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Wprowadzenie

Szanowni Czytelnicy. Drogie Koleżanki i Koledzy!
Przekazując w Wasze ręce kolejny numer Krajoznawcy zdaję sobie sprawę z
jego szczupłości. Niestety w związku z panującą zarazą wiele planowanych
imprez oraz spotkań nie doszło do skutku. Dlatego też zachęcam Was do
samodzielnych wypraw turystycznych jak i krajoznawczych. Aby pokazać, że
można takowe organizować zamieszczam relacje z wejścia na najwyższy szczyt
Tatr jak i wycieczkę do źródeł Łaby.
Zamieszczam także relację przekazaną przez Krzysztofa Czerepowickiego z
kolejnego Zlotu Aktywnych Krajoznawców. Warto podejmować podobne
wyzwania. Bardzo ciekawy materiał nadesłał Kolega Stanisław Gębski, w
którym opisał pierwszy memoriał im. prof. Bocheńskiego. Z kolei Jerzy
Wysokiński wspomina wybitnego krajoznawcę Gustawa Wuttke. Dzielę się
także relacją z bardzo wzniosłego spotkania w Strudze, podczas którego
wspominaliśmy bitwę roku 1920, a właściwie czciliśmy pamięć dzieci, które
stanęły wówczas do walki o niepodległość Ojczyzny.
Ponieważ zostałem przyjęty do Sudeckiego Bractwa Walońskiego pozwalam
sobie zamieścić krótki opis tej niezwykłej uroczystości. Czynię to uchylając
nieco tajemnicy działalności organizacji skupiającej osoby, których wiedza jeśli
chodzi o ukryte w górach skarby, ich pochodzenie, pozyskiwanie czy o
tradycjach górskich nie maja sobie równych.
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Na koniec dzielę się informacją o zorganizowanym przez Oddział PTTK „Sudety
Zachodnie” jubileuszu 70-lecia PTTK. Dzięki przychylności wielu osób i
instytucji udało nam się posadzić siedemdziesiąt sadzonek tworząc „Aleje
Dębową 70-lecia PTTK”. Rada Gminy Mysłakowice podjęła stosowną uchwałę i
bezimienna do tej pory droga w Karpnikach otrzymała wspomnianą nazwę.
Muszę w tym miejscu wyrazić dumę z tego, że udało nam się doprowadzić do
takiego doniosłego wydarzenia. Ale muszę także powiedzieć jedno: nie udałoby
się to, gdyby nie fakt społecznej pracy naszych działaczy. Jako prezes Oddziału
PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze jestem dumny, że pracuję z takimi
działaczami.

Krzysztof Tęcza
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Komunikaty Komisji
Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu krajoznawstwa
W wyjątkowej, bo pandemiczej, edycji Konkursu PTTK na najlepszą pracę
dyplomową z zakresu krajoznawstwa im. Krzysztofa R. Mazurskiego oceniano
kilkanaście prac, których Autorzy mimo trudności związanych z wirusem
COVID-19 zdecydowali się przesłać do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.
Niezwykle ciężki orzech do zgryzienia miało jury, które w 2020 r. pracowało w
składzie:
 dr hab. Jacek Potocki, prof. ucz. (Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu)
 mgr Edward Wieczorek (RPK Katowice, Członek Honorowy PTTK)
 dr Aleksandra Staszak (Uniwersytet w Białymstoku)
 dr Bernadetta Zawilińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 dr Piotr Majdak (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
 dr Tomasz Duda (Uniwersytet Szczeciński)
Do konkursu zgłoszono następujące prace:
Kategoria prace licencjackie/inżynierskie:
 Paulina Ćwikowska "Szlakiem znanych osobistości miasta Suwałki" 





nowa forma poznawania regionu przez mieszkańców miasta
Marcelina Furtak Walory i zagospodarowanie turystyczne powiatu
świeckiego
Magdalena Osipowicz Historia Bacówki „Pod Małą Rawką”
Aleksandra Pałczyńska Projekt szlaku literacko-biograficznego dziejów
okupacyjnych Władysława Szpilmana na podstawie książki „Pianista”
Weronika Stasińska Problemy rozwoju turystyki na terenie stanowisk
archeologicznych o własnej formie krajobrazowej
Joanna Tomasik Wybrane szlaki turystyczne na Ziemi Gorlickiej

Kategoria prace magisterskie:
 Adam Miera Szlak turystyczny: kamienne krzyże województwa

śląskiego


Dominika Nowacka Wizerunek województwa łódzkiego jako destynacji

turystycznej
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zagospodarowanie
zabytków
archeologicznych na przykładzie projektowanej ścieżki dydaktycznej
wokół Jeziora Limajno
Karolina Rzepecka Uwarunkowania i możliwości rozwoju ekoturystyki
w Powidzkim Parku Krajobrazowym
Patrycja

PawelecTurystyczne

W kategorii prac licencjackich/inżynierskich nagrodzono pracę:
 Paulina Ćwikowska Szlakiem znanych osobistości miasta Suwałki" -

nowa forma poznawania regionu przez mieszkańców miasta
promotor: dr Beata Kaczor (AWF w Poznaniu)
Z kolei wśród prac magisterskich najlepsza okazała się praca:
 Adam Miera Szlak turystyczny: kamienne krzyże województwa

śląskiego
promotor: prof. dr hab. Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski)
W tej kategorii przyznano także wyróżnienie dla pracy
 Patrycja
Pawelec
Turystyczne zagospodarowanie zabytków

archeologicznych na przykładzie projektowanej ścieżki dydaktycznej
wokół Jeziora Limajno
promotor: dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak (Uniwersytet WarmińskoMazurski)
Wyróżnionym serdecznie gratulujemy!!
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Wiadomości z terenu
Stanisław M. Gębski
Pierwszy Memoriał im. prof. I. M. Bocheńskiego
15 czerwca 2019 roku był długo oczekiwanym dniem nie tylko dla Rodziny ś. p.
Ani Andrusikiewicz (2.XII.1926 - 26.VIII.2012), ale również i dla nas, bo Ania
była naszym Członkiem Honorowym.
W tym dniu o godz. 11.30 odbyła się podniosła uroczystość w Auli Kongresowej
Centrum Konferencyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w
Olsztynie, Akademickiego Pożegnania będącego uroczystym pochówkiem osób,
które przekazały swoje ciała nauce. Akademicki pochówek jest częścią
Programu Donacji objętego Memoriałem o. profesora Innocentego Marii
Bocheńskiego, opracowanego i prowadzonego przez Katedrę Anatomii
Collegium Medicum UWM. W pożegnaniu uczestniczyli również członkowie
KTK „Ostańce” w osobach: Danuta Giecołd-Gębska, Stanisław Gębski, Andrzej
Steć z Gdańska oraz Elżbieta i Krzysztof Wysoccy z Olsztyna.
Uroczystość która zgromadziła kilkaset osób rozpoczęła się od wprowadzenia
sztandaru UWM, następnie po powitaniu przez kierownika Katedry i Zakładu
Anatomii prof. dr hab. n. med. Jerzego St. Gieleckiego głównego organizatora
uroczystości, zabrali w kolejności głos:
- Jego Magnificencja Rektor UWM prof. hab. Ryszard J. Górecki,
- lek. med. Leszek Dudziński w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej,
- Tadeusz Ender w imieniu rodzin darczyńców, który przybył na uroczystość z
żoną Krystyną,
- przedstawiciel studentów polskojęzycznych - Jakub Wrocławski,
- przedstawiciel studentów anglojęzycznych - Victor Bohmeke.
Po wystąpieniach rozpoczęła się chyba najważniejsza podniosła część
uroczystości kiedy to wszyscy przedstawiciele władz, lekarzy i pracowników
naukowych oraz zapewne wszystkich studentów składali kwiaty przed 9
urnami. Wzruszającym momentem było indywidualne składanie przez
studentów wyłącznie białych kwiatów lilii, róż i goździków.
Następnie głos zabrał w imieniu rodzin darczyńców brat Ani - Tadeusz Ender,
który przedstawił w skrócie postać swojej siostry. Po tym wystąpieniu prawie
w samo południe rozpoczęło się nabożeństwo ekumeniczne, które prowadzili
przedstawiciele kościołów:
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- katolicki ks. Mirosław Hulecki - kanonik gremialny i kustosz Warmińskiej
Kapituły Katedralnej we Fromborku, proboszcz i duszpasterz akademicki,
- prawosławny ks. Jarosław Juszczuk - proboszcz parafii pw. Opieki Matki Bożej
w Olsztynie,
- ewangelicko-augsburski ks. Łukasz Stachelek - proboszcz parafii w Olsztynie.
Oprawę muzyczną - śpiew zapewniła dr n. med. Hanna Zajączkiewicz z Katedry
Otolaryngologii Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy akompaniamencie na
fortepianie w czasie składania kwiatów i na zakończenie uroczystości
wyprowadzenia urn z prochami.
Następnie nieliczni przedstawiciele rodzin odebrali urny z prochami a
pozostałe zostały umieszczone w Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w
Dywitach k/Olsztyna. Relację ze stronie internetowej UWM w Olsztynie
przedstawiam poniżej, a galerię zdjęć i skrócony film z ceremonii można
zobaczyć na poniższym linku:
http://uwm.edu.pl/ka/pierwszy-memoliai-im-prof-i-m-bochenskiego

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 15 czerwca odbył się Memoriał o.
Innocentego Józefa M. Bocheńskiego. Społeczność Collegium Medicum UWM
uczciła w ten sposób darczyńców, którzy przekazali swe ciała po śmierci nauce.
W auli kongresowej Centrum Konferencyjnego, na specjalnym podwyższeniu
stanęło 9 urn. Z akademickimi honorami, w obecności pocztu sztandarowego,
społeczność akademicka Collegium Medicum żegnała osoby, które przekazały
swe ciała na potrzeby kształcenia przyszłych lekarzy. Pamiętamy, że wiedza
obecnych tu studentów medycyny o budowie ciała ludzkiego płynie z tego daru
ludzi, których prochy znajdują się przed nami. Ci ludzie podarowali adeptom
medycyny najdoskonalszy atlas anatomiczny. Mam nadzieję, że z wiedzy tej
będziecie korzystać przez całe życie. Dla nas ci ludzie to niedoścignieni altruiści,
którzy powierzyli studentom sekrety swoich ciał - mówił prof. Jerzy Gielecki,
kierownik Katedry Anatomii, organizator uroczystości. Na potrzeby nauki swe
ciała przekazali: Adam Duranc, Katarzyna Rusin, Jan Musiałek, Anna
Andrusikiewicz, Krzysztof Meler, Jan Pawliczak, Jan Sieniuć, Lucjan
Wojtkiewicz. Jeden z darczyńców zastrzegł w testamencie anonimowość.
Memoriał o. Bocheńskiego, upamiętniający donatorów, odbył się na UWM po
raz pierwszy. W uroczystości wzięły udział władze uczelni, przedstawiciele
Okręgowej Rady Lekarskiej, rodziny darczyńców, wykładowcy i
studenci Collegium Medicum oraz dziekani pozostałych wydziałów.
W imieniu całej społeczności akademickiej składam rodzinom darczyńców
serdeczne podziękowanie za to działanie dla dobra przyszłych pokoleń - mówił
rektor prof. Ryszard Górecki, podkreślając, że wysoka jakość i rozwój
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kształcenia medycznego to jeden z priorytetów władz Uniwersytetu. Jak
poinformował prof. R. Górecki, wkrótce w strukturach Collegium Medicum
zostanie powołana medycyna sądowa.
Przekazane uczelni ciała posłużyły nie tylko studentom medycyny. Jak
zaznaczył Leszek Dudziński z Okręgowej Rady Lekarskiej, ten szlachetny dar
umożliwił uczestniczenie w kursach doszkalających wielu lekarzom różnych
specjalności. Wyrazy wdzięczności rodzinom darczyńców złożyli także
przedstawiciele studentów.
Uroczystości akademickiego pożegnania towarzyszyło nabożeństwo
ekumeniczne odprawione przez duchownych kościołów katolickiego,
ewangelicko-augsburskiego i prawosławnego, po którym urny z prochami
zostały przewiezione do kolumbarium na olsztyńskim cmentarzu komunalnym.
UWM, podobnie jak inne uczelnie kształcące lekarzy, prowadzi program
świadomej donacji zwłok. Uchwałę wprowadzającą program Senat uczelni
podjął w 2011 r. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UWM jest dostępna
deklaracja zgody na przekazanie ciała na potrzeby medycyny. Uroczystość
zakończyło wyprowadzenie sztandaru UWM po którym odbyło się krótkie
spotkanie organizatorów i władz z rodzinami darczyńców wraz z
poczęstunkiem.
P.S.
Ś.p. Anna Wanda Andrusikiewicz (02.12.1026 -26.08.2012) była Członkiem
Honorowym PTTK i Członkiem Honorowym Klubu Turystyki Kwalifikowanej
„Ostańce” PTTK w Sopocie.

Krzysztof Tęcza
„Oklepywanie” u Walończyków
Walończycy w Karkonoszach zjawili się wiele wieków temu. Większość uważa,
że byli to poszukiwacze skarbów. I pewnie można byłoby się z tym zgodzić. Nie
jest to jednak takie proste jak by się wydawało. Otóż Walończycy przybyli w
Góry Olbrzymie byli ludźmi poszukującymi ukrytych w ziemi bogactw, którymi
niekoniecznie były złoto czy drogie kamienie. Przede wszystkim poszukiwali
oni złóż rud. To właśnie ten materiał, po odpowiedniej przeróbce, dawał
niezwykłe bogactwo inwestorom. Oczywiście Walończycy trafiając w nasze
strony nie wiedzieli, że tereny te są niezwykle zasobne jeśli chodzi o kamienie
szlachetne i ozdobne. Szybko jednak dotarło do nich, iż pozyskiwanie i
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wykorzystywanie tych minerałów w jubilerstwie może stanowić dla nich spory
dochód. Dlatego ta dziedzina przemysłu rozwinęła się najszybciej.

Foto: Anna Tęcza
Walończycy byli niezwykle mądrymi osobami. Każdy z nich znał się na
medycynie, ziołach, minerałach itp. W tamtych czasach każdy kto przeszukiwał
góry musiał nie tylko znać się na geologii ale także udzielić pierwszej pomocy,
przewidzieć pogodę czy wiedzieć jak uchronić się przed czyhającymi w górach
niebezpieczeństwami. Nic dziwnego, że Walończycy nie odżegnywali się od
żadnych form mogących pomóc im w osiągnieciu celu a także w ochronie ich
zdrowia i życia. Przed wyruszeniem na trwające tygodnie a nawet miesiące
poszukiwaniami odprawiali oni wiele różnego rodzaju czynności. Poczynając
od modlitw do różnego rodzaju zaklęć. Modlitwa bowiem w tamtych czasach
była uważana za najlepszą ochronę przed niebezpieczeństwami na jakie byli
oni narażeni w dzikich ostępach. Nie zawsze jednak wystarczała, czasami
trzeba było wspierać się mocami „piekielnymi”.
Walończycy przed wyruszeniem na poszukiwania spotykali się w miejscach
uważanych przez miejscowych za „miejsca mocy”. Pozwalało im to wykorzystać
istniejącą tam naturalną moc, którą wzmacniali odmawianą modlitwę. Jednym z
takich miejsc był wielki kamień zwany „Głową cukru” znajdujący się na terenie
dzisiejszej Szklarskiej Poręby.
To
stamtąd Walończycy wyruszali w
Karkonosze i Góry Izerskie. To tam też znajduje się wejście do tajemniczego
tunelu wiodącego do ukrytych skarbów. Wejście to otwiera się tylko raz w
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roku. Znanych jest wiele opowieści jak to śmiałkowie wchodzili do środka by
uszczknąć trochę bogactw zgromadzonych przez Ducha Gór. Niestety prawie
wszyscy przypłacili to życiem. Tylko jedna niewiasta wyszła z podziemi z
workiem drogocennych kamieni. Przypłaciła to jednak obłędem. Okazało się
bowiem, że w swoim zaślepieniu zabierając ukryte w podziemiach bogactwa
pozostawiła swoje dziecko. Dopiero wtedy dotarło do niej, że prawdziwym
bogactwem nie są drogie kamienie czy złoto ale najbliżsi.
Dwie dekady temu w Szklarskiej Porębie spotkała się grupa ludzi chcących
pozyskiwać skarby ukryte w ziemi czyniąc to jednak rozsądnie i z
poszanowaniem zasad wypracowanych przez Walończyków. Na wezwanie
Wielkiego Mistrza Walońskiego Juliusza Naumowicza utworzono Sudeckie
Bractwo Walońskie. Bractwo to w swoich działaniach wzoruje się na zawartych
w starych księgach przekazach opisujących rytuały walońskie. Pozwala to na
uniknięcie lub zminimalizowanie niebezpieczeństw tego zajęcia.
Jak się okazało przyjęte zasady i ich przestrzeganie doprowadziło do powstania
prawdziwego imperium Walońskiego. Dwadzieścia lat działalności Bractwa
doprowadziło do okrzyknięcia Szklarskiej Poręby mianem „Mineralogicznej
stolicy Polski”.

Foto: Krzysztof Tęcza
Niestety życie to nie tylko przyjemności, to przede wszystkim ciężka praca,
nauka i walka z wszelkimi przeciwnościami. Dlatego człowiek, choćby był
okazem zdrowia, zużywa się, starzeje i w końcu odchodzi do „lepszego świata”.
Tak też się stało w przypadku Wielkiego Mistrza Walońskiego Juliusza
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Naumowicza. Obecnie Bractwo zarządzane jest prze Wielkiego Mistrza
Sudeckiego Bractwa Walońskiego Annę Naumowicz, Prezesa Stowarzyszenia
Sudeckie Bractwo Walońskie Arkadiusza Wichniaka i Kanclerza SBW
Przemysława Wiatera.
Uwzględniając uszczuplanie szeregów Bractwa co jakiś czas przyjmowani są
nowi członkowie. Czynione tak jest jednak niezmiernie rzadko gdyż kandydaci
muszą spełnić wiele trudnych, a czasami wręcz nie możliwych do przebycia
warunków. Przede wszystkim muszą się oni wykazać wieloletnią działalnością
dla Bractwa. Muszą udowodnić, że ich przyjęcie będzie z pożytkiem dla
organizacji, że nie będzie to tylko zwykłe uczestnictwo. Każdy członek Bractwa
musi ciężko pracować by zasłużyć sobie na miano godnego kontynuatora idei
walońskiej. Dlatego osób spełniających wyśrubowane warunki przyjęcia jest
tak niewiele. Spotkania podczas których przyjmuje się nowych członków
organizowane są raz na kilka lat. W roku obecnym, roku w którym Sudeckie
Bractwo Walońskie, działające od dwóch dekad, obchodziło kolejny jubileusz
swojego istnienia, postanowiono sprawdzić czy zgłoszeni kandydaci są godni
by przyjąć ich w swoje szeregi. Najpierw trójkę kandydatów prześwietlono pod
kątem ich dotychczasowych dokonań dla dobra ruchu walońskiego. Gdy
stwierdzono, że są godni, zaproszono ich na ostateczną próbę. Po przybyciu do
Chaty Izerskiej w Szklarskiej Porębie wyznaczono im konkretne zadania. Aby
połączyć stare z nowoczesnością, przy wykonywaniu zadań kandydaci musieli
wykazać się nie tylko znajomością czytania map ale także używania
nowoczesnej elektroniki. Musieli także pokazać, że ich umysły są na tyle
elastyczne, iż potrafią odgadując zagadki uwzględnić zawarte w nich podstępy i
przekłamania.
Ponieważ Bractwo powstało 19.09.1999 roku o godzinie 19 minut 19, o tej też
godzinie rozpoczęto próbę. Niestety spowodowało to, że zaraz zapadł zmrok.
Dlatego kandydaci musieli dobrze się pilnować by nie pobłądzić w gęstym lesie.
Musieli oni po kolei odgadywać zawarte w przesyłanych tekstach zagadki
wskazujące miejsca do których należy się udać. Jak się okazało nie było to wcale
takie proste. W końcu jednak po dosyć długim czasie udało im się dotrzeć do
wspomnianej już „Głowy cukru”. To właśnie tam oczekiwała ich kapituła
Bractwa oraz Walończycy i Wiedźmy Walońskie. To tam mieli oni przejść
ostatnie próby mające stwierdzić czy zostaną przyjęci do Bractwa.
Gdyby w tym czasie w okolicy pojawił się ktoś niezorientowany pewnie
wpadłby w panikę i czmychnął czym prędzej. Czerwone płomienie z ogniska
oświetlały całą okolicę łuną zwiastującą coś niezwykłego, coś złowrogiego, coś
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tajemniczego. Do tego tajemnicze postaci ubrane w czerwone stroje i wielkie
kapelusze trzymające w dłoniach pochodnie tworzyły niesamowity nastrój.

Foto: Krzysztof Tęcza
O to jednak w tym wszystkim chodziło, tak niezwykła uroczystość nie była
przewidziana dla gawiedzi. Udział w niej mogli wziąć tylko wybrani. Zwłaszcza,
że od tego momentu wszystkie dalsze próby były owiane lekką tajemnicą i
niewtajemniczeni by ich nie zrozumieli. Kandydaci tymczasem zostali poddani
próbie ognia, dymu, ziemi i wody. Próby te wcale nie były takie łatwe, a i nie
należały do przyjemnych. Trzeba było wykazać się sporym samozaparciem by
przetrwać je wszystkie. Również trzeba było wykazać się sprawnością fizyczną
oraz zajrzeć w głąb siebie by spełnić oczekiwania kapituły. Nie każdy przecież
jest w stanie wsłuchać się w wiejący wiatr, oprzeć się żarowi ognia czy
wytrzymać lodowaty dotyk wody. Nie każdy jest w stanie wyczuć z chłodu
granitowej skały pomruk przeszłości, tajemnic w niej nagromadzonych czy
bólu i cierpienia jakie niegdyś miały tu miejsce. Tego mogą doświadczyć tylko
osoby czujące góry, znające ich historię, kochające je, i chcące dla nich
poświęcać swoje życie. Tylko takie osoby są godne przyjęcia do Bractwa i tylko
one są w stanie przejść wszystkie próby jakim zostały poddane tego
niezwykłego wieczoru.
Tym razem „oklepywanie” pomyślnie przeszli Andrzej Mateusiak i Krzysztof
Tęcza, którzy zostali nowymi członkami Sudeckiego Bractwa Walońskiego, oraz
Urszula Pawlikowska, która została Wiedźmą Walońską.
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Krzysztof Tęcza
Obchody Wiktorii roku 1920-go
Rzutem na taśmę odbyło się spotkanie w pałacu w Strudze poświęcone
obchodom zwycięstwa Polaków w bitwie 1920 roku. Piszę rzutem na taśmę,
gdyż sytuacja związana z panującą epidemią jest tak rozwojowa, iż dzisiaj nie
byłoby szansy na zrealizowanie opisywanego spotkania. Na szczęście udało się
doprowadzić do końca pracę wielu ludzi i stowarzyszeń zaangażowanych w
upamiętnienie tego jakże ważnego wydarzenia.
„Nasza Wiktoria roku 1920-go” to podróż przez historię, tożsamość miejsca,
ludzkie biografie, przez Dolny Śląsk, który od wieków gości walczących o
wolność i niepodległość patriotów. Tak napisano na plakacie, a tak właściwie to
program obejmował warsztaty historyczne, teatralne oraz międzypokoleniowy
reportaż teatralny.

Jeśli chodzi o organizatorów to w przedsięwzięcie zaangażowane były cztery
stowarzyszenia: Fundacja Via Salutis, Fundacja św. Jadwigi w Morawie,
Fundacja Pałac Struga oraz Dolnośląskie Towarzystwo Miłośników Zabytków.
Jeśli chodzi o środki niezbędne do przeprowadzenia spotkania pozyskano je z
dofinansowania Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w
ramach Programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.
Uczestnicy spotkania w podróż po historii zostali poprowadzeni przez Alicję
Przepiorską (autorkę projektu) oraz Janinę Chochłakiewicz, która całość
wyreżyserowała. Wykonawcami poszczególnych scenek byli: uczennice Liceum
Sióstr Niepokalanek: Julia Sobczak, Nikoli Dardzińska i Katarzyna Góralewicz;
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uczniowie II LO w Wałbrzychu: Juli Baran, Zofia Kirklewska i Julia Kamińska;
uczniowie III LO w Świdnicy: Aleksander Rudownik i Wiktoria Staszak.
Wystąpili także: Patryk Szczerba, Robert Matwiejów, Wiesław Łabęcki, Tadeusz
Guran, Róża Stolarczyk, Antonina Czyż, Barbara Dębska, Joanna Luklińska oraz
siostra Wirginia.
Cały spektakl podzielony na sceny prezentowane w kolejnych pomieszczeniach
remontowanego pałacu w Strudze obejmował wiele tematów z omawianego
okresu. Były to zarówno sceny dokumentalne, jak i poświęcone życiu
codziennemu
mieszkańców.
Najważniejszym
było
uświadomienie
przedstawicieli obecnego pokolenia jak ważna była dla Polaków Ojczyzna tuż
po odzyskaniu niepodległości. Pokazała to młodzież walcząca podczas obrony
Lwowa w 1919 roku. Zginęło wówczas 1421 dziewcząt i chłopców – dzieci, bo
przecież mieli oni od 9 do 17 lat. Nic dziwnego, ze cmentarz, na którym ich
pochowano otrzymał nazwę „Orląt Lwowskich”. Tak, to właśnie dzieci
uświadomiły swoim heroizmem dorosłym, że nie można być bezczynnym kiedy
Ojczyzna jest zagrożona. To dzieci pokazały całemu światu, że są gotowe oddać
swoje dopiero co zaczynające się życie za wolność Polski.
Dlatego też ta część spotkania poświęcona tym młodym ludziom wywołała
najwięcej wzruszeń. To dla nich, dla uczczenia ich pamięci, napisano wiele
pieśni i skomponowano stosowne melodie. Odśpiewane pieśni i pogadanka
uświadomiły wszystkim, że tak naprawdę to bohaterstwo tych dzieci porwało
pozostałych do walki. Niestety one przypłaciły to życiem. Dlatego dzisiaj
naszym obowiązkiem jest zachować pamięć o nich, o tych którzy nie myśleli o
sobie – myśleli o Ojczyźnie.
Inny temat poruszyła siostra Wirginia. Opowiedziała o przybyciu w roku 1919
do Jazłowca ułanów, którzy przybyli pod mury klasztoru. W pewnym
momencie jeden z ułanów trafiony kulą spada z konia na ziemię. Dowódca
oddziału spostrzega, że od strony klasztoru po złotym promieniu schodzi do
rannego piękna niewiasta, cała w bieli, i pochylając się nad żołnierzem coś do
niego mówi, a następnie wraca z powrotem do siebie. Oficer chcąc dowiedzieć
się co się stało podąża w stronę bramy klasztornej. Gdy wspiął się na wzgórze
puka i czeka na otwarcie drzwi. Po chwili wrota się otwierają i pojawia się w
nich kobieta w bieli. Ale nie jest to ta sama pani, która pocieszała rannego
ułana. Prowadzi ich do kaplicy gdzie na umieszczonym w ołtarzu obrazie matki
Boskiej Jazłowskiej rozpoznaje ową białą panią. Mówi wtedy, tak to ją
widziałem na polu walki, to ona przyszła zamknąć oczy naszemu koledze
poległemu w bitwie.
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Kolejnym elementem przedstawienia było zaprezentowanie przez Roberta
Matwiejewa kolekcji broni używanej w tamtej epoce oraz odczytanie przez
niego listu uczestnika walk do rodziny. Opisuje on w nim emocje jakie
przeżywa uczestnicząc w walkach. Są one bardzo osobiste.
Tak samo jak kolejna relacja syna ochotnika walczącego w wojnie 1920 roku,
który opowiada zarówno o walce swojego ojca jak i swojego wujka. Mimo, że
jest to opowieść bardzo osobista, przemawia ona do obecnych. Widać to po ich
wyrazie twarzy. Obecne pokolenie niestety nie do końca posiada rzetelną
wiedzę o minionym okresie. Nie zawsze bowiem ich rodzice odważali się im
przekazywać takie informacje.

Foto: Krzysztof Tęcza
Podobne wspomnienia z dzieciństwa przekazała Róża Stolarczyk, córka
kombatanta bitwy pod Radzyminem roku 1920, która opowiedziała o czasach
kiedy do ich domu rodzinnego przyjeżdżał kolega taty. Jak się okazało po II
wojnie światowej los obu panów rzucił na te same tereny. Zamieszkali oni w
Świdnicy i sąsiednich Świebodzicach. Przyjaźń jednak pozostała. Wciąż byli
kolegami. Pan Kłobucki napisał po bitwie 1920 roku piosenkę, którą chciał
uczcić swoich kolegów w niej uczestniczących. I właśnie są to najwcześniejsze
wspomnienia z dzieciństwa opowiadającej.
Przedstawiciele młodego pokolenia zaprezentowali wspomnienia uczestników
bitwy, ich osobiste refleksje zawarte w listach pisanych przez nich do rodziny.
Natomiast starsi podzielili się swoimi wspomnieniami z dzieciństwa, kiedy to
mieli okazje rozmawiać z uczestnikami bitwy. Były także wspomnienia o
powstałych w tamtych czasach kobiecych ochotniczych oddziałach kobiecych.
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Niestety, mimo ich poświecenia w walce o Lwów, nie traktowano ich tak samo
jak oddziały męskie. A ich odwaga i poświecenie nie miały sobie równych.
Pod koniec spektaklu wygłoszono wiele ciepłych słów podziękowania
skierowanych zarówno do organizatorów tej imprezy jak i poszczególnych
wykonawców. Miały miejsce wspólne śpiewy pieśni patriotycznych.
Ukoronowaniem spotkania było wspólne odśpiewanie Hymnu Polski.
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Spotkania krajoznawcze
Krzysztof Czerepowicki
XIV Wojewódzki Zlot Aktywnych Krajoznawców Włocławek 2020
Tradycyjnie, jak co roku, zgodnie z obowiązującą od 2006 roku zasadą
kujawsko-pomorscy instruktorzy krajoznawstwa na początku jesieni spotykają
się na corocznym Wojewódzkim Zlocie Aktywnych Krajoznawców. Tym razem,
już po raz trzeci w rolę gospodarza WZAK wcielił się Oddział Kujawski PTTK z
Włocławka, a ściślej rzecz ujmując jego Komisja Krajoznawcza z działaczami Jerzym Chudzyńskim i Henrykiem Wasilewskim na czele.
Sobota 3 października 2020 roku, to dzień, w którym do włocławskiego hostelu
„Zajazd Gościniec” przy ulicy Toruńskiej 104 A stawili się krajoznawcy z
różnych oddziałów PTTK naszego i nie tylko naszego województwa. Ze względu
na panującą pandemię (SARS-CoV 2) we Włocławku zjawiło się tylko 30
uczestników reprezentujących środowiska krajoznawców oddziałów PTTK z
Torunia, Chełmna, Bydgoszczy, Grudziądza oraz Ciechocinka. We WZAK-u
uczestniczyli oczywiście również włocławscy krajoznawcy. Na XIV WZAK
przybyli po raz kolejny krajoznawcy z województw zachodniopomorskiego,
śląskiego a także pomorskiego.
O godz. 10.15 przybyli na Zlot krajoznawcy zajęli miejsca w autokarze, w
którym komandor Zlotu Jerzy Chudzyński powitał uczestników i przedstawił
program dzisiejszego dnia. Po otwarciu imprezy nastąpił przejazd na Plac
Wolności, gdzie było zaplanowane wspólne zdjęcie pod Pomnikiem Żołnierza
Polskiego. W tym miejscu przejął nas Kazimierz Andrzejewski, który w dniu
dzisiejszym pełnił rolę kierownika i jednocześnie przewodnika wycieczki.
Po zajęciu miejsc w autokarze ruszyliśmy na trasę wycieczki krajoznawczej
obejmującej z grubsza rzecz ujmując megality na Kujawach. Nie znaczy to, że
tylko megality stanowiły cel naszej podróży. Kujawskie megality, to sporych
rozmiarów grobowce zwane też żalkami, kopcami kujawskimi, polskimi
piramidami. Stanowią one pozostałości kultury pucharów lejkowych, jednej z
kultur ostatniego okresu epoki kamienia - neolitu. Datowane są na lata 3500 2200 przed naszą erą. Na terenie Kujaw Wschodnich ostały się dwa
cmentarzyska w Sarnowie (9 grobowców) i Wietrzychowicach (5 grobowców)
oraz pojedyncza mogiła znajdująca się w okolicach wsi Gaj Stolarski. Grobowce
takie budowano w kształcie trapezu, gdzie szerokość podstawy czołowej
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wynosiła 8-10 metrów, a końcowej do 2 metrów. Długość budowli liczyła około
150 metrów. Według badań archeologicznych w każdym grobowcu znajdował
się jeden pochówek, zdarzało się jednak, że mogło być ich kilka. Całość
przykrywana była kamieniami i ziemią. Ocenia się, że do utworzenia jednego
grobowca zużywano około 200 ton kamieni i 600 ton ziemi.

Foto: W. Alabrudziński
Kazimierz Andrzejewski zaczął trasę dzisiejszej eskapady od przejazdu przez
Wieniec-Zdrój, osadę uzdrowiskową ulokowaną 4 kilometry na zachód od
zwartej zabudowy Włocławka. Przybliżył nam historię oraz teraźniejszość tego
uzdrowiska. Jadąc dalej skierowaliśmy się do Brześcia Kujawskiego,
położonego nad rzeką Zgłowiączką małego miasteczka liczącego ponad 4500
mieszkańców. Brześć Kujawski - dawne miasto królewskie lokowane w 1250
roku, stanowiło niegdyś siedzibę książąt kujawskich. Przed rozpoczęciem
zwiedzania najważniejszych zabytków mogliśmy poznać smak jednych z
najbardziej rozpoznawalnych produktów spożywczych pochodzących z
Brześcia Kujawskiego: słomki ptysiowej oraz rogalików z zakładu
cukierniczego „Brześć”. Zwiedzanie zabytków brzeskich rozpoczęliśmy od
obejrzenia pozostałości XIV wiecznych murów miejskich, stanowiących niegdyś
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otoczenie zespołu poklasztornego. Liczące około 1100 metrów długości mury
posiadały dwie bramy: Toruńską oraz Krakowską. Niestety żadna z nich się do
dnia dzisiejszego nie zachowała. Następnie obejrzeliśmy podominikański
kościół klasztorny pw. św. Michała Archanioła z drugiej połowy XIV wieku.
Mieliśmy możliwość zobaczenia w tej świątyni miejsca, w którym badacze
odkryli krypty. W jednej z nich znaleziono trumny ze szczątkami zakonników.
Kolejny obiekt krajoznawczy, to stojący na wschodniej pierzei dawnego rynku
(obecnie Placu Łokietka) pomnik urodzonego w Brześciu między 3 marca 1260
a 19 stycznia 1261 roku późniejszego króla Polski Władysława I Łokietka oraz
klasycystyczny ratusz z 1824 roku. Przy pomniku tym widzieliśmy również
miejsce, gdzie 11 listopada 2018 roku umieszczona została Brzeska Kapsuła
Czasu, którą będzie można otworzyć dopiero po 50 latach, czyli 11 listopada
2068 roku. Po sesji zdjęciowej udaliśmy się do gotyckiego kościoła parafialnego
pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika zbudowanego po 1332 roku i
powiększonego w XV wieku. W ołtarzu głównym widzieliśmy rzeźbiony tryptyk
z początku XX wieku, a w bocznej kaplicy gotycka rzeźbę Pokłon Trzech Króli
autorstwa Wita Stwosza. Wychodząc z kościoła parafialnego mieliśmy
możliwość wysłuchania hymnu miasta, granego w samo południe. Na
zakończenie pobytu w tym miłym mieście zobaczyliśmy budynek dawnego
więzienia wzniesiony na miejscu zamku królewskiego zbudowanego przez
Kazimierza Wielkiego z XIV wieku, rozbudowanego przez Władysława Jagiełłę.
Opuszczając Brześć Kujawski skierowaliśmy się w kierunku Lubrańca miasta
położonego nad rzeką Zgłowiączką, na południowy zachód od Włocławka. W
miasteczku obecnie mieszka około 3000 osób. Historia tego miasta rozpoczęła
się około XIV wieku, a już w roku 1509 Lubraniec uzyskał prawa miejskie. W
Lubrańcu obejrzeliśmy budynek synagogi z końca XVIII wieku, gdzie obecnie
znajduje się Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Budynek
lubranieckiej synagogi jest jednym z najlepiej zachowanych obiektów tego typu
w naszym województwie. Następnie przeszliśmy na Plac 3 Maja (dawniejszy
rynek), gdzie obejrzeliśmy pomnik Poległych za Wolną i Niepodległą Polskę
oraz - tylko z zewnątrz - neogotycki kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej z
1906 roku. W drodze powrotnej do autokaru zobaczyliśmy jeszcze budynek
dawnego Domu Ludowego z 1930 roku. A na zakończenie pobytu w Lubrańcu
obejrzeliśmy odsłonięty w 2006 roku pomnik Jana Pawła II. Przy wyjeździe z
Lubrańca Kaziu Andrzejewski zwrócił naszą uwagę na miejscową plebanię, w
której 4 kwietnia 1945 roku rozpoczęły się zajęcia na Wyższym Seminarium
Duchownym z Włocławka. Jako ciekawostkę podał informację, że organizacją
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seminarium zajął się ks. Stefan Wyszyński, późniejszy prymas Polski. W maju
1945 roku przeniesiono je do Włocławka.
Z Lubrańca udaliśmy się do pierwszego z głównych celów naszej wycieczki - do
Parku Kulturowego w Sarnowie. Na tym cmentarzysku zachowało się dziewięć
grobowców, nieznacznie różniących się od tych znajdujących się w
Wietrzychowicach. Według przeprowadzonych prac archeologicznych do
budowy używano kamieni mniejszych rozmiarów, a do grobów wkładano
narzędzia z krzemienia, ozdoby czy też gliniane naczynia. W jednym z grobów,
co jest rzadkością, znajduje się pojedynczy pochówek kobiety.
Kolejny etap podróży to Izbica Kujawska, małe liczące 2500 mieszkańców
miasteczko położone na Pojezierzu Kujawskim. Na mocy przywileju
królewskiego od 1394 roku jest miastem. Celem wizyty w Izbicy było
odwiedzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, w którym nabyliśmy
okolicznościowe wydawnictwa. Niedaleko M-GOK widzieliśmy kościół
ewangelicki zbudowany w latach 1907-1909 w stylu neogotyckim. Niestety
obecnie jest w złym stanie. Byliśmy też we wzniesionym w XV wieku kościele
parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP, w którym została ochrzczona matka
Fryderyka Chopina - Tekla Justyna Krzyżanowska. Mogliśmy też obejrzeć
znajdujący się na Placu Wolności pomnik Fryderyka Chopina, odsłonięty w
2014 roku. Ma on formę popiersia z brązu umieszczonego na granitowym
cokole i jest kopią rzeźby Xawerego Dunikowskiego z 1909 roku.
Następny obiekt krajoznawczy na trasie dzisiejszej wycieczki to dwie leżące
obok siebie miejscowości. Pierwsza to wieś Długie należąca niegdyś do
Skarbków, w której znajdował się folwark - miejsce urodzenia matki Fryderyka
Chopina. W tym miejscu obejrzeliśmy odsłonięty w 2000 roku kamień z tablicą
oraz ławeczką poświęcony Tekli Justynie Krzyżanowskiej. Drugim obiektem był
Park Kulturowy w Gaju. Na skraju wsi niedaleko od siedziby Nadleśnictwa Koło
zachował się fragment jednego z dwóch grobowców megalitycznych. Był to
największy spośród wszystkich kujawskich megalitów, liczący pierwotnie około
150 metrów. W trakcie badań prowadzonych przez łódzkich archeologów
odkryto dwa pochówki ludzkie, znaleziono też szczątki ceramiki i kilka
narzędzia z krzemienia.
Z Gaju ponownie przez Izbicę Kujawską dotarliśmy do ostatniego na trasie
wycieczki Parku Kulturowego w Wietrzychowicach. Krótko po opuszczeniu
Izbicy Kujawskiej trafiliśmy na miejscowość Chotel, z dziwną gramatycznie
nazwą. Po dotarciu na miejsce parkingowe w Wietrzychowicach dotarliśmy do
ścieżki archeologiczno-przyrodniczej, którą przeszliśmy do miejsc pochówku.
W lesie zobaczyliśmy pięć grobów wzniesionych przez ówczesne plemiona
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pasterzy i rolników, zamieszkujące tamtejsze tereny pięć i pół tysiąca lat temu.
W tym miejscu byliśmy również w roku 2008 pokonując trasę wycieczki
podczas III Wojewódzkiego Zlotu Aktywu Krajoznawczego, bo taka nazwa
naszej imprezy wówczas obowiązywała. W tym roku uczestnicy, i III, i XIV
WZAK zauważyli jedną różnicę. Otóż w 2008 roku zrobiliśmy wszystkim
uczestnikom WZAK zbiorową fotografię z platformy widokowej, która stała
przy jednym z grobowców. W tym roku zaś tej platformy już nie było. Po
obejrzeniu tych grobowców udaliśmy się z powrotem do autokaru.
Wietrzychowice pierwotnie były ostatnim celem sobotniej wycieczki. Ale ze
względu na bardzo dobry czas Kazimierz Andrzejewski zaproponował aby
„zahaczyć” o kolejne miasto położone na Pojezierzu Kujawskim - Chodecz.
Celem naszej wizyty w tym mieście był miejscowy cmentarz, a na nim słynne
późnobarokowe katakumby z 1799 roku. Jest to budowla licząca ponad 32
metry długości i 6 metrów szerokości. Katakumby mają trzy poziomy. W
każdym rzędzie (poziomie) znajduje się 18 nisz grzebalnych. Od strony
cmentarza znajduje się arkadowy ganek z 10 arkad. Fundatorem katakumb jest
starosta przedecki Jakub Zygmunt Kretkowski. Obok widzieliśmy tzw. szpital, a
także kościół pw. św. Jakuba pełniący obecnie funkcję kaplicy przycmentarnej.
Katakumby, szpital i kościół stanowią architektoniczną całość i pochodzą z tego
samego okresu.
Z Chodcza przez Choceń dotarliśmy do Włocławka przejeżdżając obok
Kruszyna, w którym ma swoją siedzibę Aeroklub Włocławski. We Włocławku w
restauracji „Nowy Express” na ulicy Kościuszki 27 zaserwowano nam bardzo
smaczną i pożywną obiadokolację. Następnie autokarem pojechaliśmy na
wzgórze Szpetal, gdzie znajduje się Pomnik Poległych Obrońców Wisły 1920.
Pomnik ten poświęcony jest poległym obrońcom miasta w czasie wojny polskobolszewickiej w 1920 roku. Jako, że 100. rocznica tzw. „Cudu nad Wisłą” z jego
historią ma specyficzny charakter, w naszym WZAK-u ma ona poczesne
miejsce. Przy pomniku bowiem, przez Urząd Miasta Włocławek, Oddział
Kujawski PTTK oraz Komendę Hufca ZHP Włocławek Miasto, zorganizowana
była uroczystość dla uczczenia tej okrągłej rocznicy. Harcerze zaciągnęli
uroczystą wartę, Henryk Wasilewski odczytał okolicznościowy wiersz
uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego. Delegacje miasta z Panią
Wiceprezydent na czele, Oddziału Kujawskiego PTTK wraz z przewodniczącym
Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK i Hufca
ZHP Włocławek Miasto złożyły wiązanki kwiatów dla upamiętnienia i oddania
czci bohaterom wojny polsko-bolszewickiej.
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Po uroczystościach przemieściliśmy się do naszej bazy noclegowej, gdzie w
miarę szybko nastąpiło zakwaterowanie w obiekcie.
Pogoda w sobotę dopisywała. Było słonecznie i ciepło. Na aurę nie powinniśmy
narzekać. Komandor Zlotu Jerzy Chudzyński dla każdego z uczestników
przygotował okolicznościową fotografię, którą w dniu dzisiejszym pod
Pomnikiem Żołnierza Polskiego zrobił Wojciech Alabrudziński.
Po ulokowaniu się w pokojach, pod „trójką” zostało przeprowadzone robocze
posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa
PTTK.
Nie trwało ono zbyt długo. Najważniejszym punktem programu było
zaopiniowanie wniosku Oddziału Kujawskiego o nadanie tytułu Zasłużonego
Instruktora Krajoznawstwa Jerzemu Chudzyńskiemu oraz określenie miejsca
przyszłorocznego WZAK-u.
Następnego dnia o godzinie 8.45 podstawiony został środek transportu, z
którego ostatni raz w czasie trwania Zlotu skorzystaliśmy. Uczestnicy, którzy
do Włocławka przybyli własnymi samochodami na śniadanie do restauracji
„Nowy Express” pojechali sami, reszta autokarem. Śniadanie było bardzo
smaczne i dość obfite, podobnie jak wczorajsza obiadokolacja. Po wyjściu z
restauracji czekała na nas dość przykra niespodzianka. Niestety - dość mocno
się rozpadało. Musieliśmy wyciągnąć stroje przeciwdeszczowe oraz parasole,
pod którymi udaliśmy się na ulicę Łęgską 28 do Centrum Kultury „Browar B.”
Na początek skierowano nas do sali kameralnej nr 4, gdzie o godz. 10.00
rozpoczęły się zaplanowane na dzień dzisiejszy przedsięwzięcia. Komandor
Zlotu na wstępie powitał uczestników oraz prezesa Zarządu Oddziału
Kujawskiego PTTK Andrzeja Tyrjana. Poinformował nas o małej zmianie planowaną prelekcję pana Tomasza Wąsika nt. „Obrona Włocławka przed
bolszewikami - sierpień 1920” zamieniono na film pt. „Zatrzymać Gaja! Bój o
Włocławek 1920” poświęcony tej tematyce. Muzeum Historii Włocławka
funkcjonujące w strukturach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
przyczyniło się do powstania tego bardzo ciekawego filmu. Film zrealizowany
został dla uczczenia obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i obrony
Włocławka przed bolszewikami w 1920 roku. Jego autor i jednocześnie
narrator pan Tomasz Wąsik, korzystając z zasobów Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej, archiwum Polskiej Akademii Nauk, archiwum Polskiej Akademii
Umiejętności z Krakowa oraz zbiorów prywatnych, w ciekawy i bardzo
przystępny sposób przedstawił wkład miasta i jego mieszkańców w walkę z
bolszewikami. Po obejrzeniu filmu kilka słów wygłosili Henryk Wasilewski oraz
Jerzy Chudzyński, po czym udaliśmy się na zwiedzanie Centrum Kultury
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„Browar B.” Na początek obejrzeliśmy drzewo genealogiczne rodziny
Bojańczyków znajdujące się przy wejściu do obiektu. Następnie odwiedziliśmy
salę widowiskową, pomieszczenia pracowni edukacji plastycznej, salę tańca,
izbę tradycji, galerię Antresola oraz na samo zakończenie włocławską Kolekcję
Miar i Wag.
Szczegóły tej niezwykle ciekawej kolekcji liczącej ponad 10000 eksponatów
przybliżyła nam pani Anna Michalak. Mieliśmy możliwość zobaczenia różnego
rodzaju miar i wag, od towarowych, kupieckich i sklepowych po domowe,
pocztowe, aptekarskie i jubilerskie. Ekspozycja zawiera wiele unikalnych
urządzeń i przedmiotów, w tym odważniki, pojemniki na płyny, ziarno oraz
XIX-wieczną kasę sklepową. Eksponaty pochodzą z różnych krajów m.in. z Chin,
a także z wielu epok. Pani Anna przybliżyła nam ideę powstania tej kolekcji, a
także sposoby przekazywania tej specjalistycznej wiedzy dzieciom i młodzieży.
Po zwiedzeniu Kolekcji Miar i Wag nastąpił jeszcze tradycyjnie wpis w Księgę
Pamiątkową. Na ręce pani Anny Michalak przekazałem z podziękowaniami
okolicznościowy adres od uczestników oraz od Kujawsko-Pomorskiego
Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa.
Po opuszczeniu „Browaru B.” udaliśmy się do Włocławskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu mieszczącego się na ulicy Żabiej 12
A. W tym miejscu bowiem zaplanowane zostało otwarte posiedzenie K-P KIK
oraz sejmik krajoznawczy. Tutaj też mieliśmy możliwość zjedzenia
cateringowego obiadu przygotowanego przez „naszą” restaurację „Nowy
Express”.
Podczas spotkania uczestników WZAK przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego
Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa - Krzysztof Czerepowicki przekazał jak każdego roku - skondensowaną informację o instruktorach krajoznawstwa
naszego województwa, o działaniach Kolegium i o planach na najbliższą
przyszłość.
Na wstępie raz jeszcze powitał członkinię Głównego Sądu Koleżeńskiego Jolantę Szulc, a także poinformował, że są dwie osoby, które uczestniczyły we
wszystkich organizowanych do tej pory WZAK. Są to Tadeusz Perlik z Torunia
oraz Krzysztof Czerepowicki z Grudziądza. Na początku spotkania poprosił, aby
chwilą ciszy upamiętnić te osoby, które w okresie od poprzedniego
grudziądzkiego WZAK od nas odeszły. Należą do nich śp. Andrzej Hermann członek toruńskiego Oddziału Uniwersyteckiego oraz śp. Edmund Urbanik z
Oddziału Wojskowego przy Klubie CSAiU w Toruniu.
Następnie przedstawił trochę liczb: lista instruktorów krajoznawstwa obejmuje
114 osób, z czego 13 - to posiadacze tytułu Zasłużony Instruktor
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Krajoznawstwa, 16 - Instruktorzy Krajoznawstwa Polski i 85 - Instruktorzy
Krajoznawstwa Regionu. Cała ta rzesza 114 instruktorów reprezentuje 13
oddziałów PTTK (na 20) z terenu naszego województwa. Od 25 listopada 2006
roku nasze Kolegium dla potrzeb środowiska instruktorów krajoznawstwa
wydaje
Informator
Kujawsko-Pomorskiego
Kolegium
Instruktorów
Krajoznawstwa PTTK pt.: „Krajoznawca Kujawsko-Pomorski”. Do tej pory
wydanych zostało sześćdziesiąt osiem numerów informatora.
Jednym z zadań, jakie należą do krajoznawców jest popularyzacja i zachęcanie
do zdobywania odznak krajoznawczych. Robimy to na wiele sposobów.
Przypomniał, że w naszym województwie w chwili obecnej funkcjonuje już 31
odznak krajoznawczych zarówno tych regionalnych jak i o zasięgu
ogólnopolskim. Niestety panująca pandemia powoduje, że w tej dziedzinie
panuje stagnacja, albo nawet regres. Zobaczymy co przyniesie roczne
sprawozdanie, które tradycyjnie zostanie podane w kolejnym numerze
„Krajoznawcy Kujawsko-Pomorskiego”. W 2019 roku wszystkie nasze zespoły
weryfikacyjne przyznały 835 odznak krajoznawczych oraz 139 odznak
przyrodniczych (Turysta Przyrodnik i Tropiciel Przyrody). Jako ciekawostkę
podał, że od 1982 roku zweryfikowano 18397 odznaki. Mówiąc o odznakach
krajoznawczych Krzysztof Czerepowicki, jako członek Centralnego Zespołu
Weryfikacyjnego OKP, poprosił o wystąpienie Beatę Pasik, której pogratulował
i wręczył legitymację Odznaki Krajoznawczej Polski w stopniu brązowym.
Jak na każdym corocznym tego typu spotkaniu przewodniczący Kolegium
zapowiada miejsce, gdzie odbędzie się kolejny WZAK w roku następnym. Tym
razem podjął się tego zadania Zdzisław Gostomski - prezes Zarządu Oddziału
PTTK im. Ziemi Chełmińskiej z Chełmna, który oficjalnie ogłosił, że XV WZAK
2021 organizować będzie jego Oddział.
Na zakończenie swojego wystąpienia przewodniczący Kolegium podziękował
gospodarzom i organizatorom Zlotu za organizację i przeprowadzenie Zlotu.
Osobami tymi są Jerzy Chudzyński, siła sprawcza i napędowa dzisiejszej
imprezy, którego dzielnie wspomagali Henryk Wasilewski oraz Andrzej
Szczepański. Osobom tym osobiście wręczył okolicznościowe podziękowania.
Na ręce kolegi Henryka Wasilewskiego złożył również podziękowania dla
Komisji Krajoznawczej Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku. Dla
Magdaleny Pinter i Kazimierza Andrzejewskiego - nieobecnych w dniu
dzisiejszym - takie podziękowania zostały przekazane prezesowi Oddziału
Kujawskiego - Andrzejowi Tyrjanowi ze stosowną prośbą o ich osobiste
wręczenie.
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W tym momencie Andrzej Tyrjan zaproponował, że wręczy Medal 110-lecia
Oddziału Kujawskiego PTTK najmłodszemu uczestnikowi XIV WZAK-u. Po
szybkim określeniu osoby najmłodszej, medal ten otrzymała Beata Pasik z
Grudziądza.
Następnie Komandor Zlotu wręczył Odznakę Krajoznawczo-Turystyczną „Znam
Włocławek i okolice” w stopniu srebrnym tym osobom, które podczas
poprzedniego X WZAK-u zdobyły odznakę w stopniu brązowym, a odznakę w
stopniu brązowym tym uczestnikom, którzy w 2016 roku we Włocławku nie
byli.
Na zakończenie spotkania przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego Kolegium
Instruktorów Krajoznawstwa wręczył Pani Dyrektor Włocławskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - pani Honoracie Maj od
uczestników i organizatorów Zlotu wraz z podziękowaniami okolicznościowy
adres.
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Propozycje
Krzysztof Tęcza
Spacer do Źródła Łaby
Ze względu na panujący tłok w popularnych miejscach Karkonoszy chciałbym
zaproponować wycieczkę w miejsce mniej uczęszczane acz bardzo urokliwe.
Jest to Źródło Łaby, rzeki zlewiska Morza Północnego, która biorąc swój
początek w Karkonoszach niesie swoje wody na długości ponad 1150
kilometrów.
Naszą wędrówkę rozpoczynamy z Jagniątkowa do którego możemy dotrzeć
albo autobusem komunikacji miejskiej (linia nr 15) albo samochodem, który
możemy na czas wycieczki pozostawić na parkingu usytuowanym przy pętli
autobusowej.
Już na samym początku naszej wędrówki możemy zajrzeć do Muzeum
Miejskiego „Dom Gerharta Hauptmanna”, w którym oprócz zapoznania się z
aktualną wystawą czasową możemy zobaczyć wspaniałe dzieło mistrza
Avenariusa czyli Halę Rajską.
Teraz przed nami spokojny spacer drogą do Karkonoskiego Banku Genów, w
którym hoduje się najcenniejsze gatunki roślin z terenu Karkonoskiego Parku
Narodowego. Warto tutaj zajrzeć by dowiedzieć się czegoś o roślinności
Karkonoszy. Pomoże to nam w ich rozpoznaniu w terenie.
Po minięciu wejścia na teren KPN przez najbliższe godziny będziemy pięli się
leśną drogą w górę. W miarę upływu czasu będzie coraz stromiej. Oczywiście
mówię tutaj o samej drodze jak i o naszym odczuciu wskutek zmęczenia. Na
szczęście po drodze znajduje się kilka miejsc wypoczynkowych. Możemy z nich
skorzystać i trochę odpocząć. Warto zatrzymać się przy Trzeciej Drodze gdzie
znajduje się wiata. Tam też zaczyna się czarny szlak turystyczny prowadzący do
Rozdroża pod Jaworem.
My jednak konsekwentnie będziemy trzymali się szlaku koloru niebieskiego
prowadzącego Koralową Ścieżką. Po pokonaniu 500 metrów różnicy wzniesień
dotrzemy do Rozdroża pod Śmielcem. Tutaj rozpoczniemy ostatni odcinek
wejściowy prowadzący na Czarną Przełęcz (1350 metrów n.p.m.). Ładna
pogoda pozwoli nam podziwiać wnętrze Czarnego Kotła Jagniątkowskiego,
brzydka da możliwość sprawdzenia, że Kocioł naprawdę jest czarny.
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Na Czarnej Przełęczy warto zrobić krótki postój, co pozwoli nabrać sił na dalszy
spacer, tym razem po czeskiej stronie Karkonoszy. Odcinek prowadzący do
Martinovej boudy jest niezwykle malowniczy a i do tego niezbyt wymagający.
Zwłaszcza, że idąc dalej szlakiem niebieskim tracimy na wysokości sto metrów.
Niestety to co straciliśmy będziemy musieli odrobić idąc dalej w stronę
schroniska Labská bouda. Tym razem będziemy podążali szlakiem koloru
zielonego. Trasa ta, a właściwie widoki jakie tam się rozpościerają wynagrodzą
nam wszelkie trudy. Do tego w schronisku możemy odpocząć i zjeść coś
ciepłego. Musimy tylko uważać na zmieniającą się raptownie pogodę. W
Karkonoszach, a szczególnie w tym rejonie pogoda potrafi zmienić się z minuty
na minutę. Warto zatem mieć w plecaku coś dodatkowego do ubrania.

Foto: Krzysztof Tęcza
Jeśli pogoda pozwoli zachęcam do zejścia nieco niżej by zobaczyć Labský
vodopád, a gdy już uznamy, że dosyć mamy tego pięknego widoku proponuję
pójść szlakiem czerwonym na Pančavský vodopád.
Droga powrotna to początkowo niezbyt ciężkie podejście na zbocze Wielkiego
Szyszaka a następnie zejście w dół tą sama drogą którą wyszliśmy z
Jagniątkowa. Najpierw jednak czeka nas jeszcze jedna przerwa przy Źródle
Łaby. Jest to oczywiście miejsce symboliczne. Warto jednak tam pobyć choć
chwilę by zapoznać się z wszystkimi zgromadzonymi tam pamiątkami. Niestety
często zdarza się, że gdy dotrzemy do tego urokliwego miejsca zaczyna siąpić
deszczyk. Nie warto jednak się tym przejmować i przejść nad tym do porządku
dziennego. Do tej pory szliśmy szlakiem koloru czerwonego, teraz mamy przed
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sobą krótki odcinek szlaku żółtego prowadzącego do miejsca znanego jako
Česká budka położonego na wysokości 1406 metrów.
Teraz podążamy ponownie szlakiem czerwonym. Jest to część Głównego
Szlaku Sudeckiego im. dr Mieczysława Orłowicza. Mijając z boku Łabski Szczyt
docieramy do Śnieżnych Kotłów. Niestety dzisiaj nie ma już tu schroniska, za to
na całej długości chronionej łańcuchami i barierkami wyznaczono kilka
punktów widokowych, z których możemy podziwiać zarówno to co znajduje się
bezpośrednio pod naszymi nogami jak i panoramę bardziej odległą. Chociaż gdy
warunki atmosferyczne zmienią się raptownie spowije nas gęsta mgła i poza
rozchodzącym się w niej głosem nic nie zobaczymy..
Mijając Wielki Szyszak mamy dwa wyjścia, albo dotrzemy do Czarnej Przełęczy
gdzie skręcimy na szlak niebieski czyli Koralową Ścieżkę prowadzącą do
Jagniątkowa, albo z Obniżenia pod Śmielcem (do czego zachęcam) skręcimy na
szlak niebieski prowadzący na Rozdroże pod Wielkim Szyszakiem. Tam
proponuję skręcić w prawo i za znakami koloru zielonego czyli Drogą nad
Reglami udać się na Rozdroże pod Śmielcem skąd Koralową Ścieżką czyli
szlakiem niebieskim zejdziemy do Jagniątkowa.

Foto: Krzysztof Tęcza
Podczas drogi powrotnej warto na wysokości skał o nazwie Paciorki skorzystać
z nowo otwartej platformy widokowej by odpocząć przed ostatnim zejściem w
dół. Warto tak uczynić zważywszy na zmęczenie jakie na pewno będziemy
odczuwać po całodziennej wycieczce. I na pewno gdy dotrzemy na pętlę
autobusowa pojawi się na naszej buzi uśmiech. Będziemy bowiem zadowoleni z
ciekawej wycieczki a także ze szczęśliwego z niej powrotu do domu.
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Krzysztof Tęcza
Jelenia Góra na najwyższym szczycie Polski
Rysy to w zasadzie góra, ale to także symbol. Każdy kto na nią wchodzi wie, że
jest ona najwyżej położonym szczytem w Polsce. Oczywiście tak jest ale same
Rysy to także drugi wyższy o kilka metrów wierzchołek położony po stronie
słowackiej. Nasz szczyt ma nieco ponad 2499 metrów n. p. m. natomiast ten
drugi mierzy 2503 metry. W sumie niewielka różnica ale jednak… Wszak
pokonujemy magiczne 2500.
Planując wyprawę na Rysy musimy odpowiedzieć sobie na podstawowe
pytanie: Czy chcemy oprócz sporego wysiłku coś zobaczyć podczas drogi czy
tylko mieć satysfakcję, że weszliśmy na górę? W drugiej wersji należy wybrać
trasę prowadzącą od strony polskiej. Jest tam tyle łańcuchów ułatwiających
wejście, że nie powinno ono przysporzyć nam problemów. Tyle tylko, że
zasapani będziemy bardziej uważać na to czy trzymamy się łańcuchów niż
rozglądać się wokoło. Zwłaszcza gdy za nami będą podążać kolejne osoby.
Wybierając pierwszą wersję czyli wejście od strony słowackiej praktycznie
będziemy skazani na zachwycanie się widokami jakie rozpościerają się przed
nami jak i za nami. Myślę jednak, że ta wersja jest najbardziej optymalna. Nie
dość bowiem, że jest to wersja widokowa to chyba bardziej bezpieczna,
przynajmniej dla mniej wprawionych turystów.
Zanim jednak wyruszymy na trasę trzeba odpowiednio się przygotować. Przede
wszystkim należy znaleźć bazę noclegową. Taką niezbyt drogą a jednocześnie
położoną blisko stacji kolejki górskiej jest miejscowość Nová Lesná. Popularna
Elektriczka to w zasadzie dwie linie. Pierwsza na trasie Poprad – Stary
Smokowiec – Szczyrbskie Jezioro, o długości 29 km; druga na trasie Stary
Smokowiec - Tatrzańska Łomnica o długości 6 km. Niech jednak nikogo nie
zwiedzie ich długość. To, że jest tylko 30 km wcale nie oznacza, iż będziemy
jechać nie wiadomo jak szybko. Na przejechanie całej trasy potrzeba dobrze
ponad godziny. Pierwszy odcinek kolei uruchomiono w 1908 roku.
Dzisiaj dla turystów Elektriczka to idealne rozwiązanie pozwalające pozostawić
samochód w pensjonacie i realizować zaplanowane spacery. Co prawda w
każdej miejscowości są przygotowane parkingi ale po pierwsze za nie też
trzeba zapłacić, po drugie takie rozwiązanie zmusza nas do zejścia z gór w to
samo miejsce.
Tym razem nasz wyjazd zaplanowałem w dniach 23-26 lipca. Chodziło o to by
mieć kilka dni na wyprawę właściwą i jakiś zapas na ewentualne załamanie
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pogody. Głównym punktem programu było wejście na Rysy i odwiedzenie
Symbolicznego Cmentarzyka. I w zasadzie wszystko zostało zrealizowane.
Pogoda była wyśmienita, choć kilka razy dopadł nas deszcz, ba nawet grad.
Miejscowość Nová Lesná to bardzo malownicza osada. Pośrodku znajduje się
kościół pw. Przemienienia Pańskiego. Ta niewielka świątynia położona nad
sztucznym zbiornikiem wodnym utworzonym na przepływającym potoku ma
skromny acz ciekawy wystrój. Znajdują się tutaj relikwie św. Jana Pawła II. Na
dzień dzisiejszy zarówno do świątyni jak i innych obiektów publicznych
musimy wchodząc zakładać maseczki ochronne. Muszę powiedzieć, że jest to
przestrzegane. Widać to zwłaszcza w Elektriczce.
Wyruszając na naszą wyprawę musimy wstać bardzo wcześnie. Najlepiej o 4
rano, chodzi o to, by zdążyć na pierwszy pociąg jadący tuż po piątej. Pozwoli to
nam na dotarcie do Popradzkiego Jeziora o porze umożliwiającej spokojne
wejście na Rysy i zejście z nich przed załamaniem się pogody. Jest to o tyle
ważne, że pogoda w górach jest bardzo zmienna, a w prognozy nie bardzo
można wierzyć. Lepiej zatem wyjść z domu wcześniej i mieć komfort czasowy
na powrót.
Dzięki kolei docieramy na wysokość 1250 metrów. Drugie tyle będziemy
musieli pokonać na własnych nogach. Początkowo trasa wydaje nam się bardzo
lekka. Szlak niebieski, którym podążamy pnie się powoli w górę. Musimy tylko
uważać gdyż z rana po ułożonym tutaj asfalcie kursują samochody
dostarczające towar do schroniska znajdującego się nad Popradzkim Stawem.
Zanim przekroczymy szlaban zobaczymy niewielką wystawę ciekawych rzeźb
przedstawiających przede wszystkim głowy różnych postaci. Obsługujący
szlaban okazuje się być autorem tych prac. W lecie kiedy jest ciepło rzeźbi w
drewnie, a zimą wykuwa swoje wizje w dużych głazach znajdujących się na
poboczu drogi. Jeśli komuś spodoba się któreś dzieło może je nabyć. W sumie
może być ono fajną pamiątką.
Przed nami około godzinne podejście łagodną drogą. Z lewej widzimy
dwutysięczniki zamykające Mięguszowiecką Dolinę. Pierwszy z nich to Skrajna
Baszta, kolejny Mała Baszta. Po prawej widzimy Osterwę o wysokości 1978
metrów, na którą prowadzi czerwony szlak turystyczny. Co prawda ze względu
na wysokość do pokonania nie jest on łatwy ale wejście nim jest nagrodzone
niesamowitym widokiem na kolejne szczyty. My nie docierając do
Popradzkiego Stawu skręcamy za znakami żółtego szlaku turystycznego i
kierujemy się na Symboliczny Cmentarz (Tatrzański Cmentarz Symboliczny).
Projekt powstania cmentarza w 1922 roku poddał czeski taternik Otokar Štáfl.
Początkowo nie było jednomyślności co do miejsca pod cmentarz, w końcu w
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1934 roku zdecydowano, że będzie to zbocze Osterwy. Najpierw wzniesiono
tutaj murowaną kapliczkę projektu Róberta Vosyki. Uroczyste otwarcie miało
miejsce 11 sierpnia 1940 roku. Na cmentarzu umieszczono motto: „Umarłym na
pamiątkę, żyjącym ku przestrodze”.

Foto: Krzysztof Tęcza
Początkowo umieszczono tutaj tablice upamiętniające osoby, które zginęły w
Tatrach, a które zostały umieszczone przez rodziny w miejscach ich śmierci. W
ten sposób oczyszczono góry z tego typu pamiątek. Później wszystkie tragedie
tatrzańskie upamiętniano już w tym symbolicznym miejscu. Na dzień dzisiejszy
znajduje się tu ponad 300 tablic upamiętniających kilkaset osób. Ponieważ nie
stosuje się ograniczeń narodowościowych możemy znaleźć m.in. nazwiska
polskie. Najbardziej znani to legendarny Klimek Bachleda – przewodnik i
ratownik, który zginął w 1910 roku podążając na ratunek turyście na Małym
Jaworowym Szczycie i Mieczysław Karłowicz – kompozytor, któremu życie
odebrała lawina śnieżna. Wśród tablic można dostrzec kilka upamiętniających
ludzi którzy nie zginęli w Tatrach. Są to tablice poświęcone pomysłodawcy
powstania cmentarzyka Otokarovi Štáflovi oraz jego żonie. Są także tablice
poświęcone himalaistom, którzy na zawsze pozostali w górach wysokich m.in.
Jerzemu Kukuczce czy Wandzie Rutkiewicz.
To wyjątkowe miejsce warte jest by spędzić w nim trochę czasu i zapoznać się z
opisami zamieszczonymi na tabliczkach. Zobaczymy, że większość ludzi tu
upamiętnionych to osoby w bardzo młodym wieku. Co więcej, to osoby z dużym
doświadczeniem: narciarze, taternicy. Powinno to nam dać do przemyślenia.
Widać bowiem, że z górami nie ma żartów, każdy nawet najmniejszy błąd
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działa na naszą niekorzyść. A więc wyruszając na górską wyprawę dobrze jest
nie tylko odpowiednio się wyekwipować ale także przemyśleć plan drogi i
ułożyć go pod nasze możliwości.

Foto: Krzysztof Tęcza
Teraz najlepiej zejść do schroniska przy Popradzkim Stawie. Pozwoli to nam
nieco ochłonąć, może zastanowić się czy wszystko dobrze przemyśleliśmy pod
względem dzisiejszej wyrypy, no i oczywiście odpocząć. Ważne jest by przed
wyjściem na dalszą trasę napić się czegoś ciepłego a nawet zjeść jakąś zupę, od
razu poczujemy się lepiej. Nabierzemy zarówno sił na dalszą drogę jak i chęci
doń.
Jesteśmy na wysokości 1500 metrów. Przed nami drugie tyle. Dalej nie ma już
asfaltu, zaczyna się typowa górska ścieżka. Idziemy wzdłuż Mięguszowieckiego
Potoku, dalej za znakami niebieskimi. Po pół godzinie podchodzenia docieramy
do rozejścia nad Żabim Potokiem. To w tym miejscu bierze początek szlak
koloru czerwonego, który doprowadzi nas na Rysy. I to tutaj po raz pierwszy
spotykamy tragarzy niosących zaopatrzenie do Schroniska pod Wagą zwanego
także Chatą pod Rysami.
Co prawda widzieliśmy niżej przygotowane plecaki, a właściwie nosidełka,
załadowane kartonami i beczkami z piwem, ale jakoś do nas nie dotarło, że to
właśnie te ciężary ktoś musi wnieść do położonego wyżej schroniska. Nie ma
tam innej możliwości dostarczania zaopatrzenia. Śmiałkowie idący na pusto
mogą w czynie społecznym wnosić powierzone towary. Otrzymają za to
stosowny certyfikat i malinową herbatę. Nie jest to jednak takie proste. Jeśli
ktoś nie czuje się na siłach lepiej by tego nie próbował. W miarę wchodzenia
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spotykamy kolejnych tragarzy. Każdy z nich ma swoją technikę chodzenia.
Jedno jest wspólne – liczne odpoczynki bez zdejmowania nosidełek. Zapytany
tragarz powiedział, że jego ładunek waży 60 kg, i że takie wejście robi raz
dziennie.
Na razie skala trudności podejścia nie zmienia się radykalnie. Jest tak do
mostku, którym przechodzimy po Żabim Potoku. Dalej wszystko zaczyna się
zmieniać. Droga wyraźnie staje się stromsza. Coraz bardziej trzeba uważać
gdzie stawiamy nogi. No i coraz ciężej się oddycha. Chociaż to akurat mnie nie
dotyczy. Mój organizm już się przyzwyczaił do takiego wysiłku. Powolutku
mijamy Żabią Dolinę i nacieszywszy się widokiem na Wielki i Mały Żabi Staw
Mięguszowiecki wchodzimy na pierwszy płat śniegu. Co prawda mamy środek
lata ale na tej wysokości w niektórych miejscach śnieg zalega bardzo długo. Jest
on niestety dosyć plastyczny i przez to bardzo ślizgi. Trzeba zatem bardzo
uważać by się nie pośliznąć bo na pewno taki upadek skończyłby się
zjechaniem dużo niżej.
Teraz przed nami dosyć wymagające podejście Kotlinką pod Wagą, ale nie jest
źle, gdyż założono tutaj ułatwienia w postaci klamer, łańcuchów i metalowych
schodów. Bardzo ułatwia to mijanie się na trasie ze schodzącymi z góry.
Okazuje się, że widoczni na zboczu tragarze korzystają z innych ścieżek,
nieposiadających takich ułatwień. Te bowiem dla turystów wspomagają ich
bezpieczeństwo a tragarzom bardzo często przeszkadzają. Dlatego wolą oni z
nich nie korzystać, jeśli nie muszą.
Pnąc się coraz wyżej wkraczamy do „Wolnego Królestwa Tatr”, jak widnieje na
umieszczonym na skale napisie. Chwilę później przekraczam bramę
modlitewną. W sumie ten szczegół zrozumie tylko ten kto był chociaż raz w
Himalajach. Tam takie chorągiewki spotkamy na niemal każdym szczycie czy
każdej przełęczy. Tutaj to coś niepasującego do otoczenia.
Kolejnym zaskoczeniem dla idącego resztkami sił turysty może być widok
przystanku autobusowego zlokalizowanego pod widocznym już schroniskiem.
To wynik fantazji z dawnych lat. Wniesiony tu znak autobusowego przystanku
na żądanie został ustawiony i wyposażony w rozkład jazdy na linii Szczyrbskie
Jezioro – Rysy – Szczyrbskie Jezioro. Są nawet godziny przyjazdów i odjazdów
autobusów. Jeżeli ktoś weźmie to na poważnie może nieźle się zdziwić czekając
w nieskończoność na przyjazd autobusu.
Myślę, że lepiej usiąść sobie na tarasie najwyżej w Tatrach położonego
Schroniska pod Wagą znanego jako Chata pod Rysami. Jesteśmy na wysokości
2250 metrów n.p.m. Do szczytu pozostało nam już tylko 250 metrów różnicy
wzniesień. Myliłby się jednak ten kto sądzi, że to już koniec wysiłku. Niestety to
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nie koniec. Aby dotrzeć na szczyt trzeba jeszcze poświecić co najmniej godzinę
czasu. Może nawet więcej. Wszystko zależy od pogody, która na tej wysokości
potrafi zmienić się z minuty na minutę. Sama zaś dalsza droga nie przypomina
dotychczasowej ścieżki. Teraz przed nami, najpierw spory łach śniegu, później
głazy po których często będziemy przechodzić na czworaka.
Na razie jednak warto wejść do schroniska i odpocząć. Kto musi to powinien
skorzystać z toalety bo wyżej nie będzie już takiej możliwości. Jakieś 100
metrów od schroniska znajduje się najwyżej w Tatrach położona ubikacja,
której przednia ściana zabezpieczona jest szybą umożliwiającą podziwianie
przepięknego widoku na leżącą poniżej dolinę. Samo schronisko czynne w
okresie letnim jest dosyć dobrze zaopatrzone i można tutaj w bardzo
przyzwoitych cenach zjeść smaczny obiad. A jak już wcześniej wspomniałem,
wszystkie produkty są tu wnoszone przez tragarzy. Dlatego też wyznaczono tu
miejsce, w którym składane są worki ze śmieciami, i każdy schodzący turysta,
jeśli czuje się na siłach, może zabrać taki worek z sobą by znieść go na dół i
pozostawić w przeznaczonym do tego miejscu.
Po odpoczynku ruszamy na ostatni etap naszej wspinaczki, tak bowiem
możemy określić ten ostatni odcinek trasy na Rysy. Najpierw musimy ostrożnie
przejść ścieżką wydeptaną w zalegającym tu śniegu. Na wszelki wypadek
ustawiono tu znak zakazu wchodzenia w szpilkach. Gdy uda nam się to,
docieramy na Przełęcz Waga (2340 metrów) rozdzielającą Rysy od sąsiedniego
szczytu o nazwie Wysoka. To właśnie w tym miejscu musimy, w zależności od
naszych sił i panującej akurat pogody podjąć ostateczną decyzję czy czujemy się
na siłach by podążać dalej czy jednak zawracamy i schodzimy do schroniska.
Jest to o tyle ważne, że ten ostatni odcinek naprawdę jest bardzo wymagający i
niebezpieczny, zwłaszcza po opadach, po których skały stają się bardzo śliskie.
A niestety tutaj nie ma zbyt wielu ułatwień. Trzeba także brać pod uwagę, że
gdy panuje ładna pogoda, są tu prawdziwe tłumy.
Tym razem, ze względu na zapowiadane opady, ludzi jest bardzo mało, ledwie
kilkadziesiąt osób. Niestety widzimy jak z sąsiednich szczytów wiatr nawiewa
ciemne chmury. Żle to wróży. Dlatego decydujemy się iść dalej bez tracenia
czasu na podziwianie panoram. Wspinamy się coraz wyżej. Problemem są
miejsca, w których spotykamy schodzących w dół. Czasami minięcie się jest
bardzo niebezpieczne i należy zachować jak najdalej idącą ostrożność. Upadek z
tej wysokości mógłby zakończyć się tragicznie. Na końcowym odcinku nie ma
co się krępować, trzeba wykorzystywać wszystkie możliwości pozwalające
bezpiecznie dostać się na szczyt. Nie dziwi nikogo gdy idziemy na czworaka, czy
momentami wręcz wpełzamy na poszczególne kamienie.
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Foto: Krzysztof Tęcza
W końcu docieramy na najwyższy szczyt Tatr (2499 metrów) położony na
granicy polsko-słowackiej. Jesteśmy na najwyższej górze Polski. Udało się.
Osiągnęliśmy zaplanowany cel. Musimy jednak nieco poczekać by znajdujący
się tu ludzie nacieszyli się i zwolnili miejsce dla kolejnej grupy. Stajemy przy
słupku granicznym do pamiątkowych fotografii. Zgodnie z naszym założeniem
robimy sobie zdjęcia ubrani w koszulki z logo naszego miasta Jeleniej Góry.
Rozkładamy także flagę Jeleniej Góry. Od razu wzbudza to zainteresowanie
pozostałych. Większość kojarzy gdzie leży Jelenia Góra, wiedzą że to
Karkonosze. Są jednak tacy, którzy pytają się gdzie leży nasze miasto.
Gdy tak sobie odpoczywamy podziwiając panoramy nagle pojawia się mgła i
wiatr przywiewa ciemne chmury. To znak, że pora schodzić na dół. Zanim to
czynimy podejmuję ostatni wysiłek i wdrapuję się na sąsiedni szczyt o
wysokości 2503 metry n.p.m. Teraz mogę powiedzieć, że zdobyłem Rysy w
całości.
Ze względu na psującą się pogodę staramy się w miarę szybko opuścić szczyt.
Nie jest to jednak wcale takie proste. Często musimy ześlizgiwać się na pupie,
tak jest najbezpieczniej. Gdy docieramy na Przełęcz Waga pogoda ponownie się
poprawia. Możemy spokojnie zejść do schroniska by odpocząć, coś zjeść i
jeszcze raz spojrzeć na szczyty, na których dopiero co byliśmy.
Teraz czeka już nas ciągłe tracenie wysokości. O dziwo, mimo późnej pory,
wciąż spotykamy ludzi idących pod górę. Ze względu na pogodę nie jest to zbyt
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rozsądne. Ale cóż, każdy ma swoją filozofię. Po drodze spotykamy jednego z
tragarzy, który z pomocą kolegów znosi pusty keg. Wygląda na to, że swój
dzisiejszy zarobek skonsumował na miejscu i trochę plączą mu się nogi. Za to
tryska świetnym humorem. Zaraz też słyszymy jak wszyscy śpiewają górskie
piosenki. Do tego pasąca się między skałami kozica bacznie się nam
przypatruje. Wcale się nas nie obawia. Pewnie widzi jak jesteśmy zmęczeni.
Na szczęście udaje nam się zejść na wysokość mostka na Żabim Potoku gdy
zaczyna padać deszcz. Teraz można troszeczkę przyspieszyć, jednak trzeba
zachować ostrożność. Tym bardziej, że po chwili z nieba lecą kulki gradu
wielkości grochu. Ścieżka zmienia się w koryto rwącego potoku. Robi się
nieciekawie. Nie ma gdzie się schować. Jedynym rozsądnym wyjściem jest
ciągłe zejście w dół przez las, który właśnie osiągnęliśmy.
Marsz w takich warunkach spowodował, że rozdzieliliśmy się i gdy wreszcie
dotarliśmy do Schroniska Majlatha nie mogliśmy się odnaleźć. Fakt, schronisko
było nabite ludźmi do oparu, ale nie to stwarzało problem. Okazało się, że
obiekt położony w dolinie nie daje żadnej szansy na działanie telefonów. Z tego
powodu nie możemy się zdzwonić. W końcu po wielu próbach udaje się nam
odnaleźć. Okazało się, że pozostali uczestnicy wyprawy na odpoczynek wybrali
Schronisko przy Popradzkim Jeziorze.
stojące kilkadziesiąt metrów dalej. Tam także nie było możliwości skorzystania
z telefonu. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, a gdy przestał padać
deszcz mogliśmy ruszyć dalej. Tym razem wybraliśmy szlak czerwony
prowadzący do Szczyrbskiego Jeziora. Była to trasa nieco dłuższa ale za to
wiodąca lasem, co miało znaczenie w razie ponownych opadów deszczu. Po
godzince dotarliśmy do stacji kolejowej i wsiedliśmy do Elektriczki, którą
wróciliśmy do miejsca naszego noclegu.
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Jubileusze
Krzysztof Tęcza
Jubileusz 70-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego
Turystyka towarzyszyła ludziom od zawsze. Jednak formę zorganizowaną, na
terenie naszego kraju, przyjęła w wieku XIX, kiedy to w roku 1873 utworzono
Towarzystwo Tatrzańskie. Zaczęto wtedy wytyczać i znakować szlaki
turystyczne, budować pierwsze schroniska wysokogórskie, pisać pierwsze
przewodniki. W roku 1920 Towarzystwo Tatrzańskie przemianowano na
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, a w roku 1906 powstało Polskie
Towarzystwo Krajoznawcze. Oba towarzystwa współpracowały z sobą
prowadząc działalność statutową. Tak też było po II wojnie światowej. Jednak
w roku 1950, w nowej rzeczywistości politycznej, podjęto decyzję o połączeniu
PTT i PTK, w skutek czego powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno
Krajoznawcze. I właśnie ta data, rok 1950, uważana jest oficjalnie jako zalążek
Towarzystwa. Dlatego w roku obecnym obchodzimy jubileusz 70-lecia PTTK.

Foto: Anna Tęcza
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Musimy jednak pamiętać, że ruch turystyczny w Polsce zaczął się nie 70 a
niemal 150 lat temu. Dlatego są w Polsce oddziały PTTK, których historia jest o
wiele dłuższa. Najstarsze oddziały działające nieprzerwanie mają ponad 110
lat. Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze w roku przyszłym będzie
obchodził 75 rocznicę swojego istnienia. Założono go bowiem w roku 1946
kiedy to Dolnośląskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, powstałe rok
wcześniej w Matejkowicach (obecnej Przesiece), przekształciło się w
Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze jest jednym z wiodących
oddziałów w skali całego Towarzystwa. Wynika to z faktu posiadania dobrze
wykształconej kadry programowej. Oprócz rzeszy pracujących społecznie
instruktorów i przodowników niemal wszystkich dziedzin turystyki i
krajoznawstwa posiada on jedną z największych kadr przewodników
sudeckich, których szkoli na organizowanych kursach. Dlatego też nie ma
problemów z organizacją różnego rodzaju imprez dla miejscowej społeczności.
Chlubą Oddziału jest organizacja najstarszej w skali kraju imprezy jaką jest
Ogólnopolski Wysokogórski Rajd Narciarski „Karkonosze”. Kolejną bardzo
popularną imprezą jest obchodzący w roku obecnym jubileusz 50-lecia „Rajd na
Raty”, zorganizowany przez śp. Teofila Ligenzę vel Ozimka.
Z okazji tak niezwykłego jubileuszu PTTK wraz z Lasami Państwowymi podjęło
się uświetnienia tego faktu wspólną akcją sadzenia drzew w ramach
„Międzypokoleniowej sztafety turystycznej” pod nazwą „Sadzimy drzewa dla
przyszłych pokoleń”. Oczywiście akcja ta jest realizowana w różny sposób na
terenie całego kraju.
Jeśli chodzi o nasz region to Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze
wraz z Nadleśnictwem „Śnieżka” z Kowar, reprezentowanym przez panią
Nadleśniczy Grażynę Adamczyk, zaprosili do wspólnej akcji sadzenia drzewek
w miejscowości Karpniki.
W sobotę 26 września 2020 roku dzięki przychylności Rady Sołeckiej oraz
ciężkiej pracy sołtysa Karpnik pana Sebastiana Łukawskiego została
zorganizowana uroczystość podczas której zaproszeni goście oraz przybyli
turyści posadzili 70 sadzonek wzdłuż bezimiennej do tej pory drogi
prowadzącej z Karpnik do Gruszkowa. Dzięki przychylności Rady Gminy
Mysłakowice odcinek tej drogi z posadzonymi drzewkami uchwałą Rady Gminy
zostanie nazwany „Aleją Dębową 70-lecia PTTK”.
Ponieważ jubileusz 70-lecia PTTK jest ważnym wydarzeniem, zorganizowano z
tej okazji festyn w trakcie którego panie z Koła Gospodyń Wiejskich częstowały
przyrządzoną przez siebie grochówką oraz własnymi wypiekami a miejscowy

41

zespół folklorystyczny „Sokolik” zabawiał obecnych śpiewem. Ze względu na
silne opady deszczu Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach wraz z
Ochotniczą Strażą Pożarną z Karpnik rozstawiły miasteczko namiotowe.
Przygotowano także stoiska, na których materiały promocyjne rozdawali
przedstawiciele Gminy Mysłakowice, Dolnośląskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych oraz PTTK. Szczęśliwcy mogli wygrać cenne nagrody w
ramach koła fortuny, a wszyscy, którzy mieli taką potrzebę otrzymali sadzonki
drzew leśnych jak i owocowych przekazane przez Nadleśnictwo „Śnieżka”.
Ponieważ głównym celem spotkania w Karpnikach było posadzenie dębów,
zaproszeni goście oraz mieszkańcy i turyści specjalnej wycieczki „Rajdu na
Raty” nie bacząc na padający deszcz podjęli się tego pięknego zadania. Na
szczęście pogoda sprzyjała obecnym i na czas sadzenia drzewek deszcz ustał.
Pierwsze drzewko instruktażowo posadził zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa „Śnieżka” pan Sławomir Orłowski, drugie gospodarz terenu wójt
Gminy Mysłakowice pan Michał Orman, trzecie Członek Honorowy PTTK pan
Zdzisław Gasz a czwarte senator Krzysztof Mróz. Swoje drzewka posadzili
także: Janusz Łyczko (z-ca prezydenta Miasta Jeleniej Góry), Eugeniusz Kleśta
(przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego), Gabriela Zawiła
(reprezentująca przewodniczącego rady Miasta Jeleniej Góry Wojciecha
Chadżę), Grzegorz Truchanowicz (z-ca wójta Gminy Mysłakowice), Marianna
Ostrowska (dyrektor GOK w Mysłakowicach), Grzegorz Kuczaj
(przewodniczący Rady Gminy w Mysłakowicach), Augustyn Wilczyński (radny
Gminy Mysłakowice), Sebastian Łukawski (sołtys wsi Karpniki), Przemysław
Tołoknow (z-ca dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego), Łukasz Hada
(dyrektor biura Związku Gmin Karkonoskich), Jerzy Gadomski (właściciel firmy
Juro-Trans), Marcin Zawiła (radny Sejmiku Dolnośląskiego), Agnieszka
Łętkowska (dyrektor jeleniogórskiego oddziału DZPK), Andrzej Mateusiak
(wiceprezes O PTTK „Sudety Zachodnie”), Krzysztof Tęcza (prezes O PTTK
„Sudety Zachodnie”). Oczywiście nie są to wszyscy, którzy posadzili drzewko.
Dokonali tego także mieszkańcy Karpnik, turyści oraz działacze PTTK.
Jeśli chodzi o organizację spotkania jubileuszowego to oprócz wspomnianych:
Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze i Nadleśnictwa „Śnieżka” z
Kowar brali w niej udział: Gmina Mysłakowice, Gminny Ośrodek Kultury w
Mysłakowicach, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia
Góra, Firma Juro-Trans, Rada Sołecka wsi Karpniki. Jeśli chodzi o materiały
promocyjne to dostarczyły je Gmina Mysłakowice, PTTK, DZPK i ZGK.
Nadleśnictwo „Śnieżka” przekazała zarówno sadzonki dębów jak i sadzonki
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drzew owocowych i leśnych, a paliki do ochrony posadzonych drzewek
przekazał pan Jerzy Gadomski właściciel Firmy Juro-Trans.
Wracając do uroczystości to całość poprowadził prezes Oddziału PTTK „Sudety
Zachodnie” Krzysztof Tęcza. Przedstawił on krótką historię turystyki i
krajoznawstwa na ziemiach polskich oraz historię powstania PTT i PTK,
organizacji których połączenie dało początek Polskiego Towarzystwa
Turystyczno Krajoznawczego.
Wójt Gminy Mysłakowice Michał Orman podziękował za dotychczasową
współpracę PTTK z Gminą oraz przekazał stosowne życzenia wyrażone
słowami: „W związku z przypadającą w 2020 roku siedemdziesiątą rocznicą
połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego
i powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno
Krajoznawczego (PTTK) pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia „Aby na
podejściu nigdy nie dogoniła Was zadyszka, żeby na końcu drogi zawsze było
schronisko a wszystkie wyjścia w góry, kończyły się powrotami””.
Słowa podziękowania za dotychczasową działalność Oddziału PTTK przekazał
także przybyły na uroczystość senator Krzysztof Mróz. Janusz Korzeń
zaoferował w imieniu mieszkańców Karpnik, że będą na co dzień doglądali
posadzonych drzewek.
Podsumowując spotkanie, mimo padającego deszczu, było słoneczne,
przebiegało w miłej atmosferze, a jego rezultat czyli posadzone dęby pozostaną
na wieczną pamiątkę tego jakże donośnego wydarzenia jakim jest 70 rocznica
powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.
Myślę, że wszystkim obecnym na jubileusz należą się słowa podziękowania za
ich obecność, bo przecież bez nich działania takich stowarzyszeń jak PTTK nie
byłyby potrzebne.
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Rocznice
Jerzy Wysokiński
Wybitny polski krajoznawca - Gustaw Michał Wuttke. Wspomnienie z
okazji 45. rocznicy śmierci
Urodził się 30. X. 1887 roku w obecnej dzielnicy Łodzi, Widzewie. Od wieku 3
lat wychowywała go jedynie matka, bo jego ojciec zmarł. W roku 1898
rozpoczął naukę w klasie pierwszej gimnazjum rządowego w Warszawie. W
wieku 28 lat, czyli, na rok przed maturą, przerwał naukę, bo przystąpił do
strajku. Naukę kontynuował na Kursach Naukowych Ludwika Krzywickiego. Za
udział w ruchu socjalistycznym został skazany na zesłanie w głąb Rosji.

Uciekł z transportu i zamieszkał we Lwowie. Tu zdał maturę i rozpoczął studia
na wydziale chemii Politechniki Lwowskiej. Już jako student 3. roku podjął
pracę. Zdecydował wówczas, że będzie nauczycielem. Rozpoczął naukę na
Wydziale Filozoficznym pod kierunkiem Eugeniusza Romera, poświęcając się
geografii. Jednocześnie rozpoczął pracę w żeńskim seminarium nauczycielskim.
Prawdopodobnie robił to nieopłatnie. Już wtedy gromadził i obmyślał nowe
pomoce dydaktyczne do nauczania oraz prowadził wycieczki o charakterze
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przyrodniczo – geograficznym. Podczas I wojny światowej uczył przyrody,
chemii i geografii w prywatnym gimnazjum realnym w Zakopanem. Po
uzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. powołano go na nauczyciela
geografii w Gimnazjum im. Batorego w Warszawie. Tam zorganizował
pracownię geograficzną. Wówczas również realizował własne pomysły:
zaprojektował nowe środki dydaktyczne (np. busola uniwersalna, gnomon
zwierciadlany, gnomon z przesuwanym kątomierzem, model do demonstracji
krzywizny Ziemi, globus z przesuwanymi południkami, mapy i tablice
geograficzne). Te pomoce dydaktyczne uzupełniały arsenał dotychczas
stosowanych w szkołach lub zastępowały podobne, kupowane dotąd za granicą.
Niektóre z nich wdrożono do masowej produkcji. Później powierzano mu
również prowadzenie wykładów z metodyki geografii i chemii na Państwowym
Kursie Nauczycielskim, kierowanym przez Władysława Spasowskiego. W roku
1930 mianowano go instruktorem ministerialnym; z tego stanowiska ustąpił w
roku 1937. Funkcję nauczyciela – wykładowcy pełnił do wybuchu wojny. Już w
tym czasie wyniki swojej pracy zamieszczał w postaci odrębnych publikacji i
opracowań, a nawet podręczników. Na początku działań II wojny światowej
zmarła jego pierwsza żona, a potem siostra oraz szwagier. Od jesieni 1940 roku
w swoim mieszkaniu w domu przy ul. Kazimierzowskiej 15 z pomocą synów
Jana i Tadeusza, prowadził tajne nauczanie. Obaj oni zginęli potem w powstaniu
warszawskim. Ukrywając się przed okupantem, pracował w jednej ze szkół w
podwarszawskim Otwocku w roku szkolnym 1944/45 (i również krótko
potem), ucząc geografii oraz tymczasowo biologii i chemii. Zaraz po wojnie
został powołany na stanowisko wizytatora w resorcie oświaty PKWN w
Lublinie. Wkrótce przeniósł się do Warszawy, aby zająć się bezpośrednią pracą
z uczniami. Pracował początkowo w Gimnazjum im. Władysława IV, a następnie
w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Raszyńskiej oraz Technikum
Geologicznym. Od 1946 roku prowadził zajęcia z metodyki nauczania geografii
na Uniwersytecie Warszawskim. Był często publikującym autorem artykułów w
czasopiśmie „Geografia w Szkole”. Napisał podręczniki „O początkach nauczania
geografii”, „Ćwiczenia i wycieczki w nauczaniu geografii” i bardzo wartościowe,
a zarazem obszerne prace „Uwagi o metodach krajoznawczych w nauczaniu i
wychowaniu” (1961 r.) oraz „Krajoznawstwo kształci i wychowuje młodzież”
(1964 r.), zamieszczone w powstałym wówczas nowym wydawnictwie
warszawskiego Kuratorium Oświaty „Nauczyciel krajoznawca na Mazowszu”.
Tu wyłożył w sposób pełny swoje poglądy na młodzieżowe krajoznawstwo.
Według niego zadaniem krajoznawstwa jest dostrzeganie w wyniku obserwacji
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ładu w oglądanym otoczeniu - zrozumienie i odczuwanie piękna krajobrazu,
poznawanie oblicza danego zakątka zwiedzanej ziemi (1961, s. 20 - 21).
Pod koniec życia brał też udział w opracowaniu nowych programów nauczania
biologii oraz geografii.
Zmarł w Warszawie 23.X.1975 roku. Został pochowany w stolicy na cmentarzu
Stare Powązki.
Osoby znające Profesora oceniają go, jako człowieka życzliwego, szlachetnego,
mądrego i oddanego sprawom kształcenia i wychowania. Do nich zaliczam się i
ja, chociaż osobiście oglądałem Go i słuchałem jedynie przez kilka dni kursu
prowadzonego dla nauczycieli w końcu lat 60. Zrobił na mnie wówczas
ogromne wrażenie i pozostawił ślad w postaci pragnienia kontynuowania pracy
nauczyciela - krajoznawcy.
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