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Ogród Zoologiczny w Warszawie. Foto: Krzysztof Tęcza

Wprowadzenie
Szanowne Koleżanki i Koledzy.
Możemy cieszyć się wzrostem zainteresowania działalnością krajoznawczą w
naszym Towarzystwie. Wyraża się ona nie tylko organizacją coraz to nowych
imprez, ale także ich popularyzacją. Szeroko rozumianą. Powolutku zmienia się
mentalność krajoznawców. Zaczynają oni chwalić się swoimi osiągnięciami, ale
również swoimi planami. Myślę, że to drugie jest o wiele bardziej ważne.
Wybieganie bowiem w przyszłość pozwala na przygotowanie się do takiej imprezy
osób zainteresowanych, a nie biorących bezpośrednio udziału w organizacji danego
przedsięwzięcia. A co za tym idzie do włączania się ich do prac przygotowawczych
jak i podsuwania nowych propozycji, mogących, w wielu przypadkach, uatrakcyjnić
nasz pomysł. Oczywiście nie wszystkie propozycje czy pomysły są na tyle dobre, by
brać je pod uwagę, ale sam fakt ich przedkładania jest budujący. Dobrze wróży na
przyszłość. Aby nie być gołosłownym podam iż przy organizacji drugiego w skali
kraju seminarium krajoznawczego, tym razem w Żarach, którego pomysł rzucił
piszący te słowa, a do realizacji zapaliła się Elzbieta Łobacz‐Bącal, w miarę prac
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przygotowawczych pojawiali się wciąż nowi działacze chcący nam pomóc. Bo
wiadomo, że pomysł i wstępne ramy każdej imprezy są najważniejsze, ale w miarę
jak prace te posuwają się do przodu, zachodzi potrzeba wykorzystywania zapału i
chęci do społecznej pracy większej ilości osób. I gdy takie się pojawiają na
horyzoncie, nie można ich zniechęcać. Przecież potrzebni będą nie tylko ci, którzy
przedstawią nam swoje referaty, ale także ci , którzy porozstawiają krzesła, pomogą
posprzątać po imprezie, przyniosą czy odniosą potrzebne rekwizyty itd. I nie można
mówić, że jest to praca gorsza, mniej potrzebna. Nie. Należy podziękować
wszystkim takim właśnie zapaleńcom, i to niezależnie czy są oni członkami PTTK, czy
nie, bo ich pomoc bardzo ułatwia prace głównym organizatorom, mającym na
głowie znacznie poważniejsze sprawy. Są też osoby, dzięki którym realizacja całości
szybko posuwa się do przodu. Np. gospodarze miejsc, w których planujemy
przebywać. Mówię tu oczywiście o władzach samorządowych, ale także o szefach
szkół, klubów, muzeów… To właśnie oni , okazując nam swoją przychylność, w
znacznej mierze przyczyniają się do ostatecznego sukcesu imprezy. Ale
najważniejsze, że wymiernym sukcesem danej imprezy nie jest sam fakt jej
przeprowadzenia, ale to co po niej zostanie. Co zostanie w naszej pamięci i co
zostanie w pamięci ludzi biorących w niej udział. A przede wszystkim w pamięci
młodzieży, która kiedyś zastąpi nas w pracy na rzecz krajoznawstwa. A to jest nie do
przecenienia.
Dlatego cieszę się , że wciąż spotykamy takich pomocnych ludzi na naszej drodze i
dlatego też chciałbym podziękować im wszystkim za okazaną nam pomoc w
Żarach, a wam, krajoznawcą organizującym kolejne seminaria z cyklu "Mijające
krajobrazy Polski", życzę by na waszej drodze pojawiali się tacy pomocni, miejscowi
działacze.
Krzysztof Tęcza
Członek Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK

Ryszard J. Wrzosek

Wernisaż fotograficzny w Muzeum Miasta Gdyni
W dniu 4 grudnia 2010 r. w Muzeum Miasta Gdyni odbyła się promocja
albumu „Ślady wieczności na fotografiach ks.dr. Czesława Kozłowskiego SJ”.
Uroczyste spotkanie autorskie przygotowało Muzeum Miasta Gdyni a sylwetkę
autora albumu przedstawił ks. Wacław Oszajca SJ, poeta i dziennikarz. W spotkaniu
wzięli udział także gdyńscy krajoznawcy – fotograficy z PTTK. Jezuita Czesław
Kozłowski, starszy brat Jana, obecnego europosła, z racji swojej pracy dużo
podróżuje. Towarzyszył jako reporter wielu wizytom papieskim oraz uczestniczył w
pielgrzymkach do miejsc świętych. Jest autorem kilku albumów fotograficznych a
jego fotografie były wielokrotnie nagradzane w kraju i zagranicą. Tematyka główna
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jego fotografii to przyroda i zjawiska w niej zachodzące. Promowany album
obejmuje zdjęcia wykonane głównie w Polsce i Norwegii. Promotor W. Oszajca
powiedział o autorze albumu „ pielgrzym przez życie, który w duszach napotkanych

Foto: Krzysztof Tęcza

ludzi pozostawia ślad wieczności a na fotografiach ślady piękna, obok którego nie
może przejść obojętnie”. Po autopromocji albumu, autor pokazał w wersji
multimedialnej swoje podróże do różnych krajów świata, m.in. do Chin, na EXPO.
Opowieści autora i prezentacje multimedialne były przeplatane występami
muzycznymi (grą na klarnecie) o. Andrzeja Hardena SJ. Po występie odbyło się
losowanie nagród wśród uczestników, którzy zakupili albumy. Były to piękne zdjęcia
i płytki CD o. Kozłowskiego SJ oraz grafiki Barbary Mańkowskiej. Następnie autor
podpisywał swój album fotograficzny. Potem odbywały się rozmowy z autorem przy
poczęstunku (kawa,soki i ciastka), ufundowanym przez Muzeum Miasta Gdyni.
Pomorska Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK
nawiązała kontakt z o.
Czesławem Kozłowskim SJ zapraszając go na fotograficzne spotkania naszej
Komisji. Zaproszenie zostało przyjęte i o. Kozłowski będzie niebawem naszym
gościem.
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Krzysztof Tęcza

Kopalnia Węgla Brunatnego "Babina"
KWB "Babina" w Łęknicy koło Żar przechodziła różne koleje losu.
Początkowo szyb "Babina" składał się z trzech odrębnych jednostek (pól)
należących do różnych towarzystw niemieckich. Wszystkie one działały niezależnie
od siebie. Właścicielem szybu "Babina" (Grube" Babina") był Graf von Arnim`sche
Weldgutstiftung, zaś dzierżawcą Babina Braunkohlenverwertung GmbH Muscau O.
L. Pierwszy węgiel wydobyto tutaj w roku 1922. W latach 1935‐39 wydobycie
ustabilizowało się na poziomie około 225 tysięcy ton rocznie (z odbudowy
podziemnej). Jednocześnie cztery czynne prasy wytwarzały 75 tysięcy 500 ton
brykietów. Pracowało tam wówczas 208 pracowników, w tym 14 techniczno‐
administracyjnych. W eksploatacji były upadowe "O", I, II, III, IV. Jednak na
upadowych "O" i III wybieranie węgla zakończono już w roku 1943. trzeba tutaj
nadmienić, że węgiel ten wykazywał skłonności do samozapłonu, co było znacznym
utrudnieniem podczas eksploatacji podziemnej
Kolejna jednostka to "Pole Środkowe", dawniej Tschepelner
Braunkohlengruben. Początkowo jej właścicielem był Tschepelner
Werke
Aktiengesellschaft in Birkenstadt Kreis Rothenburg. Tutaj wydobycie rozpoczęto
dużo wcześniej, bo w roku 1874, osiągając przed II wojną światową około 334
tysiące ton rocznie. W okresie tym węgiel uzyskiwano z odbudowy odkrywkowej i
podziemnej (czynna była odkrywka i dwie upadowe). Załoga liczyła 416 osób razem
z 11 pracownikami umysłowo‐technicznymi i 17 administracyjnymi. Z obowiązku
podam jeszcze, że do wspomnianego wyżej towarzystwa należała także elektrownia
i cegielnia. Oba te zakłady uległy zniszczeniu podczas działań wojennych.
Trzecia, a zarazem ostatnia jednostka to " Pole Północne" (Grube "Victor"),
dawna własność Grube Victor GmbH in Triebel. Wydobycie węgla rozpoczęto tutaj
w roku 1898. Przed II wojną osiągnęło ono rocznie około 110 tysięcy ton.
Eksploatację prowadzono zarówno z odkrywki jak
i jednej upadowej
(wydobycie głębinowe). Na 100 pracujących w niej osób w administracji
zatrudniano 5.
W latach wojny 1939‐45 pracowali tutaj Polacy przywiezieni na roboty
przymusowe. I tak na szybie "Babina" było ich 22, a na "Polu Środkowym" około 80.
Aby celowe było wydobywanie węgla musieli być jego odbiorcy. W tym wypadku
węgiel odbierała elektrownia w Nowych Czaplach, zakłady ceramiczne, huty szkła
oraz inne okoliczne obiekty przemysłowe, czy wreszcie ludność tu zamieszkała.
W październiku 1945 roku powstało w Żarach Zjednoczenie Przemysłu
Węgla Brunatnego, któremu podlegały następujące kopalnie: Lubań, Kaławsk,
Henryk, Maria, Babina, Smogóry, Sieniawa, Konin, Turów. Zjednoczenie objęło
również swoim zasięgiem brykietownie: Lubań, Babina, Smogóry i Konin oraz kilka
innych zakładów. W tym też czasie podjęto prace potrzebne do uruchomienia
kopalni "Babina", "Henryk" i "Maria". A trzeba wiedzieć, że tereny wokół tych
6

kopalń były silnie zaminowane, upadowe przeważnie zatopione, zabudowania w
większości spalone. Brakowało zarówno materiałów budowlanych jak i rąk do
pracy. Nie było połączenia kolejowego ani telefonicznego. Jedynym środkiem
transportu jaki się wówczas nadawał do wykorzystania był samochód ciężarowy
"Opel‐Blitz". A żeby nie były to puste słowa podam, że podczas prac
oczyszczających na terenie kopalni "Babina" zginęło kilku pracowników
rozerwanych przez miny. Dzięki jednak ich poświeceniu i pracy całej załogi pierwsze
tony węgla wydobyto już pod koniec 1945 roku. Początkowo pracowali tutaj
zarówno Niemcy jak i Polacy. Później to się zmieniło. W roku 1946 połączono
kierownictwa grup organizacyjnych szybu "Babina" i "Pola Środkowego". Powstał w
ten sposób nowy zakład o nazwie "Babina" zatrudniający około 430 pracowników.
Ponieważ jednak nie było komunikacji kolejowej wydobyty węgiel składowano w
tamtym roku na hałdy. Oprócz wydobycia z upadowych II i III‐B prowadzono także
prace przygotowawcze na starej odkrywce w Czaplach, gdzie pierwszy węgiel
wydobyto już w roku następnym. W roku 1950 wyczerpano złoże na odkrywce.
Wcześniej jednak, po uprzednim odwodnieniu, uruchomiono inne upadowe.
Rozpoczęto również wydobycie węgla na odkrywce "Pole Środkowe" (1947). W
roku 1949 rozpoczęto zdejmowanie nadkładu oraz eksploatację węgla na odkrywce
"A". Rok później zakończono roboty na "Polu Środkowym", a w roku 1950
rozpoczęto prace wiertnicze mające na celu rozeznanie i udokumentowanie złoża
"Łuku Mużakowskiego".
Właściwie powinienem nieco wrócić, gdyż jak dotąd nie przedstawiłem
jeszcze rysu geologicznego terenu, na którym jest usytuowana kopalnia "Babina".
Złoże węgla występowało tutaj w strefie sfałdowań "Łuku Mużakowskiego" o
kształcie rozwartej podkowy o długości 40 kilometrów a szerokości od 3 do 6 km.
Miąższość pokładu węglowego, uformowanego około 30 milionów lat temu,
wynosiła średnio 10 metrów. Głębokość zalegania pokładu wahała się od 1 metra
na wychodzie do 150 metrów w partiach centralnych. Obliczone zasoby, bez
zasobów wyeksploatowanych do roku 1960, oczywiście w polskiej części "Łuku",
wynosiły około 100 milionów ton (do głębokości 50 metrów).
Podam tu od razu, że złoże eksploatowane przez szyb "Henryk" (jeszcze o
nim nie pisałem) zwane "Zaburzeniem Żarskim" to wschodnie przedłużenie "Łuku".
Występujący w nim pokład węgla brunatnego o miąższości średnio 4 metry, był
rozczłonkowany na 35 wąskich i długich łusek ‐ synklin o szerokości 120‐200
metrów. Głębokość zalegania pokładu wahała się od pół metra na wychodach do
siedmiu i pół metra w partiach osiowych łuski. Tutaj zasoby obliczono na około 10
milionów ton, również licząc bez zasobów wyeksploatowanych do roku 1960.
Wspomnę tylko, iż szyb "Maria" (także nie wspominałem o nim do tej pory) służył
do wydobywania węgla leżącego na głębokości od 3 do 4 metrów. Piszę służył
ponieważ złoże zostało wyeksploatowane w roku 1959.
Pora już wyjaśnić co maja wspólnego z „Babiną” szyby „Henryk” oraz
„Maria”. Otóż szyby te jako odrębne kopalnie podlegały w latach 1945‐50 (do maja)
Zjednoczeniu Przemysłu Węgla Brunatnego w Żarach. W roku 1950 ZPWB
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przeniesiono do Wrocławia, a kopalnie wchodzące w jego skład stały się
przedsiębiorstwami samodzielnymi. Wówczas to powstały kopalnie „Henryk –
Maria” i „Babina”. Dyrekcja tej pierwszej miała siedzibę w Mirosławicach Górnych,
a drugiej w Łęknicy. Wróćmy może jeszcze do czasów przedwojennych. Kopalnia
„Henryk” – dawniej „Augusta” – była własnością firmy Braunkohlengrube
„Augusta” GmbH w Żarach. Początkowo było to kilka szybów położonych na
terenach przyległych do wsi Olbrachtów w powiecie Żary. Początki wydobycia
sięgają 1875 roku, jednak na większą skalę prowadzono tu eksploatację dopiero po
roku 1911. Do 1945 roku uruchomiono szyb „Albrecht” (późniejszy szyb X), „Minna”
oraz „Scharf VI” (szyb IX). Oprócz tego do kopalni „Augusta” należały szyby
„Teresa” (szyb VI i VII) położone na gruntach przyległych do gromady Mirosławice
Dolne. Szyby „Teresa” głębokie na 30 metrów, o średnim dziennym wydobyciu 100
ton, czynne były od roku 1933. Natomiast wszystkie wyżej przedstawione miały
głębokość 30‐120 metrów, a średnie z nich wydobycie wynosiło około 80 ton na
dobę.
.

Zbiornik pokopalniany. Foto: Krzysztof Tęcza

W latach późniejszych ,to jest w 1932‐44 uruchomiono tu (w Kunicach Żarskich)
szyby I, II, III, IV, V, VIII, IX, X oraz „Qvos”. Eksploatację szybów VI i VIII zakończono
w roku 1945. W skład kopalni „Henryk” (tej powojennej) wchodziła kopalnia
„Conrad” podlegająca kiedyś przedsiębiorstwu Gewerkschaft Conradigrube Conradi
Pachtfeld‐Niederhartmannsdorf. Po wojnie kopalnia „Konrad” dysponowała
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zespołem szybów położonych w rejonie miejscowości Witoszyn (Twardowice) koło
Żagania. Mimo, że nadanie pola górniczego kopalni miało miejsce w roku 1877 to
wydobycie rozpoczęto dopiero przed rokiem 1910. Początkowo część pola
górniczego była dzierżawiona przez Waltera Otto – właściciela cegielni Twardocice.
Trzeba bowiem wiedzieć, że cały ówczesny urobek węgla był zużywany przez tą
właśnie cegielnię. W roku 1930 wydobycie roczne wyniosło tutaj 2 tysiące 900 ton.
W roku 1941 rozpoczęto wydobycie na ostatnim szybie. Zakończono je w roku
1951. Według przekazów w latach 1918‐39 eksploatowano złoża w miejscowości
Kunice Żarskie. Jednak historia tego wydobycia nie jest dobrze znana. Aby
zakończyć muszę jeszcze wspomnieć o elektrowni „Łoza” odbierającej później
część urobku z kopalni oraz brykietowni.

Foto: Krzysztof Tęcza

Kopalnia „Maria”, dawna „Emma”, była własnością firmy Gewerkschaft
„Emma” Braunkohlengrube w Zielonej Górze. Eksploatowała ona tereny na
gruntach gromady Nieciecz i Bielice w powiecie Kożuchów. Początkowo węgiel
wydobywano systemem odkrywkowym (od roku 1921), a następnie głębinowym,
poprzez szyby „Julius” i „Kurz Gustav” o głębokości 23 metrów. W roku 1944
udostępniono szybem „Barbara”, o głębokości 29metrów, nowe złoże. Koniec
eksploatacji w tym szybie nastąpił w lipcu 1954 roku. Wydobywany przez tą
kopalnię węgiel brunatny był wykorzystywany zarówno na potrzeby okolicznej
ludności jak i przez zakłady przemysłowe z Kożuchowa i Nowej Soli. W miejscowości
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Słone niedaleko Zielonej Góry eksploatowano złoże na potrzeby miejscowej
elektrowni aż do przełomu lat 1948‐49.
Ale przejdźmy teraz do okresu po II wojnie światowej, kiedy to
uruchomiono ponownie kopalnię „Henryk”. Roboty górniczo‐eksploatacyjne
prowadzono tutaj, do ustania działań wojennych, na upadowych, I, II, III, IV, V, VII,
IX oraz na szybach X, XI, „Konrad”, XIII, XIV, XV. Prace te były bardzo uciążliwe, gdyż
oprócz dużych odległości pomiędzy polami wiele trudności nastręczało
nieregularne zaleganie pokładu węglowego, ciśnienie górotworu oraz wylewy
kurzawek. Dlatego też postawiono sobie wówczas za cel szybkie wyeksploatowanie
najbardziej oddalonych upadowych i szybików, tak aby skoncentrować roboty na
jednym rejonie. Może do wspomnianych tu trudności dorzucę jeszcze pożar szybu
VII („Teresa”) w roku 1945.
Jeśli chodzi o prace przy uruchamianiu kopalni „Maria” to przebiegały one
nieco łagodniej, co nieznaczny że zupełnie bez kłopotów. We wrześniu 1946 roku
odwodniono zatopiony szyb „Barbara”. W marcu następnego roku miała miejsce
powódź grożąca ponownemu zatopieniu tego szybu. Szyb „Barbara” w ogóle miał
„szczęście” do wody. W lutym 1949 roku nastąpił w nim silny wylew kurzawki ze
spągu chodnika wodnego. Rok później rozpoczęto budowę upadowej zwanej
„łańcuchówką”. Ponieważ w latach 1950‐52 kopalnie „Henryk‐Maria” i „Babina”
miały duże trudności zaopatrzeniowe, finansowe, organizacyjne, a nawet braki w
obsadzie, regularnie nie wykonywały planów wydobycia. Dlatego też w roku 1952
połączono je w jedno przedsiębiorstwo o nazwie Kopalnia Węgla Brunatnego
„Przyjaźń Narodów” z dyrekcją w Żarach. Podjęto wówczas prace zmierzające do
ustabilizowania załogi oraz procesu wydobywczego. Zbudowano więc odpowiednią
bazę produkcyjną co pozwoliło na zabezpieczenie planowanego wydobycia węgla i
produkcję brykietów. Nie będę tu wyliczał corocznego wydobycia węgla, bo nie o to
chodzi. Niemniej muszę stwierdzić, ze było ono różne. Wpływ na to miało wiele
czynników. Ale najważniejsze z nich to wyeksploatowanie poszczególnych złóż i
zakończenie działalności eksploatacyjnej na niektórych upadowych i odkrywce. W
związku z takim stanem rzeczy budowano i oddawano do ruchu nowe obiekty.
Z późniejszych lat należy odnotować takie wydarzenia jak zatopienie bądź
podtopienie upadowych XXII, XXIV, XXVI, XXVIII na szybie „Henryk”. Było to
wynikiem nadmiaru wody pochodzącej z opadów atmosferycznych mających
miejsce w dniach 27‐30 maja 1967 roku. Akcję przeciwpowodziowa rozpoczęto
natychmiast. Oprócz pracowników kopalni udział w niej brali żołnierze Wojska
Polskiego oraz oddziały straży pożarnej.
W drugim półroczu 1961 roku przeprowadzono próby produkcji brykietów
przystosowanych do potrzeb przemysłu szklarskiego. W roku 1962, w związku z
pomyślnymi wynikami tych prób, wprowadzono ciągłą produkcję brykietów
zwanych połówkami. Miało to miejsce 10 maja. Był to asortyment nie produkowany
do tej pory nigdzie w kraju.
Tak jak w szybie „Babina” prace utrudniały liczne kurzawki, tak na odkrywce
„Czaple II” ciężka sytuacja wytworzyła się w październiku 1962 roku na skutek
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obsuwu skarpy nadkładowej. W dniu 27 marca 1964 roku, po długotrwałych
opadach atmosferycznych, nastąpiło podtopienie „filara słonecznego” na upadowej
VI oraz obsuw skarpy nad wyrobiskiem. Nieco ponad miesiąc wcześniej na
odkrywce „C” nastąpił obsuw mas spągowych (na odcinku 50 metrów), których
część zsunęła się na odkryty węgiel – przysypując go. Mimo to 21 lipca 1946 roku
nastąpiło oficjalne przekazanie do ruchu nowo wybudowanej odkrywki „C”.

Foto: Krzysztof Tęcza

W roku 20‐lecia kopalni, to jest w 1965, wydobycie z szybu „Henryk” oparte
było na 7 upadowych. Na szybie „Babina” eksploatowano odkrywkę „C” i dwie
upadowe. 1 czerwca zdecydowano o likwidacji szybu „Henryk”. Postanowiono, że
jego eksploatacja zostanie zakończona w pierwszym kwartale następnego roku.
Stało się tak 30 kwietnia 1966 roku. Z tym, że maszyny i urządzenia demontowano
do początku roku 1967. Z okazji jubileuszu wydano znaczek okolicznościowy oraz
monografie kopalni.
W związku z likwidacja szybu „Henryk” i skoncentrowaniem wydobycia na
szybie „Babina” („Przyjaźń Narodów”) przeniesiono dyrekcje z Żar do Łęknicy.
Ponieważ wciąż pogarszała się zdolność produkcyjna zakładu, ułożono program
utrzymania zdolności produkcyjnej w latach 1966‐70. Wprowadzono też do ruchu
zwałowarkę oraz dokonano różnych cięć oszczędnościowych. W 1967 roku, w
związku z brakiem zbytu, ograniczono nieco wydobycie. Kolejne zmniejszenie
wydobycia węgla nastąpiło po kilku obsunięciach skarp nadkładowych. 30 stycznia,
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wskutek zerwania liny w zwałowarce i przerw w dostawie prądu, zostały
podtopione wyrobiska upadowej VIII i IX. Natomiast 14 listopada wybuchł pożar na
brykietowni, który objął swym zabiegiem suszarnię, chłodnię, ślimak, cyklon i
przewody odpylające.
Rok 1968 był, mimo wykonania planu produkcji, bardzo trudny. Wystąpiły
liczne obsuwy skarp nadkładowych. Na dole wprowadzono zmechanizowaną
odstawę przodkową przy pomocy krótkich przenośników zgrzebłowych. 21 maja na
upadowej VIII powstał pożar, który ugaszono dopiero po dwóch dniach. Wcześniej,
bo 5 lutego zakończono eksploatację węgla na odkrywce „C”.
Łącznie w okresie 1963‐68 z odkrywki tej wydobyto 1 milion 108 tysiecy468 ton
węgla.
Kolejne większe klęski miały miejsce w roku 1970. W tym samym roku
uruchomiono sprzedaż drobnicową oraz dostawy węgla dla brykietowni „Kaławsk”.
3 maja ogień z pola pożarowego upadowej VIII przedostał się do czynnych
wyrobisk. Wstrzymano wówczas wszelkie roboty górnicze w tym rejonie.
Prowadzono jedynie akcje ratowniczą.
Z okazji jubileuszu 25‐lecia kopalni wydano medal okolicznościowy oraz
urządzono sale historii.
Ponieważ działalność górnicza nie może trwać wiecznie, po
wyeksploatowaniu złoża podjęto decyzję o zaprzestaniu działalności produkcyjnej z
dniem 31 grudnia 1973 roku. W związku z tym 28 grudnia odbyła się ostatnia
Konferencja Samorządu Robotniczego. Podziękowano wówczas wszystkim za
wspólna pracę. Tak więc kopalnia „Babina”, jednoczona i dzielona, zmieniająca
nazwy, po 28 latach wydobywania węgla (w okresie powojennym) przestała istnieć.
W czasie jej istnienia wydarzyło się kilka wypadków śmiertelnych, ale tylko jeden
był spowodowany zarwaniem się stropu.
W roku 1973 zamknięto pewien rozdział w historii związanej z wydobyciem
węgla brunatnego w rejonie Żar. A mimo, iż przedstawione kopalnie były
niewielkie, w porównaniu np. do „Turowa”, to ich praca była nie tylko ciekawa i
warta poznania, ale bardzo ważna dla wszystkich mieszkających na tych ziemiach.
Ciekawa zaś przede wszystkim dlatego, że wszyscy przyzwyczailiśmy się do wielkich
odkrywek. A tym czasem nie tak dawno temu węgiel brunatny wydobywano
metodą głębinową.
Na koniec muszę podać jeszcze, że wszystkie informacje jakie podałem
pochodzą głównie z kronik kopalnianych, które po ich zlikwidowaniu przekazano do
kopalni „Turów” oraz są one wynikiem licznych rozmów jakie przeprowadziłem z
ludźmi kiedyś tam pracującymi.
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Alicja Wrzosek

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Romana Klima (1940 –
2000)
W dziesiątą rocznicę śmierci Romana Klima, dnia 7 grudnia 2010 r. odbyła
się w Tczewie uroczysta sesja, poświęcona temu wybitnemu krajoznawcy Pomorza.
Organizatorami były dwa stowarzyszenia, Nadwiślański Klub Krajoznawczy PTTK
„TRSOW”, którego prezesem aż do śmierci był Roman i Towarzystwo Miłośników
Ziemi Tczewskiej oraz Centrum Wystawienniczo‐Regionalne Dolnej Wisły. W
uroczystościach wzięli udział przedstawiciele wielu stowarzyszeń, w tym PTTK z
Oddziału Regionalnego w Gdańsku i Oddziału Morskiego w Gdyni, rodzina i
przyjaciele Romana, razem ponad 70 osób. Sesję „ Śladami Romana Klima”
poprzedziło odsłonięcie pamiątkowej tablicy, ufundowanej przez Urząd Miasta w
Tczewie, którego honorowym obywatelem był Roman Klim. Zgromadzonych na
dziedzińcu Muzeum Wisły uczestników powitała Alicja Gajewska, dyrektorka
Centrum WRDW w Tczewie, która przedstawiła sylwetkę Romana. Odsłonięcia
tablicy, zamontowanej na budynku Fabryki Sztuk, obok Muzeum Wisły, dokonał
były prezydent Tczewa, Zenon Odyja, fundator tablicy. Wspomniał on o zasługach
Klima dla miasta. Następnie pod kierunkiem Tadeusza Magdziarza, obecnego
prezesa Klubu Krajoznawczego „TRSOW”, odbyła się sesja (wieczór wspomnień)
”Śladami Romana Klima”. Na początku sesji, jej przewodniczący, przedstawił
życiorys wspaniałego krajoznawcy Pomorza i zasłużonego dla Ziemi Tczewskiej i
PTTK, Romana Klima. Udokumentował on swoją wypowiedź dużą liczbą przeźroczy.
Po nim zabierali głos koledzy Romana z pracy zawodowej i społecznej a także jego
rodzina. Poseł Jan Kulas z Tczewa, wyraził duże uznanie dla dokonań Klima, który do
końca swego życia był niezwykle pracowitym i twórczym Polakiem. Podziękował
Alicji Wrzosek za rozpoczęcie w 2007 r. akcji upamiętnienia tablicą Romana Klima.
Wszyscy uczestnicy sesji otrzymali od posła ankietę, dotyczącą wspomnień o
Romanie. Opracowanie ankiety będzie naszym podziękowaniem dla Romana za
jego zasługi dla regionu i kraju. Na zakończenie sesji wystąpili przedstawiciele PTTK
z adresami dla NKK ”TRSOW”. W imieniu Komisji Krajoznawczej ZG PTTK Alicja
Wrzosek podziękowała obecnemu prezesowi Klubu „TRSOW” za doprowadzenie do
końca akcji upamiętnienia tablicą naszego kolegi. Nawiązując do jego wspaniałej
działalności społecznej w PTTK, wyraziła nadzieję, że Roman Klim będzie dla
wszystkich społeczników godnym do naśladowania wzorem, którego trudno będzie
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doścignąć. Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK reprezentował Ryszard J.

Foto: Alicja Wrzosek

Wrzosek, przewodniczący Pomorskiego Kolegium IK PTTK w Gdańsku. Wspominał
on o bardzo owocnej współpracy krajoznawców pomorskich z Romanem,
owocujących wydaniem przez niego wielu materiałów krajoznawczych o regionie
pomorskim. Roman był bardzo pracowitym krajoznawcą jako organizator imprez,
głównie sesji i wycieczek krajoznawczych PTTK. Był Zasłużonym Instruktorem
Krajoznawstwa, przewodnikiem i pilotem wycieczek. Założył Klub „TRSOW” w 1992
r. i był jego prezesem aż do śmierci, 7 grudnia 2000 r. Jeszcze we wrześniu 2000 r.
wziął udział w V Kongresie Krajoznawstwa Polskiego w Gnieźnie a tydzień przed
swoją śmiercią referował wyniki tego kongresu na sesji krajoznawczej Kolegium IK
PTTK w Gdańsku. Na zakończenie sesji Maria Markowska z OM PTTK w Gdyni
odczytała własny wiersz w podziękowaniu Romanowi. Podziękowania należą się
dyrekcji Centrum WRDW w Tczewie za użyczenie sali oraz przygotowanie
poczęstunku dla uczestników sesji oraz Tadeuszowi Magdziarzowi za dobre
przygotowanie sesji wspomnieniowej o Romanie Klimie.
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Krzysztof Tęcza

Treści krajoznawcze podczas Wiosennej Narady
Turystów Pieszych w Wałbrzychu
Jak zwykle, w ostatnią niedzielę stycznia (2011 roku)odbyła się Narada
Turystów Pieszych. Co prawda wszystko przysypane jest śniegiem, więc mógłby
ktoś zdziwić się widząc w nazwie "Wiosenna", ale tak to kiedyś wymyślono i
trzymamy się tego. Zawsze to jakiś ciepły akcent w chłodny styczniowy dzień. Tym
razem spotkaliśmy się w Wałbrzychu, mieście które po zapaści gospodarczej, a co
za tym idzie , totalnym bezrobociu, powolutku wychodzi na prostą. Wreszcie , po
wielu dyskusjach, osoby myślące o przyszłości , zaczęły tu coś robić. Wymyślono
wiele projektów mających ożywić to miasto i przywrócić mieszkającym tu ludziom
chęć do tworzenia, chęć do podejmowania inicjatyw zarówno gospodarczych jak i
społecznych. Jednym słowem działań przywracających nadzieję na lepsze jutro, na
lepszy byt. Co ciekawe ludzi chętnych by podejmować te, mimo wszystko
ryzykowne działania, jest coraz więcej. Coraz więcej bowiem mieszkańców
uświadamia sobie , że ich los spoczywa w ich rękach, w ich nastawieniu do życia. I
właśnie to jest głównym bodźcem wywołującym u nich takie właśnie nastawienie.
Dobrze zatem , że wszyscy to rozumieją i pomagają w tych działaniach, choćby
poprzez tworzenie i realizacje różnych projektów będących niejednokrotnie
wspaniałymi produktami turystycznymi. Przykładem tego może być projekt o
nazwie "Park Wielokulturowy ‐ Stara Kopalnia". Jest to olbrzymie przedsięwzięcie,
które po zrealizowaniu będzie wizytówką miasta, przyciągającą tutaj rzesze
turystów. A jest to bardzo ważne, gdyż do tej pory turyści ograniczali się właściwie
do zwiedzania zamku Książ. A tak, mając możliwość dalszego poznawania
Wałbrzycha, pozostaną tu nieco dłużej. I na pewno po powrocie do siebie będą
opowiadać co tutaj zobaczyli, a to przełoży się na przypływ kolejnych turystów,
którzy przecież muszą jeść, muszą gdzieś przenocować, a i chętnie kupią sobie jakąś
pamiątkę. A przecież w przemyśle turystycznym o to właśnie chodzi. Zarabiają na
tym wszyscy, także zwykli mieszkańcy, choć nieraz pewnie o tym nie wiedzą.
Nie będę tu oczywiście pisał o tym co było omawiane na zebraniu, bo nie to jest
tutaj najważniejsze. Podam tylko, że spotkanie poprowadził kol. Henryk Antkowiak
– przewodniczący DZTP, a gospodarzem była kol. Zofia Sikora – prezes Oddziału
Wałbrzyskiego PTTK.
Właściwa Narada miała miejsce w II LO w Wałbrzychu. Gospodarze
zaskoczyli nas całkowicie. Mówili bowiem o wielu niespodziankach, ale nie
spodziewaliśmy się czegoś takiego. Przede wszystkim, gdy wchodziliśmy po
schodach, już z dołu słychać było śpiewy. To członkowie Loży Trubadurów Górskich
uprzyjemniali nam czas , zarówno podczas obrad jak i przy posiłku. Ponieważ takich
grup jest niewiele z przyjemnością słuchaliśmy ich. Nie podam tutaj wszystkich
nazwisk osób związanych z tą grupą, ale muszę wspomnieć o Ryszardzie
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Kozłowskim, Dorocie Witkowskiej i Basi Stefanowicz. Aż żal, że nie mamy takiego
zespołu u siebie.

Muzeum w Wałbrzychu. Foto: Krzysztof Tęcza

Po
prezentacji
Oddziału PTTK w Wałbrzychu, kol. Zofia Sikora
zapowiedziała przygotowane wystąpienia. Najciekawsze z nich miał Jan Jędrasik,
koordynator projektu Stara Kopalnia. Ukazał on nam jak zmieni się wizerunek tej
części Wałbrzycha, gdy zostaną ukończone prace na tych obiektach. Już sama
wizualizacja ukazuje, że ponure do tej pory tereny pokopalniane swoim nowym
wyglądem będą przyciągać turystów spragnionych czegoś nowego, czegoś ładnego.
A podam tutaj iż w skład tego kompleksu wchodzi zabytek techniki górniczej o
nazwie "Lisia sztolnia". Jest to najstarsza zachowana spławna sztolnia w górnictwie
węglowym w Europie. Wydrążono ja w latach 1791‐1794. A odwiedził ja nawet
późniejszy prezydent USA , John Quincy Adams.
Ważnym z poruszanych tematów była sprawa zdobywania odznak
turystycznych i turystyczno‐krajoznawczych. Odznak tych jest bardzo dużo. Są one
okazjonalne, tematyczne, regionalne, ale także są odznaki turystyki kwalifikowanej.
I jeśli chodzi o ich zbieranie to z naszej strony , jako działaczy , ważna jest nie tylko
ich szeroka popularyzacja, ale , a może przede wszystkim, zorganizowanie dobrze
działającej sieci punktów weryfikacji tych odznak, tak by każdy mógł uczynić to u
siebie bez zbędnego oczekiwania. Bo brak referatów weryfikacyjnych może
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skutecznie zniechęcić potencjalnych zdobywców odznak. Ważne jest to przede
wszystkim wówczas gdy odznaki te zdobywają dzieci.

Wałbrzyskie podziemia ‐ spotkanie znajomych. Foto: Krzysztof Tęcza

Powyższy temat bardzo leży na sercu kol. Julianowi Szymszonowi, który także
zachęca do popularyzacji inicjatyw turystycznych i krajoznawczych podejmowanych
w PTTK przez Komisje i Kluby Piechurów. Uważa on, i słusznie, że Kluby , Komisje
czy Koła powinny nawiązywać współpracę miedzy sobą, gdyż razem łatwiej jest
podejmować , zwłaszcza duże inicjatywy, ale także razem łatwiej będzie zapełnić
mapę Dolnego Śląska Terenowymi Referatami Weryfikacyjnymi. Trzeba wiedzieć, że
nie każdy nadaje się do prowadzenia takiego referatu. Bo mimo posiadanych
uprawnień trzeba mieć jeszcze wprawę oraz potrafić stosownie wywarzyć sytuacje
gdzie regulamin nie przystaje do życia. Dlatego pilne staje się organizowanie
szkoleń dla takich właśnie działaczy.
Ważnym też jest sprawa przekazywania wiadomości do jednostek na
wyższych szczeblach w Towarzystwie. A także sprawa nawiązywania współpracy z
innymi organizacjami i to nie tylko turystycznymi, czy z przedstawicielami władzy
samorządowej na danym terenie, ale także z działaczami indywidualnymi.
Pamiętajmy, że wśród takich ludzi często trafiają się prawdziwi pasjonaci, gotowi
poświęcać swój czas dla innych. Współpraca z nimi jest ze wszech miar wskazana i
nie można wtedy patrzeć czy należy on do Towarzystwa. Nie ma to wówczas
najmniejszego znaczenia. Najważniejszy jest bowiem cel wyższy, czyli dobro ogółu.
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Myślę, że to co zaplanowaliśmy w turystyce pieszej na 2011 rok, wystarczy
aż nadto by integrować naszą
społeczność przodownicką oraz turystów
zgromadzonych wokół nich.
Ponieważ nie można, przebywając w nowym miejscu, nie poznać jego
walorów, po zakończeniu obrad udaliśmy się na spacer po Wałbrzychu.
Powędrowaliśmy zatem Szlakiem Starego Grodu. Przede wszystkim pokazano nam
odkryte niedawno podziemia pod Parkową Górą. Byliśmy także w miejscu, w
którym ostatnie lata swojego życia spędziła księżna Daisy, pani na Książu i
Pszczynie. Zobaczyliśmy, może niezbyt okazały z zewnątrz , ale za to najstarszy w
mieście zabytek z 1305 roku, jakim jest kościół (sanktuarium) pw. Matki Boskiej
Bolesnej Pani Wałbrzycha. Wrażenie na nas wywarła kamienica "Pod Czterema
Atlantami" zbudowana w 1793 roku. Najważniejszym jednak obiektem do którego
dotarliśmy było Muzeum zlokalizowane w dawnym Pałacu Albertich. Zgromadzone
tu zbiory są niezwykle wartościowe i zupełnie zmieniają nasze postrzeganie
Wałbrzycha, jako miasta górniczego. Trzeba zobaczyć te wszystkie wspaniałe zbiory
ceramiki, zachęcam wszystkich, nawet jeśli macie daleko, czy z rożnych względów
nie możecie tu dotrzeć, zwiedźcie muzeum poprzez Internet. Jest taka możliwość.

Wycieczka SE ZNP na Mierzeję Wiślaną przez Żuławy
Wiślane
Spróbuję jeszcze popisać,

Pod przewodnictwem proboszcza

choć późna jest już pora.

zaliczamy dziś zabytkowy

Byliśmy na wycieczce.

kościół z wieku siedemnastego,

Wycieczka była wesoła.

więc niezupełnie nowy.

Od rana do wieczora

W Kątach Rybackich ‐ obiad

na niebie świeci słońce.

w „Górniku”, Ośrodku Wczasowym.

Zaliczamy Szlak Bursztynowy,

Prawdziwa to dla nas uczta,

szlak Mennonicki. Nie obcy.

w nadmorskim ośrodku nowym.

Wspaniałym przewodnikiem,

Zupa, warzywa, kotlety.

a również i pilotem,

Na deser pyszne ciasto.

18

jest dziś Pani Grażyna.

Kolację też mamy z głowy.

Za moment powiem o tym.

Wspomnienia z „Górnika” nie zgasną.

Grażyna bardzo nam bliska

Powoli będę już kończyć.

z wcześniejszych już wycieczek.

Na trasie jeszcze Krynica.

Nie łączy z nią dziś szkoła,

Oczywiście Krynica Morska.

a to się liczy przecież.

Latarnia nas bardzo zachwyca.

Jesteśmy na Żuławach,

A teraz gorące dzięki

które wszyscy kochamy.

Kochanej naszej Grażynie.

Są piękne i ciekawe.

Panu Stanisławowi.

Koło nich blisko mieszkamy.

Zadowolenie poznać po minie.

Dłużej się zatrzymamy

Maryla też nam oddana.

w Stegnie, w Kątach, w Krynicy.

Wspaniale nami dziś rządzi.

Nieco krócej jesteśmy

Jej zawdzięczamy wycieczki.

w Żuławkach, Cyganku – mennonici.

Dzięki niej jesteśmy mądrzy.

W Stegnie zwiedzamy komnatę,

Wracamy w dobrych nastrojach

„Komnatę Bursztynową”

gdyż wszystko dopisało.

Wpierw oglądamy film o niej.

Towarzystwo było wspaniałe.

Chętnie obejrzałabym na nowo.

Wycieczek chyba za mało.

Gdynia, czwartek, 23.09.2010 r.
Maria Magdalena Markowska
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Krzysztof Tęcza

Nie taki diabeł straszny

Diabeł to bez wątpienia główna i najbardziej reprezentatywna postać
demonologii ludowej. Kojarzył się on zawsze z otchłanią piekielną, do której pragnął
sprowadzić podstępnie duszę człowieka. Jest istotą bezwzględną wobec ludzi, a
zarazem chytrą niezmiernie przebiegłą. Niestety, z braku osobistych kontaktów
musimy oprzeć się na starych przekazach opisujących jego wygląd. Według nich
diabeł posiadał rogi oraz końskie kopyto. Czuć go było zapachem piekielnej siarki i
smoły. Na terenach Polski pojawiał się najczęściej pod postacią Niemca. Oczywiście
postacie, pod którymi się pojawiał, były różne, w zależności od aktualnych
wydarzeń. W miarę upływu lat zmieniał się też jego charakter i postępowanie. I tak
w średniowieczu diabeł był wyobrażeniem stróża sprawiedliwości, porywającego do
piekła dusze grzeszników, aby ukarać ich w ten sposób za występki. W "Żywocie św.
Jacka" z XIV wieku, w którym opisana jest scena porwania niewiasty, diabeł
przedstawiany jest jako czarny Murzyn i tak był przyjmowany w tym okresie jego
wygląd.
Postać szatana była wciąż uosobieniem mocy piekielnej, która może ulec
tylko sile niebios. Dlatego w XVI wieku zaczęła ukazywać się literatura obrazująca
walkę z siłami piekielnymi. Pisał o tym między innymi Mikołaj Rej. W roku 1570
ukazał się utwór pt. "Postępek prawa czartowskiego przeciwko narodowi
ludzkiemu", opisujący proces nieba z piekłem. Dla nas ciekawy w nim jest jednak
nie ów proces lecz nazwy polskich diabłów, które się w nim przewijają. Były to:
Bajor, Berut, Bierka, Bież, Czeczot, Czerniec, Dyngus, Dymek, Gajda, Latawiec,
Kiczka, Kozyra, Muchawiec, Pożar, Ruszaj, Rozbój, Rozwot, Smolisz, Smołka,
Węsad, Wicher, Wilkołak. Wymienione były też imiona diablic: Chorzyca,
Dziewanna, Jędza, Marzanna, Ossoria, Wenda. Oczywiście nie sposób dzisiaj ustalić
czy wszystkie te imiona były autentyczne, jednak musimy przyjąć za pewnik, że
większość z nich została zaczerpnięta z wierzeń ludowych.
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Wiara w istnienie diabła tak bardzo opętała ludzi, że w literaturze zaczęły
pojawiać się pozycje tępiące piekło, w raz z jego mieszkańcami oraz wzywające do
walki z nimi. Przykładem takiej literatury była w wieku XVII polska przeróbka "Młota
na czarownice" wydana w roku 1614 w Krakowie. Był to wówczas, jak
powiedzielibyśmy dzisiaj, bestseller wydawniczy. Ukazywały się również poradniki
na różne okazje spotkania z diabłem, które miały dopomóc w wybraniu
odpowiednich modlitw lub w uniknięciu niebezpieczeństwa.
Skończmy jednak o literackim ujęciu spraw diabelskich. Zajmijmy się
odtworzeniem postaci szatana i jego uczynków. Najdokładniej dowiedzieć się o tym
możemy z XVII‐wiecznych protokołów procesów o czary. Na procesach tych
sądzono głównie czarownice, czyli wspólniczki szatana. Kobiety te wzięte na
przemyślne tortury dokładnie opisywały wygląd diabła i jego czyny. Na podstawie
zeznań przesłuchiwanych ród diabelski można było podzielić na poszczególne
gatunki. Były to diabły szlacheckie, niemieckie, chłopskie oraz inne, niższego rzędu.
Najczęściej jednak mówiono o diable szlacheckim, którego sposób zachowania był
iście dworski. Były także diabły z tytułami np. wojewodów. W wieku XVIII coraz
częściej występował diabeł niemiecki , ubrany w czerwony lub czarny frak, w
kapeluszu na głowie oraz z harcapem w dłoni. Bardzo rzadko spotkać można było
diabła w stroju francuskim lub żydowskim. Większość zeznań dowodzi, że diabły
owego okresu były kształtów ludzkich oraz że nie były one groźnymi bestiami, tak
jak przedstawiała je literatura teologiczna. W razie potrzeby mogły one przyjąć
postać zwierzęcia np. czarnego kota, psa, konia, wilka. Osobniki niższego rzędu
przybierały postacie różnego rodzaju robactwa, nietoperzy czy tez czarnych
ptaków. Mimo takich możliwości były łatwe do rozpoznania. Głównie po
smrodliwym oddechu, zapachu siarki, obrzydliwej woni wydzielanej przez ich ciała
oraz po temperaturze ich kończyn, które były zimne jak u nieboszczyka. Zdobywały
one władzę nad ludźmi dzięki oszustwom i podstępnemu działaniu. Były na tyle
przebiegłe, że aby zapobiec przyznaniu się przesłuchiwanej do winy, asystowały jej
w śledztwie i torturach. Co prawda mniej odważne odlatywały w czasie czynienia
egzorcyzmów lub pławienia w wodzie święconej, jednak większość przebywała
nawet w czasie tortur we włosach lub gardle oskarżonej. Oczywiście nie chodziło im
o ulżenie doli nieszczęsnej, lecz o panowanie nad sytuacją. Dochodziło nawet do
tego, że w momencie gdy oskarżona mogła przyznać się do współpracy z szatanem,
była duszona. Po przeanalizowaniu zeznań można ustalić ponad wszelką
wątpliwość, że aby zwyciężyć diabła należało zastosować wodę święconą, krzyż
święty czy też odprawić odpowiednie egzorcyzmy.
W wieku XIX oraz na początku XX postać diabła zmienia się. Zmienia się
także sposób jego życia i działania. Według opowiadań piekło usytuowane zostaje
głęboko pod ziemią, gdzie w smole gotowane są dusze potępionych. Aby
urozmaicić ich pobyt, trzyma się je w kadziach napełnionych fekaliami. Życie
diabłów wygląda różnie. Jedne pławią się w luksusie, inne przebywają w brudzie i
zaduchu. Odmiennie przedstawia się ich życie podczas pobytu wśród ludzi.
Zamieszkują wówczas piwnice, ruiny czy też dziuple starych drzew rosnących na
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rozstajach dróg. Czasami podmokłe zarośla, bagna i gęste lasy. Wierzono w tym
czasie, ze wymówienie słów: diabeł, szatan, czart, bies, może spowodować jego
przybycie, dlatego też nie używano ich. Tak samo nie używano w nocy ani
wieczorem luster, aby nie zobaczyć w nich odbicia diabelskiej postaci. Jako
ciekawostkę należy podać iż według wierzeń z tego okresu istniały również diabły
płci żeńskiej. Zajmowały się one gospodarstwem domowym oraz męczeniem dusz
pokutujących, w czym miały przewagę nad swymi mężami. Ogólnie panował
pogląd, że diabeł jest stworem koloru czarnego. Mógł on jednak przybierać kształty:
kota, psa, konia, wilka, barana, koguta, kruka, lisa, nietoperza, sowy, ropuchy czy
zwykłego robaka. Mógł też być niewidzialny. Najczęściej występował pod postacią
ludzką, która wyróżniała się rogami oraz ogonem. Dodatki te umożliwiały
rozpoznanie go. Panowało przekonanie, ze nie posiada on dziurek w nosie. Często
kulał na jedną nogę co tłumaczono posiadaniem przez niego jednego kopyta.
Występował przede wszystkim jako mężczyzna z bujną, kruczą lub rudą czupryną, o
szpetnej twarzy zdradzającej zły charakter. Ubierał się po niemiecku w czerwony
frak i kapelusz lub miejski surdut i cylinder. Czasami przebierał się za duchownego
czy chłopa, nieraz za mieszczanina. W okresie tym występuje jako dążący do zguby
ludzi; jako stróż sprawiedliwości krający grzeszników; jako figlarz czyniący bardzo
szkodliwe i niebezpieczne żarty czy też jako naiwny i głupi osobnik, którego co
sprytniejszy chłop mógł wyprowadzić w pole. Diabeł często występuje jako ten,
który niejako za karę za wyrządzone szkody odpracowuje je w pocie czoła, aby
wynagrodzić poszkodowanemu jego straty. Były również poglądy przeciwstawne
np. z jednej strony mówiące o tym, że może on wzniecać burze i kierować
piorunami, z drugiej, ze panicznie boi się piorunów, gdyż może od nich zginąć.
Opowiadano o nim jako o tym, który przenosi góry, a jednocześnie nie potrafi
otworzyć nawet najmniejszej zatkanej dziurki, przez co nieraz podstępem był
pokonywany. Aby bronić się przed dostępem diabła używano różnych środków, np.
lasek z krzaków jałowca, które były przez kilka lat polewane wodą święconą. Krzaki
takie wycinano w dniu św. Michała i święcono w kościele. Znanych jest kilka
nazwisk wybitnych artystów, którzy pod koniec XIX wieku, wyrabiali owe laski.
Używano także krzyża świętego, podobiznę Matki Boskiej oraz innych świętych, czy
też zwykłej modlitwy. Niekiedy jako obrona wystarczało samo noszenie na piersiach
krzyżyka lub medalika. Aby odpędzić zbyt natarczywego diabła należało wykonać
znak krzyża i wymawiać imiona świętych: Jezusa, Marii, Józefa.
W latach powojennych w Polsce Ludowej, co prawda w mniejszym stopniu,
ale występowały lokalnie wierzenia w diabły. Miało to miejsce głównie na wsi, gdzie
często opowiadało się o diabłach przybierających różne wcielenia. Dla przykładu
zaraz po wojnie opowiadano, że wcielał się on w postać urzędnika nakłaniającego
do zakładania spółdzielni. Obecnie działalność rodziny diabelskiej ogranicza się już
tylko do terenów wiejskich i lasów. Nie jest to taka działalność jak dawniej. Nie
chodzi tu już bowiem o porwanie duszy do piekła, gdyż w to prawie nikt nie wierzy.
Dlatego czyni on tylko mniej lub bardziej naiwne, a czasem wręcz śmieszne figle. A
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gdy doznamy na sobie skutków takiej niewytłumaczalnej psoty możemy myśleć, że
to diabeł sobie z nas żartuje.

Ryszard J. Wrzosek

Jubileuszowe spotkanie w Warszawie z okazji 60‐lecia
PTTK
W sali konferencyjnej Centrum Olimpijskiego w Warszawie, 18 grudnia
2010 r. odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji sześćdziesięciolecia Polskiego
Towarzystwa Turystyczno‐Krajoznawczego. Wzięło w nim udział ponad 350
członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości. Honorowy patronat nad
jubileuszem PTTK objął Bronisław Komorowski, Prezydent Polski, którego
reprezentował prof. Roman Józef Kuźniar, doradca . Najstarsze Stowarzyszenie
turystyczne w kraju, Polskie Towarzystwo Turystyczno‐Krajoznawcze, powstało 17
grudnia 1950 r. z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.). Obecnie PTTK zrzesza ok. 70
tysięcy członków w 313 oddziałach. Stowarzyszenie upowszechnia krajoznawstwo i
turystykę kwalifikowaną poprzez różne jej formy od turystyki pieszej, nizinnej i
górskiej do motorowej, wodnej i działalności podwodnej. Poznawanie kraju, jego
przyrody, krajobrazu i zabytków to główne treści programowe Towarzystwa.
W pięknie udekorowanej symbolami PTTK sali konferencyjnej Centrum, z 2
telebimami, na których wyświetlano zdjęcia z imprez turystyczno‐krajoznawczych
Towarzystwa, rozpoczęło się uroczyste spotkanie jubileuszowe PTTK. Jolanta
Śledzińska z Biura ZG PTTK przedstawiła program spotkania a wszystkich powitał
Lech Drożdżyński, Prezes ZG PTTK. W uroczystości wzięli udział liczni
przedstawiciele władz, rządu RP i samorządu oraz instytucji i organizacji
pozarządowych, współpracujących z PTTK. Minutą ciszy uhonorowano członków
PTTK, którzy odeszli na niebiańskie szlaki. W pierwszej części spotkania odbyło się
wręczenie odznaczeń państwowych i wyróżnień dla zasłużonych działaczy PTTK.
Odznaczenia państwowe wręczał doradca Prezydenta prof. R.J.Kuźniar, który na
zakończenie dekoracji przekazał pozdrowienia od B.Komorowskiego i pogratulował
uhonorowanym działaczom. Odznaczenia PTTK i medale za współpracę ze
Stowarzyszeniem wręczył L.Drożdżyński, w towarzystwie Romana Bargieły,
wiceprezesa ZG PTTK. Następnie głos zabierali zaproszeni na uroczystość goście,
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którzy gratulowali Stowarzyszeniu dynamicznego działania na dalsze lata i na ręce
prezesa L.Drożdżyńskiego składali adresy i drobne upominki, symbolizujące owocną
współpracę z PTTK. Na zakończenie pierwszej części spotkania zabrało głos 2
członków PTTK, najstarszy i najmłodszy działacz Towarzystwa. Eugeniusz
Skrzypczak, członek pierwszego Zarządu Głównego PTTK z 1950 r. wspominał swoją
działalność społeczną w trudnym, powojennym okresie. PTTK zawsze było
Towarzystwem o patriotycznym nastawieniu a jego dziedzictwo musi być i dziś
chronione. Aleksandra Stasiak ze Środy Wlkp. wstąpiła do PTTK jako uczennica
Gimnazjum w 2000 r. a obecnie jest sekretarzem Rady ds. Młodzieży ZG PTTK. Była
laureatką ogólnopolskich konkursów PTTK a dziś sama jest organizatorem imprez
dla młodzieży. W czasie przerwy w spotkaniu uczestnicy zwiedzili okolicznościową
wystawę „ Polskich Turystów – Krajoznawców portret własny. „Wystawa była
prezentowana od 15 listopada 2010 r. do 15 stycznia 2011 r. w Muzeum Sportu i
Turystyki, na IV piętrze Centrum Olimpijskiego. Zaprezentowane na niej zostały
wybrane fotografie turystyczne i eksponaty związane z historią PTTK. Ekspozycja
była nie tylko portretem polskich turystów‐krajoznawców, lecz także złożonym im
swoistym podziękowaniem za sześćdziesiąt lat wspólnych wędrówek i radości.
W drugiej części jubileuszowego spotkania odbyła się sesja p.t.„ PTTK –
między historią a przyszłością”. Zasadniczy referat przedstawił Edward Wieczorek,
przewodniczący Komisji Historii i Tradycji PTTK przy Zarządzie Głównym PTTK.
Główna teza postawiona przez autora to : „przymus czy konieczność” była
powodem połączenia dwóch Stowarzyszeń Turystycznych w jedno PTTK. Zdaniem
autora już prawie 20 lat wcześniej próbowano połączyć oba Stowarzyszenia ale
przeszkodą był wybuch II wojny światowej. Historycy PTTK uważają, że połączenie
17 grudnia 1950 r. obu stowarzyszeń było słuszną decyzją ówczesnych działaczy.
Następnie wystąpili dwaj byli prezesi PTTK, Andrzej Gordon i Janusz Zdebski, którzy
zaprezentowali pozytywny udział PTTK w zmianach, zachodzących w kraju, głównie
w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz edukacji młodego pokolenia Polaków. Czy
PTTK będzie atrakcyjne nadal dla społeczeństwa XXI wieku zależy już tylko od nas
samych. Silna stroną naszego Stowarzyszenia jest angażowanie się całej kadry
turystycznej w tworzenie grup społecznych, integrujących różne środowiska, od
szkolnego i studenckiego do pracowniczego i emeryckiego. Kadra PTTK jest dobrze
wyszkolona i potrafi działać w zrównoważonym środowisku przyrodniczym, dla
dobra współtowarzyszy. Sesję zakończyło wystąpienie Lecha Drożdżyńskiego,
obecnego prezesa ZG PTTK, który snuł refleksje na temat tworzenia nowej historii
PTTK. Na przestrzeni dziejów Stowarzyszenie pokazało, że zawsze służyło
społeczeństwu, niezależnie od panującego ustroju. Prezes podkreślił, że nie było,
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nie ma i nie będzie turystyki i krajoznawstwa bez gospodarza ani bez społeczeństwa
ale także bez młodzieży. PTTK daje ofertę zagospodarowania wolnego czasu dla
całego społeczeństwa, którą trzeba ciągle modyfikować. L.Drożdżyński przedstawił
ramowy program działania PTTK, przyjęty na VI Kongresie Krajoznawstwa Polskiego
w Olsztynie, w dn. 10 – 12 września 2010 r. Podziękował serdecznie wszystkim
członkom Stowarzyszenia za tworzenie klimatu życzliwości w codziennej pracy
społecznej w PTTK, począwszy od prezesa Oddziału do każdego członka
Towarzystwa. Na zakończenie prezes wręczył dyplomy uznania młodym
wolontariuszom, obsługującym obrady VI Kongresu KP.
Spotkanie zakończyło się występem artystycznym p.t.„ Z piosenką
turystyczną na ty”, w którym zespół Andrzej Wawrzyniak & Drużyna Wawrzyna
(czyli ojciec z dwoma synami) dali wspaniały popis turystycznej piosenki, obecnej na
szlakach PTTK. Półgodzinne spotkanie z piosenką turystyczną było dobrym
podsumowaniem jubileuszowego spotkania z okazji 60‐lecia PTTK.

Krzysztof Tęcza

VI zebranie KK ZG PTTK XVII kadencji
Kolejne zebranie Komisji odbyło się dnia 12 lutego 2011 roku w Warszawie.
Najważniejszą sprawą było przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania w Ojcowie.
Ponieważ poruszano wówczas wiele spraw, wszyscy członkowie KK zgłaszali wciąż
swoje uwagi do sprawozdania, które uwzględniono w jego ostatecznej wersji, a ze
względu na ich ilość ujęto je w dodatkowych załącznikach.
Ważną sprawą jest kolekcjonerstwo. Ostatnio w tej sprawie było wiele
głosów, niekoniecznie zgodnych. Dlatego przewodniczący poświęcił trochę czasu by
przeprowadzić rozmowy z osobami zainteresowanymi tą tematyką, a będącymi
poza Komisją. Na podstawie tych spotkań zgłoszono propozycję powołania
podkomisji
kolekcjonerstwa krajoznawczego. Z ramienia naszej Komisji
zaproponowano udział kol. Henryka Pacieja i Macieja Maślińskiego w nowo
powołanej podkomisji. Oczywiście w jej skład weszliby także pasjonaci z poza
komisji, ale byłyby to osoby niezwykle zaangażowane i znające zagadnienia
związane z kolekcjonerstwem. Bo jak się okazuje nie wystarczy cos zbierać czy mieć
jakąś kolekcję krajoznawczą. Na tym trzeba się znać. Trzeba umieć przekazywać tą
wiedzę innym oraz organizować ogólne zasady prezentacji takich kolekcji. Trzeba
po prostu tym żyć. Prawda jest taka, że większość kolekcjonerów, w tym nie
ukrywam tego, także ja, mimo że posiadam zbiory większe od zbiorów wielu
Regionalnych Pracowni Krajoznawczych, że wiele lat temu otrzymałem wyróżnienia
PTTK: PLAKIETKĘ ZBIORÓW KRAJOZNAWCZYCH czy EXLIBRIS KRAJOZNAWCY
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BIBLIOFILA, to jednak nigdy nie podjąłbym się pracy na pełnych obrotach w takiej
podkomisji. Wiem, że nie poradziłbym sobie, ponieważ nie mógłbym zmobilizować
się do tak dużego zaangażowania, gdyż musiałbym wówczas zaprzestać pozostałej
działalności krajoznawczej. A ta jest mi bliższa i uważam, bardziej potrzebna innym.
Tak więc gdy powstanie już podkomisja kolekcjonerstwa krajoznawczego będziemy
wszyscy, jako członkowie KK, wspierali działaczy, którzy podejmą się tej żmudnej
pracy, ale nie ukrywam, że podstawowe obciążenie spadnie właśnie na nich.
W pierwszej dekadzie kwietnia zaplanowano nasze kolejne zebranie , tym razem w
Krakowie, podczas szkolenia kierowników Regionalnych Pracowni Krajoznawczych.
Postanowiono, że jeśli będą takie możliwości to na spotkaniu tym odbędzie się
także krótkie szkolenie przewodniczących RKIK , którzy będą tam obecni. Może
pozwoli to na lepszą współpracę RKIK z KKIK. Chodzi tutaj głównie o zasady
wypełniania wniosków na mianowania instruktorów i przestrzeganie regulaminów.
Omówiono również sprawę naszych kontaktów z oddziałowymi komisjami
krajoznawczymi. Ostatnio coś drgnęło i nawiązaliśmy nowe kontakty. Jest zatem
szansa że będziemy mogli stworzyć w końcu jakiś obraz krajoznawstwa w PTTK, na
szczeblach podstawowych.
Ważną sprawą stało się również wydawanie kanonów krajoznawczych w
regionach. Ponieważ światło dzienne ujrzał już pierwszy taki kanon o Wielkopolsce,
niejako jest on dziełem wzorcowym. Niestety okazało się iż kolejna wydana pozycja
odbiega nie tylko okładką ale przede wszystkim formatem od wzorca. Największy
na to wpływ ma nie tyle brak środków finansowych co pośpiech w jakim wydają
taką pozycję działacze, bez stosownych uzgodnień z Komisją. Jest to co najmniej
dziwne. Bo jeśli można zrozumieć, że jeżeli na danym terenie odbywa się duża i
ważna impreza to miejscowi działacze chcieliby pochwalić się wydaniem takiego
właśnie dzieła. Ale nie może być tak, że zapominają oni , lub w ogóle nie biorą pod
uwagę, wcześniejszych ustaleń. Bo całościowo, my jako KK czy jako PTTK możemy
nad tym przejść do porządku dziennego, choć nie powinniśmy, to jednak
użytkownicy tych kanonów, czyli turyści i krajoznawcy w całej Polsce na pewno nie
pozostawią na nas suchej nitki. I będą mieli rację. Tylko jak my, członkowie KK
możemy temu zapobiegać? Dlatego właśnie zastanawialiśmy się czy nie stworzyć
jakiegoś ciała nadzorującego proces wydawniczy. Niestety problem polega na tym,
że właściwie nie mamy specjalnie możliwości dyscyplinowania działaczy w
regionach. Bo to przecież właśnie oni szukają sponsorów i ludzi przychylnych
projektowi. Właściwie cała nadzieja w tym, że osoby za to odpowiedzialne będą
zachowywać się rozumnie i dotrze do nich , iż ewentualne glosy krytyczne będą
skierowane właśnie do nich.
Na zebraniu omówiliśmy sprawę wydawania naszego pisma „Krajoznawcy”.
Właśnie ukazał się kolejny numer. Kol. Krzysztof Tęcza przyjął sugestie niektórych
członków KK. Możliwe że zmiany te spowodują lepszy odbiór wizualny pisma.
Ponieważ do tej pory niewielki nakład papierowy wydawany jest za pieniądze kol.
Partyki i Tęczy, liczymy że ZG przychyli się do naszej prośby o przyznanie niewielkiej
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dotacji , która pozwoli drukować po kilkadziesiąt egzemplarzy” Krajoznawcy”, tak
by można było nimi obdzielić RPK .
Kol. Józef Partyka przypomniał pokrótce niedawne zorganizowanie
pierwszego po kongresie seminarium krajoznawczego w Krakowie. A także podał
informacje o kolejnych zaplanowanych seminariach w Żarach, Otwocku i Jeleniej
Górze. Kol. Krzysztof Tęcza omówił program seminarium w Żarach, którego jest
współorganizatorem. Przekazał słowa podziękowania dla głównego organizatora
czyli kol. Eli Łobacz‐Bącal. Ze strony pozostałych członków KK padły propozycje
kolejnych sesji popularnonaukowych w ciągu najbliższego roku. Jeśli chociaż
połowa z nich się odbędzie, będzie to niewątpliwie sukcesem. A i myślę, że główny
cel, jakim jest ukazanie miejscowym krajoznawcom jaki posiadają u siebie
potencjał, zostanie osiągnięty. Często bowiem działacze ci po prostu nie mają
odwagi zaprezentować się na forum publicznym. Trzeba ich do tego zachęcać. A
przecież to właśnie oni, tam u siebie powinni pokazywać jaką ciekawą mają okolicę.
Ile fantastycznych rzeczy czy obiektów znajduje się w ich miejscu zamieszkania.
Kol. Szymon Bijak przedstawił aktualny stan prac nad stopniem
młodzieżowego lidera krajoznawstwa. Jest to temat różniący członków komisji,
bowiem nie ma w tej sprawie jednego głosu. I chyba słusznie, gdyż jest to bardzo
poważna sprawa związana z odpowiedzialnością zarówno konkretnej osoby jak i
całej komisji. Padły słowa o możliwości odejścia od tej formy na rzecz obniżenia
wieku wymaganego aby otrzymać uprawnienia IK. Wydaje się jednak, że osoba taka
powinna być dorosła, a więc mieć skończone 18 lat.
KKIK zajęło się wnioskami na mianowania instruktorów wyższych stopni.
Niestety ponownie RKIK przysłały wnioski nie spełniające regulaminu. Dlatego też
na trzy wnioski przeszedł tylko jeden. Kol. Jacek Ramus z Opola został mianowany
Instruktorem Krajoznawstwa Polski. Gratulujemy!
Na koniec omówiono sprawę tegorocznego CZAKu. Kol. Zbyszek Grudziński
okazał się wyjątkowo zdolnym organizatorem i wszystko wskazuje, że nasza główna
impreza krajoznawcza odbędzie się bez zakłóceń. Wstępnie ustalono miejsca
kolejnych CZAKów. W 2012 roku prawdopodobnie odbędzie się on w Sosnowcu,
Będzinie i Dąbrowie Górniczej. W 2013 roku w Białymstoku, a w 2014 roku w
Warszawie.
Ustalono również miejsca kolejnych zebrań komisji. W kwietniu w
Krakowie, w sierpniu w Gorzowie, a w listopadzie, najprawdopodobniej w Jeleniej
Górze.
Uzgodniliśmy projekt okładki , a także jednolity projekt wydawnictw
poseminaryjnych, tak aby tworzyły one wspólny jednolity cykl. I tego będziemy się
trzymali, by pokazać, że jak się chce to można. W każdym razie my jako Komisja
jesteśmy niejako do tego zobligowani.
Powoli posuwają się prace nad utworzeniem pamiątkowej kroniki z
naszych zebrań. Jest już sama kronika trzeba tylko wybrać kilka zdjęć i zacząć
tworzyć kolejne wpisy.
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Warszawa. Foto: Krzysztof Tęcza

Bardzo ważnym tematem była dyskusja nad regulaminem odznaki
"Szlakiem Reymonta". Upoważniono osoby odpowiedzialne za tą tematykę nad
prawidłowym przebiegiem dyskusji, a później nad przekazaniem osiągniętych
uzgodnień do komisji celem ich zatwierdzenia. Taki sposób pracy pozwoli na jej
znaczne przyspieszenie.
Króciutko zapoznano się z planami listopadowych uroczystości w Krakowie
z okazji 30‐lecia Komisji Krajoznawczej i Tradycji Oddziału Krakowskiego PTTK. Z
przykrością przyjęto relację o losach dworku Patkowskiego w Sandomierzu oraz
wiadomość o likwidacji RPK w Kielcach i przekazaniu zbioru do miejskiej biblioteki.
Na tym przykładzie widać wyraźnie, jak niedokładne są przepisy w PTTK, i jak łatwo
możemy stracić to co zbieramy przez kilkadziesiąt lat.
Oddzielnym tematem była informacja od kol. Roberta Respondowskiego o
jego rezygnacji z członkowstwa w PTTK. W zasadzie ograniczyliśmy się do
uszanowania jego woli, ale ja , osobiście nie mogę się z tym pogodzić. Poznałem
Kol. Roberta bardzo dawno temu, to właśnie on szkolił mnie i to właśnie dzięki
wiedzy jaką mi przekazał, wykonałem dzieło inwentaryzacji krajoznawczej w
dawnym województwie jeleniogórskim. Uważam, że jest on wybitnym fachowcem
jeśli chodzi o inwentaryzację krajoznawczą i dla mnie jest to niepojęte, że tak łatwo
pozwalamy odejść takiemu człowiekowi. Oczywiście jest to jego suwerenna decyzja
ale przecież ma ona swoje podłoże. Kol. Robert nie podjął jej z dnia na dzień.
Trwało to wiele lat. Ja już od dawna obawiałem się tego. Niestety nikt nie
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zainteresował się wcześniej tym co działo się u niego. I nikt nie próbował nawet
przez chwilę dodać jemu otuchy i pokazać że stoimy za nim. Jest mi bardzo przykro
z tego powodu. Bo zawsze gdy odchodzi taki działacz Towarzystwo traci . Traci nie
tylko fachowca, ale także traci opinię , dobrą opinię. Kol. Robercie podjąłeś decyzję,
jest to twój wybór, ale wiedz, że wielu działaczy bardzo chętnie, jeśli zajdzie taka
potrzeba, będzie z tobą współpracować. A na pewno będziemy mówić o Tobie jako
o pracowitym człowieku, dobrym Koledze i będziemy stawiali Ciebie jako wzór dla
innych.
Chciałbym jeszcze poinformować, ze kol. Przewodniczący przygotował, po
konsultacji z pozostałymi członkami komisji, sprawozdanie KK z działalności za 2010
rok. Jest ono tak obszerne, że pozwolę je sobie omówić w oddzielnym tekście.

Witold Kliza

Grody Czerwieńskie.
Nie było na naszych ziemiach bardziej spornych terenów niż polsko‐ruskie
pogranicze i szereg grodów, rozrzuconych w strategicznych miejscach pomiędzy
Bugiem górnym Wieprzem i Prypecią. Grody Czerwieńskie, zachowane już tylko w
formie
ziemnych
wzniesień,
kryjących
gdzieniegdzie
resztki
wczesnośredniowiecznych fortyfikacji, są dziś jedną z najbardziej tajemniczych kart
przeszłości Lubelszczyzny. Wprawdzie niektóre z nich znajdują się dziś poza
granicami Polski (np.: Bełz na Ukrainie), jednak zdecydowana większość leży w
obszarze woj. lubelskiego. Chełm, Horodło, Hrubieszów, Gródek nad Bugiem,
Terebiń, Wereszyn, Czermno, Sąsiadka – w tych miejscowościach znajdujemy
pozostałości dawnych grodów. Największy – Czerwień (dzisiejsze Czermno w gm.
Tyszowce), zbudowany został w połowie X wieku pomiędzy rzekami Huczwą i
Sieniuchą. Gród, położony na mokradłach, zajmował wraz z podgrodziem około
3,5ha. Najmocniejsze obwałowania, wzmocnione dębową palisadą, miał od
wschodu, natomiast od zachodu znajdowało się zaplecze gospodarcze, wokół
którego rozrosła się duża osada o pow. 25ha. Nieco dalej na wschód rozłożone były
kolejne grody: Terebiń (dziś na terenie gm. Werbkowice), Wereszyn (gm. Mircze),
Sąsiadka (dawny Sutiejsk koło Szczebrzeszyna), Hrubieszów (zwany dawnej
Rubieszów), nadbużańskie Horodło oraz Gródek. Ten ostatni – znany niegdyś jako
Wołyń‐ to dawne grodzisko i centrum plemienne Wołynian. Ośrodek, założony w
widłach Bugu i Huczwy, miał duże znaczenie strategiczne, bo strzegł przeprawy
przez Bug na ważnym szlaku prowadzącym z Małopolski do Włodzimierza, a dalej
do Kijowa. Tędy właśnie w 1018 r. Bolesław Chrobry przeprawił się z wojskiem w
drodze na Kijów. Tajemnice burzliwej przeszłości Grodów Czerwieńskich kryje też
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tzw. Wysoka Górka w Chełmie. Obiekt w kształcie prasłowiańskiego kurhanu,
stanowi część dominującej nad miastem Góry Zamkowej, zwanej też Katedralną.
Tutaj nad Uherką, podobnie jak w innych miejscach nad Bugiem, już w X w. stał
drewniano‐ziemny wczesnopiastowski gród. Jeden z granicznych Grodów
Czerwieńskich, budowanych w okresie od VII do X w. przez Lędzian, którzy w
połowie X w. uznali zwierzchność władzy państwa Polan w Gnieźnie. W przeszłości
przez wiele lat trwały dyskusje na temat pochodzenia Grodów Czerwieńskich, które
już od czasów pierwszych Piastów stały się obiektem podbojów książąt ruskich.
Mimo różnych hipotez najbardziej miarodajne zdają się być wyniki wykopalisk,
mówiące o polskim pochodzeniu Grodów Czerwieńskich. Sposób obwałowania oraz
umocnień nie odbiega od systemu obronnego wczesnopiastowskich grodów w
okolicach Krakowa czy Poznania. Także sama lokalizacja, wykorzystująca najlepsze
naturalne warunki obrony przed atakami od wschodu, nie pozostawia wątpliwości
kto i w jakim celu budował te grody. Potwierdzenie odkryć archeologicznych,
znajdujemy też w źródłach pisanych, z których najbardziej znanym jest XII‐wieczna
kronika ruskiego mnicha Nestora: „Powiest wremiennych let” (Powieść minionych
lat). Mnich‐ dziejopis z Ławry Peczerskiej, żyjący w latach 1052‐1113, w opisie
dziejów Rusi Kijowskiej poświęcił sporo miejsca wyprawą na Grody Czerwieńskie
kijowskiego kniazia Włodzimierza Wielkiego (w roku 981) jego syna Jarosława
Mądrego (1031r.). Mnich Nestor pod rokiem 981 zapisał: „Poszedł Włodzimierz ku
Lachom i zajął Grody ich Przemyśl, Czerwień i inne grody, które są do dziś dnia pod
Rusią”. Kniaź Włodzimierz, stosując powszechną w ówczesnej Europie metodę
podbojów, stworzył potężne państwo, obejmujące większość europejskiej części
Rosji, kraje nadbałtyckie oraz obszar Grodów Czerwieńskich, otwierający mu drogę
w planowanej ekspansji na Węgry. Książę Mieszko, zajęty walką z Germanami, a nie
myślał o odbiciu wschodnich warowni. Podobnie jego syn Bolesław, który nawet
oddał synowi Włodzimierza Światopełkowi (Światosławowi) jedną ze swoich córek.
Być może te bliskie matrymonialne związki zaważyłyby na dalszych pokojowych
kontaktach obu dworów, gdyby nie nadmierna zaborczość Włodzimierza.
Oskarżając syna i synową o spiskowanie na rzecz Polskiego księcia, uwięził oboje,
doprowadzając do wielkiego gniewu Bolesława. W 1013 roku wyprawił się z
wojskami na Kijów, nic jednak nie wskórał, bo Włodzimierz uciekł przed
najeźdźcami do Nowogrodu. Obiecał wprawdzie uwolnić więźniów ale słowa nie
dotrzymał. W odwecie Bolesław spustoszył znaczny obszar księstwa kijowskiego i
wrócił do domu. Konflikt odżył dwa lata później, gdy po śmierci Włodzimierza
władzę objął jeden z jego dwunastu synów Jarosław, zwany Mądrym. Światosław
uciekł z więzienia, pozostawiając tam małżonkę, i przybył do Bolesława prosić o
pomoc w przyjęciu władzy w Kijowie. Bolesław Chrobry ruszył na Kijów w 1018
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roku, odbijając po drodze z rąk Rusinów Grody Czerwieńskie. Zdobył min. gród
Wołyń (Gródek n/Bugiem), aby zapewnić sobie bezpieczną przeprawę przez rzekę.
Miejsce w którym przechodził ze swoim wojskiem do dziś nazywane jest
Królewskim Kątem. Polski książę przeprawił się przez rzekę i przebojem wdarł
pomiędzy szyki wroga, oczekującego na drugim brzegu. Pokonał Rusinów i ruszył na
Kijów, a Jarosław – tak jak pięć lat wcześniej jego ojciec – uciekł do Nowogrodu.
Bolesław Chrobry posadził na kijowskim tronie zięcia, nie odzyskał jednak z niewoli
córki. W gniewie wywiózł z Kijowa nie tylko ogromne skarby, ale także żonę i
dziewięć sióstr Jarosława. Jedną z nich – Predysławę, o której rękę bezskutecznie
starał się już wcześniej, uczynił swoją nałożnicą (faktu tego nie omieszkali
zanotować i rozpowszechniać p[o całej Europie – jako bardzo pikantne opowieści –
średniowieczni kronikarze). Ciekawostką jest, że wśród uprowadzonych sióstr
Jarosława była zaledwie kilkuletnia kniaziówna Dobroniega – późniejsza żona
Kazimierza Odnowiciela i matka Bolesława Śmiałego, który także zdobywał Kijów i
odbijał spod ruskiego panowania Grody czerwieńskie. Graniczne warownie zagarnął
bowiem ponownie w 1031 roku (sześć lat po śmierci Chrobrego) Jarosław Mądry.
Korzystając z wewnętrznego rozbicia państwa polskiego za panowania Mieszka II,
bez trudu podbił grody, wysiedlił Polaków daleko na Ruś, a osadził załogi wiernych
sobie Waręgów. Jednak po śmierci Jarosława Mądrego także Ruś popadła w
dzielnicowe rozbicie, a jego najstarszy syn Izjasław, ożeniony z siostrą Kazimierza
Odnowiciela Gertrudą, został pozbawiony tronu. Za kniaziem ujął się Bolesław
Śmiały, który w 1069 roku zdobył Grody Czerwieńskie i wszedł do Kijowa. Po roku
uczynił to raz jeszcze, gdy spiskowce powtórnie obalili Izjasława. Ten, w
podziękowaniu za pomoc, oddał dobrowolnie polskiemu królowi Grody
Czerwieńskie. Na przełomie XII i XIII w. obszar ten był terenem walk o prymat nad
Rusią. Kniaź włodzimierski Roman Mścisławicz korzystając ze wsparcia króla
Kazimierza Sprawiedliwego, zjednoczył Ruś halicką z ziemią wołyńską, zagarniając
przy okazji większość Grodów Czerwieńskich. Jednak wystąpił później przeciw
synowi Kazimierza – Leszkowi Białemu i zginął w 1205 roku w bitwie pod
Zawichostem. Niespokojne pogranicze zamienił w potężne księstwo halicko‐
włodzimierskie starszy syn kniazia Romana – Daniel Romanowicz, rozciągając swoją
władzę także na Grody Czerwieńskie i przenosząc z czasem stolicę księstwa do
Chełma.
W 1241r. Czerwień i niemal wszystkie grody padły ofiarą wielkiego najazdu
mongolskich i tatarskich watach pod wodzą Batu‐chana. Mongołowie spustoszyli je,
podobnie jak wiele innych ruskich i polskich miast i osad, jeszcze raz w 1259 roku.
Najazdom oparł się wówczas tylko Chełm, a w głębi Ziemi Lubelskiej – Lublin. W
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1287 roku północną część Rusi halickiej podporządkowali sobie książęta litewscy,
czyniąc z Wołynia udzielne księstwo. Kres wschodniemu panowaniu nad Grodami
Czerwieńskimi położył król Kazimierz Wielki, który w 1344 roku zdobył ziemię
przemyską i sanocką, a w 1349 – Ruś Halicką. Litwini odebrali jednak Wołyń już w
następnym roku. Król polski po kilkunastu latach podjął kolejną wojenną wyprawę,
zakończoną w 1366 roku zawarciem pokoju z Litwą, na mocy którego Ruś Halicka i
Grody Czerwieńskie zostały przyłączone do Polski. Ale na trwałe w obszar Państwa
Polskiego, Grody Czerwieńskie i cała tzw. Ruś Czerwona zostały włączone dopiero w
roku 1387 przez królową Jadwigę. W latach 1446‐47 Kazimierz Jagiellończyk
przyłączył obszary sporne przy granicy z Ziemią Chełmską i Lubelską do Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Włodawa, o rzut kamieniem, bo tylko przez rzekę Włodawkę
znalazła się poza ziemiami Korony, czyli Królestwa Polskiego.

Krzysztof Tęcza

Skrócone sprawozdanie Komisji Krajoznawczej ZG
PTTK z działalności w 2010 roku
Na lutowym spotkaniu przewodniczący KK ZG PTTK, kol. Józef Partyka,
przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2010. Ponieważ uważam, że
jest to ważny dokument, ale jednocześnie przeciętny krajoznawca mógłby się
zanudzić czytając go w całości, postanowiłem, ze względu właśnie na jego objętość,
dokonać streszczenia. Zaznaczam jednak, że prezentowane tu materiały zostały
wybrane pod kątem ważności, zgodnie z moim wyczuciem ich rangi. Kolega Józef
starał się nie przeoczyć niczego nad czym pracowała Komisja, uwzględniając także
uwagi pozostałych członków komisji i osób z nią współpracujących.
Obecny skład Komisji został ustalony podczas Krajowej Narady Aktywu
Krajoznawczego w dniu 16 stycznia 2010 roku w Warszawie. Przewodniczącym
został Józef Partyka z Ojcowa, wiceprzewodniczącą Małgorzata Pawłowska z
Suwałk, sekretarzem Mirosława Wojciechowska z Warszawy, a członkami Szymon
Bijak z Warszawy, Maciej Maśliński z Ostrowa Wielkopolskiego, Henryk Paciej z
Opola, Krzysztof Tęcza z Jeleniej Góry, Alicja Wrzosek z Gdyni i Bernadetta
Zawilińska z Krakowa. Na pierwszym zebraniu roboczym Komisja przyjęła plan
pracy, którego starała się trzymać. W roku 2010 odbyło się 5 zebrań roboczych: w
Warszawie, Gdańsku, Elblągu , Olsztynie i Ojcowie. Z tym, że w Elblągu
obradowaliśmy dwukrotnie. Trzeba przyznać, że większość członków komisji
wykazała się stuprocentową obecnością na zebraniach. Członkowie Komisji
uczestniczyli także w szkoleniu dla kierowników RPK w Gdańsku, w CZAKu w
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Elblągu, w VI Kongresie Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie oraz w seminarium
krajoznawczym w Krakowie.
Aby usprawnić prace wybrano zespoły, których członkowie mieli zająć się
konkretnymi zadaniami. I tak do Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa
wybrano Szymona Bijaka, Krzysztofa Czerepowickiego, Krzysztofa Tęczę, Mirosławę
Wojciechowską i Henryka Pacieja, który został przewodniczącym. Jak wiadomo
podstawowa rola tego zespołu to mianowania na wyższe stopnie instruktorskie. W
2010 roku mianowano 4 Zasłużonych Instruktorów Krajoznawstwa i 13
Instruktorów Krajoznawstwa Polski.
Zespół do spraw odznak krajoznawczych
tworzą Szymon Bijak
(przewodniczący), Zbigniew Lewandowski, Maciej Maśliński i Jerzy Pabian. Do ich
obowiązków należy m. in. sprawdzanie regulaminów nowych odznak
krajoznawczych.
Centralny Zespół Weryfikacyjny tworzą Andrzej Rumiński z Wrocławia,
Zygmunt Cebula z Rzeszowa, Robert Respondowski z Gliwic (w 2011 roku
zrezygnował), Henryk Stopikowski z Grudziądza, Małgorzata Pawłowska z Suwałk,
Włodzimierz Łęcki z Poznania, Andrzej Danowski z Łodzi, Jerzy Winsze ze Szczecina,
Ryszard Wrzosek z Gdyni, Zbigniew Lewandowski z Warszawy, Maciej Maśliński z
Ostrowa Wielkopolskiego, Krzysztof Tęcza z Jeleniej Góry. CZW w 2010 roku
zweryfikował w sumie 73 Odznaki Krajoznawcze Polski, w tym dwie z szafirem.
Wypada w tym miejscu pochwalić się, że OKP z szafirem zdobył członek KK Maciej
Maśliński. Na podstawie sprawozdań wiemy, iż łącznie przyznano prawie 1200
Regionalnych Odznak Krajoznawczych. Komisja znowelizowała
instrukcje
weryfikacji i przyznawania ROK i OKP. Pozwoli to usprawnić prace weryfikacyjne.
Zespół do spraw Regionalnych Pracowni Krajoznawczych tworzą
Małgorzata Pawłowska (przewodnicząca), Bernadetta Zawilińska i Anna Becker‐
Kulińska. Zespół ten nadzoruje zasady podziału środków finansowych przyznanych
dla RPK, a także wspomaga organizacje corocznych szkoleń kierowników RPK. W
omawianym roku odbyło się takie szkolenie w Gdańsku. Głównym celem pracy
zespołu jest
dążenie do skomputeryzowania katalogów we wszystkich
pracowniach, tak by można było w miarę swobodnie z nich korzystać.
Utworzono także zespół do spraw inwentaryzacji krajoznawczej w składzie
Bernadetta Zawilińska (przewodnicząca), Szymon Bijak, Maciej Maśliński i Krzysztof
Tęcza. Niestety ostatnio zainteresowanie tą forma działalności krajoznawczej w
naszym Towarzystwie nie jest zbyt duże, co nie pozwoliło na przeprowadzenie
kursu inwentaryzacji krajoznawczej.
Zespół do spraw współpracy z komisjami krajoznawczymi przy Oddziałach
PTTK prezentuje się następująco: Krzysztof Tęcza (przewodniczący), Szymon Bijak,
Alicja Wrzosek, Bernadetta Zawilińska. Do tej pory udało się nawiązać kontakty z
częścią oddziałowych komisji krajoznawczych, gdyż wiele z nich nie posiada adresu
internetowego ani kontaktu telefonicznego. Często działają one jakby w oderwaniu
od Oddziału.
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Kolejny zespół do spraw Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej w
składzie Małgorzata Pawłowska, Bernadetta Zawilińska, Maria Janowicz, Krzysztof
Mazurski, Wojciech Napiórkowski zajmuje się tą jedną ale jakże ważną imprezą.
Tegoroczny Przegląd odbył się w październiku jako impreza towarzysząca Targom
Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2010 w Poznaniu. Wielkie słowa
uznania należą się kolegom z Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych,
którzy zajęli się organizacją Przeglądu na miejscu. Bardzo ważną była decyzja o tym,
że członkowie KK oraz kierownicy RPK mogą nieodpłatnie zgłosić do Przeglądu po
dwie zauważone a ciekawe pozycje. Wielu z nich skorzystało z takiej możliwości. Z
ramienia KK w pracach jury Przeglądu wzięli udział Małgorzata Pawłowska,
Wojciech Napiórkowski i Krzysztof Tęcza.
Przewodniczącym zespołu do spraw kolekcjonerstwa jest Henryk Paciej, a
członkami Wojciech Kowalski, Janusz Motyka i Henryk Stopikowski. W 2010 roku
zorganizowano wystawy odznak turystycznych na CZAKu i podczas Kongresu.
Największą i zarazem najciekawszą kolekcję zaprezentował Zbigniew Lewandowski.
Zespól zajmował się także weryfikacją odznak kolekcjonerskich oraz mianowaniem
jurorów wystaw kolekcjonerskich.
Zespół do spraw kontaktów z Radą ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych
tworzy Małgorzata Pawłowska i Maciej Maślinski. Kol. Maciej jako przedstawiciel
Komisji wziął udział w konferencji „Autokreacja poprzez turystykę” i wygłosił referat
pt. „Krajoznawstwo wśród osób niepełnosprawnych”.
Do tej pory stronę internetową Komisji prowadził Henryk Paciej, a od
pewnego czasu zaczął pomagać mu w tym Szymon Bijak, na którego barki spada
coraz więcej pracy. Widać już , że strona zmienia się na lepsze.
W pierwszym roku działalności Komisji w nowym składzie zorganizowano
CZAK w Elblągu, a kilka dni wcześniej , we Fromborku, przeprowadzono kurs dla
kandydatów na instruktorów krajoznawstwa. Kierownikiem tego szkolenia był
Ryszard Wrzosek.
Po raz pierwszy Komisja zaczęła wydawać , na wniosek Krzysztofa Tęczy,
któremu też powierzono prace redakcyjne,
kwartalnik
zatytułowany
„Krajoznawca”. Jest on wydawany w niewielkim nakładzie, ale jest dostępny w
wersji elektronicznej na stronie Komisji.
Komisja podjęła współpracę z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej
PTTK w Krakowie, w sprawie utworzenia krajoznawczej strony internetowej. Cały
czas prowadzone są też prace zmierzające do opisania historii RPK. Są też plany
wydania opracowania na temat 60‐lecia Komisji, które przypadnie w 2014 roku.
Ze względu na długą przerwę między Kongresami Komisja zaproponowała
wypełnienie tego okresu seminariami o wspólnej nazwie ”Mijające krajobrazy
Polski”. Pierwsze takie seminarium odbyło się w listopadzie w Krakowie. Trzeba
przyznać, że wypadło ona całkiem nieźle, biorąc jako miarę zainteresowanie
przybyłych krajoznawców. Dlatego będziemy organizować kolejne takie spotkania.
Jak wiec widać członkowie Komisji wykazali duże zaangażowanie w prace,
które ukazały że krajoznawstwo to dziedzina bardzo ważna dla każdego turysty.
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Zygmunt Kamiński

Dane o Regionalnym Kolegium Instruktorów
Krajoznawstwa w Łodzi
Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa w Łodzi zostało
powołane w 2001r. przez Oddziałową Komisję Krajoznawczą i Koło Krajoznawców
przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w uzgodnieniu z Centrum Fotografii
Krajoznawczej w dniu 11.11.2001 r. na zebraniu Instruktorów Krajoznawstwa
działających w ww. jednostkach.
W skład Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa w Łodzi zostali
wówczas wybrani:
1.
2.
3.
4.
5.

Celina Jaworska‐Maćkowiak
Tadeusz Maćkowiak
Andrzej Danowski
Paweł Jan Chmura
Wilhelm Szarżanowicz

Z.I.K.
Z.I.K.
I.K.P. (Dyrektor C.F.K.)
I.K.P. (Przewodniczący Oddz. Kom. Kraj.)
I.K.P. (Kierownik RPK)

Przewodniczącym Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa wybrano kol. Andrzeja
Danowskiego, który tę funkcję pełni obecnie.
W związku z rezygnacją kol. Pawła Chmury RKIK, poinformowała pisemnie
Komisję Krajoznawczą ZG PTTK (11.10.2006r) wobec określenia przez nią limitu, o
zmianie personalnej składu. Do kolegium dokooptowano następujące osoby:
1. Edwarda Jabłońskiego I.K.P. Wiceprezesa Komisji Rewizyjnej ZG PTTK
2. Agatę Górę
I.KR. –referat weryfikacyjny
3. Krzysztofa Górę
I.KR. – Przewodniczącego referatu weryfikacyjnego
Pozostali członkowie: Celina Jaworska Maćkowiak ZIK, Tadeusz Maćkowiak ZIK,
Andrzej Danowski IKP ( Dyrektor CFK PTTK) Wilhelm Szarżanowicz IKP
(Kierownik RPK). Zatwierdzenie powyższego składu RKIK nastąpiło na
posiedzeniu KK ZG PTTK (24.08.2007r.) w Gdańsku
Dnia 11.10.2006r. Mianowano 5 Instruktorów Krajoznawstwa Regionu. Są
nimi: Wojciech Jadownik, Czesław Główka, Piotr Borowski, Marceli Węgrzynowicz,
Bolesław Wojciechowski.
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W związku z wprowadzeniem przez KK PTTK nowych legitymacji instruktorskich
rozpoczęto weryfikację stanu instruktorów krajoznawstwa. W tym celu od
3.12.2007r. podjęto odpowiednie prace przygotowawcze na szczeblu regionalnym.
Na zebraniu krajoznawców (27.02.2008r) przekazano uczestnikom kwestionariusze
(nieobecnym przesłano pocztą) i sukcesywnie rozpoczęto wymianę legitymacji.
Obecnie (wg stanu 31X.2010) przy RKIK działa 51 Instruktorów Krajoznawstwa
Regionu i 16 Instruktorów Krajoznawstwa Polski. Dwie osoby są Zasłużonymi
Instruktorami Krajoznawstwa.
Zebranie wyjazdowe (22.08.2008r.) Instruktorów Krajoznawstwa Regionu w
Żarnowie poświęcone było głównie zwiedzaniu Ziemi Żarnowskiej i zapoznaniu się z
działaniami miejscowych krajoznawców.
W okresie 2006‐2009 RKIK przeprowadziła dwa kursy na Instruktorów
Krajoznawstwa Regionu, w których uczestniczyło 32 osoby. Ukończyło je po
przeprowadzonych egzaminach 30 osób i tyleż ich mianowano. RKIR zaopiniowała 9
osób na Instruktorów Krajoznawstwa Polski, którym przyznano uprawnienia.
Znaczna część uczestników kursów pochodziła z ośrodków miejskich spoza Łodzi,
jak Łęczyca, Opoczno, Skierniewice, Pabianice ale również ze środowisk wiejskich
np.: Żarnów, Wola Krzysztoporska, Łyszkowice, Szczerców i Nowy Kawęczyn.
Niemal wszyscy, którzy ukończyli kurs posiadali dużą wiedzę krajoznawczą o
regionie. Część posiadała nawet uprawnienia przewodnickie po województwie
łódzkim i posiadała już pewien dorobek publicystyczny z krajoznawstwa
uwidoczniony w prasie lokalnej i regionalnej. Trzeba zaznaczyć, że dla uczestników
kursów były to ważne miejsca spotkań krajoznawców z innych środowisk i wymiany
doświadczeń w rozwijaniu wspólnych zainteresowań.
Należy również podkreślić, że w Krajowej Naradzie Aktywu Krajoznawczego
16 stycznia 2010 r. uczestniczyło 4 delegatów z województwa łódzkiego (Halina
Kaftan z Opoczna, Jolanta Łacwik‐Becht z Pabianic, Zygmunt Kamiński z Łodzi,
Marceli Węgrzynowicz ze Skierniewic) a także instruktor krajoznawstwa regionu
kol. Edward Jabłoński – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej ZG PTTK.
Stałą troską RKIK jest popularyzacja i zdobywanie odznak krajoznawczych
PTTK oraz propagowanie promocyjnych materiałów popularyzujących regulaminy
odznak oraz publikowanie artykułów (m.in. Kwartalniku Krajoznawczym RPK PTTK
w Łodzi „Wędrownik” i w Kwartalniku Oddziału PTTK w Sieradzu „Na sieradzkich
szlakach”)
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Ważnym elementem pracy RKIK jest też propagowanie idei regionalizmu i
jej twórców oraz współpraca z regionalnymi towarzystwami społeczno‐
kulturalnymi. RKIK odbywa cykliczne spotkania z krajoznawcami, na których
omawiane są problemy programowe krajoznawstwa,
Istotnym elementem jest współpraca z: wojewódzkim porozumieniem
oddziałów PTTK, oddziałami PTTK. Instruktorzy brali ponadto czynny udział w
spotkaniach z działaczami krajoznawczymi oddziałów PTTK, w wybranych
imprezach krajoznawczych organizowanych przez oddziały, a także w czasie
CZAKów. Inspirowali działania nawiązujące do dorobku Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego.
Członkowie RKIK inicjowali i byli współorganizatorami sesji, seminariów lub
innych imprez mających na celu popularyzowanie idei krajoznawstwa, wiedzy o
regionie i Towarzystwie, co było również ważnym elementem działalności RKIK.
M.in. instruktorzy krajoznawstwa regionu działający przy Oddziale PTTK w Łęczycy
aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach i przeprowadzeniu obchodów
związanych z jubileuszem 750‐ lecia urodzin króla Kazimierza Wielkiego. Byli
współorganizatorami seminarium i sesji popularno‐naukowej, poświęconym
panowaniu króla, jego życiu i działalności oraz związków z obecnym
województwem łódzkim. Utworzono też odznakę z okazji jubileuszu urodzin króla.
Na posiedzeniach RKIK odbywały się również prelekcje i pokazy filmowe. Dotyczyły
one m.in.: Zabytków Łodzi, Sieradza, Rezerwatu Ornitologicznego Jeziorsko (filmy
pt. „Zjawisko przyrodnicze Jeziorsko”) i sławni ludzie regionu np. film „Mistrz
Antoine”
Odnotować też należy niemały wkład i udział przedstawicieli województwa
łódzkiego w Kongresie Krajoznawczym. Oddziały województwa łódzkiego (Zgierz ,
Pabianice, Łódź) były m.in. organizatorami sejmiku przedkongresowego.
Krzysztof Tęcza

Strzygonie i upiory
Wampir znany jest głównie jako: upiór, wypiór, wąpierz, wampierz,
strzygoń. Była to chyba istota, której bano się najbardziej. Wiara ludu w istnienie
wampirów jest udokumentowana bardzo konkretnymi przykładami. Gdy rozwinęła
się archeologia zaczęto prowadzić badania szkieletów ludzkich wydobytych z
grobów. Często natrafiano na dziwne, okrągłe otwory w czaszkach ludzkich.
Początkowo nie potrafiono wyjaśnić tajemnicy związanej z tymi faktami. Później
jednak, gdy znaleziono pisane przekazy omawiające dziwne istoty zwane
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wampirami, skojarzono je z owymi otworami w czaszkach. Znajdywano również
czaszki ludzkie przebite wielkim gwoździem (nieraz kilkudziesięciocentymetrowym)
lub żelaznym klinem. Odkopywano także szkielety, w których zachował się osinowy
kołek wbity w pierś zmarłego.
Literatura omawiająca ten temat była dość bogata. Na dowód jak poważnie
traktowane były te wierzenia wskazują nazwiska znanych dawniej osób,
zajmujących się tą tematyką. I tak na przełomie XVII\XVIII wieku Gabriel Rączyński,
przyrodnik, podjął próbę wyjaśnienia problemu wampirów w sposób naturalny, tak
jak to było możliwe według stanu ówczesnej wiedzy medycznej. Inne dzieło,
autorstwa ks. Benedykta Chmielowskiego, omawiało wiarę w upiory zgodnie z
uznanymi przez Kościół poglądami na temat działalności diabłów i czarownic. W
czasach obecnych literatura bardzo często wprowadza wątki o upiorach. Ma to
jednak więcej wspólnego z fikcją, celem wywołania określonych efektów u
czytelników, niż próbą wyjaśnienia problemu.
Jak już wspomniałem były różne określenia wampirów i były różnego
rodzaju upiory, które znacznie różniły się między sobą.
Strzygoniem była istota obdarzona specjalnymi cechami. Wierzono
powszechnie, ze ciało strzygonia po śmierci zachowuje świeży wygląd, a nadmierne
opuchniecie nieboszczyka tłumaczono utuczeniem się wyssaną krwią. Znany jest
wypadek kiedy w roku 1914 na miejscu stoczonej bitwy pochowano poległych
żołnierzy, by w kilkanaście dni później zarządzić ekshumację zwłok celem
przeniesienia ich na pobliski cmentarz. Chłopi, którzy rozkopywali groby, z
przerażeniem stwierdzili, ze trup jednego z oficerów wyróżniał się świeżym
wyglądem i był mocno spuchnięty. Natychmiast podjęto próbę unieszkodliwienia
strzygonia, jednak pilnujący ich żołnierze nie pozwolili na to. Długo po tym
wydarzeniu krążyła plotka o odwiedzinach strzygonia w tych okolicach. Inny
strzygoń, wychodzący w nocy z trumny,
aby napadać na ludzi, został
unieszkodliwiony skutecznie. Uczyniono to w ten sposób, ze po rozkopaniu grobu i
otwarciu trumny umieszczono w niej nóż i wiązkę cierni.
Według dawnych wierzeń ludowych strzygonie po śmierci nie zachowywały
się jednakowo. Jedne chodziły tylko w nocy, wydając straszne jęki, nie czyniąc przy
tym nikomu żadnej krzywdy. Inne nocą wysysały krew ze zwierząt domowych, a
nawet ludzi. Czasami opowiadano o duszeniu przez strzygonie swoich ofiar w biały
dzień. Oczywiście były one wówczas niewidzialne dla otoczenia.
Z czasem wypracowano skuteczne sposoby obrony przed strzygoniami.
Rozkopywano grób, w którym leżał taki osobnik, a następnie przebijano pierś
nieboszczyka kołkiem osinowym lub zębem od brony. Można też było przebić głowę
gwoździem żelaznym lub po prostu przewrócić nieboszczyka twarzą ku dołowi, aby
gryzł ziemię. W celu uniemożliwienia zmarłemu opuszczenia grobu zakopywano
nad trumną ciernie lub stary nóż czy gwóźdź (ostrzem ku dołowi). Najbardziej
jednak efektownym i skutecznym sposobem uniemożliwienia nieboszczykowi
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opuszczenia grobu było obcięcie głowy i ułożenie jej miedzy nogami, tak aby nie
mógł sięgnąć po nią rękoma.
Upiory to duchy wszystkich zmarłych przebywających na ziemi.
Wampir to dusiciel, najczęściej występujący w formie nietoperza‐ludojada
mieszkającego w dalekich krajach.
Upiorami zostawali po śmierci najczęściej samobójcy, ludzie źli, ludzie o
dwóch sercach, o dwóch duszach, rodzący się z zębami, nieochrzczeni lub
ochrzczeni nieprawidłowo, ludzie zmarli bez spowiedzi, niewierzący, czarownicy,
osoby zmarłe tragicznie, o podwójnych zębach, o sinych twarzach, o nierównym
oddechu, o zrośniętych brwiach, ludzie których ciała po śmierci zostały
przekroczone przez innych, nie bierzmowani.
Upiór przeważnie opuszczał grób pod własną postacią oraz w ubraniu, w
którym został pochowany. Rozpoznać go można było po tym, ze nie posiadał
pleców lub były one całe czarne. Często wychodził z grobu jako cień ludzki lub istota
niewidzialna. Czuć wówczas było cmentarny zapach i słychać chrzęst poruszających
się kości. Czasami upiór pojawiał się jako kościotrup, ptak, wilk, kot, pies, koń,
baran, kozioł. Nie wychodził on z grobu, kiedy miał na to chęć. Istniały określone
pory kiedy mógł to uczynić. Było to na przykład: w rocznicę śmierci danej osoby, w
czasie kiedy w okolicy ktoś się powiesił, w piątek, podczas pełni księżyca, w czasie
wichury itp.
Niektóre z nich lubiły płatać ludziom złośliwe żarty. Zachowały się
opowiadania, mówiące o tym, jak w złości zarzucały one wóz konny na dach
stodoły.
Aby uchronić się przed nimi należało wykonać jedną z następujących
czynności: odkopać grób i przełożyć ciało twarzą do ziemi, wywiercić dziurę w
grobie i wlać do wnętrza wodę świeconą, odkopać grób i obciąć głowę zmarłemu,
zamówić msze za zmarłego, poświęcić ciao w czasie pogrzebu, odkopać grób i
włożyć kawałek żelaza do ust zmarłego. Inną odmianą upiora był wieszcz ‐ człowiek,
który po śmierci wychodził z grobu i zwiastował nadchodzącą śmierć. Najczęściej
czynił to bijąc w dzwon kościelny. Każdy z krewnych, który usłyszał bicie dzwonu,
umierał. Kolejny sposób na spowodowanie śmierci człowieka polegał na tym, że
wieszcz po wejściu na wieżę kościelną wykrzykiwał kolejno imiona różnych ludzi.
Który z nich usłyszał swoje imię, krotce umierał.
Aby unieszkodliwić wieszcza należało włożyć do trumny sierp, aby kaleczył
nieboszczyka przy każdej próbie podniesienia się. Dobre tez były te same metody,
co przy upiorach.
Ostatnie, udokumentowane wiadomości o wierzeniach w istnienie upiorów
i strzygoni, pochodzą z okresu lat 40‐tych XX wieku. Od tej pory powoli upiory
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przeniosły się do filmów, gdzie prawie zawsze przedstawiane są jako groźne
wampiry, wypijające krew swoim ofiarom.

Witold Kliza

Kopiec Grunwaldzki i Millenium Państwa Polskiego w
Pruchniku, pow. jarosławski, woj. podkarpackie.
Kopiec w Pruchniku powstał w 1910 r. Wówczas też odbyła się przy nim
manifestacja. Monument zdobi napis:
1410 ‐1910 KU CZCI BOHATEROM GRUNWALDU
Na szczycie kopca osadzony był krzyż, który został zburzony w czasie II
wojny światowej. Mówi o tym kolejny napis:
NIE DAMY POGRZEŚĆ MOWY
NIE DAMY MIENIA POLSKIEGO ZGNIEŚĆ
CZUWAJ!
ZNISZCZONY W 1941 R KRZYŻ BARBARZYŃSKĄ RĘKĄ
DŹWIGNĘŁA MŁODZIEŻ HARCERSKA
W LISTOPADZIE 1948 R.
Na kopcu znajduje się napis związany z obchodami tysiąclecia chrztu Polski i
od niego pochodzi druga nazwa kopca – kopiec Millenium:
DLA UCZCZENIA 1000 LECIA PAŃSTWAPOLSKIEGO
XX LECIA RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
‐SPOŁECZEŃSTWO ZIEMI PRUCHNICKIEJ
Podczas obchodów 550 rocznicy zwycięstwa grunwaldzkiego
organizatorzy umieścili na kopcu tablice o następującej treści:

ich

1410 1960 – W HOŁDZIE BOHATEROM GRUNWALDU
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W HOŁDZIE POLEGŁYM W WALCE Z FASZYSTOWSKIM OKUPANTEM W LATACH 1939
– 1945
ŻOŁNIERZOM ARMII RADZIECKIEJ, WOJSKA POLSKIEGO
ZWIĄZEK BOJOWNIKÓ4. O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ W PRUCHNIKU
Kopiec jest wysoki na 7 m, a podstawę ma szeroką na 10 m. Na górze
znajduje się zwieńczenie w formie dębowego krzyża w stalowej obudowie.
Usytuowany jest przy skrzyżowaniu ulic Jarosławskiej i Grunwaldzkiej w Pruchniku.

Krzysztof Tęcza

Inwentaryzacja krajoznawcza na ziemi jeleniogórskiej
W 1985 roku w PTTK zorganizowano kurs dla inwentaryzatorów
krajoznawczych. Przebywało na nim kilkanaście osób, w tym jedna z Jeleniej Góry.
Był nią Krzysztof Tęcza, autor niniejszego tekstu. Pod okiem wytrawnych znawców
tematu nauczyliśmy się wówczas jak wypełniać karty inwentaryzacyjne, jak
opisywać spotkane walory krajoznawcze, i jak organizować swoje wypady w teren.
Bo nie wystarczyło ot tak po prostu wyjechać by coś opisać. Przede wszystkim
należało znać się , nie tylko na sprawach papierkowych, ale również znać się na
architekturze, potrafić rozpoznać gatunki drzew, potrafić korzystać z materiałów
źródłowych. Należało także zapatrzeć się w wykazy obiektów zabytkowych na
danym terenie. Wykazy takie dostawaliśmy od konserwatorów zabytków.
Oczywiście nie były one kompletne. W tamtych czasach nie wszystko było już
odkryte. Zdarzało się że trafialiśmy w terenie na coś nowego, nieznanego. Cieszyło
to nas bardzo, a i w biurze konserwatora zabytków też byli zadowoleni. Zwłaszcza,
że kopie naszych kart inwentaryzacyjnych wraz ze zdjęciami przekazywaliśmy także
dla nich.
Inwentaryzacja krajoznawcza na terenie dawnego województwa
jeleniogórskiego rozpoczęła się w 1986 roku. Zanim to jednak nastąpiło musieliśmy
przez kilka miesięcy walczyć o to. Dosłownie. Niestety w tamtych czasach nie było
zrozumienia dla tego typu działalności u starszych kolegów. Chyba jedynym, który
widział potrzebę tych działań był Teofil Ligenza vel Ozimek. Tak naprawdę to my
młodzi mogliśmy w tamtych czasach liczyć tylko na niego. Przykro to mówić ale inni
krajoznawcy nie dość, że sami nic nie zrobili, to jeszcze przeszkadzali , a właściwie
blokowali nasze wysiłki.
Początkowo dobre tempo prac zostało zahamowane przygotowaniem i
obsługą Centralnego zlotu Aktywu krajoznawczego (CZAKu), który odbył się w
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Zgorzelcu. Gdy uporaliśmy się z tą imprezą otrzymaliśmy pierwsze wykazy obiektów
w gminie Platerówka. Bo to właśnie ją wybraliśmy na początek. Głównie dlatego, że
była mała oraz leżała blisko miejsca naszego zamieszkania. Może młodzi nie uwierzą
ale wtedy nie każdy miał samochód. Ba nawet nie każdy miał rower. Chociaż
okazało się iż najlepiej było korzystać z PKSu lub PKP, a na miejscu chodzić pieszo.
Nie było to wcale takie łatwe. Dopiero wchodziliśmy w życie, mieliśmy małe dzieci i
musieliśmy pracować by zapewnić swoim rodzinom byt codzienny. A prace
inwentaryzacyjne prowadziliśmy na zasadzie hobby. Co prawda po wykonaniu
zadania otrzymywaliśmy małą zapłatę za złożone karty inwentaryzacyjne i
wykonane zdjęcia. Nie było wtedy komputerów i zdjęcia robiło się albo u fotografa,
albo jak ktoś potrafił, metoda domową. W każdym razie, żeby nie było
nieporozumień, pieniądze otrzymane za wykonaną pracę pokrywały około 30%
poniesionych kosztów. Nie była to więc praca zarobkowa, ale czyn społeczny.
Ponieważ nas to bawiło , a także sprawiało wiele radości, zwłaszcza gdy
odkrywaliśmy coś nieznanego, bez oporów poświęcaliśmy swój wolny czas i
pieniądze.

Zamek Bolczów. Foto: Krzysztof Tęcza

Muszę tutaj pochwalić się, że opracowanie gminy Platerówka poszło nam bardzo
szybko i wyszło całkiem nieźle. Podjęliśmy zatem trud inwentaryzacji kolejnych
jednostek administracyjnych. W 1987 roku zakończyliśmy prace w mieście
Zgorzelec i Zawidów. Następnie rozpoczęliśmy prace w mieście Lubań. Niestety nie
ukończyliśmy ich. Stało się tak dlatego, że starszym działaczom, nie podobało się
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nasze zaangażowanie. Niestety tak to bywa w życiu, że ci co nic nie robią, nie chcą
by ktoś się wykazywał, bowiem źle to świadczy o nich. Na spotkaniu w Regionalnej
Pracowni Krajoznawczej, tak, tak, istniała taka w Jeleniej Górze, koledzy
zablokowali nasze starania o przydział kolejnych jednostek administracyjnych,
twierdząc, że sami będą prowadzili prace inwentaryzacyjne na pozostałym terenie.
Oczywiście nikt, kompletnie nikt z nich nie podjął żadnej pracy. I tak jak mieliśmy
szansę zostać jednym z pierwszych zinwentaryzowanych województw, to poza
gminami zinwentaryzowanymi przez mój zespół nie wykonano nic więcej. A
ponieważ cały czas spotykaliśmy się z nieprzychylnością zarzuciliśmy prace nad
Lubaniem, nie kończąc ich. Tak oto rozwiała się nadzieja na dobre wyniki, jakie
mogliśmy osiągnąć w skali całego kraju.
Muszę tutaj dodać, że wychodząc w teren , niejednokrotnie spotykaliśmy
osoby życzliwe , chętnie udzielające informacji, udostępniające swoje pamiątki z
okresu powojennego. Ale były też wypadki, gdy za zrobienie zdjęcia grożono nam
wrzuceniem do stawu lub pobiciem. Na szczęście, z tych wszystkich opresji zawsze
wychodziliśmy obronną ręka.
Ludzie, którzy niejako wymusili rozpoczęcie inwentaryzacji w województwie
jeleniogórskim i przyczynili się do jej rozkręcenia, to członkowie PTTK , ale przede
wszystkim członkowie Karkonoskiego Klubu Krajoznawczego, który wówczas
utworzyłem po to by początkujący krajoznawcy mogli wspólnie działać bez obaw ,
ze starsi działacze będą im przeszkadzać.
W ramach inwentaryzacji przeprowadzonej przez grupę z KKK, obejmującej
trzy jednostki administracyjne, opisano łącznie ponad 220 obiektów, w tym: 116
budynków mieszkalnych, gospodarczych, mieszkalno‐gospodarczych; 51 pomników
przyrody i drzew pomnikowych, 18 tablic pamiątkowych, 11 Izb Pamięci
Narodowej, 4 pomniki, 4 kościoły, 4 krzyże przydrożne, 2 szkoły ( w tym 1
tysiąclatkę), 2 imprezy kulturalne, 2 młyny oraz park, amfiteatr, dwór, halę
sportową, cmentarz, obóz jeniecki, Miejski Dom Kultury, osiedle mieszkaniowe,
wiatrak, spichlerz, most, wieżę kościelną, zespół pałacowy, układ przestrzenny
miasta (rynek). Wykonano ponad 130 zdjęć oraz kilkanaście planików i mapek.
Do najcenniejszych obiektów ujętych w sporządzonej dokumentacji należał
XVI ‐ wieczny kościół filialny pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej
Marii Panny w Platerówce. Również w Platerówce opisano cenny spichlerz, będący
dawnym dworem Vigandusa de Saltza, zbudowany w latach 1510‐17. We Włosieniu
Dolnym natrafiono na zespół pałacowo‐parkowy z XVIII wieku. Zainteresowanie
wzbudził dwór z 1730 roku przy ul. Francuskiej w Zgorzelcu oraz budynek Szkoły
Podstawowej im. Emilii Plater w Platerówce (dawna pastorówka ‐XVIII wiek).W
Zawidowie opisano bardzo ładny kościół św. Józefa Robotnika, zbudowany w
latach1894‐96, a w Zgorzelcu budynek Miejskiego Domu Kultury, wzniesiony w
latach 1898‐1902. Grozę ostatniej wojny najpełniej oddaje Izba Pamięci Narodowej
w Zespole Szkół Górniczych, gdzie zgromadzone są dokumenty dotyczące obozu
jenieckiego Stalag VIII A (Zgorzelec). Żołnierze, którzy oddali swe życie za wolność
Ojczyzny, zostali pochowani na olbrzymim cmentarzu 2 Armii Wojska Polskiego, a
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na ich cześć postawiono tam piękny pomnik, przedstawiający orła gotowego do
lotu.
Spośród drzew pomnikowych i pomników przyrody największe okazy to lipy
w Platerówce i Zgorzelcu o obwodach 585 i 595 centymetrów oraz dęby w
Zgorzelcu (572 cm obwodu) i w parku pałacowym we Włosieniu Dolnym ‐ o
obwodzie ponad 5 metrów.
Nie będę tutaj opisywał więcej obiektów, gdyż zrobiłem to w trzech
oddzielnych tekstach, ale myślę, ze taki skrótowy opis zobrazuje jaki cenny pod
względem krajoznawczym teren został przez nas opisany. Dodam tylko , na koniec,
z wielkim żalem, że tzw. starzy działacze, którzy zastopowali dalsze prace
inwentaryzacyjne, nie tylko, że nie zrobili nic, ale zniechęcili nas do dalszej pracy
przy nich. I nawet kol. Ligęza był w tym wypadku bezsilny. My daliśmy sobie spokój,
a oni dalej trwali na wypracowanych przez siebie pozycjach. Niestety nie był to
jedyny tego typu , w naszej społecznej pracy, przykład na to, że jeśli młodzi zbyt się
wychylają to należy ich wyprostować. Jak tak patrzę to nieraz wydaje mi się, że do
dnia dzisiejszego w naszym Towarzystwie nic się nie zmieniło. Źle to wróży na
przyszłość.

Kazikowi Fedakowi
Wspólnymi siłami
Wróciłam z wycieczki do domu.
Chciałabym, by jeszcze potrwała.
Zostawiła wielkie przeżycia.
Grupa dziś była wspaniała.

Jesteśmy już na miejscu.
Kazimierz wita nas słońcem.
Towarzyszy nam ono do końca.
Radości nieustające.

Powracają do mnie wspomnienia
z moich wycieczek z młodzieżą.
Znam te trasę dość dobrze.
I mówię to całkiem szczerze.

W Kazimierzu piękna odkrywka.
To forma polodowcowa.
Bartosz prowadzi nas do niej.
Dla mnie to sprawa nie nowa.

Trasa jest bardzo ciekawa.
Do tego i mało znana.
Pewnie dlatego dwudziestka.
Nasza dwudziestka kochana.

No i wchodzimy na trasę
Ładną i nam nie znaną,
Trasę pradoliny Kaszubskiej
między Kępami usłaną.

Grupa nasza na medal.
Mniej więcej wszyscy się znamy.
Jesteśmy członkami klubów
"WANOGI", "BLIZY" i ALI.

Idziemy drogą na zachód
w kierunku mostowych Błot.
mijamy "Dolinę Redy, Chylonki",
która zaopatruje nas w wodę.

Spotykam dzisiaj Kazika,
kolegę z lat pięćdziesiątych.

Wędrujemy wzdłuż Łyski Kanału
do "obcego" nam Ciechocina,
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Kazik mnie szybko poznaje.
Dla mnie przeżycie na piątkę.

skąd blisko już na przystanek.
Wesoła u wszystkich dziś mina.

Jedziemy z Kaszubskiego
przez Kępę do Kazimierza.
Na trasie jest Kosakowo.
Autobus do celu już zmierza.

Na koniec jestem w kościele
załatwić coś u proboszcza,
nie wiedząc jedynie całkiem,
że grupa mnie jeszcze spotka.

Gdynia, sobota, 11.09.2010 r.

Maria Magdalena Markowska

Krzysztof Tęcza

Wspomnienie o Teofilu Ligenzie vel Ozimku
To już prawie dwa lata jak odszedł od nas Teofil Ligenza vel Ozimek.
Zmarł 20 kwietnia 2009 roku, dożywając prawie 97 lat. Do końca swoich dni
był sprawny na umyśle, a jak na swój wiek wcale nieźle radził sobie, jeśli
chodzi o kondycję fizyczną. Tuż przed jego odejściem umawialiśmy się na
wspólne wyjście na trasę „Rajdu na Raty”, którego był twórcą. Oczywiście
nie chodziło o przejście trasy. Chcieliśmy tylko podjechać samochodem na
miejsce, w którym uczestnicy imprezy przygotowaliby ognisko. Na pewno
wszyscy chętnie przyjęliby takiego gościa. Niestety nie wyszło. Teofil
odszedł od nas przedwcześnie. Może ktoś pomyśli sobie, co za bzdury piszę,
ale zapewniam wszystkich, że nasz starszy Kolega, był naszym wzorem do
naśladowania. A ludzie żyjący w górach i dla gór są nie tylko długowieczni,
ale swój byt na tym świecie spędzają w dobrym zdrowiu i mają dobrą
kondycję do końca swoich dni. Tak też było z Teofilem. Myślę, że nie obrazi
się nikt na mnie za to spoufalanie, ale znalem kol. Ligenzę od lat
siedemdziesiątych XX wieku. Bo właśnie wtedy, jako kilkunastoletni
chłopak zacząłem chodzić w góry. Gdy już nabrałem wprawy postanowiłem
poszukać takich jak ja zapaleńców, by mieć jakąś kompanię. I natrafiłem na
ogłoszenie w „Nowinach Jeleniogórskich" o „Rajdzie na Raty”. Wybrałem
się więc na trasę. Jakież było moje zdziwienie gdy okazało się, że
prowadzącym jest mój sąsiad, mieszkający po drugiej stronie ulicy. Po kilku
wspólnych wycieczkach zacząłem bywać u niego w domu, co pomogło mi
rozwinąć swoje zainteresowania względem działalności krajoznawczej.
Spotykałem tam czasami innych młodych, gdyż Profesor (tak nazywaliśmy
Teofila) był człowiekiem otwartym i chętnie pomagał młodym, którzy chcieli
coś robić dla innych. On pierwszy dostrzegał te chęci i starał się by one nie
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zanikły. Oczywiście nie zawsze udawało się to jemu. Ale tyle ile wyszło z
pod jego ręki działaczy turystycznych , którzy zasilili szeregi PTTK, to rzecz
niebywała. Tym bardziej gdy okazało się po wielu latach, że wielu z nich nie
traktowało tego nowego doświadczenia jako krótkiej przygody, lecz stało się
to ich pasją. To właśnie pod okiem Profesora, a także za jego namową, czy
wręcz z jego inicjatywy, zdobywali oni uprawnienia Przodowników
Turystyki Pieszej, a później Instruktorów Krajoznawstwa. A bywał nieraz
podstępny. Pamiętam jak ja zostałem Przodownikiem TP. Gdy przyszedłem
do niego pod wieczór , założył płaszcz i poszliśmy do działaczki
mieszkającej kilka ulic dalej. Tam okazało się iż profesor zaprosił jeszcze
jedna osobę i od razu, razem z obecnymi, przystąpili do egzaminowania
mnie. Muszę powiedzieć, że mimo zaskoczenia udało mi się odpowiedzieć na
wszystkie pytania. A Profesor, gdy wracaliśmy do domu, tylko się uśmiechał.
I tak oto z uczestnika zostałem przewodnikiem, a właściwie przodownikiem.
Od tej pory już oficjalnie mogłem prowadzić wycieczki , które organizował
Profesor. Ponieważ potrafił on namówić do prowadzenia tras także starszych
kolegów, mógł zająć się wymyślaniem nowych tras. Jednak sam też
prowadził wycieczki, ba nawet brał w nich udział jako uczestnik. Trzeba
wówczas było uważać, gdyż przy jego kondycji, inni uczestnicy szybko
pozostawali w tyle.

Okładka książki o Profesorze. Foto: Krzysztof Tęcza
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Teofil był człowiekiem , jak byśmy to dzisiaj powiedzieli, trochę dziwnym.
Nie dość, że wypatrywał zdolnych pasjonatów, nie dość że pomagał im w
zdobywaniu kolejnych uprawnień, to jeszcze potrafił, narażając swoją reputację,
walczyć o tych młodych. Sam kilkakrotnie doświadczyłem tego. Np. gdy z jego
inicjatywy miałem zostać Instruktorem Krajoznawstwa Polski, wielu starszych
kolegów było przeciwko. Oczywiście nie chodziło im o moje osiągnięcia, lecz o mój
wiek. Uważali , że mam jeszcze czas i mogę sobie poczekać aż oni przejdą na
emeryturę. Nie zdzierżył tego Profesor i w ostrych słowach przywołał wszystkich do
porządku. Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się aż takiego uporu ze strony
Teofila. Gdy wracaliśmy po spotkaniu do domu, wyczuwałem silne wzburzenie u
niego. Jednak widząc moje zaskoczenie całą tą sytuacją zaczął tłumaczyć mi, że nie
mogę tego co się stało brać do siebie. Że starsi działacze tacy już są. Że po prostu
oni, z racji ich dawnej działalności, uważają się za tych naj, a młodzi, i to tacy, którzy
coś robią, są dla nich zwyczajnym zagrożeniem. Prosił mnie wówczas bym przeszedł
nad tym do porządku dziennego i dalej robił swoje. Wiem że nie było to jego jedyne
wystąpienie w obronie młodego działacza. Pomyślcie sami , czy dzisiaj, w waszym
otoczeniu, znalazłby się taki człowiek? Myślę, że zarówno wtedy , jak i dzisiaj jest to
rzadkie zjawisko.
Profesor był niezwykle zasłużonym działaczem dla PTTK. Nie dość, że
wyszkolił wielu działaczy, że im pomagał w pierwszych latach ich działalności, że ich
promował oraz bronił przed tzw. betonem, to jeszcze organizował wiele imprez
zarówno turystycznych jak i krajoznawczych, do prowadzenia których zapraszał
właśnie swoich "wychowanków". Było to dla nas, młodych , niezwykle ważne.
Mieliśmy bowiem, dzięki jego podejściu do nas, takie małe poczucie
bezpieczeństwa. Bo tak jak dzisiaj, tak i wtedy, działacze PTTKowscy wszystko robią
w czynie społecznym. I jeśli ciągle spotykaliśmy się z atakami na nas to , bez takiego
człowieka jakim był Profesor, dawno już wielu z nas zaprzestałoby tej działalności.
Wiem, że Profesor, tak jak wszyscy, tak aktywni działacze, trochę
zaniedbywał swoją rodzinę. Jest to niestety bolączka wszystkich działających ponad
przeciętność. Wiem jednak, że jego bliscy wybaczali mu taką postawę. Ba, udało mu
się przekonać swoje dzieci, żeby włączyli się także do działalności turystycznej.
Zawsze imponowała mi ilość zebranych przez niego książek, stojących na
półkach, leżących na stole, na szafach, i gdzie się tylko dało. Początkowo trochę
podśmiewałem się, że ma mały bałagan i że pewnie sam nie wie co ma. Ale okazało
się, że nie tylko wiedział co ma, ale także wiedział gdzie to ma. Wtedy ja też
zacząłem organizować swój księgozbiór, oczywiście krajoznawczy, bo taki zwykły już
posiadałem. Zachęciły mnie do tego otrzymywane nagrody za prowadzenie imprez
oraz za zwycięstwa w konkursach krajoznawczych. Był to dobry pomysł ze strony
Profesora, by właśnie jako nagrody dawać przewodniki i mapy.
Teofil Ligenza urodził się 5.12.1912 roku, a już od 1926 roku należał do
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Do Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w
Jeleniej Gorze należał od 1952 roku. Posiadał godność Członka Honorowego PTTK.
Był niestrudzonym organizatorem kilkudziesięciu obozów wędrownych, wielu
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wycieczek i imprez. To właśnie on zaczynał tworzyć zręby krajoznawstwa na naszej
ziemi. To dzięki jego działaniom zaczęto dostrzegać krajoznawstwo jako wartość
samą w sobie. Zaczęło docierać do działaczy, że bez krajoznawstwa, nie można
uprawiać żadnego rodzaj turystyki. Ponieważ Teofil pracował głównie dla ludzi, z
którymi żył, nie był zauważany dostatecznie przez struktury główne naszego
Towarzystwa. Ale tak to już jest z działaczami mieszkającymi z dala od Warszawy.
Jednak bez takich właśnie działaczy czymże by było nasze Towarzystwo. To właśnie
tacy działacze nadają sens w działalności turystycznej. Oczywiście Profesor jako
nauczyciel, miał duży wpływ na wychowanie młodzieży, ale działał on także w
Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych, w którym za swoje wybitne
osiągnięcia, również został mianowany Członkiem Honorowym.
Myślę, że najważniejsze co po człowieku pozostaje, to pamięć osób które go
znały. Bo przecież nie najważniejsze jest to ile osób przyjdzie na pogrzeb takiego
człowieka, choć jest to wyznacznikiem jego pracy, ale najważniejsze jest, czy po
jakimś czasie będzie ktoś o nim pamiętał. My, działacze z Jeleniej Góry, jego
znajomi i koledzy, pamiętamy. A naszą pamięć wyrażamy, przede wszystkim ,
poprzez kontynuowanie jego głównego dzieła , czyli „Rajdu na Raty”, który
wyprowadza turystów z domu już od ponad 40 lat. Obecnie Rajd ten nosi imię
Profesora. Nie zarzuciliśmy kontaktów z jego rodziną. A 20 kwietnia 2010 roku w
Michałowicach, na ścianie schroniska PTSM zawiesiliśmy tablicę ku jego pamięci.
Ponieważ Teofil swoimi działaniami i pracą wywarł wpływ na życie wielu
mieszkańców Jeleniej Góry, na uroczystości tej zjawiło się mnóstwo osób. Starali się
oni przywołać w pamięci ciekawe wydarzenia jakie przeżyli z Profesorem.
Większość z nich odważnie przyznawała się, ze ich życie potoczyło się w kierunku
ruchu turystycznego dzięki temu, że spotkali na swojej drodze takiego właśnie
wspaniałego człowieka. Człowieka, który był niezwykle życzliwy dla innych.
Człowieka, który w dzisiejszych czasach, potrafił zachować swoje ideały i sposób
szycia. Dla niektórych był on Przyjacielem. A już na pewno był po prostu dobrym
człowiekiem.
Oprócz tablicy, utworzyliśmy w schronisku Izbę Pamięci, w której
zgromadziliśmy wiele pamiątek związanych z Profesorem. Prawie każdy z nas
wniósł coś do tego zbioru. Niektórzy przygotowali wspomnienia o Teofilu i za
zebrane pieniądze, kol. Zdzisław Gasz, długoletni przyjaciel Teofila , wydał prawie
stustronicową książkę jemu poświeconą. W wydaniu tego dzieła pomogła nam
także Książnica Karkonoska.
Natomiast kol. Henryk Antkowiak, również „wychowanek” Profesora
doprowadził do wykonania tablicy pamiątkowej i umieszczenia jej w naszym
panteonie, jakim stała się Kaplica Turystyczna
w kościele Matki Boskiej
Wspomożycielki Wiernych w Warszawie, na Chomiczówce.
Na koniec muszę powiedzieć, że niestety coraz mniej jest w naszych
szeregach takich działaczy. Działaczy którzy przyczyniali się do postrzegania naszego
Towarzystwa jako organizacji niezwykle potrzebnej i przydatnej. To właśnie tacy
działacze jak On przyczyniali się do tego, że do naszej organizacji wciąż wstępowali
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nowi członkowie. Niestety dzisiaj takich ludzi jest już coraz mniej. Coraz trudniej ich
spotkać. Dlatego właśnie tacy ludzie zapadają tak głęboko w naszej pamięci. A
akurat w tym przypadku dobrze się stało, że Kolega Teofil Ligenza vel Ozimek był
zauważony i doceniony jeszcze za swojego życia. Ja jako członek PTTK jestem
dumny z tego, że członkiem Honorowym Towarzystwa został taki właśnie człowiek.
Również jako mieszkaniec miasta Jelenia Góra cieszę się, że za to co uczynił on dla
jego mieszkańców, również został , jeszcze w swoim życiu, podniesiony do
godności Honorowego Obywatela.

Witold Kliza

Kopiec Grunwaldzki w Czarkowach ‐ pow. buski, woj.
świętokrzyskie
Z dawnej rezydencji hrabiów Pudłowskich w Czarkowach , położonej na
nadnidziańskim wzgórzu pozostał dzisiaj tylko duży park krajobrazowy. Pałac
wieloma bezcennymi pamiątkami kultury narodowej i światowej został w czasie I
wojny światowej obrabowany i spalony przez wojska rosyjskie.
W parku odnaleźć można ślady zabytków związanych z naszą historią.
Przede wszystkim zachował się kopiec Grunwaldzki, który usytuowany jest w
południowej części posiadłości , po prawej stronie na początku alei lipowo –
grabowej prowadzącej do dawnej rezydencji.
Dla uczczenia 500 rocznicy bitwy grunwaldzkiej przygotowywano się już
kilka lat wcześniej . Z woli i funduszy Władysława Emanuela Pusławskiego już w
roku 1907 r. wybudowano kopiec Grunwaldzki, mający wysokość 12 metrów i
średnicę podstawy 30 metrów. Stożek kopca był wtedy jeszcze w surowym stanie,
czyli bez tzw. małej architektury.
Władze rosyjskie patrzyły na ten dziwny twór z dużą nieufnością,
podejrzewając, że budowla jest punktem obserwacyjnym czyli sygnalizacyjnym na
użytek ewentualnego powstania.
Wiosną 1910 r. kopiec był gotów, a od dwóch kamiennych brył u jego
podłoża prowadziła na szczyt serpentynowa ścieżka z żywopłotem. Zwieńczenie
tworzyła płaszczyzna otoczona kamiennym kręgiem, w którego środku znajdowała
się morenowa bryła z wykutym napisem: GRUNWALD 1410 – 1910.
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Z tego miejsca można podziwiać dolinę Nidy i Wisły oraz 10 kościelnych
wież z okolicznych parafii.
W lipcu, w rocznicę bitwy pod Grunwaldem, odbyła się w Czarkowach
uroczystość poświęcenia kopca , na którą przybyli zaproszeni goście.
Obecnie kopiec Grunwaldzki w Czarkowach jest mocno zaniedbany a z jego
danego wystroju nie pozostało nic. Z jednej strony znajdują się pola, a drugiej polna
droga. Choć kopiec ma jeszcze 10 metrów wysokości jest niewidoczny, gdyż gęste
krzewy i drzewa zasłaniają jego sylwetkę.

Krzysztof Tęcza

Oddziałowa Komisja Krajoznawcza w Jeleniej Górze w
2010 roku
Komisja Krajoznawcza Oddziału "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze
prowadzona jest przez Krzysztofa Tęczę (przewodniczący), Zdzisława Gasza i
Antoninę Sobierajską. Zarówno kol. Krzysztof jak i Zdzisław są Zasłużonymi
Instruktorami Krajoznawstwa, zaś kol. Aleksandra jest Instruktorem Krajoznawstwa
Regionu. Początki Komisji sięgają 2009 roku, kiedy to jej obecny przewodniczący
przeniósł się z Oddziału PTTK w Lubaniu.
W dniu 16 stycznia 2010 roku na Krajowej Naradzie Aktywu
Krajoznawczego w Warszawie wybrano nową Komisję Krajoznawczą , a w jej
składzie znalazł się Krzysztof Tęcza, który w historii Oddziału jest drugim
przedstawiciel naszego Oddziału w Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK.
Pierwszym był pięćdziesiąt lat temu Tadeusz Steć. I właściwie od stycznia zaczęła się
wzmożona działalność naszej, oddziałowej KK. Staramy się wspierać pozostałe
komisje oraz wszystkie działania naszego Oddziału jak i oddziałów z nami
zaprzyjaźnionych.
Dlatego też 31 stycznia przygotowaliśmy referat na wiosenną Naradę
Turystów Pieszych, którą w tym roku organizował nasz Oddział (odpowiedzialna
Antonina Sobierajska).
W dniach 20‐21 luty kol. Tęcza, na zaproszenie działaczy z Kołobrzegu wziął
udział w Międzynarodowym Dniu Przewodnika Turystycznego, zorganizowanym w
ośrodku Arka . W marcu na kolejne zaproszenie, tym razem kolegów z Oddziału
Wojskowego w Kołobrzegu kol. Tęcza uczestniczył w Rajdzie Szlakiem Walk I Armii
WP o Kołobrzeg. Również dzięki nawiązaniu kontaktów uczestniczył w wycieczce
rozpoznawczej po terenie Słowińskiego Parku Narodowego oraz Wolińskiego Parku
Narodowego. Komisja będzie się starła podtrzymywać rozpoczęte kontakty.
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Członkowie oddziałowej KK, jako że posiadają dodatkowe uprawnienia
przodownickie, uczestniczą w prowadzeniu wycieczek Rajdu na Raty. I tak w roku
2010 Krzysztof Tęcza poprowadził 5 wycieczek, a Antonina Sobierajska jedną.

Spotkanie w lesie. Foto: Krzysztof Tęcza

W ostatnią niedzielę lutego członkowie KK wzięli udział w wycieczce
rozpoczynającej tegoroczny Rajd na Raty. Trasę poprowadził kierownik Rajdu
Wiktor Gumprecht.
W kwietniu odbyła się pierwsza wycieczka zainicjowana i zorganizowana
przez naszą komisję pod nazwą Krajoznawcze Spacery. Wycieczki te zaplanowano
jako krótkie spacery sobotnie propagujące walory krajoznawcze spotykane na
trasach. 24 kwietnia wyruszyliśmy do Siedlęcina gdzie zwiedziliśmy Wieżę Książęcą,
by po odpoczynku przy ognisku przejść Borowym Jarem do Jeleniej Góry.
Wcześniej, bo 20 kwietnia uczestniczyliśmy w uroczystości odsłonięcia
tablicy ku pamięci zmarłego przed rokiem Teofila Ligenzy vel Ozimka. Całość
zorganizował kol. Zdzisław Gasz. Także on doprowadził do wydania książki o
„Profesorze”, w której to zamieszczono wspomnienia o nim, spisane przez jego
znajomych. Swoje wspomnienie zamieścił w niej także Krzysztof Tęcza.
W niedzielę 25 kwietnia Krzysztof Tęcza poprowadził wycieczkę Rajdu na
Raty Wzgórzami Łomnickimi.
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W dniach 12‐15 maja Krzysztof Tęcza uczestniczył w odbywającym się w
Gdańsku Kursie dla Kierowników Regionalnych Pracowni Krajoznawczych, na co
otrzymał stosowny certyfikat.
Dnia 22 maja kol. Tęcza wziął udział w pogrzebie Prezesa Ogólnopolskiego
Klubu Badaczy i Miłośników Krzyży Pokutnych i Rzeźb Przydrożnych ‐ Andrzeja
Scheera, który zmarł niespodziewanie. Wygłosił nad jego grobem stosowne
przemówienie. Należy dodać, że Andrzej jako Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa
organizował Biesiady Pokutne także na naszym terenie. Jedna odbyła się w Jeleniej
Górze. Także Krzysztof Tęcza pomagał Andrzejowi przy organizacji pierwszej
międzynarodowej Biesiady w Zgorzelcu (będąc członkiem Klubu).
29 maja Krzysztof Tęcza oraz Antonina Sobierajska brali udział w jubileuszu
750‐lecia miasta Żary, gdzie na zaproszenie miejscowego oddziału PTTK wzięli
udział w pochodzie paradując w ich firmowych koszulkach . Wzięli oni również
udział w zebraniu Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej, jako członkowie tego
zespołu reprezentujący nasz Oddział. Zwiedzono wówczas Park Mużakowski.
Dnia 19 czerwca przeprowadzono kolejną wycieczkę z cyklu Krajoznawcze
Spacery. Tym razem trasę rozpoczęto w Szklarskiej Porębie, gdzie wstąpiono do
Walońskiej Chaty, by po ognisku, zejść koło wodospadu Szklarki do Piechowic; a 20
czerwca Krzysztof Tęcza poprowadził kolejną wycieczkę Rajdu na Raty. Tym razem
z Piechowic przez Zachełmie i Podgórzyn do Jeleniej Góry, gdzie w Muzeum
Przyrodniczym wystawiano miecz, którym 23 lipca 1635 roku ścięto w Ratyzbonie
Hansa Ulricha Schaffgotscha. Najbardziej jednak wszystkim spodobała się wizyta w
"Żywym Skansenie Piekarstwa", prowadzonym przez Krzysztofa Wdowińskiego.
Była okazja aby zakupić wyśmienite chleby i ciasta.
Dnia 17 lipca wyruszono na kolejny Spacer. Tym razem do Kowar, gdzie
zwiedzono Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska, a następnie dotarto do
Bukowca. Kilka dni wcześniej Krzysztof Tęcza wziął udział w posadowieniu nowego,
kamiennego krzyża na cmentarzu w Staniszowie. Dodam tylko, że krzyż ten
zasponsorował mieszkaniec Staniszowa ‐ Mirosław Roj oraz jego żona Iwona.
Wykonawcą krzyża był znany rzeźbiarz z Kowar Jerzy Jakubów.
W sierpniu Krzysztof Tęcza poprowadził dwie wycieczki Rajdu na Raty.
Pierwszą 1 sierpnia, z Janowic Wielkich przez Skalnik do Kowar, a drugą 8 sierpnia z
Karpacza przez Grabowiec do Mysłakowic. Ale wcześniej, bo 7 sierpnia,
poprowadził trzeci sobotni Spacer Krajoznawczy, tym razem do Lubomierza.
Przypomnę, że w tym dniu zaczęła się w naszym regionie powódź.
W dniach 18‐22 sierpnia Krzysztof Tęcza reprezentował nasz Oddział na
Centralnym Zlocie Aktywu Krajoznawczego, popularnym CZAKu. Tym razem
impreza ta odbyła się w Elblągu. Podczas Forum Krajoznawczego przeprowadził
prelekcję promującą ziemię jeleniogórską. Pokazał tam też, wykonane parę dni
wcześniej, zdjęcia z powodzi w Zgorzelcu, oraz zdjęcia obrazujące zniszczenia jakim
uległa Bogatynia.
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Widok ze Skalnika na Śnieżkę. Foto: Krzysztof Tęcza

W dniu 4 września przeprowadzono kolejny spacer krajoznawczy w Góry Sokole,
podczas którego uczestnicy wypoczywali przy ognisku rozpalonym koło schroniska
Szwajcarka, a 5 września uczestniczyliśmy w wycieczce Rajdu na Raty do Gorlitz,
prowadzonej przez Wiktora Gumprechta.
W dniach 10‐12 września Krzysztof Tęcza uczestniczył w VI Kongresie
Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie, gdzie obsługiwał jedną z grup dyskusyjnych.
Został bowiem zaproszony do udziału w nim. Ponieważ w tak ważnej imprezie
brało udział ponad 800 uczestników, osób pomagających w sprawnym przebiegu
potrzebnych było sporo.
W dniach 17‐19 września w Opolu odbył się Ogólnopolski Zlot
Przodowników Turystyki Pieszej. Wzięło w nim udział sporo osób z naszego
Oddziału. Byli tam również przedstawiciele naszej komisji: Aleksandra Sobierajska i
Krzysztof Tęcza. Mieliśmy okazje poznać Parki Krajobrazowe , jakże różne od tych u
nas. Dotarliśmy nawet do Gwarowej Perci, na której zainstalowano stalową
drabinę.
W dniach 25‐26 września Krzysztof Tęcza został zaproszony do Poznania
jako członek jury XIX Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej. Udało się
wówczas wypromować pozycję "Szklarska Poręba. Magiczne miasto Ducha Gór”,
wydaną przez oficynę AD REM z Jeleniej Góry. Właśnie tą książkę kol. Tęcza
dostrzegł wcześniej i uznając jej wyjątkową wartość zgłosił w imieniu właścicielki
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wydawnictwa, pani Renaty Chrześcijańskiej do Przeglądu. Jak się okazało zdobyła
ona II miejsce w kategorii przewodników.
Dnia 22 października Krzysztof Tęcza uczestniczył na Tour Salonie w
Poznaniu w uroczystości wręczania nagród przyznanych na XIX Ogólnopolskim
Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej. Była wówczas także okazja do
zwiedzenia stoisk targowych poświeconych turystyce.
Również 22 października, tylko późnym wieczorem Krzysztof Tęcza wziął
udział w 49 Ogólnopolskim Zlocie Sudeckich Przodowników Turystyki
Górskiej w Bolesławowie. Była tam spora grupa działaczy z Oddziału w
Lwówku Śląskim, którzy zdali egzaminy na Przodowników TG. Rano 23
października Krzysztof Tęcza dotarł do Wrocławia na 46 Dolnośląski Zlot
Przodowników Turystyki Pieszej. W imprezie tej oprócz niego uczestniczyła
również Antonina Sobierajska. Oboje z racji przynależności do
Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej wzięli udział w obradach tego
zespołu.
Dnia 5 listopada Krzysztof Tęcza wziął udział w pierwszym z cyklu,
seminarium krajoznawczym pt” Mijające krajobrazy Małopolski”. Zorganizowane
ono zostało przez działaczy z Krakowa oraz KK ZG PTTK. Zapoznaliśmy się wówczas
także z działalnością Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej w Krakowie, a później
zwiedziliśmy Ojcowski Park Narodowy.
Dnia 13 listopada Krzysztof Tęcza wziął udział w XI Sejmiku Krajoznawczym
pt "Kresowianie chronią dziedzictwo kulturowe Serbołużyczan". Impreza ta odbyła
się w ramach Dni Kultury Serbołużyckiej, a 21 listopada Krzysztof Tęcza poprowadził
kolejna wycieczkę Rajdu na Raty, w Góry Sokole.
Dnia 12 grudnia członkowie KK uczestniczyli w wycieczce kończącej
tegoroczny Rajd na Raty. Zorganizowano wówczas imprezę podsumowującą Rajd na
Raty, jak też dokonano podsumowania Krajoznawczych Spacerów ‐ imprezy naszej
Komisji. Z tej okazji wydrukowano dzięki pomocy pracowników biura naszego
Oddziału specjalne wydanie Informatora Krajoznawczego o nr 10 a, w którym
opisano wszystkie trasy spacerów oraz zamieszczono wiele zdjęć z wycieczek. Każdy
z uczestników Spacerów otrzymał tą publikację w prezencie, a do tego inne
wydawnictwa krajoznawcze.
Dnia 15 grudnia członkowie KK wzięli udział w spotkaniu opłatkowym
naszego Oddziału, podczas którego przewodniczący komisji krótko przedstawił
nasze tegoroczne dokonania.
W dniu 18 grudnia Krzysztof Tęcza wziął udział w jubileuszu Oddziału Ziemi
Lwóweckiej, na który został zaproszony. Kolejnym reprezentantem naszego
Oddziału był Andrzej Grzybowicz. Wspomnę tylko, że obaj otrzymali dyplomy za
współpracę z Oddziałem z Lwówka Śląskiego.
Jak już było powiedziane na początku Krzysztof Tęcza został wybrany do KK
ZG PTTK. Dlatego też brał udział w pracach tej komisji oraz uczestniczył w
zebraniach w Warszawie , Gdańsku, Elblągu, Olsztynie i Ojcowie. W ramach KK ZG
Krzysztof Tęcza jest członkiem Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa
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oraz redaguje kwartalnik KK o nazwie Krajoznawca, który stworzył i stara się
prezentować w nim tematykę krajoznawczą, jak i dokumentować prace KK ZG PTTK.

Schronisko na Sobótce. Foto: Krzysztof Tęcza

Komisja Krajoznawcza przy naszym Oddziale wydaje od stycznia 2010 roku
miesięcznik o nazwie Informator Krajoznawczy , w którym dokumentuje swoje
działania, jak i działania innych komisji naszego oddziału czy działaczy
zaprzyjaźnionych z nami. Zamieszczane są tam teksty krajoznawcze oraz dotyczące
tego co działo się w latach ubiegłych na naszym terenie. Informator stworzył
Krzysztof Tęczą. Jest on też autorem wszystkich zamieszczanych tekstów jak i zdjęć.
Informator ukazuje się w niewielkim nakładzie w formie papierowej. Natomiast, by
docierać do szerszej rzeszy krajoznawców, powstała także wersja elektroniczna
zamieszczana na stronie naszego Oddziału. Osoba która poświęca swój czas na
dostosowanie Informatora do tej formy to Andrzej Mateusiak. Dlatego składamy
mu słowa podziękowania.
Przy KK działa referat weryfikacji odznak krajoznawczych w składzie
Krzysztof Tęcza (przewodniczący), Zdzisław Gasz i Piotr Koliszko. W roku 2010
udało się zweryfikować odznaki wszystkim, którzy tego chcieli.
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Krzysztof Tęcza

Seminarium krajoznawcze "Mijające krajobrazy Ziemi
Żarskiej"
Gdy 5 listopada 2010 roku pojechałem do Krakowa aby wziąć udział
w pierwszym seminarium z cyklu, uświadomiłem sobie ile taka, wydawałoby
się niewielka impreza, potrafi dać. I chodzi mi tutaj nie tylko o wiedzę, ale o
uświadomienie nam wszystkim, zarówno jak zmienia się krajobraz wokół
nas, ale także to że często nie zauważamy tych zmian lub wręcz nie
zwracamy na nie uwagi. Dopiero właśnie takie ukazanie przez innych,
dosłownie wytknięcie palcem, pokazuje nam skale tych zmian. Dlatego też
gdy Krzysztof Mazurski dał mi znać iż 13 listopada odbędą się Dni Kultury
Serbołużyckiej , chętnie wybrałem się do Żar. Poruszano tam trochę inną
tematykę ale niektóre referaty pięknie komponowały się z naszym cyklem o
przemijaniu krajobrazu. Dlatego też po imprezie, kiedy to dyskutowałem z
kol. Elą Łobacz-Bącal z Oddziału Powiatu Żarskiego, zacząłem opowiadać
jej o pomyśle Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. O jego założeniach i że
szukamy chętnych do organizowania tego typu spotkań. Ela jest osobą
szybko reagującą na ciekawe pomysły toteż podchwyciła moją myśl.
Umówiliśmy się zatem, że skontaktujemy się niebawem w tej właśnie
sprawie. Zaczęliśmy przez Internet uzgadniać szczegóły i uściślać tematy
referatów. Wstępnie uzgodniliśmy kto wygłosi te referaty. Jednocześnie
staraliśmy się aby przekonać osoby te do przeredagowania swoich wystąpień
pod kątem zmian zachodzących na przestrzeni lat w krajobrazie Łużyc.
Ponieważ jednak nie chcieliśmy zamykać drogi innym chętnym do podjęcia
tematu, postanowiliśmy ograniczyć nasze wystąpienia do okolic Żar. Ziemi
tak bogatej w wydarzenia i zmiany, że można by nimi obdzielić kilka takich
spotkań. Gdy już to ustaliliśmy Ela zarezerwowała salę główną w żarskim
ratuszu. Trzeba było dokonać tego z wyprzedzeniem bowiem jest to także
sala ślubów. Na szczęście znaleźliśmy sobotę jeszcze bez rezerwacji, a
burmistrz miasta obiecał udostępnić wspomnianą salę. W połowie stycznia
wybrałem się do Żar by ostatecznie domówić z kol. Elą najważniejsze
szczegóły oraz pochodziłem trochę po mieście by porobić zdjęcia do
planowanego przeze mnie wystąpienia o zmianach na terenie Żar.
Wykonałem wówczas zdjęcie do plakatu i wspólnie zdecydowaliśmy o
ostatecznym programie, który podaliśmy do publicznej wiadomości.
Teraz pozostało już nam tylko pilnować by wszystko przebiegło bez
problemów. I tak oto dotrwaliśmy do 18 lutego. Ponieważ, zarówno Ela jest
niestrudzonym organizatorem imprez turystycznych i krajoznawczych wśród
młodzieży, jak i ja również staram się działać dla tej właśnie grupy wiekowej,
zdecydowaliśmy że seminarium będzie miało dwa dni, a pierwszy dzień w całości
poświecony będzie uczniom gimnazjum w Łęknicy. Dlatego też wycofaliśmy w tym
56

dniu referaty osób dorosłych. Chcieliśmy by młodzież pokazała, że potrafi zarówno
pomóc w przeprowadzeniu imprezy jak i ma coś do zaoferowania, jeśli chodzi o
swoją wiedzę. Wybraliśmy tylko trzy referaty ale za to dzieciaki, które je wygłaszały,
to laureaci Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Konkursu Krajoznawczego
"Poznajemy Ojcowiznę”.

W Parku Mużakowskim. Foto: Krzysztof Tęcza

Zatem w piątek, 18 lutego, spotkaliśmy się pod siedzibą PTTK w Żarach,
gdzie czekał autokar i wyruszyliśmy do Łęknicy, by odbyć zimowy spacer po Parku
Mużakowskim, wpisanym na listę dziedzictwa UNESCO. Jest to jeden z największych
tego typu obiektów w Europie. Sam park ma ponad 700 ha a do tego dochodzi
jeszcze las. Niektórzy mówią, że jest to fenomen, ponieważ na całym świecie parki
znajdują się w miastach a tutaj to miasto znajduje się w parku.
Ponieważ było nas dobrze ponad sto osób podzieliliśmy się na trzy grupy i
pod okiem przewodników wyruszyliśmy w teren. Prowadzili nas : Katarzyna
Jagiełło, Tadeusz Bojsza, Roman Sobera. Na początku były powitania i wiele miłych
słów, gdyż odwiedziło nas wiele osób nam przychylnych. Byli nawet goście z
Niemiec, którzy zapraszali na mającą niebawem mieć miejsce imprezę po ich
stronie granicy, której jak wiemy fizycznie już nie ma. Ale najważniejszą osobą był
gospodarz terenu, burmistrz Łęknicy pan Jan Bieniasz. Już nieraz okazał on swoją
przychylność do tego typu działalności.
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Po prawie dwugodzinnym spacerze dotarliśmy do Gimnazjum w Łęknicy,
gdzie zjedliśmy pyszny obiad i zwiedziliśmy Izbę Pamięci, którą opiekuje się Andrzej
Marszałek. Zgromadzono tu wiele ciekawych przedmiotów znoszonych przez
mieszkańców jak i uczniów. Gdyby nie brak czasu to kol. Andrzej opowiadałby nam
do rana. Jednak musieliśmy w końcu zacząć.
Poznaliśmy wreszcie dzisiejszego gospodarza, czyli panią Sławomirę
Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół w Łęknicy. To właśnie ona współpracowała z
nami przy organizacji piątkowej imprezy. Uroczyście seminarium otworzyła kol. Ela.
Później glos zabrała Danuta Cierpisz Przewodnicząca Lubuskiego Porozumienia
Oddziałów PTTK . A na końcu kilka słów, w imieniu KK ZG PTTK, wygłosił kol.
Krzysztof Tęcza. Oto co powiedział:
Witam wszystkich przybyłych.
We wrześniu 2010 roku odbył się w Olsztynie VI Kongres Krajoznawstwa
Polskiego. Kongresy organizowane są raz na 10 lat przez Polskie Towarzystwo
Turystyczno‐Krajoznawcze i mają na celu umożliwienie krajoznawcą ustalenie
kierunków w jakich powinien przez najbliższe 10 lat iść ruch krajoznawczy i
turystyczny. Tak też było tym razem. Ustalono takie kierunki. Uznano także iż
krajoznawstwo jest jednym z najważniejszych elementów turystyki. Jest
wyznacznikiem tej turystyki. A krajoznawcy powinni , może nie tyle, co stać na
straży krajobrazu, ale starać się uczulać innych nad zmianami zachodzącymi w tym
właśnie krajobrazie. Przede wszystkim zmianami negatywnymi. Bo często zdarza
się, że osoby odpowiedzialne za te zmiany po prostu ich nie dostrzegają. Właściwie
nie dostrzegają ich strony negatywnej. A przecież piękny i harmonijny krajobraz to
nasze dobro najcenniejsze. I właśnie dlatego, musimy stać na straży tego dobra. A
kto lepiej będzie czuwał nad tym jeśli nie krajoznawcy. Krajoznawcy, którzy są
uczuleni na piękno nas otaczające, krajoznawcy, którzy , mimo różnych zapatrywań,
w tej jednej sprawie są zgodni i zawsze staną murem w obronie tego piękna.
Dlatego Towarzystwo nasze, patrząc na zachodzące zmiany w życiu codziennym, na
zmieniającą się hierarchię wartości, musi dbać o kadrę krajoznawczą , wybiegając w
przyszłość. Bo przecież to , że ktoś interesuje się krajoznawstwem wcale nie
oznacza, że będzie krajoznawcą. Prawda jest taka, że na kilkunastu
zaangażowanych krajoznawców wybitnym jest jeden. I właśnie dla nas
najważniejsze są poszukiwania tych pojedynczych osób. Tych perełek. Dlatego
szukamy wśród młodzieży osób, które będą kontynuatorami naszego dzieła. Osób z
których może wyrosną prawdziwi krajoznawcy. I żeby wszystko było jasne: nie jest
to nasz , nasz czyli Towarzystwa, kaprys, tylko twarda rzeczywistość. Życie
wymusza to na nas, bo jak sami nie pomożemy tym młodym w odkryciu pasji, to kto
nas zastąpi.
Dlatego właśnie podczas organizowanych przez Komisję Krajoznawczą
Zarządu Głównego PTTK seminariów krajoznawczych pod wspólną nazwą"
Przemijanie krajobrazu Polski", będziemy starać się by brali w nich udział ludzie
młodzi. I właśnie dlatego dzień dzisiejszy zorganizowany jest dla pokazania, że
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mamy tutaj , w Łęknicy, taką właśnie młodzież. Wchodzącą w życie, a jednocześnie
starającą się realizować swoje pasje. Pozytywne pasje. I dziękując nauczycielom,
którzy na pewno mieli swój przyczynek do powstania czy ukierunkowania tych pasji,
dziękuję również, w imieniu Komisji Krajoznawczej, Wam , młodzieży, za to że
chcecie, że potraficie, że realizujecie się. Czyńcie tak dalej, to my, wasi starsi
koledzy, nie będziemy się obawiać ,że ruch krajoznawczy zaginie.

Izba Pamięci w Łęknicy. Foto: Krzysztof Tęcza

Klaudia Kosewicz , która jako pierwsza przedstawiła nam swój referat, jest
uczennicą Gimnazjum w Łęknicy. Tytuł jej wystąpienia brzmiał: „Łużyce, krótki rys
historyczny”. Przede wszystkim podała nam ona kilka ogólników wprowadzających
nas w temat. Następnie przeszła do szczegółów. I zaskoczyła niektórych. Widać było
wyraźne zaciekawienie na twarzach niektórych gdy mówiła o państwach
stanowych, o ich cechach charakterystycznych. Wyjaśniła, że były zawsze dwa
stany: miejski i wiejski. Ukazała także zagrożenia jakie występują dla Serbołużyczan,
których z roku na rok jest coraz mniej.
Z kolei Wojciech Lewicki uczeń V LO w Zielonej Górze i absolwent
Gimnazjum w Łęknicy, zatytułował swoje wystąpienie:” Nasz Skarb‐Park
Muzakowski i Łuk Mużakowa”. Uzmysłowił nam o jak duży obszar chodzi. Łuk
Mużakowski ma bowiem kształt podkowy o wymiarach 40 na 4 kilometry. Jest to
największa na świecie morena czołowa. Przedstawił szatę roślinną oraz
zaprezentował zwierzęta jakie tu żyją. Pokrótce przedstawił także historię
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wydobywania węgla brunatnego na tym terenie. A wszystko to zobrazował
pokazem pięknych zdjęć. Trzeba przyznać że było to bardzo piękne wystąpienie.

Młodzież przedstawia swoje referaty. Od lewej: Klaudia Kosewicz, Wojciech Lewicki i Roksana
Bieszczad. Foto: Krzysztof Tęcza

Jako ostatnia zaprezentowała się Roksana Bieszczad, również uczennica Gimnazjum
w Łęknicy, która opowiedziała o wydobyciu węgla brunatnego na Łużycach Dolnych.
W sposób niezwykle wyczerpujący omówiła ona historię kopalnictwa na tym
terenie. Wspomniała o wielu kopalniach, w tym o kopalni Babina, chyba najbardziej
znanej. Ponieważ akurat znam dość dobrze tą tematykę musze powiedzieć, że
wykonała ona wielką pracę aby przygotować się do tego wystąpienia.
Po wysłuchaniu wszystkich udaliśmy się z powrotem do Żar gdzie
przenocowaliśmy w ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy. Dodam tylko, że
na sali było około 130 osób a z tego dwie trzecie to młodzież. Patrząc na ich
zaangażowanie i zainteresowanie muszę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że
nasze seminarium trafiło na podatny grunt. Na pewno długo będzie się jeszcze
dyskutować na przedstawione tematy.
Nazajutrz, czyli w sobotę 19 lutego 2011 roku o godzinie 10, rozpoczęliśmy
drugą część seminarium. Tym razem skierowaną głównie do dojrzałych już
krajoznawców oraz osób interesujących się takimi zagadnieniami. Oczywiście wstęp
był wolny i mógł przyjść każdy kto tylko miał taką potrzebę. Koleżanka Elżbieta
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Łobacz‐Bącal przywitała wiceburmistrza Żar pana Patryka Falińskiego, który
powiedział kilka zdań. Widać było, że jest on zaangażowany w sprawy ukazujące
zarówno historię jak i dzień dzisiejszy miasta dla którego pracuje. Następnie kol.
Krzysztof Tęcza przywitał przybyłych gości z ramienia PTTK. Przede wszystkim
Przewodniczącego Komisji Krajoznawczej ZG, kol. Józefa Partykę, kol. Danutę
Cierpisz, Przewodniczącą Lubuskiego Porozumienia Oddziałów PTTK, nowo wybraną
Prezes Oddziału Powiatu Żarskiego, kol. Ingridę Węgrzyn oraz Przewodniczącego
Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa , kol. Mieczysława
Wojeckiego. Kol. Ingrida w kilku słowach przedstawiła plany swojego oddziału.
Koleżanka Danuta nieco szerzej omówiła sprawy związane z pracami nad kanonem
regionalnym, nad stanem zaawansowania prac nad nim. Odniosła się do VI
Kongresu Krajoznawstwa Polskiego. Do tego co on wniósł w życie krajoznawców.
Nawiązała także do uchwały PTTK mówiącej, że obecny rok jest Rokiem Turystyki
Rodzinnej. Na koniec powiedziała kilka miłych słów odnośnie dnia wczorajszego.
Bardzo jej się podobało uczestnictwo w imprezie takiej ilości młodzieży.

Przewodniczący Komisji Krajoznawczej Józef Partyka prezentuje założenia seminarium. Foto:
Krzysztof Tęcza

Jako pierwszy wystąpił kol. Józef Partyka. Wyjaśnił on skąd wziął się pomysł na
takie seminaria. Po co one są potrzebne i czy w ogóle są one potrzebne. Myślę, że
po wysłuchaniu jego wywodu, już nikt nie będzie miał wątpliwości iż należy
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organizować podobne spotkania. Kol. Józef zwięźle przedstawił podstawowe
zmiany zachodzące w naszym krajobrazie. Zarówno te dobre jak i złe. Stwierdził,
zgodnie z prawdą, że niestety nie możemy powstrzymywać wszystkich złych zmian.
Są one bowiem spowodowane naszym stylem życia. Ale uzmysłowił także nam, że
możemy starać się je ograniczać. Kol. Partyka uwypuklił rolę krajoznawców w
procesie utrwalania ginącego krajobrazu. Oprócz prezentowania takich zmian
podczas seminariów będą się oni starali zapisywać je w wydawnictwach
poseminaryjnych, których jednolity wzór został zatwierdzony przez Komisje
Krajoznawczą. Przypomniał o pierwszym seminarium z cyklu jakie odbyło się w
listopadzie w Krakowie. Zatem to w Żarach jest drugim tego typu w Polsce. Kolejne
planowane są w Otwocku i Jeleniej Górze.

Elzbieta Łobacz‐Bącal i Wiceburmistrz Miasta Żary Pan Patryk Faliński. Foto: Krzysztof Tęcza

Na dzisiejszą część seminarium zaprosiliśmy do wygłoszenia referatów 6 osób.
Pierwsza z nich, to Tomasz Nowiński. Wygłosił on referat :” Archeologiczne
fragmenty z dziejów miasta a współczesność”. Ponieważ autor wystąpienia jest
archeologiem nie tylko z nazwy, nie miał żadnych problemów z przekazywaniem
nam ciekawostek z wykopalisk prowadzonych na terenie miasta. W końcu brał
udział we wszystkich prowadzonych tutaj pracach. Dzięki temu mógł obalić kilka
mitów np. o istnieniu jakiejś zabudowy w konkretnych miejscach. Po
przeprowadzonych pracach wykopaliskowych okazywało się, że są to tylko legendy.
Potwierdził natomiast istnienie osady kościelnej. Pokazał nam wiele zdjęć ze
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stanowisk archeologicznych, w których odkryto ulice i chodniki zbudowane z
drewna. Mało tego okazało się iż Żary były kiedyś wyjątkowo czystym miastem. Nie
dość , że nie znaleziono tutaj śmieci, które jak wiadomo, są najcenniejszym
znaleziskiem dla każdego archeologa, to
natrafiono na liczne rynsztoki
poprowadzone wzdłuż ulic. I to znacznych rozmiarów, patrząc na nie z perspektywy
czasów dzisiejszych. Na koniec, ze smutkiem stwierdził, że jeśli chodzi o odkrycia
tyczące starych dziejów to Żary pod tym kątem są bardziej znane za granicą niż na
miejscu. To przybywający tu pasjonaci potrafią o wiele więcej powiedzieć na ten
temat niż mieszkańcy. Jednak w swojej pracy stara się on zmieniać to i dlatego
bardzo chętnie dzieli się swoją wiedzą z innymi.

Osoby prezentujące referaty. Od lewej: góra Krzysztof Tęcza, Tomasz Nowiński, Zbigniew Kasprzak;
dół Mirosław Olszański, Rafał Szymczak, Jacek Niezgodzki; w środku Józef Partyka. Foto: Krzysztof
Tęcza

Zbigniew Kasprzak wygłosił referat o tajemniczym tytule: „Jasień, Lubsko, Brody”…
Najpierw rzucił on kilka haseł. Najmniejszy krzyż pokutny, najwyższe wzniesienie,
najwęższa ulica, najstarszy w Europie widelec (Lubsko),Benedykt Solfa, Telemann,
ostatnia cesarzowa Niemiec. Wspaniałe budowle świeckie i kościelne. Prawda, że
intrygujące? Jego słowa tak nas zelektryzowały, że nastawiliśmy uszy i czekaliśmy
co będzie dalej. On tymczasem mówił o kulturze europejskiej jako o całości, ale
jako o kulturze złożonej z kultur poszczególnych narodów zamieszkujących te
tereny. Powiedział o starej prawdzie. Ważny jest nie tylko dorobek materialny ale
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także ten duchowy. Myślę, że trzeba tu się z nim zgodzić. Ba, uważam nawet, że
czasami dorobek duchowy jest ważniejszy od materialnego. Tym bardziej iż np.
budowle mogą ulec zagładzie a przekazy zawsze pozostaną , może nieraz w formie
szczątkowej, ale zawsze coś dotrwa dla następnych pokoleń. Choćby w bajkach,
które są ulubionym materiałem do badań przez autora. Zbiera on wszystkie
przekazy mówiące o skrzatach, krasnoludach, ludkach, smokach, wodnikach itp.
Jest tylko jeden warunek. Wszystkie te istoty muszą pochodzić z tych terenów. Czyli
muszą być to przekazy lokalne. Ciekawe, że w niektórych przekazach, wydawałoby
się, iż zawarte w nich wiadomości można wsadzić w bajki, a tak naprawdę, po
głębokiej analizie okazuje się, że są w nich zawarte fakty historyczne. Muszę dodać
tutaj, że autor swoje opowieści obrazował pięknymi zdjęciami. A na jednym z nich
wypatrzyłem pomnik 15 południka koło Jasienia. Do tej pory wydawało mi się, że
takie pomniki są tylko w Trzęsaczu, Gorlitz, w Czechach i Austrii. A tu proszę.

Główni organizatorzy seminarium, Elżbieta Łobacz‐Bącal i Krzysztof Tęcza. Foto: Krzysztof Tęcza

Rafał Szymczak to człowiek, który zaprezentował temat do niedawna niepopularny.
Tytuł jego referatu to:” Żarskie piekło, amerykański nalot w 1944 roku”. Tak, tak. Do
tej pory zdawało się to nie docierać do ludzi. To właśnie tutaj miały miejsce naloty
dywanowe. To właśnie tutaj setki bombowców amerykańskich, wspierane jeszcze
większą ilością chroniących je myśliwców, zrzucały tony bomb, niszcząc wszystko
co się dało. Oczywiście mieli oni precyzyjny plan obiektów jakie powinni zniszczyć.
Niestety w wyniku złych warunków atmosferycznych bomby przeważnie nie trafiały
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w określone cele. Aby wszystko było jasne trzeba dodać, że w czasie II wojny
światowej, tereny te należały do Niemiec i że to właśnie do Żar przeniesiono
zakłady przemysłu lotniczego z obszarów zagrożonych alianckimi nalotami.
Produkowano tu słynne samoloty o nazwie Focke Wolf TA‐154, 190, czy wreszcie
152, uważany za najlepszy myśliwiec wysokonośny tamtych czasów. Mało tego,
stacjonujące tu samoloty niemieckie brały niejednokrotnie udział w
bombardowaniach Warszawy. Ciekawostką był fakt wyrzucania bomb z samolotów
niemieckich boczną wyrzutnia co obserwowane z dołu robiło wrażenie jakby bomby
były wyrzucane szuflą. Jednak tak nie było. Ponieważ nalot w kwietniu 1944 roku
nie przyniósł spodziewanych efektów, powtórzono go pod koniec maja. Wtedy
uznano że zniszczono 50 % zdolności produkcyjnej niemieckich fabryk i zaprzestano
dalszych bombardowań. Całe szczęście bo nic by nie zostało z miasta. Autor
zaprezentował nam zdjęcia obrazujące zniszczenia jakich wówczas dokonano.
Patrząc na te zdjęcia naprawdę można się załamać.

Od lewej: Jacek Niezgodzki, Danuta Cierpisz, Patryk Faliński, Zbigniew Kasprzak, Ingrida Węgrzyn,
Rafał Szymczak, Mirosław Olszański, Krzysztof Tęcza, Elżbieta Łobacz‐Bącal. Foto: Krzysztof Tęcza

Jacek Niezgodzki podjął następujący temat: „Informacje gospodarcze na dawnych
mapach Dolnych Łużyc”. Pokazał on nam najstarszą mapę z początków XV wieku.
Oczywiście była to już tylko rekonstrukcja. Ciekawe było to, że wykonano ją
jeszcze w kształcie koła. Następne mapy swoim kształtem przypominały już mapy
dzisiejsze. Z tą tylko różnicą, że ich układ był odwrotny. Nie północny ale
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południowy. Bardzo ciekawe są informacje zawarte na starych mapach. Trzeba
jednak umieć je czytać. Okazuje się, że obecnie większość osób przyjmuje je za
piękne ozdoby. A tak naprawdę są w nich zawarte informacje gospodarcze. Można
z nich wyczytać ile było w danej miejscowości młynów, ile zakładów produkcyjnych,
co one produkowały, ile było tartaków itp. Jako ciekawostkę obejrzeliśmy mapę
wydaną w Berlinie , w 1942 roku. Zaznaczono na niej autostradę A‐18 Wrocław –
Berlin oraz odcinek autostrady A‐4, który dopiero co został zbudowany. Jest też na
tej mapie projekt drogi ułożonej po 15 południku. Niestety nie została ona
zrealizowana, a szkoda.
Mirosław Olszański uraczył nas opowieścią o jedynym kinie w Żarach.
Nazywało się ono Pionier i było to pierwsze w okolicy kino panoramiczne. Dlatego
na frekwencję nie narzekano. Znamiennym jest fakt , że podczas wyświetlania
Krzyżaków w 1960 roku, film ten obejrzało 56 tysięcy widzów, a miasto Żary liczyło
wówczas 26 tysięcy mieszkańców. Na plakacie reklamującym ten film umieszczono
ciekawy napis „O sromotnej klęsce zakonu krzyżackiego”. To jednak nic. Pan
Olszański mówił takie rzeczy, że wydają się one nieprawdopodobne. Otóż w tych
odległych czasach kino posiadało pomieszczenie gdzie mama mogła zostawić pod
opieką bileterek swoje dziecko, a sama spokojnie w tym czasie obejrzeć sobie film.
Mało tego bileterki jeśli zachodziła taka potrzeba przyszywały odpadające guziki w
garderobie widzów. Na premiery przyjeżdżali wówczas aktorzy, reżyserzy. Byli tu
praktycznie wszyscy. Aby nie być gołosłownych podam kilka nazwisk: Beata
Tyszkiewicz, Daniel Olbrychski, Zofia Merle, Janusz Gajos, Józef Nowak, Andrzej
Wajda. Dalej nie będę wymieniał bo zabrakło by miejsca. Dodam tylko, że autor
tego wystąpienia zaprzyjaźnił się z wieloma z nich i nawet udało mu się wziąć
udział, jako statysta, w nakręcanym właśnie filmie. Poza tym pokazał on nam wiele
fotosów i afiszy, jakie w tamtych czasach były normą. Myślę że tytuł tego
wystąpienia : „Z miłości do kina”, jak najbardziej odzwierciedla pasje pana
Olszańskiego. Gołym okiem widać, że człowiek ten umiłował sobie świat filmu
ponad wszystko. Oby więcej było takich ludzi.
Ostatnim, który wygłosił swój referat był Krzysztof Tęcza. Ukazał on
„Zmiany w krajobrazie na przykładzie miasta Żary”. Słowa swoje zobrazował
zdjęciami zrobionymi w Żarach, a próbował uzmysłowić słuchaczom, że zmiany w
krajobrazie to nie tylko te wielkie, widoczne, ale także zmianami są także rzeczy
mniejsze, np. nowa ławeczka na chodniku, rzeźby, czy choćby remont kamienicy.
Wszystkie takie działania powodują zmianę w krajobrazie. Są to zmiany dobre. Są
jednak także zmiany negatywne. Choćby duże nagromadzenie reklam w jednym
miejscu. Jako przykład zmian pozytywnych pokazał budynek ratusza. Gdy go
zbudowano była to typowa siedziba władz miasta. Obiekt ten posiadał wieżę.
Niestety w 1944 roku , podczas nalotu, została ona zniszczona. Na odbudowę
musieliśmy czekać aż do 2010 roku. Spowodowane to było dużymi kosztami jakie
trzeba było ponieść by przywrócić stan pierwotny. Są czasami jednak zmiany
negatywne, które usuwamy prawie natychmiast. Choćby pożar właśnie ratusza w
maju 2010 roku, podczas uroczystości związanych z obchodami 750‐lecia miasta. W
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ciągu kilku godzin zasłonięto zniszczenia a w kilka miesięcy doprowadzono budowlę
do stanu wzorcowego. Najważniejsze jest jednak to by nie tylko zauważać wszystkie
zmiany, i te duże i te drobne, i te negatywne i te pozytywne, ale przede wszystkim
to, by jeśli jest taka możliwość, eliminować zmiany, właśnie negatywne. Bo taką
postawą możemy doprowadzić do tego, że krajobraz mimo zmian zachodzących w
sposób zarówno ciągły jak i nieunikniony, może wciąż nas zachwycać. A to jest nie
do przecenienia.

Piosenki turystyczne śpiewali członkowie zespołu muzycznego utworzonego przez żarskich
turystów. Foto: Krzysztof Tęcza

Aby wypowiedzi nasze nie były zbyt monotonne robiliśmy przerywniki, podczas
których zespół złożony z turystów grał i śpiewał piosenki turystyczne, zarówno te
znane, jak i mniej wpadające w ucho. Wygląda że wszyscy byli zaciekawieni.
Na koniec Krzysztof Tęcza, w imieniu Komisji Krajoznawczej ZG PTTK,
podziękował wszystkim osobą, które przyczyniły się do realizacji seminarium,
będącego drugim w skali kraju, po krakowskim. Powiedział, że siłą rzeczy będzie
ono brane przez kolejnych organizatorów za wzór do naśladowania. Największe
jednak podziękowania złożył kol. Eli Łobacz‐Bacal, która to włożyła wiele trudu w
przygotowanie tego spotkania. Dalej stwierdził, że Polskie Towarzystwo
Turystyczno‐Krajoznawcze to organizacja skupiająca oprócz turystów, jakbyśmy to
powiedzieli konsumpcyjnych, całe rzesze krajoznawców, którym leży na sercu nie
tylko poznawanie naszego kraju, jego historii, czy wreszcie zmian zachodzących na
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przestrzeni lat. Ale także, a może przede wszystkim działaczy, którzy chcą się ta
wiedzą dzielić z innymi. Działaczy, którym to dzielenie sprawia radość. I przede
wszystkim działaczy, dla których młodzież i dzieci, będące naszą przyszłością, są
najważniejsze. To właśnie dla nich widzą oni sens swoich działań. Towarzystwo
nasze jest dumne z tego, że w naszych szeregach mamy takich działaczy jak Ela
Bącal, bo to właśnie dzięki takim działaczom PTTK jest postrzegane pozytywnie.
Zwłaszcza gdy działacze ci pracują wspólnie, gdy nawzajem wspierają swoje
działania.
A panu burmistrzowi miasta Żary chciałbym pogratulować, że pracują u
niego tacy właśnie urzędnicy, zaangażowani i dbający o dobro mieszkańców,
zwłaszcza tych najmłodszych. Życzę by miasto Żary rozwijało się dalej i byśmy
mogli, za jakiś czas , poznać te zmiany.
Po części oficjalnej zaprosiliśmy wszystkich do dyskusji, już na gruncie
prywatnym. A my tzn. Kol. Ela i ja, wzięliśmy się do porządków tak by pozostawić
salę w stanie w jakim ją zastaliśmy. Wstępnie ustaliliśmy, że podobne seminarium
zorganizujemy w przyszłym roku. Dlatego prosimy wszystkich zainteresowanych by
zaglądali na stronę KK ZG i na stronę Oddziału PTTK w Żarach, by nie przegapili
terminu naszego kolejnego spotkania.

Witold Kliza

Kopiec Grunwaldzki w Palczowicach
oświęcimski, woj. małopolskie

–

pow.

Rocznicę bitwy grunwaldzkiej obchodzono we wszystkich zaborach, ale na
kształt uroczystości miały wpływ warunki polityczne. Najłatwiej było organizować
obchody w zaborze austriackim. Mieszkańcy Palczowic postanowili więc wznieść
kopiec upamiętniający zwycięstwo sprzed pięciu wieków. Inicjatorami tego
przedsięwzięcia byli Tadeusz Gołda, Jan Nowotarski i Władysław Wachman, którzy
swoim entuzjazmem porwali całą społeczność Palczowic oraz sąsiednich wsi Smolic
i Grodziska.
Wyłoniono Komitet Budowy Kopca Grunwaldzkiego w Palczowicach w
składzie: Tadeusz Gołda – przewodniczący, Franciszek Popiel – sekretarz, Jan
Nowotarski – skarbnik, oraz członkowie : Ludwik Gołda, Jan Gwóźdź, Jan Franciszek,
Józef Kozubek, Jakub Szewczyk. Gmina przekazała na ten cel teren pastwiska przy
ówczesnej drodze do przysiółka Rabusiowie. Miejsce pod kopiec oznaczono
wysokim masztem.
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Sypanie kopca uroczyście rozpoczęto 18 września 1910 roku. Na miejsce,
gdzie miał powstać, udali się po nabożeństwie mieszkańcy Palczowic, Gniazdo
Sokolstwa Polskiego i Ochotnicza Straż Pożarna z Zatora oraz ludność okolicznych
wsi. Obok masztu ustawiono prowizoryczne podium z kilku taczek, skąd
przemówienie wygłosił Władysław Wachman, nauczyciel szkoły w Palczowicach.
Budowa trwała do wiosny 1912 roku. W tym czasie Komitet, organizując
imprezy kulturalne i rozrywkowe, zbierał fundusze, które pozwoliły na wykonanie
ogrodzenia terenu wokół kopca oraz zakupienie i wykonanie kamiennego obelisku
na zwieńczeniu stożka.
Akt erekcyjny z historii budowy kopca grunwaldzkiego, z fotografiami,
opisem wsi i obiegowymi monetami umieszczono w blaszanym pojemniku, który
ulokowano wewnątrz kopca. Na głazie kamiennym tworzącym obelisk wyryto napis:
PAMIĄTKA GRUNWALDU 1410‐ 1910‐ PALCZOWICE
Kopiec poświecono 5 maja 1912 roku. W następnych latach na jego szczycie
postawiono żelazny krzyż, u którego podnóża przykuta była tarcza z orłem polskim i
dwa skrzyżowane miecze. Otoczenie kopca obsadzone zostało żywopłotem, a
cztery strony świata wyznaczały cztery nowo posadzone dęby.
W kronice szkolnej w Palczowicach nauczyciel Władysław Wachman w 1912
roku napisał: ”Niechajże więc stoi i sławi wielkie zwycięstwo – niechaj patrzących
nań utwierdza w walce o prawa narodowe nadzieja, że przy zgodnej pracy dla
Ojczyzny – przy pielęgnowaniu ideałów polskich zajaśnieje jutrzenka swobody dla
Matki naszej Polski”. Niepodległość nadeszła, ale gdy nastąpiła okupacja
hitlerowska ginęli nie tylko ludzie, ale niszczono też zabytki i pamiątki kultury
narodowej. Zburzono także kopiec w Palczowicach.
W 1964 roku grono mieszkańców postanowiło go odbudować. Powołano
komitet koordynujący prace budowlane, które wykonano przy pomocy sprzętu
zmechanizowanego. Formowanie figury kopca i roboty wykończeniowe
zrealizowano ręcznie. Duża pomoc przy budowie okazały okoliczne zakłady pracy.
Odsłonięcie odbudowanego kopca nastąpiło 25 sierpnia 1966 roku. I znów
jak przed 57 laty, udział w tej uroczystości wzięło społeczeństwo a zwłaszcza
młodzież z niemal całego powiatu. Odsłonięto też wówczas na kopcu tablicę
pamiątkową z napisem , którego treść, uaktualniona w czasie renowacji obiektu w
1998 roku , brzmi:
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1410 1910

966‐ 1966

W DOWÓD HOŁDU I CZCI BOHATEROM GRUNWALDU.
KOPIEC USYPANY W 500‐LETNIĄ ROCZNICĘ ZWYCIĘSTWA NAD KRZYŻAKAMI
A ZNISZCZONY PRZEZ HITLEROWCÓW W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
PO RAZ DRUGI Z OKAZJI 1000‐LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO WZNIEŚLI MIESZKAŃCY
PALCZOWIC
ODREUSTAROWNY PRZEZ GMINĘ ZATOR W 1998 ROKU W 80 ROCZNICĘ
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – 11 LISTOPADA 1998 ROKU.

Krzysztof Tęcza

Spotkałem szczęśliwych turystów
Intrygujący tytuł. Prawda? Bo cóż mam na myśli. W zasadzie to żaden
problem spotkać, podczas imprezy turystycznej czy krajoznawczej, szczęśliwych
ludzi. Takich którzy przybywają na kolejne imprezy by spotkać się ze znajomymi, by
poznać coś nowego, ale także po to by , już po części oficjalnej, w zaciszu schroniska
czy innego miejsca noclegowego, spotkać się z innymi uczestnikami i powspominać
dawne dzieje. Spotkałem ostatnio grupę turystów, o przepraszam, może
właściwszym będzie tutaj użycie określenia działaczy turystycznych, z ziemi
lubuskiej. Naprawdę było o czym posłuchać. Przeżyli oni niesamowite przygody
podczas swoich wojaży, właściwie po całym świecie. Okazało się jednak, że część z
nich to wytrawni turyści kolarze. Zatem nasza rozmowa zeszła właśnie na ten
temat. I cóż się wtedy okazało. W śród osób z Gubina byli Małgorzata Pleszyniak i
Antoni Fudali. Początkowo nie zwracałem uwagi na ich dziwne zachowanie,
wyróżniające ich wśród obecnych. Byli mili dla siebie i jakby zauroczeni sobą. Po
chwili sprawa wyjaśniła się. Okazało się , że to "para młoda". Tak, to właśnie oni byli
sprawcami wielkiego zamieszania na 50. Ogólnopolskim Zlocie Przodowników
Turystyki Kolarskiej, jaki zorganizowano na przełomie maja i czerwca 2010 roku w
Myszkowie. Po raz pierwszy w 50‐letniej historii zlotów odbył się ślub uczestników
tej imprezy. Ceremonia miała miejsce w Urzędzie Stanu Cywilnego w Myszkowie, a
ślubu udzielił osobiście burmistrz Myszkowa, pan Janusz Romaniuk. Następnie
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młodzi zajęli miejsce w specjalnie podstawionej rikszy i ruszyli w towarzystwie pół

Małgorzata Pleszyniak i Antoni Fudali, pobrali się podczas 50. Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników
Turystyki Kolarskiej. Foto: Krzysztof Tęcza

tysiąca rowerzystów na stadion, gdzie nastąpiło otwarcie zlotu. Miałem zatem
okazje porozmawiać z nimi, o ich zainteresowaniach i o tym jakie teraz planują
wspólne imprezy. Oczywiście turystyczne. Nie będę tutaj zdradzał ich planów.
Powiem tylko, że są one imponujące. Mam nadzieje, że niedługo znowu spotkamy
się na którejś z imprez, bo ich radość z życia jest zaraźliwa i udziela się nam
wszystkim.
Alicja Wrzosek

Rok turystyki rodzinnej 2011 na Pomorzu
Od 1 stycznia 2011 r. imprezy turystyczne organizowane w Oddziale
Morskim PTTK w Gdyni skierowane były do rodzin, głównie do dzieci i ich rodziców.
W zimowych wycieczkach uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum
z opiekunami i rodzicami. W styczniu i lutym b.r. w dwóch wycieczkach śladami
Bernarda Chrzanowskiego oraz w dwóch po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
wzięło udział blisko 400 uczestników w tym 80 dzieci niepełnosprawnych. Młodzi
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uczestnicy wycieczek zbierali punkty na odznaki turystyki kwalifikowanej i odznaki
krajoznawcze. Klub Krajoznawców „BLIZA” pamiętał również o turystach seniorach,
o tych którzy ze względów zdrowotnych nie mogą chodzić na wycieczki.
Organizował dla nich spotkania krajoznawcze w Klubie Turysty a także odwiedzał
ich w miejscu zamieszkania. Jednym ze znanych działaczy PTTK i ZHP jest Józef
Janta‐Połczyński, Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK i harcmistrz ZHP z
Sopotu, należący do O/M PTTK w Gdyni. W ubiegłym roku pogorszył się jego stan
zdrowia. Instruktorzy Krajoznawstwa z O/Morskiego w PTTK w Gdyni składali
wizyty swojemu koledze w Domu Opieki Społecznej w Sopocie. Z życzeniami
świątecznymi przekazali materiały krajoznawcze, m.in. kwartalnik PTTK Jantarowe
Szlaki, Gościniec i kalendarze PTTK i LOP na 2011 rok. Natomiast działacze
O/Gdańskiego PTTK Urszula i Roman Boszkowie podarowali odzież i ozdoby
świąteczne. W tym roku pisząca te słowa wraz z Heleną Kuczkowską i Barbarą
Porażyńską pomogła urządzić pokój w Domu Opieki Społecznej, wyposażając go w
obrazy i dywaniki. Wizytę panu Józefowi złożył też Klub Krajoznawczy „Esperanto” z
Marią Markowską, współpracująca z panem Józefem. W związku z organizowaną
sesją historyczną przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tucholi pt. Ród Janta‐
Połczyńskich na przestrzeni dziejów w dniu 28 lutego 2011 r. przewieźliśmy
prywatnym autem Józefa Jantę‐Połczyńskiego z Sopotu do Tucholi. Sesje
przygotował Michał Folega, uczeń III klasy ZSO w Tucholi, młody badacz historii
rodu Janta‐Połczyńskich. Po czterech miesiącach pobytu pana Józefa w DOS była to
pierwsza jego wycieczka wyjazdowa. W czasie podróży opowiadał on historię
swojego dzieciństwa, spędzonego na terenie obecnego województwie kujawsko‐
pomorskiego. Wykazał się niesamowitą pamięcią . W spadku od rodziców otrzymał
majątek w Żabiczynie, prawie 100 ha z dworkiem ziemiańskim, niestety
skonfiskowanym w ramach reformy rolnej po wojnie. Pan Józef nadal walczy o
swoją ojcowiznę i ma nadzieję, że sprawiedliwość zwycięży. Następne spotkanie to
imieniny Józefa, przypadające 19 marca i możliwość przekazania nowinek
krajoznawczych.

Krzysztof Tęcza

Dusze pokutujące
Dusze pokutujące były to dusze ludzi złych za życia, którzy musieli
odpokutować swoje winy po śmierci. Porównując treść przekazów ludowych,
można dojść do jednego wniosku: im bardziej bogaty był człowiek tym większym
był grzesznikiem. Nic więc dziwnego, że dusze biednych i wyzyskiwanych chłopów
pojawiały się bardzo rzadko, natomiast dusze panów, ekonomów i tym podobnych
były powszechnie spotykane.
Zabieraniem dusz do piekła trudnili się diabli. Ale nie wszystkie dusze
trafiały tam bezpośrednio. Niektóre musiały najpierw odbyć pokutę na ziemi. W
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tym też przypadku rola diabła sprowadzana była do sprawiedliwego sędziego,
karającego grzeszników. W związku z taką funkcją diabeł był szanowany wśród
chłopów. Wierzono, że przychodzący po wybraną duszę przybierał on postać
czarnego Etiopczyka lub czarnego kozła ziejącego ogniem. Jeżeli zaś chodzi o same
dusze pokutujące, to przybierały one różne formy. Jeszcze dzisiaj niektórzy wierzą,
że błąkające się po łąkach ogniki, to właśnie dusze osób złych. Widywano również
zjawy pod postaciami: jeźdźca bez głowy pędzącego na koźle lub młynarza
obracającego koła nieistniejącego już młyna. Wspomniane wyżej błędne ognie,
zwane również świckami, omentrami, granicznikami, były duszami nieuczciwych
geometrów czyli ludzi, którzy oszukiwali przy pomiarach. Działały one głównie w
nocy. Z przekazów osób, które widziały te ogniki wiemy, że były to żywe płomienie
lub wysokie postacie, ubrane w białą koszulę i wydające niebieski blask. Innym
razem była to święcąca kula umieszczona w środku lub na końcu długiego kija.
Czasami widywano geometrów ubranych na czarno, chodzących po łąkach i polach,
przyświecających sobie wielką latarnią. Rzadko, ale pojawiały się błędne ognie pod
postacią żyrafy z latarnią zamiast głowy.
Świcki były różne: łagodne i złośliwe. Pierwsze nie czyniły krzywdy, wręcz
przeciwnie. Znane były przypadki, kiedy tylko dzięki ich pomocnemu światłu
zbłąkani znajdowali zagubioną w nocy drogę. Jednak gdy trafiało się na swicka
złośliwego, bywało różnie. Przetrwały opowiadania o tym, jak to świcek za
uderzenie batem bądź ordynarne zachowanie, spojrzeniem w oczy wypalał je.
Miało kiedyś miejsce następujące wydarzenie. Pewny gospodarz zakpił sobie z
granicznika i w tym samym momencie ujrzał jak jego zagroda stanęła w
płomieniach. Był to jednak tylko żart i naprawdę nic się nie stało. Zdarzały się
wypadki kiedy świcki wprowadzały ludzi na bagna, gdzie starały się ich utopić.
Niektóre opowiadania ludowe mówią o walkach toczonych pomiędzy różnymi
grupami świcków. Roznosiły się wówczas po okolicy krzyki i jęki.
Pod postacią błędnych ogni pokutowały także dusze nieochrzczonych dzieci
i samobójców. Znane jest opowiadanie o pojawianiu się na słupku bramki przed
domem, głowy kobiety owiniętej białą chusta. W domu tym kilka lat wcześniej
popełniła samobójstwo pewna niewiasta. Ludzie wyobrażali sobie piekło, do
którego trafiały dusze pokutujące po odbyciu kary, jako skład dusz ułożonych
piętrowo, jedna na drugiej. Na samym dnie miały leżeć dusze panów, króli, bogaczy
a pod powałą piekła dusze złych księży.
Sporo zachowanych opowiadań chłopskich mówi o tym, jak diabeł
przychodził do złych ludzi, aby zabrać ich dusze celem nałożenia kary, którą miały
odbywać jako dusze pokutujące pod postacią świcków.
Jan Długosz spisał następujące opowiadanie z końca XV wieku. Przedstawia
ono historię Łukasza Słupeckiego, który namówiony przez spowiednika postanowił
odkupić wyrządzone innym zło. W ostatniej chwili cofnął dane słowo. Po śmierci
duch jego prosił zakonników, aby namówili żonę i syna do zwrócenia tego, co
zagarnął. Niestety, rodzina nie zgodziła się na to i dusza jego wciąż pokutuje na tym
świecie.
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Dziedzic ze wsi Sklęczki straszył aż do pierwszej polowy XIX wieku okoliczną
ludność pod postacią jeżdżącego na koźle, tłustego szlachcica bez głowy. Inna dusza
szlachcica z Grójca za wyrządzone krzywdy wychodziła z grobu i tułała się wokół
cmentarza.
Dzisiaj wierzenia w świcki prawie zaginęły, chociaż jeszcze po II wojnie
światowej bardzo często twierdzono, ze geometrzy wytyczając granice pól podczas
prac związanych z przeprowadzaną wówczas reformą rolną, są oszustami. Dlatego
też po śmierci ich dusze musiały odpokutować swoje winy pod postacią błędnych
ogników.
Nie wiadomo czy powodem zanikania miejsc, gdzie pojawiały się świcki, jest
zanik wierzeń w tego typu zjawiska, czy też przeprowadzona melioracja, która
spowodowała osuszenie sporych ilości ziemi i powstrzymanie wydobywania się z
bagna gazu błotnego, który samoistnie zapalał się.
Sadzę jednak, że i dzisiaj dusz pokutujących byłoby bez liku.
Ryszard J. Wrzosek

Spotkanie programowe Instruktorów Krajoznawstwa
PTTK w Gdyni
Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK w Gdańsku, w
jubileuszowym 60 roku połączenia PTT i PTK w jedno stowarzyszenie, Polskie
Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, zaprosiło w dniu 3 grudnia 2010 r. do
Gdyni na spotkanie programowe Instruktorów Krajoznawstwa PTTK woj.
pomorskiego. Spotkanie odbyło się w sali admirała Mohuczego, w Klubie
Garnizonowym Marynarki Wojennej RP „ RIVIERA” w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1.
Otwarcia spotkania krajoznawców dokonał piszący te słowa, przewodniczący
Pomorskiego Kolegium IK. Powitał on zebranych instruktorów krajoznawstwa, w
tym prezesów Oddziałów PTTK, Morskiego i Marynarki Wojennej, gospodarza
zebrania. Na początku spotkania wręczono 10 nowym instruktorom legitymacje
oraz odznaki IK. W 2010 r. przybyło w woj. pomorskim 17 nowych Instruktorów
Krajoznawstwa Regionu PTTK oraz mianowano na stopień Instruktora
Krajoznawstwa Polski Edmunda Gruchałę z Oddziału Morskiego w Gdyni i
Stanisława Gębskiego z Oddziału PTTK w Sopocie – Zasłużonym Instruktorem
Krajoznawstwa. Wręczenia nominacji instruktorskich dokonała Alicja Wrzosek,
Komisja Krajoznawcza ZG PTTK. Następnie przewodniczący Kolegium złożył
obszerne sprawozdanie z działalności programowej Kolegium w 2010 r. oraz
propozycje programowe na 2011 r. W woj. pomorskim uprawnienia Instruktora
Krajoznawstwa PTTK posiada 177 osób. Nie wszyscy z nich wymienili dotychczas
stare legitymacje instruktorskie. Obecnie nadal trwa wymiana legitymacji
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instruktorskich, prowadzona przez Kolegium Krajoznawcze. Dokonano aktualizacji
stanu kadrowego instruktorów ale nadal brak jest pełnej informacji o 37
zarejestrowanych instruktorach. Najwięcej Instruktorów Krajoznawstwa działa w
Oddziale Morskim PTTK – 52 osób i w Oddziale Regionalnym PTTK w Gdańsku – 40
osób. Instruktorzy Krajoznawstwa udzielają się w swoich macierzystych oddziałach
a także uczestniczą w pracach Pomorskiej Komisji
Krajoznawczej PTTK w Gdańsku i oddziałowych Komisjach Krajoznawczych
oraz w Pomorskiej Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK. Należy przyznać , że
instruktorzy należą do ścisłego grona kadry turystycznej PTTK, są we władzach
oddziałowych, działają w Pomorskiej Komisji Krajoznawczej a także w Oddziałowych
Komisjach Krajoznawczych PTTK. Instruktorzy krajoznawstwa woj. pomorskiego
działają także w kilku komisjach ZG PTTK. Paulina Świerk wybrana została do
Komisji Historii i Tradycji PTTK, Alicja Wrzosek do Komisji Krajoznawczej, Dariusz
Dębski do Komisji Opieki nad Zabytkami, Maciej Matoń do Komisji Ochrony
Przyrody i Ryszard J. Wrzosek do Komisji Fotografii Krajoznawczej. Ponadto Ryszard
J. Wrzosek jest członkiem Centralnego Zespołu Weryfikacyjnego Odznaki
Krajoznawczej przy Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Nową przewodniczącą
Pomorskiej KK w Gdańsku została wybrana w roku 2010 Danuta Sosnowska z Rumi,
IKR. Komisja zorganizowała w 2010 r. sejmik i konkurs krasomówczy dla młodzieży.
Instruktorzy krajoznawstwa brali udział w szkoleniu kadr programowych PTTK,
głównie organizatorów turystyki, przodowników i instruktorów krajoznawstwa i
ochrony przyrody. Trzeba podkreślić, że instruktorzy byli wykładowcami i
organizatorami szkoleń. Jedną z form pracy instruktorów było doskonalenie swoich
umiejętności na sesjach i seminariach krajoznawczych, które odbywały się w
oddziałach. Instruktorzy spotykali się najczęściej na sesjach , organizowanych przez
Oddziałowe Komisje Krajoznawcze w Gdyni, przy Oddziałach Morskim i Marynarki
Wojennej a także na sejmikach w całej Polsce. Na uwagę zasługuje organizacja
sejmiku przedkongresowego w Gdyni 17 marca 2010 r., przygotowana przez
instruktorów krajoznawstwa z Trójmiasta jako Pomorskie Porozumienie Oddziałów
PTTK w Gdańsku. Instruktorzy krajoznawstwa byli także prelegentami na sejmiku.
Przed VI Kongresem Krajoznawstwa Polskiego Kolegium IK zorganizowało 31
sierpnia 2010 r. przedkongresową sesję krajoznawczą w Gdyni. W VI Kongresie
Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie ( 10 – 12.IX.2010 r.) uczestniczyło 25
krajoznawców z woj. pomorskiego, z których większość była IK i przewodnikami
turystycznymi. Delegaci z naszego województwa uczestniczyli w pracach wszystkich
4 zespołów programowych. Zadania postawione przed kadrą instruktorów w woj.
pomorskim będą nadal realizowane głównie w Pomorskiej Komisji Krajoznawczej i
komisjach oddziałowych a także w Pomorskim Kolegium IK PTTK.
Działalność Instruktorów Krajoznawstwa skupia się głównie na m.in.:
-

organizowaniu działalności krajoznawczej w macierzystych oddziałach i
klubach krajoznawczych, w środowisku szkolnym i miejscu zamieszkania
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-

prowadzeniu prac dokumentacyjnych i popularyzatorskich w zakresie
znajomości Pomorza
- prowadzeniu inwentaryzacji krajoznawczej na Pomorzu
- popularyzowaniu zdobywania odznak krajoznawczych, Plakietki Zbiorów
Krajoznawczych, Fotografii Krajoznawczej a przede wszystkim odznaki
morskiej, Ziemi Gdańskiej i Miłośnika Gdańska i Gdyni
- organizowaniu konkursów krajoznawczych, fotograficznych, i innych
- przygotowywaniu sesji i sejmików krajoznawczych z okazji różnych
rocznic państwowych i PTTK
- promowaniu kwartalnika Krajoznawczego„ Jantarowe Szlaki”
Zadań dla Instruktorów Krajoznawstwa jest bardzo wiele ale i instruktorów
nam nie brakuje. Jak zatem wyzwolić chęć do działania, jak skupić instruktorów na
konkretnych zadaniach aby osiągnąć skutecznie cel naszej misji? Jesteśmy w Unii
Europejskiej i to też nas zobowiązuje abyśmy pamiętali o swojej Ojczyźnie, tej małej
i tej dużej. Instruktorzy Krajoznawstwa mogą odegrać ważną rolę, zwłaszcza przy
dokumentowaniu krajoznawczym, zwanym inwentaryzacją. Jest to dla nas główne
zadanie do wykonania na najbliższe lata.
Krajoznawcy powinni działać w organizowaniu imprez regionalnych, nie
zaniedbując przy tym pracy klubowej i wycieczek krajoznawczych, łączących i
jednoczących turystów. Udowodniły to Centralne Zloty Krajoznawców,
organizowane przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK. Rokrocznie zloty te, zwane
CZAK skupiają do 250 krajoznawców z całej Polski. W tym roku uczestniczyliśmy na
CZAK‐u w Elblągu tylko w grupie 5‐osobowej z całego woj. pomorskiego.(wysokie
koszty imprezy).
Stałymi , niemal uczestnikami tych zlotów są gdyńscy krajoznawcy z OM PTTK
w Gdyni. Zwracamy się do wszystkich instruktorów aby chociaż raz w roku mogli
uczestniczyć w imprezach krajoznawczych, ogólnopolskich lub regionalnych.
Poznajemy dzięki temu nowe regiony kraju, umacniamy więzi i przyjaźnie
międzyludzkie wśród krajoznawców. Najbliższe lata Instruktorzy Krajoznawstwa
mogą się
wykazać przy organizacji oddziałowych sesji krajoznawczych i
regionalnych sejmików krajoznawczych, poświęconych mijającym krajobrazom
Pomorza. Jest to akcja centralna zapoczątkowana przez KK ZG PTTK. Właśnie 5
listopada 2010 r. odbyło się seminarium krajoznawcze w Krakowie n.t. „Mijające
krajobrazy Małopolski”, w którym brała udział Alicja Wrzosek. Po Kongresie jest
okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć i wytyczenia dalszych
kierunków rozwoju krajoznawstwa pomorskiego. Większą uwagę powinniśmy
zwrócić na propagowanie rozwoju krajoznawstwa i regionalizmu w naszych
szkołach.
Głównym zadaniem winno być szkolenie krajoznawcze nauczycieli i
uczniów, ciekawe imprezy krajoznawcze i konkursy dla młodzieży. Ostatnio gdyńscy
IK uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych SKKT. Zachęcamy uczniów klas
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gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych aby zgłaszali akces na szkolenia w celu
uzyskania nowego stopnia Młodzieżowego IK. Pomorskie Kolegium IK od lat dobrze
współpracuje ze swoimi odpowiednikami w Bydgoszczy i Elblągu. Od 4 lat bierzemy
udział w wojewódzkich zlotach krajoznawców woj. kujawsko‐pomorskiego. W tym
roku, w dniach 9 – 10 .X. 3 –osobowa delegacja Kolegium wzięła udział w V Zlocie
Krajoznawców w Żninie.
Nie możemy zaniedbać współpracy z wyższymi uczelniami Trójmiasta.
Dobrym przykładem jest ożywiona współpraca PTTK z Uniwersytetem Gdańskim
przy organizacji sejmików i szkoleniowych wycieczek krajoznawczych. Obecnie
wspólnie przygotowujemy założenia do sejmików regionalnych, dot. krajobrazów
Pomorza.. Zadania merytoryczne , stojące przed krajoznawcami nie są jedynymi do
realizacji w oddziałach czy klubach. Wydaje się , że nie mniej ważne jest
kształtowanie stosunków międzyludzkich wśród krajoznawców. Preferujemy
wycieczki terenowe i prelekcje krajoznawcze, otwarte dla wszystkich
zainteresowanych. Bardzo ważną sprawą dla instruktorów Krajoznawstwa jest stałe
doszkalanie się oraz szkolenie innych. Takim szkoleniem jest także udział w sesjach i
sejmikach krajoznawczych. Przed CZAK w Elblągu, w dniach 15 – 17 sierpnia 2010 r.
odbyło się ogólnopolskie szkolenie IK, w którym wzięło udział 27 krajoznawców, w
tym 4 z naszego województwa. Dwóch pomorskich krajoznawców z tego kursu
mianowano na IKR a jeden, kol. Edmund Gruchała otrzymał IKP. Kierownikiem tego
szkolenia był Ryszard Wrzosek, przewodniczący Kolegium IK woj. pomorskiego.
Będzie on również kierownikiem szkolenia IK w sierpniu 2011 r. na ogólnopolskim
kursie krajoznawczym w Gorzowie Wlkp., przed CZAK‐ em.
Powinniśmy więcej promować czytelnictwo krajoznawcze, zwłaszcza nasze
pismo, kwartalnik krajoznawczy „Jantarowe Szlaki”. Instruktorzy powinni nie tylko
czytać to pismo i mieć je na co dzień ale i pisać artykuły czy komunikaty z własnej
krajoznawczej działalności. To powinno być naszym ważnym celem działania jako
kadry programowej PTTK. Redaktor naczelny „ Jantarowych Szlaków” prof. Jerzy
Szukalski zawsze zachęca do współpracy z czasopismem . Jednak nadal mało
Instruktorów Krajoznawstwa korzysta z kwartalnika merytorycznego a także nie
zamieszcza w nim swoich opracowań. Pamiętajmy o tym i wspólnie wspierajmy
nasz sztandarowy
kwartalnik krajoznawczy. Wydany 10 lat temu Kanon
Krajoznawczy Polski zawiera ponad 600 haseł z całej Polski, w tym niecałe 100 z
naszego województwa. Są to perełki krajoznawcze naszej ziemi, jednak w niepełnej
ilości, które zasługiwałyby na szersze upowszechnienie .Naszym zadaniem będzie
przygotowanie nowego Kanonu Krajoznawczego woj. pomorskiego, który objąłby
także inne wartościowe obiekty krajoznawcze i przyrodnicze ziemi gdańskiej.
Zapraszamy krajoznawców do wspólnego redagowania haseł kanonu. Trwają prace
przy tworzeniu haseł Kanonu i jego ilustracji zdjęciowej. Ryszard Wrzosek
przygotował projekt haseł do kanonu wojewódzkiego i przesłał propozycje do
klubów krajoznawczych oraz krajoznawców PTTK a także do geografów UG.
Napływają odpowiedzi i propozycje nowych haseł do kanonu.
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Pomorskie Kolegium IK zmierza do wydawania „Informatora Krajoznawcy
Pomorskiego „ w wersji elektronicznej. Dotychczas materiały krajoznawcze
zamieszczaliśmy w „Jantarowych Szlakach” i w „Gościńcu” a informacyjne w
gdyńskim „Ratuszu” a także w prasie codziennej (Dziennik Bałtycki i Gazeta
Wyborcza). Korzystamy też ze strony internetowej Oddziału Morskiego PTTK.
Oddzielny biuletyn krajoznawczy jest pilnie potrzebny dla wszystkich
krajoznawców. Posiadamy ciekawe materiały krajoznawcze, dlatego poszukujemy
krajoznawcy‐komputerowca do składania i wydawania informatora.
W drugiej części spotkania instruktorów krajoznawstwa nawiązano do
obchodów 60‐lecia połączenia PTT i PTK w jedno Stowarzyszenie PTTK.
Wyświetlono krótki film, przygotowany przez KFK ZG PTTK. Następnie Alicja
Wrzosek i piszący te słowa przedstawili reminiscencje z VI Kongresu Krajoznawstwa
Polskiego w Olsztynie. Intencją Kolegium jest aby każdy uczestnik Kongresu
przedstawił swoje uwagi i ustosunkował się do przyjętego programu na nową
dekadę. Odczytano także rezolucję programową, przyjętą przez Kongres.
Krzysztof Tęcza

I Lwóweckie Spotkania Krajoznawcze
Dnia 5 marca 2011 roku miały miejsce I Lwóweckie Spotkania
Krajoznawcze, zorganizowane przez Komisję Krajoznawczą przy Oddziale PTTK w
Lwówku Śląskim. Współorganizatorem była Biblioteka Pedagogiczna. Jest to pomysł
na aktywizację miejscowej społeczności, poprzez ukazywanie w ciekawy sposób
historii miasta, prezentowanie zabytków architektury, poruszanie tematyki
przyrodniczej oraz organizowanie różnego rodzaju wystaw. Aby zachęcić do
włączenia się w taką działalność młodzież, oprócz prelekcji czy pogadanek
organizowane będą spacery krajoznawcze. Pomysł jest taki, że poznane podczas
wycieczek obiekty, będą później, właśnie podczas spotkań, omawiane nieco
szerzej. Uczestniczące w nich osoby opiszą swoje wrażenia i wyjaśnią wątpliwości
jakie nasunęły im się przy zwiedzaniu. A ponieważ w zebraniach wezmą udział
osoby znające omawiane zagadnienia, udzielą one stosownych wyjaśnień. By
jednak zdobyte wiadomości nie zatarły się w pamięci, padła propozycja wydawania
Zeszytów Krajoznawczych.
Pierwsze spotkanie otworzył jego pomysłodawca, Paweł Idzik, kierujący
pracami oddziałowej Komisji Krajoznawczej. Uczestniczyli w nim także Elżbieta
Sienkiewicz, Kierownik Biblioteki Pedagogicznej; Wojciech Król, Prezes Oddziału
PTTK oraz Krzysztof Tęcza, członek Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK,
który w imieniu KK wręczył legitymacje nowo mianowanym Instruktorom
Krajoznawstwa Regionu. Otrzymali je Paweł Idzik i Wojciech Król. Następnie kol.
Tęcza powiedział kilka słów o istocie krajoznawstwa i roli Instruktorów
Krajoznawstwa w życiu turystycznym. Ponieważ spojrzenie , właśnie pod kątem
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krajoznawczym, bardzo wzbogaca
turystykę, jest ono niezwykle ważne i
nierozerwalnie związane z ruchem turystycznym. I nieważne jaka by to była
dyscyplina turystyki. Bowiem w każdej dyscyplinie niezbędne są informacje
krajoznawcze. Bez nich nasze doznania byłyby niepełne. A zauważalne jest rosnące
wciąż pragnienie zdobywania nowej wiedzy. Bo tylko to pozwoli na osiągnięcie
stuprocentowego zadowolenia z odbytej wycieczki.

Lwówek Śląski. Krzysztof Tęcza w imieniu KK ZG PTTK wręcza legitymacje Instruktorów
Krajoznawstwa Regionu dla Wojciecha Króla i Pawła Idzika. Foto: Krzysztof Tęcza

Ponieważ ruch krajoznawczy to także realizacja przez działaczy swoich pragnień i
pomysłów, podjęto myśl zorganizowania w Lwówku Śląskim kolejnego seminarium
krajoznawczego pod nazwą "Mijające krajobrazy Ziemi Lwóweckiej". Osobą
odpowiedzialną za zorganizowanie i prawidłowy przebieg tej imprezy będzie Paweł
Idzik, a pomagać mu w tym będzie Krzysztof Tęcza. Oczywiście każdy chętny do
pomocy będzie mile widziany. W celu zobrazowania założeń takiego seminarium
Krzysztof Tęcza zdał krótkie relacje z odbytych już spotkań, w Krakowie i Żarach,
gdzie ukazano zmiany jakie zachodzą w krajobrazie naszego kraju. Niestety nie
zawsze są to zmiany pozytywne. Dlatego ważnym jest organizowanie takich
prezentacji by uczulać wszystkich na te zmiany, co może przyczynić się do
ograniczania ich złego oddziaływania na postrzeganie okolic miejsca naszego
zamieszkania.
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Ustalono , że seminarium odbędzie się 21 maja 2011 roku, a w najbliższym
czasie dograne zostaną zarówno sprawy organizacyjne jak i pozyskane osoby , które
wygłoszą referaty. Wstępnie przygotowano listę ciekawych tematów, co nie znaczy,
że chętni nie będą mogli zaproponować swoich. Jesteśmy pewni, że nie zabraknie
ani chcących wnieść swój wkład w przygotowanie imprezy, ani uczestników.

Ryszard J. Wrzosek

VIII Guide Tour ’11 „ Turystyczna wizytówka Wybrzeża
Trzebiatowskiego”
VIII Ogólnopolski Guide Tour ’11 to spotkanie przewodników turystycznych
i pilotów wycieczek PTTK z całej Polski, zorganizowane przez Klub Przewodników
PTTK „Baszta Kaszana” w Trzebiatowie w dniach 3 – 6 marca 2011 r. Celem
spotkania było bliższe poznanie walorów turystycznych „Wybrzeża
Trzebiatowskiego”, głównie Gminy Rewal i Ziemi Gryfickiej. W spotkaniu w
Trzebiatowskim Ośrodku Kultury, wzięło udział 65 przewodników i pilotów
wycieczek z 5 województw, w tym 4 z województwa pomorskiego. Oficjalnego
otwarcia spotkania dokonał Tadeusz Rak, prezes Klubu Przewodników PTTK w
Trzebiatowie. Urząd Miejski w Trzebiatowie reprezentował w‐ce Burmistrz,
Bogusław Barański, który w wystąpieniu multimedialnym przedstawił działania
samorządu w zakresie turystyki. Renata Korek, Przewodnicząca Rady Powiatu
Trzebiatów omówiła walory turystyczne tej ziemi a kustosz zbiorów etnograficznych
TOK zaprezentował na przeźroczach zebrane okazy muzealne. Następnie uczestnicy
zwiedzili sale wystawowe, gdzie prezentowane są zgromadzone zbiory
etnograficzne oraz wystawy malarskie i fotograficzne.
Po obejrzeniu zbiorów muzealnych grupa udała się na zwiedzanie Trzebiatowa
aby dłużej zatrzymać się w Baszcie Kaszanej, siedzibie Klubu Przewodników. XIV‐
wieczna ceglana baszta o wysokości 14 m. i cylindrycznym kształcie o średnicy 4 m.
była basztą prochową w systemie murów obronnych, których fragment o wysokości
4,5 m. zachował się do dziś. Od 1994 r. baszta jest udostępniona dla turystów i
mieści się w niej siedziba klubu. W Gryficach zwiedziliśmy cerkiew prawosławną
p.w. Wniebowzięcia Przenajświętszej Marii Panny. Dalej udaliśmy się do Rybokart,
9 km od Gryfic, gdzie zatrzymaliśmy się w osiemnastowiecznym pałacu. Obecnie
mieści się tu pensjonat „Ptaszynka” a obok znajduje się kościół filialny św. Józefa
Robotnika. Po zwiedzeniu obu obiektów udaliśmy się do miejsca zakwaterowania w
pensjonacie „Leśny Dwór” w Pogorzelicy. Tu nastąpiło spotkanie z władzami
samorządowymi gminy Rewal. Grupę przyjął osobiście wójt gminy, który
zaprezentował proekologiczne działania gospodarcze na rzecz turystyki w obrębie 7
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miejscowości : Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Śliwin, Niechorze i
Pogorzelica. Gmina Rewal znalazła się w ścisłej czołówce najszybciej i najprężniej
rozwijających się gmin w kraju. 3 kąpieliska nadmorskie gminy Rewal zdobyły
certyfikat „Błękitnej Flagi” a więc spełniły najwyższe normy prestiżowego
międzynarodowego programu na rzecz edukacji ekologicznej. Kierownik Wydziału
Promocji Gminy Rewal zaprezentował film promujący gminę, gdzie postawiono na
aktywny wypoczynek. Stworzono tu dla turystów bogate zaplecze sportowo‐
rekreacyjne, czynne cały rok. W skład jego wchodzą 3 nowoczesne kompleksy
sportowe w Niechorzu, Rewalu i Pobierowie, wszystkie bogato wyposażone w
pełnowymiarowe boiska piłkarskie, korty tenisowe i parki skatingowe.
Drugi dzień spotkania rozpoczęliśmy od zwiedzenia Fortu Rogowo w
Rogowie. Grupę oprowadzał prezes Fundacji Fort Rogowo, powstałej w 2005 r. w
celu ratowania obiektów powojskowych, głównie unikatowego w skali światowej
zabytku jakim jest hangar dawnego lotniska wodnosamolotów, konstrukcji
betonowej o wymiarach 40x100 m. Obecnie hangar poddawany jest zabiegom
rewitalizacji i gromadzone są w nim obiekty lotnicze. W hangarze stały już pierwsze
egzemplarze samolotów szkoleniowych ,typu Iskra i Iryda, zalążek przyszłego
Muzeum Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej. Drugą część dnia spędziliśmy w
„Grodzie Piastów” w Chełmie Gryfickim, uczestnicząc czynnie w życiu grodu
piastowego. Militarna przygoda była wielkim przeżyciem dla uczestników zjazdu,
gdzie przyjęła nas drużyna wojów, w dawnych strojach .Zaczęło się od przejazdu
uczestników starym samochodem wojskowym po poligonie, pełnym wertepów i
utrudnień. Potem były zawody łuczników, rzuty oszczepem i toporem, wspinaczki
na drzewa i zjazdy na linach. Kolorowo ubrane mieszczki z grodu zajmowały się
przygotowaniem gorących posiłków.
Trzeci dzień zjazdu to dalsze zwiedzanie gminy Rewal. Najpierw udaliśmy
się do Niechorza aby zwiedzić Muzeum Rybołówstwa Morskiego, zajmującego całą
willę, gdzie zgromadzono ciekawe eksponaty marynistyczne i dawne przedmioty z
gospodarstw bałtyckich rybaków. Ciekawa jest również wystawa przyrodnicza z
wypchanymi okazami ryb, ptaków i zwierząt tu występujących. Atrakcją Niechorza
jest latarnia morska, licząca 45 m. wysokości, uruchomiona w 1866 r. Ostatnim
etapem podróży był przejazd do Trzęsacza, gdzie główną atrakcją tej miejscowości
są ruiny kościółka z przełomu XIV i XV wieku. Kościół wybudowany 2 km od brzegu
morskiego służył ludności do 1874 r. Pierwsza ściana kościoła runęła do morza w
1901 r. a pozostałość w postaci niewielkiego fragmentu murów została ostatecznie
zabezpieczona w 2001 r. Historię zmagań człowieka z morzem obejrzeliśmy w
miejscowym Muzeum Historii Trzęsacza – Na 15 Południku. Następnie spotkaliśmy
się z ks. Stanisławem Krzyżanowskim, Dyrektorem Archidiecezjalnego Ośrodka
Edukacyjnego w Trzęsaczu. Zwiedziliśmy neogotycki kościół z drugiej połowy XIX
wieku, gdzie zachował się ocalały ołtarz z kościółka gotyckiego na klifie. Wypada
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również wspomnieć o lokalnej kolejce wąskotorowej, łączącej wahadłowo 5
miejscowości gminy Rewal. Jedna z największych atrakcji rewalskich, kolejka ta,
spełnia ważną rolę jako środek lokalnej komunikacji, integrującej te ziemie.
Zakończenie zjazdu przewodników nastąpiło w pensjonacie „Leśny Dwór” w
Pogorzelicy, gdzie zaproszono nas za rok na IX zjazd. Po obiedzie rozjechaliśmy się
do domów.
Krzysztof Tęcza

Spacer wokół karkonoskich kotłów
Chciałbym zachęcić wszystkich do wycieczek pieszych, gdyż taki sposób
przemieszczania się jest idealny by czerpać przyjemność z obcowania z przyrodą
oraz podziwiać piękne krajobrazy. Niektóre rejony Karkonoszy są wręcz idealne do
tego typu spacerów. Oczywiście ważna jest także pora roku w jakiej wybieramy się
w góry. Z reguły na przełomie kwietnia i maja, zawsze nastaje ładna pogoda, która
zachęca do wyjścia w góry i podpatrzenia jak budzi się przyroda po zimowej
przerwie. Rejon karkonoskich kotłów jest przepiękny o każdej porze roku, ale
właśnie początek maja to okres najprzyjemniejszy, zarówno jeśli chodzi o trudy
jakie będziemy musieli ponieść pnąc się górską ścieżką, jak i warunki atmosferyczne
wtedy panujące.
Do Karpacza Górnego najlepiej przyjechać bardzo wcześnie, dzięki czemu
nie będziemy mieć problemów ze znalezieniem miejsca do zaparkowania auta.
Teraz należy udać się brukowaną drogą w stronę Starej Polany. Po minięciu
świątyni Wang docieramy do ustawionych drogowskazów. Już tutaj zaczynają
wyłaniać się piękne widoki. Z lewej widać Śnieżkę, po prawej niewielkie, ale bardzo
ciekawe skałki. Słychać szum Pląsawy i wiatr w drzewach. Ze względu na wczesną
porę panuje spokój, turyści jeszcze sobie spokojnie śpią. Przechodząc drewnianym
mostkiem usłyszymy bulgotanie wody, jakby ktoś gadał. Czasami jest ono tak silne,
że aż uszy zatyka. O tej porze roku w górach zalega jeszcze sporo śniegu, co
powoduje, że wszystkie szczegóły widać o wiele wyraźniej. Słychać już też świergot
ptaków. Po prawej pojawiają się Pielgrzymy, a Słonecznik zaczyna znikać za
krawędzią grzbietu. Docieramy do miejsca odpoczynku. Jest nim Stara Polana
(1050‐1100 m npm). Z ustawionej tutaj tablicy dowiemy się, że powstała ona w
wyniku działalności Kurzaków ‐ węglarzy, wypalających węgiel drzewny dla
przemysłu szklarskiego, a następnie była wykorzystywana jako miejsce wypasu
bydła. Najstarsza buda pasterska stała tu już w 1670 roku. Obok starego budynku ,
stojącego do 1955 roku, powstało w 1894 roku schronisko. Niestety, spłonęło ono
11 grudnia 1966 roku.
Ustawiono tutaj ławeczki i stoły, przy których można odpocząć. Nieco wyżej
wybudowano drewniany schron. Nad Starą Polaną dominuje kocioł Wielkiego
Stawu. Niestety, szlak zielony przez morenę Wielkiego Stawu, o tej porze z reguły
jest jeszcze niedostępny. W miejscu tym ustawiono drogowskazy z kierunkami i
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celami marszu. W lewo szlak niebieski wiedzie do Samotni, Strzechy Akademickiej,
Pod Śnieżkę i na Okraj. W prawo żółty na Pielgrzymy i Słonecznik. Proponuję pójść
właśnie szlakiem żółtym. O tej porze zaczyna przygrzewać słoneczko, ale od ziemi
czuć jeszcze chłód. Po kilkudziesięciu metrach mamy następną tablicę informacyjną.
Dowiadujemy się z niej o występujących tutaj młakach i torfowiskach. Na bardzo
podmokłych terenach górskich występują bowiem mniejsze obszary mokre,
nazywane młakami, oraz większe, zwane torfowiskami. Dlatego też wykonano tutaj
kładki drewniane na słupach, niejednokrotnie długie na kilkadziesiąt metrów.
Kładki takie umożliwiają swobodne przesiąkanie wody, jeśli chodzi o przyrodę, a
nam ułatwiają przejście "suchą nogą" tego ciekawego obszaru. Widać wyraźnie, jak
takie duże nagromadzenie wody: strumyki, wysięki lub rozlewiska (chodzi o bardzo
powolny przepływ) ma wpływ na roślinność. Rosną tutaj turzyca dziobkowata
(podobna do trawy, o wąskich szorstkich liściach), starzec kędzierzawy i fiołek
błotny.
Po paru metrach pojawia się pierwsza kładka. Idzie się nią równo, wygodnie
i fajnie tupie. Po minięciu drugiej kładki warto na chwilę przystanąć i obejrzeć się za
siebie. Widać kaplicę i schronisko na Śnieżce oraz górną stację wyciągu. A po
prawej skały Kotki. Również po prawej, nad lasem, wyłaniają się Pielgrzymy. Po
lewej Słonecznik. Z tyłu widać też Strzechę Akademicką.
Mimo, że idąc pod górę, zwłaszcza po tak kamienistym terenie, gdzie należy
patrzeć pod nogi, nie powinno się zatrzymywać, to proponuję jednak robić co jakiś
czas przystanki, tak by na przewyższeniu drogi czy przed ścianą lasu można było
spojrzeć do tyłu na te niesamowite widoki rozpościerające się przed nami, a
dokładniej pod nami. A co chwilę zmieniają się one. Raz widać skały, raz schronisko,
a za chwilę już coś innego. Warto zwolnić kroku, by rozkoszować się to śpiewem
ptaków, to całkowitą ciszą, to szumem wiatru, to łoskotem strumienia. Zaraz
docieramy do granicy lasu. Widać stąd, bliżej Strzechę, dalej Śnieżkę i drogę
prowadzącą ku niej. Jeśli wyruszyliśmy odpowiednio wcześnie, to jeszcze nie
będzie na niej turystów. Wspaniały widok.
Za chwilę, z prawej, dochodzi szlak zielony z Przełęczy Karkonoskiej. Należy
iść za znakami zielonymi i żółtymi do Pielgrzymów, które zresztą już widać. Ostatni
kawałek podejścia do nich, ten przez las, może dać lekko w kość. Ale za chwilę
nasz wysiłek zostanie nagrodzony niesamowitym widokiem. Tylko bazgroły
wykonane farbą są tutaj niepotrzebne. Gdy będziemy podziwiać tą piękną grupę
skalną, w górze nad lasem wyłoni się kolejny punkt wycieczki ‐ Słonecznik.
Teraz należy przejść po kładkach ułożonych co jakiś czas w korycie potoku.
Trzeba uważać, aby nie pośliznąć się. Pokonując ten trudny odcinek uświadamiamy
sobie, że wybierając się na taką trasę, należy bezwzględnie założyć porządne buty
do turystyki górskiej. W zwykłych butach trudno byłoby tu podejść. Idzie się po
drewnianych kładkach, kamieniach, mokrych korzeniach, w wodzie i najczęściej w
śniegu. Ten krótki odcinek jaki musimy pokonać może nas nieźle zmęczyć. Nie dość,
że od góry będzie przygrzewało słoneczko, a od dołu będziemy czuli chłód
zmrożonego śniegu, wody ze strumyka i cienia lasu, to wysiłek jaki włożymy w
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podejście wywoła u nas , jak to mówią, siódme poty. Aby nie skręcić sobie nogi,
należy uważać nie tylko na nierówności terenu, przykrytego o tej porze roku
topniejącym śniegiem, ale także wypatrywać ścieżkę by nie wejść w kosodrzewinę.
Gdy poczujemy zmęczenie, a na pewno je poczujemy, warto przystanąć i obejrzeć
się za siebie. Zobaczymy nie tylko mijane już skały ale także piękna panoramę:
zbiornik w Sosnówce, Stawy Podgórzyńskie, całą Kotlinę Jeleniogórską, Sokoliki,
Jelenią Górę i wiele innych obiektów. Można by tak siedzieć godzinami i podziwiać
je w ciszy i spokoju. Trzeba jednak iść dalej. Trasa staje się coraz cięższa. Zaraz
jednak docieramy do Słonecznika. Możemy odpocząć sobie przysiadając na
kamiennej ławeczce, na której umieszczono daty 1881 i 1906 oraz napisy, których
nie będę tutaj przytaczał. Niech każdy ma okazję zobaczyć je na miejscu i poszukać
w literaturze co one upamiętniają. Powiem tylko, że ławeczka ta jest zaznaczona na
mapie turystycznej jako ławka RGV. Widok z ławeczki wręcz powala. Cos
niesamowitego. Widać nawet zamek Chojnik. Jest tak fantastycznie, że malunki
wykonane farbą na skałach nie powinny nas zniechęcić. Może tu jednak trochę
dmuchać, ale jeśli mamy szczęście to o tej porze spotkamy już pierwszych
prawdziwych turystów, którzy często właśnie w tym miejscu gotują sobie herbatkę.
Jak poprosimy to na pewno nas poczęstują.
Nie pozostaje nam już nic innego jak marsz w stronę widocznej Śnieżki. Po
chwili zielony szlak skręca w lewo, na Starą Polanę. Nie jest to oczywiście kierunek,
który nas interesuje. Po pierwsze dlatego, że na początku maja może być
niebezpieczny (najczęściej jest on zamknięty), po drugie widoki jakie za chwilę
zobaczymy, będziemy jeszcze długo wspominać po powrocie do domu. Idziemy
zatem górną krawędzią kotła Wielkiego Stawu. Jest to największe jezioro górskie
Karkonoszy o powierzchni ponad 8 hektarów. Strome ściany kotła opadają
miejscami ponad 180 metrów. To właśnie tutaj stało kiedyś schronisko księcia
Henryka. Spłonęło ono w 1946 roku. Można bezpiecznie podejść do samych
barierek, by zobaczyć nowe hotele w Karpaczu. Ale najpiękniejszy jest widok do
wnętrza kotła. Trzeba jednak bardzo uważać bo pośliźnięcie się grozi upadkiem w
dół. W dalszym marszu pomagają ułożone pomosty. Zaraz dochodzimy do kotła
Małego Stawu. Z góry nad nim, gdzie się znajdujemy, widać schronisko Samotnię i
nieco wyżej Strzechę Akademicką. Widać też Domek Myśliwski. Teraz, choćbyśmy
wyruszyli z Karpacza nie wiem jak wcześniej, zaczniemy spotykać na szlaku
turystów. Z początku będzie ich niewielu, z czasem coraz więcej, aż stwierdzimy, ze
są to już tłumy. Nie przejmujmy się tym jednak. Nie warto sobie psuć humoru.
Zwłaszcza, że zmieniające się widoki wciąż są cudowne. Samotnia zaraz zniknie.
Widać będzie wciąż Strzechę, no i oczywiście Śnieżkę. Ale także wyciąg od czeskiej
strony. Korzystają z niego ci, którzy nie chcą się męczyć, aby dotrzeć na jej szczyt. Za
chwile Równia pod Śnieżką. W prawo odszedł żółty szlak na czeską stronę.
Docieramy do Rozdroża kolo Spalonej Strażnicy (1394 m npm). Rozpościera się stąd
wspaniały widok na spłaszczenie wierzchowiny Karkonoszy. W kierunku
południowym i zachodnim widoczna jest Równia, z niewielkimi wzniesieniami o
łagodnych zboczach.
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Mijamy skrzyżowanie na Kopę i docieramy do Śląskiego Domu (1395 m),
zbudowanego na początku XX wieku. Jest to jedno z pierwszych schronisk. Można
tutaj sobie podjeść i coś wypić. A jak jest słonecznie, usiąść i popatrzeć, jak ludzie
wdrapują się na najwyższą górę Karkonoszy. Ze względu jednak na to iż mamy
jeszcze spory kawałek do przejścia powinniśmy wracać. Idziemy z powrotem do
Spalonej Strażnicy. Zaraz wyłaniają się Pielgrzymy. Od Spalonej Strażnicy skręcamy
w prawo, w dół po bruku. Należy schodzić powoli, ostrożnie, by nie skręcić sobie
nogi. Po lewej stronie mijamy kocioł Małego Stawu, w którym zauważamy
tajemniczo wyglądający filar skalny. Zaraz widzimy wody stawu oraz domek
gospodarczy przy Samotni i Domek Myśliwski. Wyłania się już Strzecha Akademicka.
W zależności od pogody można tutaj odpocząć albo w środku, albo przy jednym ze
stolików na tarasie i popatrzeć na otaczające wszystko góry. Do schroniska dotarło
już nieco nowej techniki. Na dachu założono kolektory słoneczne. Ale warto
obejrzeć piękny piec kaflowy wewnątrz.
Teraz schodzimy już tylko w dół, ale powoli. Zaraz jesteśmy przy Samotni. Niestety
z Samotni pozostała już tylko sama nazwa, bo zazwyczaj jest tutaj tłum turystów i
trudno o ciszę i spokój. Kocioł Małego Stawu, który oglądamy, jest największym
kotłem polodowcowym Karkonoszy. Ma prawie 1 kilometr długości, a jego
wysokość dochodzi do 170 metrów. W części płytkiej misy widzimy wody Małego
Stawu, drugiego co do wielkości jeziora górskiego Karkonoszy (niecałe 3 hektary
powierzchni).
Schodzimy ścieżką wzdłuż stawu, szlakiem niebieskim, najpierw pomiędzy
barierkami drewnianymi, a następnie kamienistą ścieżką. Z lewej strony mamy
ściany kotła, z prawej ujście wody wpływającej pod mostek. W miejscu tym nie
słychać już szumu od schroniska ale za to kojący szum potoku. Po całym dniu
marszu należy nam się chwila wytchnienia. Zaraz dochodzimy do zakrętu, przy
którym z pionowych ścian skalnych ciekną małe strumyki, cicho pluskając. O wiele
ciszej niż szumi potok z prawej. Za nim wyłania się dach Strzechy. Z lewej ciek za
ciekiem. Trzeba uważać na wiele ruchomych płyt i kamieni, z których zrobiony jest
chodniczek. Po chwili znika Samotnia. Strzechę widać cały czas. Idziemy wciąż w
dół. Dochodzimy do mostku, za którym strażnica KPN. Dalej idziemy niebieskim
szlakiem, wzdłuż rwącego potoku, w którym woda opływająca głazy tworzy ładne
wiry i niezłe kipiele. Zaraz wchodzimy na drogę brukowaną prowadzącą ze Strzechy.
Docieramy nią z powrotem na Starą Polanę. I tak oto zamknęliśmy pętle. Ale
obejrzyjcie teraz miejsce , w którym się znajdujecie. Jest ono zupełnie inne niż te
które widzieliśmy rano. Wtedy ciche, spokojne, teraz zatłoczone i gwarne. Niestety
o tej porze nie może być inaczej. Dlatego proponuje zrobić sobie tutaj krotki
odpoczynek i powoli podążyć w dół by, jeśli czas na to pozwoli, zajrzeć do świątyni
Wang i wrócić do domu.
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