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Wprowadzenie 

 

 
 

Szanowni Czytelnicy. Drogie Koleżanki i Koledzy! 

 

W marcowym numerze Krajoznawcy znalazły się teksty zarówno ciekawe 

tematycznie, jak i obejmujące swoim zasięgiem sporą część kraju. Jest to możliwe 

dzięki nadsyłanym przez Was materiałom. Dlatego z całego serca dziękuję za 

przesłane do redakcji publikacje i materiały krajoznawcze.  

Krajoznawca został powołany do życia by gromadzić w jednym miejscu oraz dzielić 

się nadesłanymi informacjami dotyczącymi podejmowanych przez Was działań 

krajoznawczych, ciekawych spotkań, Waszych jubileuszach, czy wreszcie imprezach 

organizowanych przez poszczególne jednostki naszego Towarzystwa. Informacje te 

często są inspiracją dla kolejnych działaczy chcących podejmować podobne 

działania. Widzą oni, że warto wzorować się na takich działaniach. My zaś, w Komisji 

Krajoznawczej, dowiadujemy się, że mamy w naszym gronie całą rzeszę wspaniałych 

krajoznawców podejmujących się często zadań wydawałoby się niemożliwych. 

Dlatego oddając w Wasze ręce kolejny numer Krajoznawcy chciałbym podziękować 

za nadesłane materiały i prosić byście czynili tak dalej. Zawsze jestem ciekaw 

podejmowanych działań w Klubach czy Kołach PTTK. Bo to przecież Wasze 

poczynania w tzw. terenie są tymi, które świadczą o poziomie krajoznawstwa w 

naszym Towarzystwie, ukazując równocześnie władzom samorządowym, że warto 
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współpracować z nami krajoznawcami spod znaku PTTK. To nasza praca, właśnie na 

poziomie gmin i powiatów świadczy o kondycji polskiego krajoznawstwa. 

Dziękując zatem Wam jeszcze raz za nadesłane materiały proszę byście nie 

poprzestawali na tym i oczekuję na kolejne publikacje, które pozwolą mi pokazać 

Wasza pracę. Tym bardziej, że obecny 2020 rok to rok jubileuszu 70-lecia PTTK oraz 

kolejnego Kongresu Krajoznawstwa Polskiego, który odbędzie się w Łodzi.  

  

Krzysztof Tęcza 
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Sprawozdanie Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK 

z działalności w 2019 r. 

 

A. Sprawy osobowe 

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK XIX kadencji została wybrana podczas Krajowej 

Konferencji Krajoznawców PTTK w dniu 20 stycznia 2018 r. i pracuje w składzie: 

1. Szymon Bijak – przewodniczący, 

2. Krzysztof Tęcza – wiceprzewodniczący, 

3. Anna Kryszczak – sekretarz, 

4. Elżbieta Łobacz-Bącal– członek, 

5. Małgorzata Pawłowska – członek, 

6. Krzysztof Czerepowicki – członek, 

7. Dariusz Dębski – członek, 

8. Wojciech Kowalski– członek, 

9. Maciej Maśliński – członek. 

Stałymi współpracownikami Komisji są Anna Becker-Kulińska, Maria Janowicz, 

Zbigniew Lewandowski, Józef Partyka i Jerzy Pabian.  

Do czerwca opiekunem Komisji z ramienia Zarządu Głównego PTTK był Wiesław 

Stachura, a następnie został nim Michał Wieczorek. Z ramienia Głównej Komisji 

Rewizyjnej PTTK Komisję nadzoruje Dariusz Kużelewski, a ze strony biura Zarządu 

Głównego PTTK prace Komisji wspiera Elżbieta Matusiak-Gordon.  

 

B. Zebrania Komisji 

Zebrania Komisji odbyły się 2 marca i 15 czerwca w Warszawie oraz 27 

października w Kielcach. Frekwencja na nich wynosiła: Szymon Bijak, Krzysztof Tęcza, 

Anna Kryszczak, Elżbieta Łobacz-Bącal, Maciej Maśliński i Wojciech Kowalski – 100%, 

Krzysztof Czerepowicki i Dariusz Dębski – 67% oraz Małgorzata Pawłowska – 33%.  

W zebraniu 2 marca wziął udział wiceprzewodniczący Rady ds. Turystyki Osób 

Niepełnosprawnych ZG PTTK Benedykt Wojcieszak, który przedstawił Program 

„Dostępność Plus”. Poza zebraniami, Komisja załatwiała sprawy bieżące drogą 

konsultacji i głosowań z wykorzystaniem internetu.  

 

C. Działalność programowa  

Komisja swoją działalność realizowała według rocznego planu pracy przyjętego na 

zebraniu 2 marca 2019 r. 
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I. Sprawy instruktorskie 

Krajowe Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa działało w składzie: Krzysztof 

Czerepowicki (przewodniczący), Elżbieta Łobacz-Bącal, Wojciech Kowalski, Jerzy 

Pabian i Krzysztof Tęcza.  

W 2019 r. przyznano jeden tytuł Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa (Małgorzata 

Pawłowska z Płociczna k. Suwałk) oraz nadano 13 uprawnień Instruktora 

Krajoznawstwa Polski (Stanisław Strojny, Daniel Nazaruk z Gdańska, Waldemar 

Jankowski z Gdyni, Jerzy Jakubowski ze Sztumu, Henryk Michalik z Kwidzyna, Jacek 

Pielich z Wałbrzycha, Henryk Kulczyk i Zdzisław Borowiec z Wrocławia, Witold 

Barylak z Ząbkowic Śląskich, Bożenna Fetraś z Warszawy, Marcin Husak z Prudnika, 

Jacek Treichel z Pokrzywna i Jerzy Dyduch z Oświęcimia). Regionalne Kolegia 

Instruktorów Krajoznawstwa dokonały łącznie 20 mianowań na stopień Instruktora 

Krajoznawstwa Regionu.  

Zatwierdzono skład regionalnego kolegium instruktorów krajoznawstwa 

w województwie dolnośląskim. Jednocześnie brak kolegiów w województwach 

łódzkim, małopolskim, warmińsko-mazurskim i zachodnio-pomorskim. 

 

II. Odznaki krajoznawcze 

W 2019 r. przyznano 70 Odznak Krajoznawczych Polski, w tym: 28 brązowych, 22 

srebrnych, 14 złotych i 6 złotych z szafirem. Najwyższy stopień odznaki zdobyli: 

Stefan i Anna Olejnik z Bolesławca, Jerzy i Elżbieta Antczak z Bełchatowa, Romuald 

Hrabia z Krakowa oraz Ewa Polańska ze Stanisławowa Skrzańskiego.  
 

Nr 

zesp. Osoba weryfikująca Miejscowość 
Odznaka Krajoznawcza Polski 

Brązowa Srebrna Złota Szafit Razem 

XI Zygmunt CEBULA Rzeszów 1 0 0 0 1 

XIII Krzysztof CZEREPOWICKI Grudziądz 0 1 2 0 3 

XIV Małgorzata PAWŁOWSKA Suwałki 0 0 0 0 0 

XV Włodzimierz ŁĘCKI Poznań 0 0 0 0 0 

XVII Jerzy WINSZE Szczecin 0 0 0 0 0 

XVIII Ryszard WRZOSEK Gdynia 3 3 1 0 7 

XIX Zbigniew LEWANDOWSKI Warszawa 7 6 5 4 22 

XX Maciej MAŚLIŃSKI Ostrów Wlkp. 4 1 0 2 7 

C Krzysztof TĘCZA Jelenia Góra 4 7 3 0 14 

CI Marek KOBA Katowice 9 4 3 0 16 

  Razem 28 22 14 6 70 

 

Z działalności w 2019 r. sprawozdania złożyło 37 z 97 zespołów weryfikacyjnych 

ROK, które przyznały łącznie 562 odznaki, w tym 471 brązowych i 91 srebrne. 
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Najwięcej odznak zweryfikowano w Żyrardowie (łącznie 171). Powołano dwa nowe 

zespoły – w oddziałach „Meblarz” w Swarzędzu i im. dra J. Szukalskiego w Gdańsku.  
 

Zespół Weryfikacyjny ROK Ogółem 
w tym: 

Lokata 
Brązowa Srebrna 

Nr 5 LUBAŃ 1 0 1  

Nr 14 KRAKÓW 6 2 4  

Nr 15 MIĘDZYRZECZ 5 2 3  

Nr 26 GRUDZIĄDZ 2 2 0  

NR 28 RADOM 22 22 0 VIII 

Nr 29 KOŚCIAN 0 0 0  

Nr 35 PIŁA 0 0 0  

Nr 42 SZCZECIN REGION 19 19 0 
 

Nr 48 ŻYRARDÓW 171 171 0 I 

Nr 50 WARSZAWA - RPK 1 1 0  

Nr 51 BYDGOSZCZ 11 8 3  

Nr 52 OPOLE  64 63 1 II 

Nr 56 KALISZ 1 1 0  

Nr 59 KROTOSZYN 0 0 0  

Nr 60 SIEDLCE 1 1 0  

Nr 65 KAMIENNA GÓRA 2 2 0  

Nr 66 KIELCE 35 20 15 IV 

Nr 67 GDAŃSK  5 3 2  

Nr 69 JAWORZNO 22 15 7 VIII 

Nr 71 WODZISŁAW ŚL. 9 8 1  

Nr 73 GLIWICE 8 5 3  

Nr 74 PLESZEW 0 0 0  

Nr 76 ŻARY 3 3 0  

Nr 85 OSTROWIEC ŚW. 0 0 0  

Nr 85 WARSZAWA - MIEDZYUCZELNIANY 27 21 6 VII 

Nr 88 OSTRÓW WLKP 39 18 21 III 

Nr 91 KROSNO  12 9 3  

Nr 92 RADLIN 9 9 0  

Nr 94 SKIERNIEWICE 2 1 1  

Nr 95 PRUDNIK  6 5 1  

Nr 98 PRZEMYŚL 28 28 0 VI 

Nr 115 CIESZYN 2 2 0  

Nr 117 KOZIENICE 29 19 10 V 

Nr 119 WARSZAWA -URSUS 0 0 0  

Nr 123  BUSKO - ZDRÓJ 0 0 0  

Nr 124 WROCŁAW FABRYCZNA 20 11 9 X 

Nr 127 SWARZĘDZ 0 0 0  

Razem 562 471 91  
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Komisja wyraziła swoje zastrzeżenia i uwagi do regulaminu odznaki krajoznawczej 

Szlakiem bitwy nad Bzurą, która została jednak zatwierdzona przez Prezydium ZG 

PTTK. Szymon Bijak brał udział w konsultacjach regulaminu odznaki Questy – 

wyprawy odkrywców. 

 

III. Sprawy Regionalnych Pracowni Krajoznawczych 

Zespół ds. Regionalnych Pracowni Krajoznawczych pracował w składzie: 

Małgorzata Pawłowska (przewodnicząca), Anna Becker-Kulińska, Maria Janowicz 

i Andrzej Wesół. Zespół koordynował podział środków z budżetu ZG PTTK 

przeznaczonych na doposażenie RPK oraz dofinansowanie działalności w ramach 

dwóch strumieni (działania programowe oraz rozwój kadry). Łącznie przyznano 

2962 zł w ramach funduszu rozwoju osobistego kadry RPK i 14750 zł w ramach 

funduszu programowego. Beneficjentami tych środków było 8 kierowników 

i współpracowników pracowni oraz 9 RPK.  

W dniach 16-19 maja odbyło się w Stęszewie k. Poznania szkolenie kierowników 

RPK, w którym wzięło udział 25 osób, w tym przedstawiciele 12 pracowni. Za 

organizację spotkania odpowiadali Małgorzata Pawłowska i Paweł Anders, 

kierownik RPK we Poznaniu, których wspomagał Eugeniusz Jacek, prezes O/Poznań 

– Nowe Miasto.  

 

IV. Sprawy kolekcjonerskie 

Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego pracowała w składzie Wojciech 

Kowalski (przewodniczący), Stanisław Gębski, Bogumił Korzeniewski, Janusz 

Motyka i Mieczysław Tokarski. 

W 2019 r. Podkomisja przyznała 2 odznaki kolekcjonerskie „Chomik”, 10 Plakietek 

Zbiorów Krajoznawczych, 7 Ekslibrisów Krajoznawcy Bibliofila oraz 2 odznakę 

Kolekcjoner Krajoznawca w stopniu srebrnym.  

 

D. Działalność organizacyjna 

I. Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej 

2 lutego, podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 

w Poznaniu, miały miejsce prezentacja laureatów i wręczenie nagród XXVII edycji 

Przeglądu. Małgorzata Pawłowska tradycyjnie opracowała quest „Znasz li ten 

kraj?”, który realizowali studenci kierunku turystyka i rekreacja UAM w Poznaniu, 

a przy współpracy wydawców przygotowała recenzje wszystkich nagrodzonych 

i wyróżnionych publikacji, które znalazły się na portalach Polskiej Organizacji 

Turystycznej. 
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XXVIII Przegląd został przygotowany i zrealizowany przez Centralną Bibliotekę 

PTTK, przy współpracy z Wielkopolskim Klubem Publicystów Krajoznawczych 

i Oddziałem Poznańskim PTTK. Komisarzem Przeglądu była Maria Janowicz. 

Z ramienia Komisji w pracach jury Przeglądu udział wzięła Małgorzata Pawłowska. 

Jury obradowało w Warszawie w dn. 29-30 listopada pod przewodnictwem prof. 

Janusza Zdebskiego. Łącznie na Przegląd 70 wydawców nadesłało 153 publikacje.  

 

II. XLIX Centralny Zlot Krajoznawców CZAK w Poznaniu 

CZAK odbył się w dniach 21-25 sierpnia i został przygotowany przez O/PTTK im. 

B. Chrzanowskiego w Poznaniu. Komandorem Zlotu był Jerzy Rogal. Wycieczki 

zorganizowano na terenie zachodniej Wielkopolski. W CZAK wzięły udział 104 

osoby. 

 

III. CZAK Kresowy 

W dn. 27 czerwca – 3 lipca odbył się na Ziemi Lwowskiej VII CZAK Kresowy. 

Organizatorem był O/„Mazowsze” z Warszawy, a wyjazd prowadził Mieczysław 

Żochowski. W imprezie wzięło udział 35 osób.  

 

IV. Sesje popularnonaukowe „Mijające krajobrazy Polski” 

Komisja kontynuowała działania propagujące cykl seminariów krajoznawczych 

pod wspólnym tytułem „Mijające krajobrazy Polski”. W 2019 r. obyły się zaledwie 

trzy seminaria z tego cyklu (Żary, Gdańsk i Warszawa). 

Dzięki staraniom przede wszystkim Marii Janowicz i Józefa Partyki w 65. Roczniku 

„Ziemia” za 2019 rok ukazały się materiały z sesji „Mijające krajobrazy Polski”, 

które odbyły się w latach 2010-2019. Trwały też prace nad redakcją materiałów 

z trzech sesji „Z biegiem Wisły”, organizowanych w 2017 r. w Krakowie, Warszawie 

i Gdańsku. 

 

VI. VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego 

W ramach przygotowań Towarzystwa do organizacji VII Kongresu Krajoznawstwa 

Polskiego „Łódź 2020” ZG PTTK trwały prace Komitetu Naukowego pod kierunkiem 

prof. Janusza Zdebskiego, w którym Komisję reprezentują Józef Partyka oraz 

Szymon Bijak. Zebrano zgłoszenia około 80 wystąpień referatowych w czasie 

Kongresu. Na bieżąco prowadzony był rejestr sejmików przedkongresowych 

(dostępny na stronie www Komisji).  

W 2019 r. odbyło się 6 sejmików przedkongresowych:  
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 15 lutego Szlak kopernikowski (Olsztyn), 

 30 marca Krajoznawstwo w Małopolsce. Tradycja-współczesność-tożsamość 

(Kraków), 

 14 września Łódzkie – tożsamość, wspólnota, region (Łódź),  

 19-20 października Unia Lubelska – jej historia i krajoznawczy wymiar (Lublin),  

 26 października Krajoznawstwo w Świętokrzyskim – wczoraj, dziś i jutro (Kielce),  

 23 listopada Możliwości wykorzystania turystycznego zabytków Staropolskiego 

Okręgu Przemysłowego (Końskie). 

Z sejmiku lubelskiego ukazała się publikacja Unia Lubelska w pamięci Polaków, 

a materiały z sejmiku łódzkiego są w opracowaniu redakcyjnym.  

 

V. XIX Forum Publicystów Krajoznawczych 

W dniach 15-18 wrześniu odbyło się w północno-zachodniej Wielkopolsce z bazą 

w zamku w Tucznie, XIX Forum Publicystów Krajoznawczych organizowane przez 

Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych. W wydarzeniu uczestniczyło 55 

osób, w tym ze strony Komisji Krzysztof Tęcza, Józef Partyka i Szymon Bijak.  

 

E. Pozostała aktywność  

I. Działalność wydawnicza 

W 2019 r. ukazały się kolejne numery (33-35) biuletynu informacyjnego Komisji 

KRAJOZNAWCA, który redaguje Krzysztof Tęcza. Podkomisja Kolekcjonerstwa 

Krajoznawczego (redakcja Wojciech Kowalski) wydała dziewiąty numer swojego 

biuletynu informacyjnego, który ukazał się na CZAK w Poznaniu.  

 

II. Wyróżnienia 

Komisja opiniowała wnioski o nadanie Odznaki Honorowej im. Aleksandra 

Janowskiego „Za zasługi dla krajoznawstwa”. W 2019 r. wyróżnienie to otrzymali 

Franciszek Dendewicz, Elżbieta Zagłoba-Zygler, Józef Tworek,  Alicja Mężyk, 

Zbigniew Pękala oraz Paweł Packi. 

 

III. Logo Komisji 

Przyjęto projekt logo Komisji autorstwa Włodzimierza Majdewicza.  

 

IV. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu krajoznawstwa 

Opracowano nowelizację regulaminu konkursu na najlepszą pracę dyplomową 

z zakresu krajoznawstwa im. Krzysztofa R. Mazurskiego. Materiały przekazano 

Prezydium ZG PTTK do zatwierdzenia.  
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Wiadomości z terenu 

 

Dariusz Dębski 

Światowy Dzień Turystyki. Obchody regionalne - Gdańsk 2019 

 

W związku z tym, że w 1979 roku dzień 27 września ustalony został przez Światową 

Organizację Turystyki Narodów Zjednoczonych Światowym Dniem Turystyki, każdego 

roku, we wszystkich krajach członkowskich organizuje się uroczyste obchody tego 

dnia. Tegoroczne regionalne obchody Światowego Dnia Turystyki na Pomorzu odbyły 

się w Centrum św. Jana w Gdańsku. Ideą światowych obchodów, a tym samym 

również tych, organizowanych na poziomie regionalnym, jest między innymi 

ukazywanie wkładu turystyki w zachowanie dziedzictwa kulturowego, roli i wpływu 

turystyki na rozwój społeczeństwa, a na naszym szczeblu dodatkowo okazją do 

promocji ruchu turystycznego oraz regionalnych produktów i ofert turystycznych. 

Jest także sposobnością do podsumowania najważniejszych wydarzeń w obszarze 

turystyki w województwie w danym roku, wyróżnienia twórców wartościowych 

wydarzeń i osiągnięć w branży turystycznej oraz możliwością spotkania się 

wszystkich zajmujących się turystyką w województwie pomorskim. Jest to również 

czas na wzajemne poznanie się i wymianę doświadczeń zarówno tych, którzy 

zawodowo zajmują się branżą turystyczną oraz całej rzeszy społecznych działaczy, 

realizujących ideę działalności turystyczno - krajoznawczej. 

W tegorocznych, gdańskich obchodach uczestniczyli między innymi: Bogdan 

Borusewicz (wicemarszałek Senatu RP), marszałek województwa pomorskiego 

Mieczysław Struk, wicemarszałkowie Wiesław Byczkowski i Ryszard Świlski, dyrektor 

Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 

i prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Chełkowska, Jan 

Kozłowski (marszałek województwa pomorskiego w latach 2002-2010). Obecni byli 

także samorządowcy, w tym wiceprezydent Miasta Gdyni Katarzyna Gruszecka - 

Spychała i burmistrzowie: Miasta Malborka Marek Charzewski i Kartuz Mieczysław 

Gołuński, przedstawiciele organizacji i instytucji związanych z turystyką, hotelarze 

oraz restauratorzy, a także przedstawiciele oddziałów PTTK z województwa 

pomorskiego (oddziału gdańskiego, oddziału regionalnego w Gdańsku, oddziału 

Marynarki Wojennej, oddziału przewodnickiego w Malborku, oddziału Morskiego 

z Gdyni oraz oddziału regionalnego w Słupsku) z prezesem Pomorskiego 

Porozumienia Oddziałów PTTK i członkiem Zarządu Głównego PTTK Stanisławem 

Sikorą na czele.  
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Foto: Dariusz Dębski 

 

Patronatem honorowym wydarzenie to objęli: podsekretarz stanu Ministerstwa 

Sportu i Turystyki, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, prezes Oddziału 

Pomorskiego Polskiej Izby Turystyki oraz prezes Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Hasłem przewodnim tegorocznych 

obchodów było „Turystyka i miejsca pracy: lepsza przyszłość dla wszystkich", co 

wskazuje na pojmowanie przez włodarzy i organizatorów święta turystyki jako gałęzi 

gospodarki ważnej dla tworzenia nowych miejsc pracy.  

Jak co roku w tym miejscu marszałek województwa Mieczysław Struk wręczył 

przyznane wyróżnienia: 

I. Odznaki honorowe „Za Zasługi dla Turystyki" (przyznane przez Ministra 

Sportu i Turystyki” otrzymali: 

- Benedykt Wojcieszak (przodownik turystyki pieszej PTTK, znakarz szlaków 

turystycznych, instruktor krajoznawstwa regionu, członek pomorskiej komisji 

krajoznawczej PTTK i pomysłodawca koncepcji szkolenia asystentów turystycznych 

osób niepełnosprawnych), 

- Klub Turystów Pieszych „Bąbelki" (Oddział Gdański PTTK), 

- Wiesław Franciszek Pawłowski (przodownik turystyki pieszej i kolarskiej 

PTTK, współorganizator regionalnych i ogólnopolskich imprez pieszych i kolarskich), 

- Jolanta Nitkowska-Węglarz (dziennikarka, publicystka, autorka książek 

popularyzujących historię Pomorza oraz zbiorów baśni pomorskich), 
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- Romana Hołyst - członek lęborskiego bractwa historycznego i zrzeszenia 

kaszubsko-pomorskiego, 

- Barbara Rożek (nauczycielka i przewodniczka), 

- Edward Szymański (organizator imprezy o charakterze historyczno-

turystycznym dla dzieci i młodzieży), 

- Włodzimierz Wolski (ambasador promocji turystycznej Ziemi Usteckiej 

i Słupskiej, naczelnik wydziału promocji Urzędu Miasta Ustka). 

II. Nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa Pomorskiego: 

1. W kategorii osobowość 2018 roku: 

- nagroda główna dla Adama Bondarenki - dyrektora Miejskiego 

Domu Kultury w Człuchowie, zastępcy prezesa Stowarzyszenia Pro Kultura (od 15 lat 

organizator Polish Boogie Festival), 

- wyróżnienie dla Dawida Gonciarza - kierownika Muzeum Kultury 

Ludowej Pomorza w Swołowie (współautora koncepcji rozbudowy muzeum, autor 

wystaw i zajęć edukacyjnych). 

2. W kategorii oferta turystyczna 2018: 

- nagroda główna dla Alter Alt Festiwal sp. z o.o. - organizatora 

Open'er Festiwal oraz dla współorganizatora tego festiwalu - Miasta Gdyni; 

- wyróżnienie dla Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach za promocję 

lokalnego dziedzictwa opartego na rybołówstwie poprzez organizację imprezy 

„Wkoło ryby" . 

3. W kategorii inwestycja w turystyce 2018 - wyróżnienie dla Krynicy Morskiej 

za Centrum Sportowo-Rekreacyjne.  

4. W kategorii wydarzenie roku 2018 - nagroda główna dla Miasta Ustki za 

Columbus Festiwal Wiatru Ustka 2018 (pokazy akrobacji lotniczych 

i spadochronowych). 

5. W kategorii innowacja w turystyce 2018 - nagroda główna dla Gdańskiej 

Organizacji Turystycznej za Systemy Kart Gdańska (Karta Turysty, Gdańsk Convention 

Card i Gdańska Karta Mieszkańca). 

III.  Podziękowania i gratulacje marszałka województwa Pomorskiego: 

- podziękowanie dla Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa za współpracę, 

- podziękowanie dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej za współorganizację 

regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki w ubiegłym roku, 

- podziękowanie dla Krystyny Hartenberger-Pater, dyrektora PROT w latach 

2012-2019, 
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- gratulacje dla Bogdana Gałązki, właściciela Gothic Cafe & Restaurant na 

zamku w Malborku. 

IV. Nagroda marszałka województwa pomorskiego Gryf Pomorski za całokształt 

działalności dla rozwoju turystyki w województwie pomorskim - dla Jana 

Wójcikiewicza (właściciela hoteli: Jurata w Juracie, Hanza w Gdańsku oraz Astor w 

Jastrzębiej Górze). 

V.  Gratulacje marszałka województwa pomorskiego z okazji jubileuszu: 

- 110-lecia Opery Leśnej w Sopocie, 

- 60-lecia Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, 

- 50-lecia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, 

- 30-lecia Międzynarodowych Targów Gdańskich, 

- 25-lecia Czarnego Wesele w Klukach, 

- 20-lecia Międzynarodowych Targów Bursztynu i Biżuterii Ambermart, 

- 20-lecia Prywatnego Muzeum Motyli we Władysławowie, 

- 15. edycji Polish Boogie Festiwal w Człuchowie, 

- 10. edycji konferencji Nowe Trendy w Turystyce. 

VI.  Nagrody Prezesa Honorowego PROT: 

1. W kategorii miejsce z klimatem: 

- Pracownia Ceramiczna Gliniana Zagroda w Czystej koło Smołdzinia 

(pracownia ceramiczna i garncarska, zlokalizowana w budynku o tradycyjnej 

zabudowie szachulcowej, będącej m.in. miejscem organizacji warsztatów 

ceramicznych, przeplatanych opowieściami o historii ziemi słowińskiej), 

- Manufaktura Płotka w Łebie (wystawa maszyn i urządzeń, miejsce 

przygotowywania i serwowania wyrobów piekarniczych i cukierniczych, gdzie można 

również obserwować proces ich produkcji).  

2. W kategorii kulinarne odkrycie roku: 

- Restauracja Las i Woda w Hotelu Notera Spa w Charzykowych, w której 

autorskie dania szefa kuchni to nowoczesna forma połączona z tradycyjnymi 

produktami dostępnymi na terenie Borów Tucholskich, 

- Restauracja 5. piętro w Hotelu IBB Gdańsk to kolejne wyjątkowe miejsce na 

kulinarnej mapie Trójmiasta. Kuchnia oparta na sezonowych i świeżych składnikach. 

3. W kategorii turystyka w mediach: 

- Agencja Rozwoju Gdyni za Szlak Kulinarny Centrum Gdyni (za twórcze 

działania w mediach promujące miasto i jego zwiedzanie),  

- Miasto Sopot za kampanie edukacyjne skierowane do turystów 

odwiedzających kurort „Stop golasom" oraz „Turysto, szanuj Sopot!". 
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4. W kategorii Subregionalny marketing turystyczny: 

- Lokalna Organizacja Turystyczna Serce Kaszub za inicjatywy promujące 

dziedzictwo kulturowe i produkty turystyczne Kaszub, w tym m.in. cykl wakacyjnych 

warsztatów rękodzielniczych, 

- Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby za aplikację mobilną Szwajcaria 

Kaszubska ułatwiającą turystom planowanie i realizację wycieczek na obszarze 

powiatu kartuskiego oraz gminy Przywidz.  

VII. Nagrody dla laureatów regionalnego etapu konkursu na „Najlepszy Produkt 

Turystyczny - Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej" przyznano: 

- Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 

- Muzeum Emigracji w Gdyni, 

- Festiwalowi Latawców w Łebie. 

VIII. Nagrodę dla laureata regionalnego etapu konkursu na „Najlepszy Produkt 

Turystyczny - Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej" otrzymało Centrum 

Nauki Experyment w Gdyni.  

IX. Wyróżnienia Ambasador Pętli Żuławskiej otrzymali: 

- Bogdan Borusewicz - wicemarszałek Senatu RP, 

- Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego, 

- Jan Kozłowski - marszałek województwa pomorskiego w latach 2002-2010. 

X.  Medale PTTK „Za Pomoc i Współpracę” otrzymali: 

- Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 

- Muzeum Miasta Gdyni, 

- Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, 

- Gdańska Organizacja Turystyczna, 

- burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński. 

Jak widać powyżej, wyróżnień w tym roku było bardzo dużo, ale w 2018 roku 

w województwie „działo” się wiele, więc na powyższe wyróżnienia wszyscy w stu 

procentach zasłużyli. Niestety, jak zwykle, nie wszystkich można było wyróżnić.  

Wartym podkreślenia natomiast jest fakt, że w czasie obchodów, ważny dla PTTK 

i jego działaczy głos zabrał członek ZG PTTK kol. Stanisław Sikora oraz prezes Klubu 

Turystyki Pieszej „Bąbelki”. Ukazali oni wielką i jestem przekonany, w tym 

towarzystwie „turystycznych przedsiębiorców”, niedocenianą społeczną aktywność 

i działalność w obszarze turystyki członków PTTK i ich wkład w rozwój i postrzeganie 

turystyki na Pomorzu. 



18 

 
Foto: Dariusz Dębski 

 

Niestety nawet w ich wystąpieniach zabrakło choćby zdania o krajoznawstwie. Fakt 

ten jest na pewno kolejnym sygnałem, że często w różnych wypowiedziach słyszymy 

o turystyce, a nic o krajoznawstwie. Z czego to wynika? Przyczyn zapewne, jak 

zwykle jest wiele i w tym miejscu nie wypada o tym mówić, ale jest to kolejny 

„kamyk” dla krajoznawców do podjęcia dyskusji na ten temat, choćby w czasie 

planowanego na 2020 rok Kongresu Krajoznawstwa Polskiego. 

 

Informację opracowano wykorzystując treści ze stron: Portal Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego (https://pomorskie.eu/), serwis internetowy Miasta Gdynia (ttps://www.gdynia.pl/) oraz 

notatek własnych. 

 

 

Krzysztof Tęcza 

Gala Karkonoskiej Nagrody Literackiej 

 

Pierwszego grudnia 2019 roku w auli Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 

w Jeleniej Górze uhonorowano działaczy kultury z Polski i Niemiec wręczając im 

Karkonoską Nagrodę Literacką. 

Galę zorganizowały Stowarzyszenie Pielęgnowania Kultury i Sztuki Śląskiej i KPSW. 

Wydarzenie objął Honorowym Patronatem Cezary Przybylski – marszałek 

województwa dolnośląskiego i Michael Kretschmer – premier Wolnego Kraju 
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Związkowego Saksonii. Wśród przybyłych gości pojawili się m. in.: posłanka Zofia 

Czernow, senator Krzysztof Mróz oraz wicestarosta jeleniogórski Jarosław Kotliński. 

Oprawę muzyczną zapewniły występy skrzypaczki Ewy Antosik oraz chóru 

ekumenicznego Parafii Wang. 

Wyboru laureata pierwszej edycji Karkonoskiej Nagrody Literackiej dokonała kapituła 

pod przewodnictwem dr Józefa Zapruckiego. Nagrodę otrzymał Filip Springer, za 

pozycję „Miedzianka – historia znikania”. Nagrodę specjalną przyznano Lisie Palmes, 

która przełożyła wspomnianą publikację na język niemiecki. 

 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

 

Jan Kamiński 

„Warszawa da się lubić” po raz tzrynasty 

 

17 listopada 2007 roku w Panteonie PTTK w kościele Matki Bożej Wspomożycielki 

Wiernych na warszawskiej Chomiczówce nastąpiło odsłonięcie tablicy poświęconej 

pamięci patrona grudziądzkiego Oddziału PTTK ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi. 

Członkowie Oddziału ufundowali tę tablicę z okazji 85. rocznicy powstania 

w Grudziądzu oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Uroczystości 

towarzyszył dwudniowy program krajoznawczy, a następne rocznice stały się 

pretekstem do kolejnych wizyt w stolicy pod hasłem „Warszawa da się lubić”. 

W dniach 16-17 listopada 2019 roku „KLIMEK” Klub Inicjatyw Motorowych, 

Ekologicznych i Krajoznawczych zorganizował 13. edycję tej imprezy. Kilka punktów 

programu nawiązywało do 80. rocznicy kampanii wrześniowej, była też kontynuacja 

tematyki związanej ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę po latach 

zaborów. 
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Pierwszym punktem programu były „Warszawskie Termopile”. To teren w rejonie 

Młociny - Placówka, gdzie 19, 20 i 21 września 1939 roku odbyła się krwawa bitwa 

w obronie Warszawy. Batalion 30 Pułku Strzelców Kaniowskich pod dowództwem 

majora Bronisława Kamińskiego powstrzymał natarcie niemieckiej 23 Dywizji 

Piechoty i ułatwił dotarcie do Warszawy przedzierającym się przez Puszczę 

Kampinoską niedobitkom w bitwie nad Bzurą Armii Pomorze i Poznań. Straty 

batalionu to ok. 600 żołnierzy. Jest im poświęcony pomnik „Warszawskie Termopile” 

w pobliżu węzła komunikacyjnego Młociny. Pomnik ufundowali warszawscy hutnicy 

w 1979 roku.  

 
Foto: Jan Kamiński 

 

Podwarszawskie Laski, do których pojechaliśmy z Młocin, kojarzone są przede 

wszystkim z ośrodkiem dla niewidomych. Istotnie, już w 1921 roku powstał tu 

„Zakład dla Niewidomych” założony na terenie podarowanym Róży Czackiej. Róża 

Czacka była ociemniałą hrabianką, która w 1911 roku założyła w Warszawie 

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, a w roku 1917 przywdziała habit 

franciszkański i jako matka Elżbieta założyła w 1918 roku Zgromadzenie Sióstr 

Franciszkanek Służebnic Krzyża, do dziś trudniące się pomocą niewidomym. 

Dzisiejszy „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. 

Róży Czackiej” prowadzony jest dalej przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi 

i siostry franciszkanki. Tutaj do samodzielnego życia przygotowuje się około 300 

niewidomych i niedowidzących dzieci pochodzących z całej Polski. Edukacja 

obejmuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niewidomego, przedszkole, szkołę 

podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, szkoły średnie i policealne, 

a także szkołę muzyczną I stopnia.  
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Foto: Jan Kamiński 

 

W Laskach bywali polscy pisarze, m.in. Antoni Słonimski, Marian Brandys, Zbigniew 

Herbert, Ewa Szelburg-Zarembina, zakład był także ważnym ośrodkiem inteligencji 

katolickiej i miejscem chroniącym ludzi prześladowanych przez władze 

komunistyczne. Na cmentarzu leśnym (zakładowym), oprócz grobów założycieli 

ośrodka, zobaczyliśmy groby wielu znanych Polaków m.in. Mariana Brandysa, Haliny 

Mikołajskiej, Ireny Dziedzic, Jana Lechonia, Aleksandra Małachowskiego, Tadeusza 

Mazowieckiego, Jerzego Michotka, Franciszka Starowieyskiego. Podczas zwiedzania 

ośrodka zajrzeliśmy również do murowano-drewnianej kaplicy Matki Bożej 

Anielskiej, wybudowanej w latach 1922–1925. Laski z racji swojego położenia na 

skraju Puszczy Kampinoskiej mają też swoją historię wojenną. We wrześniu 1939 

i podczas powstania warszawskiego funkcjonował tu szpital. W latach 1942-1944 

w ośrodku przebywał jako kapelan obwodu Armii Krajowej ks. Stefan Wyszyński. Na 

koniec pobytu w Laskach odwiedziliśmy cmentarz wojenny, jeden z większych 

cmentarzy żołnierzy poległych w bitwie nad Bzurą. 

Z Lasek przejechaliśmy na teren pogranicza byłych wsi Wawrzyszew i Babice, na 

którym w 1922 roku powstała Transatlantycka Stacja Radiotelegraficzna, a dokładnie 

jej ośrodek nadawczy (ośrodek odbiorczy wybudowano w Grodzisku Mazowieckim). 

Była to największa inwestycja radiokomunikacyjna w II Rzeczypospolitej, 

zapewniająca łączność poprzez Atlantyk. W skład ośrodka wchodziły olbrzymie 

anteny, elektrownia i obiekty pomocnicze, takie jak warsztaty, budynki dla obsługi 

stacji itp. Budowa tej radiostacji miała na celu zapewnienie Polsce stałej komunikacji 

międzykontynentalnej, a przy tym pokazanie światu faktu odrodzenia się Polski jako 
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państwa zdolnego dokonać poważnej, nowoczesnej inwestycji. Niestety, my 

zobaczyliśmy tylko jej resztki, ponieważ 16 stycznia 1945 roku (!) Niemcy wysadzili 

maszty antenowe i wszystkie urządzenia. Po pozostałościach oprowadził nas 

Jarosław Chrapek, prezes Stowarzyszenia Park Kulturowy Transatlantycka 

Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza, do którego należą archeolodzy, inżynierowie, 

historycy, krótkofalowcy, miłośnicy historii i techniki, mieszańcy Starych Babic oraz 

wiele innych osób zainteresowanych tematyką Radiostacji Babice. Jego celami m.in. 

jest przeprowadzenie badań interdyscyplinarnych na terenie Radiostacji i edukacja 

o niej. Dzięki działalności Stowarzyszenia relikty Radiostacji wpisano do Rejestru 

zabytków, a dalszym celem jest powołanie Parku Kulturowego oraz placówki, której 

wstępna nazwa brzmi „Muzeum i Centrum Nauki – Radiostacja Transatlantycka”. 

Pokazywałaby ona nie tylko fascynującą historię Transatlantyckiej 

Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej, ale również historię i osiągnięcia szeroko 

pojętej, polskiej radiotechniki (Szwedzi mogą pochwalić się podobną instalacją 

działającą do dziś w Grimeton, wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO). 

Wymogi techniczne anteny determinowały wielkość powierzchni, na którym ją 

zbudowano – długość ok. 4 km i szerokość ok. 1 km, więc zwiedzając pozostałości 

Radiostacji odbyliśmy niezły spacer. Spacer tym bardziej atrakcyjny, że teren 

znajduje się w obrębie Lasu Bemowo, który jest trzecim, co do wielkości 

kompleksem leśnym Warszawy. Przechodziliśmy w pobliżu rezerwatów „Łosiowe 

Błota” (na skraju rezerwatu wybudowano pomost widokowy, umożliwiający 

obserwację bagien, a łosie rzeczywiście często się tu widuje) i „Kalinowa Łąka” im. 

Kazimierza Łapczyńskiego. Na terenie kompleksu są miejsca przystosowane do 

palenia ognisk, wiaty turystyczne, place zabaw oraz dwie ścieżki zdrowia, a także 

ścieżki edukacyjno-przyrodnicze. Nic dziwnego, że widzieliśmy tam wielu 

spacerowiczów, biegaczy i kolarzy. 

Tuż przed mszą św. w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych zdążyliśmy 

jeszcze zajechać na Cmentarz Wawrzyszewski, gdzie w kwaterze wojennej znajdują 

się mogiły 500 żołnierzy 30 Pułku Strzelców Kaniowskich poległych w bitwie 

określanej jako „Warszawskie Termopile”, w rejonie Młociny – Placówka. Obok 

znajdują się groby powstańców warszawskich i cywilów rozstrzelanych w 1939 roku 

na Wawrzyszewie. 
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Foto: Jan Kamiński 

 

Uczestnictwo w mszy św. w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych jest 

zawsze głównym elementem programu rocznicowych wycieczek do Warszawy. 

Tradycyjnie po mszy w intencji członków i sympatyków Oddziału PTTK w Grudziądzu 

było krótkie spotkanie w Kaplicy PTTK im. św. Jana Pawła II, modlitwa pod 

przewodnictwem proboszcza ks. prałata dr. Jana Szubki i zapalenie zniczy przy 

tablicach poświęconych działaczom Towarzystwa związanych z Grudziądzem. My 

wspomnieliśmy ks. ppłk. dr. Władysława Łęgę, Józefa Błachnio i Jacka 

Kowalewskiego, warszawskiego przewodnika, który do 2012 roku oprowadzał naszą 

grupę po stolicy. 

Sobotni wieczór spędziliśmy w Teatrze Komedia na spektaklu, a właściwie dwóch. 

Najpierw „Powiedzmy miłość” – polska prapremiera współczesnej komedii 

angielskiej. Potem „Najlepsze z najlepszych” – sentymentalna podróż po stylach 

muzycznych, tanecznych i modowych lat 50.-90. ubiegłego wieku. Ta część 

szczególnie przypadła widzom do gustu, ponieważ artyści przypomnieli najbardziej 

znane i lubiane przeboje z kolejnych dziesięcioleci, a publiczność często włączała się 

do zabawy. 

Niedzielę rozpoczęliśmy od spaceru, podczas którego poznaliśmy kolejną część 

Starej Ochoty. Naszym przewodnikiem była Grażyna Czarnowska, dobrze znana 

uczestnikom wycieczek z lat ubiegłych, ponieważ służy nam pomocą od 2011 roku. 

Tym razem przeszliśmy przez wybudowane po roku 1950 osiedle Ochota I i ulicę 
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Kaliską. Z tym fragmentem dzielnicy związane było życie kilku znanych ludzi nauki, 

kultury i sztuki – mieszkali tu m.in. Juliusz Kaden-Bandrowski i Tadeusz Borowski. 

Zobaczyliśmy, gdzie była reduta powstańcza w 1944 roku, a także karczma Ochota 

w XIX wieku, której nazwę użyto później do nazwania rozwijającej się kolonii 

mieszkalnej, w 1916 roku przyłączonej do Warszawy, a od 1951 dzielnicy. Tę część 

zwiedzania zakończyliśmy na placu Narutowicza. Przy nim znajdują się eklektyczny 

kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wybudowany w latach 

1910-1927 i „Akademik” – Dom Studencki Politechniki Warszawskiej, centralny 

budynek najstarszego kompleksu domów studenckich w Polsce, wybudowany 

w latach 1922–1930 (od jego nazwy powszechnie stosuje się w języku polskim wyraz 

„akademik” jako określenie miejsca zbiorowego zamieszkania studentów. Jeszcze 

fotka pod pomnikiem patrona placu i … przejazd do Muzeum Pałacu Króla Jana III 

w Wilanowie. Tam najpierw możliwość indywidualnego zwiedzania ogrodów 

królewskiej rezydencji i wystawy czasowej w Oranżerii na temat katedry ormiańskiej 

we Lwowie. Następnie odbyliśmy spacer tematyczny „Historia i symbolika 

pałacowych wnętrz”. Przewodnik pałacowy pokazał nam Apartamenty Marszałkowej 

Lubomirskiej, Pokoje Chińskie i Myśliwskie oraz Galerię Magazynową zwracając 

uwagę na przedstawione na malowidłach sceny mitologiczne oraz zdobienia 

i znaczenie mitologicznych odwołań w symbolice wnętrz wilanowskiej rezydencji. 

Potem przeszliśmy w miejsce dawnej ujeżdżalni pałacowej, gdzie znajduje się gmach 

Muzeum Plakatu. Pamiątką po ujeżdżalni jest elewacja frontowa budynku. Muzeum 

jest oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie. Zostało otwarte w 1968 roku, 

było to pierwsze muzeum plakatu na świecie. My obejrzeliśmy wystawę „Tożsamość 

Polska”. Kilkaset plakatów dotyczących zagadnienia polskiej tożsamości narodowej 

pokazuje różnorodność plastyczną na przestrzeni stulecia. Oprowadzający nas po 

wystawie przewodnicy muzealni objaśniali sposoby wykorzystania przez artystów 

ikonografii narodowej, jej sakralizowania, szczególnie w momentach przesileń 

i polemiki z utrwalonymi stereotypami oraz hierarchiami. Wystawiane plakaty 

w mniejszym stopniu pełniły funkcję informacyjną, bardziej stały się orężem walki 

ideologicznej. Warto nadmienić, że oprowadzanie przez przewodników odbyło się 

bezpłatnie, ponieważ skorzystaliśmy z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego „Kultura Dostępna”. 

Kolejny przejazd, tym razem pod Pałac Kultury i Nauki, i zwiedzanie ulokowanego 

w pomieszczeniach wykorzystywanych niegdyś przez dygnitarzy osobliwego 

Muzeum Domków dla Lalek. Zobaczyliśmy ponad 130 historycznych domów dla lalek 

z całego świata, pogrupowanych tematycznie – sen i wypoczynek, szkoła i nauka, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_akademicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Student
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCalnia
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higiena i czystość, szycie i ozdabianie, sklepy i stragany, medycyna i opieka, kuchnia 

i spiżarnia. Eksponowana jest też unikatowa kolekcja zabawek sakralnych, 

związanych nie tylko z wiarą katolicką – miniaturowe przedmioty związane są także 

z odprawianiem tradycyjnych obrzędów w buddyzmie, judaizmie i religiach 

afrykańskich. Wystawa czasowa „Nie tylko bazyliszek” prezentuje prace nagrodzone 

oraz wyróżnione w konkursie na temat warszawskich legend. Twórcy (amatorzy 

i profesjonaliści) stworzyli prace z zastosowaniem przeróżnych technik plastycznych. 

Ponieważ zwiedzanie Muzeum odbyło się w podgrupach, spora część uczestników 

korzystając z czasu wolego wjechała na taras widokowy na 30. piętrze PKiN. 

Na zakończenie Grażyna poprowadziła nas przy Sali Kongresowej i przez Park 

Świętokrzyski. Park powstał w latach 50. XX w. na powierzchni ok. 3 ha. W 2006 roku 

odsłonięto w nim pomnik Janusza Korczaka. Końcówka zwiedzania odbywała się już 

w ciemnościach, krajoznawczo wykorzystaliśmy dzień do cna. 

Trzynastka w numerze wycieczki nie była feralna. Nie dość, że wszystko poszło 

zgodnie z planem i bez złych przypadków, to cały czas towarzyszyła nam piękna 

pogoda sprzyjająca spacerom i zwiedzaniu. Przyszłoroczna XIV „Warszawa da się 

lubić”: odbędzie się w dniach 20-22.11.2020 r.  
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Spotkania krajoznawcze 

 

Dariusz Dębski 

7 Konferencja naukowa „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. 

Architektura XX w. - zachowanie jej autentyzmu i integralności" 

 

W dniach 3-5 października 2019 r. Gdynia była po raz siódmy miejscem spotkania 

międzynarodowego grona miłośników i znawców architektury modernistycznej. 

Odbyło to się za sprawą organizacji przez Miasto Gdynia międzynarodowej 

konferencji naukowej „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX 

w. - zachowanie jej autentyzmu i integralności". Współorganizatorem wszystkich 

sesji był i jest Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. Przypomnieć należy, że te 

konferencje zapoczątkowano w 2007 roku i dzisiaj, po osiągnięciu sukcesu 

międzynarodowego, włodarze miasta zapewniają, że „wrosły” one na stałe 

w kalendarz miejskich wydarzeń. Są one obecnie najważniejszym w Polsce i nie tylko, 

dużym cyklicznym wydarzeniem poświęconym obszarowi architektury 

modernistycznej. Po każdej konferencji, wygłaszane na niej naukowe referaty, 

wydawane są (bardzo starannie) przez Urząd Miasta Gdyni w formie recenzowanych 

książek, co stanowi wartościowy i niezwykły księgozbiór dla wszystkich 

interesujących się architekturą modernistyczną. Naukowe artykuły zawarte w tych 

wydawnictwach są jednostkowymi materiałami badawczymi, dotychczas nigdzie nie 

publikowanymi i są efektem badań i prac naukowców z całego świata.  

 
Foto: Dariusz Dębski 



27 

Jak co roku nad stroną merytoryczną konferencji czuwał komitet naukowy, w tym 

roku w składzie: dr arch. Jeremie Hoffmann (dyrektor Wydziału Ochrony Zabytków 

Miasta Tel Awiw-Jafa, Tel Awiw-Jafa, Izrael), doc. Nataša Koselj (przewodnicząca 

DOCOMOMO Slovenia, Lublana, Słowenia), prof. dr hab. Jadwiga W. Łukaszewicz 

(prezes Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS), prof. dr hab. inż. arch. Lucyna 

Nyka (dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej), prof. dr hab. Andrzej K. 

Olszewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. dr hab. 

Jacek Purchla (przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO), prof. dr hab. inż. 

arch. Maria Jolanta Sołtysik (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej), prof. ing. 

arch. DrSc. Vladimír Šlapeta Politechnika Brneńska, Brno, Czechy), dr hab. inż. arch. 

Robert Hirsch (Wydział Architektury PG, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni), dr 

inż. arch. Marek Stępa (pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni, Naczelnik Wydziału 

Ochrony Dziedzictwa). Miejscem dwudniowych obrad było Centrum Konferencyjne 

Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Gdyni. W tym roku 

w konferencji udział wzięło 32 dwóch prelegentów z dziewięciu krajów i prawie 

trzystu uczestników. 

 

 
Foto: Dariusz Dębski 

 

Pierwszy dzień rozpoczął się uroczystym otwarciem, w czasie którego przedstawiciel 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Marcinkowska odczytała 

list od minister Magdaleny Gawin (Generalny Konserwator Zabytków) informujący o 

wpisaniu modernistycznego Śródmieścia Gdyni na listę tentatywną UNESCO, co 

otwiera drogę do wpisania tego założenia urbanistycznego na listę UNESCO. 
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Otwierająca konferencję wiceprezydent Gdyni pani Katarzyna Gruszecka - Spychała 

podkreśliła, że jest to ukoronowanie wysiłku wielu osób, którzy swoją niespotykaną 

determinacją i żmudną, wytrwałą działalnością doprowadzili do tego, że w ciągu 

zaledwie kilku lat wpis ww. założenia na tę elitarną listę jest bardzo możliwy, co 

niektórym jeszcze kilka lat temu wydawało się całkowicie niemożliwe. Pozostaje więc 

wszystkim uczestniczącym w tym procesie - dzisiaj dziękować, a jutro już prosić 

i mobilizować do dalszej działalności, aby doprowadzili Gdynię do wpisania na ww. 

listę. 

Wracając do przebiegu konferencji trzeba zaznaczyć, że każdy dzień podzielony był 

na trzy sesje i kończył się wieczorem. Tytułem kronikarskim poniżej wymienię 

niektóre tematy wystąpień: 

1. prof. Michael Turner, Akademia Sztuk Pięknych i Projektowania Besaleela, 

(Jerozolima, Izrael) „Formy urbanistyczne XX wieku”. 

2. prof. dr Mart Kalm, Estońska Akademia Sztuk Pięknych (Tallin, Estonia) 

„Podobne zadania, różne odpowiedzi. O modernizmie okresu międzywojennego 

w krajach bałtyckich”. 

3. prof. dr Ana Maria Zahariade, Uniwersytet Architektury i Projektowania 

Miejskiego im. Iona Mincu (Bukareszt, Rumunia) „Va-et-vient pomiędzy polskim 

i rumuńskim modernizmem”. 

4. dr inż. arch. Jadwiga Urbanik, Politechnika Wrocławska, „Dom rosnący” 

w międzywojennych Niemczech. 

5. doc. dr Nataša Koselj, Przewodnicząca DOCOMOMO Slovenia (Lublana, 

Słowenia) „Korzenie słoweńskiego strukturalizmu - od Plećnika do Ravnikara 

i innych. Stulecie Szkoły Architektury w Lublanie i Bauhausu”. 

6. prof. Petr Vorlik, Politechnika Czeska w Pradze (Czechy) „Czeska 

architektura lat 80. w odniesieniu do krajobrazu i miasta”. 

7. dr Edward Denison, Szkoła Architektury Bartletta, Kolegium Uniwersyteckie 

w Londynie (Wielka Brytania) „Modernizm i antropocen - w kierunku 

postmodernizmu”. 

8. prof. dr Marija Dremaite, Uniwersytet Wileński (Litwa) „Drugie życie 

modernizmu socjalistycznego: problem integralności”. 

9. dr hab. Aleksander Buriak, mgr Maria Rusanowa, Charkowski Narodowy 

Uniwersytet Budownictwa i Architektury (Ukraina) „Zespół placu Wolności 

w Charkowie. Antologia strategii zachowania autentyczności architektury 

awangardy”. 
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10. prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, Politechnika Gdańska 

„Integralność portu i miasta. Idea urbanistyczna Juliana Rummla i jej wpływ na 

plany Gdyni)”. 

11. dr inż. Waldemar Affelt, PKN ICOMOS, Główna Komisja Konserwatorska, 

Prezes Stowarzyszenia Zabytkowa Gdynia „Ulubienie modernizmu, czyli gdyńska 

strategia formowania wspólnoty dziedzictwa”.  

12. mgr Celina Łozowska, Politechnika Gdańska/Biuro Miejskiego 

Konserwatora Zabytków w Gdyni „Zespół mieszkaniowo-usługowy ZUS przy ul. 

Partyzantów w Gdyni jako przykład nowoczesnego zintegrowania funkcji i formy”. 

13. dr arch. Jeremie Hoffmann, Dyrektor Wydziału Ochrony Zabytków Miasta 

Tel Awiw-Jafa (Izrael) „Nowoczesne zarządzanie”. 

14. mgr inż. Wolfgang H. Salcher, Federalne Biuro Ochrony Zabytków (Wiedeń, 

Austria) „Wyzwania ochrony naszej przeszłości w Wiedniu: Expo, Philips, sklepy 

i partia komunistyczna”. 

15. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. PP, Politechnika Poznańska 

„Granice modernizmu. O nowych formach, idei miasta zwartego oraz 

postmodernizmie”. 

16. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. PW, Politechnika Warszawska 

„Modernizm w architekturze polskiej wsi i miasteczka (1918-1939)”. 

17. dr Aneta Borowik, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Dokumentacji 

Architektury Biblioteki Śląskiej „Smutek odchodzenia architektury”. 

18. prof. dr Ivo Hammer, Villa Tugendhat, Wiedeń (Austria) „Materiały 

powierzchniowe mają znaczenie! Wykończenia fasad wyjątkowej architektury 

modernistycznej lat 20. i 30. w Europie”.  

19. inż. Vladimir Shukhov, Przewodniczący DOCOMOMO Russia (Rosja) 

„Ekspertyza Domu Mielnikowa przy wsparciu Getty Foundation”. 

20. dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, mgr inż. arch. Kamila Nowak, 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie „Koncepcje 

wysokich budynków biurowych w architekturze okresu modernizmu i ich wpływ 

na rozwiązania współczesne”. 

21. mgr inż. arch. Anna Syska, Miejski Konserwator Zabytków w Tychach „Tyski 

sposób na prefabrykację”. 

22. dr Vilte Janusauskaite, Uniwersytet Wileński (Litwa) „Modernizm 

a dziedzictwo, budownictwo mieszkaniowe a architektura? Intencje i praktyka 

ochrony architektury socjalistycznego modernizmu na Litwie”. 
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23. prof. dr hab. Jakub Lewicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków „Ochrona 

autentyzmu i integralności architektury modernistycznej - nowe doświadczenia 

na przykładzie Warszawy i Mazowsza”. 

24. dr inż. Kinga Kimic, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

„Dom i ogród modernistyczny okresu międzywojennego - integralność funkcji 

i formy”. 

25. mgr Paulius Tautvydas Laurinaitis, mgr Huriye Armagan Dogan, 

Politechnika Kowieńska (Litwa) „Fenomen kowieńskiego modernizmu: jego język 

i ukryty kontekst społeczny”. 

26. mgr inż. arch. Wojciech Bagiński, mgr inż. arch. Dorota Bagińska, dr inż. 

Kinga Kimic, D.W. Bagińscy architekci s.c., Miejski Ogród Zoologiczny 

w Warszawie/ Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

„Modelowa realizacja idei „funkcjonalny, ekonomiczny dom drewniany” 

z ogrodem - wzorcowy projekt Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy”. 

 

Wyżej wymienione wykłady wyczerpały część teoretyczną konferencji. Zamykał ją dr 

inż. arch. Marek Stępa (pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni, Naczelnik Wydziału 

Ochrony Dziedzictwa), który w swym przemówieniu podziękował organizatorom 

i prelegentom, ale podkreślił również rzecz bardzo ważną, czyli uczestnictwo 

w dwudniowych wykładach mieszkańców Gdyni. Podkreślił, przy tym, że ich 

nieprzymuszony przecież udział jest świadectwem niezwykłego zainteresowania 

gdyńskim modernizmem i wszystkimi działaniami, które się wokół tego obszaru 

dzieją. Tych zainteresowanych i dumnych z tego, że żyją w mieście o takiej 

charakterystycznej architekturze, z roku na rok przybywa i stają się oni 

ambasadorami promocji miasta i jego modernistycznych zabytków. 

Po wyczerpujących, ale niezwykle wartościowych i pouczających dwóch dniach 

prelekcji, w sobotę nastał czas na praktyczne zapoznanie się uczestników 

z przykładami gdyńskiego modernizmu. Organizatorzy przygotowali dwie trasy 

piesze i jedną autokarową (w związku z pokonywanymi odległościami między 

zwiedzanymi obiektami). Niestety ilość miejsc była ograniczona i obowiązywały 

zapisy. Jak zwykle, biorąc pod uwagę tematykę wycieczek, wielu chętnych miało 

dylemat, na którą mają się zapisać. Musieli dokonać wyboru, a to nie było łatwe.  

Nadmienić należy, że wartością dodaną tegorocznej konferencji była przygotowana 

(własnymi środkami) przez pana Mirosława Studniaka z Gdyni (wykonującego prace 

konserwatorskie i społecznego opiekuna zabytków) wystawa i prezentacja 
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przykładów konserwacji modernistycznych budynków w Gdyni. Oprócz ciekawych 

plansz pokazał on np. będące w trakcie konserwacji drzwi z budynku gdyńskiej YMCA 

oraz przykłady wielu użytkowych detali (np. klamki, poręcze, balustrady, kafle itp.), 

które były na wyposażeniu gdyńskich, modernistycznych budynków.  

Trzeba podkreślić, że jak zwykle, organizatorzy konferencji stanęli na wysokości 

zadania. Wszystko było przygotowane wzorowo. Świadczy to dobitnie o pełnym 

profesjonalizmie organizatorów. Na szczególne wyróżnienie zasługują wszyscy 

pracownicy Biura Konserwatora Zabytków w Gdyni, którzy swoim zaangażowaniem 

w organizację i zabezpieczenie konferencji stanowili „silny” pozytywny akcent tej 

konferencji. 

Wszyscy uczestnicy tegorocznej konferencji, jeszcze przed jej zakończeniem, 

podejmowali dyskusje na temat terminu wydania kolejnego tomu książki będącej 

zbiorem materiałów z tegorocznej sesji i ogłoszenia terminu organizacji kolejnej 

konferencji. 

 

Tekst opracowano wykorzystując treści z serwisu internetowego Miasta Gdynia:  

https://www.gdynia.pl/zabytki/konferencja-modernizm-w-europie-modernizm-w-gdyni,7218/ 

zapowiedz-7-konferencji-naukowej,532435, https://www.gdynia.pl/zabytki/aktualnosci-3,3709/  

zapraszamy-w-2021-roku-gdynia-zegna-badaczy-modernizmu,542709 oraz notatki własne. 

 

 

Magdalena Zmorzyńska 

Sesja krajoznawcza „W 100 lecie powrotu Pomorza do Rzeczypospolitej” 

 

Zarząd Oddziału PTTK Marynarki Wojennej i Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 

upamiętniły przypadającą w tym roku setną rocznicę Zaślubin Polski z Morzem 

organizując w dniu 2 lutego br. sesję krajoznawczą „W 100 lecie powrotu Pomorza 

do Rzeczypospolitej”. Miejscem konferencji był Klub Marynarki Wojennej Riwiera 

przy gdyńskiej plaży. Sesja rozpoczęła się od występu zespołu wokalnego Klubu 

Marynarki Wojennej, który zaprezentował wiązankę utworów o tematyce 

marynistycznej. Występ został przyjęty gorącymi brawami.  

Jako pierwszy w części naukowej sesji zaprezentował swój referat Robert 

Chrzanowski – historyk, przewodnik i instruktor krajoznawstwa. Tematem referatu 

było „Obejmowanie Pomorza przez Front Pomorski gen. Józefa Hallera”. Kolega 

Chrzanowski przypomniał ważne dla dziejów Polski i Pomorza miesiące od 

podpisania zawieszenia broni w Compiegne w listopadzie 1918 r., poprzez obrady 

konferencji pokojowej w Paryżu zakończonej podpisaniem traktatu wersalskiego 

https://www.gdynia.pl/zabytki/konferencja-modernizm-w-europie-modernizm-w-gdyni,7218/
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i wieńczący te wydarzenia symboliczny akt zaślubin dokonany w Pucku 10 lutego 

1920 r. Dopełnieniem były slajdy w obrazowy sposób ukazujące etapy zajmowania 

poszczególnych części Pomorza przez wojska generała Hallera.  

 

 
Foto: Magdalena Zmorzyńska 

 

Kolejny referat, „Dzieje zaślubin Polski z morzem”, wygłosił Krystian Mielczarski także 

przewodnik i instruktor krajoznawstwa. W historii Polski, oprócz pamiętnych 

wydarzeń z lutego 1920 r. mieliśmy przynajmniej 2 podobne uroczystości – w 1637 r. 

za czasów króla Władysława IV oraz w 1945 r., kiedy wojsko polskie zdobyło 

Kołobrzeg. W Kołobrzegu, jak dowodził kol. Mielczarski, już we wczesnym 

średniowieczu, miało miejsce pierwsze w dziejach naszej ojczyzny upamiętnienie 

spotkania Polaków z Bałtykiem dokonane przez biskupa Reinberna. Referatowi 

towarzyszył bogaty materiał ilustracyjny, pokazujący w jak różny sposób polscy 

artyści przedstawiali moment zaślubin.  

W uroczystościach puckich 1920 roku uczestniczyli m.in. Szwoleżerowie 

Rokitniańscy. Genezę powstania tej jednostki przedstawił Edmund Gruchała, 

Instruktor Krajoznawstwa Polski. Oddziały szwoleżerów zostały po raz pierwszy 

utworzone u boku Napoleona, ich następcy uczestniczyli w bitwie pod Rokitną 

w czasie I wojny światowej, a w 1920 r. towarzyszyli gen. Hallerowi podczas 

przejmowania Pomorza.  

Jako ostatni swój referat przedstawił Aleksander Gosk, zastępca Dyrektora Muzeum 

Marynarki Wojennej w Gdynia. Tematem bogato ilustrowanej prezentacji były 

początki Polskiej Marynarki Wojennej, którą w pierwszych latach II Rzeczypospolitej 

tworzyli oficerowie i marynarze pochodzący z trzech zaborów. Aleksander Gosk 
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przypomniał sylwetki pierwszych dowódców floty – admirałów: Nowotnego, 

Porębskiego, Unruga i Świrskiego oraz pierwsze okręty zakupione dla naszej floty, 

którą zapoczątkował ORP „Pomorzanin”. Wszystkie referaty zostały wysłuchane 

z dużym zainteresowaniem i nagrodzone brawami. 

 

 
Foto: Magdalena Zmorzyńska 

 

Po zakończonej sesji goście zostali zaproszeni do udziału w spacerze po Śródmieściu 

Gdyni poprowadzonym przez Magdalenę Zmorzyńską – historyka, przewodnika 

i instruktora krajoznawstwa. Celem spaceru było poznanie, nielicznych już niestety, 

zabytków, które „pamiętają” historyczny moment powrotu Polski po latach zaborów 

nad Morze Bałtyckie.  
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Propozycje 

 

Krzysztof Tęcza 

„Czeski zakątek” na Ziemi Kłodzkiej według Marcina Winkiela 

 

W poniedziałek 24 lutego 2020 roku w jeleniogórskiej filii Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu spotkali się przewodnicy sudeccy na szkoleniu 

zorganizowanym przez Koło Przewodników Sudeckich działające przy Oddziale PTTK 

„Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze. 

Marcin Winkiel – przewodnik sudecki, ceniony znawca kultury czeskiej, prezes 

wrocławskiego Studenckiego Koła Przewodników Sudeckich we Wrocławiu, przyjął 

zaproszenie by przybliżyć sprawy związane z ludnością pochodzenia czeskiego 

zamieszkującą od wieków teren w Hrabstwie Kłodzkim znajdujący się obecnie 

w granicach Polski. 

„Czeski zakątek” na Ziemi Kłodzkiej to teren położony obecnie po naszej stronie 

granicy. To tutaj przez wieki mieszkało sporo Czechów. Początki osadnictwa w tym 

terenie sięgają czasów panowania Jerzego z Podiebradów. To on wykupił w 1482 

roku te ziemie od książąt śląskich, a jako król Czech, włączył je w skład królestwa 

czeskiego i podzielił pomiędzy swoich synów.  

Ze względu na uwarunkowanie terenowe (otaczające je pasma górskie) tereny te 

cieszyły się pewnego rodzaju autonomią. Było tak nawet po zmianach przynależności 

państwowej. Gdy wydawano zarządzenia to adresowano je do Prowincji Śląsk oraz 

Hrabstwa Kłodzkiego, bo tak nazwano ten obszar. 

W roku 1742 ziemie te, razem ze Śląskiem, weszły w skład królestwa Prus. Czesi 

stracili wówczas kontrolę nad tymi terenami. Sprawiło to, że mieszkający tu Czesi 

znaleźli się w obcym państwie. Nie wyszło im to jednak na złe, gdyż ominęły ich walki 

religijne jakie opanowały kraj. Ludność autochtoniczna i ludność przybyła tu po roku 

1742, będąca przesiedleńcami z własnej woli, szukającymi zarobku i swobód 

religijnych, żyła w miarę spokojnie, nie niepokojona wydarzeniami jakie miały 

miejsce po drugiej stronie granicy.  

Powstanie „Czeskiego zakątka” określane jest na okres po I wojnie śląskiej. 

Oczywiście, jak to bywa podczas ustalania nowych granic państwowych, pojawiły się 

różne nietypowe sytuacje. Np. miejscowość Słone leżąca po tej stronie granicy była 

własnością czeskiego miasta Náchod. Podobnie miejscowość Brzozowice.  

Kudowa to miejscowość pochodzenia czeskiego. Początkowo znana jako Lipolitov 

była przysiółkiem Czermnej. Teraz jest zupełnie odwrotnie, to Czermna jest 
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przysiółkiem Kudowy. Najważniejsze jest to, że ta zapomniana wioska do dzisiaj ma 

tą samą nazwę. Nawet po II wojnie światowej jej nie zmieniono. Kudowa rozwinęła 

się jako miasto uzdrowiskowe. Dlatego zamiast rynku w centrum ma park zdrojowy. 

 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Czermna to największa wioska (Zakątka czeskiego), w której skupili się Czesi. Znana 

jest przede wszystkim z kaplicy czaszek, do której pierwsze eksponaty zbierał ksiądz 

Wacław Tomaszek. O dziwo na tutejszym cmentarzu zachowało się bardzo niewiele 

nagrobków, na których napisy ryte były w języku czeskim. Przeważnie jest to język 

niemiecki. Znajdujący się tu pomnik trzech kultur: Czechów, Polaków i Niemców 

uświadamia, że mieszkający tu Czesi musieli niejako wtapiać się w kulturę, w jakiej 

przyszło im mieszkać. Gdy chcemy zobaczyć typową zabudowę czeskiego zakątka 

wystarczy udać się na ul. Kościuszki. To tam zachowały się stare domy, chociaż nie 

koniecznie w stanie w jakim powinniśmy je widzieć. Typowe domy posiadały 

w szczycie dodatkową belkę, na której ryto różne intencje. Później tego typu ozdoba 

była pomijana, aż wreszcie całkowicie zapomniana. 

Niepisanym centrum „Czeskiego zakątka” jest miejscowość Pstrążna (obecnie 

dzielnica Kudowy). Czesi osiedlali się tam już od XIV wieku. Byli to uciekinierzy 

religijni. Kolejna fala uchodźców religijnych przybyła tutaj z Czech po wojnie 7-

letniej. Z obszerną historia tej ziemi można zapoznać się w Muzeum Kultury Ludowej 

Pogórza Sudeckiego. Ciekawostką jest fakt, że wśród nazwisk mieszkających tu ludzi 

powtarza się kila, np. Cvikýŕ, Lellek czy Benesch. 

Jeśli chodzi o język to kłodzka czeszczyzna jest jednym z dialektów 

wschodnioczeskich. Zaznaczają się tu niewielkie różnice w wymowie „v” – „w”. Gdy 
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w języku czeskim „w” nie występuje to tu mieszkańcy wyraźnie wymawiają „w”. 

Duży wpływ na ich język mieli otaczający ich zewsząd Niemcy.  

 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Omawiany teren posiada wiele atrakcji turystycznych. Jedną z nich jest „Czartowski 

kamień” nazywany także „Diabelskim Kamieniem”. Legenda mówi, że w miejscu tym 

stała kiedyś spora gospoda, w której odbywały się wielkie zabawy. Podczas jednej 

z nich, zorganizowanej w ostatnim dniu karnawału, do gospody przybył tajemniczy 

mężczyzna, który gorąco zachęcał wszystkich by prowadzić zabawę dalej po północy, 

mimo że nie powinno już tego się czynić. Spora część ludzi podchwyciła jego zachęty 

i bawiła się, mimo rozpoczęcia okresu postu. Wtedy ów mężczyzna ujawnił swoje 

oblicze. Okazało się, że był to diabeł. Postanowił on ukarać rozbawioną gawiedź za 

nie przestrzeganie postu i zamienił karczmę wraz z ich gośćmi w skałę. A mimo tego, 

że Góry Stołowe zbudowane są z piaskowca, diabeł zamienił gospodę w skałę 

granitową. Dlatego dzisiaj jest to wyjątkowa forma skalna na tym terenie. 

Wyjątkowym jest także to, że to diabeł ukarał grzesznych ludzi, okazując się stróżem 

praworządności i przestrzegania norm społecznych.  

Tradycyjnym rzemiosłem ludności na tym terenie było tkactwo, kamieniarstwo, 

rolnictwo, leśnictwo i górnictwo. Z tym, że tkacz początkowo zajmował się całością 

cyklu produkcyjnego, począwszy od zasiewu lnu, poprzez jego zbiór do efektu 

końcowego jakim było utkanie materiału. Zmieniło się to radykalnie w roku 1906 

kiedy to wybudowano pierwszą fabrykę lniarską z tysiącem krosien. Wówczas 

większość ludzi zarzuciła uprawę lnu i zaczęła pracować w fabryce jako typowi 

pracownicy. Kolejne zmiany zostały spowodowane wprowadzeniem bawełny. Wtedy 
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przestawało opłacać się prowadzić uprawy, wystarczyło bowiem pobrać od 

pośrednika materiał i już można było zająć się tkaniem. 

 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Nie wnikając w pozostałe rzemiosła, wypada powiedzieć, że najbardziej opłacalnym 

i szybko rozwijającym się rzemiosłem, jeśli zajęcie to można tak nazwać, było 

przemytnictwo. W tamtych czasach przemytnicy byli bardzo dobrze oceniani. To 

bowiem oni zaopatrywali lokalne społeczeństwo w mało dostępne produkty. 

Przemyt był jednym ze sposobów na dorobienie. Był jednak bardzo ryzykownym 

zawodem, można było stracić majątek ale i życie. Można jednak było także szybko 

się wzbogacić. Centrum przemytu była miejscowość Słone. Najczęściej przemycane 

na tereny czeskie były: sól, kawa, bawełna, proch. Odwrotnie: żywność i bydło. 

Zachowała się opowieść o pewnym przemytniku, który chciał przemycić przez 

granicę zakupionego na rynku cielaka. Ponieważ ten w miarę zbliżania się do granicy 

muczał coraz głośniej, przemytnik musiał wycofać się z próby przemytniczej. Nie 

chcąc jednak tracić spodziewanego zarobku podjął kolejną próbę. Tym razem spił 

cielaka gorzałką mając nadzieję, że ten będzie spokojny. Niestety nie przewidział, że 

cielak prowadzony przez góry będzie słabnął i w pewnym momencie musiał zarzucić 

go sobie na plecy i dalszą drogę nieść na barkach. 

Bardzo rozwiniętą formą przemytnictwa stał się przemyt publikacji religijnych z Prus, 

gdzie panowała swoboda jeśli chodzi o druk takich dzieł, do Austrii gdzie 

wprowadzono urzędowy zakaz druku biblii czy katechizmów religii niezgodnych 

z państwową. 
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Wspominałem, że praca przemytnicza wiązała się z ryzykiem utraty życia. Zachował 

się przekaz mówiący o tym jak po przyjęciu do pracy w straży młodego przystojnego 

mężczyznę namówiono go by udał się do miejscowej gospody i wkradł w łaski córki 

gospodarza. Miał w ten sposób pozyskiwać od niej informacje o planowanych 

próbach przemytniczych. Gdy jej ojciec przejrzał ten chytry plan namówił córkę by ta 

wydobyła od niego informacje w jakim miejscu najłatwiej przekroczyć granicę nie 

spotkawszy żołnierzy. Niestety młodzieniec zdradził swoją lubą i gdy przemytnicy 

dotarli w ustalone miejsce zostali otoczeni i wezwani do poddania się. Ponieważ nie 

usłuchali rozpoczęła się wymiana ognia w rezultacie której wszyscy, zarówno 

żołnierze jak i przemytnicy, stracili życie. Nikt z tam obecnych nie przeżył. 

Na terenach Hrabstwa Kłodzkiego żyli zarówno protestanci jak i katolicy. Katolicy 

pobudowali wiele kościołów. Z tych najbardziej znanych zachowały się sanktuaria 

w Wambierzycach, Bardzie czy Kłodzku. Organizowane wówczas pielgrzymki ściągały 

rzesze pątników liczące w skali roku do 100 tysięcy osób. „Czeski zakątek” stał się 

enklawą protestantyzmu. 

Pierwszy kościół protestancki wybudowano w 1798 roku w Kudowie. Jego 

usytuowanie wynikało z miejsca zamieszkania fundatora. Ponieważ centrum 

wyznania było w Pstrążnej kolejny kościół powstał właśnie tam. Początkowo była to 

świątynia drewniana, później murowana. 

Czesi mieszkający na tych terenach chcieli stworzyć „Czeski Śląsk”. Próby 

podejmowane po II wojnie światowej nie przyniosły jednak oczekiwanych 

rezultatów. A ich plany były dalekosiężne. Obejmowały bowiem nie tylko tereny 

Hrabstwa Kłodzkiego ale także okolice Wałbrzycha i Jeleniej Góry. Przeprowadzone 

referendum ukazało, że na 150 tysięcy mieszkańców tylko 5 tysięcy opowiadało się 

za proponowaną przynależnością państwową.  

W pierwszych latach powojennych ze wspomnianych 5 tysięcy Czechów pozostało 

na tych terenach tylko 10% ludności. Pozostali wyjechali do Czech. W latach 

późniejszych znaczna część, tych którzy pozostali, wyemigrowała do Niemiec. Ci, 

którzy pozostali pogodzili się z nową rzeczywistością i swoje życie dokończyli w 

Polsce. Ostatnia prawdziwa Czeszka urodzona w 1928 roku w Pstrążnej zmarła w 

2015 roku. Była nią Marie Hauschke. Pytana kim jest odpowiadała; serce mam 

czeskie, głowę niemiecką, a papiery polskie.  
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Krzysztof Tęcza 

Rumunia to nie tylko Dracula 

 

W piątek 6 marca 2020 roku w Izerskiej Chacie w ramach Terra Incognita Krzysztof 

Rostek opowiadał o Rumunii. Przede wszystkim uzmysłowił przybyłym, że kraj ten 

w ostatnich latach zmienił się nie do poznania. Dzisiaj Rumunia mająca 240 tysięcy 

km kw. powierzchni zamieszkiwana jest przez 22 mln ludzi. Z tego 10 % mieszka 

w stolicy - Bukareszcie.  

Jeśli chodzi o turystykę to oprócz licznych zabytków Rumunia jest rajem dla osób 

chodzących po górach. 30% kraju to tereny górskie. W Karpatach Południowych 

znajdują się masywy górskie: Retezacie (do 2509 metrów n.p.m.), Paringu (do 2518 

metrów), Góry Fogarskie (do 2544 metry) i Bucegi (do 2507 metrów). Ze względu na 

ich ukształtowanie przypominające nasze Tatry wytyczone szlaki turystyczne stawiają 

przed wędrowcami spore wyzwanie. Zwłaszcza, gdy popada deszcz. Mokre skały 

praktycznie uniemożliwiają bezpieczne chodzenie a podczas burz turysta nie ma 

gdzie się schować. Schronisk bowiem w górach rumuńskich jest niewiele. Na 

szczęście przepisy zezwalają na rozbijanie obozowiska nawet na terenach parków 

narodowych. Można to jednak czynić tylko na równych terenach położonych nad 

zbiornikami wodnymi. Chodzi o dostęp do wody pitnej. Czasami turyści mogą 

skorzystać z bezpłatnych schronów o niewielkim komforcie ale zabezpieczających od 

wiatrów i niepogody. 

Krzysztof Rostek jest doświadczonym przewodnikiem górskim, który w Rumuni 

bywał już wielokrotnie. Dlatego zachęcał także do podróży krajoznawczej po 

zabytkowych miastach.  

Ciekawą miejscowością jest Alba Julia z potężną twierdzą zbudowaną przez 

Austriaków. To na jej terenie znajdują się dwa najważniejsze zabytki miasta. 

Pierwszym jest katedra prawosławna – Sobór Koronacyjny. Zbudowano go w latach 

1921-22 dla uczczenia zjednoczenia Siedmiogrodu z Rumunią. To w nim w roku 1922 

koronowano na króla Rumuni Ferdynanda I. Drugim, znacznie ważniejszym obiektem 

jest katedra katolicka św. Michała z XIII wieku. To w niej znajduje się nekropolia 

niezwykle zasłużonego, przede wszystkim dla Węgier, rodu Hunyadich. W Kaplicy 

Królewskiej umieszczono renesansowe sarkofagi zmarłej tutaj w 1559 roku Izabeli 

Jagiellonki i jej syna Jana Zygmunta Zápolyi. Przekazy mówią, że Zápolyia wżeniwszy 

się w ród Jagiellonów bardzo chciał mieć następcę tronu. Gdy wreszcie ten przyszedł 

na świat szczęśliwy ojciec wydał ucztę trwającą trzy dni. Niestety sam nie podołał 

wyzwaniu i wyzionął ducha. 
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Na terenie twierdzy znajduje się jeszcze pomnik Michała Walecznego 

przedstawionego jako wojownika siedzącego na pięknym rumaku. Nie ma w tym nic 

dziwnego zważywszy, że to on zjednoczył trzy księstwa w jedno państwo.  

 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Jeśli chodzi o tytułowego Draculę to Vlad Tepes czy Wład III Palownik urodził się 

w roku 1431 w miejscowości Sighisoara gdzie do dzisiaj stoi jego dom. Jest on co 

prawda znacznie rozbudowany w stosunku do pierwowzoru jednak wyróżnia się 

w otoczeniu żółtym kolorem fasady. Vlad był jednym z czterech synów Vlada III 

zwanego Diabłem, członka Zakonu Smoka powołanego przez Zygmunta 

Luksemburskiego do obrony chrześcijaństwa. Niestety nie zachowała się żadna 

rycina czy obraz przedstawiający Drakulę. Dlatego gdy natrafiono na portret 

przedstawiający mężczyznę o wyłupiastych oczach przyjęto, że jest to jego 

podobizna.  

Sam Vlad miał bardzo bogate życie. Wsławił się jednak w historii swoim wielkim 

okrucieństwem. Przeciwników uśmiercał nabijając ich na drewniane pale. Czasami 

zdarzało mu się uhonorować ważniejszych jeńców poprzez nabicie ich na pale 

wyższe od innych. Nic też dziwnego, że nadano mu przydomek Palownik. Vlad zginął 
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podczas podróży i został pochowany w Monastyrze Snagov. Z tym, że jego głowę 

zakonserwowaną w miodzie odesłano do Stambułu. Według przekazów podczas 

panowania Vlada z jego rozkazu poprzez nabicie na pal zginęło 40 tysięcy osób. 

Po jego śmierci zaczęły krążyć opowieści, że stał się on wampirem i przesypiając całe 

dnie w trumnie, wstaje wieczorem by krążąc nocą po okolicy posilać się ludzką krwią. 

Może w tych opowieściach nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie fakt, że gdy otwarto 

jego grób okazał się on pustym.  

 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Ciekawym regionem jest Bukowina. Znajduje się tam wiele miejscowości z ludnością 

o polskich korzeniach. Są to m. in.: Nowy Sołoniec, Plesza, Poiana Mikului, Kaczyka, 

Góra Humorolui. Z reguły działają w nich „Domy polskie”.  

Jeśli chodzi o miejscowość Kaczyka to najbardziej znaną imprezą jest organizowany 

tam odpust. Znajduje się tam sanktuarium maryjne, w którym odprawiane są 

nabożeństwa w języku polskim. Miejscowość ta swój rozwój zawdzięcza cesarzowi 

Józefowi II, który w roku 1782 wydał rozkaz poszukiwania soli kamiennej na 

Bukowinie. Dzięki temu już w roku 1791 ruszyła kopalnia soli w Kaczyce. Przed II 

wojną światową mieszkało tu 600 Polaków. Byli tu także Niemcy, Ukraińcy, Rumuni 

i Węgrzy. Jeśli chodzi o kopalnię, to w dużej mierze swój rozwój zawdzięcza ona 

Polakom. To oni są autorami zlokalizowanych pod ziemia takich obiektów jak: 

kaplica, sala zabaw czy sztuczne jeziorka. Dzisiaj kupując bilet za równowartość 10 

złotych można nie tylko zwiedzić kopalnię soli ale także skorzystać z organizowanych 

tam imprez. Najważniejszym jest by wyjść na powierzchnię przed zamknięciem 

obiektu. Chociaż taki nietypowy nocleg wcale nie jest zły. 
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Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Oczywiście kopalń soli w tym regionie znajduje się o wiele więcej. Z jedną z nich 

wiąże się legenda o pierścieni świętej Kingi. Otóż ta, gdy jej ojciec król węgierski Bela 

IV przyrzekł jej rękę księciu sandomierskiemu Bolesławowi, przyszłemu władcy 

Polski, ta spełniając wolę ojca a jednocześnie chcąc zabrać do swojej nowej ojczyzny 

to co najcenniejsze czyli pokłady soli, wrzuciła do podarowanej jej w wianie kopalni 

soli w miejscowości Praid swój pierścień zaręczynowy. Wiele lat później odnaleziono 

ów pierścień w okolicach Bochni. Okazało się wówczas, że odkryto tam tak wielkie 

pokłady soli, że zbudowano kopalnię, która przynosiła niesamowite zyski dla 

królestwa. 

Wielkie emocje wśród turystów zwiedzających Rumunię wzbudzają wulkany błotne. 

Najbardziej znane są w okręgu Buzãu. Dawniej rozkopywano stożki, jednak te bardzo 

szybko odbudowywały się. Niektórzy próbują nawet kąpieli błotnych, jest to jednak 

bardzo niebezpieczne gdyż nigdy nie wiadomo jak głęboka jest masa błotna. 

Oczywiście na całym terenie obowiązuje zakaz używania otwartego ognia oraz 

palenia papierosów. 

Jeśli chodzi o górską turystykę pieszą to jest ona niezwykle wymagająca. Główną 

przyczyna trudności są sięgające 2,5 tysiąca metrów góry. Ze względu na ich budowę 

prowadzące po nich trasy turystyczne są niezwykle strome. Dlatego każdy kto 

wybiera się na wędrówkę po Karpatach Rumuńskich powinien posiadać dobrą 

kondycję, wykazywać się dobrą orientacją w terenie oraz posiadać stosowny sprzęt. 

Niestety większość widocznych ścieżek jest wydeptanych przez pasące się tu owce. 
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Dlatego nieświadomie można utknąć w miejscu, z którego nie prowadzi żadna droga. 

Do tego, właśnie ze względu na wysokość, panujące tu warunki pogodowe potrafią 

szybko zmieniać się na wręcz ekstremalne. Trzeba być na to przygotowanym. 

Pocieszeniem jest fakt, że w ostatnich latach ilość turystów zwiększa się niemal 

lawinowo, a co za tym idzie mamy spore szanse, iż nie będziemy sami na szlaku. Ze 

względu na niedużą ilość schronisk turystycznych buduje się w górach 

samoobsługowe schrony turystyczne zapewniające schronienie w razie załamania 

pogody. Nie są one jednak zbyt komfortowe.  

Najbardziej odwiedzane w Rumunii są bez wątpienia Góry Fogarskie w Karpatach 

Południowych. Aby poznać je w miarę dokładnie trzeba przeznaczyć na wyprawę po 

nich około 7 do 10 dni. Warto jednak tak uczynić gdyż jest to najwyższe pasmo 

Karpat a zarazem Rumunii. Znajdują si tu szczyty o wysokości: Moldoveanu (2544 

metry n. p. m.), Negoiu (2535 metrów), czy Vistea Mare (2527 metrów). To w tych 

górach znajduje się miejsce porównywalne do tatrzańskiej Orlej Perci.  

Ze względu na surowe warunki klimatyczne Góry Fogarskie stanowią poważne 

wyzwanie dla turystów. Prowadząca tu szosa zamykana jest jesienią a otwierana gdy 

zejdzie śnieg. Najczęściej ma to miejsce w maju, ale bywa, że śnieg zalega jeszcze w 

czerwcu.  

Jak więc widać Rumunia, dzisiejsza Rumunia, jest krajem godnym polecenia i wartym 

wyruszenia na wędrówkę po nim. Zatem zachęcam do podjęcia takiego wyzwania. 
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Jubileusze 

 

Stanisław Maciej Gębski 

Zakończenie sezonu turystycznego Klubu Turystyki Kwalifikowanej „Ostańce” 

Oddziału PTTK im. dr. Aleksandra Majkowskiego w Sopocie (Rewa 18-20 

października 2019 r.) 

 

Rok 2019 jest szczególnym ze względu na różne rocznice i bieżące zdarzenia, które 

na długo pozostaną w pamięci bo zapewne będą miały nie mały wpływ na 

kształtowanie się bliższej i dalszej przyszłości. 

Spotkaliśmy się w Rewie koło Gdyni tuż po obchodach 80 rocznicy wybuchu II wojny 

światowej w 35 rocznicę powstania naszego Klubu. Nie przez przypadek wybraliśmy 

to miejsce gdyż Kępa Oksywska, Gdynia i Gdańsk to miasta, w których historię na 

stałe wpisała się obrona Ojczyzny przed najeźdźcą niemieckim we wrześniu 1939 r., 

nie tylko poprzez funkcjonującą w pamięci obroną Westerplatte. Dlatego też zostały 

pominięte w programie krajoznawczym obiekty powszechnie znane i prawie zawsze 

odwiedzane przez turystów. 

Spotkaliśmy się wieczorem w piątek (18. X.) w pensjonacie „Krystyna”, po kolacji 

jeszcze nieoficjalnie rozpoczęliśmy wspominać imprezy z 35-letniej historii Klubu, 

oglądając zdjęcia w albumach oraz zdjęcia i filmy na ekranie, gdzie przekonaliśmy się 

jak nie tylko wtedy wyglądaliśmy ale i do jakich wyczynów byliśmy zdolni na 

spływach kajakowych czy pieszych wędrówkach górskich. 

Tego wieczoru wyświetliliśmy również zdjęcia z wyjątkowej uroczystości jaka odbyła 

się 15 czerwca w auli Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie. Był to Pierwszy Memoriał im. prof. I. M. Bocheńskiego czyli 

Akademickiego Pożegnania (uroczysty pochówek) osób które przekazały swoje ciała 

nauce. Wśród nich była ś. p. Anna Wanda Andrusikiewicz, która zmarła 26 sierpnia 

2012 r .- Członek Honorowy PTTK i Członek Honorowy naszego Klubu. 

W sobotę z samego rana zaczęliśmy realizować bogaty program krajoznawczy. 

Jeszcze przed śniadaniem pojechaliśmy zobaczyć na cyplu Rewskim Ogólnopolską 

Aleję Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie po 

śniadaniu 5 samochodami udaliśmy się na prawie 10-godzinną okrężną wycieczkę 

krajoznawczą liczącą 135 km, w której uczestniczyło 22 osoby. 
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Foto: Stanisław Maciej Gębski. Gdynia - Oksywie Cmentarz Marynarki Wojennej przy 

ul. Muchowskiego 

 

Najpierw zatrzymaliśmy się w Kosakowie gdzie zapaliliśmy znicze pamięci 

w kwaterze Żołnierzy Wojska Polskiego, obrońców Kępy Oksywskiej we wrześniu 

1939 r., a następnie udaliśmy się na Cmentarz Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu 

- przy u. Muchowskiego - miejscu szczególnym, gdzie 15.X.2018 r. z udziałem 

Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbył się pochówek admirała Józefa Unruga 

w Kwaterze Pamięci. Pochowano tam również jego podwładnych odnalezionych 

w kwaterze na Łączce na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie - 

kontradmirała Stanisława Mieszkowskiego, kontradmirała Jerzego Staniewicza 

i komandora Zbigniewa Przybyszewskiego. Tu również zapaliliśmy znicze pamięci. 

Obok znajduje się 18 nagrobków granitowych ofiar stalinowskich zbrodni. Po obu 

miejscach oprowadzał nas nasz przyjaciel kol. kmdr por. rez. lek. med. Józef Bartnicki 

który dosyć szczegółowo przedstawił nam sytuację żołnierzy WP w 1939 r. oraz 

drogę życiową w/w zasłużonych admirałów twórców Marynarki Wojennej 

straconych po II Wojnie Światowej przez zbrodniarzy stalinowskich. 

Następnie pojechaliśmy pod XIV wieczny kościół p.w. Św. Michała Archanioła gdzie 

na cmentarzu zapaliliśmy znicze na grobie Antoniego Abrahama - „Króla Kaszubów”, 

który walczył o przyłączenie Kaszub do Polski w Wersalu, i Bernarda Chrzanowskiego 

wielce zasłużonego dla Kaszubów poznańskiego adwokata, który w latach 1910-1913 

dokładnie zwiedził pomorskie wybrzeże Bałtyku. Kolejnym miejscem było Muzeum 

Emigracji, które ostatnio stało się jednym z ważniejszych obiektów do zwiedzania nie 
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tylko przez krajoznawców, gdyż pokazuje historię naszej emigracji w ostatnich 200 

latach. 

 

 
Foto: Stanisław Maciej Gębski. Puck-pomnik Józefa Hallera 

 

Następnym etapem był Puck gdzie czekali już na nas ks. Rajmund Lamentowicz i kol. 

Edwin F. Kozłowski (Kociewiak) Członek Honorowy PTTK i naszego Klubu, który 

zapoznał nas z historią pierwszego portu RP i oprowadził po głównych zabytkach 

miasta oraz przedstawił historię Zaślubin Polski z Morzem 10 lutego 1920 r. przez 

gen. broni Józefa Hallera.  

Po przekąsce pojechaliśmy do Piaśnicy gdzie w lasach znajduje się nekropolia 

uświęcona krwią męczeńską 12 000 ofiar zamordowanych przez zbrodniarzy 

niemieckich w okresie od jesieni 1939 roku do wiosny 1940 r., pochowanych w 35 

zbiorowych mogiłach, nazywanej Kaszubską Golgotą. Jeszcze do niedawna miejsce 

to nie było znane w polskiej historii - było przemilczane, mówiło się tylko 

o Oświęcimiu i Majdanku. Na szczęście teraz jest już coraz bardziej znane m.in. dzięki 

filmowi „Kamerdyner” i powstającym Muzeum Piaśnickim w Wejherowie. Tutaj jest 

pochowana m.in. błogosławiona Alicja Kotowska siostra zmartwychwstanka. Lasy 

Piaśnickie stały się Sanktuarium narodowo-kościelnym archidiecezji gdańskiej, gdzie 

odbywają się pielgrzymki w Święto Odzyskania Niepodległości. 

Tutaj nasz kapelan ks. Rajmund Lamentowicz odprawił mszę świętą w intencji 

pomordowanych Polaków. 

Na zakończenie wycieczki zatrzymaliśmy się w Wejherowie przy ścieżkach Kalwarii 

Wejherowskiej zwanej „Kaszubską Jerozolimą” powstałej w XVII wieku z inicjatywy 

Jakuba Wejhera założyciela w 1643 roku miasta Wejherowa. Cały szlak Kalwarii 
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Kaszubskiej liczy około 4,6 km, posiada 26 kapliczek a jego przejście zajmuje około 

2,5 godziny. 

 

 
Foto: Stanisław Maciej Gębski. Msza święta w Piaśnicy 

 

W czerwcu 1953 roku „Świętymi Górami” pielgrzymował ks. kard. Karol Wojtyła 

późniejszy papież św. Jan Paweł II. Szczególnie pięknie wyglądają ścieżki kalwaryjskie 

jesienią w słońcu pożółkłych liści buczyn porastających pogórze morenowe. 

Po powrocie, już o zmroku, do naszej bazy w „Krystynie” o godz. 19 - tej zasiedliśmy 

do uroczystej obiadokolacji w 29 osób, połączonej ze świętowaniem 35-lecia Klubu 

z udziałem prezesa Oddziału PTTK w Sopocie Kol. Rafała Kubisia. Część oficjalna 

rozpoczęła się od wręczenia przez Honorowego Członka PTTK kol. Edwina F. 

Kozłowskiego Złotych Honorowych Odznak PTTK przyznanych 15.V.2019 roku przez Z 

G PTTK w Warszawie. Otrzymali je Jarosław Mularewicz - prezes KTK „Ostańce” i ks. 

kan. prob. Rajmund Lamentowicz (nasz kapelan). Ponadto Jarek otrzymał rocznik 

Ziemi wydanej w 2018 r. poświęcony Wiśle, a ks. Rajmund Biuletyny IPN poświęcone 

św. Janowi Pawłowi II. Dyplom Honorowego Członka Klubu miał otrzymać Andrzej 

Steć - wiceprezes KTK „Ostańce” ale ze względu na nieobecność otrzymał go 11 

listopada w Gdańsku. 

Następnie Rafał Kubiś - prezes ZO PTTK w Sopocie wręczył Jarosławowi 

Mularewiczowi - prezesowi KTK „Ostańce” okolicznościową plakietkę dla Klubu 

z podziękowaniem za dotychczasowe dokonania Klubu a Tadeuszowi Siwickiemu - 

wiceprezesowi Klubu i wieloletniemu komandorowi spływów im. Stanisława 

Bielikowicza List Gratulacyjny od Pomorskiego Porozumienia Oddziałów PTTK 
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w Gdańsku oraz publikację „Poznajemy Niepodległą od krajoznawstwa retro do 

krajoznawstwa 2,0”. Na zakończenie części oficjalnej prezes i wiceprezes 

„Ostańców” w imieniu wszystkich wręczyli okolicznościowy Dyplom Stanisławowi 

Gębskiemu - prezesowi Honorowemu Klubu wraz z upominkami książkowymi 

i bukietem kwiatów dla niego i jego małżonki Danuty Giecołd-Gębskiej w przeszłości 

skarbnika Klubu i stałego sponsora Klubu (do dziś) z podziękowaniem za 

dotychczasową działalność. 

Były też życzenia indywidualne dla S. Gębskiego od niektórych „starych” członków i 

sympatyków Klubu. Potem był toast z szampanem i tradycyjne 100 lat. 

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowy „Informator Krajoznawczy 

z zakończenia sezonu turystycznego w Rewie” liczący 120 stron z wkładką PRO 

MEMORIA Członków i Sympatyków KTK „Ostańce”, którzy odeszli na niebiańskie 

szlaki w okresie 35 lat działalności Klubu obejmujący 15 osób. Każdy „biogram” 

przedstawia zdjęcie grobu z podanym miejscem pochówku i jego lokalizację oraz 

zdjęcie osoby z okresu naszej wspólnej ziemskiej wędrówki. Powstał on dzięki 

niezawodnemu wsparciu już jedynego sponsora, którym jest wspomniana Danuta 

Giecołd-Gębska. 

 
Foto: Stanisław Maciej Gębski. Stanisław Bielikowicz - patron spływów - cmentarz 

w Lidzbarku Warmińskim 

 

Nastąpił czas wspomnień i oglądania rozpoczętych wczoraj zdjęć z kolejnych imprez. 

Przed północą poszliśmy w końcu spać bo jutro czekał na nas dalszy ciąg programu 

krajoznawczego. 
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Po śniadaniu część osób musiała się z nami pożegnać, a reszta (18 osób) 

kontynuowała dalsze zwiedzanie przez Gdynię - Sopot - do Gdańska. Zaczęliśmy od 

Pomnika Polski Morskiej (projekt pracowni prof. Adama Gettera) odsłoniętego 24 

czerwca 2018 roku przy Skwerze Kościuszki w obecności Prezydenta RP Andrzeja 

Dudy i Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Po pamiątkowym zdjęciu 

i zapaleniu zniczy poszliśmy na pobliski Plac Kaszubski gdzie stoi pomnik Antoniego 

Abrahama. Po drodze zapaliliśmy znicze pod Pomnikiem Ofiar Terroru 

Komunistycznego odsłoniętego 8.II.1998 r., zbudowanego wg projektu Dąbrówki 

Tyślewicz, stojącego u zbiegu ul. Świętojańskiej i ul. Puławskiego, prawie vis a vis 

budynku, w którym w latach 1947-1956 miała siedzibę Informacja Wojskowa 

(Świętojańska 9). 

 

 
Foto: Stanisław Maciej Gębski. Gdynia - Redłowo Cmentarz Obrońców Wybrzeża 

w 1939 r. ul. Legionów 

 

Kolejnym naszym miejscem gdzie oddaliśmy hołd żołnierzom września 1939 roku, 

zapalając znicze, był Cmentarz Obrońców Wybrzeża w Redłowie założony w latach 

1946-1948 gdzie są groby 581 poległych żołnierzy września wraz z ich dowódcą płk. 

Stanisławem Dąbkiem pośmiertnie awansowanym do stopnia gen. brygady, obok 

pochowany jest m.in. kontradmirał Włodzimierz Steyer - dowódca Rejonu 

Umocnionego Hel. Ponadto w centralnej części jest pomnik marynarzy polskich, 

pomnik katyński i pomnik zamordowanych przez reżim stalinowski komandorów 
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Polskiej Marynarki Wojennej. Druga część cmentarza jest miejscem spoczynku 

w zbiorowych mogiłach 1325 żołnierzy radzieckich poległych w walkach o Gdynię. 

W tej części umieszczono też pomnik „Wdzięczności” projektu Mariana Wnuka 

przedstawiający kobietę żołnierza ze sztandarem, postawionym w 1955 r. na 

Skwerze Kościuszki (dziś stoi tam Pomnik Polski Morskiej) a przeniesiony później 

tutaj na cmentarz. 

Po drodze do Gdańska w Sopocie z okien samochodów obejrzeliśmy odsłonięty 

20.XII.1998 roku pomnik Armii Krajowej przy ul. Armii Krajowej vis a vis Uniwersytetu 

Gdańskiego projektu warszawskich artystów Tadeusza Markiewicza i Andrzeja 

Karwowskiego. Obok niego znajduje się „symboliczny” pęknięty kamień poświęcony 

zamordowanej 28.VIII.1946 r. przez zbrodniarzy komunistycznych, nie mającej 18 lat 

„INCE - Danucie Siedzikównej”, sanitariuszce 4 Szwadronu 5 Wileńskiej Brygady AK 

Zygmunta E. Szendzielarza ps. „Łupaszko”. Została pochowana na Cmentarzu 

Garnizonowym w Gdańsku przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego po odnalezieniu jej zwłok 

w 2014 r. Uroczysty pogrzeb państwowy odbył się 28 sierpnia 2016 r. z udziałem 

Prezydenta Andrzeja Dudy. 

Kolejnym miejscem na naszej trasie był Cmentarz - Pomnik Ofiar Zbrodni 

Niemieckich 1939 - 1945 na Gdańskiej Zaspie - jest to Sanktuariom Kościelno-

Narodowe Archidiecezji Gdańskiej przy ul. Chrobrego. Po drodze jadąc Aleją Jana 

Pawła II widzieliśmy pomnik poświęcony 38 obrońcom Poczty Polskiej w miejscu 

gdzie je odkryto 28.VIII.1991 r. - na terenie dawnej strzelnicy na Zaspie, których 

przeniesiono na Cmentarz na Zaspie. 

Cmentarz na Zaspie jest miejscem pochówku Obrońców Poczty Polskiej, szczątków 

celników i kolejarzy zamordowanych przez Niemców w Szymankowie, działaczy 

gdańskiej Polonii i więźniów głównie z obozu Stutthof. Oprócz Polaków chowano tu 

także osoby innej narodowości m.in. Rosjan i Żydów. Udaliśmy się do kwatery 

Obrońców Poczty Polskiej gdzie zapaliliśmy znicze pamięci, kolejne zapaliliśmy pod 

krzyżem poświęconym 1.IX.1981 r. przez bp. Lecha Kaczmarka. 

Ostatnim punktem naszej wędrówki było Muzeum II Wojny Światowej leżące na 

obrzeżu Starego Miasta przy pl. Władysława Bartoszewskiego, przed którym stoi 

pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego zamordowanego 25 maja 1948 roku przez 

komunistycznych oprawców strzałem w tył głowy w więzieniu mokotowskim 

w Warszawie przy ul. Mokotowskiej. Pomnik został odsłonięty 17 września 2019 

roku tuż przed godz.18.00. Data nie została wybrana przypadkowo. Właśnie tego 

dnia przypadła okrągła 80 rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę, która 

zakończyła się tzw. czwartym rozbiorem Polski. Wystawa stała w muzeum opowiada 
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o drodze do wojny z udziałem polskich bohaterów i jej przebiegu oraz 

konsekwencjach. Po prawie 2 godzinnym zwiedzaniu i pożegnaniu się po 16-tej, 

pełni zadumy i zapewne refleksji rozjechaliśmy się do domów. 

 

 
Foto: Stanisław Maciej Gębski. Gdańsk - Zaspa, kwatera Obrońców Poczty Polskiej 

 

 
Foto: Stanisław Maciej Gębski. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz pomnik 

Witolda Pileckiego 

 

Na zakończenie chcę się podzielić niezbyt optymistyczną refleksją. Nie możemy 

bezczynnie patrzeć na panoszące się zło i popierać samoograniczanie się przez 

autocenzurę lub cenzurę. To nas może tylko prowadzić do upadku i dalszych 

podziałów. Najbardziej bolesne jest to, że i wśród członków PTTK są osoby które 
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raczej świadomie chcą wprowadzić ograniczenia nie mające nic wspólnego 

z wartościami i tradycją PTT i PTK protoplastów PTTK, dla których patriotyzm 

i niepodległość były największą wartością. Miejmy nadzieję, że są to przypadki 

odosobnione. 

 

 

Krzysztof Tęcza 

Pierwsza wycieczka Rajdu na Raty 2020 - Rajd na Raty ma już pół wieku 

  

W niedzielę 23 lutego 2020 roku Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” 

w Jeleniej Górze zaprosił chętnych na pierwszą w tym roku oficjalną wycieczkę Rajdu 

na Raty. Może nie byłoby w tym fakcie nic nadzwyczajnego gdyby nie to, że Rajd na 

Raty w roku obecnym prowadzony jest już po raz pięćdziesiąty. Tak, pierwsza 

wycieczka miała miejsce równo pięćdziesiąt lat temu. 

  

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Imprezę zainicjował nieżyjący już Teofil Ligenza vel Ozimek, który chciał w ten 

sposób zachęcić osoby chętne do aktywności fizycznej a nie znające terenu do 

wyjścia z domu i spędzania niedzieli wraz z innymi na łonie natury. Pierwsze 

wycieczki wyglądały nieco inaczej niż obecnie. Wtedy przede wszystkim mało który 

uczestnik posiadał odpowiednie wyposażenie turystyczne. To były czasy, kiedy 

trudno było kupić cokolwiek związane z uprawianiem turystyki. Dlatego zdarzały się 
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wycieczki, w których uczestnicy ubrani byli tak jak w tygodniu, szli w pantoflach, 

w ręku trzymali torbę lub siatkę z drugim śniadaniem. Nikomu to jednak nie 

przeszkadzało. Wszyscy byli zadowoleni, że mogą wyrwać się z miasta, że mogą 

spędzić mile czas wśród takich samych zapaleńców jak i oni. A trzeba wiedzieć, że 

w tamtych czasach mało było ludzi znających okolice na tyle by móc bezpiecznie 

poprowadzić grupę. PTTK posiadało tzw. kadrę programową czyli osoby 

odpowiednio przeszkolone, które zdały stosowne egzaminy uzyskując uprawnienia 

do prowadzenia grup turystycznych, ale osób takich nie było zbyt dużo. Dlatego 

komandor Rajdu, tak jak i dzisiaj, prowadzi największą ilość wycieczek w roku. Wtedy 

także był problem ze znalezieniem chętnych do poprowadzenia niedzielnych 

wycieczek. Wszyscy prowadzący robili to w czynie społecznym nie otrzymując za to 

żadnego wynagrodzenia. Dzisiaj nazywamy to wolontariatem. W pierwszych latach 

Rajdu była stała ekipa prowadzących. Nieco później dochodzili do nich młodzi, 

zwerbowani przez profesora. Oczywiście najpierw zdawali oni egzaminy by otrzymać 

stosowne uprawnienia. W tamtych czasach wycieczki były prowadzone przez 

przodowników turystyki pieszej, dzisiaj najczęściej prowadzą je przewodnicy sudeccy 

albo przodownicy turystyki górskiej.  

W pierwszych latach impreza zyskiwała powodzenie, mimo konkurencji w postaci 

wycieczek organizowanych pod hasłem „W niedzielę nie ma nas w domu” 

prowadzonych przez śp. Mieczysława Holza. Były czasy kiedy zakończenia cyklów 

rocznych organizowano w schroniskach i były one dwudniowe. Zdarzały się także 

tzw. zloty gwiaździste polegające na tym, że jednocześnie prowadzono kilka tras 

zaczynających się w różnych punktach tak by spotkać się w jednym miejscu. Z roku 

na rok w wycieczkach brało udział coraz więcej osób. Coraz więcej przystępowało do 

organizowanych konkursów krajoznawczych. Wielu z uczestników wycieczek 

kończyło stosowne kursy i zdawało egzaminy zasilając szeregi kadry programowej. 

Później nastał czas zastoju. Wycieczki nie były już tak liczne ale i zaczęło brakować 

kadry. Na szczęście w ostatnich latach sporo osób z tych, którzy zdali egzaminy na 

przewodników sudeckich zadeklarowało chęć prowadzenia kolejnych wycieczek. Jest 

to o tyle istotne, że są to ludzie młodzi, więc możemy patrzeć w przyszłość 

z optymizmem.  

Dawniej wycieczki były prowadzone tylko po terenach nizinnych co przy ich 

organizacji nie ułatwiało życia gdyż, jak wiemy, mieszkamy w terenie górskim. 

Udawało się to tylko dzięki istniejącym wówczas dobrym połączeniom 

komunikacyjnym. Dzisiaj sporą bolączką jest właśnie brak owych połączeń. Chociaż 

okresowo, w okresie letnim, pojawiają się ciekawe połączenia, dzięki którym można 
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zaplanować trasy do naszych sąsiadów Czechów i Niemców. Obecny komandor 

Rajdu Wiktor Gumprecht przygotowuje sporo wycieczek autokarowych, zarówno 

jedno, jak i wielodniowych. Organizowane są także wycieczki zagraniczne. Cieszą się 

one sporym powodzeniem.  

Założeniem było by wycieczki miały 10-12 km długości. Dzisiaj, ze względu na 

wyedukowanie turystyczne uczestników, trasy te oscylują w granicach 12-18 km. 

Trafiają się także wycieczki ponad 20-kilometrowe, jednak zamieszczane są wówczas 

komunikaty, że są to trasy przeznaczone dla wytrawnych turystów. Prowadzone są 

także wycieczki wspólne np. z turystami wałbrzyskimi, współprowadzone przez 

naszych działaczy i działaczy z Oddziału PTTK w Wałbrzychu. 

Tegoroczny Rajd na Raty, ze względu na jubileusz, będzie miał uroczystą oprawę jeśli 

chodzi o jego zakończenie. Nasz oddział PTTK, dzięki przychylności miasta Jelenia 

Góra, Starostwa Powiatowego w Jeleniej Gorze i Urzędu Marszałkowskiemu we 

Wrocławiu, szykuje odpowiednią oprawę grudniowego spotkania. Będzie 

przeprowadzony konkurs krajoznawczy, podsumowania, wspomnienia. Na 

uroczystość przygotowane zostanie wiele, wiele upominków. Aby jednak dobrze 

wypaść w statystyce trzeba uczestniczyć w organizowanych przez cały rok 

wycieczkach. Ważnym jest fakt, że wycieczki te są przeprowadzane niezależnie od 

warunków pogodowych.  

 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

*** 
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Pierwsza tegoroczna wycieczka, poprowadzona przez Wiktora Gumprechta, odbyła 

się na trasie: Siedlęcin – „Perła Zachodu” – Polana Śledziowa – Jelenia Góra.  

W Siedlęcinie turyści, dzięki uprzejmości sołtysa pana Mariana Tyki, który dysponuje 

kluczami do świątyń, podziwiali wnętrza kościoła p. w. Matki Boskiej Nieustającej 

Pomocy oraz św. Mikołaja. Pierwszy obiekt to dawny kościół ewangelicki, wzniesiony 

pod koniec XVIII wieku, salowy, wyposażony w empory zwiększające ilość miejsc 

siedzących, co w tamtym okresie dla wiernych było ważną sprawą. Początki drugiego 

obiektu sięgają końca wieku XIV.  

Po drodze była okazja wypatrzenia w murze ogrodzenia domu przy ul. Długiej 20 

krzyża pokutnego (pojednania) z rytem siekiery. Obiekt ten często jest pomijany 

przez turystów gdyż kolorystycznie zlewa się z bielą muru. 

Tym razem nie zaplanowano wizyty w Wieży Książęcej. Obejrzano ja tylko 

z zewnątrz. Wiązało się to z brakiem czasu, ponieważ w ostatniej części wędrówki 

zaplanowane było ognisko i pieczenie kiełbasek.  

 

Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Pierwsza przerwa na odsapnięcie została zarządzona w Gościńcu PTTK „Perła 

Zachodu”. Praktycznie nie ma osoby, która by nie kojarzyła tego obiektu. Jest to 

miejsce niedzielnych spacerów mieszkańców Jeleniej Góry. Można tutaj dotrzeć 

zarówno od Siedlęcina jak i Jeleniej Góry. Najważniejszym jednak jest, że pracująca 

tu obsługa jest niezwykle miła i nie zdarza się by ktoś nie mógł skorzystać z gościny. 

Jest to ważne w razie kiepskiej pogody, tak jak dzisiaj. Całą drogę pada deszcz. Tutaj 
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nawet jak trafimy na wesele, gospodarze znajdą dla nas jakiś kącik byśmy mogli się 

ogrzać.  

Najważniejszą częścią pierwszej wycieczki było ognisko. Rozpalono je w miejscu 

specjalnie do tego przygotowanym. Ustawiona na polance drewniana wiata pozwala 

na zjedzenie przyniesionego prowiantu i wymianę zdań niezależnie od panującej 

pogody.  

Pierwsza wycieczka zakończyła się po dotarciu do Jeleniej Góry. Wszystko wskazuje, 

że mimo siąpiącego cały czas deszczyku, była udana. Świadczy o tym frekwencja – 

obecnych było 52 osoby. 
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