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Wprowadzenie 

 

 
 

Szanowni Czytelnicy. Drogie Koleżanki i Koledzy! 

Oddaję w Wasze ręce kolejny, już 35. numer Krajoznawcy. Zamieściłem 

w nim materiały traktujące o wielu ciekawych spotkaniach, a także cennych 

inicjatywach jakie miały miejsce w ostatnim czasie.  

Cieszę się, że nadsyłacie wiadomości z różnych stron kraju, gdyż świadczy to 

o Waszej aktywności. I nie chodzi mi tutaj o aktywność przy organizacji 

różnych imprez, ta bowiem jest ciągła i wciąż jest na bardzo wysokim 

poziomie. Chodzi mi tutaj o Waszą aktywność publicystyczną. Bardzo dobrze 

się dzieje gdy opisujecie swoje działania, zamierzenia czy przeprowadzone 

spotkania. Dzięki temu dowiadujemy się czym zajmujecie się w swoich 

regionach. Dzięki temu możemy także, jeśli zainspiruje nas podany temat, 

sami spróbować zorganizować coś podobnego u siebie. 

Mam nadzieję, że Wasza aktywność będzie trwała i będą do mnie spływać 

kolejne Wasze publikacje. 

 

Krzysztof Tęcza 
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Wiadomości z terenu 

 

Krzysztof Tęcza 

Konferencja inaugurująca czesko-polski projekt „Ocalić pamięć 

Karkonoszy” 

 

W czwartek 16 maja 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach 

odbyła się Konferencja pod nazwą „Ocalmy pamięć Karkonoszy”. Jej 

organizatorem był MOK Kowary oraz Instytut badawczy Pamięć Karkonoszy. 

Jest to wspólny projekt czesko-polski, który powstał po to by zachować 

w pamięci wydarzenia przede wszystkim ostatnich kilkudziesięciu lat na 

terenie Karkonoszy. Chodzi o to by historia tych lat nie była dla nas 

obojętna. Dlatego ważną sprawą jest spisanie wydarzeń jakie miały miejsce 

w regionie. Ale nie tylko. Chodzi także o spisanie historii miejscowości, 

domów i w końcu rodzin czy poszczególnych osób. 

Karkonosze są inaczej postrzegane przez przybyszów z zewnątrz a inaczej 

przez tych, którzy tutaj żyją na co dzień. Dlatego celem projektu jest 

stworzenie miejsca, w którym będą gromadzone zbierane dane. Jeśli chodzi 

o stronę czeską prowadzone są już prace adaptacyjne w pozyskanym dla 

potrzeb projektu obiekcie (po stronie polskiej baza będzie mieściła się 

w siedzibie MOK Kowary). Będą tam pracować osoby zajmujące się 

zbieraniem ale także przetwarzaniem, utrwalaniem oraz upowszechnianiem 

pozyskanych wiadomości. Założone zadanie jest dużym wyzwaniem. 

Najważniejszym na dzień dzisiejszy jest stworzenie bazy danych, a właściwie 

dwóch baz wzajemnie się uzupełniających. Jedna baza będzie znajdować się 

po stronie czeskiej, druga po polskiej. Cały projekt jest przewidziany na 

3 lata. Niebawem strona czeska zorganizuje pierwsze warsztaty poświęcone 

wydarzeniom z 1968 roku. Do dzisiaj bowiem to co się wówczas wydarzyło 

kładzie cień na stosunki polsko-czeskie. Będą także organizowane wspólne 

spacery uczniów szkół z obu stron Karkonoszy. Dotyczyć to będzie także 

studentów. Jesienią zostanie wybudowana „Ścieżka dysydencka” 

w miejscowości Malá Úpa. Później przewidziana jest publikacja, w której 

zostanie zamieszczona część pozyskanych materiałów. Kolejne publikacje 
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będą ukazywać się co jakiś czas. Będą także organizowane spotkania ze 

świadkami historii, czyli osobami, które mogą wnieść coś nowego do naszej 

wiedzy. Zostanie opracowany temat wysiedlenia i zasiedlenia terenów 

górskich w okresie powojennym. 

 

Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Powyższe plany obejmują stronę czeską. Jeśli chodzi o stronę polską to 

najważniejszym będzie dokumentowanie teraźniejszości. Zbieranie zdjęć 

i materiałów z okresu po 1945 roku, gdyż one szybko zanikają. Duży nacisk 

będzie położony na kręcenie filmowych wywiadów z ludźmi, którzy są ważni 

dla regionu ze względu na ich działalność. Również będą robione filmy 

pokazujące architekturę w regionie. W Kowarach w najbliższym czasie w 

ramach opisywanego projektu odbędą się warsztaty fotograficzne 

poświęcone wydarzeniom z roku 1968 oraz spotkanie zespołów ludowych 

i orkiestr dętych. 

Strona czeska pokazała dotychczasowe osiągnięcia mogące wejść w skład 

baz danych podejmowanego projektu. W miejscowości Pec po Śnieżką 

zostały opisane niemal wszystkie domy. Mają one założone stosowne 

metryczki. Możemy z nich dowiedzieć się kiedy dany obiekt został 

wybudowany, kto w poszczególnych okresach był jego właścicielem. 
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Najważniejsze jest to by wszystkie dane były rzetelnie sprawdzone. By nie 

było przekłamań.  

Wszystkie dane są umieszczane na stronach internetowych w czterech 

językach, w tym w języku polskim. Z tym, że głównym językiem, w którym 

tworzy się bazę danych jest język danego kraju. Dopiero później materiały są 

tłumaczone. 

Wygląda na to, że wreszcie, dzięki temu projektowi, zyskamy szeroką bazę 

danych, z której będziemy mogli czerpać materiały przybliżające nam 

historię regionu. Ważnym jednak jest by ta baza była tworzona także po 

zakończeniu projektu. 

 

 

Krzysztof Czerepowicki 

VII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Instruktorów 

Krajoznawstwa PTTK 

 

8 czerwca 2019 roku w siedzibie chełmińskiego Klubu Turystów Wodnych 

odbyło się kolejne posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Kolegium 

Instruktorów Krajoznawstwa PTTK. Do tego miejsca obrad zaprosił członków 

Kolegium prezes Oddziału PTTK im. Ziemi Chełmińskiej Zdzisław Gostomski.  

W trakcie posiedzenia Kolegium zapoznało się ze stanem przygotowań do 

XIII Wojewódzkiego Zlotu Aktywnych Krajoznawców - Grudziądz 2019, 

którego organizatorem będzie Oddziałowa Komisja Krajoznawcza 

funkcjonująca przy Oddziale PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi 

w Grudziądzu. Dla przypomnienia XIII WZAK będzie nosił imię tragicznie 

zmarłego Zbysława Budzyńskiego.  

Jako, że do Kolegium nie wpłynął żaden wniosek o mianowania na pierwszy 

oraz kolejne stopnie instruktorskie nie zajmowano się tą kwestią. Podczas 

obrad Kolegium zostało poinformowane o ustanowieniu dwóch nowych 

odznak krajoznawczych. I tak grudziądzki oddział PTTK wprowadził w życie 

Odznakę Krajoznawczą „Śladami Nekropolii Władców Polski”, a bydgoski 

Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” ustanowił drugą odznakę z cyklu 

„Znani Bydgoszczanie” tym razem poświęconą Józefowi Święcickiemu.  
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Foto - Zdzisław Gostomski 

 

Na tym część robocza VII posiedzenia Kujawsko-Pomorskiego Kolegium 

Instruktorów Krajoznawstwa PTTK została zakończona. Rozpoczęto się część 

krajoznawczą. Jako, że prezes Klubu Turystów Wodnych kol. Stanisław 

Konowalik nie mógł uczestniczyć w naszym posiedzeniu i tym samym nie 

mógł zrealizować pierwszego punktu części krajoznawczej - zapoznanie 

z tradycjami i historią Klubu Turystów Wodnych w Chełmnie, od razu 

przeszliśmy do realizacji drugiego punktu - zwiedzenie Baszty Prochowej. Po 

obiekcie oprowadzała nas kol. Anna Grzeszna-Kozikowska - kustosz Muzeum 

Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie, a także prezes Koła Przewodników PTTK. 

W krótkich słowach przybliżyła nam historię samej Baszty Prochowej oraz 

eksponatów muzealnych tam prezentowanych. Baszta należy do najbardziej 

autentycznych elementów architektury militarnej Polski Północnej. 

Wzniesiona była na przełomie XIII i XIV wieku. Obiekt służył celom 

obronnym, jako magazyn sprzętu wojennego i miejsce wyrobu prochu. 

W czasach nowszych stopniowo ulegał zaniedbaniu i dewastacji. Od 1977 

roku Baszta Prochowa była tymczasową siedzibą muzeum regionalnego. Od 

1983 roku mieści się tu dział archeologiczny muzeum. Obecnie w Baszcie 

Prochowej prezentowana jest wystawa stała: „Z pradziejów Chełmna 

i okolic”, która ilustruje najstarsze dzieje miasta związane z osadami 

w Kałdusie i Starogrodzie. Ponadto znajduje się tu niewielka ekspozycja 

etnograficzna. Na zakończenie pobytu w Chełmnie odbyła się wspólna sesja 

zdjęciowa. 
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Krzysztof Tęcza 

Warsztaty dotyczące szacowania wartości środowiska przyrodniczego 

 

W poniedziałek 20 maja 2019 roku w siedzibie Związku Gmin Karkonoskich 

w Bukowcu odbyły się Warsztaty specjalistyczne organizowane w ramach 

projektu „Człowiek dla natury – natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast 

konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000”. Program ten jest 

współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Polega on na 

realizowaniu jednodniowych warsztatów w zakresie szacowania wartości 

środowiska z wykorzystaniem koncepcji wyceny usług ekosystemowych na 

terenach Natura 2000 oraz oceny oddziaływania środowiska na obszarach 

Natura 2000. Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy, a także dyskusja 

nad sposobami wykorzystania zasobów przyrodniczych w rozwoju regionu. 

 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Pierwszą część warsztatów w Bukowcu poprowadziła mgr Marta Sylla 

z Katedry Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we 

Wrocławiu. Pokazała w jaki sposób można identyfikować korzyści dla 

człowieka płynące z obszarów Natura 2000. Następnie poprosiła by 

uczestnicy warsztatów w formie mapowania partycypacyjnego zakreślili na 
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mapie miejsca o dużym potencjale dostarczania wybranych przez nich 

najważniejszych korzyści. Jak się okazało biorący udział w szkoleniu, 

podzieleni na dwie grupy, wykonali bardzo podobne do siebie mapy. 

Oznacza to, że nasz region jest na tyle przejrzysty, że różne grupy szacujące 

jego wartość wyciągają bardzo podobne wnioski. Następnie przedstawiono 

trzy metody szacowania ekonomicznej wartości środowiska i przykłady ich 

zastosowania na Dolnym Śląsku. 

Drugą część szkolenia poprowadził dr Zbigniew Piepiora z Wydziału Inżynierii 

Kształtowania Środowiska i Geodezji, Katedry Gospodarki Przestrzennej. 

Przedstawił on wyniki przeprowadzonych badań, na podstawie których 

dokonano wyceny wartości środowiska. W tym konkretnym wypadku 

chodziło o teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. Żeby jednak 

przedstawiane wyniki były nam bliższe pokazał także wyniki badań nad 

próbą oszacowania wartości środowiska w Karkonoskim Parku Narodowym. 

Nie będę się tutaj rozpisywał nad szczegółami. Podam tylko ogólny wynik. 

Otóż według tych badan wyszło, że wartość Karkonoskiego Parku 

Narodowego, jeśli chodzi o jego krajobraz jest wyceniona na kwotę nieco 

ponad 6 miliardów złotych. Nie jest to oczywiście całkowita wartość KPN. 

Trzeba bowiem do tej kwoty doliczyć jeszcze wartość zalesienia czy 

występującej tu zwierzyny. Nie mniej otrzymaną kwotą można posługiwać 

się w sprawach ubezpieczeń czy odszkodowań.  

Podsumowując należy stwierdzić, że na dzień dzisiejszy posiadamy narzędzia 

pozwalające nam w sposób teoretyczny wyceniać środowisko, w którym 

żyjemy. Są to jednak liczby szacunkowe, w pełni nie oddające wartości tego 

środowiska. Z reguły bowiem każda wycena jest zaniżona w stosunku do 

prawdziwej jego wartości.  

Do tej pory poza Bukowcem, warsztaty z oceny oddziaływania na 

środowisko inwestycji zlokalizowanych na obszarach Natura 2000 

i szacowania wartości środowiska, z wykorzystaniem koncepcji wyceny usług 

ekosystemowych na obszarze Natura 2000 zorganizowano w Kamiennej 

Górze, Kowarach, Krośnicach i we Wrocławiu. Kolejne planowane są 

w Miliczu, Wałbrzychu i ponownie we Wrocławiu. 
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Dodam tylko, że w warsztatach w Bukowcu wzięli udział przedstawiciele 

Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach, Karkonoskiego Parku Narodowego, 

Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, Oddziału PTTK „Sudety 

Zachodnie” w Jeleniej Górze oraz Związku Gmin Karkonoskich.  

 

 

Magdalena Zmorzyńska 

Działalność fakultetu turystycznego przy Gimnazjum nr 8 im. gen. Mariusza 

Zaruskiego w Gdyni Witominie  

 

Fakultet turystyczny został powołany na początku roku szkolnego 2010/11. 

Przypomnę, że zgodnie z podstawą programową wychowania fizycznego 

w gimnazjum, uczniowie w ramach lekcji tego przedmiotu mieli możliwość 

wyboru 2 godzin zajęć (z obligatoryjnych czterech). Oferta w naszym 

gimnazjum obejmowała zajęcia z pływania, gier zespołowych, lekkiej atletyki 

itp. Od 2010 roku wprowadzono także zajęcia z turystyki pieszej, które 

funkcjonowały przez kolejne dziewięć lat i cieszyły się dużym 

zainteresowaniem. Zajęcia prowadziło dwoje nauczycieli gimnazjum – 

Magdalena Zmorzyńska i Roman Mroczkowski, licencjonowani przewodnicy 

miejscy, członkowie Koła Przewodników Miejskich i Terenowych przy OMW 

PTTK. W roku szkolnym 2017/18, ze względu na znaczną liczbę uczestników 

(około 40), do grona opiekunów dołączyła Anna Bogucka nauczycielka wf.  

Tworząc fakultet zamierzaliśmy połączyć zajęcia sportowe z poznaniem 

najciekawszych obiektów Trójmiasta w nawiązaniu do związanych z nimi 

postaci i wydarzeń historycznych. Ponieważ fakultet był częścią lekcji wf 

obowiązywał nas także Przedmiotowy System Oceniania, w ramach którego 

uczniom przyznawane były punkty, m.in. za umiejętności zdobywane na 

trasie np. prowadzenie grupy, orientacja w terenie, praca z mapą itp. Na 

koniec semestru uczniowie rozwiązywali testy sprawdzające ich wiedzę 

zdobytą w czasie wędrówek. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu, w soboty, 

trwały najczęściej od godziny 9.00 do 15.00.  
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Foto: Magdalena Zmorzyńska 

 

Nowy rok szkolny zaczynaliśmy tradycyjnie od rajdu na trasie Oksywie - 

Babie Doły. Rajd na tej trasie był nie tylko formą rekreacji, ale także 

złożeniem hołdu bohaterskim obrońcom Kępy Oksywskiej i przypomnieniem 

wydarzeń, które rozegrały się na tym terenie we wrześniu 1939 roku. Drugą 

tradycyjną trasę, związaną z wydarzeniami historycznymi, przechodziliśmy 

zwykle w grudniu – rajd Śladami Janka Wiśniewskiego. Trasa zaczynała się 

przy stacji SKM Gdynia - Stocznia i pokrywała się z autentycznym 

przebiegiem manifestacji z 16 grudnia 1970 roku. Co ważne, konspekt ww. 

zajęć został wykorzystany przez młodsze klasy w ramach obchodów rocznicy 

Wydarzeń Grudniowych. W lutym, z okazji kolejnych rocznic nadania Gdyni 

praw miejskich planowaliśmy trasy związane z historią miasta – port i szlak 

architektury modernistycznej. 

Comiesięczne trasy były dostosowane do warunków atmosferycznych oraz 

kondycji uczestników. Co roku przechodziliśmy brzegiem morskim trasę 

Rewa - Mechelinki i Gdynia - Sopot. Poznaliśmy szlaki „leśne” prowadzące 

z Witomina na Grabówek, do Chyloni i na Pustki Cisowskie. Często 

odwiedzaliśmy wieże widokowe - na najwyższym wzniesieniu w Gdyni – 

górze Donas oraz w Kolibkach. Poznaliśmy jeden ze starszych w Polsce 

rezerwatów przyrody - w Redłowie, odbyliśmy też wycieczkę na Wyspę 
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Sobieszewską do rezerwatu Mewia Łacha. W miesiącach zimowych większy 

nacisk kładliśmy na zwiedzanie wnętrz obiektów – poznawaliśmy gotyckie 

kościoły Gdańska, Dworzec Morski w Gdyni, Mini Muzeum 

w modernistycznym Bankowcu, Muzeum Motoryzacji w Gdyni. 

 

 
Foto: Magdalena Zmorzyńska 

 

Odwiedzaliśmy zarówno miejsca dobrze znane w Trójmieście – Bazylika 

Mariacka, Katedra w Oliwie, Opera Leśna w Sopocie, ZOO w Oliwie, jak 

i mniej znane, chociaż bardzo ciekawe np. Stadion Leśny w Sopocie, 

grodzisko sopockie, Etap Emigracyjny na Grabówku, góra św. Mikołaja 

w Chyloni. Interesowały nas nie tylko zabytki, ale także współczesne obiekty, 

stąd wycieczki połączone ze zwiedzaniem nowoczesnych stadionów w Gdyni 

i Gdańsku. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z cyklu Tajemnice 

Witomina. Miały one charakter gry miejskiej, w czasie której uczniowie 

rozwiązywali zagadki związanie z historią naszej dzielnicy. Wielu z nich 

podsumowując zajęcia stwierdziło, że pierwszy raz mieli okazję zobaczyć 

niektóre zakątki. Uczestnikami fakultetu byli uczniowie najstarszych klas 

gimnazjalnych, dlatego staraliśmy się odwiedzać w miarę możliwości leżące 

na trasach wycieczek szkoły ponadgimnazjalne i uczelnie wyższe. 

Zwiedzaliśmy m.in. Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Gdański – wydziały 
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prawa i biologii, Uniwersytet Morski w Gdyni, a także renomowane 

Technikum Budowy Okrętów w Gdańsku czy nową siedzibę IX LO w Gdyni. 

W fakultecie uczestniczyli głównie uczniowie klas III-ich gimnazjum, były też 

lata, kiedy poszerzaliśmy grupę o uczniów klas I i II. Zajęcia cieszyły się sporą 

frekwencją, można szacunkowo podać, że przez dziewięć lat uczestniczyło 

w nich w sumie około 200 uczniów. Mamy nadzieję, że zaszczepiliśmy w nich 

zainteresowania krajoznawcze i pasję do aktywnego spędzania czasu 

wolnego.  

 

 

Krzysztof Tęcza 

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej izerską gospodę Michelsbaude  

 

W piątek 20 września 2019 roku miała miejsce niezwykła uroczystość. Osoby 

zauroczone Górami Izerskimi zaprosiły znajomych na uroczystość odsłonięcia 

tablicy pamiątkowej upamiętniającej funkcjonującą kiedyś na Jeleniej Łące 

gospodę Michelsbaude.  

Wszystko zaczęło się od wzniesienia pod koniec XVIII wieku przez właściciela 

tych terenów hrabiego Schaffgotscha leśniczówki mającej służyć mu podczas 

przebywania w Górach Izerskich. Teren pod obiekt został wybrany 

nieprzypadkowo. Stara Droga Celna była w ówczesnych czasach łącznikiem 

pomiędzy Górami Izerskimi i Karkonoszami. A przecież działała wtedy huta 

szkła na Orlu. Ruch więc wcale nie był taki mały. Drogi prowadzącej do 

granicy jaką znamy dzisiaj wtedy nie było. 

Michelsbaude po raz pierwszy pojawiła się na mapach w roku 1824. 

Z zachowanych źródeł pisemnych wynika, że prowadzono tu niedrogą 

gospodę. Po wybudowaniu Drogi Karkonoskiej w 1857 roku stara droga 

straciła na znaczeniu i leśniczówka została przeniesiona do dzisiejszych 

Jakuszyc. Nieużytkowany obiekt wydzierżawiono. Niestety z powodu coraz 

mniejszego ruchu obiekt nie przynosił należytych dochodów co 

doprowadziło do jego zamknięcia. Teren górski raczej nie sprzyjał 

poważniejszym uprawom toteż życie tutaj nie należało do łatwych. Nic więc 
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dziwnego, że w końcu obiekt opuszczony i pozostawiony samemu sobie, 

pozbawiony bieżącej konserwacji, jako grożący zawaleniu, został rozebrany.  

Odsłonięta tablica może nie mówi wszystkiego jednak jej tekst jest 

wystarczający by zachęcić wszystkich do zainteresowania tym ponad 

stuletnim okresem historii wyjątkowego obiektu służącemu mieszkańcom 

i gościom Gór izerskich. Napis na tablicy brzmi:  

Na pamiątkę górskiej chaty znanej jako Michelsbaude, która w latach ok. 

1776-1905 stała w miejscu zwanym dzisiaj Jelenią Łąką. Noblista Gerhart 

Hauptmann nawiązał do niej w swoich dramatach „Dzwon zatopiony” oraz 

„A Pippa tańczy!” 

 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Dodam, ze w pracach nad doprowadzeniem do upamiętnienia tego miejsca 

brało udział wiele osób. Najlepszym tego przykładem jest Marcin 

Wawrzyńczak, który z pomocą Jowity Selewskiej i Ullricha Junkera napisał 

ponad stustronicową książeczkę pt. Michelsbaude. Historia nieistniejącej 

izerskiej gospody. Pozycja wydana przez wydawnictwo Wielka Izera już we 

wstępie uzmysławia ogrom pracy jaką włożył podczas zbierania materiałów 

autor. Dlatego zasadnym było złożenie podziękowań na stronach książki dla 

instytucji i osób prywatnych, które użyczyły i udostępniły swoje zbiory dla 

potrzeb tej publikacji. Są to: Archiwum Państwowe we Wrocławiu i Jeleniej 

Górze, Muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze, Stowarzyszenie Wratislaviae-



17 

 

Amici, nadleśnictwo szklarska Poręba, Muzeum Narodowe w Warszawie 

oraz Ullrich Junker, Stefania Żelazko, Jowita Selewska, Arkadiusz Makowski, 

Leszek Różański, Ziemowit Olszanowski, Paweł Adamski. Oprócz 

wspomnianych słowa uznania przekazał przemawiający podczas uroczystości 

Ullrich Junker pod adresem Otokara Simma (tłumacza czeskiego) oraz Petera 

Spruijta, który poznał go z miejscowymi pasjonatami. Dodam tylko, że 

odsłonięcia pomnika dokonali: Marcin Wawrzyńczak, Ullrich Junker i leśniczy 

Miłosz Motaczyński. 

 

 

Danuta Ślipy 

Szkolenie krajoznawcze na Pojezierzu Iławskim 

 

To jest tak niesamowite uczucie! Kiedy każdy kolejny, nawet najdrobniejszy 

zdobyty skrawek wiedzy zaczyna układać się w pewną całość. Jak puzzle. 

Puzzel do puzzla i wyłania się coraz więcej i więcej, aż obraz staje się 

wyraźniejszy, jaśniejszy, pełniejszy! I zapala się lampka jak u pomysłowego 

Dobromira. Aż chce się krzyknąć: Yuuhuu! Mam to! 

Mamy to! 7 września zapełnił się po brzegi, co poskutkowało kolejnym 

elementem całej krajoznawczej układanki. By być dobrym przewodnikiem 

i krajoznawcą dla odwiedzających Gdańsk, Gdynię czy Sopot najlepiej 

wyjechać poza ich granice, przyjrzeć się z daleka, zasmakować w innych 

regionach. Miasta wydają się być wtedy jeszcze piękniejsze i ciekawsze. 

A pomysły na to, jak opowiedzieć o nich turystom sypią się jak z rękawa.  

Wspomnianego 7 września obraliśmy kierunek Pojezierze Iławskie. Dla 

jednych zupełna nowość, dla innych odkrywanie na nowo tego co już znane. 

Nie byliśmy sami. O godzinie 8.00 rano w autokarze przywitaliśmy się 

z Oddziałem PTTK Marynarki Wojennej. Zapowiadała się całkiem dobra 

pogoda i dopisywały humory, a to wróżyło udany wyjazd.  

Jako pierwsze na trasie dostojnie przywitało nas Waplewo i Muzeum 

Tradycji Szlacheckiej. Mimo że delikatnie spowite przyprawiającą o dreszczyk 

mgłą, odkryło tajemnice rodu Sierakowskich oraz urządzonych z przepychem 

salonów. I choć trudno było się rozstać z ujmującą aurą miejsca, 



18 

 

niecierpliwie czekała już na nas Iława. Miasto może i niewielkie, natomiast 

oferujące do odkrycia dużo więcej, niż mogłoby się wydawać. Program 

zwiedzania obejmował Ratusz, kościół pod wezwaniem Przemienienia 

Pańskiego i cerkiew św. Jana Teologa. Spotkanie z trzema różnymi 

narracjami z ust trzech zupełnie różnych od siebie osób o całkiem innej 

energii dało pakiet podstawowych informacji w pigułce, ale i zainspirowało, 

by sięgnąć do literatury.  

 

 
Foto: Jarosław Kaczmarczyk 

 

Niezaprzeczalnie jednak największe wrażenie zrobiła na nas wizyta 

w Ośrodku Szkolenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Kamionce nad jeziorem 

Silm. To miejsce, gdzie na modelach statków mających swoje odpowiedniki 

w rzeczywistości, a wybudowanych w skali 1:24, szkolą się kapitanowie 

z całego świata. Interesujące opowieści pracownika sprawiły, że przez chwilę 

była w wielu z nas ogromna chęć spróbowania swoich sił w nauce 

manewrowania statkiem.  

Nadszedł czas na strawę, jak się okazało, nie tylko dla ciała, ale i dla ducha. 

Podczas obiadu w jednej z miłych Iławskich restauracji, szalenie ciekawie 

o Iławie opowiadał jej były wieloletni mieszkaniec i uczestnik naszej 

wycieczki.  
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Prawdziwą wisienką na torcie okazała się przeprawa promowa na największą 

wyspę śródlądową w Polsce - Wielką Żuławę. Na wyspie urzekła nas cisza 

i myśl przebywania na zupełnie niezamieszkałym lądzie pełnym drzewek 

owocowych. I choć zerwał się wiatr, kapitan dzielnie trzymał za ster dając 

poczucie bezpieczeństwa tym, dla których taka bliskość wody bywa 

niekomfortowa. Była więc krótka chwila na wspólne pamiątkowe zdjęcia.  

Do domów wróciliśmy późnym wieczorem. Zmęczeni, ale zadowoleni. Czy 

było warto? Zawsze warto! Gdy grupa to pasjonaci, wyjazd nie może się nie 

udać. Kolejny puzzel dodany. Z ilu elementów składa się układanka? A ile 

kartek w kalendarzu? Praca nad nowym trwa.  

 

 

Bogumił R. Korzeniewski 

Granica nad Tążyną - bijący zegar historii … 

 

Granica nad Tążyną - bijący zegar historii … czyli krótka opowieść o tym, jak 

na ścieżce edukacyjnej zamienić głęboko zakorzenione, negatywne 

reminiscencje z przeszłości, na praktyczne, marketingowe wykorzystanie 

niegdysiejszych prusko rosyjskich artefaktów.  

Okres zaborów w 123 letniej historii Polski, to ponure lata zniewolenia, które 

odcisnęły swoje piętno w niemal każdej dziedzinie życia Polaków. Bardziej 

lub mniej zamierzonym efektem panowania zaborców stał się fenomen 

wielopokoleniowej diaspory polskiej. Rozsiana po całym świecie Polonia liczy 

dziś ponad 20 milionów emigrantów, którzy w poszukiwaniu wolności 

i chleba wyjeżdżali do lepszego świata. Przytłaczający kierunek exodusu 

z przełomu XIX i XX wieku prowadził na drugą półkulę, za ocean. Zgoła 

nieprawdopodobną ciekawostką jest fakt, że w tym okresie, była też grupa 

Polaków, którzy z własnej, nieprzymuszonej woli, za zgodą łaskawego cara 

Rosji, osiedlili się w samym środku Syberii. Swoją ziemię obiecaną znaleźli 

emigranci z Polski m.in. w wiosce Wierszyna, i w tej syberyjskiej enklawie, 

z poczuciem dumy kultywują tradycje przodków. Jej mieszkańcy mają dziś 

Karty Polaka i mogą korzystać z ustawy repatriacyjnej. W swojej Wierszynie 

są Polakami, będąc w Polsce postrzegani są jako Rosjanie, ale, jak powiadają, 
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ich ojczyzną jest Syberia, bo pokolenia wyrosłe od urodzenia na tamtej, 

choćby surowej ziemi, znają piękną sentencję Cypriana Kamila Norwida, 

która głosi, iż Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba pomnieć skąd się wyszło. 

 

 
Wizualizacja projektu odtworzenia prusko-rosyjskiego posterunku 

granicznego. Foto: Bogumił R. Korzeniewski 

 

Jak głęboko zakorzeniły się np. rusycyzmy i germanizmy z tamtych lat, 

wystarczy sięgnąć do języka potocznego w nazewnictwie i naszej literatury. 

Bosy Antek mawiano pogardliwie o kimś z zaboru rosyjskiego, 

gospodarującym na poletku zbliżonym do działki rekreacyjnej, i Krzyżak, 

z zaboru pruskiego z wielkoobszarowego gospodarstwa rolnego, 

symbolizowały dość wyraźne różnice cywilizacyjne w obu zaborach. A taki 

stan rzeczy stanowił pożywkę do uprawiania kontrabandy, niepohamowaną 

pokusę do parania się przemytem. Tak było zawsze i wszędzie w odniesieniu 

do ludności zamieszkującej w miejscowościach przygranicznych. Doskonałym 

tego przykładem jest Aleksandrów Kujawski (w czasach zaborów 

Aleksandrów Pograniczny). Plastyczny obraz życia ludności po obu stronach 

granicznej rzeki Tążyny wyszedł spod pióra rodowitej aleksandrowianki Marii 

Danilewicz-Zielińskiej w autobiograficznym opowiadaniu „Od Tążyny". 
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Przyznać jednak należy, że Aleksandrów Kujawski, jedno z najmłodszych 

miast na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego, najbardziej 

dynamiczny rozwój w początkowym okresie swojego istnienia, zawdzięcza 

nadgranicznemu położeniu. Obszar dzisiejszego powiatu aleksandrowskiego, 

z niewielkimi wyjątkami, wchodził w skład zaboru rosyjskiego z granicą na 

rzece Tążynie, zaś ziemie na lewym brzegu rzeki, należały do zaboru 

pruskiego. Przy drodze krajowej nr 91 we wsi Wygoda, u stóp wału 

wiślanego funkcjonowała straż graniczna. Długowieczny artefakt z czasów 

zwierzchnictwa cara i kanclerza, w postaci strażnicy w parterowym budynku 

z czerwonej cegły przetrwał czasy zaborów, okres PRL-u i dopiero niedawno 

został rozebrany. Jak wyglądała strażnica w czasach swojej świetności 

pokazuje widokówka. Inna pocztówka datowana 2 stycznia 1901 r. zawiera 

rysunek prawosławnej cerkwi, której miejsce przy dworcu zajmuje dziś  

TESCO, pisany cyrylicą nadruk i pozdrowienia z Aleksandrowa Pogranicznego 

oraz odręcznie pisane życzenia noworoczne w języku niemieckim. Niemniej 

ciekawe są też dwie pozostałe ilustracje: kozacki pogranicznik strzelający do 

przemytnika i widok posterunku granicznego w Aleksandrowie 

Pogranicznym. Obie, choć dotyczą obiektów i pograniczników rosyjskich, 

posiadają napisy w języku niemieckim.  

Przejeżdżające ruchliwą drogą krajową nr 91 liczne wycieczki autokarowe w 

drodze do Torunia i dalej na północ, informowane są o tych faktach 

historycznych przez przewodników. Cóż, kiedy informacje przekazywane są 

lotem błyskawicy, w sytuacji, gdy kierowca autokaru nie zdejmuje na tym 

odcinku nogi z pedału gazu.  

A przecież może być zupełnie inaczej. Atrakcji turystycznych w Ciechocinku, 

a tym bardziej w Aleksandrowie Kujawskim nie ma za wiele. Jedną z nich, 

dodatkową, może być moja propozycja rekonstrukcji przejścia granicznego 

na Tążynie. W tym celu sporządziłem komputerową wizualizację strażnicy, 

jak potencjalnie może ona wyglądać. Wśród części składowych projektu 

wymienię: przede wszystkim dużą tablicę z opisem historycznym, dwie budki 

strażnicze, słupy graniczne rosyjskie i pruskie, szlaban i godła zaborców. 

Podobne projekty miałem okazję oglądać w innych miejscach podczas 

swoich podróży po Polsce, np. Trójstyk Trzech Cesarzy u zbiegu Czarnej 
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i Białej Przemszy w Sosnowcu, w Strzałkowie koło Słupcy i na obrzeżach 

miasta Pyzdry w Wielkopolsce. Nie trzeba być znawcą sztuki budowlanej, 

aby stwierdzić, że nie będą to koszty rujnujące budżety gminne. Koszty 

niepomiernie niskie w stosunku do efektów, zwłaszcza jeśli do projektu 

przystąpią pospołu gospodarz terenu, gmina Aleksandrów Kujawski i gmina 

Ciechocinek, przy aktywnym wsparciu Zajazdu Leśnego. A korzyści? 

PROMOCJA REGIONU i niebywała gradka dla turystów i krajoznawców. 

Po tym jak poprzez media do branży turystycznej dotrze informacja 

o nowym, przyjaznym turystom przejściu granicznym w Wygodzie, puste 

i zaniedbane dotychczas zatoki parkingowe po obu stronach Tążyny będą 

oblegane. Jestem pewien, ba! klnę się na wszystkie świętości, że wśród 

organizatorów turystyki, gdziekolwiek w Polsce, nie będzie takiej wycieczki, 

która planując przejazd przez punkt graniczny w Wygodzie, nie zarządzi tam 

wygodnego postoju. A jeżeli postój to wypoczynek, zapoznanie się z historią 

miejsca, wykonanie serii zdjęć, nocleg lub choćby posiłek w tamtejszym 

zajeździe i siłą rzeczy promocja naszego regionu. Tu pozwolę sobie na 

dygresję.  

Znane do niedawna tężnie w Ciechocinku, Konstancinie i Inowrocławiu 

zyskały w krótkim czasie bardzo dużo zwolenników tego typu budowli. 

Służące zdrowiu tężnie powstały w ponad 30 miejscowościach na terenie 

kraju, a w budowie jest wiele innych. Większość z nich powstała w wyniku 

głosowania nad budżetem obywatelskim. Przekonany o potrzebie istnienia 

i sile owych budżetów oraz sile przedstawionych argumentów, zgłaszam 

projekt do programu fundusz obywatelski gmin Aleksandrów Kujawski 

i Ciechocinek, pod nazwą „Rekonstrukcja przejścia granicznego na dawnej 

granicy prusko – rosyjskiej nad Tążyną, przy drodze krajowej nr 91 

w miejscowości Wygoda”.  

Stanisław Jerzy Lec w swoim zbiorze myśli nieuczesanych stwierdził 

odkrywczo, że Wieża w Pizie nachylona jest pod kątem widzenia turystów, 

podobnie jak krzywe wieże w Toruniu i Ząbkowicach na Dolnym Śląsku. 

Parafrazując słynnego poetę, satyryka i aforystę, zapytam nieśmiało naszych 

włodarzy o ich stopień nachylenia i kąt widzenia w tej sprawie. 
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Spotkania krajoznawcze 

 

Krzysztof Tęcza 

XXI Regionalna Konferencja w Myśliborzu 

 

W piątek 26 kwietnia 2019 roku odbyła się XXI Regionalna Konferencja 

w ramach Światowego Dnia Ziemi. Zorganizował ją Dolnośląski Zespół 

Parków Krajobrazowych Oddział w Legnicy oraz Wydział Architektury 

Politechniki Wrocławskiej. Temat przewodni „Aktywizacja przestrzenno-

gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczo-kulturowego na przykładzie 

Parku Krajobrazowego „Chełmy” jest tak obszerny, że zgłoszone referaty nie 

do końca go wyczerpują.  

Przy okazji Konferencji goście przybyli do Centrum Edukacji Ekologicznej 

i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu mogli zapoznać się z samym 

ośrodkiem. A muszę przyznać, że warto odwiedzić to miejsce. Znajduje się tu 

klinika dla ptaków. Można wysłuchać pięknego klekotania bocianów, których 

aktualnie jest kilkanaście. Można dowiedzieć się, które owady i ptaki są 

pożyteczne i co nam dają. Można dowiedzieć się jak na środowisko wpływają 

pozostawiane przez nas śmieci. W końcu można zobaczyć jak wyglądają 

zwierzątka żyjące na tym terenie. Znajduje się tu Izba leśna, w której 

zgromadzono dziesiątki takich zwierzątek. I by nie było zbędnych uwag 

podaję, że większość tych okazów pochodzi z kolekcji Muzeum 

Przyrodniczego w Jeleniej Górze. Wykonane zatem zostały dawno temu. 

Konferencję otworzyli Piotr Śnigucki Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu 

Parków Krajobrazowych i Elżbieta Trocka-Leszczyńska Dziekan Wydziału 

Architektury Politechniki Wrocławskiej.  

Pierwszy przedstawiony referat: Przemiany sieci transportowej i struktury 

terenów aktywności gospodarczej w otoczeniu „PK Chełmy” przygotował 

Maciej Zathey z Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu. Mimo iż 

tytuł tego wystąpienia brzmi bardzo poważnie same przekazane informacje 

były zrozumiałe nawet dla laika. Chodziło w nim głównie o pokazanie zmian 

jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat w komunikacji drogowej, kolejowej 

i rowerowej.  
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Jeśli chodzi o komunikację drogową to w rejonie Parku Krajobrazowego 

„Chełmy” trwa budowa drogi ekspresowej S3 z Bolkowa do granicy czeskiej. 

Trwa także przebudowa autostrady A4. Przeprowadzona analiza wykazała, 

że liczba mieszkańców mogących korzystać z tych dróg zwiększy się o 12% 

w stosunku do dnia dzisiejszego. Zwiększy się także dostępność do stref 

aktywności gospodarczej. 

W ramach komunikacji kolejowej aktualnie prowadzone są prace 

rewitalizacyjne linii nr 137 na odcinku Legnica-Dzierżoniów oraz Dzierżoniów 

– Kamieniec Ząbkowicki. Mają one zwiększyć funkcjonalność tych linii 

poprzez budowę drugiego toru oraz elektryfikację całości. 

Ostatnio opracowano koncepcje głównych tras rowerowych. Wyznaczono 

szerokie na 2,5 km korytarze, w których powstaną trasy długodystansowe 

łączące poszczególne regiony. 

 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Autor drugiego referatu: Zmiany krajobrazowe przestrzeni Parku 

Krajobrazowego „Chełmy” – Edward Wiśniewski – zajął się m.in. bałaganem 

w opisach map jaki towarzyszy niemal każdemu nowemu wydawnictwu 

kartograficznemu. Dawniej każdy szanujący się wydawca przestrzegał 

ustalonych zasad. Dzisiaj mało kto się tym przejmuje. I dlatego na mapach 

pojawiają się różne dziwne nazwy, często zupełnie nielogiczne gdy patrzymy 
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na przedstawiany region. Przypomniał sylwetki dwóch wybitnych geografów 

Janusza Czerwińskiego i Władysława Folta, którzy mogą być stawiani za wzór 

rzetelności w tych sprawach. Omówił także zmiany jakie zaszły w krajobrazie 

Pogórza Kaczawskiego na przestrzeni ostatnich stu lat. Oczywiście zmiany te 

przedstawił na podstawie map wydawanych w tym okresie. Dzięki temu 

dowiedzieliśmy się, że omawiany teren w zasadzie zmieniał się tylko na 

zewnątrz. Centrum wciąż pozostaje terenem zielonym. Oczywiście zasięg 

lasów i łąk w poszczególnych latach zmieniał się. To kurczył się to ponownie 

rozrastał.  

Trzeci referat Wojciecha Bobińskiego reprezentującego Państwowy Instytut 

Geologiczny we Wrocławiu odbiegał nieco tematycznie od poprzednich, 

chociaż wcale nie tak daleko. Jego tytuł to: Wieże widokowe jako element 

aktywizacji turystycznej. Przede wszystkim wyjaśnił pojęcie wieża widokowa. 

Bo nie wszystkie obiekty, mimo iż tak wyglądają, można zaliczyć do tej 

grupy. Wieża widokowa to obiekt wybudowany przez człowieka pozwalający 

na podziwianie rozległego krajobrazu lub prowadzenie obserwacji. Dlatego 

musi być ona wzniesiona przynajmniej kilka metrów ponad otaczający je 

teren. Autor opracowania podzielił przedstawiane wieże widokowe na: 

wieże specjalnego przeznaczenia, wieże na ziemiach poniemieckich, wieże w 

Czechach, nowe wieże w Sudetach oraz wieże na Pogórzu Kaczawskim. Jeśli 

chodzi o wieże specjalnego przeznaczenia są to np. wieże obserwacyjne czy 

triangulacyjne. Przykładem wieży poniemieckiej jest Wieżyca upamiętniająca 

bitwę pod Dobromierzem czy 17 zachowanych wież Bismarcka np. na 

Wielkiej Sowie. Jeśli chodzi o Czechy to na ich terenie było kiedyś ponad 

tysiąc wież widokowych. Dla przykładu można tutaj wymienić wieżę na 

Ještěd. Ciekawą formą wieży widokowej jest zbudowana w miejscowości 

Králíki (2002 rok) gdzie miasto udostępniło ziemię operatorowi sieci 

komórkowej bez przeniesienia prawa własności w zamian za udostepnienie 

jej turystom. Na Pogórzu Kaczawskim zachowało się wiele wież 

zbudowanych wiele lat temu jak i znajdują się tam nowo wznoszone. 

Z pierwszych można wymienić jako przykład wieżę na Bazaltowej (1906 rok 

budowy), z drugich w Mściwojowie (2015) czy na Zawodnej (Zawadnej) 



26 

 

zbudowaną w roku 2018, do której doprowadzono ścieżkę rowerową ale nie 

ma tam ścieżki dla piechurów. 

Edward Zaczyński w swoim wystąpieniu pt. 40. rocznica pierwszej 

jeleniogórskiej wyprawy w Himalaje, przypomniał jak przygotowywano się 

do tego wyjazdu. Bo przecież w tamtych czasach nie było takich ułatwień jak 

dzisiaj. Jedzenie nie dość, że sporo ważyło to trzeba je było zabezpieczać 

przed zepsuciem, potrzebny sprzęt był słabo dostępny, nie mówiąc już 

o paszportach czy finansach. 

 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Wystąpienie to, mimo iż nie do końca związane tematycznie z Konferencją 

miało swoje uzasadnienie. Otóż w budynku Centrum Ekologicznego kiedyś 

znajdowała się szkoła prowadzona przez Juliana Ryznara, który jako jeden 

z trzech członków wyprawy nie powrócił do domu. Pozostał na Annapurnie 

na zawsze. Dlatego na ścianie budynku została umieszczona tablica 

upamiętniająca zarówno jego jak i pozostałych, którzy stracili tam życie.  

Po tym wykładzie złożono pod tablicą kwiaty i zapalono znicz. Swoje 

wspomnienia przekazał też uczeń Juliana Ryznara, Marek Olszewski. Była też 

chwila na zrobienie wspólnego zdjęcia i krótką dyskusję. 
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Po przerwie Elżbieta Trocka-Leszczyńska przedstawiła referat pt. 

Przestrzenie otwarte – przyjazne osobom z niepełnosprawnościami. 

Współautorem tego referatu jest Natalia Ratajczak. Na początek poznaliśmy 

oficjalną definicję osoby niepełnosprawnej oraz stopni niepełnosprawności. 

Bo właśnie od tego zależy jakie formy pomocy należy zastosować. 

Przywykliśmy, że dla osób niepełnosprawnych najczęstszą barierą jest zła 

architektura, która uniemożliwia przemieszczanie się osób poruszających się 

na wózkach inwalidzkich. Oczywiście tak jest ale osoby niepełnosprawne 

mają także utrudniony dostęp w zakresie np. kultury czy prawa. Liczba 

niepełnosprawnych na terenie Dolnego Śląska to około 15% społeczeństwa. 

To bardzo dużo.  

 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Ponieważ jedna piąta osób niepełnosprawnych porusza się na wózkach 

inwalidzkich najważniejszym jest ułatwienie im korzystania z ciągów 

komunikacyjnych. Właśnie dlatego w 2007 roku na Wydziale Architektury 

Politechniki Wrocławskiej powstała Wspólna Inicjatywa Architektoniczna 

(WIA). W ramach corocznych warsztatów studenci realizują projekty 

poprawiające życie osób z niepełnosprawnością ruchową. Chodzi tutaj 

głównie o likwidowanie barier i przeszkód, na które takie osoby natrafiają na 

ulicach. 
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Ważną sprawą jest tworzenie tras turystycznych dostępnych dla takich osób. 

Dzięki programowi Polska bez barier zbudowano już 500 takich tras. Na 

Dolnym Śląsku jest ich 100.  

Ostatni referat: Poszukiwania rozwiązań architektury współczesnej 

w kontekście architektury regionalnej, autorstwa Elżbiety Trockiej-

Leszczyńskiej i Agnieszki Nowickiej przedstawiła pani Agnieszka. Posłużyła 

się tutaj przykładem remontowania domów przysłupowych w rejonie 

Bogatyni. Zostały opracowane wytyczne co do sposobów prowadzenia 

remontów takich obiektów. Niestety często podczas tych prac zmienia się 

wygląd budynków poprzez ich rozbudowę, nie do końca przemyślaną 

architektonicznie. Powinno się bowiem dbać zarówno o architekturę, 

kolorystykę jak i rodzaj użytego materiału. Dlatego organizuje się konkursy 

na projekty i wykonanie nowych domów przysłupowych, które nawiązując 

z zewnątrz do tego typu budownictwa mają wewnątrz stworzoną zupełnie 

nową przestrzeń mieszkalną dostosowaną do aktualnych możliwości 

i potrzeb osób chcących mieszkać w takich budowlach.  

Po podsumowaniu Konferencji część uczestników udała się na spacer do 

Wąwozu Myśliborskiego by nacieszyć się widokiem bujnej zieleni. Już dawno 

o tak wczesnej porze wąwóz nie był tak zielony i nie kwitło w nim tyle 

kwiatów. 

 

 

Krzysztof Tęcza 

Forum Publicystów Krajoznawczych 2019 

 

W dniach 15-18 września 2019 roku w Wielkopolsce gościli publicyści 

krajoznawczy. Spotkanie organizowane co dwa lata zostało przygotowane 

przez Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych oraz Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego. Jeśli chodzi o Klub to jest on jedynym tego 

typu działającym w Polsce. Należy do niego grono wybitnych krajoznawców 

mających spore osiągnięcia jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy. Są oni 

autorami dziesiątek przewodników, map, filmów krajoznawczych, i nie 
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ograniczają się tylko do Wielkopolski. Opisują ciekawe obiekty na terenie 

całego kraju. 

XIX Forum było imprezą wyjątkową bo siłą rzeczy stanowiło przygotowanie 

do kolejnego XX, które będzie miało miejsce za dwa lata. Fora zawsze były 

organizowane na terenie Wielkopolski ale od kilku lat postanowiono 

zapraszać publicystów na spotkania przygotowywane przez mieszkańców 

innych regionów. Ostatnie takie spotkanie miało miejsce w zeszłym roku na 

Ziemi Jeleniogórskiej.  

Tym razem po spotkaniu przy Dworcu Letnim w Poznaniu uczestnicy mieli 

być przewiezieni do Tuczna gdzie zorganizowano bazę. Zanim jednak to 

nastąpiło dotarli na Górę Talerz, z której roztacza się szeroka panorama na 

Chodzież. Następnie po odwiedzeniu Piły przejechali do Wałcza gdzie 

znajdują się ciekawe fortyfikacje z czasów II wojny światowej. Są to obiekty 

obronne Wału Pomorskiego. Niestety mimo iż zostały praktycznie zdobyte 

bez walki to wojska radzieckie w obawie o ponowne ich obsadzenie 

niemieckimi oddziałami wysadziły w powietrze. A trzeba przyznać, że nie 

było to łatwe zadanie. Obiekty te bowiem należące do średniej klasy 

obronności miały ściany żelbetowe grubości 1,5 metra.  

 

Foto: Krzysztof Tęcza 
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Dzisiaj tym miejscem opiekuje się grupa pasjonatów, która zgromadziła tutaj 

wiele egzemplarzy armat, pojazdów wojskowych, motocykli, a także 

mniejszych eksponatów wyeksponowanych w małym muzeum. Zwiedzając 

dostępne bunkry możemy przekonać się, że stacjonujący tu żołnierze nie 

mieli lekko, mimo iż bunkry jak na tamte czasy były bardzo nowoczesne. 

Następnym bardzo ciekawym obiektem zwiedzanym w Wałczu była cerkiew 

prawosławna parafii Świętej Trójcy w Wałczu. Obiekt wzniesiony pod koniec 

XIX wieku w roku 1945 został przekazany dla przybyłych tutaj wyznawców 

prawosławia. Ksiądz proboszcz przybliżył powojenną historię zarówno 

samego obiektu jak i przekazał wiele cennych wiadomości z życia parafian.  

Stąd wszyscy udali się na cmentarz wojenny, na którym pochowano tysiące 

żołnierzy poległych podczas wyzwalania tych ziem. Odwiedzając to miejsce 

nie pozostało nic innego jak zapalenie dla nich symbolicznych zniczy. 

 

Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Najciekawszym obiektem odwiedzonym w Wałczu był Ośrodek Przygotowań 

Olimpijskich. I nie chodzi tutaj o sam ośrodek, który spełnia bardzo 

pożyteczną rolę w szkoleniu naszych najlepszych sportowców. Największe 

emocje wzbudza tutaj most „Kłosowski”. Jest to nowy stalowy obiekt, 

którym w roku 1978 zastąpiono wysłużoną drewnianą przeprawę przez 
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jezioro. Na moście obowiązują specjalne zasady poruszania się. Nie wolno 

po nim przemieszczać się w grupach większych niż 10 osób oraz jeździć 

rowerami. Oczywiście oba te zakazy są nieprzestrzegane. Zwłaszcza te 

dotyczące ruchu rowerowego. Mało tego, wiele osób próbuje rozkołysać 

most by przeżyć coś nowego. Dla wyjaśnienia dodam, że most spinający 

brzegi jeziora Raduńskiego jest jedynym wiszącym mostem w Polsce 

przerzuconym przez jezioro. 

Wyjątkowym miejscem jest „Czarodziejska Górka”, na której wbrew prawom 

fizyki samochody z wyłączonym silnikiem toczą się pod górę. Ponieważ 

żaden z poważnych naukowców nie wytłumaczył tego zjawiska przyjęto, że 

takie dziwne rzeczy dzieją się za pomocą czarów.  

Jak już wspomniałem zakwaterowanie miało miejsce w Tucznie gdzie 

znajduje się odrestaurowany w 1976 roku zamek pełniący obecnie funkcje 

Domu Architekta SARP. Obiekt ten zaczęli wznosić Wedlowie w 1388 roku. 

Oczywiście był to wtedy gród drewniano-kamienny. Z czasem jednak 

powstała tu piękna barokowa rezydencja. Po zniszczeniach w trakcie II wojny 

światowej odbudowano go w latach siedemdziesiątych XX wieku.  

Zamek dobrze wkomponowany w terenie pozwala na odpoczynek sporym 

grupom ale także gościom indywidualnym. Jest w nim wiele tajemniczych 

zakamarków, w które niekoniecznie należy zaglądać. Wynika to z faktu 

ukazywania się w porze nocnej ducha dawnej właścicielki tych ziem, która 

podczas polowania nieszczęśliwie ugodziła strzałą swojego kochanka. Nie 

mogąc znieść tej pomyłki popełniła samobójstwo. Więc gdy usłyszy się coś 

w rodzaju kołatania wydobywającego się z klatki schodowej umieszczonej 

w wieży lepiej nie zaglądać tam.  

Drugi dzień spotkania rozpoczęto od solidnego posiłku. Trzeba przyznać, że 

pracownicy kuchni spisali się bardzo dobrze. Podane jedzenie było ciepłe 

i bardzo smaczne. Nic dziwnego, że niespieszno było wszystkim na sesję 

referatową.  

Jako pierwszy wystąpił Paweł Anders, który omówił „Współczesną literaturę 

krajoznawczą i turystyczną”. Drugim wykładowcą był Zbigniew Szmidt. Dla 

odmiany przedstawił on „Genezę krajobrazu północnej Wielkopolski”. 
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Wycieczkę programową rozpoczęto od przyjazdu do miejscowości Głusko, 

w której w roku 1896 zbudowano elektrownię wodną obecnie nazywaną 

„Kamienna” (pięć lat po wybudowaniu pierwszej na świecie tego typu 

elektrowni). Ciekawostką jest wybudowana specjalna przepławka dla ryb. 

Dawniej funkcjonowała tutaj także pochylnia dla tratew. 

 

Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Drugim odwiedzonym obiektem na terenie Drawieńskiego Parku 

Narodowego było uroczysko „Węgornia”. Początkowo na początku XX wieku 

wybudowano tu młyn wodny wykorzystujący energię z nurtu rzeczki 

Płociczna. Niestety do dnia dzisiejszego zachowały się po nim tylko 

pojedyncze elementy. Miejsce to wykorzystano do zbudowania pułapki do 

połowu węgorza. Zaprzestano tego w latach siedemdziesiątych XX wieku. 

Samo jednak miejsce z uroczym wąwozem przez który płynie rzeka jest nie 

tylko miejscem urokliwym godnym spaceru ale także powoduje, że nurt 

sprawia wrażenie rzeki górskiej.  

Więcej informacji dotyczących tych ciekawych terenów uczestnicy wycieczki 

otrzymali w punkcie Informacji Turystycznej utworzonym w pobliskim 

Głusku. Znajduje się tam ekspozycja Drawieńskiego Parku Narodowego pt. 

„Wodny świat”. 
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Niezwykłym miejscem wartym odwiedzenia jest Muzeum Woldenberczyków 

w Dobiegniewie. Podczas II wojny światowej był to obóz jeniecki Oflag II C. 

Przebywało tu kilka tysięcy polskich oficerów i żołnierzy, którzy starali się 

prowadzić w miarę normalne życie. Działał tu nawet teatr. Jednym 

z występujących był znany aktor Kazimierz Rudzki.  

Dla odmiany po obiedzie odwiedzono miasto Strzelce Krajeńskie. Ze względu 

na brak czasu ograniczono się tylko do krótkiego spaceru Miejskim Szlakiem 

Historycznym podczas którego obejrzano Basztę Więzienną zwaną również 

Basztą Czarownic oraz kościół kolegiacki p. w. Matki Bożej Różańcowej 

wzniesiony w końcu XIII wieku. 

 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Dla podniesienia morale odwiedzono Pałac Mierzęcin będący z założenia 

obiektem luksusowym przeznaczonym dla najzamożniejszej klienteli. Ze 

znajdującej się tam winnicy oferowane są wina, a dla bardziej wymagających 

działa destylarnia. Całość to wiele hektarów ogrodów i lasów z kilometrami 

ścieżek spacerowych. Znajduje się tam także stadnina koni oraz przystań. 

Tak ciekawy pod względem krajoznawczym dzień został zakończony 

otwartym zebraniem Klubu Publicystów Krajoznawczych zorganizowanym 

po kolacji na zamku w Tucznie. Podczas tego zwyczajowego zebrania 

omówiono sprawy klubowe ale także przypomniano wiele wydarzeń 
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mających miejsce pomiędzy Forami. Oprócz tego organizator zeszłorocznego 

spotkania po Ziemi Jeleniogórskiej (Krzysztof Tęcza) pokazał nakręcony 

wówczas film. Wiele osób wzruszyło się przypominając sobie pobyt 

w Jeleniej Górze. 

Trzeci dzień również rozpoczęto sesją referatową. Jako pierwszy wystąpił 

Witold Przewoźny. Omówił on „Osadnictwo olęderskie nad Notecią”. 

Włodzimierz Łęcki, który wystąpił jako drugi, przedstawił referat „Wał 

Pomorski. Budowa i boje w 1945 r.” 

Tym razem objazd terenu zaczęto od wizyty w Jabłonowie gdzie funkcjonuje 

zagroda żubrów. Jest tutaj realizowany projekt „Zabezpieczenie populacji 

żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną”. Zadanie to 

jest współfinansowane przez Unię Europejska ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura 

i Środowisko. 

 

Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Dzięki odwiedzeniu tego ciekawego miejsca wszyscy mogli dowiedzieć się 

czegoś więcej o życiu i zwyczajach żubrów a także własnoręcznie podać im 

marchewkę. Co prawda były obawy czy żubry ograniczą się tylko do niej ale 

karmienie przebiegło bez komplikacji. W tym samym ośrodku przebywają 
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także rysie. Te jednak nie są zainteresowane odwiedzającymi i pozostają 

dumnie w odpowiedniej odległości od siatek. Odwiedzający zaś to miejsce 

zabezpieczeni są dzięki przebywaniu na wysokich drewnianych pomostach. 

Ciekawym okazał się pomnik upamiętniający lotników, którzy zginęli 

w katastrofie samolotu CASA C-295 M 23 stycznia 2008 roku. Na tablicy 

napisano:  

Utraceni, lecz nie zapomniani 

pokonani nie w walce, lecz przez los 

Pomnik ten znajduje się w miejscowości Mirosławiec. Tam też znajduje się 

baza bezzałogowych statków powietrznych. Nie są to jednak popularne 

drony lecz prawdziwe maszyny bojowe. Co prawda aktualnie są 

wykorzystywane tylko do lotów zwiadowczych. 

W Mirosławcu znajduje się także Muzeum Walk o Wał Pomorski. 

Zgromadzono w nim wiele eksponatów militarnych z tamtego okresu. Dzięki 

temu można zobaczyć jakim wyposażeniem dysponowały oddziały walczące 

na tych terenach.  

 

Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Nie wiem czy obiad można traktować jako krajoznawstwo ale posiłek 

podany nam w miejscu zwanym „Siedem Ogrodów” można zaliczyć do 
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takowego. Nie mówię tu oczywiście o samym jadle ale miejsce, do którego 

zaproszono nas by nabrać sił do dalszego zwiedzania na pewno. Lokal 

wyposażono w stare meble, wyeksponowano ciekawe nieużywane dzisiaj 

urządzenia gospodarstwa domowego. Do tego wokół budynku utworzono 

siedem tytułowych ogrodów, w których przedstawiono różne kompozycje 

przyrodnicze niejako wrastające w domy, rzeźby, wyposażenie łazienek itp. 

Jednym słowem było nie tylko smacznie ale i uroczo. Dla ścisłości podam, że 

miejsce to znajduje się w miejscowości Łowicz Wałecki w województwie 

zachodniopomorskim. 

Skoro jesteśmy na terenach walk o Wał Pomorski nie można uniknąć 

obiektów z tymi walkami związanymi. W Strzalinach zachował się kolejny 

bunkier. Jest on co prawda, tak jak większość tego typu obiektów zniszczony, 

jednak jego ogrom wzbudza zainteresowanie. Można tutaj zejść do podziemi 

i tunelem przejść do kolejnego obiektu znajdującego się w sporej odległości.  

Ukoronowaniem dnia była wizyta w kościele parafialnym p.w. Najświętszej 

Marii Panny w Tucznie. Już sama budowla robi spore wrażenie, jednak to co 

można zobaczyć w środku jest niesamowite. Ten przepych, przepiękne 

malowidła, polichromie, bogate wyposażenie. Okazuje się jednak, że nie 

wszystko jest, tak jakby się wydawało, oryginałami z dawnych czasów. Otóż 

najciekawsze obrazy przypisywane gdańskiemu malarzowi Hermanowi 

Hanowi najprawdopodobniej spłonęły w jednym z pożarów jakie nawiedziły 

świątynię. Obecne są odtworzone przez ucznia mistrza. 

 

Foto: Krzysztof Tęcza 
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Ostatni czwarty dzień spotkania to nieco szybsze zwiedzanie ze względu na 

konieczność terminowego przyjazdu na dworzec PKP w Poznaniu. Dlatego 

zatrzymano się tylko w trzech miejscach. Pierwszym była miejscowość Nowe 

Dwory. To tam zachował się ciekawy drewniany kościół p. w. Narodzenia św. 

Jana Chrzciciela, zbudowany w 1792 roku jako zbór. Można w nim zobaczyć 

wiele elementów ukazujących kunszt budowniczych. Najważniejsze jednak 

są witraże umieszczone w oknie na zakrystii datowane na 1615 rok. 

Drugim miejscem był Czarnków. Znajduje się tam zbudowana w ramach 

projektu „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski” Marina Czarnków. Tam 

też znajduje się browar, którego tradycje piwowarskie sięgają XVI wieku oraz 

kościół parafialny p. w. św. Marii Magdaleny z zachowanymi renesansowymi 

nagrobkami rodziny Czarnkowskich. Ciekawym eksponatem jest odlew 

przedstawiający kronikarza Janka z Czarnkowa. Legenda mówi, że kto przy 

nim przysiądzie zyska rozumu na trzy kolejne dni. Najciekawszym jednak 

obiektem w Czarnkowie jest mural zaprojektowany przez artystę Dominika 

Dziedzinę. Przedstawia on zgromadzone w jednym miejscu wszystkie 

najcenniejsze zabytki miasta. 

Trzecim miejscem był Zespół Szkół Leśnych w Goraju mieszczący się w zamku 

wzniesionym dla księcia Wilhelma Bolka Emanuela von Hochberg. Na 

jednym ze wzgórz otaczającego zamek parku ustawiono krzyż i pomnik 

upamiętniający księcia. Prowadzi do niego leśna ścieżka edukacyjna.  

Niestety wszystko ma swój czas, i tym razem, też tak było. Spotkanie 

dobiegło końca. Następne Forum odbędzie się za dwa lata, ale 

w międzyczasie będzie okazja spotkać się poza Wielkopolską. 
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Propozycje 

 

Bogumił R. Korzeniewski 

Mniej znana acz ciekawa Polska powiatowa. Aleksandrów Kujawski 

 

Miasto – siedziba powiatu, oddalone 6 km na pd. zach. od Wisły, jest jednym 

z najmłodszych miast na terenie Kujaw. Jego początki sięgają bowiem 

zaledwie 2 połowy XIX wieku i związane są z budową linii kolejowej 

z Warszawy do Bydgoszczy, zwanej „koleją nadwiślańską". Na terenie 

dzisiejszego Aleksandrowa Kujawskiego leżał majątek ziemski nazywany 

Białebłota, należący pierwotnie do rodziny Wolskich. Majątek ów nabył 

następnie pomocnik naczelnika komory celnej w Służewie — Trojanowski, 

a ostatnim właścicielem był jego syn, hr. Władysław Trojanowski. W 1823 r. 

na odległej o 2 km od Białychbłot rzece Tążynie, wytyczona została granica 

prusko-rosyjska, która w okresie dwudziestolecia międzywojennego była 

granicą polsko-niemiecką. Wymogiem czasu stały się zatem inwestycje 

związane z planowaną budową linii kolejowej. Utworzone przez rodzimych 

i obcych sponsorów Towarzystwo Kolei Żelaznych brało pod uwagę kilka 

wariantów przebiegu kolei nadwiślańskiej na Kujawach, m.in. przez Służewo. 

Za najdogodniejszy teren do budowy stacji granicznej i linii kolejowej uznano 

Białe Błota, zwłaszcza, że właściciel gruntów, korzystając z interesującej 

oferty sprzedał część swoich posiadłości na ten cel. Budowniczym 

rozpoczętej w 1859 r. linii kolejowej był członek komisji wykonawczej rządu, 

inż. Witold Marczewski. 

Oficjalnego otwarcia linii dokonano w 1865 r., chociaż pociągi kursowały już 

znacznie wcześniej. Okoliczni mieszkańcy, którzy znaleźli pracę przy budowie 

kolei, zaczęli osiedlać się na wykupionych lub wydzierżawionych działkach. 

Z tego okresu pochodzi nieregularna, rozproszona zabudowa miasta, 

z dominacją parterowych domów jednorodzinnych. W procesie postępującej 

urbanizacji powstawały zajazdy, karczmy, urzędy. W 1860 r. zbudowany 

został okazały gmach dworca kolejowego wg projektu Stanisława 

Tremblińskiego, rozbudowany później wg projektu Czesława 

Domaniewskiego. W gmachu miały swoją siedzibę: biuro ruchu drogi kolei 
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żelaznej, telegraf, urząd pocztowy, bufety i poczekalnie, zwane wówczas 

salonami. Funkcjonowała przeniesiona ze Służewa komora celna i straż 

graniczna. Osada otrzymała nazwę Trojanów — utworzoną od nazwiska 

właściciela gruntów. Używana była też nazwa Trojanowo. Liczba 

mieszkańców wynosiła wówczas 2000. Komora celna i końcowa stacja na 

zach. granicy Królestwa Polskiego stały się głównym czynnikiem rozwoju 

Trojanowa, w pierwszym okresie jego istnienia. U podstaw rozwoju 

Trojanowa leżała także wysyłka zboża z bogatego zaplecza urodzajnych 

Kujaw, a więc to samo, co zadecydowało o aktywizacji i rozwoju 

gospodarczym pobliskiej Nieszawy. W 1867 r. Trojanów uzyskał połączenie 

kolejowe ze znanym już kurortem Ciechocinek. 

 

 
Dworzec kolejowy w Aleksandrowie Kujawskim. Foto: Bogumił R. 

Korzeniewski 

 

Mieszkańcy stacji granicznej, a zwłaszcza kolejarze, odegrali doniosłą rolę w 

przebiegu wydarzeń powstania styczniowego na Kujawach. W akcji 
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wywiadowczej kierowanej przez Jana Karłowicza ps. „Janek Biały" 

i Konstantego Adamowicza, doszło do sensacyjnego przechwycenia tajnych 

dokumentów, tzw. „Konwencji Alvenslebena" (od nazwiska pruskiego 

polityka, gen. Gustawa von Alvenslebena). Zawarta 8 lutego 1863 r. 

konwencja dotyczyła porozumienia prusko-rosyjskiego o zwalczaniu ruchu 

powstańczego. Zdobyte dokumenty posłużyły Rządowi Narodowemu do 

walki dyplomatycznej z Rosją. Działalność powstańców spotkała się wkrótce 

z represjami ze strony władz carskich. Zatrudnieni w straży granicznej, 

komorze celnej i na innych kluczowych stanowiskach Polacy, zastępowani 

byli Rosjanami. W 100 rocznicę bohaterskich walk powstańczych, w 1963 r. 

wytyczony został szlak powstania styczniowego na Kujawach, który prowadzi 

z Aleksandrowa Kujawskiego przez Służewo, Dobre, Radziejów Sompolno, 

Izbicę, Lubraniec, Brześć Kujawski do Włocławka.  

W 1875 r. powstała w Trojanowie międzynarodowa stacja pocztowa 

i telegraficzna. Swego rodzaju ciekawostką filatelistyczną są znaczki 

pocztowe, które w l. 1918—19 znajdowały się w obiegu, a wydawane były 

przez urząd pocztowy w Aleksandrowie Kujawskim. W miejscu, gdzie 

dziś stoi pawilon handlowy „Tesco”, dla dość licznej kolonii wojskowych 

i urzędników rosyjskich, pobudowano w 1877 r. filialną cerkiew 

prawosławną (rozebraną w 1938 r.). W przygotowaniach do przyjazdu cara 

Aleksandra II, władze carskie dokonały rozbudowy prawego skrzydła dworca. 

Spotkanie władcy rosyjskiego z cesarzem niemieckim Wilhelmem l miało 

miejsce w Trojanowie 4 września 1879 r. Wydarzenie to obiegło łamy prasy 

światowej. Jednak wiele gazet podając przedruki z prasy rosyjskiej, 

datowanej wg kalendarza Juliańskiego, informowało błędnie o historycznym 

spotkaniu w miesiącu sierpniu. Pobyt Aleksandra II stał się okazją do zmiany 

nazwy miejscowości na Aleksandrów Pograniczny. Mieszkańcy 

Aleksandrowa otrzymali także pozwolenie na budowę kaplicy katolickiej. 

Systematyczny rozwój osady Aleksandrów trwał nieprzerwanie do wybuchu 

I wojny światowej. Liczba ludności w 1920 r. zwiększyła się do 8000. 

Interesujący, chociaż niezbyt pochlebny opis Aleksandrowa z tego okresu 

wyszedł spod pióra Marii Danilewicz. W autobiograficznym opowiadaniu 

„Od Tążyny", z tomu Literatura na emigracji (Łódź 1946) pisze ona: Nie tylko 
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miasteczko Kujawskie, w którym się urodziłam było zdecydowanie podławe, 

nie bardzo godne wspomnienia, ale i rzeczka która płynęła w pobliżu. (...) 

Miasteczko (...) świeżej było daty -— wyrosło jak grzyb przy wielkim dworcu 

kolejowym i komorze celnej. Roiło się od ludzi nieokreślonych zawodów, 

którzy (...), znikali na noc z mieszkań, a z tajemniczych dochodów budowali 

domki na przedmieściu zwanym Piaski i okazale grobowce na miejscowym 

cmentarzu. Zawód bowiem, bardzo ponoć intratny, był zarazem 

niebezpieczny i grobowce, budowane za życia, zapełniały się przedwcześnie, 

zwłokami zmarłymi śmiercią nienaturalną przemytników. 4 lutego 1919 r. 

Aleksandrów Pograniczny otrzymał prawa miejskie i zmienił nazwę na 

Aleksandrów Kujawski. 

W latach trzydziestych drukowana tu była i wydawana gazeta nosząca 

kolejno nazwy: „Rolnik Nieszawski", „Głos Nieszawski", „Głos Kujaw". 

Prężnie rozwijało się harcerstwo, Stowarzyszenie Gimnastyczne „Sokół”, 

Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”. Wzrost znaczenia transportu kolejowego 

pozwolił miastu zdystansować sąsiednią Nieszawę, konsekwencją czego było 

przeniesienie w 1932 r. siedziby władz powiatowych z Nieszawy do 

Aleksandrowa. Do 1 kwietnia 1938 r. powiat należał do woj. warszawskiego, 

później pomorskiego, którego nazwa, ustawą z 28 czerwca 1950 r., 

zmieniona została na bydgoskie. Po podziale administracyjnym w 1975 r. 

Aleksandrów Kujawski był jednym z większych miast woj. włocławskiego. 

Obecnie liczy około 12 tys. mieszkańców i wchodzi w skład województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Działania wojenne podczas okupacji hitlerowskiej 

nie poczyniły wprawdzie większych szkód w zabudowie miasta, zginęło wielu 

jednak jego mieszkańców. Wyzwolony został 22 stycznia 1945 r. 

Aleksandrów Kujawski wpisany jest w biografię autora „Siekierezady" — 

Edwarda Stachury. Kiedy miałem 11 lat, rodzice doszli do wniosku, że należy 

opuścić słodką Francję i powrócić do jeszcze słodszej Polski, pisał w swoim 

życiorysie Stachura. Urodzony we Francji, w 1948 r. osiedlił się wraz 

z rodziną we wsi Łazieniec, 2 km na pd.- wsch. od Aleksandrowa. Tu ukończył 

szkołę podstawową. Powieść Stachury „Cała jaskrawość" przenosi nas w jego 

rodzinne strony. Jest zatem na kartach powieści literacka relacja 

z Aleksandrowa, Odolionu, Nieszawy, Ciechocinka. Jest wreszcie opiewana 
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w balladzie Potęgowa z Łazieńca. Także w poezji Stachury, a zwłaszcza 

w tomie „Wszystko jest poezją", istnieją liczne reminiscencje z Białych 

Kujaw, Aleksandrowa, Łazieńca, gdzie ten współczesny bard, w domu pod nr 

34 spędził wczesną młodość. Choć dzieliły nas 3 lata różnicy wieku, 

epizodem w mojej edukacji było uczęszczanie przez krótki okres z Edwardem 

Stachurą do jednej klasy w Szkole Podstawowej nr 2 (Po powrocie z Francji, 

w ciągu jednego roku szkolnego zaliczył kilka klas do poziomu 

odpowiadającemu jego wiekowi). 

Większość podróży zaczyna się i kończy na dworcu kolejowym. Wspomniany 

aleksandrowski dworzec o długości 196 metrów należy niewątpliwie do 

najcenniejszych obiektów tego miasta. Wpisany do rejestru zabytków 

kompleks dworca kolejowego obejmuje także wieżę ciśnień z 1893 roku oraz 

budynki mieszkalne przy ulicy Wojska Polskiego 8, 10 i 14, wzniesione na 

przełomie XIX i XX wieku. Jednakże aktualnie tylko znikoma jego część 

wykorzystywana jest dla potrzeb kolei. Środkowy, odrestaurowany fragment 

zajmuje Biblioteka Miejska im. Marii Danilewicz Zielińskiej i sala kolumnowa 

im. Edwarda Stachury, a w prawym skrzydle znajdują się mieszkania 

pracowników PKP. Niepodważalna jest wartość historyczna 

i architektoniczna dworca, tylko nie wiedzieć czemu w wielu publikacjach 

stwierdza się, iż jest to najdłuższy dworzec kolejowy w Europie. Według 

uzyskanych z kilku źródeł informacji, największy w Europie dworzec kolejowy 

z 13 peronami i powierzchnią terenów dworca około 80 tys. m3 znajduje się 

w saksońskim mieście Lipsk w Niemczech. Jest to największy 

powierzchniowo, a zarazem najdłuższy, mierzący 298 metrów dworzec 

kolejowy w Europie. Ogromu tego dworca doświadczyłem empirycznie jako 

pasażer podczas wielokrotnych podróży służbowych do położonego koło 

Lipska uzdrowiska Bad Kösen, z którym Ciechocinek, z racji występowania 

w obu uzdrowiskach tężni solankowych, łączyła partnerska współpraca na 

niwie socjalnej. Na drugim pod tym względem miejscu notowany jest 

dworzec kolejowy w miejscowości Carfranc w Pirenejach hiszpańskich. Jego 

długość wynosi 241 metrów. Jaką zatem lokatę na rankingowej liście 

najdłuższych w Europie dworców kolejowych zajmuje Aleksandrów 

Kujawski? 
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W stojącym naprzeciwko dworca, parterowym budynku należącym do 

dawnej cerkwi, znajduje się kaplica cerkiewna, materialny ślad z czasów, gdy 

Kujawy znajdowały się pod zaborem rosyjskim. Niewielka diaspora 

wyznawców prawosławia ma tu możliwość uczestniczenia w mszach 

świętych w obrządku prawosławnym. Wyznawcami prawosławia 

w większości są zasymilowani od kilku pokoleń osiedleńcy, byli żołnierze 

Ukraińskiej Republiki Ludowej - jeńcy wojenni osadzeni w 1920 roku, 

w polskim obozie internowania nr 6 w Aleksandrowie Kujawskim. Z tego 

okresu, na obrzeżach miasta, przy końcu ulicy Narutowicza znajduje się 

ukraiński cmentarz wojskowy zmarłych i pochowanych tam żołnierzy – 

sojuszników Polski w walce z bolszewikami. W innej części miasta, na terenie 

dawnego cmentarza żydowskiego, widnieje tablica poświęcona pamięci 

Żydów aleksandrowskich. Przy ulicy Wyspiańskiego, w parku miejskim, 

o powierzchni 8,5 ha dominuje dawny pałacyk hrabiego Trojanowskiego. To 

obecnie jeden z obiektów Zespołu Szkół nr 1, Centrum Kształcenia 

Praktycznego. a tuż obok, przy głównej alei parku wznosi się gmach 

Aleksandrowskiego Domu Kultury. Kaplica, a nawa obecnego kościoła, 

wzniesiona została w 1896 r. Rozbudowany dwukrotnie do teraźniejszego 

stanu, neogotycki kościół parafialny Przemienienia Pańskiego, 

konsekrowano w 1908 r. W prezbiterium kościoła znajduje się obraz z XVIII 

w. szkoły włoskiej, przedstawiający Chrystusa ukrzyżowanego i Marię 

Magdalenę. W samym centrum, w obrębie ronda na skrzyżowaniu ulic 

Słowackiego i Chopina znajduje się poczta i centra handlowo-usługowe. 

Pamiętam czasy, kiedy tuż po wojnie mieszkałem wraz z rodziną w bloku 

przy ulicy Narutowicza, a do szkoły chodziłem w sąsiednim bloku. Dziś jest to 

kompleks budynków Oddziału zamiejscowego Kolejowego Szpitala 

Uzdrowiskowego w Ciechocinku na 210 miejsc. Pamiętam też mniej odległe 

czasy, kiedy kuracjusze z tego sanatorium, specjalnym wagonem dowożeni 

byli na zabiegi lecznicze do Ciechocinka, a dla wygody innych kuracjuszy 

jeden wagon pociągu pośpiesznego z Warszawy doczepiany był 

w Aleksandrowie do składu pociągu do Ciechocinka. Nie bez przyczyny 

zawsze mówiono, że Aleksandrów Kujawski kolejnictwem stoi. Kolei 

zawdzięcza miasto swoje powstanie, rozwój i byt. Przypomina o tym 
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dekoracyjna kompozycja kolejarskich akcesoriów na przydworcowym 

skwerze. Jak więc znaleźć rozsądne powody, dla których 

siedmiokilometrowy odcinek linii kolejowej do Ciechocinka najpierw 

wyposażono w trakcję elektryczną, a następnie …. zlikwidowano? Ma też 

kolej w swojej długiej historii inną, ciemniejszą stronę. W dniu 18 sierpnia 

1980 roku, na trasie między stacjami Otłoczyn i Brzoza doszło do czołowego 

zderzenia pociągu pośpiesznego z pociągiem towarowym. W wyniku tej 

wówczas najtragiczniejszej w powojennej historii katastrofie kolejowej 

zginęło 67 osób. Emerytowany kolejarz Leszek Kucharski potwierdza, że 

gwizdem lokomotywy na wysokości pomnika ofiar katastrofy, przez długi 

czas tą swoistą formą, hołd ofiarom składali maszyniści pociągów. 

 

 
Kolegium kujawskie księży Salezjanów. Foto: Bogumił R. Korzeniewski 

 

Godnym uwagi jest gmach Kolegium Kujawskiego Księży Salezjanów przy ul. 

Chopina 24. Jego historia obejmuje mroczne czasy zaborów, okupacji 

hitlerowskiej, 36 lat szkoły świeckiej w PRL i od 1991 roku powrót 

Salezjanów. Nauczanie odbywa się tu na poziomie szkół podstawowej 
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i średniej. Wśród wychowanków szkoły, znanych postaci z życia publicznego 

są m.in. Zbigniew Korpolewski – prawnik, ,aktor, reżyser i prezenter imprez 

estradowych; Andrzej Pszczółkowski, prof. dr w Instytucie Geologicznym; 

Tomasz Kowalik, znany dziennikarz warszawski. Dwaj ostatni oraz 

wspomniany ksiądz Siuda, widnieją na grupowym, archiwalnym zdjęciu 

z roku szkolnego 1950-1951. Koleżeńskie więzi szkolne okazują się być 

trwałe. Mimo upływu kilku dziesięcioleci wychowankowie szkoły odbywają 

coroczne, cykliczne spotkania. Jako Wotum wdzięczności byłych 

wychowanków salezjańskich – jak czytamy w kronice szkoły, stał się 

poświęcony w 2002 roku pomnik św. Jana Bosco. Przywrócono zatem 

pomnik z 1930 roku według projektu Wacława Bębnowskiego, zniszczony 

przez Niemców w 1939 roku. 

Pierwsze kroki sceniczne i wybór aktorskiej drogi życiowej wielkiego artysty 

Romana Wilhelmiego miały także miejsce, jak sam stwierdził, u salezjanów 

w Aleksandrowie Kujawskim. Barwną relację z pobierania nauki w tamtejszej 

szkole znaleźć można w książce autorstwa Marcina Rychcika „Roman 

Wilhelmi – biografia”  

W końcu rodzice postanowili wysłać braciszka do szkoły z internatem 

w Aleksandrowie Kujawskim. Od tego momentu tym diabłem zajęli się księża 

salezjanie (wspomina brat Adam). Wyjazd do Aleksandrowa okazał się 

darem opatrzności i pokierował energię i niespożyte siły chłopca we 

właściwym kierunku. „Mam to szczęście, że moja przygoda z teatrem zaczęła 

się we wczesnej młodości. W Aleksandrowie zetknąłem się ze szkolnym 

zespołem artystycznym. W jednej z kapliczek w kościele zrobiono scenę. 

Ksiądz Siuda, który wspaniale śpiewał, a za palenie papierosów golił nam 

głowy na glanc, potrzebował małego, lekkiego, łysego Chrystusika. Wsadzili 

mnie do kosza, nic nie kłamię i przenieśli mnie z jednej kulisy w drugą. Ja 

pamiętam do tej pory szmer tamtej publiczności, a minęło prawie 

pięćdziesiąt lat. Mogę więc śmiało powiedzieć, że na teatralną scenę 

wniesiono mnie. Wcześniej chciałem zostać marynarzem lub lotnikiem – jak 

wszyscy. Te marzenia nie spełniły się. Od chwili kiedy usłyszałem ten szmer, 

wiedziałem już kim chcę być”. 
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Jubileusze 

 

Krzysztof Tęcza 

Spotkanie z okazji 10-lecia projektu „Moja Mała Ojczyzna” 

 

W piątek 31 maja 2019 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych 

w Jeleniej Górze odbyło się uroczyste podsumowanie 10-lecia projektu 

„Moja Mała Ojczyzna”. Właściwie słowo podsumowanie nie do końca oddaje 

to co główna organizatorka, pani Kazimiera Pitera, chciała wyrazić. Chodziło 

bowiem bardziej o pokazanie roli jaką dla projektu przedstawiają 

koordynatorzy i osoby pomagające w jego realizacji niż o same wyliczanki. 

Chociaż te akurat w tym wypadku są imponujące. W 16 rajdach 

lingwistycznych, krajoznawczych i z elementami prawidłowego udzielania 

pierwszej pomocy wzięło udział ponad 1100 uczniów jeleniogórskich szkół. 

W zorganizowanych 34 konkursach uczestniczyło 1020 uczniów. W 12 

spotkaniach z autorami książek o regionie oraz ciekawymi ludźmi wzięło 

udział 840 uczniów. Podobne grono widzów gromadziły różnego rodzaju 

warsztaty (w sumie 17) czy Zloty Gwiaździste (8). Nieco mniej ale także 

liczone w setki osób było grono uczniów biorących udział w plenerach 

malarskich, grach miejskich, wyjazdach do Szklarskiej Poręby, Karpacza czy 

Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze. Oprócz uczestnictwa 

w wycieczkach m. in. do: Bolkowa, Książa, Wlenia, Oybina, Bożkowskich 

jaskiń, Piechowic, były także spotkania z władzami miasta Jeleniej Góry. 

Gdy patrzymy na te podsumowania cieszy, że udało się w ramach projektu 

dokonać tak wiele. Zwłaszcza, że na początku było krucho z finansami. 

W zasadzie z finansami jest krucho zawsze. Jednak dzięki wolontariatowi 

udaje się realizować podejmowane działania. Nie mniej trzeba tutaj uczciwie 

powiedzieć, że gdyby nie wsparcie finansowe miasta Jelenia Góra projekt nie 

mógłby być realizowany z takim rozmachem. A przecież to czego w trakcie 

podejmowanych działań uczą się dzieci jest nie do przecenienia. Na pewno 

wszystko czego nauczą się pozostanie dla nich na zawsze. Kto wie czy 

działania te nie wpłyną pozytywnie na ich przyszłe życie? A to nie ma ceny. 

Dlatego szczególne podziękowania z okazji jubileuszu należą się kolejnym 
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prezydentom miasta Jelenia Góra, którzy widząc potencjał podejmowanych 

działań starali się w miarę możliwości pomagać. Do tej pory przychylnym 

okiem na te działania patrzył Marek Obrębalski, Marcin Zawiła, teraz ciepło 

o projekcie wypowiada się Jerzy Łużniak. Dziękujemy im za to. 

 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Projekt „Moja Mała Ojczyzna” pod patronatem prezydenta Miasta Jeleniej 

Góry od początku jest organizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-

Turystycznych (Kazimiera Pitera – główny koordynator projektu) a wspierany 

przez: Wydział Edukacji i Sportu Miasta Jeleniej Góry (Barbara Latosińska), 

Książnicę Karkonoską (do 2017 roku Alicja Raczek), Muzeum Karkonoskie 

(Gabriela Zawiła i Aneta Firszt), Muzeum Miejskie Dom Gerharta 

Hauptmanna (Julita Zaprucka), Związek Gmin Karkonoskich (Witold 

Szczudłowski i Krzysztof Tęcza prowadzący Regionalną Pracownię 

Krajoznawczą Karkonoszy), Wydawnictwo Ad Rem (Regina Chrześcijańska) 

oraz jeleniogórskie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Wśród nich są: 

Zespół Szkół Elektrycznych (Agnieszka Tomaszewska, Klaudia Ostojewska, 

Sylwia Sawicz), Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej 

(Marzena Owsiana-Czepiel), Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 

(Kazimierz Bielawski, Edyta Rząsa), Zespół Szkół Ogólnokształcących 
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i Technicznych (Małgorzata Pawlak), Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych 

(Dorota Graczyk, Krzysztof Raczek, Anna Deka, Bartłomiej Ostapiuk, 

Magdalena Baniewska), Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” (Piotr Wilk, 

Aneta Palińska), I Liceum Ogólnokształcące (Agnieszka Słowik), II Liceum 

Ogólnokształcące (Anna Koziara). 

Najważniejszym w realizowanym od dekady projekcie jest fakt uczulania 

uczniów na piękno otoczenia, w którym przyszło im żyć. Ważne jest, że 

dzięki uczestniczeniu w poszczególnych imprezach projektu uczniowie 

włączają się w działania mające na celu zachowanie tego piękna, ale także na 

to, że zaczynają oni postrzegać swoje otoczenie jako „Małą Ojczyznę” 

w której warto żyć i dla której warto pracować.  

Dobrą stroną jest także fakt, że pan prezydent Jerzy Łużniak, w swojej 

wypowiedzi, pokazał, że miasto także dostrzega jak ważną rolą są te 

działania. Jest zatem szansa, że projekt będzie trwał i nie zakończy się na 

jubileuszu. 

 

 

Dariusz Dębski 

XX Rodzinny Spływ Kajakowy Wojska Polskiego „Zbrzyca - Chocina – Brda 

2019” 

 

Dwadzieścia lat minęło od pierwszego spływu kajakowego, który 

zapoczątkował piękną tradycję corocznych, rodzinnych spotkań kajakarzy. 

Pomysł organizowania spływów w lipcu, każdego roku w innym miejscu, 

okazał się niezwykle trafnym, czego dowodem jest wieloletnie, bardzo duże 

zainteresowanie udziałem w spływach całych rodzin. W związku z tym 

zawsze wybierane są rzeki, które spełniają kryteria organizacji rodzinnych 

spływów, a to umożliwia udział w nich zarówno całkowicie początkujących 

kajakarzy jak również doświadczonych, o zaawansowanych umiejętnościach 

kajakarskich. Okazało się, że można połączyć oczekiwania jednych i drugich 

i zawsze wszyscy są zadowoleni. Dla rodzin z dziećmi, ważna jest możliwość 

uczestniczenia w zorganizowanych spływach, w ośrodkach o bardzo dobrych 

warunkach socjalnych i fakt zabezpieczenia transportu autokarowego na 



49 

 

początkowe i końcowe punkty spływu. Ponadto to organizatorzy zawsze, 

oprócz organizacji samych spływów, umożliwiają poznawanie danego 

regionu i zapoznanie się z jego historią i tradycjami. Uczestnicy, 

przepływając przez poszczególne tereny, zwiedzają w czasie przerw 

wszystkie, najważniejsze obiekty krajoznawcze znajdujące się w okolicy. 

Spływy te stały się również wycieczkami krajoznawczymi i historycznymi oraz 

są źródłem wiedzy krajoznawczej dla ich uczestników.  

 

 

 
 

Uczestnikami spływów są całe rodziny i pojedyncze osoby z całej Polski. Od 

Lublina, przez Nowy Sącz, Kraków, Nysę, Wrocław, Dziwnów, Gdynię, 

Olsztyn, po Giżycko i Warszawę. Ilość chętnych przewyższa czasami 

możliwość ich przyjęcia, więc liczy się zawsze kolejność zgłoszeń. Nadmienić 

należy, że zawsze w spływach uczestniczą ratownicy wodni, ratownicy 

medyczni, a każdy etap spływów jest szczegółowo omawiany z uczestnikami. 

Nie ma też obowiązku brania udziału we wszystkich etapach, co 

niewątpliwie jest ważne dla początkujących kajakarzy oraz uczestników 

z małymi dziećmi (czasami mającymi po 2,5 roku). Jako, że zawsze 

zakwaterowanie jest w dobrze wyposażonych ośrodkach, to jeśli ktoś nie ma 

ochoty spędzać danego dnia w kajaku, może korzystać z oferty 
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przygotowanej przez ośrodki. Takie podejście do organizacji samych 

spływów jest niezbitym dowodem na zrozumienie przez organizatorów 

rodzinnego charakteru spływów. 

Mając na uwadze jubileusz spływów, należy wspomnieć o ich początkach 

i tamtych organizatorach. Pomysł organizacji spływów o takim charakterze 

zrodził się w czasie trwania kursu na instruktorów kajakarstwa w ramach, 

którego każdy z uczestników musiał zaplanować imprezę kajakową. 

Pomysłodawcą i autorem takiej formuły był kol. Stanisław Janowicz. 

Pierwsze dwa „Obra 2000” (komandor spływu Stanisław Janowicz) i „Gniew-

Gdańsk 2001” (komandor spływu Robert Jankowski) były próbą sprawdzenia 

pomysłu. Jako, że pomysł „chwycił”, już od trzeciej edycji spływy miały swój 

specyficzny charakter „Rodzinnych Spływów Kajakowych Wojska Polskiego”. 

Kolejnymi były: „Rega 2002” (komandor spływu Wacław Jakubowski), „Brda 

2003” (komendant spływu Andrzej Klasa), „Wda 2004” (komandor spływu 

Wacław Jakubowski), „Drawa 2005” (komandor spływu Małgorzata 

Jabłońska). 

 

 
Wspólne zdjęcie jubileuszowego spływu. Foto: Dariusz Dębski 
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Od 2006 roku pomysłodawcą ciekawych tras kajakowych, spełniających 

kryteria spływów rodzinnych, ich organizatorem i komandorem jest kol. 

Wiesław Ładniak. Były to spływy: „Krutynia 2006”, „Drwęca 2007”, „Łyna 

2008”, „Czarna Hańcza 2009”, „Drwęca 2010”, „Słupia-Łupawa 2011”, 

„Łupawa-Łeba 2012”, „Radunia 2013”, „Rospuda-Kanał Augustowski-Biebrza 

2014”, „Ełk-Lega 2015”, „Pilica 2016”, „Bzura-Wisła 2017”. Do 2013 roku 

były to spływy organizowane przez Oddział PTTK Marynarki Wojennej, 3. 

Flotyllę Okrętów i Wojskowe Stowarzyszenie „Sport - Turystyka - 

Obronność” (WS STO). Później tylko przez 3. FO i WS STO, a w tym roku ww. 

organizatora również (z niezrozumiałych przyczyn) zabrakło.  

Tegoroczny spływ odbył się w dniach 14-21.07.2019 roku. Jego 

organizatorem było Wojskowe Stowarzyszenie „Sport - Turystyka - 

Obronność”, a wsparcia organizatorom udzielili: Komisja Zarządu Głównego 

PTTK ds. współpracy z Wojskiem Polskim, 8. Kołobrzeski Batalion Saperów 

z Dziwnowa oraz Komenda Poru Wojennego w Świnoujściu. Trzeba w tym 

miejscu nadmienić, że od kilku lat wspomaga merytorycznie spływy 

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w osobie kol. Jolanty 

Macenowicz. Na każdym spływie jest wicekomandorem spływu do spraw 

edukacji historycznej oraz zapewnia program rekreacyjny i kulturalno - 

oświatowy. Między innymi prezentuje okolicznościowe wystawy. W tym 

roku były dwie, poświęcone odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz 

ważnym osobom - twórcom Niepodległej. Jolanta Macenowicz wprowadza 

również na spływach ważny element krajoznawstwa w postaci codziennych, 

wieczornych, bardzo ciekawych i w większości unikalnych pokazów filmów 

krajoznawczych ukazujących piękno i walory krajoznawcze polskich 

regionów, miast i wsi oraz przybliżających historię i tradycje wybranych 

regionów kraju, a także patriotyzm i historię oręża polskiego. Dla dzieci, 

uczestników spływów, organizuje seanse różnego rodzaju filmów i bajek, 

dając tym samym „wolną chwilę” dla ich rodziców. Organizuje też konkursy 

krajoznawcze, których zwycięzcy obdarowywani są cennymi nagrodami. 

W tegorocznym jubileuszowym spływie wzięło udział 106 uczestników. 

Chętnych było dużo więcej, ale ośrodek „Rejs” w Charzykowach, położony 

nad samym brzegiem jeziora Charzykowskiego, (mimo podnajęcia 
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pobliskiego budynku dla części uczestników) nie był w stanie przyjąć 

większej liczby osób. Tak wielkie zainteresowanie jest dobitnym przykładem 

dużej popularności spływu. Letni termin i możliwość przebywania na terenie 

Borów Tucholskich były na pewno jednym z ważnych atutów. 

W tegorocznym spływie organizator postanowił ukazać piękno i historię 

terenu południowych Kaszub.  

 

W oczekiwaniu na sygnał do rozpoczęcia spływu. Foto: Dariusz Dębski 

 

Spływ rozpoczął się w poniedziałkowy poranek w Leśnej instruktarzem dla 

uczestników, a po „odtrąbionym” sygnale przez komandora spływu kol. 

Wiesława Ładniaka spuszczono kajaki i za pilotami początkowymi spływu 

(państwo Tchórzewscy) popłynięto rzeką Zbrzycą. Niestety w tym roku, w tej 

pięknej rzece trochę „zabrakło wody”, więc miejscami kajaki szorowały 

„brzuchami”, a czasami trzeba je było przeciągać. Był to niewątpliwie trudny 

pod względem fizycznym etap, ale malowniczość samej rzeki i mijanych 

jezior oraz fakt przeciągania na „sznurkach” kajaków były dodatkowymi, 

niezapomnianymi atrakcjami dla wszystkich uczestników. 
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Mnóstwo zakrętów na rzece, dla tych, którzy w kajakach siedzieli pierwszy 

raz w życiu, było nauką manewrowania kajakami i mimo dziobów kajaków 

„lądujących” na zakrętach w trzcinach, wszyscy etap ukończyli w dobrych 

humorach. 

Od środy spływ kontynuowano Chociną, rzeką bardzo malowniczą, 

o niezliczonych ilościach zakrętów. Dodatkową atrakcją była możliwość 

obserwowania mijanego po drodze ptactwa wodnego, słuchania jego śpiewu 

i odgłosów. 

Wieczorem przyszedł czas na zwiedzenie i zapoznanie się z historią 

pobliskich Chojnic. Grupy oprowadzali miejscowi przewodnicy, a zwiedzający 

odbyli uroczy spacer po mieście, oglądając zabytkowe miejskie mury 

obronne i budynki, w tym dwa kościoły oraz ciekawą architekturę zabudowy 

śródmieścia. Następnie zwiedzających zaprosiła na specjalną wizytę dyrektor 

Muzeum Historyczno - Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego pani 

Barbara Zagórska wraz z pracownikami muzeum. Mimo późnej, wieczorowej 

pory wszyscy zostali dokładnie zapoznani z historią muzeum i posiadanymi 

zbiorami. Bardzo bogate zbory z różnych dziedzin zrobiły na wszystkich duże 

wrażenie. Szczególnie, że jednym z priorytetów muzeum jest kaszubska 

regionalna sztuka ludowa. Wszyscy byli pod wrażeniem eksponowanego 

zbioru różnej postaci haftów, wykonanych przez wybitnego hafciarza, a przy 

tym etnografa, nauczyciela i patrioty z Wiela - pana Leonarda Brzezińskiego 

(zm. w 1984 r.) oraz wystawy etnograficznej ukazującej codzienne życie na 

wsi w regionie chojnickim, na przełomie wieków XIX i XX. Niezwykłe 

zainteresowanie wzbudziła również wystawa związana z historią Chojnic, 

zatytułowana „Z przeszłości Chojnic. Od średniowiecza do czasów II 

Rzeczypospolitej”. Ta wystawa to przeszło dwieście eksponatów od XIV w. 

do okresu II Rzeczypospolitej. Jak się okazało najstarszym obiektem na niej 

był zbiór monet krzyżackich z XIV-XV wieku, ale znacznie młodsze eksponaty, 

w tym różnego rodzaje militaria, wzbudzały bardzo duże zainteresowanie 

zwiedzających. Udostępniono również do zwiedzenia (w innym budynku 

muzeum) Galerię Współczesnej Sztuki Polskiej. 
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Wizyta w chojnickim muzeum. Foto: Dariusz Dębski 

 

W kolejne dni spływ był kontynuowany rzeką Brdą. Szczególnie spodobał się 

wszystkim odcinek, na którym drogę zagradzały zwalone drzewa, wystawały 

konary, a nurt rzeki był bardzo duży. Ze względu na trudność wymagał on 

wiele wysiłku, umiejętności i szczególnej uwagi. Trzeba też zaznaczyć, że 

gdyby nie pomoc grupy młodszych kajakarzy, którzy przeciągali innym kajaki, 

jego przebycie byłoby o wiele trudniejsze. Za okazaną pomoc wszyscy byli 

wdzięczni, a organizatorzy na zakończeniu spływu, specjalnie im za to 

podziękowali. Ważnym dla wszystkich było to, że jeden z etapów 

rozpoczynał się w Nowej Brdzie, gdzie 23.08.1953 roku rozpoczynał 

kajakowe wędrówki ks. Karol Wojtyła. Miejsce to jest oznaczone okazałym 

obeliskiem upamiętniającym to wydarzenie. 

W ostatnim dniu, przy pomoście w Małych Swornychgaciach odbył się 

wyścig kajakowy (australijski) osad mieszanych (z atrakcyjnymi nagrodami), 

który wygrali: Karolina Kufel i Krzysztof Murawski. Nagrody ufundowała 

firma pana Krzysztofa Ledwonia P.P.U.H M - Elektrostatyk z Częstochowy, 

która od kilku lat wspiera organizację rodzinnych spływów między innymi 

poprzez zapewnianie cennych nagród dla zwycięzców zawodów sportowych. 

Po nim, jak nakazuje tradycja tych spływów, uczestnicy wrzucili do wody 
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jego komandora, co zawsze jest oznaką szczęśliwego zakończenia części 

„wodnej” spływu. 

Tydzień, mimo tylu trudów i atrakcji, niezwykle szybko minął i przyszedł czas 

na jego uroczyste zakończenie. W czasie uroczystości wręczono nagrody 

i podziękowania dla sponsorów i osób, które pomagały w organizacji oraz 

odbyło się tradycyjne pasowanie na kajakarzy tych, którzy na rodzinnym 

spływie byli po raz pierwszy. Uczynił to osobiście komandor spływu kol. 

Wiesław Ładniak, który czasami „nie szczędził wiosła” w czasie pasowania. 

Zabawy przy tym było co nie miara, a pasowani kajakarze otrzymali 

pamiątkowe certyfikaty. Na koniec wszyscy wzięli udział w balu kajakarza. 

 

W chwilę po otrzymaniu upominków – wspólne zdjęcie dzieci uczestników. 

Foto: Dariusz Dębski 

 

Tytułem kronikarza, pozostaje jeszcze nadmienić, że za wszelkie sprawy 

organizacyjne w czasie spływu odpowiadał (jak co roku) wicekomandor 

spływu do spraw organizacyjnych - kol. Jerzy Kufel i z funkcji tej wywiązał się 

wzorowo, ku zadowoleniu wszystkich uczestników. Miłym akcentem było to, 

że wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe „znaczki” uczestnika spływu 

oraz okolicznościowe medale wydane z okazji jubileuszu tej imprezy. 
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Oczywiście nie zapomniano również wszystkim wręczyć potwierdzonych 

„kilometraży” przebytych tras, do wklejenia do książeczek kajakarzy. 

Nowością w tegorocznym spływie była stworzona przez jedną z uczestniczek 

spływu możliwość wzięcia udziału w zajęciach jogi i wzbudziło to 

zainteresowanie chcących dodatkowo poćwiczyć na „łonie” natury. 

Na koniec należy zapowiedzieć, że przyszłoroczny spływ (na który 

organizatorzy już zapraszają wszystkich chętnych) zapowiedziany został na 

rzece Brdzie, z miejscem zakwaterowania w Koronowie i jego zakończeniem 

w Bydgoszczy. 

 

 

Krzysztof Tęcza 

Sudeckie Bractwo Walońskie ma już 20 lat 

 

Jubileusz 20-lecia członkowie Sudeckiego Bractwa Walońskiego obchodzili 

dokładnie o godzinie 19 minut 19, 19.09.2019 roku. I taka zbieżność cyfr 

wcale nie była dziełem przypadku. Dokładnie 20 lat temu mieszkaniec 

Szklarskiej Poręby Juliusz Naumowicz wraz z grupą pasjonatów założyli 

Bractwo Walońskie. Podjęli oni wówczas trud stworzenia osady walońskiej 

na wzór starych dobrych średniowiecznych wzorców. Wtedy to bowiem na 

nasze ziemie zaczęli przybywać fachowcy znający się na geologii, górnictwie  

czy kowalstwie. Przybywali oni z pogranicza Belgii i Francji, regionu znanego 

jako Walonia. Z tego też powodu nazywano ich Walończykami lub 

Walonami. W czasach późniejszych pojawiali się poszukiwacze minerałów 

z innych stron Europy ale z przyzwyczajenia byli oni również nazywani 

Walonami. 

Trzeba uruchomić swoją wyobraźnię by zobaczyć jak setki lat temu 

wyglądało życie w górach. Dla ludzi zamieszkałych u ich podnóża były one co 

najmniej tajemnicze by nie rzec straszne, groźne, dzikie. Dlatego rzadko 

zdarzało się im zapuszczać w doliny górskie. Nie było przecież wtedy dróg, 

nie było nawet map mogących pomóc w szczęśliwym powrocie do domu. 

Dlatego gdy pojawili się Walończycy, którzy w miarę swobodnie poruszali się 

po górach od razu zostali uznani za wyjątkową kastę ludzi wykorzystujących 
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wiedzę tajemną. Mieszkańcy Gór Olbrzymich jak nazywano Karkonosze wraz 

z Górami Izerskimi i obawiali się Walończyków, i darzyli ich szacunkiem za 

ich wiedzę. Nigdy jednak nie mieli szansy dołączyć do nich. 

 

Foto: Krzysztof Tęcza 

 

A Walonowie gdy odkrywali skarby ukryte w górach oznaczali je tajemnymi 

znakami, które tylko oni potrafili odczytać. Oczywiście skarbami tymi były 

kamienie szlachetne, srebro, złoto ale przede wszystkim wszelkiego rodzaju 

rudy. Dla przeciętnego człowieka nic nie mówiące kawałki skał były 

nieprzydatne, jednak Walonowie potrafili przerobić wydobyty urobek tak by 

powstał z niego przydatny materiał do wyrobu różnych rzeczy. Można śmiało 

powiedzieć, że Walonowie stworzyli na naszych terenach górnictwo 

a wydobywanie przez nich różnych minerałów przyczyniło się do powstania 

i rozwoju przemysłu.  

Walonowie by chronić swoje tajemnice zapisywali je w Księgach Walońskich. 

Zapisywali w jakich rejonach gór jakie znajdują się materiały, jak do nich 

bezpiecznie dotrzeć ale zapisywali także a właściwie opisywali swoje życie 

codzienne i obyczaje. 

W czasach nam współczesnych Juliusz Naumowicz stworzył prężne 

przedsiębiorstwo, którego członkowie pozyskiwali przede wszystkim 
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minerały. Deptane przez turystów leżące na ścieżkach kamienie po obróbce 

stawały się pięknymi wyrobami jubilerskimi chętnie nabywanymi jako 

ozdoby ale także jako amulety. Trzeba bowiem wiedzieć, że każdy minerał 

wywiera inny wpływ na istotę żywą. Są minerały wspomagające określone 

procesy życiowe ale są także takie, które powodują złe samopoczucie czy 

wręcz wpędzają w chorobę. Dlatego kupując taką pamiątkę zawsze trzeba 

poradzić się czy akurat ten minerał jest dobry dla nas. Nie należy tego 

bagatelizować.  

Juliusz Naumowicz stworzył cały przemysł mineralogiczny. Utworzona przez 

niego Stara Chata Walońska ściągała rzesze ludzi chcących przeżyć coś 

nietuzinkowego. Stworzono tu wiele rytuałów którym poddawano 

uczestniczących w spotkaniach. Juliusz ze względu na swoją wiedzę oraz 

podejście zarówno do pracy jak i ludzi szybko stał się kimś z kim warto było 

się spotkać i wysłuchać jego opowieści. Wszyscy byli oczarowani tym 

tajemniczym miejscem. Jednak poza działalnością czysto turystyczną 

w Starej Chacie Walonskiej prowadzona była jeszcze inna działalność. To 

tutaj spotykali się członkowie Bractwa. To tutaj zdobywali oni kolejne 

stopnie wtajemniczenia i poddawani byli rytuałom koniecznym do przejścia 

w hierarchii walońskiej na wyższy poziom. I znowu otaczała ich, tak jak przed 

wiekami, aura tajemniczości. Znowu zaczęto przypisywać im kultywowanie 

praktyk tajemnych. Dzisiaj wydaje się nam to nieco dziwne ale nie wszystko 

co się działo w tym miejscu ma racjonalne wytłumaczenie. 

Niestety Juliusz Naumowicz Wielki Mistrz Bractwa Walońskiego odszedł 28 

kwietnia 2013 roku. Podczas odprowadzania jego prochów na miejsce 

wiecznego spoczynku pod stopy podążających za Mistrzem sypano kamienie 

szlachetne tak by deptane chrzęściły pod stopami. Tak żegnano człowieka, 

który stworzył przemysł mineralogiczny pod Karkonoszami ale także 

legendę, legendę która trwa i trwa.  

Dzisiaj po dwudziestu latach Sudeckie Bractwo Walońskie ma się dobrze 

prowadzone przez prezesa Arkadiusza Wichniarza. Co prawda chwilowo 

Stara Chata Walońska nie funkcjonuje ale działają „Żelazny Tygiel Waloński” 

prowadzony przez Roberta Pawłowskiego I Muzeum Ziemi Juna prowadzone 

prze Annę Naumowicz. Nie zmienił tego nawet tragiczny w skutkach pożar 
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obiektu w roku 2015. Budynek został odbudowany, zbiory odtworzone a i 

stworzono tutaj miejsce spotkań. Dlatego jubileusz 20-lecia obchodzono 

właśnie w tym symbolicznym obiekcie. By podkreślić ile Sudeckie Bractwo 

Walońskie znaczy dla Szklarskiej Poręby na uroczystość przybył burmistrz 

miasta Mirosław Graf oraz burmistrz zaprzyjaźnionego Lwówka Śląskiego 

pani Mariola Szczęsna. Przecież sztandarowa impreza w tej branży czyli 

Agatowe Lato odbywa się właśnie tam. 

Ponieważ tak poważny jubileusz nie może trwać tylko jeden wieczór 

zorganizowano kolejne spotkanie również o godzinie 19 minut 19, tym 

razem 21 września 2019 roku. Ponieważ było ono mniej oficjalne do późnych 

godzin nocnych wspominano dawne czasy. Dzielono się ciekawymi 

przeżyciami oraz snuto plany na przyszłość. 

W tym miejscu wypada życzyć członkom Sudeckiego Bractwa Walońskiego 

kolejnych 20 lat w zdrowiu, pomyślności, i dobrej kondycji finansowej. 

Najważniejsze jednak by niektóre tajemnice pozostały nimi dalej. 
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Z żałobnej karty 

 

Jan Kamiński 

Odszedł Tomasz Puszczyński 

 

 
Foto: Jan Kamiński 

 

19.03.2019 r. zmarł Tomasz Puszczyński. Aktywność krajoznawcza Tomka 

była bardzo szeroka. Zamiłowanie do poznawania ojczystego kraju, ochrony 

przyrody, wędrówek górskich i fotografii determinowało jego działania 

organizatorskie i wypełniało mu życie. Był sekretarzem Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia "Poznaj Swój Kraj", którego celem działania było m.in. 

popularyzowanie wiedzy o Polsce, kultywowanie tradycji narodowych, 

wspieranie przedsięwzięć służących ochronie zabytków oraz promowanie 

krajoznawstwa jako najlepszej formy rozbudzania miłości do ojczyzny. 

Współpracował z Redakcją „Poznaj Swój Kraj”. Wpisał się w historię Klubu 

Zdobywców Korony Gór Polski. O jego doświadczeniu krajoznawczym 

świadczy m.in. olbrzymia ilość zdobytych odznak, był też laureatem wielu 

konkursów krajoznawczych - w Konkursie Długofalowym miesięcznika 

„Poznaj Swój Kraj” wywalczył tytuł Krajoznawcy Roku 2018.  
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Szczególne miejsce w jego sercu zajmowała przyroda. Był Instruktorem 

Ochrony Przyrody PTTK oraz członkiem Związku Polskich Fotografów 

Przyrody. Autor wystaw fotograficznych w Centrum Informacji Miejskiej 

w Koninie „Wspomnienie lata. Motyle w Koninie" i „Ptaki naszego miasta”. 

Obie miały charakter naukowo-dydaktyczny, były efektem obserwacji na 

spacerach po Koninie i pokazywały jego środowisko przyrodnicze. Był 

również współautorem wystawy „Konińscy artyści swojemu miastu”. Pełnił 

rolę przewodnika podczas cieszących się dużym powodzeniem (po ok. 300 

uczestników) Nocy Sów organizowanych przez PTTK o/Konin i Nadleśnictwo 

Konin w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej klubu Ptaki Polskie.  

Tomek należał do Oddziału PTTK w Koninie, ale był również członkiem 

grudziądzkiego „KLIMKA” - Klubu Inicjatyw Motorowych, Ekologicznych 

i Krajoznawczych. Od kilku lat brał udział w Wojewódzkich Zlotach 

Aktywnych Krajoznawców organizowanych pod egidą Kujawsko-

Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK.  

ODSZEDŁ TURYSTA, KRAJOZNAWCA, KOLEGA. 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI! 
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Sprostowanie 

 

W numerze 34 Krajoznawcy na stronie 15, w tekście Jana Kamińskiego 

i Henryka Pasika pt. PTTK „KLIMEK” Grudziądz na szlaku polskich bitew, 

zamieszczono niewłaściwy podpis pod zdjęciem Jana Kamińskiego. Dlatego 

zamieszczam jeszcze raz to zdjęcie z właściwym podpisem. Za pomyłkę 

przepraszam. 

 

 
Kapliczka w Kliszowie upamiętniająca poległych w bitwie polsko-szwedzkiej 

1702 roku oraz z okresu I i II wojny światowej. Foto: Jan Kamiński 
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