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Wprowadzenie

Foto: Krzysztof Tęcza
Szanowni Czytelnicy. Drogie Koleżanki i Koledzy!
Oddając kolejny numer Krajoznawcy chciałbym poprzez zamieszczone w nim relacje
zachęcić Was do nadsyłania informacji o wydarzeniach jakie miały miejsce u Was.
Podzielcie się swoimi osiągnieciami, może będą one zachętą dla innych by podjąć
się organizacji podobnych imprez. Nieraz bowiem wystarczy mała podpowiedź,
mały impuls, by kolejny działacz, zachęcony powodzeniem konkretnej imprezy, sam
podjął działania by zorganizować u siebie coś podobnego.
Działalność krajoznawcza to nie tylko organizacja różnego rodzaju wycieczek czy
zlotów, to także organizacja różnego rodzaju sympozjów, spotkań czy szkoleń.
Wiem, że są to imprezy mniej popularne jak wycieczki, jednak są one
uzupełnieniem naszej wiedzy o regionie, o jego historii, o ludziach tu żyjących. Nie
bójcie się zatem organizować tego typu spotkań. A jeszcze lepiej - podzielcie się
przekazywaną tam wiedzą z innymi.
Zapraszam do lektury nowego numeru Krajoznawcy.
Krzysztof Tęcza
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Informacje
Krzysztof Tęcza
Uchodźcy religijni na Ziemi Jeleniogórskiej

W poniedziałek 18 marca 2019 roku na jeleniogórskim Wydziale Ekonomii
Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odbyło się
kolejne szkolenie dla przewodników zrzeszonych w Kole Przewodników Sudeckich
działającym przy Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.
Tym razem wykładowcą był dr Józef Zaprucki z Karkonoskiej Państwowej Szkoły
Wyższej w Jeleniej Górze.

Foto: Krzysztof Tęcza
Tematem wykładu była nietolerancja religijna. Dr Zaprucki przedstawił dzieje
uchodźców religijnych, którzy musieli opuścić swoje rodzinne strony i wyjść z Tyrolu
by osiedlić się w Mysłakowicach. Już samo przymusowe opuszczenie kraju było dla
tych spokojnych ludzi dużym szokiem, a przecież czekała ich bardzo długa droga by
dotrzeć do nowego miejsca zamieszkania. I ta ich wędrówka wcale nie należała ani
do przyjemnych ani do bezpiecznych. Na szczęście zostali zaproszeni do zupełnie
nieznanego im kraju i, można tak powiedzieć, bardzo dobrze przyjęci przez władze
oraz otrzymali spore wsparcie. Oczywiście zrodziło to konflikt pomiędzy nimi a
rdzenną ludnością, bo niby dlaczego przybysze mieli mieć lepiej od stałych
mieszkańców.

6

Na szczęście sprawy te szybko się uregulowały i przybysze z dalekiego Tyrolu
zadomowili się pod Karkonoszami. Chociaż nie wszyscy, część z nich wyemigrowała
po jakimś czasie do Ameryki Południowej. Dzisiaj w gminie Mysłakowice
napotykamy ślady po tych przesiedleńcach przede wszystkim widząc wiele domów
zwanych tyrolskimi, które architektonicznie znacznie różniły się od miejscowych.
Jeśli chodzi o drugą grupę uchodźców to nazywamy ich Schwenkfeldystami. Byli to
ewangelicy, którzy początkowo zachwycili się tezami Lutra i przystali do niego.
Chodzi głównie o Kaspara Schwnkfelda. Był to człowiek, któremu nie podobał się
wszechobecny przepych w kościele. Uważał on, że kościół nie jest od gromadzenia
bogactw a od dbania o życie duchowe społeczeństwa. Niestety Schwenkfeld nie
poprzestał na zmianach jakie wprowadził Luter. Poszedł znacznie dalej. I tym
samym stal się wrogiem Lutra zwalczanym przez niego tak samo, a może nawet
bardziej, niż on sam tego do tej pory doświadczał. Wyłonił się tak wielki konflikt, że
Schwenkfeld wraz z grupą osób myślących tak jak on musiał opuścić swoje strony.
Jego wyznawcy osiedlili się w Twardocicach czyli wcale nie tak daleko od Jeleniej
Góry. Ale tutaj także byli zwalczani. Nie pozwalano im praktycznie na nic. Nie mogli
brać ślubów bez zgody miejscowego księdza. Nie mogli być chowani w poświęconej
ziemi. W końcu udostępniono im nieco ziemi przy tzw. drodze bydlęcej na
pochówki. Często np. za odmowę ochrzczenia dziecka w odpowiednim rycie
zakuwano ich w dyby czy osadzano w więzieniu. Nic dziwnego, że w końcu
większość z nich wyemigrowała do Pensylwanii gdzie wreszcie mogli żyć w spokoju.

Foto: Krzysztof Tęcza
Niestety spory religijne były i są do dnia dzisiejszego czymś nad czym nie tak łatwo
zapanować. Wyrządzają one wiele zła, chociaż tak naprawdę to zło wyrządzają
uparci ludzie, którzy chcieliby narzucać innym swoją wizję świata.
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Dr Józef Zaprucki zajmuje się tłumaczeniem dzieł Fedora Sommera, który opisywał
poruszane wyżej sprawy. Dzięki temu możemy dokładnie poznać dzieje zarówno
jednej grupy uchodźców jak i drugiej. Pozycję „Zillertalczycy” Fedora Sommera
przetłumaczoną z niemieckiego przez Józefa Zapruckiego wydało w roku 2017
Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, a pozycję „Schwenkfeldyści” również
Fedora Sommera przetłumaczoną przez Józefa Zapruckiego w roku 2018 wydał
Związek Gmin Karkonoskich, z tym że ta pozycja jest dwudziestą publikacją
Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Karkonoszy utworzonej na mocy porozumienia
pomiędzy ZGK a Oddziałem PTTK „Sudety Zachodnie”.

Wiadomości z terenu

Krzysztof Tęcza
Śladami uczestników jeleniogórskiej wyprawy na Annapurnę
W sobotę 9 marca 2019 roku w Kwadracie zorganizowane zostało spotkanie
„Śladami uczestników. Obchody Jubileuszu 40-lecia Pierwszej Jeleniogórskiej
Wyprawy w Himalaje”.

Foto: Krzysztof Tęcza
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Himalaje uważane za najpotężniejsze góry świata od dawna były marzeniem ludzi
owładniętych pasją zdobywania szczytów. Człowiek zawsze podejmował wyzwania
przekraczające jego możliwości by udowodnić, że czasami te możliwości zostały
oszacowane zbyt nisko. Dlatego gdy tylko nadarzała się okazja by dokonać czegoś
niezwykłego, wejść na jeszcze niezdobyty szczyt, pojawiała się garstka zapaleńców
chcących dokonać tego, co do tej pory wydawało się niemożliwe.
Jeśli chodzi o nasz teren z Karkonoszami i Górami Sokolimi, został on zauważony od
razu gdy pojawili się tu pierwsi pasjonaci wspinaczki. Drogi skalne, stopnie ich
trudności, a zarazem ich bliskość komunikacyjna zarówno z baz zlokalizowanych
wokół nich jak i z innych miast Polski, sprawiła, że nasze góry szybko stały się
miejscem, do którego ściągali wszyscy, zarówno ci początkujący jak i ci już uznani
wspinacze. To w zasadzie tutaj zaczynali wszyscy, którzy mieli zamiar wyruszyć w
góry wysokie. Najpierw ćwiczyli w Sokolikach, później w Śnieżnych Kotłach.
Następnie ruszali w Tatry, Alpy by w końcu wylądować w Himalajach. Taka była
kolej rzeczy.

Foto: Krzysztof Tęcza
Jelenia Góra miała szczęście do ludzi utalentowanych jeśli chodzi o wspinaczkę
górską. Ale nie tylko. Bo wystarczy wspomnieć dr Jerzego Kolankowskiego, który
napisał przewodnik wspinaczkowy. Dzieło to było dla kolejnych wspinaczy jak
elementarz. A przecież oprócz dr Kolankowskiego mieliśmy dziesiątki pasjonatów,
którzy wyrastali na tuzy polskiego taternictwa.
Czasy w jakich rodziła się nasza sudecka pasja wyprawowa nie były łatwe. Nie był
dostępny specjalistyczny sprzęt, nie było odpowiedniego finansowania wypraw, w
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końcu nie do końca nastawienie zarówno władz jak i zwykłych ludzi było przychylne
tym, jak to często określano, fanaberiom.
Ale wydarzyła się rzecz niesłychana. W 1977 roku ruszyła wyprawa wrocławska
„Hindukusz 77”. Zamiarem tego wyjazdu było zdobycie szczytu Kohe Szachaura
(7116 metrów n. p. m.) i to filarem północnym. Udało się. Na szczyt weszli: Jerzy
Pietkiewicz, Aleksander Lwow i Krzysztof Wielicki.
Zachęceni takim sukcesem w rozmowach podjęli pomysł zorganizowania wyprawy
na Annapurnę Południową (7219 metrów) znaną z dużych trudności technicznych.
I tak po wielu rozmowach w końcu zaczęto przygotowania do tej wyprawy.
Najpierw, w roku 1978, Sudecki Klub Wysokogórski otrzymał oficjalną zgodę na
zorganizowanie wyprawy. Niewątpliwie przyczyniło się to do przyspieszenia
przygotowań. Doprowadziło to do tego, że już 8 marca 1979 roku z Polski wyruszyła
grupa samochodowa, która otrzymanym do jazdy testowej Jelczem miała za
zadanie dotrzeć do Indii. Podróż trwała 30 dni. Pokonano drogi i bezdroża, góry i
pustynie, zahaczono o obszar ogarnięty wojną, w końcu jednak w kwietniu docierli
do Delhi gdzie mogli odpocząć w gościnnych progach ambasady polskiej. Nieco
wcześniej grupa, która przyleciała samolotem wyruszyła w góry by rozpocząć
organizację wyprawy na miejscu.

Foto: Krzysztof Tęcza
15 kwietnia karawana z zaopatrzeniem dociera do bazy pod Annapurną gdzie
spotyka się z wcześniej przybyłymi kolegami. Ekipa jest w komplecie.
W tym samym czasie grupę spotyka pierwsze niepowodzenie uzmysławiające im jak
niebezpiecznego podjęli się zadania. Podczas rekonesansu nieszczęśliwemu
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wypadkowi ulega Józef Koniak. Niestety nie przeżył tego. Pozostał w górach już na
zawsze.
Po podjęciu decyzji o kontynuowaniu ataku 1 maja 1979 roku szczyt zdobywają
Krzysztof Wielicki i Kazimierz Śmieszko. Tego samego dnia inni członkowie wyprawy
biorą udział w akcji ratunkowej grupy japońskiej, w której doszło do poważnego
wypadku. Po tej akcji urywa się kontakt z dwoma wspinaczami, których
poszukiwania w kolejnych dniach nie przynoszą rezultatów. W końcu biorąc pod
uwagę bardzo niesprzyjające warunki zarówno pogodowe jak i techniczne zostaje
podjęta decyzja o uznaniu Jerzego Pietkiewicza i Juliana Ryznara za zaginionych. Oni
także pozostali w górach na zawsze.
Pod koniec maja 1979 roku grupa samochodowa rusza w podróż powrotną do kraju
trwającą prawie miesiąc.
Niestety trzech uczestników wyprawy chęć osiągniecia czegoś wielkiego przypłaciła
to najwyższą ceną – życiem. Wspomnę tylko, że do roku 1979 na Annapurnę
Południową podejmowane były próby wejścia przez kilka wypraw japońskich oraz
Francuzów. Kilku z uczestników tamtych wypraw także pozostało na zawsze nie
realizując swoich marzeń. Bogini Kali tym razem nie była łaskawa.
W wyprawie na Annapurnę Południową w 1979 roku brali udział: Jerzy Pietkiewicz,
Konstanty Bałuciński, Zbigniew Czyżewski, Bogdan Dejnarowicz, Roman Hryciów,
Józef Koniak, Jerzy Pietrowicz, Julian Ryznar, Wiktor Szczypka, Kazimierz Śmieszko,
Marian Tworek, Krzysztof Wielicki, Ryszard Włoszczowski, Jerzy Woźnica i Marian
Piekutowski.

Foto: Krzysztof Tęcza
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Czterdzieści lat od zorganizowania jeleniogórskiej wyprawy syn uczestnika wyprawy
Maciej Pietrowicz podjął decyzję o przygotowaniu spotkania upamiętniającowspominkowego. Zaprosił na nie żyjących jeszcze uczestników wyprawy oraz
znajomych i ludzi interesujących się górami. W sumie zjawiło się około 300 osób.
Najważniejszym jednak były wspomnienia przedstawiane przez Wiktora Szczypkę,
Bogdana Dejnarowicza i Ryszarda Włoszczowskiego oraz rozmowa na odległość z
Krzysztofem Wielickim i Romanem Hryciowem.
Ważnym, może nie dla samych uczestników wyprawy, ale dla przybyłych na
spotkanie oraz młodzieży, która interesuje się wyprawami górskimi był występ
Rafała Froni, który jako aktualnie działający himalaista pokazał różnice pomiędzy
sprzętem używanym dawniej a dzisiaj. Kiedyś wyprawy musiały przenosić do bazy
tony żywności i sprzętu. Dzisiaj ta sama ilość pożywienia i wyposażenia waży kilka
razy mniej. Poza tym samo dotarcie do bazy jest nieporównywalnie krótsze. Nie
mówiąc już o odzieniu wykorzystywanym podczas górskich wypraw. Sam Rafał
stwierdził, że nie jest pewien czy wszyscy obecnie biorący udział w tak ciężkich
wyprawach, gdyby mieli takie warunki jak wyprawy sprzed kilkudziesięciu lat,
wytrwaliby. I to jest prawda. Dawniej ludzie podejmujący takie wyzwania bardziej
liczyli na swoją pasję, młodzieńczy zapał i chęci niż na sprawy tak przyziemne jak
wyposażenie techniczne czy finanse. Te pierwsze dodawały im skrzydeł, te drugie
po prostu trzeba było pokonać.
Maciej Pietrowicz oznajmił, że jesienią wyruszy grupa złożona przede wszystkim z
dzieci uczestników wyprawy z 1979 roku. Celem tej podróży będzie dotarcie do
miejsca, w którym znajdowała się główna baza i umieszczenie tam przygotowanej
tablicy upamiętniającej tych, którzy pozostali tam na zawsze.
Pozostaje tylko życzyć by plany te zostały zrealizowane.

Jan Kulas
Pamięci Mieczysława Jałowieckiego (1876-1962)
Wybitnie zasłużonego dla Gdańska i Polski
Moje zwięzłe opracowanie poświęcam pamięci Mieczysława Jałowieckiego (18761962) - wybitnego, gruntownie wykształconego przedstawiciela rodu polskiego na
Litwie, delegata Ministerstwa Aprowizacji RP na miasto Gdańsk, a następnie
delegata rządu polskiego w Gdańku, autora znakomitych wspomnień i szkiców lat
minionych.
Mieczysław Jałowiecki pochodził z wielowiekowego i zasłużonego dla polskości rodu
na Litwie. Rodzina szczyciła się podchodzeniem od ˝kniaziów ruskich˝, stąd długo
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pisała swoje nazwisko jako Pieriejasławski-Jałowiecki. Syn, Mieczysław, urodził się 2
grudnia 1876 roku w majątku Syłgudyszki na Litwie, z ojca Bolesława i matki Anieli z
Witkiewiczów. Bolesław Jałowiecki jako wybitny inżynier, generał i utalentowany
menedżer dorobił się w Rosji carskiej majątku i pozycji społecznej. Zdołał „odkupić”
większość majątku, jaki rodzina utraciła wskutek zaangażowania w Powstanie
Listopadowe i Powstanie Styczniowe.
Mieczysław Jałowiecki dorastał i wychowywał się, dzisiaj byśmy powiedzieli, w
komfortowych warunkach. Pierwsze nauki pobierał od domowych nauczycieli.
Następnie uczęszczał do szkoły angielskiej w Petersburgu. W 1887 roku został
przyjęty do Liceum Cesarskiego w Petersburgu. Szkołę tę ukończył z wyróżnieniem.
Od 1896 roku Mieczysław studiował na politechnice w Rydze, na wydziale
chemicznym i agronomicznym. Uczelnię ukończył z odznaczeniem, uzyskując
dyplom agronoma. Do roku 1903 przebywał w Niemczech i Wielkiej Brytanii, gdzie
zapoznawał się z najnowszymi osiągnięciami rolnictwa, hodowli i przemysłu
rolnego. Pracę doktorską przygotował z uprawy i melioracji torfów. W tym okresie
władał już w mowie i w piśmie językiem rosyjskim, angielskim, francuskim,
niemieckim, litewskim i słabiej, szwedzkim.
W latach 1903-1918 Mieczysław Jałowiecki rozwijał swoją karierę w carskiej Rosji.
Zajmował wiele ważnych i odpowiedzialnych stanowisk państwowych. Był m.in.
radcą Ministerstwa Rolnictwa w Petersburgu, konsulem do spraw rolnictwa Rosji w
Niemczech. Zapewne nie tylko dzięki koneksjom, ale również dzięki własnej
pracowitości i talentom zarządzał jako dyrektor kilkoma dużymi firmami w Rosji, np.
Towarzystwem Akcyjnym Dróg Dojazdowych, Towarzystwem Akcyjnym PółnocnoRosyjskiego Handlu Zewnętrznego, Towarzystwem Rosyjsko-Bałtyckim. Mieczysław
Jałowiecki sprawował również szereg wpływowych funkcji i godności społecznych.
Był członkiem Wileńskiego Banku Ziemskiego, członkiem Rady Rosyjsko-Angielskiej
Izby Handlowej, członkiem Wydziału Żeglugi Morskiej Centralnego Komitetu
Przemysłowego w Petersburgu. Podczas I wojny światowej został powołany do
służby jako urzędnik cywilny. Swoją służbę w Sztabie Generalnym Rosji ukończył w
randze pułkownika sztabowego.
Mieczysław Jałowiecki był również właścicielem majątków ziemskich (na Litwie) w
rodzinnych Syłgudyszkach i w Otulanach. W 1910 roku ożenił się z Julią z
Wańkowiczów. Z tego małżeństwa doczekał się syna Andrzeja i córki Marii. Rodzina
Jałowieckich była spokrewniona z wieloma rodami litewskimi, jak również z rodziną
Piłsudskich. Istotnie Józef Piłsudski zaliczał się do krewnych Pana Mieczysława.
Dopowiedzmy, że Mieczysław Jałowiecki okazał się też znakomitym gospodarzem.
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Jego majątek rolny uchodził za jeden z najbardziej nowoczesnych na Litwie.
Osobiście cieszył się dużym autorytetem i szacunkiem. Został też wybrany
marszałkiem szlachty Powiatu Święciańskiego. Niestety, wskutek rewolucji w latach
1917-1918 Mieczysław Jałowiecki utracił majątek, wysoką pozycję społeczną i z
trudem uratował swoje życie.
W końcu 1918 roku Mieczysław Jałowiecki wraz z grupą ziemian litewskich przybył
do Warszawy, aby prosić władze odradzającej się Polski o pomoc dla zajętej już
przez wojska bolszewickie Litwy. M. Jałowiecki, po rozmowach z naczelnikiem
państwa Józefem Piłsudskim i premierem Ignacym Paderewskim, wstąpił do służby
dyplomatycznej młodego państwa polskiego. Został skierowany na jeden z
najtrudniejszych i najważniejszych odcinków pracy państwowej w Gdańsku.
Albowiem dzięki staraniom Ignacego Paderewskiego miała tamtędy iść wielka akcja
pomocy żywnościowej dla Polski i jej wygłodzonej armii. W krótkim czasie należało
zorganizować wielką akcję odbioru, przeładunku i ekspedycji amerykańskiej
żywności, lekarstw i innych artykułów pierwszej potrzeby.
Z upoważnienia polskiego rządu (ministra Antoniego Minkiewicza) Mieczysław
Jałowiecki został delegatem Ministerstwa Aprowizacji na miasto Gdańsk. Z uwagi na
początkowy brak stosunków dyplomatycznych polsko-niemieckich, delegat Polski
działał w Gdańsku w ramach Amerykańskiej Misji Żywnościowej (w hotelu Danziger
Hof). Z dniem 28 stycznia 1919 roku premier I. Paderewski powierzył także M.
Jałowieckiemu funkcję delegata rządu polskiego w Gdańsku. Umiejętnie i skutecznie
łączył on obie te funkcje. Służba ta wymagała wielu poświęceń, samozaparcia,
nadzoru nad 228 pracownikami. Komunikacja z Gdańskiem zajmowała wiele czasu,
bowiem „port leżał w odległości 8 kilometrów od miasta”. Nie było to łatwe również
z tej przyczyny, że podróż do Warszawy trwała wtedy ok. ... 15 godzin.
W latach 1919-1920 Mieczysław Jałowiecki był pierwszym delegatem Polski w
Gdańsku i organizatorem odbioru wielkiej pomocy amerykańskiej. W krótkim czasie
zorganizował on system wyładunku, przeładunku i transportów kolejowych (200
wagonów dziennie) w głąb Polski lub bezpośrednio na front. Taka wielka akcja
amerykańskiej pomocy żywnościowej (łącznie 50 000 wagonów, głównie mąka i
tłuszcze) dla młodego państwa polskiego miała kapitalne znaczenie - i jest prawie
zupełnie zapomniana. Warto zauważyć, że w tej pracy, z uwagi na niechętne
stanowisko Niemiec i fobie zniemczonego Gdańska, ryzykowało się zdrowiem i
życiem. Trzeba wiedzieć, że M. Jałowiecki i jego ekipa prawie nie rozstawali się z
bronią.
W okresie służby państwowej w Gdańsku, Mieczysław Jałowiecki wykonał
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dodatkowo dwa ważkie zadania. A mianowicie od sierpnia 1919 do 12 kwietnia
1920 roku zorganizował obsługę 9981 reemigrantów przez Gdańsk do Polski. Z kolei
w brzemiennym 1920 roku M. Jałowiecki uruchomił przerzut francuskiej broni i
amunicji dla polskiej armii. Wskutek strajku robotników gdańskich, tego bezcennego
wyładunku dokonywano na redzie przy pomocy robotników kaszubskich. Następnie
bezcenny ładunek przewożono na zakupionych holownikach do Tczewa. Stąd koleją
trafiał dalej - bezpośrednio w okolice frontu.
Pod koniec 1920 roku Mieczysław Jałowiecki odszedł ze służby dyplomatycznej w
Gdańsku. Nie czuł się zbyt dobrze w roli zastępcy Macieja Biesiadeckiego, szefa
Komisariatu Generalnego RP w Gdańsku. Poza tym główne zadanie, związane z
organizacją pomocy amerykańskiej dla odrodzonego państwa polskiego, zostało już
wykonane.
Wskutek sporów i waśni partyjnych nie udało się zagospodarować w dalszej pracy
dla Polski wielkiego potencjału Mieczysława Jałowieckiego. On sam, rozżalony,
zakupił majątek Kamień k. Kalisza i zajął się działalnością rolniczą. W okresie II
Rzeczypospolitej nie odegrał już żadnej roli politycznej. Jednak w majątku Kamień w
latach 30. minionego wieku M. Jałowiecki napisał kapitalne wspomnienia. Warto
wiedzieć, że tekst maszynopisu liczy 540 stron.
Okres II wojny światowej Mieczysław Jałowiecki spędził w Wielkiej Brytanii. Nie
powrócił do Polski po zakończeniu wojny. Zbyt dobrze poznał komunizm w Rosji i nie
miał żadnych złudzeń, co do jego realizacji. Na emigracji aktywnie działał w
środowiskach polonijnych. Napisał sporo broszur i książek, głównie z dziedziny
rolnictwa i turystyki. Pozostawał jednak w wielkiej tęsknocie i klimacie żalu za
utraconą ojczyzną. M. Jałowiecki zmarł w osamotnieniu w 1962 roku pod
Londynem.
Niewątpliwie Mieczysław Jałowiecki dobrze zasłużył się ojczyźnie i Gdańskowi. Jego
patriotyzm i zaangażowanie w sprawy publiczne i dzisiaj mogą być wzorem do
naśladowania. Szczęśliwie w ostatnich latach udało się opublikować w kilku tomach
jego niezwykle wartościowe i interesujące wspomnienia: „Wspomnienia, raporty i
sprawozdania z Gdańska 1919-1920” (1995 r.), „Gaudeamus - Szkice z lat
minionych” (2002 r.), „Na skraju Imperium” (2003 r.), „Requiem dla ziemiaństwa”
(2005 r.) i „Wolne Miasto” (2005 r.). Może warto dodać, że jak wynika ze wspomnień
dr Wandy Półtawskiej, książka „Wolne Miasto” była jedną z dwóch ostatnich
„lektur” papieża Jana Pawła II.
Od redakcji: Powyższy referat został wygłoszony przez Jana Kulasa na „IX
Pomorskim Sejmiku Krajoznawczym” z cyklu „Mijające krajobrazy Polski”.

15

Jan Kamiński, Henryk Pasik
PTTK „KLIMEK” Grudziądz na szlaku polskich bitew
Grudziądzki „KLIMEK” Klub Inicjatyw Motorowych, Ekologicznych i Krajoznawczych
na miejsce swojej kolejnej, corocznej wyprawy „Szlakiem polskich bitew” wybrał w
2018 roku teren województw świętokrzyskiego i części mazowieckiego. W ramach
tego rajdu turyści zmotoryzowani od 10.08.2018 r. do 15.08.2018 r. odwiedzili
miejsca bitew:
- Kliszów - bitwa stoczona 19.07.1702 roku przez wojska sasko-polskie króla
Augusta II Mocnego z wojskami szwedzkimi króla Karola XII w trakcie tzw. III wojny
północnej. Bitwa przegrana przez koalicję sasko-polską w wyniku zastosowania
przez Szwedów tzw. czośników (kozłów hiszpańskich), których polska husaria nie
mogła sforsować. Była to jednocześnie ostatnia bitwa husarii w historii jej istnienia.
- Chmielnik - miejsce bitwy stoczonej (i przegranej) 18.03.1241 roku przez
rycerstwo sandomierskie z hordami mongolskimi pustoszącymi południową część
Małopolski.
- Grochowiska - miejsce krwawej i zwycięskiej w końcowym rozrachunku bitwy
powstańczego oddziału generała Mariana Langiewicza z wojskami rosyjskimi
stoczonej w dniu 18.03.1863 roku.
- Szczekociny - miejsce przegranej bitwy wojsk Tadeusza Kościuszki ze znacznie
silniejszymi i lepiej uzbrojonymi połączonymi korpusami rosyjskim i pruskim w dniu
6.06.1794 roku.
- Laski i Anielin - miejsce krwawej i zwycięskiej bitwy I Brygady Legionów Polskich
dowodzonej przez Józefa Piłsudskiego stoczonej z wojskami rosyjskimi w dniach 22
- 26.10.1914 roku.

Foto: Jan Kamiński. Cmentarz wojenny bitwy pod Laskami-Anielinem
Z ostatnią wymienioną bitwą łączył się temat przewodni rajdu, którym była
oczywiście 100. rocznica odzyskania niepodległości. „Oczywiście”, ponieważ w
związku z przypadającym w 2018 roku stuleciem odzyskania przez Polskę
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niepodległości po okresie zaborów, Sejm RP ustanowił narodowe obchody tego
jubileuszu, a Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze uchwałą XIX Walnego
Zjazdu PTTK włączyło się w obchody mające na celu upamiętnienie i uroczyste
uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem
niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. 9 grudnia 2017 roku Zarząd Główny
PTTK uchwalił hasło programowe na rok 2018 - „Na Szlakach Niepodległości”.

Foto: Jan Kamiński. Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Wolności w
Kielcach
Na bazę tej wyprawy wybrano Kielce, czyli „stolicę Czynu Legionowego”. Kluczową
datą był dzień 12 sierpnia, kiedy zwiedzaliśmy Kielce. Kluczową dlatego, że tego
dnia w 1914 roku do Kielc wkroczyła Kompania Kadrowa Strzelców Józefa
Piłsudskiego. Na trasie naszego długiego spaceru po Kielcach były miejsca związane
z historycznymi wydarzeniami stanowiącymi początek drogi do odzyskania
niepodległości przez Polskę i obiekty czczące czyn legionowy:
- tablica upamiętniająca 90 rocznicę wkroczenia Strzelców do Kielc oraz złożenie
meldunku Komendantowi Józefowi Piłsudskiemu przez Czesława Bankiewicza
pseudonim „Skaut” w dniu 12.08.1914 roku, tablica znajduje się u stóp figury MB
Częstochowskiej zlokalizowanej przy zbiegu ulic Krakowskiej, Gagarina i
Spacerowej,
- tablica upamiętniająca polskich żołnierzy wkraczających do Kielc pod wodzą Józefa
Piłsudskiego umieszczona na budynku Urzędu Miasta Kielce przy Rynku,
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- tablica upamiętniająca pobyt Józefa Piłsudskiego w dawnym Pałacu Biskupów
Krakowskich umieszczona przy wejściu do Pałacu oraz Sanktuarium Józefa
Piłsudskiego w tymże Pałacu,
- tablica upamiętniająca miejsce formowania 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich
we wrześniu 1914 roku w kościele św. Józefa Robotnika przy ul. Turystycznej 3,
- tablica upamiętniająca pierwszą potyczkę ułanów 1. Pułku Ułanów Legionów
Polskich znajdująca się na budynku przy ul. Sienkiewicza 21,
- pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na koniu zlokalizowany na Placu Wolności,
- pomnik Czynu Legionowego (tzw. „Czwórka”) na Placu J. Piłsudskiego,
- pomnik Niepodległości - Pamięci Rodaków Żołnierzy Legionów Polskich na Placu
Niepodległości,
- pomnik Pamięci Żołnierzy Legionów Polskich 1914 roku - skrzyżowanie ul.
Świętokrzyskiej
i Warszawskiej,
- tablica poświęcona Józefowi Piłsudskiemu na frontowej ścianie Dworca PKP,
- tablica poświęcona Józefowi Piłsudskiemu ufundowana „w 70 rocznicę śmierci
Komendanta” wewnątrz kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP przy ul.
Urzędniczej,
- obejrzeliśmy również wystawę terenową (ul. Jana Pawła II) pod nazwą „Nikt im iść
nie kazał” - Kielczanie w Legionach - w stulecie odzyskania Niepodległości.
Natomiast w innych miejscowościach województwa świętokrzyskiego obejrzeliśmy
następujące miejsca pamięci:
- Jędrzejów - na ścianie Muzeum im. Przypkowskich tablica upamiętniająca
Komendanta Józefa Piłsudskiego i patrol „Beliny”, który 9.08.1914 roku wkroczył do
Jędrzejowa,
- Staszów - na ścianie ratusza dwie tablice upamiętniające: Józefa Piłsudskiego oraz
90 rocznicę odzyskania niepodległości,
- Raków - pomnik upamiętniający poległych w walce o rodzącą się II Rzeczpospolitą
zlokalizowany na Rynku.
Byliśmy również m.in. w Czarncy, gdzie jest wczesnobarokowy kościół pw. NMP i
św. Floriana, a w nim sarkofag - grobowiec Hetmana Stefana Czarnieckiego,
wielkiego wojownika upamiętnionego w Mazurku Dąbrowskiego. Czarniecki nie był,
jak wiadomo, związany z Legionami, ale walczył w XVII wieku o Niepodległość Polski
z ówczesnymi licznymi wrogami kraju i miejsca jego spoczynku nie sposób było
pominąć.
Do Grudziądza wracaliśmy okrężną drogą przez Radom - tu m.in. zobaczyliśmy
pomnik Czynu Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego usytuowany w centrum
Rynku Miasta Kazimierzowskiego oraz w Muzeum Wsi Radomskiej wystawę
Katarzyny Madejskiej zatytułowaną „By żyć w Polsce. Chłopi ziemi radomskiej w
walce, obronie i budowie Niepodległej”, a następnie Pionki, w których na ul. 15
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Stycznia znajduje się „Legionówka” - budynek zbudowany przez podkomendnych
Marszałka Józefa Piłsudskiego, o czym mówi tablica ufundowana przez
społeczeństwo Pionek w 71 rocznicę odzyskania niepodległości. Przy budynku 11
listopada 2008 roku mieszkańcy Pionek postawili pomnik z popiersiem poświęcony
„Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i bohaterom walk o wolną ojczyznę w 90.
rocznice odzyskania niepodległości”. Na koniec odwiedziliśmy miejsca związane z
bitwą pod Laskami i Anielinem:
- Laski - kamień upamiętniający miejsce stacjonowania Komendanta Józefa
Piłsudskiego podczas bitwy z Rosjanami,
- Żytkowice - granitowy pomnik-mauzoleum z 1933 roku poświęcony pamięci
poległych w bitwie pod Laskami-Anielinem żołnierzom z I Brygady Legionów,
- Brzustów - cmentarz wojenny bitwy pod Laskami-Anielinem, gdzie pochowano
poległych żołnierzy I Brygady Legionów Polskich, żołnierzy rosyjskich i austrowęgierskich. W roku 1933 poległych ekshumowano i przeniesiono na teren
mauzoleum w Żytkowicach.
PTTK „KLIMEK” Grudziądz podczas każdej ze swoich ubiegłorocznych wypraw
realizował program rocznicowy poprzez zwiedzanie miejsc bitew, cmentarzy,
grobów, pomników, kamieni i tablic memoratywnych oraz innych miejsc
związanych z walką o niepodległość w latach 1914 – 1920. Pozwoliło to na znaczącą
zaliczkę dla zdobycia kilku rocznicowych odznak turystyczno-krajoznawczych
związanych z odzyskaniem niepodległości, które zostały ustanowione na różnych
szczeblach PTTK. Starania związane ze zdobywania odznak rocznicowych pogłębiają
naszą wiedzę o historii Polski i w większym stopniu poszerzają naszą świadomość
obywatelską umożliwiającą nam docenienie krwawo wywalczonej Niepodległości.
Grudziądzki „KLIMEK” nie kończy z tematyką 100-lecia odzyskania niepodległości.
Nie wszystkie ziemie znajdujące się obecnie w granicach Rzeczpospolitej miały to
szczęście, aby ten jubileusz obchodzić 11.11.2018 roku. Dla naszej małej ojczyzny,
która leży na Ziemi Chełmińskiej stulecie będzie 28.06.2019, tj. w rocznicę
podpisania traktatu wersalskiego nakazującego Niemcom zwrot Polsce
zagarniętych terenów. Natomiast 10.02.1920 w Pucku miały miejsce zaślubiny
Polski z morzem, podczas których gen. broni Józef Haller wrzucił do Bałtyku
platynowy pierścień. To wtedy skończył się zabór trwający blisko 148 lat. Zresztą
Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej
Polskiej zaplanowano na lata 1918-21.
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Krzysztof Tęcza
Nadanie imienia Juliusza Naumowicza ulicy w Szklarskiej
Porębie
W sobotę 27 kwietnia 2019 roku decyzją Rady Miasta Szklarska Poręba część ulicy
1-go Maja zmieniła nazwę. Teraz odcinek od mostu przy Muzeum Ziemi Juna
otrzymał imię Juliusza Naumowicza.
Oczywiście może ktoś zapytać: Czy warto było? Odpowiedź na takie pytanie jest
tylko jedna: Warto! Szkoda tylko, że nowa ulica nie ciągnie się aż do Chaty
Walońskiej. Byłoby to przecież logiczne.

Foto: Krzysztof Tęcza

Foto: Krzysztof Tęcza
Juliusz Naumowicz to człowiek, który nie tylko stworzył nowy produkt turystyczny
ale człowiek, który tchnął w ten produkt życie. Bo samo zbieranie i przetwarzanie
minerałów uprawiane było od zawsze. To jednak co przy okazji powstało w
Szklarskiej Porębie daleko wybiega poza ramy, w których powinno się mieścić. Bo
czyż powrót do korzeni mineralogii czyli do czasów kiedy przybywali tu
poszukiwacze skarbów zwani Walonami nie jest czymś wyjątkowym w dzisiejszych
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czasach. Powrót do początku. Do wiedzy, wówczas tajemnej, powrót do legend i
opowieści związanych z pozyskiwaniem drogich kamieni. Nawet dzisiaj nie
wystarczy zwykła wiedza by wypatrzeć wśród całej masy te właściwe. Te, które
dopiero po oszlifowaniu nabierają blasku i ukazują swoje piękno.
Juliusz Naumowicz potrafił nie tylko wypatrzeć te nieoszlifowane cuda ale potrafił
zarazić swoją pasją innych. Dlatego powstało Sudeckie Bractwo Walońskie. Jego
członkowie pod czujnym okiem Wielkiego Mistrza zdobyli olbrzymią wiedzę ale
także stosowny dystans do pozyskiwania minerałów. Bo nie można bezkarnie
„wydzierać” ich niszcząc krajobraz. Oni to wiedzą. I to także jest zasługa Wielkiego
Mistrza.
Dzisiaj stworzone przez Mistrza Juliusza imperium wciąż działa. Co prawda w nieco
innej formie ale dziesiątki osób wyszkolonych za jego czasów nie mają sobie
równych jeśli chodzi o wiedzę i rzetelną pracę.

Foto: Krzysztof Tęcza
Oprócz pozyskiwania minerałów Wielki Mistrz sporo czasu poświęcał turystom,
zwłaszcza dzieciom, tłumacząc im w jaki sposób powstawały poszczególne
minerały. W ten prosty sposób przedstawiał im historię procesów jakie zachodziły
we wnętrzu naszej planety na przestrzeni milionów lat. Była to nauka poprzez
rozmowę. Mało kto potrafiłby tak zaciekawić by uczestniczący w tych pogawędkach
chcieli słuchać dłuższy czas wykazując ciągłe zainteresowanie.
Juliusz Naumowicz swoją działalnością rozsławił miasto na cały świat. To dzięki
pracy jego i jego uczniów Szklarska Poręba została okrzyknięta Mineralogiczną
Stolicą Polski.
Za swoją pracę na rzecz miasta Juliusz Naumowicz został wyróżniony tytułem
Honorowy Obywatel Miasta oraz nagrodą Miasta Szklarska Poręba „Duch Gór”.
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Teraz doszła jeszcze do tego nazwa ulicy. I nie ma w tym nic przesadnego. Taki
człowiek jakim był Wielki Mistrz Waloński pojawia się niezwykle rzadko. Dlatego tez
należy kontynuować jego dzieło ale także należy kultywować pamięć o Nim.

Krzysztof Tęcza
Zlot Dolnośląskiego Towarzystwa Miłośników Zabytków w
Staniszowie
Tym razem członkowie Dolnośląskiego Towarzystwa Miłośników Zabytków
zapragnęli odwiedzić Ziemie Jeleniogórską. Dlatego o zorganizowanie kolejnego
spotkania poprosili piszącego te słowa.
Mając wolną rękę co do wyboru miejsca zakwaterowania jak i obiektów
przeznaczonych do zwiedzania postanowiłem pokazać okolice mojego miejsca
zamieszkania czyli Staniszowa. Każdy kto chociaż trochę zna historię wie, że
Staniszów od wieków uważany jest za najpiękniejszą wioskę w Kotlinie
Jeleniogórskiej. Położony wzdłuż potoku Lutynka tworzy ciąg zabudowań
wrzynających się w dolinki pomiędzy poszczególnymi wzniesieniami Wzgórz
Łomnickich. Najbardziej znane są Witosza i Grodna. Jest jednak kilka innych
niewiele ustępujących im jeśli chodzi o roztaczające się z nich widoki.

Foto: Krzysztof Tęcza
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Zlot zaplanowano na 15-17 marca 2019 roku. Oczywiście najpierw wybrałem bazę,
do której mogliśmy wracać z poszczególnych wycieczek. Było to Młodzieżowe
Schronisko Turystyczne w Staniszowie, które powstało dzięki współfinansowaniu
projektu adaptacji budynku starej szkoły podstawowej na nowoczesny obiekt
noclegowy. Pieniążki pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013. Dzięki temu z budynku nieprzystającego do obecnych wymogów
jeśli chodzi o obiekty szkolne powstało funkcjonalne schronisko dysponujące 49
miejscami noclegowymi, dużym parkingiem i placem zabaw. Ja ze swej strony
zdradzę, że gdy moje losy związały się ze Staniszowem, brałem udział w różnego
rodzaju spotkaniach integracyjnych z mieszkańcami wsi, np. zabawach
sylwestrowych organizowanych właśnie w tej szkole.
Ponieważ do Towarzystwa należą ludzie z różnych stron naszego województwa, ale
nie tylko, zanim wszyscy dotarli na miejsce upłynęło trochę czasu. Poświeciliśmy go
na wspominanie poprzednich spotkań oraz przekazanie nowości jakie się pojawiły
w grupach skupionych na co dzień w poszczególnych regionach.
Najważniejszym dniem każdego spotkania jest sobota. To właśnie wtedy oglądamy
najwięcej zabytków czy ciekawych obiektów zlokalizowanych w najbliższej okolicy.
Tym razem nasze spotkanie miało mieć nieco inny charakter. Z reguły
wykorzystując własne środki lokomocji zwiedzaliśmy obiekty często położone w
sporej odległości od bazy. Tym razem zaplanowałem więcej spacerów pieszych tak
by odetchnąć świeżym górskim powietrzem i nacieszyć się pięknymi widokami.
Oczywiście najważniejszym było pokazanie czym dysponuje sama miejscowość. Bo
Staniszów jest miejscowością trochę nietypową. Mamy tutaj dwa pałace i dwa
mniejsze obiekty udające pałace oraz kościół i zamek. Przy jednym pałacu powstał
spory basem, w którym woda ogrzewana jest pompami ciepła, a przy drugim, w
którym dowiercono się do wód geotermalnych powstaje kompleks basenów, który
docelowo będzie składał się z czterech zewnętrznych i czterech wewnętrznych.
Będą one sporą konkurencją dla jeleniogórskich Term.
Pierwszym obiektem do którego dotarliśmy był Pałac Staniszów położony w górnej
części miejscowości. Staniszów bowiem zawsze był podzielony na trzy części: górną,
średnią i dolną. Największe dochody przynosiła część środkowa, w którem
zlokalizowany był browar i wytwórnia likierów oraz gdzie znajdowało się sporo
warsztatów rzemieślniczych.
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Foto: Krzysztof Tęcza
Pałac, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli główny, był siedzibą właścicieli, do których
należały wszystkie części wsi. To tutaj toczyło się życie towarzyskie. Dlatego kolejni
potomkowie rodu książęcego von Reuss rozbudowali pierwotne założenie i wciąż je
upiększali. Wokół pałacu utworzyli rozległe założenie romantyczne, które jeszcze
dzisiaj urzeka i zachęca do spacerów.
Obiekt ten po II wojnie światowej nie miał początkowo dobrego zarządcy. Przez
pewien czas szkolono tu strażaków. O ich licznych wyczynach we wsi chodzą
legendy. Nie mniej są one wspominane z uśmiechem. Gdy w końcu obiekt zdany na
skarb państwa został zakupiony przez rodzinę Dzida wszystko się zmieniło. Państwo
Dzidowie postanowili osiąść tu na stałe i uczynić z tego miejsca nie tylko swój dom
ale miejsce wykorzystywane turystyczne. Dzisiaj znajduje się tu dobrze
prosperujący hotel, restauracja i spa. Organizowane są tu coraz bardziej popularne
spotkania muzyczne. Turyści cenią sobie możliwość odpoczynku spacerując po
kilkunastu hektarowym parku otaczającym pałac.
My mięliśmy szczęście gdyż po obiekcie oprowadził nas sam właściciel, który
zdradził wiele sekretów oraz przedstawił historie nie tylko założenia pałacowoparkowego ale także samej miejscowości. Dodam tylko, że Pałac Staniszów w roku
2012 został wpisany na Listę Pomników Historii Prezydenta RP.
Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować panu Wacławowi Dzida za
bezpłatne udostepnienie obiektu i oprowadzenie po nim. Tym bardziej, że pozwolił
nam także zwiedzić ukryty w dwuhektarowym zabytkowym parku niewielki
„pałacyk” wykorzystywany dawniej jako kawiarnia (świadczą o tym stare napisy) a
w bliższym nam okresie jako dom dziecka. Dzisiaj grożący zawaleniem obiekt jest

24

już zabezpieczony. Wykonano nowy dach i stropy. Myślę, że za kilka lat będzie to
kolejna wizytówka Staniszowa.
W Staniszowie Dolnym odwiedziliśmy Pałac na Wodzie, o którym już wspominałem.
Po takiej dawce wrażeń wróciliśmy do schroniska by napić się kawy i zjeść deser.
Pozwoliło to na nabranie sił na kolejną dawkę doznań. Muszę zaznaczyć, że
odpoczynek ten był ważny gdyż na resztę dnia mieliśmy być spieszeni. Samochody
pozostały na parkingu a uczestnicy zlotu mogli wreszcie przekonać się ile mamy
wzgórz w Staniszowie.

Foto: Krzysztof Tęcza
Pierwszym celem spaceru była góra Witosza czasami nazywana Bismarckiem. Wiąże
się to z faktem postawienia w roku 1903 na samym szczycie pomnika Bismarcka.
Takich pomników powstało kilkadziesiąt i to na całym świecie. Ten staniszowski był
solą w oku nowych władz i dlatego od razu nakazały miejscowemu sołtysowi jego
zburzenie. Jak się jednak okazało łatwo powiedzieć: zburzcie, trudniej wykonać.
Pomnik został wykonany z solidnych granitowych elementów, tak że wysłani z
młotami i dłutami ludzie swoją pracę zakończyli bardzo szybko. W sumie tylko się
spocili. Po kilku takich próbach ktoś podjął decyzję o wezwaniu saperów i
wysadzeniu pomnika w powietrze. Dokonano tego dopiero za drugim podejściem.
Pierwszy raz przeceniono możliwości użytego dynamitu. A i drugim razem
wysadzono tylko część pomnika. Cokół stoi do dnia dzisiejszego.
Na szczęście kiedyś w ramach upiększania krajobrazu książę Reuss kazał wykuć
schody prowadzące na samą górę. Pozwoliło nam to nieco zaoszczędzić na wysiłku.
Najpierw jednak obejrzeliśmy ustawiony koło schodów pomnik upamiętniający
mieszkańców wsi poległych podczas Wielkiej Wojny. Początkowo stał on po drugiej
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stronie ulicy. Gdy przybyli tutaj osadnicy został przewrócony a na jego podstawie
wybudowano grotę i ustawiono figurę Matki Boskiej. W zeszłym roku pomnik został
wyciągnięty z chaszczów i ustawiony w obecnym miejscu. Później został poddany
piaskowaniu a ostatnio wykute napisy pomalowano czarną farbą. Wszystko zostało
wykonane przez mieszkańców Staniszowa w czynie społecznym.
Wejście na Witoszę to kilkaset schodów. Można zatem się zasapać. Na szczęście
droga jest w naturalny sposób podzielona na kilka etapów. Chodzi o to, że to
właśnie tutaj mieszkał Hans Rischmann zwany latającym prorokiem. Wykorzystywał
on w tym celu kilka z wielu istniejących tutaj jaskiń. Dlatego najpierw doszliśmy do
Skalnej Komory, w której nawet zimą jest w miarę ciepło. Można tutaj zagrzebać się
w nawiane liście i spokojnie przeczekać niepogodę za zasłonkami utworzonymi ze
zwisających wielkich lodowych sopli.
Rischmann był bardzo znanym prorokiem. Przepowiedział w swoim życiu wiele
ważnych wydarzeń, choćby zawalenie się ratusza jeleniogórskiego czy wielki pożar
miasta. Ale jako jeden z nielicznych przepowiedział także swoją śmierć mówiąc:
„Jutro zadzwonią na moim pogrzebie”. Był on znany z umiejętności przemieszczania
się drogą powietrzną oraz z przebywania w tym samym czasie w dwu różnych
miejscach.
Swoje przepowiednie wygłaszał przede wszystkim z usytuowanej pod samym
szczytem jaskini. Gdy miał coś do powiedzenia wydawał przeraźliwe buczenie.
Wtedy wszyscy gnali tu by wysłuchać co ma do przekazania.

Foto: Krzysztof Tęcza
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Po pokonaniu tylu schodów każdemu należy się chwila wytchnienia. My dzięki
ustawionym na szczycie drewnianym stołom i ławeczkom mieliśmy gdzie odpocząć.
Oczywiście najlepiej wyszli na tym ci, którzy pomyśleli i wychodząc na spacer zabrali
coś do plecaków.
Sam szczyt, a właściwie widok rozpościerający się z niego jest niesamowity. Jest on
określany jako „widok lotniczy”. Faktycznie gdy zmęczona osoba stanie przy
barierce ma wrażenie, że zaraz odfrunie.
W dawnych czasach mówiono, że z Witoszy można było zobaczyć Widmo Brockenu.
Niestety nie znam na chwilę obecną żadnego żyjącego człowieka, który by
potwierdził, że widział to niezwykle zjawisko. Może jest to spowodowane tym, że
według legendy ten kto zobaczył owo zjawisko po raz pierwszy jeśli w krótkim
czasie nie doświadczył tego ponownie tracił życie w górach podczas wędrówki.
Pamiętam za to, że przez kilka lat na Witoszy żyła koza, która uciekła z jakiegoś
gospodarstwa. Zachowywała się jak prawdziwa kozica. W zeszłym roku w rejonie
szczytu pojawił się wilk. Na szczęście był to pojedynczy osobnik.
Klucząc lasem pomiędzy licznymi tu skałami doprowadziłem wszystkich do ukrytego
na skraju lasu miejsca gdzie mamy dowód na to, że przepowiednie Rischmanna
sprawdzały się. Kiedyś bowiem ogłosił, że zło jakie panuje na świecie, nienawiść i
zawiść ludzka jest tak duże, iż aby temu przeciwdziałać zostanie on po swojej
śmierci na tym świecie w formie skamieliny by kiedyś ożyć i walczyć z tym.
Tak naprawdę pokazany przeze mnie pomnik Rischmanna w naturalnej wielkości
został wykonany przez znanego artystę Jerzego Jakubowa z Kowar dla prywatnego
inwestora, który postawił sobie rzeźbę na swoim polu.

Foto: Krzysztof Tęcza
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My po zrobieniu pamiątkowych zdjęć i „pogłaskaniu” stopy proroka wróciliśmy do
schroniska gdzie czekał ugotowany przez pozostałych obiad. Po drodze
obejrzeliśmy jeszcze krzyż pokutny. Jest on obiektem bardzo wyjątkowym gdyż nie
tylko, że posiada przedstawienia aż dwóch narzędzi zbrodni to do tego są one
wypukłe.
Kolejnym celem sobotniego zwiedzania była Grodna z zamkiem Henryka. Najpierw
jednak obejrzeliśmy wyjątkowy kościół pw. Przemienienia Pańskiego, do którego
wchodzi się schodami w dół. Jest on bowiem postawiony na zboczu a wejście
wykonano od najwyższej strony. Tuż za kościołem na sporym placu w zeszłym roku
wykorzystując cokół po pomniku upamiętniających ofiary wojny francusko-pruskiej
z 1870 roku ustawiono na nim pomnik z okazji stulecia niepodległości.
Udaliśmy się jeszcze na cmentarz ale niestety nie zachowały się już na nim stare
nagrobki. Kilka z nich leży na skarpie przed płotem. Kilka płyt ustawiono przy
kościele. Wydawałoby się, że spacer na cmentarz był bezowocny. Wcale jednak tak
nie było. Pokazałem bowiem ciekawostkę ukrytą dzisiaj pod bluszczem. Otóż kiedyś
na skałach w najważniejszym miejscu cmentarza stał dębowy wielki krzyż
ufundowany przez przybyłego tu po wojnie osadnika. Gdy drewno zbutwiało syn
owego osadnika postanowił wymienić go na nowy. Różnica polegała na tym, że tym
razem został on wykonany z granitu. Jego autorem jest wspomniany już Jerzy
Jakubow, który wraz z synami, fundatorem i jeszcze kilkoma osobami (w tym
piszącego te słowa) zamontował ów krzyż.
Dalszy spacer sprawił jego uczestnikom wiele radości. Raz, że pogoda wciąż była
ładna, dwa że nie było już tak stromo jak na Witoszę. Po dotarciu na najwyższe
wzniesienie Wzgórz Łomnickich - Grodną (506 metrów n.p.m.) zastaliśmy opiekuna
zamku, który od jakiegoś czasu stara się wyremontować ten obiekt i przywrócić go
do życia. Nieprawdą jest bowiem, ze zamek Henryka to stara ruina. Zamek został
wzniesiony na polecenie księcia Reuss, który pragnął podobnie jak hrabia
Schaffgotsch mieć trwałą ruinę. Różnica była tylko taka, że obiekt przypominał
staroć tylko z zewnątrz, wewnątrz natomiast był obiektem użytkowym. Była tam
kuchnia, sala balowa, sypialnie.
Dzisiaj gdy wykonano cięcia odsłonowe okazało się, że silne wiatry poprawiły te
cięcia i zamek widać z daleka. Zdradzę sekret. Grodna to miejsce, które jest
wykorzystywane zarówno przez turystów jak i mieszkańców Staniszowa oraz
Sosnówki czy Marczyc na spotkania. Znane są spotkania noworoczne podczas
których wszyscy bawią się przy ognisku.
Jak widzicie sobota była pełna wrażeń. Dlatego myślałem, że po kolacji wszyscy
grzecznie pójdą spać. Jednak przeliczyłem się. Najpierw kolega Marek Łuszczyński
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wygłosił prelekcję o zasobach przyrodniczych naszego regionu, później pozwoliłem
sobie, oczywiście za jego przyzwoleniem, wykorzystując przygotowany przez niego
przegląd zdjęć opowiedzieć o historii przedstawianych obiektów oraz
ciekawostkach, a na końcu rozpoczęły się tańce i dyskusje przy zastawionych
stołach.

Foto: Krzysztof Tęcza
Niedziela zapowiadała się jako piękny słoneczny dzień. Przynajmniej takie były
prognozy. Jak się później okazało tak było z wyjątkiem niemal huraganowych
wiatrów, jakie co jakiś czas się pojawiały. Zanim ruszyliśmy w trasę czekało nas
śniadanie tradycyjnie przygotowywane wspólnymi siłami. Nie każdy bowiem jest w
stanie pokroić kilka kilogramów cebuli nie roniąc łzy. Najważniejszą potrawą jest
oczywiście jajecznica wykonana przynajmniej ze stu jaj, kilku kilogramów boczku,
kiełbasy i cebuli. Smażona na masełku. Nawet nie wiecie jak duża musi być patelnia
by usmażyć taką jajecznicę. A jak później boli ramię tego, który to wszystko miesza
by się nie przypaliło.
Po tak sutym śniadaniu wszyscy biorą się za sprzątanie obiektu. Trzeba powynosić
śmieci, posprzątać podłogi, zmyć naczynia. Dopiero wtedy możemy z czystym
sumieniem wyjechać na ostatnią wycieczkę.
Tym razem za cel obraliśmy zamek Chojnik. Najpierw jednak dotarliśmy do
cmentarzyka rodziny Coghe. Jest to miejsce pochówku przedstawicieli wolskiej
rodziny pracującej dla Schaffgotschów.
Później trzeba było trochę się napocić by dotrzeć do Zbójeckich Skał, przy których,
nieco niżej znajduje się „Dziurawy kamień” – jaskinia szczelinowa o długości 20
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metrów zakończona prawie 4-metrowej wysokości kominem. Jest to miejsce, w
którym przychodzi chwila prawdy. Dlatego nie wszyscy decydują się tam wejść. Ja
po raz pierwszy pokonałem ją mając zaledwie kilka lat. W tamtych bowiem czasach
w soboty czy niedziele większość mieszkańców Sobieszowa i okolicznych
miejscowości zabierała dzieci i szła na Chojnik. Przeważnie przez „Dziurawy
kamień”.

Foto: Krzysztof Tęcza
Grupa podzieliła się. Ci zdecydowani przeżyć prawdziwą przygodę ruszyli za mną i
powolutku wyłaniali się kolejno z prawie niewidocznej dziury ukrytej w skałach.
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Tym razem udało się wszystkim. Uprzedzam jednak by nie próbować przechodzenia
jaskini gdy pada deszcz. Jest wtedy bardzo ślisko i można zrobić sobie krzywdę. A
najczęściej nie jest się w stanie pokonać mokrego komina.
Dalsze podejście do zamku już na nikim nie zrobiło wrażenia. U celu co prawda nie
zastaliśmy Jędrka kasztelana zamkowego (któremu dziękujemy za zaproszenie),
jednak zostaliśmy przyjęci bardzo gościnnie przez dzisiejszego opiekuna i zaproszeni
do środka. Tam poznaliśmy legendę o Kunegundzie, obejrzeliśmy pręgierz, pomnik
papieski, ale największe zainteresowanie wszystkich wzbudziły przekazane przeze
mnie informacje o pracach remontowych jakie wykonywane są od lat dzięki
zdobywaniu finansowania zewnętrznego przez Oddział PTTK „Sudety Zachodnie”.
Od razu wyjaśniam, że nasz Oddział PTTK jest właścicielem zamku. I to my mamy
zarówno moralny obowiązek utrzymania budowli w jak najlepszym stanie ale także
jest to naszym działaniem codziennym. Robimy wszystko co możliwe by zamek się
nie rozsypał. Do tej pory pozyskaliśmy spore środki na remonty zarówno bieżące jak
i te konkretne ratujące obiekt przed destrukcją. Szkoda tylko, ze niektórzy
decydujący o przyznawaniu środków nie rozumieją tego, iż środki te są potrzebne
teraz a nie w jakiejś nieokreślonej przyszłości.

Foto: Krzysztof Tęcza
Na dzień dzisiejszy w utrzymaniu zamku w przyzwoitym stanie wspiera nas na tyle
na ile może sobie pozwolić ajent, który będąc tutaj codziennie pierwszy dostrzega
zagrożenia jakie się pojawiają. Dzisiaj najgorszym zagrożeniem jest bluszcz, który
rozsadza mury zamkowe oraz chore i niestabilne drzewa mogące w każdej chwili
przewrócić się. Niestety nie zawsze możemy usuwać takie zagrożenia. Czasami,
wbrew zdrowemu rozsądkowi i logice, zabrania się nam likwidować takie
zagrożenia.
Ostatnim miejscem, którego nie mogliśmy pominąć będąc na Chojniku, była
Karczma. Teraz gdy przejął ją nowy gospodarz serwują tu smaczne i niedrogie
posiłki. Warto zatem wejść na chwile by odpocząć i skorzystać z ich oferty.
A my zadowoleni z tego co widzieliśmy ruszyliśmy spokojnie czerwonym szlakiem
by dotrzeć do samochodów pozostawionych na parkingu Transgranicznego
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Centrum Turystyki Aktywnej – miejsca chętnie odwiedzanego zarówno przez
mieszkańców jak i turystów.
Mam nadzieję, że moi goście w ciągu tych kilku dni chociaż trochę zapoznali się z
potencjałem jaki kryje Ziemia jeleniogórska i że jeszcze nieraz tu wrócą, zabierając
rodziny i znajomych.

Spotkania krajoznawcze
Jacek Treichel
XI Sejmik Krajoznawczy Województwa Mazowieckiego
„Kozienice 2019”
30 marca 2019 r. odbył się XI Sejmik
Krajoznawczy Województwa Mazowieckiego.
Organizatorami przedsięwzięcia byli: Oddział
PTTK w Kozienicach, Mazowieckie Kolegium
Instruktorów Krajoznawstwa oraz Urząd Miejski
w Kozienicach.
Uczestnicy spotkania do godziny 10.30 przybywali
w progi miejsca obrad, czyli sali kameralnej
Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach
przy ulicy Warszawskiej 29. Piękny i nowoczesny
obiekt został wzorowo przygotowany do
przeprowadzania tegorocznego święta mazowieckich krajoznawców. Profesjonalnie
przygotowana recepcja i zaangażowani działacze wręczyli uczestnikom czytelne i
miłe dla oka identyfikatory, program Sejmiku oraz materiały promocyjne. Dotyczyły
one Gminy Kozienice, Nadleśnictwa Kozienice oraz Enea Wytwarzanie (dawniej
elektrownia Kozienice).
Zebrawszy wszystkich uczestników, wyruszono na blisko trzygodzinny spacer po
Kozienicach. W trakcie jego trwania goście zwiedzali zespół pałacowy z XVIII wieku,
przebudowany w 2 poł. XIX wieku w stylu renesansu francuskiego i po zniszczeniach
w 1939 r. Na jego terenie znajduje się kolumna z XVI wieku, upamiętniająca
narodziny króla Zygmunta I Starego. Po przejeździe autokarem w kolejne miejsce
zapoznali się z ofertą Ośrodka Rekreacji i Turystyki w Kozienicach. Na jego terenie
położone jest Jezioro Kozienickie z muszlą koncertową (od 2002 roku odbywa się
tu Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Bogusława Klimczuka). Należy zauważyć, że w
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nieco ponad 14-to tysięcznym mieście znajduje się amfiteatr na 2 800 miejsc,
mogący jednak pomieścić do 10 000 widzów.

Foto: Jacek Treichel Po zakończonym spacerze, który odbywał się w przy pięknej,
słonecznej pogodzie, organizatorzy pokrzepili uczestników bardzo smacznym
obiadem.
Po czymś dla ciała nastąpiła uczta intelektualna, czyli część wykładowa. Jednak
wcześniej wręczone zostały wyróżnienia dla działaczy Oddziału oraz instytucji
współpracujących z Oddziałem PTTK w Kozienicach. Uhonorowani zostali:
1. Arkadiusz Nowakowski – Dyplom Marszałka Województwa Mazowieckiego
2. Ewa Bogacka – Dyplom Marszałka Województwa Mazowieckiego
3. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. – Medal PTTK Za Pomoc i Współpracę
4. Lidia Zaczyńska - Dyplom Honorowy PTTK Za Pomoc i Współdziałanie
5. Ewa Bogacka - Złota Odznaka Zasłużony w Pracy PTTK Wśród Młodzieży
6. Małgorzata Wójtowicz – Złota Odznaka Zasłużony w Pracy PTTK Wśród
Młodzieży
7. Danuta Maciejczyk - Brązowa Honorowa Odznaka PTTK
8. Maciej Zając - Brązowa Honorowa Odznaka PTTK
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9. Maria Gola - Dyplom ZG PTTK Za Zasługi w Upowszechnianiu Turystyki
i Krajoznawstwa
10. Bożena Szczur – Dyplom ZG PTTK Za Zasługi w Upowszechnianiu Turystyki
i Krajoznawstwa
11. Krzysztof Siębor - Odznaka „25 lat w PTTK”
12. Ryszard Wojcieszek – Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej
PTTK
W trakcie jej trwania wygłoszono m.in. następujące prelekcje:
 Szlak bitew, potyczek i miejsc pamięci narodowej gminy Kozienice –
Krzysztof Zając – Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych;
 Walory Puszczy Kozienickiej – Tomasz Sot – Nadleśniczy Nadleśnictwa
Kozienice;
 Kozienice historycznie – Lech Wiśniewski – Przewodniczący Towarzystwa
Miłośników Ziemi Kozienickiej;
 Dziedzictwo

kulturowe

Puszczy

Kampinoskiej

Przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.

Foto: Jacek Treichel

–

Szymon

Bijak

–
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Należy również wspomnieć, że jak co roku, chętnym umożliwiono zdobycie odznaki
krajoznawczej. Za uczestnictwo w pełnym programie Sejmiku można było zdobyć
Odznakę Krajoznawczą Ziemi Kozienickiej w stopniu brązowym.
Dla kronikarskiego obowiązku trzeba odnotować, że w skład Prezydium Sejmiku
wchodzili: Dorota Stępień – Wiceburmistrz Gminy Kozienice, Zbigniew
Lewandowski – Przewodniczący Mazowieckiego Kolegium Instruktorów
Krajoznawstwa oraz Mirosław Mazur – Wiceprezes Zarządu Oddział PTTK
w Kozienicach.
Do udziału w spotkaniu krajoznawczym zgłosiło się blisko 80 krajoznawców
z 14 oddziałów PTTK. Poza przedstawicielami Mazowsza byli uczestnicy z Końskich
oraz Grudziądza (autor opracowania).
Zakończenie Sejmiku nastąpiło około godziny 18.00, kiedy to uczestnicy w iście
wiosennych humorach pożegnali się, licząc na spotkanie za rok.
Na zakończenie należy podkreślić, że organizatorzy postawili gospodarzom
kolejnego spotkania mazowieckich krajoznawców wysoko zawieszona poprzeczkę.
Poza wspomnianym identyfikatorem, materiałami promocyjnymi i możliwością
zdobycia odznaki krajoznawczej, pozyskano dla wszystkich Kanon Krajoznawczy
Województwa Mazowieckiego, a także przygotowano certyfikaty uczestnictwa
w Sejmiku.

Krzysztof Tęcza
XLVII Ogólnopolski
Krajoznawczy PTTK

Młodzieżowy

Turniej

Turystyczno-

W sobotę 23 marca 2019 roku w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 w
Jeleniej Górze odbyły się eliminacje międzypowiatowe XLVII Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK.
Celem Turnieju jest poznawanie i popularyzacja przez młodzież Dolnego Śląska oraz
upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako formy aktywnego wypoczynku.
Sam Turniej dzieli się na trzy etapy. Pierwszy to eliminacje międzypowiatowe, drugi
eliminacje wojewódzkie a trzeci to eliminacje centralne.
Etap międzypowiatowy został zorganizowany przez Oddział PTTK „Sudety
Zachodnie” w Jeleniej Górze. Imiennie przeprowadzili je: Andrzej Mateusiak, który
odpowiadał za całość, Adam Rodziewicz, Barbara Rodziewicz oraz Krzysztof Tęcza.
Drużyny biorące udział w eliminacjach przybyły do Zespołu Szkół Elektronicznych w
Jeleniej Górze i po omówieniu spraw organizacyjnych podzielone zostały na
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poszczególne kategorie: szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zaraz też rozpoczęli zmagania polegające na prawidłowym wypełnieniu testu, do
którego pytania ułożyli: Piotr Gryszel, Andrzej Mateusiak i Adam Rodziewicz.
Oczywiście pytania były podzielone na poszczególne tematy. Młodzież bowiem
oprócz krajoznawstwa powinna orientować się w zasadach udzielania pierwszej
pomocy czy poruszania po drogach publicznych.

Foto: Krzysztof Tęcza
Oto wyniki eliminacji międzypowiatowych OMTTK w Jeleniej Górze:
Szkoły Podstawowe
I miejsce
Szkoła Podstawowa nr 6 w Jeleniej Górze (drużyna „B”) w składzie: Igor Górski,
Anna Paluszkiewicz i Tomasz Gajdamowicz.
II miejsce
Szkoła Podstawowa nr 6 w Jeleniej Górze (drużyna „A”) w składzie: Paulina Jonczyk,
Szymon Zubrzycki i Zofia Fang.
III miejsce
Szkoła Podstawowa w Ścięgnach (drużyna „B”) w składzie: Milena Skoczek, Dominik
Rajkowski i Kamil Mokanek.
IV miejsce
Szkoła Podstawowa w Ścięgnach (drużyna „A”) w składzie: Katarzyna Polowczyk,
Mateusz Erfort i Zuzanna Ferenc.
V miejsce
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jeleniej Górze w składzie: Jakub Durka i Michał
Liskowicz.
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Foto: archiwum Krzysztofa Tęczy
Szkoły Gimnazjalne
I miejsce
Gimnazjum w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze (drużyna „B”) w składzie: Eliza Jonczyk,
Karolina Iwaniec i Jonatan Płachciak.
II miejsce
Gimnazjum w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze (drużyna „A”) w składzie: Jakub Jończyk,
Barbara Siwko i Jeremi Imiołek.
III miejsce
Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze w składzie: Aleksander Rerich, Bartłomiej Glądała i
Małgorzata Ziemba.
IV miejsce
Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze w składzie: Daniel Pawłowski, Jakub Połeć i Patryk
Pagoda.
Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce
I Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze (drużyna „A”) w składzie: Jakub
Żabiński, Aleksandra Stefaniak i Mikołaj Dobrzycki.
II miejsce
I Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze (drużyna „B”) w składzie: Ewa
Stryjewska, Emilia Załęska i Julia Płuszewska.
III miejsce
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II Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze w składzie: Michał Kułacz, Natalia Mróz
i Julia Stachowicz.
IV miejsce
Technikum Elektroniczne w Jeleniej Górze (drużyna „A”) w składzie: Krzysztof Dul i
Norbert Nowak.

Foto: Krzysztof Tęcza
Z powyższych drużyn te które zajęły I miejsca w poszczególnych pionach szkół
przechodzą do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w dniach 11-12 maja 2019
roku w miejscowości Krośnice. Dodam jeszcze, że opiekunami zwycięskich drużyn
byli: W Szkołach Podstawowych Hanna Niespodziewany, w Szkołach Gimnazjalnych
Ewa Parafinowicz a w Szkołach Ponadgimnazjalnych również Ewa Parafinowicz.
Mamy nadzieję, że nasze drużyny przejdą pomyślnie eliminacje wojewódzkie i dotrą
do etapu centralnego. W każdym razie serdecznie im tego życzymy.
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Propozycje
Joanna Leman
Nowy gdyński zabytek
W pierwszy dzień wiosny na Oksywiu odbyła się uroczystość oznakowania
tzw. „błękitną tarczą” kolejnego gdyńskiego obiektu zabytkowego. Tym
razem do wojewódzkiego rejestru zabytków prowadzonego przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku wpisano (pod
numerem A-1964) Kościół Garnizonowy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
przy ul. Śmidowicza 45A w Gdyni. Kościół powstał ze składek marynarzy i
oficerów Marynarki Wojennej II RP, a inicjatorem jego budowy (konsekracja
nastąpiła w lipcu 1939 r.) był bł. ks. kmdr ppor Władysław Miegoń, który do
wybuchu II wojny światowej odprawił tu tylko jedną mszę w Święto Wojska
Polskiego w dniu 15 sierpnia 1939 roku. Autorem projektu był znany
warszawski architekt Marian Lalewicz, który zaprojektował również
nieodległy kompleks Zespołu Dowództwa Floty (także wpisany do rejestru
zabytków), w którym mieści się dzisiaj Komenda Portu Wojennego Gdynia
oraz Akademia Marynarki Wojennej.

Foto: Jarosław Kaczmarczyk

39

Podczas II wojny światowej Niemcy przekształcili kościół w magazyn
pobliskiej stoczni, która stanowiła bazę remontową Kriegsmarine. Również
po wojnie obiekt funkcjonował jako magazyn torped i bazy transportu, a
swoje pierwotne przeznaczenie odzyskał dopiero w roku 1981.

Foto: Jarosław Kaczmarczyk
O wpisie do rejestru zabytków zadecydowały następujące cechy obiektu:
„zwarta, kubiczna bryła, podkreślona proporcjonalnymi, pionowymi
podziałami elewacji, harmonijnym, programowo oszczędnym detalem
architektonicznym i dużym jasnym wnętrzem z wysokimi, smukłymi filarami
sprawiającymi, że budynek stanowi dziś wybitny przykład architektury
sakralnej I poł. XX wieku. Wysoki poziom artystyczny i architektoniczny,
nowatorskie rozwiązania, wyjątkowe walory estetyczne, wzbogacone o
niezaprzeczalne wartości historyczne i krajobrazowe czynią ze świątyni
wyjątkowy zabytek w skali miasta i kraju”.
Odsłonięcia błękitnej tarczy informującej o statusie zabytku dokonali:
Agnieszka Kowalska – Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Marek
Stępa – Naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa Urzędu Miasta Gdyni,
Robert Hirsch – Miejski Konserwator Zabytków oraz ks. kmdr. Zbigniew
Rećko – proboszcz parafii. Uroczystość, w której udział wzięło wielu
miłośników architektury modernistycznej, uświetnił występ Orkiestry
Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.
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Maciej Dróżdż
Wrażenia z Grodziska Owidz
Chciałbym was dzisiaj zachęcić i zarazem zaprosić do zwiedzenia największego
grodu na Pomorzu i jedynego w Europie Muzeum Mitologii Słowiańskiej Grodzisko
Owidz, który miałem okazję przemierzyć w kwietniu 2019 r., wraz z moimi
kompanami. Za nim jednak rozpoczniemy naszą podróż po prastarym słowiańskim
grodzie należało by wspomnieć, że leży on na Kociewiu nieopodal Starogardu
Gdańskiego. Naszą podróż historyczną po Grodzisku Owidz zaczęliśmy od „Muzeum
Mitologii Słowiańskiej”. Gdzie poprzez prezentacje multimedialną 3D przenieśliśmy
się do czasów wierzeń pradawnych ludów. Tutaj dowiedzieliśmy się jak wyobrażali
sobie i jak mógł wyglądać współczesny Wszechświat, o przedchrześcijańskim
rodowodzie w wybranych tradycjach i świętach oraz do kogo składali modły
wczesnośredniowieczni mieszkańcy Kociewia.

Foto: Maciej Dróżdż
Następnie swoje kroki skierowaliśmy do zwiedzania głównej atrakcji jaką była
warownia. Położona jest ona w meandrze rzeki Wierzycy na górującym wzniesieniu
morenowym. Warownia to prastary wspaniale zrekonstruowany gród
średniowieczny, który swoją pamięcią sięga czasów panowania pierwszego króla
Polski. Prowadzi do niego brukowana droga wznosząca się ku bramie, i choć
wyglądała ona na łagodną wielu z nas po dotarciu na miejsce zrobiło głęboki wdech.
Ale nasz wysiłek związany z wspinaczką prysnął jak bańka mydlana w momencie
przekroczenia bramy grodu, gdzie jak za dotknięciem różdżki mogliśmy poczuć na
własnej skórze klimat tamtych czasów, w otoczeniu drewnianych domów i
średniowiecznych kuźni pradawnych rzemiosł. Same Grodzisko to nie tylko
zabytkowy skansen, posiada ono również wyjątkowe walory przyrodnicze i bogatą
infrastrukturą turystyczną. Organizowane są tutaj rekonstrukcje historyczne oraz
warsztaty, jarmarki, wykłady tematyczne.
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Po tak dużej dawce historii średniowiecznej udaliśmy się na zasłużony krótki relaks
do pobliskiej karczmy, gdzie w pięknym otoczeniu przyrody piliśmy przepyszną
kawę i prowadziliśmy dysputy nt. życia w średniowieczu. Jeżeli będziecie w okolicy
to warto tutaj zajrzeć.
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