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Wprowadzenie 

 
 

Szanowni Czytelnicy. Drogie Koleżanki i Koledzy! 

 

Ze względu na pandemię wszystkie nasze działania spowolniły lub wręcz ustały. 

Spowodowało to brak informacji o nowych działaniach krajoznawczych. 

Zamieszczam zatem z nowym numerze Krajoznawcy informacje o niedawno 

zorganizowanych spotkaniach. Zdaję także relację z podróży, które mogą Was 

zainteresować.  

W dziale Wiadomości z terenu zamieszczam opracowany przez właściciela Pałacu 

Książęcego we Wleniu tekst dotyczący tajemniczego morderstwa sprzed lat oraz 

drugi, mojego niemieckiego przyjaciela Ullricha, o niewyjaśnionym do dzisiaj 

morderstwie jakie miało miejsce w Karkonoszach. 

Niestety tym razem mamy wpisy w dziale Pożegnania. W ostatnim czasie odeszło 

wielu wspaniałych działaczy, których poczynania przyczyniły się do wzbogacenia 

naszej wiedzy o poszczególnych regionach Polski. 

  

Krzysztof Tęcza 
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Informacje Komisji Krajoznawczej 
 
Sprawozdanie Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK 
z działalności w 2020 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.  
Opiekunem Komisji z ramienia Zarządu Głównego PTTK jest 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 22 lutego w Warszawie oraz 27 października 
w formie zdalnej na platformie ZOOM. Frekwencja na nich wynosiła: Szymon 
Bijak, Krzysztof Tęcza, Elżbieta Łobacz-Bącal, Maciej Maśliński, Wojciech 
Kowalski i Krzysztof Czerepowicki – 100% oraz Anna Kryszczak, Małgorzata 
Pawłowska i Dariusz Dębski – 50%. Poza zebraniami, Komisja załatwiała 
sprawy bieżące drogą konsultacji i głosowań z wykorzystaniem internetu.  
 
C. Działalność programowa  
Komisja swoją działalność początkowo realizowała według rocznego planu 
pracy przyjętego na zebraniu 22 lutego. Plan ten został skorygowany 
w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i przyjęty w głosowaniu 
elektronicznym 5 czerwca 2020 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.  
Honorowy tytuł Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa przyznano 6 osobom 
(Halina Byczek-Krasucka i Leszek Warowny z Lublina, Jerzy Chudzyński 
z Włocławka, Andrzej Łuczyński z Dęblina, Józef Tworek z Chełma, 
i Mieczysław Żochowski z Warszawy) oraz nadano 2 uprawnienia Instruktora 
Krajoznawstwa Polski (Janusz Milewski z Jeleniej Góry, Maciej Zając 
z Kozienic). Łącznie dokonano 21 mianowań na stopień Instruktora 
Krajoznawstwa Regionu, w tym 6 z województw, na terenie których nie 
funkcjonują kolegia regionalne.  
Zatwierdzono skład regionalnego kolegium instruktorów krajoznawstwa 
w województwie zachodniopomorskim. 
 
II. Odznaki krajoznawcze 
W 2020 r. przyznano 78 Odznak Krajoznawczych Polski, w tym: 40 
brązowych, 18 srebrnych, 16 złotych i 4 złote z szafirem. Najwyższy stopień 
odznaki zdobyli: Katarzyna Wielemborek-Szkup z Domaniewic, Ireneusz 
Cybulski z Łowicza, Mieczysław Żochowski z Warszawy oraz Zbigniew 
Orłowski z Mysłowic.  
Z działalności w 2020 r. sprawozdania złożyło 48 z 98 zespołów 
weryfikacyjnych ROK, które przyznały łącznie 397 odznak, w tym 333 
brązowe i 64 srebrne. Najwięcej odznak zweryfikowano w Żyrardowie 
(łącznie 130). Powołano jeden nowy zespół weryfikacyjny w oddziale PTTK 
w Poraju.  
Przeanalizowano propozycje ustanowienia kolejnego (złotego) stopnia 
Regionalnej Odznaki Krajoznawczej oraz dodania nowych stopni (srebrny 
i złoty) odznaki Miejsca kultu Jana Pawła II. Zdecydowano, że nie ma 
potrzeby rozszerzać regulaminu ROK o nowy stopień, a kwestia odznaki 
„papieskiej” wymaga dopracowania. Komisja pozytywnie zaopiniowała 
regulamin odznaki krajoznawczej Miłośnik modernizmu, zaproponowanej 
przez Oddział Marynarki Wojennej w Gdyni. 
 
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 zbiory, doposażenie RPK oraz dofinansowanie 
działalności w ramach dwóch strumieni (działania programowe oraz rozwój 
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kadry). Pula środków przeznaczonych przez ZG PTTK na RPK w roku 2020 
była ponad dwukrotnie mniejsza niż corocznie i wynosiła 40 tys. zł. Łącznie 
przyznano 13 800 zł na doposażenie, 15 100 zł na uzupełnienie zbiorów, 240 
zł w ramach funduszu rozwoju osobistego kadry RPK (beneficjentem była 1 
pracownia) i 5800 zł w ramach funduszu programowego (6 pracowni) oraz 
5 020 zł na katalogi biblioteczne on-line. 
Planowane na 16-19 kwietnia szkolenie kierowników RPK w Katowicach 
zostało odwołane z powodu sytuacji epidemiologicznej. Natomiast 8 grudnia 
zorganizowano zdalne spotkanie, w którym udział wzięło 19 przedstawicieli 
RPK. Podczas członkowie Komisji i współpracownicy przekazali informacje 
o sytuacji w PTTK w 2020 r., wydawnictwach ZG PTTK („Ziemia”, „Turysta”) 
i organizacji VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego. Przedstawiciele 
pracowni omówili aktualną sytuacją poszczególnych RPK. 
 
IV. Sprawy kolekcjonerskie 
Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego pracowała w składzie 
Wojciech Kowalski (przewodniczący), Stanisław Gębski, Bogumił 
Korzeniewski, Janusz Motyka i Mieczysław Tokarski. 
Przyznano 1 odznakę kolekcjonerską „Chomik”, 10 Plakietek Zbiorów 
Krajoznawczych, 10 Ekslibrisów Krajoznawcy Bibliofila oraz 2 odznaki 
Kolekcjoner Krajoznawca w stopniu srebrnym i 1 w stopniu złotym.  
 
D. Działalność organizacyjna 
I. Imprezy centralne 
W związku z sytuacją epidemiologiczną organizatorzy zdecydowali się 
przełożyć na 2021 r. realizację Jubileuszowego L CZAK, który miał się odbyć 
w Jeleniej Górze, oraz VIII CZAK Kresowego na Ukrainie. 
 
II. Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej 
15 lutego, podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 
w Poznaniu, miały miejsce prezentacja laureatów i wręczenie nagród XXVIII 
edycji Przeglądu, który współorganizowały Centralna Biblioteka PTTK, 
Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych i Oddział Poznański PTTK. W 
Przeglądzie, którego komisarzem była Maria Janowicz, udział wzięło 70 
wydawców publikacji krajoznawczych i turystycznych, którzy przysłali 109 
zgłoszeń, nominując do udziału w konkursie 153 publikacje. Uroczystą galę 
finałową poprowadził Dariusz Kużelewski. Publikacje Przeglądu 
prezentowane były na odrębnym stoisku targowym. Dla odwiedzających 
stoisko Małgorzata Pawłowska opracowała quest-krzyżówkę krajoznawczą 
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„Znasz li ten kraj?”. Rozwiązało ją 360 osób, które otrzymały nagrody 
książkowe przekazane przez laureatów Przeglądu 
W związku z sytuacją epidemiologiczną realizację XXIX Przeglądu przełożono 
na rok 2021.  
 
III. Sesje popularnonaukowe „Mijające krajobrazy Polski” 
W 2020 r. planowane były jedynie dwa seminaria z cyklu „Mijające 
krajobrazy Polski” (Grudziądz, Kock). W związku z pandemią COVID-19 oba 
spotkania odwołano. Ukazała się natomiast publikacja Wojna polsko-
bolszewicka na Lubelszczyźnie 1919-1920 pod redakcją Wojciecha 
Kowalskiego, która miała towarzyszyć sesji w Kocku. 
Dzięki staraniom Józefa Partyki ukazała się monografia Z biegiem Wisły 
zawierająca materiały poświęcone Wiśle z sesji zorganizowanych w 2017 r. 
w Krakowie, Warszawie i Gdańsku w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły. 
 
IV. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu krajoznawstwa 
22 lutego ZG PTTK zatwierdził znowelizowany regulamin konkursu na 
najlepszą pracę dyplomową z zakresu krajoznawstwa im. Krzysztofa R. 
Mazurskiego. W ramach tegorocznej edycji wpłynęło łącznie 10 prac 
licencjackich i inżynierskich oraz magisterskich. W pracach jury udział wzięli: 
Aleksandra Staszak, Bernadetta Zawilińska, Tomasz Duda, Piotr Majdak, 
Jacek Potocki i Edward Wieczorek. W kategorii prac magisterskich I miejsce 
uzyskał Adam Miera z Czernicy, a w kategorii prac licencjackich 
i inżynierskich Paulina Ćwikowska z Suwałk. Ponadto Komisja Konkursowa 
postanowiła przyznać wyróżnienie w kategorii prac magisterskich Patrycji 
Pawelec z Olsztyna. W związku z ograniczeniami nie zorganizowano 
uroczystego wręczenia nagród. 
 
VI. VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego 
18 marca Prezydium ZG PTTK zdecydowało o wstrzymaniu przygotowań 
Towarzystwa do VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego „Łódź 2020” 
i przełożeniu organizacji tego wydarzenia na rok 2022. Mimo to trwały prace 
Komitetu Naukowego pod kierunkiem prof. Janusza Zdebskiego. Zebrane 
materiały przygotowano i wydano jako 66 rocznik „Ziemi” oraz 
w czasopiśmie naukowym Uniwersytetu Łódzkiego „Warsztaty z geografii 
turyzmu”.  
W 2020 r. zorganizowano jedynie dwa sejmiki przedkongresowe:  

 29 lutego PTTK i partnerzy działań krajoznawczych – wielkopolskie 
doświadczenia (Swarzędz) 
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 29 lutego Zabytki techniki na Szlaku Kopernikowskim (Olsztyn) 
Pozostałe spotkania zostały przeniesione na czas po epidemii koronawirusa. 
 
E. Pozostała aktywność  
I. Działalność wydawnicza 
W 2020 r. ukazały się kolejne numery (36-38) biuletynu informacyjnego 
Komisji KRAJOZNAWCA, który redaguje Krzysztof Tęcza.  
Podjęto prace nad materiałami do publikacji o roboczym tytule Działalność 
krajoznawcza w PTTK w latach 2010-2020. 
 
II. Wyróżnienia 
Komisja pozytywnie zaopiniowała wnioski o nadanie Odznaki Honorowej im. 
Aleksandra Janowskiego „Za zasługi dla krajoznawstwa” Gabrieli 
Rościszewskiej z Gliwic i Andrzejowi Łuczyńskiemu z Dęblina.  
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Wiadomości z terenu 

Krzysztof Tęcza 
Nagrody Starosty Jeleniogórskiego „Karkonosz 2020” 
 
W tegorocznej edycji Karkonoskich Spotkań Turystycznych, które odbyły się 
9 października 2020 roku w hotelu Gołębiewski w Karpaczu wręczono 
nagrody Starosty Jeleniogórskiego „Karkonosz”. 
 

 
Foto: Anna Tęcza 

 
Nominowanych do nagrody było 21 osób, firm i instytucji z branży 
turystycznej. Nagrodę Starosty Jeleniogórskiego „Karkonosz” otrzymali: 
- w kategorii „Najlepsza promocja” – Maciej Grabek 
- w kategorii „Najlepszy obiekt hotelarsko-turystyczny” – Hotel Sasanka Spa 
Resort w Szklarskiej Porębie 
- w kategorii „Najlepsza promocja zagraniczna” – Stowarzyszenie Bieg 
Piastów 
- w kategorii „Za całokształt działalności na rzecz turystyki” – Emil Pyzik 
i Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” 
- w kategorii „Promocja regionu” – Cezary Przybylski i Ray Wilson 
- w kategorii „Najlepszy produkt turystyczny” – Multimedialne Muzeum 
Karkonoszy w Karpaczu 
- w kategorii „Za kreatywność służącą budowaniu atrakcyjnego wizerunku 
gminy przyjaznej turystyce w powiecie jeleniogórskim” – zespół folkowy 
„Szyszak”. 
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W roku obecnym nagrody Starosty Jeleniogórskiego zostały przyznane już po 
raz dwudziesty. Niestety będą one ostatnie, gdyż od nowego roku Powiat 
Jeleniogórski oficjalnie zmienia nazwę na Powiat Karkonoski. Siłą rzeczy 
nagrody przyznawane w latach kolejnych muszą ulec zmianie. Tak właściwie 
zmianie ulegnie tylko ich nazwa. Do tej pory były to „Liczyrzepy, teraz będzie 
to „Karkonosz”.  
Same nagrody stanowią formę uhonorowania osób oraz firm i instytucji za 
ich prace na rzecz promocji regionu i rozwoju turystyki. Nic też dziwnego, że 
gospodarz spotkania Starosta Jeleniogórski Pan Krzysztof Wiśniewski 
podziękował wszystkim wyróżnionym i wyraził nadzieję, że nie poprzestaną 
na tym. W swoim wystąpieniu podkreślił jak ważna dla całego regionu jest 
ich praca. Podobnie wyraził się Marszałek Województwa Dolnośląskiego 
Cezary Przybylski oraz obecni na sali przedstawiciele władz samorządowych 
i parlamentarzyści. 
Przyjęcie uświetnił swoim występem wokalista grupy Genesis Ray Wilson. 
Należy podkreślić, że wśród wyróżnionych znalazł się mieszkaniec 
Mysłakowic – Emil Pyzik, który niemal całe swoje życie poświecił poznawaniu 
historii swojej gminy oraz zespół „Szyszak” obchodzący 10-lecie swojego 
istnienia.  
Niewątpliwie największy wpływ na kształtowanie krajoznawstwa w naszym 
społeczeństwie miała praca działaczy Oddziału „Sudety Zachodnie” Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. To ich zaangażowanie oraz pasja, 
od ponad 70 lat, daje podwaliny wszelkich ważnych masowych imprez 
turystycznych. Daje także, poprzez prowadzoną edukację turystyczną,  
możliwość samodzielnego bezpiecznego uprawiania wszelkiego rodzaju 
turystyki. Mieszkańcy regionu, ale także przebywający tu turyści i kuracjusze, 
mogą zdobywać odznaki turystyczne i krajoznawcze oraz przyrodnicze. 
Pozwala im to nie tylko na aktywność na świeżym powietrzu ale także na 
poznawanie historii regionu, jego zabytków, przyrody czy krajobrazu. 
Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze wywodzi się 
z Towarzystwa Tatrzańskiego, a jego początki to rok 1946. Jest więc jednym 
z najstarszych oddziałów PTTK w kraju. Jest nawet starszy od samego 
Towarzystwa, które w roku obecnym obchodzi swoje 70 urodziny. Jego 
powołanie bowiem oficjalnie liczy się od roku 1950, w którym to połączono 
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 
w jedną organizację. 
Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” jest organizatorem niezliczonej ilości 
imprez, spotkań i konkursów. Najbardziej znane imprezy to: obchodzący 
w tym roku swoje 50-lecie „Rajd na Raty” wymyślony przez Teofila Ligenzę 
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vel Ozimka oraz Ogólnopolski Rajd Narciarski „Karkonosze”, który odbył się 
już po raz 65.  
Działalność Oddziału to nie tylko spotkania turystyczne czy krajoznawcze, to 
także wytyczanie i utrzymywanie setek kilometrów szlaków turystycznych 
stwarzających turystom możliwość bezpiecznych wędrówek po otaczających 
nas górach. To także działalność wydawnicza i promocyjna. Oddział, nie bez 
powodu, uważany jest za jeden z wiodących w skali całego kraju. Przede 
wszystkim ze względu na posiadaną kadrę programową, której 
przedstawiciele posiadają uprawnienia do organizacji i prowadzenia imprez z 
niemal wszystkich rodzajów turystyki. To także prowadzone nieprzerwanie 
kursy na przewodników sudeckich. 
W Oddziale powstało wiele działających dzisiaj samodzielnie jednostek, np. 
Szkoła Narciarska „Eskulap” czy Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
(Grupa Karkonoska). Przy Oddziale działa jedno z największych w Polsce kół 
przewodnickich.  
Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” może poszczycić się posiadaniem 
własnego zamku – jest to zamek Chojnik. Oczywiście aby był on wizytówką 
naszego regionu konieczne jest pozyskiwanie środków na konieczne 
remonty tego obiektu. Są to setki tysięcy złotych, dzięki którym od wielu lat 
udało się wykonać wiele prac ratunkowych. Dzięki temu zamek nie popada 
w ruinę.  
Jak więc widać nagroda Starosty Jeleniogórskiego „Karkonosz” przyznana dla 
Oddziału jest jak najbardziej zasłużona i wyraża dowód uznania za 70 lat 
ciężkiej pracy i wytrwałości w niej. 

 
 
Sławomir Osiecki 
Krwawe Walentynki 
 

14 lutego 1921 roku o godzinie 12:30 została zamordowana w pokoju 
gościnnym pałacu szesnastoletnia Dorothea Rohrbeck – jedyna właścicielka 
wielomilionowej fortuny- oraz jej młodsza kuzynka Urszula Shade. 
Domniemanym motywem zbrodni była żądza przejęcia majątku. Podejrzany 
o zbrodnię ojczym Urszuli Peter Grupen został osądzony i skazany na śmierć. 
Wyroku nie wykonano, gdyż Grupen popełnił samobójstwo w więzieniu. 
Wcześniej dwa razy uciekał, a po drugiej ucieczce sam wrócił do więzienia w 
stanie głębokiej depresji. Do końca nie można być pewnym jego 
bezpośredniego udziału w zbrodni.  
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Pod koniec XIX wieku rodzina Matthaei 
sprzedała swoje dobra w okolicy Wlenia, w 
tym również pałac Schloss Kleppelsdorf, 
bogatemu farmerowi i przedsiębiorcy z duszą 
artysty – Wilhelmowi Rohrbeck (czytaj 
Roorbek) z Tempelhof pod Berlinem. 
Wilhelm wiązał z pałacem przyszłość dla 
siebie i swojej rodziny. 21 listopada 1904 
roku małżeństwu Rohrbeck urodziła się 
córeczka Dorothea. Kiedy w kilka miesięcy 
później matka Dorothei zmarła na skutek 
powikłań poporodowych, Wilhelm 
natychmiast zatrudnił opiekunkę i późniejszą 
nauczycielkę dla dziecka – pannę Berthę 
Zahn. W 1914 roku Wilhelm rozchorował się. 
Hospitalizowany, zaproponował pannie Zahn 
małżeństwo – już teraz, zaraz, w szpitalu! Ta 

bardzo się ucieszyła, ze ślubem chciała jednak poczekać do czasu, aż Wilhelm 
opuści szpital. Niestety, 23 października 1914 roku pan Rohrbeck zmarł, 
zostawiając swojej córce wszystko, co posiadał. W testamencie mianował też 
zarządcę majątku, sędziego, który miał decydować o finansach nieletniej 
córki oraz generalnego zarządcę, pannie Zahn zaś dożywotnio miała być 
wypłacana pensja. Od tej pory młoda, osierocona dziedziczka mieszkała w 
wielkim pałacu jedynie ze służbą i swoją nauczycielką, która była dla niej jak 
matka.  
Jak wspominają ówcześni mieszkańcy Wlenia, Dorothea była dobrą 
dziewczyną, nie odmawiała pomocy ludziom, którzy o nią prosili. Jako, że 
była też bardzo ładna, podkochiwali się w niej wleńscy młodzieńcy.  
Po zakończeniu I wojny światowej nastąpił okres galopującej inflacji. 
Mieszkańcy Prus mający oszczędności w pieniądzach stracili wszystko. W 
takiej właśnie sytuacji był Peter Grupen – ojczym kuzynki Dorothei, Urszuli. 
Przed wojną Grupen był pomocnikiem murarza. Na ochotnika zgłosił się do 
wojska, gdzie w czasie I Wojny Światowej stracił rękę. Był szanowany jako 
weteran wojenny. Prędko zdobył fortunę na spekulacji gruntami pod 
Berlinem i założył firmę budowlaną; choć nie posiadał żadnego 
wykształcenia, kazał pracownikom zwracać się do siebie per „panie 
architekcie”. Peter ożenił się z Panią Gertrudą Shade -wdową z dwiema 
córkami (Irmą i Urszulą), ciotką Dorothei. Kiedy inflacja pochłonęła jego 
oszczędności i wydał wszystkie pieniądze Gertrudy i jej matki, zainteresował 
się majątkiem Dorothei. Żona jego zniknęła nagle w niewyjaśnionych 
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okolicznościach, a zaraz potem zaczął on składać, Dorothei propozycje 
małżeńskie, które były systematycznie i z coraz większą niecierpliwością 
odrzucane. Miało też miejsce kilka zdarzeń, które spowodowały, że 
Dorothea zaczęła obawiać się o własne życie, o czym opowiadała wszystkim 
swoim bliskim. Grupen spiskował z zarządzającym majątkiem Hauptmannem 
Vielhaakiem w sprawie wynagrodzenia panny Zahn i wypłat dla Dorothei. W 
latach inflacji właścicielka wielomilionowej fortuny i jej nauczycielka 
dostawały głodowe wypłaty – Gruppen zapewne obawiał się, by majątek 
zanadto nie uszczuplał zanim on się nim zaopiekuje. W końcu wraz z 
Vielhaakiem postanowili zwolnić pannę Zahn.  
Na kilka dni przed tragicznym dniem, Peter Grupen przyjechał do Wlenia 
wraz z dwiema pasierbicami, teściową (babcią Dorothei, Irmy i Urszuli) oraz 
służącą. Oficjalnym powodem przyjazdu miało być „poprawienie stosunków 
rodzinnych”. Przed wyjazdem Grupen sprzedał swój dom, o czym 
współmieszkańców poinformował w drodze do Kleppelsdorf słowami: „A co 
powiecie na to, żeby zamieszkać razem z Dorotheą?…” Zresztą, podobno 
próbował sprzedać także Kleppelsdorf.  
Tragicznego dnia 14 lutego 1921 roku, Dorothea wraz z Urszulą wybrały się 
do Wlenia odebrać paczkę na poczcie. Kiedy wracały, w drzwiach przywitał 
je pan Bauer – zarządca dóbr. Dorothea poszła na górę spotkać się z rodziną, 
zaś Urszula nadal wesoło rozmawiała z Dyrektorem Bauerem, głównie o 
planach dziewczynek na najbliższe dni. Później Urszula poszła zawołać 
kuzynkę do pokoju na dole. Po jakimś czasie rodzina zasiadła do obiadu na 
piętrze, a babcia poprosiła służącą, by ta sprowadziła już dziewczynki. 
Służąca zeszła na dół i po chwili rozległ się głośny krzyk – „Panienki nie 
żyją!”. W pokoju gościnnym, przy stoliku, leżała w kałuży krwi martwa 
Dorothea z dwiema ranami postrzałowymi. Parę metrów dalej, w kącie 
pokoju – Urszula ranna w głowę i dająca jeszcze znaki życia. W jej kieszeni 
znaleziono list, który błędnie oceniono jako list samobójczyni 
(prawdopodobnie został on napisany za namową Grupena). Później, w czasie 
procesu, grafolodzy ustalili, że co prawda notka była z całą pewnością 
napisana ręką dziewczynki, jednak w podpisie przed jej imieniem znalazł się 
dopisek „nieszczęśliwa” sporządzony przez kogoś innego). Miało z niego 
wynikać, że Urszula najpierw zastrzeliła kuzynkę, a potem siebie. Mimo 
natychmiastowej pomocy lekarza, Urszula zmarła po dwóch godzinach nie 
odzyskawszy przytomności. Już opatrujący Urszulę lekarz zwrócił uwagę na 
to, że rewolwer leży na podłodze zabezpieczony i po lewej stronie, choć 
Urszula była praworęczna. Był to też powód, dla którego policja zaczęła 
podejrzewać udział osób trzecich. Łuski od kul rewolweru leżały w 
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przeciwnym do pozycji Urszuli kącie pokoju. Wkrótce okazało się, że 
rewolwer należał do Grupena. 
 

 
 
W noc po morderstwie Peter Grupen został zakuty w kajdanki i przewieziony 
porannym pociągiem do więzienia w Jeleniej Górze. Na stacji musiano bronić 
go przed tłumem rozsierdzonych Wlenian. Dochodzenie było trudne i trwało 
bardzo długo, Grupen do końca nie przyznawał się do popełnienia zbrodni. 
W grudniu tego samego roku, po długim procesie poszlakowym, Grupena 
skazano na karę śmierci. Adwokaci próbowali apelować. Złapany po drugiej 
próbie ucieczki, Peter Grupen popełnił samobójstwo w więzieniu. 
Interesujący jest fakt, iż miał on wyjątkowy dar przekonywania ludzi do 
robienia rzeczy bardzo dla nich samych niekorzystnych. Posądzano go nawet 
o zdolności hipnotyczne.  
20 lutego 1921 roku, Dorothea spoczęła na Cmentarzu Ewangelickim, tuż 
obok pochowanej dzień wcześniej kuzynki. Mogłoby się wydawać, że więcej 
już nic złego nie może spotkać tej biednej dziewczyny. Niestety, w nocy na 
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kilka dni po pogrzebie wykopano ciało Dorothei, okradziono ją z ubrania i 
zabrano wyposażenie trumny. Rodzina musiała ponownie przeżywać 
pogrzeb.  
Grób zachował się do dziś, pod murem cmentarza od strony sanatorium. 
Teraz Dorothea dzieli miejsce spoczynku z inną Wlenianką.  

 

Wokół całej tej historii jest wiele intrygujących wątków pobocznych, które 
sprawiają, że zaciekawia ona nawet dzisiaj. Sprawa tego morderstwa 
przeszła do historii kryminalistyki i jest wielokrotnie cytowana na wykładach. 
W latach 60. została tendencyjnie opisana w książce Hansa Habe „Meine 
Herren Geschworenen”, wydawano też wiele jarmarcznych broszur, w 
których próbowano dla sensacji zmieniać tok wydarzeń. Niestety, to właśnie 
tego typu literatura dotycząca tragicznej historii Dorothei jest najłatwiej 
dostępna, nietrudno, więc było dać się zwieść i naszym dziennikarzom.  
Wnikliwi badacze tej historii mogą znaleźć wystarczająco dużo materiałów w 
Archiwum Państwowym w Jeleniej Górze. Większość odszukanych 
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materiałów można znaleźć na stronie: www.doris-
baumert.de/Dokumente/Kleppelsdorf_Schloss_Tragoedie_1921.htm Żadne 
z wiarygodnych źródeł nie wspomina jednak o rzekomej historii miłosnej 
Dorothei i lokalnego chłopa. Rzeczywiście, dziewczynka była zakochana – 
platonicznie, w wieku 13 lat, w lejtnancie Matthaei, który wkrótce zginął na 
wojnie. Wilhelm nie miał więc powodów do obaw, że jego córka popełni 
mezalians (który, swoją drogą, nie byłby możliwy, gdyż Rohrbeckowie nie 
pochodzili z arystokracji), bezzasadne więc byłoby zlecanie jej morderstwa. 
Zresztą, kiedy zamordowano Dorotheę, Wilhelm nie żył już od siedmiu lat.  
Specjalne podziękowania dla Pani Doris Baumert za zgromadzenie cennych 
dokumentów z tego okresu.  
Autor: Sławomir Osiecki, Pałac Książęcy   

P.S.  

W czasie, kiedy w Jeleniej Górze toczył się proces Petera Grupena (5-21 

grudnia 1921) firma van Bosch ogłosiła, że można u nich obejrzeć wystawę 

zdjęć rodziny Rohrbeck oraz innych osób związanych z morderstwem.  

 

 

Ullrich Junker 

Ostatnie zabójstwo leśnika  w Karkonoszach — mord  na 

Wilhelmie Freyu w roku 1877  

 

Dnia 21 lipca 1877 r. zaginął leśnik Schaffotscha, hrabiego Rzeszy, Wilhelm 
Frey z Wilczej Poręby koło Karpacza. Choć zarząd lasów hrabstwa od 
poniedziałku zmobilizował ekipy do poszukiwania zaginionego, całe 
dochodzenie nie przyniosło jednak skutku. Dopiero 27 lipca, w piątek po 
południu, znaleziono leśnika martwego, w pobliżu schroniska Strzecha 
Akademicka (niem. Hampelbaude) w przepaści tzw. Złotówki (niem. 
Seiffenlehne), na zachód od „Drogi przez Zbocze” (niem. Gehängeweg, 
dawna droga na Śnieżkę). Zapewne był ofiarą kłusowników. Powyżej obu 
kolan widoczne były rany postrzałowe. W ranie, która pewnie spowodowała 
śmierć nieszczęsnego urzędnika, znajdował się ołowiany śrut. Frey zdołał 
jeszcze sam opatrzyć sobie ranę. Druga noga także trafiona była śrutem. 
Obok zmarłego znajdowała się jego broń (w której kurek był jeszcze 
naciągnięty). Również pierścienie, sakiewka – ale opróżniona – oraz otwarta 
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saszetka z dokumentami leżały obok ofiary. Umierający na kartce z saszetki 
zapisał, że został postrzelony przez obcego. 
W Kronice Niemieckiego Leśnictwa można przeczytać następujący opis: 
Na Śląsku wydarzył się kolejny krwawy czyn; dnia 21 lipca, w wąwozach 
Karkonoszy, śmiertelna, zbrodnicza kula trafiła leśnika Schaffgotscha, 
hrabiego Rzeszy, Freya z Wilczej Poręby koło Karpacza. Ciało znaleziono 
dopiero 27 lipca w przepaści Złotówki (niem. Seiffenlehne). Notatnik 
nieszczęśliwca zawierał wyjaśnienia na temat jego przedwczesnego zgonu. 
Leśnik umarł dopiero po wystrzelaniu wszystkich nabojów, więc po długiej 
walce. Sprawców nadal nie odnaleziono. 
Odnaleziony notatnik leśniczego Freya miał zawierać następujące słowa: 
Sobota, 21 lipca między godz. 7.00 a 8.00 wieczorem. Jeśli będę miał umrzeć, 
zanim mnie znajdą, to niech będzie wiadomo, że zostałem zastrzelony przez 
kłusownika, był on bardzo blisko, z dubeltówką, zamaskowany, z 
nieprawdziwą brodą. Kochana, wierna Żono, kochane Dzieci, kochani 
Rodzice, kochane Rodzeństwo, bądźcie dobrymi ludźmi i módlcie się za mnie; 
mam okropne bóle. Boże, zlituj się nade mną! Boże, w twoje ręce powierzam 
moją duszę, zbaw mnie. Krzyczę tak bardzo, a żaden człowiek mnie nie słyszy. 
O Dzieci, módlcie się za waszego ojca i nie myślcie o zemście. Boże, przebacz 
mojemu mordercy; wielkie jest moje cierpienie. Frey 
 

 
 Leśnik Wilhelm Frey z żoną Marie Anną, z domu Springer oraz trójką dzieci. W tle 
obraz z widokiem Śnieżki 
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Już przed kilkoma dniami znaleziono zastrzelonego psa myśliwskiego 
leśniczego. Bliższe dochodzenie wykazało, że zmarły, wystrzeliwszy wszystkie 
naboje, zakończył swój żywot w niedostępnym miejscu, w dziczy wysokich 
gór. Frey był osobistym łowczym hrabiego Leopolda Schaffgotscha, zmarłego 
w roku 1873, a dopiero od niedawna w charakterze leśnika został 
przeniesiony z Siedlęcina do Wilczej Poręby.  
Zostawił żonę i piątkę dzieci. 
Kim był więc leśniczy Wilhelm Frey i skąd pochodził? Dokumenty z urzędu 
stanu cywilnego oraz księgi kościelne przekazują nam informacje o nim oraz 
jego rodzinie. 
Ojciec Wilhelma Freya był dworskim łowczym rejonowym w Szklarskiej 
Porębie. Po raz pierwszy jego nazwisko zostało wymienione w roku 1838 na 
liście osób przystępujących do komunii w kościele katolickim w Szklarskiej 
Porębie. 
Pod datą 15 września 1840 r. w księdze kościoła katolickiego w Szklarskiej 
Porębie znajdujemy wpis jego zaślubin z panną Antonią Gottstein, córką 
właściciela domu Johanna Gottsteina w miejscowości Rokytnice (niem. 
Rochlitz) w czeskich Karkonoszach.  
Dnia 4 lutego 1842 r. w Szklarskiej Porębie urodził się ich syn, Johann 
Wilhelm Gustav Frey i został ochrzczony dnia 14 lutego w tutejszym kościele 
katolickim. 
Johann Wilhelm Gustav Frey miał słynnych chrzestnych, Franza Pohla, 
założyciela huty „Józefina” (niem. Josephinenhütte) oraz Aloisego Partscha, 
dyrektora handlowego huty „Józefina”. Ten fakt świadczyć może o tym, jak 
dużym uznaniem cieszył się ojciec Wilhelma Freya jako dworski łowczy 
rejonowy w Szklarskiej Porębie. 
Gdzie i u kogo Johann Wilhelm Gustav Frey kształcił się na leśnika, dotąd nie 
można ustalić. Musiał jednak być sumiennym leśnikiem, skoro został 
osobistym łowczym hrabiego Leopolda Schaffgotscha, zaś po jego śmierci w 
roku 1873, przeniesiony został z Siedlęcina do Wilczej Poręby w charakterze 
leśnika. 
Zapewne żadne wydarzenie z lokalnej historii nie poruszyło tak bardzo i nie 
pozostało na tak długo w sercach mieszkańców Karpacza jak morderstwo 
tego leśnika Wilhelma Freya. W roku 2017 minęło 140 lat, kiedy to na 
północnym stoku Kopy powyżej źródła Gehängebrunnen sumienny myśliwy 
został zastrzelony przez kłusownika. Gdy poruszany jest temat o myśliwych i 
polowaniach, potomkowie pokolenia, które już dawno odeszło, rozmawiają 
szeptem o tym wydarzeniu. Pomimo wielu starań do dziś nie udało się 
wyjaśnić szczegółów owego nikczemnego czynu. Przesłuchania oraz śledztwo 
odpowiednich służb wciąż nie przynosiły rezultatu, gdyż wspólnota 
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kłusowników, których połączył los oraz zapał do polowań, trzymała się 
razem. Wówczas w wysoko położonych miejscowościach nie było ich wcale 
tak mało, zważywszy na fakt, że ruch turystyczny dopiero był we wczesnej 
fazie rozwoju, a wielodzietne rodziny borykały się nadal z wielką biedą. Inni z 
obawy przed rozprawami sądowymi wystrzegali się wypowiadania zbyt 
otwarcie na temat krążących plotek. 
 

Plan umiejscowienia miejsca zbrodni 
 
To, co zachowało się z czasów popełnienia tego czynu w zapiskach 
urzędowych, w relacjach prasowych czy opowieściach starszyzny, ma teraz 
posłużyć próbie naszkicowania możliwie najwierniejszego obrazu tamtych 
zdarzeń, a tym samym uchronić ten przekaz przed zbędnymi i bujnymi 
opowieściami ludowymi i nadinterpretacjami.  
W sobotnie popołudnie 21 lipca 1877 r. Wilhelm Frey z nadleśnictwa Wilcza 
Poręba Zachód wspiął się na swój rewir. Zgodnie ze swoim zwyczajem szedł 
drogą powyżej schroniska Schlingelbaude (przyp. tłum. nieistniejące już 
schronisko) i Strzechy Akademickiej, aby potem, przekraczając Złotówkę 
(niem. Seiffenlehne), podążyć wąską ścieżką łowiecką (mniej więcej w 
połowie Kopy) w kierunku domu. W Strzesze Akademickiej Frey wypił jeszcze 
szybko szklankę piwa. Był to ostatni raz, kiedy z kimś rozmawiał, ponieważ 
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około godziny później trafiła go owa kula, która położyła jego życiu tak 
okrutny kres. Gdy dopiero po tygodniu usilnych, planowych przeszukiwań 
rewiru został znaleziony (jako pierwszy odnalazł go przewodnik górski z 
Karpacza, a nie – jak pisze Fontane – nauczyciel Lösche), musiano stwierdzić 
coś okropnego: Na skutek odpalenia ładunku śrutu z dołu, z bliskiej 
odległości, obie kości udowe leśnika, leżącego w zaroślach kosodrzewiny i 
osłoniętego paprociami, zostały całkowicie zgruchotane, a stawy kolanowe 
roztrzaskane. Zapewne Frey, chcąc schronić się przed zrywającym się 
wieczornym wiatrem, mógł ostatkiem swoich sił powlec się do zarośli, gdzie 
podejmował nadaremną próbę opatrzenia sobie chusteczką największej z 
trzynastu ran. Obok niego leżał otwarty kalendarz łowiecki, w którym 
umierający na czterech stronach zakrwawionymi palcami zrobił swoje 
ostatnie zapiski. Wokół leżały też porozrzucane łuski od wszystkich nabojów, 
wziętych na polowanie z podchodu. Jednak strzały śmiertelnie rannego 
mężczyzny nie mogły sprowadzić pomocy. Któż miałby w późnych 
wieczornych godzinach wałęsać się po wówczas trudnych do pokonania 
zboczach? (Droga przez Zbocze, niem. Gehängeweg została rozbudowana 
dopiero w roku 1894 przez Towarzystwo Karkonoskie). Przemytnik lub 
kłusownik miał co innego do roboty, niż podążać w kierunku strzałów 
sygnalizacyjnych. Niektórzy w wiosce twierdzili, że słyszeli strzały, co jednak 
nie mogło być możliwe ze względu na kierunek wiatru. Poza tym nocami huki 
strzelb kłusowników rozchodziły się wówczas w lasach Karkonoszy nazbyt 
często, aby przestraszono się tych paru strzałów. Tylko Kajetan Häring, 
mieszkaniec Wilczej Poręby, który w roku 1866 sprowadził się tu z „drugiej 
strony gór”, jako jedyny podał później bliższe dane dotyczące czasu, liczby 
strzałów oraz kierunku. Twierdził, że gdy z ciężkim ładunkiem na plecach 
szedł zboczem do schroniska Lučníbouda (niem. Wiesenbaude), usłyszał 
również krzyki. 
Zmarłego do leśniczówki przeniesiono na noszach, złożonych na miejscu 
zdarzenia. Był on badany przez komisję sadową w „izbie myśliwego”, 
położonej pod wschodnim szczytem leśniczówki i również tu sporządzono 
raport z przesłuchania. Po tygodniu pełnym lęku wdowa wraz z czwórką 
niepełnoletnich dzieci uzyskała wreszcie pewność na temat losu swojego 
żywiciela, który w tak tragiczny sposób stracił życie. Gdyby nawet Frey 
odnaleziony został natychmiast, nie można byłoby go uratować. Rany były 
tak ciężkie, że nie przeżyłby nawet godziny. Dwa dni później, dnia 31 lipca, w 
obecności hrabiego, całego nadleśnictwa i licznych żałobników, po 
południowej stronie katolickiego cmentarza w Miłkowie (niem. Arnsdorf) 
odbył się pogrzeb. 
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Na zakończenie robotnicy leśni z Wilczej Poręby położyli na trumnę duży 
kamień granitowy. Przesądny zwyczaj ludowy chciał właśnie tak: dusza 
zmarłego winna znaleźć spokój i nie powrócić. 
Jednak w roku 1904 pochowano w tym grobie nauczyciela Bruno Eberhadta 
z Karpacza. Przy wykopywaniu krypty natknięto się na wspomniany kamień 
granitowy, który miał posłużyć jako kamień węgielny pod późniejszą budowę 
kościoła katolickiego w Karpaczu. Tak bowiem zapisał proboszcz Hitschfeld – 
nie podając etnologicznego wytłumaczenia. Kamień granitowy, ważący ok. 
10 cetnarów, został ponownie sprowadzony do Karpacza w roku 1909, aby 
zostać wykorzystanym zgodnie z przeznaczeniem, pod budowę kościoła. 
Tylko ten, kto ma wiedzę etnologiczną i jest zorientowany w działaniu środka 
chroniącego przed czarami, który ma na celu udaremnić powrót duszy 
zamordowanego, będzie uważał za ekscytującą wiadomość, że ten kamień 
wykorzystany został później jako kamień węgielny pod wybudowanie 
kościoła katolickiego. 

 
 
Ta tragedia w lesie weszła również do literatury. Theodor Fontane przebywał 
w sumie siedem razy w latach    od 1866 r. do 1887 na dłuższych pobytach 
letnich w Karkonoszach, w Mysłakowicach, Sobieszowie oraz Karpaczu, 
oddając się pisarskiej pasji. 
Latem 1884 r., podczas pobytu w Karpaczu trwającego trzy i pół miesiąca, 
poznał sędziego rejonowego Georga Friedländera. Później, na podstawie 
rozmów z Friedländerem o tym tragicznym morderstwie, powstała powieść 
„Quitt” [Kwita].  
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Spotkania krajoznawcze 

 

Krzysztof Tęcza 
Spotkanie z Rafałem Fronią 
 
W piątek 4 września 2020 roku w Bukowcu Rafał Fronia opowiadał o próbie 
pierwszego zimowego wejścia na szczyt Batura Sar o wysokości 7795 
metrów n.p.m. 
Początkowo spotkanie zorganizowane przez Regionalną Pracownię 
Krajoznawczą Karkonoszy działającą w Związku Gmin Karkonoskich miało 
odbyć się w kwietniu, tuż po powrocie himalaisty z wyprawy. Niestety 
szerząca się w tym czasie zaraza zmusiła organizatorów do zmiany 
pierwotnego terminu. Może to i dobrze bo dzięki temu wszyscy mieli czas 
przygotować się na spotkanie w tak nietypowych warunkach. 
 

 
Foto: Anna Tęcza 

 
Przybyłych gości przywitał dyrektor biura ZGK Łukasz Hada, który przybliżył 
widzom zasady funkcjonowania Związku. Omówił działania ekologiczne 
prowadzone przez Związek oraz sprawy związane z segregacją odpadów i 
funkcjonowaniem KCGO w Kostrzycy. 
Ponieważ do Bukowca przybył prof. Jacek Potocki, członek Zarządu 
Głównego PTTK, w imieniu ZG przekazał na ręce dyrektora Łukasza Hady 
Brązową Honorową Odznakę PTTK przyznaną dla Regionalnej Pracowni 
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Krajoznawczej Karkonoszy za „Zasługi w upowszechnianiu krajoznawstwa i 
turystyki”. Wyróżnienie to jest wyrazem uznania za prowadzoną w ramach 
Związku Gmin Krajoznawczych wspomnianej działalności. 
Zanim Rafał Fronia przeszedł do właściwej prelekcji prowadzący spotkanie 
Krzysztof Tęcza przeprowadził krótką rozmowę w wyniku której 
dowiedzieliśmy się kiedy Rafał zainteresował się górami, kiedy zaczął po nich 
chodzić i dlaczego wciąż w nie wraca. 
 

 
Foto: Anna Tęcza 

 
Ostatnią wielką wyprawą, w której uczestniczył Rafał była Narodowa 
Zimowa Wyprawa na K2. Jak wiemy nie zakończyła się ona sukcesem. Rafał 
doznał kontuzji i musiał zakończyć swój udział przed czasem.  
Tym razem wyruszył na wyprawę na inny szczyt, na Batura Sar. Ze względu 
na panujące na nim niezwykle trudne warunki, podobne do tych jakie panują 
na K2, miał to być trening przed kolejną wyprawą planowaną w tym roku. 
Teraz już wiemy, że zimowa wyprawa na K2 odbędzie się najwcześniej w 
roku przyszłym. 
Jeśli chodzi o Batura Sar to w historii podejmowane były próby zimowego 
wejścia jednak góra wciąż czeka na śmiałków, którzy tego dokonają. 
Tegoroczna wyprawa Polaków niestety także zakończyła się fiaskiem. 
Warunki pogodowe jakie wystąpiły podczas pobytu naszych himalaistów 
zmusiły ekipę do odwrotu.  
Rafał przygotował film z wyprawy, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć jak 
wygląda ta opierająca się wszystkim góra a także poznać trudności związane 
z próbą wejścia na szczyt. 
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Ponieważ himalaiści pomiędzy „poważnymi” wyprawami wciąż chodzą po 
górach, nie muszą podejmować specjalnych działań by mieć formę. 
Praktycznie mają ja cały czas. Dlatego muszą martwic się jedynie o stan 
swojego zdrowia, o zdobycie odpowiedniego wyposażenia i, w razie decyzji o 
podjęciu jakiejś wyprawy o odpowiednią logistykę organizacji wyjazdu. To 
bowiem jest, przynajmniej na początku, najważniejsze. Tak też było i tym 
razem. Po skompletowaniu składu ekipy i wyborze miejscowej firmy 
specjalizującej się w organizacji tego typu wypraw wystarczyło przekazać 
stosowną zapłatę za usługi, wsiąść w samolot i dotrzeć do miejsca wstępnej 
zbiórki. Dopiero teraz zaczynała się ciężka praca, przy której trzeba każdą 
czynność dobrze przemyśleć. Przede wszystkim należy zorganizować 
przerzut potrzebnego sprzętu i zaopatrzenia do bazy wypadowej. Wszystko 
musi być popakowane w ładunki o wadze dokładnie 20 kilogramów. Jak 
ważna jest ta waga przekonuje się każdy kto tego nie dopilnował niemal 
zaraz po wyjściu w góry. Tragarze od razu wykorzystają ten fakt by 
renegocjować warunki finansowe.  
Gdy bagaż jest zważony ważne jest by został odpowiednio popakowany jeśli 
chodzi o jego przydatność. W zasadzie wszystko dzieli się na trzy części. 
Pierwsza to rzeczy niezbędne do przeżycia w górach. Druga to rzeczy 
potrzebne ale nie niezbędne. Trzecia zawiera rzeczy bez których można się 
obejść. I dlatego w tej części wyprawy trzeba przypilnować aby w bazie 
znalazły się chociaż rzeczy z pierwszej grupy. Bez nich nie ma co myśleć o 
wyjściu w góry. Pozostałe mogą dotrzeć nieco później, nie ma to aż tak 
dużego znaczenia.  
Podczas pakowania i wysyłki zaopatrzenia członkowie wyprawy mają czas na 
zapoznanie się z miejscowymi zwyczajami. A, że jest to ważne wystarczy jako 
przykład podać choćby fakt zwyczajowego wypicia piwa. Oficjalnie panuje 
tam zakaz picia alkoholu. Jeśli ktoś jest „niewiernym” może udać się do 
odpowiedniego urzędnika i wykupić talon upoważniający go do nabycia 
określonej ilości alkoholu w wyznaczonym sklepie. Załatwienie tak prostej 
sprawy jest bardzo czasochłonne. Gdy jednak dopnie się swego trzeba 
pamiętać, że absolutnie nie wchodzi w grę spożywanie alkoholu publicznie. 
Nie tylko powinno się to czynić w strefie prywatnej ale tak by nikogo nie 
urazić swoim zachowaniem. Kary za nieobyczajne zachowanie są niezwykle 
dotkliwe. 
Wysyłka zaopatrzenia nie trwa za długo i cała ekipa jest podwożona do 
miejsca, w którym kończy się droga. Dalej trzeba ruszyć pieszo. Na szczęście 
to tylko 30 kilometrów. Szybko jednak okazuje się, że by pokonać tak 
niedużą odległość trzeba było na to przeznaczyć 7 dni. Wszystko przez to, że 
ze względu na wysoką temperaturę, czoło lodowca, który normalnie 
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przesuwa się o kilka metrów rocznie, oderwało się i zjechało w dolinę 
całkowicie ją zasypując. Do tego woda z roztopionego lodu stworzyła wielkie 
jezioro i mimo, że w końcu spłynęła niżej, to to co pozostało bardzo utrudnia 
przejście, zwłaszcza tragarzom. Nic dziwnego, że w końcu nastąpił strajk. 
Tragarze po długich negocjacjach uzyskując lepsze warunki zapłaty ruszyli 
dalej. Nie mniej sprawdziła się zapowiedź pogorszenia pogody. Nastąpiły 
wielkie opady śniegu, co w konsekwencji doprowadziło do spowolnienia 
przechodzenia przez kolejne zbocza.  
W końcu ekipa dotarła do miejsca, w którym zdecydowano się rozbić bazę. 
Jak się okazało nie było to takie proste. Trzeba było na powierzchni 
kilkudziesięciu metrów dokopać się do stałego podłoża przez prawie 
dwumetrową warstwę śniegu. I to wszystko trzeba było zrobić mając do 
dyspozycji tylko jedną łopatę, reszta sprzętu była jeszcze w drodze. Zanim 
przygotowano całość wszyscy spali razem w jednym namiocie bazowym. Gdy 
wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą przyszła informacja o mających 
nastąpić kolejnych wielkich opadach śniegu i silnych wiatrach. W tych 
warunkach byłoby to niezwykle niebezpieczne i należało jak najlepiej 
przygotować się do tych niedogodności. Największą trudność sprawiało 
mocowanie namiotów. Bo nie mając utwardzonego podłoża trzeba było 
posiłkować się sprawdzonymi sposobami. Wiązało się wielkie węzły na linach 
a następnie wpuszczało je w wykopane w śniegu dziury i zalewało wodą. Ta 
zamarzając tworzyła coś w rodzaju kotew.  
Niestety opady śniegu były tak wielkie, że każda próba wejścia wyżej była 
bardzo ryzykowna. Co chwilę schodziły lawiny. Często by ruszyć dalej 
czekano kilka dni na uspokojenie pogody. Wszystko to powodowało, że 
trzeba było mocować poręczówki na trawersach. Na szczęście w końcu udało 
się założyć obóz I na wysokości 5200 metrów. Pozwalało to na wejście w 
ścianę Batury.  
Po założeniu obozu II na wysokości 6 tysięcy metrów nastąpiło załamanie 
pogody co uniemożliwiło dalsze wspinanie. Kilka dni przymusowego pobytu 
w niewielkim namiocie przy temperaturze dochodzącej w nocy do – 26 
stopni a w słońcu do plus 36 zrobiło swoje. Wszystkim zaczyna odbijać. 
Zwłaszcza, że w jedynce musieli pomieścić się we trzech wraz z plecakami. 
Chwilowe poprawienie pogody pozwoliło na założenie obozu III na 
wysokości 6500 metrów. Niestety nic nie zapowiadało polepszenia pogody – 
sprawdziła się zapowiedź największych od 26 lat opadów śniegu. Jedyne co 
można było w takiej sytuacji uczynić to jak najszybciej zejść do bazy. Tam po 
przeanalizowaniu wszystkiego kierownictwo wyprawy doszło do wniosku, że 
nie ma szans na dotarcie na szczyt przed końcem zimy i podjęło decyzję o 
zakończeniu wyprawy. 
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Foto: Krzysztof Tęcza 

 
Pozostało zlikwidować bazę i ruszyć w dół do cywilizacji. Ponieważ każda 
wyprawa ma zapisane w zezwoleniu posprzątanie po sobie zleca to zadanie 
tragarzom, którzy powinni dostarczyć śmieci do wyznaczonego miejsca. Jak 
się w praktyce okazuje większość śmieci (papiery, plastiki) są przez nich 
palone na miejscu. I jak na razie nie ma takiego, kto byłby w stanie 
wyegzekwować ten punkt umowy zgodnie z zapisem. Niestety. 
Tymczasem ekipa ponownie przechodzi przez dolinę, którą płynie woda z 
topniejącego śniegu i wreszcie dociera do Islamabadu gdzie odpoczywa 
przed podróżą do kraju. 
Na zakończenie spotkania wywiązała się długa dyskusja, podczas której Rafał 
udzielał odpowiedzi na zadawane pytania. Następnie każdy kto nabył jedną z 
jego dwóch ciekawie napisanych książek traktujących o przeżyciach w 
górach mógł dostać stosowny wpis. 
Duże zainteresowanie wzbudziła we wszystkich prezentacja i zapowiedź 
wydania nowej książki, w której Rafał opisując historyczne postaci uwikłane 
w prawdziwe jak i zmyślone sytuacje umiejscawia je na terenie Dolnego 
Śląska. Już teraz powieść ma kilkaset stron. Jak proponowany tytuł „Reden 
historia wielkiej miłości” wskazuje główna część opisywanych wydarzeń 
będzie miała miejsce na naszym terenie. Warto zatem cierpliwie czekać na 
ukazanie się drukiem tej pozycji. 
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Propozycje 

 
Krzysztof Tęcza 
Szlakiem Orlich Gniazd 
 
Tym razem proponuję wycieczkę Szlakiem Orlich Gniazd, który ma ponad 
160 km długości i został wyznaczony kolorem czerwonym. Prowadzi on z 
Krakowa do Częstochowy, umożliwiając nam po drodze zwiedzenie wielu 
warowni, które odegrały większą lub mniejszą rolę w obronności tego 
terenu. Najważniejsze jednak jest to, że poza poznaniem dużej ilości 
zabytków architektury odpoczniemy spacerując po ziemi o pięknych 
krajobrazach. 
Ponieważ, jak już wspomniałem, szlak liczy ponad 160 km, aby go przejść 
trzeba poświecić około tygodnia. Dlatego proponuję podzielenie całego 
szlaku na kilka odcinków, które pokonamy podczas wycieczek sobotnio-
niedzielnych. 
Z Jeleniej Góry do Krakowa mamy dosyć dobre połączenie kolejowe. Warto 
zatem z niego skorzystać. Wystarczy wsiąść do pociągu odjeżdżającego w 
porze nocnej lub z samego ranka by w Krakowie być albo tuż po świcie albo 
w porze drugiego śniadania. Ci, którzy zdecydują się na wyjazd w nocy zanim 
wyruszą na szlak będą mieli okazję częściowego zwiedzenia Krakowa. Ci, 
którzy wybiorą późniejsze połączenie od razu wyruszą na szlak.  
 

Foto: Krzysztof Tęcza 
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Po dotarciu do Krakowa musimy dotrzeć do punktu gdzie umieszczono 
czerwona kropkę oznajmiającą początek Szlaku Orlich Gniazd. W tym 
wypadku punkt ten znajduje się na osiedlu Krowodrza Górka nieopodal 
skrzyżowania ulicy Krowoderskich Zuchów z ulicą Generała Augusta 
Fieldorfa-Nila. Z dworca kolejowego pieszo dotrzemy tam w pól godzinki. 
Jeśli chodzi o sam szlak to pomysł jego powstania powstał w latach 
dwudziestych XX wieku jednak wytyczony został dopiero w latach 1948-50 
przez Kazimierza Sosnowskiego, uważanego za ojca turystyki powojennej. 
Szlak po wielu modyfikacjach został wzbogacony o Zamek Królewski na 
Wawelu oraz klasztor na Jasnej Górze. Należy dodać, że są dwa szlaki: jeden 
przeznaczony dla turystów pieszych, drugi dla turystów rowerowych.  
Rozpoczynając przygodę z warowniami jurajskimi wyruszamy od kropki 
umieszczonej na Krowoderskiej Górce i za znakami koloru czerwonego 
przechodzimy przez Park Krowoderski by po kilku kilometrach monotonnej 
drogi dotrzeć do Pękowic a następnie do Giebułtowa. To właśnie tam w roku 
1086 na polecenie Władysława Hermana wystawiono pierwszy kościół pw. 
św. Idziego jako wotum dziękczynne za narodziny syna. Informuje o tym 
zapis w kronikach Jana Długosza. Obecna świątynia pochodzi z początku XVII 
wieku kiedy to przebudowę ufundował Kaspar Giebułtowski. 
  

Grodzisko koło Skały. Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Dalej podążamy przez Kwietniowe Doły aż do potoku Bronówka przy którym 
dochodzi szlak koloru niebieskiego. Cały czas idziemy Doliną Prądnika o 
ochronę której od wielu lat toczy się zażarta walka pomiędzy zwolennikami 
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objęcia tego terenu całkowitą ochroną a tymi, którzy chcą by pozostawiono 
tu możliwość w miarę swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej. 
Ulicą Ojcowską, mijając po drodze położoną nieopodal Jaskinię Dziurawiec 
oraz Sucze Skały, docieramy do Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata 
Alberta w Ojcowie. Jest to ciekawy obiekt położony w bardzo urokliwej 
scenerii. Niebawem pojawia się szlak koloru żółtego i wraz z nim docieramy 
do pierwszych zabudowań Ojcowa. Mijając Źródełko Miłości możemy 
zboczyć do Bramy Krakowskiej przez którą w dawnych czasach prowadził 
szlak handlowy z Krakowa na Śląsk. 
Już niebawem dotrzemy do miejsca, w którym w specjalnie do tego 
przystosowanych stawach hoduje się pstrągi ojcowskie. Od tej pory 
praktycznie w każdej mijanej restauracji możemy zamówić je w wersji 
smażonej, oczywiście z dodatkami. 
W końcu docieramy do Ojcowa, mamy za sobą dobrze ponad 20 km. Należy 
zatem rozejrzeć się za noclegiem jeśli nie uczyniliśmy tego wcześniej. Zanim 
jednak udamy się na zasłużony odpoczynek warto jeszcze pospacerować po 
miejscowości by obejrzeć kilka ciekawych zabytków. Przede wszystkim ruiny 
zamku wzniesionego przez króla Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. 
Koniecznie trzeba odwiedzić muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego. 
Dzięki temu dowiemy się niemal wszystkiego o tym najmniejszym w Polsce 
parku narodowym.  
Kolejnym obiektem wartym obejrzenia jest Kaplica na Wodzie zbudowana w 
roku 1901 u podnóża skał o nazwie Prałatki. Obiekt ten został wzniesiony 
wbrew zakazowi cara Mikołaja  II, który zabronił budowy jakichkolwiek 
budynków kościelnych na ziemi ojcowskiej. Tym razem wykorzystano lukę w 
prawie i świątynię posadowiono na fundamentach wylanych w wodach 
Prądnika.  
Myślę, że jak na jeden dzień, po podróży, wystarczy atrakcji i resztę dnia 
warto poświęcić na zasłużony odpoczynek. 
Rano wyruszamy na drugi odcinek Szlaku Orlich Gniazd z Ojcowa do Olkusza. 
Jest to trasa wymagająca i nie należy jej lekceważyć. Tym bardziej, że później 
musimy dostać się na stację kolejową w Sosnowcu by wrócić do domu. Z 
samego ranka dotrzemy do kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny i św. 
Józefa Rzemieślnika w Grodzisku koło Skały. Jest to miejsce niezwykłe, 
można tutaj spędzić cały dzień wciąż odkrywając coś nowego. Nasz czas jest 
jednak ograniczony. Dlatego skupimy się na zwiedzeniu kościoła jeśli będzie 
otwarty oraz na przejściu po przyległym do świątyni terenie by zobaczyć 
jeden z najciekawszych zespołów architektonicznych średniowiecza. 
Znajduje się tu Pustelnia błogosławionej Salomei, trzy sztuczne groty-
kaplice: jaskinia św. Magdaleny, jaskinia św. Jana Chrzciciela i pusty grób 
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Marii. Na dziedzińcu zobaczymy obelisk przedstawiający słonia, który 
symbolizuje cnoty Matki Boskiej. 

Zamek w Pieskowej Skale. Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Kolejnym obiektem jaki spotkamy na trasie jest zamek w Pieskowej Skale. 
Zanim jednak do niego dotrzemy warto zboczyć za znakami szlaku żółtego 
do wielkiej skały nazywanej Maczugą Herkulesa, chociaż tak naprawdę 
powinno się o niej mówić jako o Skale Twardowskiego lub Czarciej Skale.  
Na zwiedzenie zamku w Pieskowej Skale musimy sobie zarezerwować kilka 
godzin, chyba że nie chcemy wgłębiać się aż tak bardzo w jego historię. Po 
zwiedzeniu zamku ruszamy ponownie w drogę i niebawem docieramy do 
Olkusza gdzie wsiadamy do busika kursującego na trasie Olkusz-Sosnowiec. 
Dzięki temu łapiemy połączenie kolejowe z Sosnowca do Częstochowy i dalej 
przez Wrocław do Jeleniej Góry. Tym razem pokonujemy kolejne prawie 30 
km.  
Jak więc widać, dzięki połączeniom komunikacyjnym możemy bez 
problemów poświecić dwa dni na przejście pierwszego odcinka Szlaku Orlich 
Gniazd. 
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Pożegnania 

 
Stanisław Harajda (1948-2021) 

6 marca odszedł od nas kol. Stanisław 
Harajda z Olsztyna, członek Komisji 
Krajoznawczej ZG PTTK w latach 2002-
2005. 
Staszek urodził się w Poznaniu, gdzie 
skończył studia matematyczne na UAM 
oraz klasę fletu na Akademii Muzycznej. 
Początkowo pracownik naukowy 
Politechniki Poznańskiej, później 
zawodowo związany z turystyką (m.in. w 

Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Marszałkowskim). 
Aktywny krajoznawca. Autor i współautor licznych publikacji, artykułów i 
ksiązek turystyczno-krajoznawczych, w tym Kanonu Krajoznawczego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
Współorganizator VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie w 2010 
roku. 
 

 

Henryk Stopikowski (1935-2021) 

Działacz społeczny, nauczyciel, magister 
ekonomii, kolekcjoner ekslibrisów, 
popularyzator krajoznawstwa. Członek 
PTTK od 1975 roku. Od 1975 do 1991 roku 
aktywnie udzielał się w zarządzie 
grudziądzkiego Oddziału PTTK, a w latach 
1985-1991 pełnił funkcję jego prezesa. Od 
1981 roku przez wiele lat udzielał się 
bardzo aktywnie w Komisji Krajoznawczej 
grudziądzkiego Oddziału PTTK. Był też 
członkiem, a później przewodniczącym 
Komisji Krajoznawczej Zarządu 
Wojewódzkiego PTTK w Toruniu. W latach 
1985-1997 był aktywnym członkiem 
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Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Zajmował się między innymi Regionalnymi 
Pracowniami Krajoznawczymi i przygotował dla Zarządu Głównego wnikliwy 
raport na temat ich kondycji i działalności.  Od 1993 roku był członkiem 
zespołu do spraw kolekcjonerstwa krajoznawczego Komisji Krajoznawczej ZG 
PTTK. Od chwili powołania do 2015 roku prowadził referat weryfikacyjny 
odznaki krajoznawczej Polski. Brał aktywny udział w Kongresach 
Krajoznawczych i wielu CZAK-ach. W 2006 roku nadany mu został tytuł 
Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa. 
Był głównym organizatorem Grudziądzkich oraz Młodzieżowych Sejmików 
Krajoznawczych a także zlotów kolekcjonerów. W swoim dorobku ma liczne 
artykuły w prasie lokalnej, publikował również w "Poznaj swój Kraj", "Na 
szlaku", "Biuletynie Kolekcjonerskim". Jest współautorem przewodników 
"Grudziądz i okolice" (1990) oraz "Mini przewodnik Grudziądz" (2004). 
Był posiadaczem bogatej kolekcji znaczków rajdowych, proporczyków, 
widokówek, przewodników oraz  głównie ekslibrisów. Za swoje zbiory 
otrzymał "Plakietkę Zbiorów Krajoznawczych" i "Ekslibris Kolekcjonera 
Bibliofila". Posiadał w swoich zbiorach około 14 000 ekslibrisów od ponad 
1400 twórców z kraju i z całego świata. Zbiory swoje prezentował w stałych 
galeriach zlokalizowanych w 4 szkołach i Klubie "Centrum" Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Grudziądzu, a także podczas wystaw czasowych w 
Warszawie, Krakowie oraz Gliwicach. Zorganizował cztery Międzynarodowe 
Biennale Ekslibrisu w grudziądzkim muzeum. Zbiory swoje eksponował także 
za granicą - w Niemczech oraz w Kazachstanie. 
Wielokrotnie wyróżniany - między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą 
"Honorową Odznaką PTTK", Złotą Odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród 
młodzieży", a także Odznaką Honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" i 
odznaką "Za Zasługi dla Turystyki". 
Oprócz wielkiej aktywności w Naszym Towarzystwie udzielał się społecznie 
także w innych dziedzinach. Był członkiem Koła Miłośników Książki i 
Ekslibrisu w Grudziądzu, Koła Miłośników Dziejów Grudziądza, Polskiego 
Związku Pszczelarskiego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 
Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Twórca 
Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu w Grudziądzu oraz Grudziądzkiej 
Galerii Ekslibrisu. 
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