebrnych, 26 złotych i 15
platynowych proporców. 17 osób otrzymało proporce honorowe za pomoc i udział
w organizacji spływów. Do tej pory uczestnikami spływów były 247 osoby, które
uczestniczyły wielokrotnie, stąd lista sumaryczna za 35 spływów wynosi 944 osób.
Niestety 15 Koleżanek i Kolegów odpłynęło już na niebiańskie szlaki i żyją z nami
w naszych wspomnieniach z nadzieją, że towarzyszą nam „z góry” w kolejnych
spływach jako ANIOŁY STRÓŻE. Są to: Roman Gucajtis (1951-1989), Bohdan
Możaryn (1948-2001) Janusz Zawistowski (1939-2009), Izabela Horodecka (19082010), Zbigniew Zieliński (1932-2010), Henryk Wachowiak (1940-2010), Jan Bogucki
(1941-2012), Anna Andrusikiewicz (1926-2012), Irena Urban (1948-2012), Andrzej
Michalczyk (1928-2013), Janusz Gaca (1938-2014), Adam Nowicki (1937-2014),
Aleksander Skonieczny (1937-2015), Eleonora Steć (1946-2016) i Leszek Kołodziejak
(1963-2018).
Na zakończeni w telegraficznym skrócie przedstawiam przebieg XXXV
Jubileuszowego Spływu, w którym uczestniczyło 30 osób (płynęło 18 osób).
Spotkaliśmy się w słoneczne sobotnie popołudnie w Ośrodku Wypoczynkowym
„Leśna Polana” (dawny ośrodek turystyki wodnej PTTK) w Iławie, aby następnego
dnia rozpocząć spływ. Wcześniej Gdańszczanie E.F. Kozłowski, A. Steć oraz D. i S.
Gębscy zapalili znicz pamięci na grobie śp. Władysława Wojewódzkiego, członka
Honorowego PTTK, zasłużonego działacza, również kajakarza przede wszystkim
Gdańska, porucznika AK, uczestnika Powstania Warszawskiego pseudonim
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„Kaszub” odznaczonego Orderem Virtuti Militari V kl. Ur. 27. 06. 1920 roku
pochowanego na nowym cmentarzu komunalnym przy ul. Piaskowej, zmarłego 20.
07. 2017 roku w wieku 97 lat.

Foto: Stanisław M. Gębski
Po drodze do Iławy zatrzymaliśmy się w Prabutach, by na cmentarzu zapalić znicze
pamięci pod odsłoniętym w 2017 roku pomnikiem Ofiar Ludobójstwa Kresowian
w 1943 roku podczas Rzezi Wołyńskiej powstałego z inicjatywy potomków
ocalałych z rzezi, którzy osiedlili się w Prabutach po 1945 roku (wtedy większość
mieszkańców Prabut było osobami, które ocalały w różnych miejscowościach
Wołynia).
Wieczorem zasiedliśmy jak zwykle do kręgu przy ognisku gdzie nastąpiło oficjalne
rozpoczęcie spływu przez komandora Tadeusza Siwickiego, męża siostrzenicy
Patrona Spływu. Wszyscy uczestnicy otrzymali Jubileuszowy Informator
Krajoznawczy, a Andrzejowi Barczakowi prezes klubu Jarosław Mularewicz wręczył
legitymację klubową.
Potem do późnych godzin nocnych były nie tylko śpiewy, ale przede wszystkim
wspomnienia nawet sprzed 35 lat, bo byli również uczestnicy z pierwszego spływu.
Następnego dnia po śniadaniu przy pięknej pogodzie z przystani żeglarskiej PTTK
nad Jeziorakiem 18 uczestników, których żegnali seniorzy przybyli z Gdańska
i Warszawy na rozpoczęcie spływu, wyruszyło na I etap Iławką do ujścia do Drwęcy,
gdzie był pierwszy biwak. Niestety ze względu na niski w tym roku stan wody mieli
spore trudności w wiosłowaniu, jak również i niezbyt przyjemne zapachy zwłaszcza
po opuszczeniu miasta, bo nierzadko brzegi były zaśmiecone, ale również i zrzuty
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zanieczyszczeń odprowadzanych do Iławki nie tylko z nowo powstających
budynków.

Foto: Stanisław M. Gębski

Drugiego dnia spływu już na Drwęcy przed mostem na drodze z Kącika do Nielbarka
Marian Hudy przekroczył swój 10 000 kilometr kajakowania. Nie obeszło się bez
koniecznego zatrzymania i uczczenia tej szczególnej chwili nie tylko
okolicznościowymi życzeniami i przemowami.
Kolejnego dnia po przepłynięciu 30 kilometrów Drwęcą spływ wpłynął na jezioro
Bachotek do Stanicy Wodnej PTTK im. Marii Okołów – Podhorskiej, która była
inicjatorem jej zbudowania.
Tego dnia na szczególną uwagę zasługiwała gotycka bazylikowa XIV-wieczna
kolegiata św. Tomasza Apostoła - Sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej w Nowym
Mieście
Lubawskim
z
gwiaździstym
sklepieniem
nawy
głównej
i wczesnobarokowym (1627 r.) ołtarzem głównym, cennymi ołtarzami bocznymi,
stallami i lożami kolatorskimi i wolno stojącymi rzeźbami świętych. Wyjątkowe
walory ma XVII-wieczna kaplica grobowa Działyńskich. Na szczególną uwagę
zasługuje Kaplica Matki Bożej Łąkowskiej, w której znajduje się cudowna drewniana
gotycka figura z XV wieku o wysokości 1 metra, Matki Bożej z Dzieciątkiem
z pobliskich Łąk (wieś obecnie w granicach miasta) przeniesionej w 1882 roku do
nowomiejskiej kolegiaty. W XVIII i XIX wieku Sanktuarium to było nazywane
„Zachodniopruską Częstochową”, figura była koronowana w 1752 roku. Kult Matki
Boskiej Łąkowskiej wciąż kwitnie a kościół w 1971 roku został podniesiony do rangi
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bazyliki mniejszej przez Papieża Pawła VI. Szczególnie pięknie prezentuje się
bazylika po kończącej się restauracji wnętrza.

Foto: Stanisław M. Gębski

Spływowicze przez 3 dni mieli bazę w Stanicy, z której zrobili dwie wycieczki.
W środę uczestnicy pojechali na całodzienną wycieczkę krajoznawczą samochodami
podczas której Edward Komasara pokazał im główne zabytki Brodnicy. Następnie
udali się do Golubia-Dobrzynia gdzie zwiedzali z przewodnikiem PTTK zamek
pokrzyżacki z „duchem” Anny Wazówny oraz do Torunia, w którym zwiedzili przede
zabytki Starego Miasta oraz muzeum Podróżników imienia Tony Halika
i Toruńskiego Piernika.
Następnego dnia odbyła się wycieczka kajakowa docelowo powrotna na jezioro
Zbiczno, podczas której uczestnicy choć w części mogli zapoznać się z walorami
Jezior Brodnickiego Parku Krajobrazowego.
Ze względu na niski stan wody utrzymujący się w ostatnich latach w strumieniach
łączących jeziora, tzw. „kółka” jezior Pojezierza Brodnickiego, nie udało się go
zrealizować w planowanej wcześniej trasie spływu. Po obiedzie w miejscowej
stołówce poszliśmy zrobić pamiątkowe zdjęcie przy „pomniku” poświęconym
patronce stanicy Marii Okołów - Podhorskiej, stojącym na brzegu jeziora Bachotek.
Po południu, po przelotnym na szczęście deszczu, było oficjalne uroczyste
zakończenie spływu, które rozpoczął nasz kapelan ks. kan. prob. Rajmund
Lamentowicz z kościoła p.w. św. Barbary w Gdańsku mszą świętą w intencji
Ojczyzny (w związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości). Następnie wręczono
okolicznościowe dyplomy dla Wiesława Jankowskiego „Wichra” i Andrzeja Stecia
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„Generała”, którzy obchodzili 80 i 75 urodziny. Mariana Chudego „Marysia”
nagrodzono za przepłynięcie 10139 km (pływa już 60 lat od 1958 roku, a Drwęcą
płynął po raz trzeci). Otrzymał on również Odznakę Turystyczną PZK w stopniu
diamentowym (stopień II - leg. nr 30) i odznakę „Za wytrwałość - Platynową TOK
PTTK (leg. Nr 1/18). Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe zaproszenie oraz
mapkę obrazującą dotychczasowe spływy. Była tez okolicznościowa pieczęć z okazji
100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Foto: Stanisław M. Gębski

64

Ponadto wszyscy którzy płynęli otrzymali okolicznościowe opracowanie Filipa
Topczewskiego pod tytułem „WSZYSTKO CO POLSKĘ STANOWI - w intencji Ojczyzny
i jedności w Narodzie Polskim” wydane przez Wydawnictwo Świętego Filipa
Apostoła, a ufundowane przez D. Giecołd-Gębską. Były też okolicznościowe
dyplomy - podziękowania dla wszystkich, którzy pomagali przeprowadzić spływ.
Otrzymali je: A. Grodzki, E. Juchniewicz, Z. Tymcio, H. Pąk oraz ks. kan. prob.
Stanisław Majewski z Kętrzyna i ks. kan. prob. Rajmund Lamentowicz.
Po zakończeniu oficjalnej części była zabawa przy ognisku, podczas której śpiewano
piosenki turystyczne i patriotyczne.
Do zobaczenia na kolejnym spływie, prawdopodobnie na szlaku Świdra i Rawki.

Na zakończenie chcę się podzielić refleksją związaną ze Stanicą Wodną PTTK
w Bachotku, która jest obiektem Oddziału PTTK w Brodnicy, pod rozwagę jej władz
nie tylko ze względu na Patronkę obiektu, ale i 100 rocznicę odzyskania
niepodległości. Na obiekcie głównym aż się prosi, aby umieścić choćby skromną
tablicę poświęconą Marii Okołów – Podhorskiej, a wewnątrz na przykład w holu
recepcji krótki życiorys wraz ze zdjęciem aby przybywający turyści i wczasowicze
mogli zapoznać się z jej dokonaniami. Tej funkcji nie zastąpi znajdujący się nad
jeziorem pamiątkowy wspomniany wcześniej „pomnik”. Ponadto zapewne nie

65

zaszkodziłoby aby w recepcji można było kupić pamiątkową widokówkę pokazującą
walory obiektu i jego okolicy, gdyż obecnie dostępna „stara” widokówka nie jest
zapewne najlepszą reklamą. Podobne rozwiązanie zastosowano w Stanicy Wodnej
PTTK im. Stanisława BIelikowicza w Sorkwitach na początku szlaku Krutyni na
Mazurach, której w 1992 roku został przekazany życiorys wraz ze zdjęciem przez
Klub Turystyki Kwalifikowanej „Ostańce” Oddziału PTTK im. dr Aleksandra
Majkowskiego w Sopocie.

Foto: Stanisław M. Gębski

Krzysztof Tęcza
Jubileusz 20-lecia jeleniogórskiego wydawnictwa Ad Rem
Wtorek 27 listopada 2018 roku zapowiadał się ciekawie. Już od rana pogoda była
dla nas łaskawa. Nie padał deszcz. Było w miarę ciepło. Ale to dopiero początek
dnia. Każdy musiał iść do pracy, nie wszyscy wiedzieli co począć z resztą dnia. A tu
nagle przyszło zaproszenie od jeleniogórskiego wydawnictwa Ad Rem na
uroczystość 20-lecia ich pracy. To niesamowite. Każdy mieszkaniec Jeleniej Góry
wie, że mamy takie wydawnictwo. Ale kto by się spodziewał, że istnieje ono już
dwadzieścia lat! Przecież wystarczy spojrzeć na pracowników Ad Remu, przecież są
to same panie. Nie ma tam ani jednego mężczyzny. Wszystkie młode, jakby się czas
ich nie imał.
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Założycielka firmy – Regina Chrześcijańska - gdy postanowiła podjąć takie wyzwanie
wcale nie była pewna, że jej się uda. Wszak rynek wydawniczy jest bardzo trudny.
A co dopiero małe regionalne wydawnictwo zaczynające pracę. Jak się jednak
okazało powoli zaczynali przychodzić, najpierw klienci, później autorzy ciekawych
publikacji, którzy do tej pory nie mieli szans na wydanie swoich prac. Nawiązana
współpraca przeradzała się, może nie w sukces wydawniczy, ale w stworzenie
ciekawej oferty regionalnej, która wzbudziła zaciekawienie mieszkańców oraz
przybywających tu turystów. I tak powoli firma wydawała coraz więcej ciekawych
publikacji, coraz częściej była proszona o realizowanie zamówień firmowych,
a także pochodzących od osób prywatnych. Jest to bowiem jedna z nielicznych firm,
która przyjmuje do realizacji pojedyncze zamówienia. Są one bardzo pracochłonne,
ale pracownicy wydawnictwa nie narzekają. Ich praca jest nie tylko dobra, ale także
pełna zaangażowania.

Foto: Krzysztof Tęcza
Dzisiaj Ad Rem jest firmą rozpoznawalną w całej Polsce. Jest firmą, która otrzymuje
wyrazy uznania w postaci wielu wyróżnień i dyplomów. Oczywiście Ad Rem
współpracuje z wszystkimi instytucjami i stowarzyszeniami jakie działają w naszym
regionie. Praktycznie nie ma nikogo kto by nie korzystał z jej usług.
Jubileusz 20-lecia to wydarzenie niesamowite. Zwłaszcza przygotowane przez
pracowników firmy. Oprócz wielu słów podziękowania, zarówno ze strony firmy dla
osób współpracujących z nią, jak i ze strony osób prywatnych i instytucji
korzystających z jej usług w stosunku do firmy Ad Rem, zaprezentowano ciekawy
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program rozrywkowy. Największym zaskoczeniem dla widzów był fakt pokazania się
pani Reginy jako tancerki. Mało bowiem kto wcześniej o tym wiedział. Jest to jej
piękna pasja, której poświęca swój wolny czas, jeśli oczywiście go posiada.

Foto: Krzysztof Tęcza

Ponieważ sam również współpracuję z wydawnictwem poza zwyczajowymi słowami
podziękowania chciałbym dodać za nieżyjącym już wybitnym krajoznawcą prof.
Krzysztofem Mazurskim, który zawsze na naszych spotkaniach tłumaczył, że nie ma
turystyki bez krajoznawstwa. Krajoznawstwo bowiem jest wypełnieniem każdego
rodzaju turystyki. Krajoznawstwo polega na pozyskiwaniu wszelkich istotnych
informacji. Są to informacje o historii danego regionu, o jego faunie i florze, są to
legendy i opowiadania nie do końca sprawdzone. Jednym zdaniem krajoznawstwo
jest to kompendium wszelkiej wiedzy o naszej małej ojczyźnie.
Co w takim razie jest najważniejsze w krajoznawstwie, czy w ogóle można to
określić. Oczywiście. Najważniejsze w krajoznawstwie jest, nie samo posiadanie
zgromadzonej wiedzy, ale dzielenie się tą wiedzą z innymi. Bo cóż z tego, że ktoś
wie więcej od innych jak zachowuje to dla siebie. I właśnie wydawnictwo Ad Rem,
dzięki swoim publikacjom, dzieli się z innymi wiedzą jaką posiadają wybitni
regionaliści. A tych w naszym regionie naprawdę mamy sporo. I właśnie to jest
najwyższy stopień krajoznawstwa. Trzeba zatem stwierdzić, że działalność
wydawnicza Ad Remu jest bezcenna. Dlatego w imieniu swoim jak i wszystkich
autorów i współpracowników wydawnictwa składam na ręce jego założycielki pani
Reginy Chrześcijańskiej życzenia wszelkiej pomyślności, nieustających zamówień, i
pracy z wspaniałymi ludźmi.
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