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Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu
Instytucja Kultury Samorz!du Województwa Dolno"l!skiego

Gromadzi eksponaty, dokumenty i wszelkie pami!tki zwi!zane z rozwojem sportu, turystyki
i ochrony przyrody na terenie Karkonoszy.

Wystawa sta"a obejmuje trzy dzia"y:

I. Geneza i rozwój turystyki w Karkonoszach ze szczególnym uwzgl!dnieniem turystyki polskiej.

Zgromadzone tu eksponaty i fotogramy dokumentuj! najwa#niejsze przejawy dzia"alno$ci gospodarczej, u"atwiaj!cej i przyspieszaj!-
cej „zdobywanie“ gór: prac% górników, hutników, drwali, pasterzy i zielarzy. Wszyscy oni przecierali szlaki dla przysz"ych turystów.
Kolorowa, ceramiczna rze&ba przedstawia wspó"czesn! wersj% legendarnego „Ducha Gór“ – Rzepióra. Dawne ryciny i oryginalny

sprz%t informuj! o specyficznych sposobach podró#owania w Karkonoszach w XIX w., m.in. o noszeniu turystów w góry w specjalnych lek-
tykach; pierwsze przewodniki mówi! o roli uzdrowiska Cieplice w rozwoju turystyki.

Osobny fragment dzia"u po$wi%cony jest roli, jak! odegrali Polacy w rozwoju tych ziem. Znajdziemy tu podobizny wybitnych Polaków, któ-
rzy przebywali w Karkonoszach, wybrane wpisy z ksi!g pami!tkowych wyk"adanych w schroniskach (XVIII i XIX w.) i sam! Ksi%g% 'nie#ki.

W cz%$ci ekspozycji „Polacy w Karkonoszach“ znajduje si% okaza"a witryna po$wi%cona Tadeuszowi Ró#ewiczowi wybitnemu polskiemu
poecie i dramaturgowi zwi!zanemu z Karkonoszami. Eksponowane s! tutaj jego prace: r%kopis utworu „Gaw%da o spó&nionej mi"o$ci“ (po-
emat o himalaistce Wandzie Rutkiewicz), wiersz „W go$cinie u Henryka Tomaszewskiego w Muzeum Zabawek“ oraz humoreska „Dziwna
i nieprawdziwa historia o spotkaniu z Rübezahlem czyli Janem Liczyrzep! w Karpaczu“. Jednak najcenniejszymi eksponatami s! tutaj: trzy
nominacje do literackiej nagrody Nike (1998, 1999, 2000) oraz sama nagroda Nike 2000 roku, srebrne pióro – nagroda czytelników w tym
konkursie, wyró#nienia i odznaczenia oraz dyplom i medal „Zas"u#ony dla miasta Karpacza“, „Klucz do bram Wroc"awia“.

II. Rozwój sportów zimowych w Karkonoszach

Karkonosze s! regionem, gdzie rozwin%"y si% g"ównie sporty zimowe – w$ród nich sporty saneczkowe. Po II wojnie $wiatowej Kar-
pacz sta" si% centrum sportu bobslejowego i saneczkowego w Polsce. W Karkonoszach organizuje si% równie# wiele zawodów i raj-
dów narciarskich; o#ywion! dzia"alno$( rozwijaj! alpini$ci. Eksponaty zgromadzone w tym dziale pozwalaj! prze$ledzi( rozwój

sprz%tu sportowego, poczynaj!c od najstarszych egzemplarzy nart, karpli, sanek i bobslejów. Znajduje si% tu równie# wiele trofeów spor-
towych wybitnych zawodników, a tak#e dokumentów i pami!tek osobistych zas"u#onych dzia"aczy.

Nowa „Gablota s"awy sportu karkonoskiego“ wype"niona wieloma cennymi medalami i trofeami zdobytymi przez zawodników z miejsco-
wych klubów - pocz!wszy od 1949 roku po dzie) dzisiejszy mo#e by( dum! mieszka)ców tego regionu. Znajduje si% tutaj medal i puchar
z pierwszych powojennych mistrzostw Polski w bobslejach, kilkana$cie medali Artura Siwickiego i Andrzeja Po"uczanina z mistrzostw Pol-
ski w saneczkarstwie lodowym, medale wielce zas"u#onych saneczkarek: Haliny Kanasz i Teresy Bugajczyk, skoczka narciarskiego Ryszar-
da Witke oraz wiele pucharów z mistrzostw powiatu, województwa dolno$l!skiego i mistrzostw Polski w saneczkarstwie, narciarstwie zjaz-
dowym, skokach narciarskich i biegach. 

Uwag% zwiedzaj!cych przyci!gaj! dwa bobsleje; jeden czteroosobowy z pocz!tku XX wieku i drugi dwuosobowy z lat sze$(dziesi!tych
ubieg"ego wieku. Na nich dawniej zje#d#ano po zachowanym po dzie) dzisiejszy torze bobslejowym w Karpaczu. Cennymi eksponatami
s! zabytkowe ju# sanki z ca"ego okresu XX wieku prezentowane na wystawie, pocz!wszy od prymitywnych sanek wy$cigowych po sanki
„Bekrady“, na których je&dzili zawodnicy z Klubu Sportowego „'nie#ka“ na zawodach w kraju i zagranic!.

W$ród zgromadzonych ostatnio wielu eksponatów bardzo cennymi s! pami!tki po wybitnym sportowcu i olimpijczyku Adamie Ma"yszu -
Mistrzu Polski w skokach narciarskich za 2004 rok na $redniej skoczni w Karpaczu; numer startowy z autografem mistrza oraz komplet
medali z Mistrzostw Polski w 2004 r.

III. Ochrona przyrody

Ró#norodne eksponaty i pi%kne fotogramy ro$lin, z olbrzymi! panoram! Karkonoszy w sali wystawowej oraz alpinarium otaczaj!ce
Muzeum przedstawiaj! $rodowisko przyrodnicze Karkonoszy. Prezentuj!c wybrane – najpi%kniejsze okazy $wiata ro$linnego i zwie-
rz%cego, a tak#e mówi!c o geologii, dzia" ten przypomina o potrzebie ochrony (zachowania i rozwoju) dla siebie i innych tego pi%k-

nego zak!tka naszego kraju.

Ekspozycje czasowe
Obok wystawy sta"ej prezentowane s! w sali na I pi%trze stale zmieniaj!ce si% ekspozycje czasowe, zwi!zane tematycznie z programem

dzia"alno$ci Muzeum.

MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W KARPACZU
INSTYTUCJA KULTURY SAMORZ*DU
WOJEWÓDZTWA DOLNO'L*SKIEGO
58-540 KARPACZ, ul. M. Kopernika 2, tel. 075 76 19 652
www.muzeumsportu.neostrada.pl     e–mail:muzeumsportu@neostrada.pl
Muzeum jest czynne codziennie (z wyj!tkiem poniedzia"ków)
w godzinach 9.00 – 17.00
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Szanowni Pa)stwo!

W jubileuszowym roku XXX–lecia Muzeum Sportu i Tury-
styki w Karpaczu wydaje kolejny trzeci numer swojego rocz-
nika „Korkontoi“, popularyzuj!cego jego dzia"alno$(.

Ta najmniejsza placówka kultury Samorz!du Wojewódz-
twa Dolno$l!skiego ma ambicj% poprzez swoj! aktywno$(
i prac% z powodzeniem konkurowa( z innymi tego typu pla-
cówkami nie tylko na Dolnym 'l!sku.

Malowniczo po"o#one w Karkonoszach Muzeum Sportu
i Turystyki nie tylko gromadzi, przechowuje i upowszechnia
dobra kultury w zakresie sportu i turystyki, ale i popularyzu-
je naszych wybitnych twórców kultury polskiej, jakimi s!
Tadeusz Ró#ewicz – poeta i dramaturg oraz Henryk Toma-
szewski – twórca Wroc"awskiego Teatru Pantomimy.
Przekona( si% o tym mo#emy zwiedzaj!c ekspozycj% muze-
aln!, jak i czytaj!c to wydawnictwo.

Wszystkim autorom opublikowanych artyku"ów sk"adam
serdeczne podzi%kowania a czytelnikom #ycz% interesuj!cej
lektury.

Andrzej Pawluszek
Wicemarsza!ek
Województwa Dolno"l#skiego
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Od wydawcy

Dzi%ki wsparciu finansowemu otrzymanemu z Minister-
stwa Kultury oddajemy do Pa)stwa r!k trzeci numer roczni-
ka Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu „Korkontoi“.

Informuje on o organizowanych w muzeum w 2003 roku:
wystawie malarstwa Teresy K%powicz „Karkonosze – &ród"o
inspiracji“, wystawie fotograficznej „LOFOTY ZIM*“ zorgani-
zowanej przez Ambasad% Królestwa Norwegii w Warszawie
w ramach cyklu naszych wystaw „Regiony Europy“, wysta-
wie fotograficznej „Portrety Alzatczyków“ urz!dzonej
w ramach wspó"pracy mi%dzy Dolnym 'l!skim i Alzacj!, wy-
stawie fotograficznej Jacka Ja$ko „Karkonosze – Niepa-
mi%(“, wystawie „Mariusz Zaruski taternik, narciarz, #eglarz“
przygotowanej ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w War-
szawie oraz wystawie urz!dzonej dzi%ki uprzejmo$ci Stefana
Kaysera z Wroc"awia pt. „Henryk Tomaszewski – ,ycie
i Teatr – fragmenty“.

Przekazujemy równie# informacje o darach i nabytkach
muzeum i wydawnictwach muzealnych oraz wydarzeniach
zwi!zanych z nasz! placówk! muzealn!.

Rocznik „Korkontoi“ wzbogacaj! artyku"y po$wi%cone:
wybitnemu poecie i dramaturgowi Tadeuszowi Ró#ewiczowi,
s"ynnemu lodowisku na +omnicy w Karpaczu, zarysowi
przewodnikopisarstwa karkonoskiego do 1945 roku oraz
tragarskim historiom i znanemu listonoszowi karkonoskiemu.

Zbigniew Kulik
Dyrektor Muzeum

M u z e u m  S p o r t u  i  T u r y s t y k i  w  K a r p a c z u
Instytucja Kultury Samorz!du Województwa Dolno"l!skiego

58–540 Karpacz, ul. M. Kopernika 2, tel./fax (0–75) 76 19 652
E-mail: muzeumsportu@nestrada.pl

Redaktor: Zbigniew Kulik
Przygotowanie do druku: Jaremen Press

Sk!ad i !amanie: Jerzy Kazubowski
Wydawnictwo zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury

Karpacz, grudzie# 2004 r. Nak$ad 500 egzemplarzy
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Zielona Góra, 22 wrzeÊnia 2003 r.
Muzeum Sportu i Turystyki
w Karpaczu

Bardzo, bardzo dzi´kuj´ za przys!ane mi dwa albumy okolicz-
noÊciowe zwiàzane z pobytem P. Tadeusza Ró˝ewicza w Karpaczu
i Karkonoszach:
1) „Jeden dzieƒ w ˝yciu poety“ (egzemplarz nr 123),
2) „Tadeusz Ró˝ewicz – poeta i dramaturg w Karkonoszach“
(egzemplarz nr 154).

Mi!a to niespodzianka, jedna z tych, jakimi Pan Tadeusz co
jakiÊ czas mnie obdarza (nie wiem, czy zas!u˝enie...), a teraz
przy!àczy!o si´ to niezwyk!e w pomyÊle i kszta!cie Muzeum Sportu
i Turystyki Sportu. Jeszcze raz dzi´kuj´!

Czyta!am owe pasjonujàce lektury z coraz wi´kszym zaintere-
sowaniem i wzruszeniem. Tak, tak, Taki w!aÊnie jest Pan Tadeusz.
BezpoÊredni i uroczy, niestawiajàcy ˝adnych barier, nieprzybiera-
jàcy ˝adnych póz. Sprawiajàcy wra˝enie, jakoby Jego twórczoÊç
by!a dla Niego tylko Êwietnà zabawà...

Tak, wiedzia!am, ̋ e pp. Ró˝ewiczowie wyje˝d˝ajà do Karpacza,
i nie dziwi!am si´ zbytnio, bo ja te˝ lubi´ Karpacz. „Odkry!y“
go dla mnie moje „Dzieci“. Natomiast nie wiedzia!am, ˝e Pan
Tadeusz kocha Karpacz i Karkonosze a˝ tak... ¸adnie to powie-
dziane: „mi!oÊcià najwy˝szà“. (A co na to Pani Wies!awa
Ró˝ewiczowa?).

Ciesz´ si´, ˝e te dwa albumy powsta!y. Wzbogacajà wiedz´ –
chyba nie tylko mojà – o osobowoÊci najwi´kszego Poety wspó!cze-
snego. Gratuluj´ pomys!u, ˝eby wydaç takie zeszyty. Ca!oÊç –
pi´knie wydana graficznie, merytorycznie, literacko i... itd.
Dzi´ki serdeczne za sponsorowanie tego interesujàcego przedsi´-
wzi´cia!

Gratuluje pomys!u! – raz jeszcze, bo jest wspania!y!
Serdecznie pozdrawiam z Zielonej Góry – i za!àczam kilka
kartek z mego „kontynentu“...

Czes!awa Zaniewska

LISTY DO MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI

Karta pocztowa otrzymana od redaktora dodatku „Kultura“ dziennika „Rzeczpospolita“.



KARKONOSZE RIESENGEBIRGE

5

– Przyje#d#am, bo was lubi% i czuj% si% tutaj jak w swoim domu!
– powiedzia" Tadeusz Ró#ewicz honorowy mieszkaniec miasta, przy-
bywaj!c 12 lutego 2003 r. po raz kolejny do Karpacza.

Z Wroc"awia do Karpacza przywióz" go Józef Piotrowski. A przywi-
tany zosta" on pi%knym bukietem kwiatów wr%czonych mu w imieniu
naszej rady miejskiej. Tym razem mistrz pióra przyby" na d"ugi wypoczy-
nek, bo trwaj!cy a# trzy tygodnie (od 12 lutego do 7 marca). Zamiesz-
ka" w swoim ulubionym pensjonacie po"o#onym w centrum miasta, któ-
rego poziom $wiadczonych us"ug zawsze bardzo sobie chwali".

Pogoda, jak na t% por% roku, by"a wymarzona. 'nieg, s"o)ce
i umiarkowane temperatury. Czego mo#na sobie wi%cej #yczy(, aby
pobyt w tej górskiej miejscowo$ci by" bardziej udany?

Tadeusz Ró#ewicz odbywa" krótsze i d"u#sze spacery. By"y to wy-
cieczki po Karpaczu, okolice Muzeum Sportu i Turystyki i parku miej-
skiego w centrum miasta oraz tereny w pobli#u zapory wodnej na +om-
nicy i toru saneczkowego. Nieco d"u#sze wycieczki piesze wiod"y
z Karpacza Górnego, za domem wypoczynkowym „Wang“ (dawn! „Le-
gniczank!“), le$nymi $cie#kami w kierunku ska" Pielgrzymów.

Na jego #yczenie zorganizowana te# zosta"a wycieczka samocho-
dowa, ale w nieco innym kierunku, ni&li to by"o dotychczas. Wiod"a ona
przez: Kowary, Lubawk%, Che"msko 'l!skie, Krzeszów i Kamienn!
Gór%. Poznawa" on miasta $l!skie i wspania"e zabytki architektury,
szczególnie barokowej.

Poza codziennymi wizytami w muzeum, gdzie ma ten wybitny twór-
ca kultury polskiej ju# swoj! sta"! witryn% pt. „Tadeusz Ró#ewicz – po-
eta i dramaturg w Karkonoszach“, spotyka" si% on ze swoimi dobrymi
ju# znajomymi. A to odwiedzi" w"a$ciciela ksi%garni czy te# pizzerii,
wsz%dzie bardzo #yczliwie by" przyjmowany.

W muzeum odby"o si% te# spotkanie Tadeusza Ró#ewicza z Stefa-
nem Kayserem, d"ugoletnim przyjacielem Henryka Tomaszewskiego,
w czasie którego mistrz otrzyma" kopie notatek pisanych r%k! tego
wspania"ego twórcy Wroc"awskiego Teatru Pantomimy, które zamierza
wykorzysta( w swojej twórczo$ci.

I jak to w #yciu bywa, czas tego pobytu bardzo szybko min!". W mi%-
dzyczasie pa)stwo Ró#ewiczowie zmienili we Wroc"awiu miejsce swo-
jego zamieszkania. Po przeprowadzce mistrz powróci" ju# do nowego
domu. No i chyba z lepszym samopoczuciem, a w ka#dym razie
z now! energi! twórcz!.

W tym czasie powsta" mi%dzy innymi wiersz zatytu"owany:
„w pensjonacie“, wydany w tomie wierszy „s"owo po s"owie“ przez
„Wydawnictwo Dolno$l!skie“ we Wroc"awiu w 2003 r.

w pensjonacie

w pustym b$%kicie stoi wie!a
ko&cielna

dalej granatowa góra
przetkana biel' brzóz

niebo jest dzi&
bez chmurki
powiedzia$a pani Jadzia
g$osem który d(wi%cza$
jak wezwanie
do !ycia
nocna zmora rozwia$a si%
(czy to pan tak krzycza$
przez sen?)

zjad$em &niadanie
podpisa$em dwie ksi'!ki
m$odym ludziom
z Krotoszyna
krzykn'$em w stron% kuchni
„dzi%kuj%!“

zamkn'$em si% w „swoim“ pokoju
(...)

Zbigniew Kulik

TADEUSZ RÓ#EWICZ ZNOWU POD "NIE#K$
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W dniu 16 lutego 2003 r. obradowa"a w Muzeum Sportu
i Turystyki Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku
Dolno$l!skiego. W jej posiedzeniu wzi%li udzia" cz"onkowie tej
komisji oraz jej ówczesny przewodnicz!cy Piotr Borys, jak i zapro-
szeni go$cie: dr Krzysztof Kostrzanowski Dyrektor Departamentu
Spraw Spo"ecznych Urz%du Marsza"kowskiego i dr Zdzis"aw Paliga
Dyrektor Wydzia"y Sportu i Turystyki Urz%du Marsza"kowskiego
oraz pose" na Sejm RP Adam Lipi)ski z Prawa i Sprawiedliwo$ci.

Na ko)cow! cz%$( obrad zaproszono przedstawicieli bazy tu-
rystycznej z Karpacza, którzy reprezentowali: hotel „Skalny“ – dy-
rektor Bogdan Ryba, Fundusz Wczasów Pracowniczych – Janusz
Ko$( i przedstawiciel Karkonoskiej Organizacji Turystycznej –
Zbigniew Solatycki. Przedstawili oni swoj! ocen% zimowego sezo-
nu turystycznego 2002/03 w Karkonoszach oraz przygotowanie
miasta Karpacza w zakresie zimowej infrastruktury turystycznej,
w tym wyci!gów narciarskich w obr%bie kompleksu narciarskiego
Kopy.

Radni sejmiku wzi%li potem udzia" w uroczysto$ci otwarcia
IX Zimowej Spartakiady M"odzie#y zorganizowanej przy skoczni
narciarskiej „Orlinek“ w Karpaczu.

W galerii domu kultury „InSide“ w Hammel w Danii, mie$cie
patnerskim miasta Karpacza, otwarta zosta"a 2 maja 2003 r. wy-
stawa fotograficzna „Karkonosze“ Zbigniewa Kulika z Muzeum
Sportu i Turystyki. W uroczysto$ci jej otwarcia udzia" wzi%li miesz-
ka)cy miasta Hammel z burmistrzem miasta Ole Brokerem i prze-
wodnicz!cym Towarzystwa Hammel – Karpacz Nielsem Erikiem
Nielsenem.

Na wystawie zaprezentowanych zosta"o kilkadziesi!t du#ych
fotogramów wspania"ych Karkonoszy. Ukazywa"y one pi%kno tych
gór. By"y one te# fotograficzn! dokumentacj! Karkonoszy z prze-
"omu XX i XXI wieku. Pokazano na nich najbardziej urokliwe zak!t-
ki tych gór z malowniczymi widokami, zamkami i innymi obiektami
godnymi zwiedzenia, jak te# i wspania"e panoramy z romantycz-
nym zachodem s"o)ca. Prezentowane fotogramy to plon wielolet-
nich w%drówek ich autora po Karkonoszach w ró#nych porach ro-
ku. Wystawa by"a bardzo dobr! promocj! tych gór, zach%caj!c!
do ich poznania i odwiedzenia.  Zwiedzi"o j! prawie sze$( tysi%cy
Du)czyków.

W prasie lokalnej, mi%-
dzy innymi w gazecie wo-
jewódzkiej „Stiftstidende“
z Arhus, opublikowane zo-
sta"y artyku"y zapowiada-
j!ce jej otwarcie, jak i opi-
suj!ce sam! uroczysto$(
otwarcia.

Wystaw% w Hammel
by"o mo#na ogl!da( do
25 maja 2003 r. Potem
pokazywano j! w innych
miastach du)skich. Patro-
nat nad ni! obj%"o Towa-
rzystwo Hammel – Karpacz.

WWyyssttaawwaa  ffoottooggrraaffiicczznnaa  „„KKaarrkkoonnoosszzee““  ww  DDaanniiii

Obrady komisji Sejmiku Dolno%l&skiego

Posiedzenie komisji Sejmiku Dolno"l#skiego w Karpaczu

Ole Broker z ma!$onk# i autorem wystawy. Niels Erik Nielsen z ma!$onk#.
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Ma"o znanym faktem jest to, #e w Karpaczu by"o jeszcze nie
tak dawno lodowisko i prawdziwy sportowy tor "y#wiarski, którego
rekordy odnotowane s! w ksi%dze rekordów europejskich torów
"y#wiarskich. Po"o#one w samym centrum miasta by"o bardzo
atrakcyjnym miejscem, gdzie uprawiono sporty zimowe. Niedale-
ko niego ulokowano te# koniec toru saneczkowo–bobslejowego.
A od wiosny do jesieni po tym zbiorniku wodnym mo#na by"o p"y-
wa( kajakami, a nawet rowerami wodnymi. Na brzegu rzeki +om-
nicy wybudowano obiekt, w którym by"a restauracja i hotel. Sta"a
tam te# prawdziwa muszla koncertowa, w której regularnie odby-
wa"y si% koncerty w letnim sezonie turystycznym. Informatory
i przewodniki z okresu przed II wojn! $wiatow! poleca"y to
miejsce dla turystów zim! i latem. Tak samo by"o te# zaraz po
zako)czeniu wojny.

Zlokalizowany tutaj tor "y#wiarski funkcjonowa" oficjalnie przez
pó" wieku, w latach 1900–1949, a wi%c zarówno za czasów nie-
mieckich, jak i polskich. Pierwsze zawody sportowe odby"y si% na
nim w 1900 roku, czyli jeszcze przed rozpocz%ciem prac zwi!za-
nych z wybudowaniem w tym miejscu zapory na +omnicy. A ostat-
nie zawody rozegrano w 1949 r. Tam% na +omnicy wzniesiono
w latach 1910–1915 w celu wy"apywania kamieni, gruzu i piasku
niesionego z gór przez t% rzek%. Budowla ta znacznie podnios"a
atrakcyjno$( tego miejsca i to zarówno latem, jak i zim!. Zamarz-
ni%ty zbiornik wodny doskonale nadawa" si% na lodowisko. Grano
tutaj w hokeja, zapomnian! ju# gr% rzutkami po lodzie, czyli „Eis-
schiessen“ oraz przygotowywano tor "y#wiarski, na którym rozgry-
wano zawody w je&dzie szybkiej na lodzie.

W dawnych wydawnictwach znale&( mo#na zdj%cia sportow-
ców uprawiaj!cych sporty zimowe na tym lodowisku. Hokei$ci
rozgrywaj!cy mecze sportowe, gracze strzelaj!cy „jajami“ (Eis-
schiessen), czy te# "y#wiarze $cigaj!cy si% na torze.

W Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu na wystawie sta"ej
eksponowana jest dawna, oryginalna rzutka do Eisschiessen, któ-
r! wydobyto z dna zapory wodnej na +omnicy, umieszczono j! na
ekspozycji sta"ej. Wzbudza ona te# i dzisiaj du#e zainteresowanie
w$ród zwiedzaj!cych.

Curling czy te# Eisschiessen to ma"o znana w naszym kraju gra
na lodzie, niemaj!ca te# dot!d polskiej nazwy. Curling rozgrywa-
ny jest na dwóch równoleg"ych torach zako)czonych ko"ami, mi%-
dzy dwoma dru#ynami po 4 zawodników, polegaj!ca na tym, #e

gracze obu dru#yn wykonuj! na w"asnym torze rzuty kamieniem
w taki sposób, aby kamie) $lizgaj!c si% po torze, zatrzyma" si% jak
najbli#ej ko"a docelowego. „Eisschiessen“ to nieco zmieniona for-
ma curlingu, która jest rozpowszechniona w Szwajcarii i innych
krajach alpejskich. 

W Polsce w ostatnich latach podj%to skuteczne próby reakty-
wowania curlingu. W pobliskich Piechowicach powsta" Karkono-
ski Klub Curlingu, którego zawodnicy trenuj! i rozgrywaj! zawody
w Czechach. Autor tego artyku"u jest te# cz"onkiem–za"o#ycielem
tego klubu.

Na torze "y#wiarskim w Karpaczu w dniach 14–15 stycznia
1930 roku rozegrano Mistrzostwa Niemiec. Mistrzem Niemiec na
dystansie; 500 m. zosta" wtedy Mattias Donaubauer ( 53,60 s),
1500 m. Dawid Barwa (2.52,20 s), 5000 m. Willy Sandner
(10.25,00 s), a w wieloboju "y#wiarskim w 1930 r. Artur Vollsted,
który zaj!" drugie miejsca na wszystkich rozgrywanych dystan-
sach. By" on równie# uczestnikiem zimowych igrzysk olimpijskich
rozgrywanych w 1928 r. w St. Moritz w Szwajcarii.

Po II wojnie $wiatowej w 1949 r. na tym torze rozegrano tak#e
pierwsze Mistrzostwa Polski w je&dzie szybkiej na lodzie. Starto-
wa" wtedy najbardziej utytu"owany polski "y#wiarz z okresu przed-
wojennego Janusz Kalbarczyk, który ustanowi" wtedy a# cztery re-
kordy tego toru, w biegu na; 500 m, 3000 m, 5000 m i w cztero-
boju. A rekordy pa) na tym torze (500 m, 1000 m, 1500 m, 3000
m) na tych samych Mistrzostwach Polski ustanowi"a Jadwiga G"a-
#ewska – zawodniczka IKP +ód#, +KS i OM–TUR +ód&, pionierka
sportu kobiet w +odzi.

Jedynymi rekordami toru, które przetrwa"y jeszcze z okresu
przedwojennego by"y wyniki uzyskane przez Niemca Matthiasa
Donaubera (1000 m) i Austriaka Rudolfa Riedla (1500 m).

Po roku 1949 miejsce to w miar% up"ywu lat zatraca"o swoje
bardzo wa#ne znaczenie sportowe, a postawione tam obiekty, nie
remontowane i nie nadzorowane by"y niszczone.

Dzisiaj jest tylko zapora (po remoncie!) i bardzo romantyczny
nastrój tego miejsca z pi%knym widokiem na góry, który niestety
coraz bardziej zarasta drzewami. Przez zapor% przebiega G"ówny
Szlak Sudecki im. Mieczys"awa Or"owicza, znakowany kolorem
czerwonym.

Zbigniew Kulik

Z dziejów sportów zimowych w Karkonoszach

S'YNNE LODOWISKO NA 'OMNICY
W KARPACZU

S'YNNE LODOWISKO NA 'OMNICY
W KARPACZU
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Wystaw# „Lofoty zim$“ otwarto w Muzeum Sportu i Turystyki
w dniu 7 marca 2003 r. w obecno%ci Ambasadora Królestwa
Norwegii w Warszawie Stena Lundbo.

Zbigniew Kulik – dyrektor muzeum, Sten Lundbo – Ambasador Królestwa Norwegii
oraz Leszek Ryk – Wicemarsza!ek Województwa Dolno"l#skiego w czasie otwarcia wystawy.

Go"cie z Ambasady Królestwa Norwegii przed Domem Parafialnym Wang w Karpaczu

Z cyklu „Regiony Europy“

„ L O F O T Y  Z I M ! “
„Lofoty to wyspy le#!ce powy#ej ko"a podbiegunowego

pó"nocnego. Ich bogactwo i ró#norodno$( krajobrazów s!
jeszcze dla wielu turystów nieodkryte. Drogi prowadz!
z regu"y zboczami $mia"ych, w gór% strzelaj!cych szczy-
tów, z prawie nieprzerwanym widokiem na morze. Stoki
gór bardzo zielone, najcz%$ciej pod sam szczyt. 
W malowniczych, skalistych zatoczkach ukryte porciki ry-
backie. Ich budynki i z lekka ko"ysz!ce si% na wodzie ku-
try wygl!daj! jak kolorowe makiety. Wszechobecne stoja-
ki z susz!cymi si% na nich od lutego do pó&nego lata dor-
szami dowodz!, #e w tym czasie klimat tych wysp jest
w miar% suchy. Kwitn!ce ro$liny tworz! przepi%kne, natu-
ralne skalniaki. Krótkie lato dopinguje tu wszystko do
szybkiego zakwitania. Czasami p%dz!ce znad Atlantyku
chmury otulaj! szczelnie szczyty tworz!c jak!$ nierzeczy-
wist! perspektyw% morza, porozrywanej linii brzegowej
i obci%tych zboczy gór. Wra#eniu bezpo$redniego kontak-
tu z morzem pomaga wszechobecny skrzek mew. Szlaki
górskie wprowadzaj! w góry i tam u góry wierzy( si% cz%-
sto nie chce, #e to wyspy, gdy wokó" siebie wida( tylko
szczyty górskie i doliny wype"nione oczkami jezior. Jednak
dalej podczas w%drówki ostro spadaj!cy to w jedn! to
w drug! stron% #leb, zamkni%ty w dole tafl! morza, przy-
pomina o wyspiarskim po"o#eniu. No i widoki ze szczytów
na ci!gn!cy si% "a)cuch górski strzelaj!cy prosto z morza
nie pozostawia z"udze) gdzie si% znajdujemy. W pogodne
dni wystawione w kierunku Atlantyku wybrze#a ciesz! si%
s"o)cem przez ca"! dob%. W takie noce chodzi si% spa(
nad ranem, a wra#enia zostaj! na zawsze.“

W muzeum eksponowano 40 du#ych fotogramów wy-
konanych przez fotografika Einara Bangsunda. Autor tych
zdj%( studiowa" Fotodesign w Wy#szej Szkole Zawodowej
w Dortmundzie w Niemczech. Prezentowane fotografie
powsta"y zim! 1988 roku. W roku 1991 we wspó"pracy
z Muzeum i Uniwersytetem w Tromso w Norwegii zorgani-
zowa" t% objazdow! wystaw%.

Po jej otwarciu w parafii Wang w Karpaczu Górnym od-
by"o si% spotkanie z ambasadorem Stenem Lundbo po-
$wi%cone wspó"pracy kulturalnej norwesko–polskiej.
Omawiano na nim aktualny stan wymiany kulturalnej, jak
i dalsze mo#liwo$ci rozwoju, bowiem Ambasada Królestwa
Norwegii w Warszawie przywi!zuje du#! uwag% do utrzy-
mywania dobrych kontaktów z Karpaczem i z Parafi!
Ewangelicko–Augsbursk! Wang, która jest w"a$cicielem
s"ynnego norweskiego ko$cio"a.

By"a to te# okazja do podsumowania dotychczasowej
wspó"pracy parafii w Karpaczu Górnym z parafi! Wang
w Norwegii. Jej rezultatem by" dawniej wyjazd chóru
„Wang“ do Skandynawii, jak i goszczenie du#ej grupy Nor-
wegów na imprezach organizowanych z okazji 150–lecia
po$wi%cenia ko$cio"a Wang i 825–lecia jego powstania.
W Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu by"a prezento-
wana w 2001 r. wystawa „Norweskie ko$cio"y stav“,
po$wi%cona ko$ció"kom typu klepkowego, do jakich zalicza
si% ko$ció" Wang.

Na zako)czenie swojego pobytu w naszym mie$cie,
ambasador Królestwa Norwegii go$ci" na specjalnie wyda-
nej kolacji w restauracji „U Ducha Gór“ przedstawicieli na-
szego województwa, starostwa i miasta oraz innych zapro-
szonych go$ci.
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Województwo Dolno%l&skie i Region Alzacji we Fran-
cji utrzymuj& od 1994 roku bardzo owocne kontakty.
Maj& one za zadanie zbli(enie ich mieszka)ców, budo-
wanie i utrwalenie przyjaznych stosunków oraz rozwój
wspó*pracy instytucjonalnej i kulturalnej mi!dzy tymi
dwoma regionami.

Od 1996 roku wprowadzonych zosta"o w #ycie ponad 40 pro-
jektów wspó"pracy z inicjatywy ró#nych $rodowisk. Realizowany
obecnie projekt „Wzajemne spojrzenie“ odzwierciedla t% wspó"-
prac% i obejmuje dwa wydarzenia:
– przygotowanie wystawy fotograficznej zatytu"owanej „Portrety
Alzatczyków“ i przedstawienie jej w trzech miastach: Wroc"awiu,
Karpaczu oraz Legnicy,
– przygotowanie wystawy fotograficznej „Portrety 'l!zaków“
i przedstawienie jej w Alzacji w 2004 roku w ramach obchodu
„Dni Kultury Polskiej“ we Francji.

Te wzajemne spojrzenia naszych mieszka)ców owocuj! wielo-
ma niespodziankami i pobudzaj! nasz! ciekawo$(, która przera-
dza si% w bardziej owocne spotkania Alzatczyków ze 'l!zakami.

Wystawa „Portrety Alzatczyków“

W latach 1995–2000 czterech fotografów ze stowarzyszenia
„Chambre á part“ („Oddzielny pokój“) wykona"o portrety ponad ty-
si!ca Alzatczyków, przemierzaj!c z pó"nocy miasta i miasteczka
regionu Alzacji.

Zaowocowa"o to doskona"ym obrazem prezentuj!cym Alzat-
czyków w ich codziennym #yciu u schy"ku drugiego tysi!clecia.
Z pracy tej powsta"a wystawa fotograficzna (430 zdj%(), której to-
warzyszy"o wydanie albumu. Wystawa ta by"a prezentowana rów-
nocze$nie we Wroc"awiu, Karpaczu oraz Legnicy.

W Karpaczu wystawa ta otwarta zosta"a w dniu 22 maja 2003 r.
w Muzeum Sportu i Turystyki w obecno$ci fotografików francu-
skich oraz zaproszonego go$cia – Wiceprzewodnicz!cego Re-
gionu Alzacji J.P. Heidera.

Po jej otwarciu, na zaproszenie Zbigniewa Kulika dyrektora Mu-
zeum Sportu i Turystyki, w sali konferencyjnej Ko$cio"a Ewange-
licko–Augsburskiego „Wang“ w Karpaczu Górnym w obecno$ci
ks. proboszcza Edwina Pecha odby"o si% te# ogólnodost%pne
spotkanie z J.P. Heiderem, po$wi%cone dotychczasowej wspó"-
pracy Regionu Alzacji i Dolnego 'l!ska. Wiceprzewodnicz!cy Re-
gionu Alzacji odby" krótk!, ale bardzo atrakcyjn! wycieczk% w re-
jon Ma"ego Stawu w Karkonoszach.

W dniu 24 maja 2003 r. przebywa"a w Karpaczu kolejna grupa
zaproszonych go$ci z Alzacji. Odbyli oni wycieczk% po mie$cie
i okolicy. Wjechali oni wyci!giem na Kop%. Podziwiali wspania"!
panoram% Kotliny Jeleniogórskiej i otaczaj!cych j! pasm gór-
skich. Zostali te# bardzo uroczy$cie przyj%ci przez przedstawicie-
li Lokalnej Organizacji Turystycznej „'nie#ka“. Na wspólnym obie-
dzie dyskutowano o mo#liwo$ciach wspó"pracy, szczególnie
w dziedzinie rozwoju turystyki.

Prezydent Regionu Alzacji Adrian Zeller przes"a" w dniu 23
czerwca 2003 r. na adres Muzeum Sportu i Turystyki dla wszyst-
kich organizatorów podzi%kowania, z serdecznymi pozdrowienia-
mi za organizacj% wystawy i bardzo #yczliwe przyj%cie delegacji
francuskiej.

Projekt „Portrety "l&zaków“

Ci sami fotografowie zrobili w Karpaczu, Jeleniej Górze
i Wroc"awiu zdj%cia tym osobom, które wyrazi"y na to zgod%.
Otrzyma"y one te# poczt! bezp"atnie jedn! odbitk% swojego
zdj%cia. W Karpaczu fotografowano przed ko$ció"kiem Wang,
a w Jeleniej Górze i we Wroc"awiu na rynku.

Fotografowie realizuj!cy projekt „Wzajemne spojrzenie
- Portrety Alzatczyków“: Jean–Marc Biry, Michel Grani, Jean–
Louis Hess i Bernard Birsinger oraz „Wzajemne spojrzenie –
Portrety 'l!zaków“: Pascal Bastion, Jean–Mark Biry, Michel Grani,
Jean–Louis Hess i Philippe Paret. Wystawa ta zaprezentowana
zosta"a po raz pierwszy w 2004 r. w czasie trwania „Dni Kultury
Polskiej“ we Francji.

WZAJEMNE SPOJRZENIE
Portrety Alzatczyków – Portrety "l&zaków

Go"cie z Alzacji przed budynkiem muzeum.

Fotograficy z Alzacji na rynku w Jeleniej Górze
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Jacek Ja"ko
„ K A R K O N O S Z E  –  N I E P A M I + , “

Wystaw% „Karkonosze – Niepami%(“ Jacka Ja$ko otwarto w dniu 6 lipca 2003 r.
„Jacek Ja$ko – rocznik 1955. Karpaczanin z urodzenia, pierwsze lata #ycia

sp%dzi" w karkonoskim schronisku, a potem jeszcze kilkakrotnie zmienia" miejsce
pobytu, by pod koniec lat 90 trafi( do Kopa)ca w Górach Izerskich.

Fotografuje od lat z wci!# rosn!cym uczuciem niedosytu. Za fotografie
z Karkonoszy nagrodzony kilkakrotnie na Mi%dzynarodowym Biennale Fotografii
Górskiej w Jeleniej Górze. Swoje prace pokazywa"  m. in. podczas cyklicznych
prezentacji dorobku jeleniogórskiego $rodowiska fotograficznego „Fascynacje“.
Poza Polsk! wystawia" mi%dzy innymi w du)skim Arhus, niemieckim Hünfeld,
a ostatni! wystaw% „Kopaniec – Niepami%(. Fotografie“ – zorganizowan! wspól-
nie z Markiem Dziedzicem, Andrzejem J. Lechem i Tomaszem Mielechem – pre-
zentowa" jesieni! 2002 r. w berli)skiej Akademie der Künste.

Jacek Ja%ko – Fotoscriba

Poprawnie winno by( z greckiego – fotogra-
fos, ale rozmy$lnie to skrzy#owa"em z "aci)-
skim scriba, bo sprawa dotyczy Jacka J., któ-
ry b%d!c kim$ wi%cej ni# nieprzeci%tnym foto-
twórc!, na dodatek pisze. Nale#a"oby tu na-
wet przedstawi( próbki jego dba"ej kaligrafii
odr%cznej, czasem tak pi%knej, #e a# nieczy-
telnej. Ale tutaj nie chodzi o pisanie dos"owne,
lecz opis fotograficzny, w którym Jacek zajmu-
je si% konkretami, takimi jak rodzima okolica;
miejsce; dom; kawa"ek krajobrazu; szcz!tki
dawnych ca"o$ci; czas, który przystan!", i tak
dalej. Uparty przy czarno-bia"ym pisaniu, tym
silniej dowodzi, #e chromatyka jest mu zbyt
droga, by j! sprowadza( do piek"a fotochemii.
Zapewne tak#e fotografuje w kolorze, ale ma-
teria" czarno-bia"y jest powa#niejszy. Opisuje
$wiat fotograficznym inkaustem; czarnym atra-
mentem i bia"ym charakterem. Skryba napi-
sa", albo czasem przepisa", aby czytaj!cy
przeczyta", ile tylko potrafi.

Kamera jest jednym z organów wewn%trz-
nych Jacka – jak serce, p"uca czy w!troba
– wi%c nie obnosi jej na zewn!trz i u#ywa
z rozmys"em. Nie trwoni na lewo i prawo do-
brych okazji; si%ga po ni!, kiedy trzeba. I wca-
le tak nie jest, #e to, co zobaczy" obiektyw, to
tylko jedna pi%(dziesi!ta, czy jedna setna se-
kundy. Jacek opisuje $wiat obrazami, które s!
troch% (a nawet bardzo) poza czasem. Nie
grozi im #aden dzwon ani diabelski budzik. S!
nieprzemijalne na tyle, na ile istniej! rzeczy
nie$miertelne. Osobi$cie wiem tylko o jednej.
To prawda. Dla kamery przedmiot nie"atwy,
ale godny wysi"ku.

Czy co$ mi przeszkadza lub brakuje cze-
go$, gdy ogl!dam stroniczki jego mikroko-
smografii? Mo#e te szerokie, czarne bordiury,
uzyskane z maskownicy? Troch% kokietuj!
rzekomym formalizmem, o który mu wcale nie
chodzi, o ile wiem. Ale poniewa# jest zawarte
znaczenie, wi%c dlaczego mia"oby ich nie
by(? Wszak $wiat wokó" nas obwiedziony jest
ciemni!, a jasnym staje si% tylko za dotkni%-
ciem spojrzenia; oka, obiektywu, opisu.

Henryk Waniek
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Wystaw# otwarto w dniu 15 wrze%nia 2003 r. Przygotowana
ona zosta&a przez mgr Ew# Pac–Pomarnack$ ze zbiorów
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Cel jaki postawi"o przed sob! Muzeum Sportu i Turystyki – by-
"o przybli#enie postaci wybitnego Polaka-patrioty, jakim by" Gene-
ra" Mariusz Zaruski poprzez ukazanie Jego dokona) na polu tury-
styki, taternictwa, narciarstwa i w #eglarstwie. By" Genera" Ma-
riusz Zaruski cz"owiekiem wyj!tkowym, w ci!gu swego #ycia pe"-
ni" wiele ról. W ko)cowym jego okresie okaza" si% znakomitym wy-
chowawc! m"odzie#y. Dlatego intencj! Muzeum Sportu i Turysty-
ki by"o, aby t% wystaw% obejrza"o i „prze#y"o“ jak najwi%cej m"o-
dzie#y.

W$ród bogatej i starannie przygotowanej ekspozycji szczegól-
n! uwag% zwraca"y eksponaty–przedmioty nale#!ce do Genera"a
Zaruskiego, a dzi$ przechowywane w Muzeum Sportu i Turystyki
w Warszawie. By"y to r%kopisy ksi!#ek, wierszy, rysunki, liczne
dokumenty oraz sprz%ty, jakimi pos"ugiwa" si% Genera" Zaruski
w górach i na morzu. Dla odtworzenia klimatu tamtych czasów
i miejsc, zwi!zanych z okresem #ycia Genera"a, którego wystawa
dotyczy"a, znalaz"y si% równie#, eksponaty b%d!ce „$wiadectwem
epoki“.

Do wystawy „Mariusz Zaruski taternik, narciarz, #eglarz“ przy-
gotowany i wydany zosta" katalog przez Muzeum Sportu i Turysty-
ki w Warszawie.

MARIUSZ ZARUSKI
TTAATTEERRNNIIKK,,  NNAARRCCIIAARRZZ,,  !!EEGGLLAARRZZ  

Mariusz Zaruski urodzi" si% 31 stycznia 1867 roku w Dumanowie
na Podolu. Po uko)czeniu gimnazjum w Kamie)cu Podolskim,
studiowa" na wydziale matematyczno–fizycznym uniwersytetu
w Odessie równocze$nie ucz%szczaj!c do Szko"y Sztuk Pi%k-
nych. Za dzia"alno$( w organizacjach patriotycznych zosta"
w 1894 roku aresztowany i zes"any na pi%( lat do guberni archan-
gielskiej. Uzyska" jednak zezwolenie gubernatora i móg" odbywa(
rejsy po Oceanie Lodowatym oraz uko)czy( szko"% morsk!.

Po odbyciu kary powróci" do Odessy, o#eni" si% z Izabel! Kie-
tli)sk! i przeniós" w 1901 roku do Krakowa, gdzie rozpocz!" stu-
dia w Akademii Sztuk Pi%knych. W tym okresie kilkakrotnie odwie-
dza" Tatry. W 1904 roku pa)stwo Zaruscy zamieszkali na sta"e
w Zakopanem. Tu Zaruski niemal ca"kowicie po$wi%ci" si% tater-
nictwu i narciarstwu. Spo$ród wielu dokona) na tym polu – naj-
wi%kszym by"o powo"anie do #ycia Tatrza)skiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego (1909).

Z chwil! wybuchu I Wojny 'wiatowej wst!pi" do wojska. Za czy-
ny wojenne otrzyma" liczne odznaczenia bojowe i awansowa", po-
czynaj!c od szeregowca, do stopnia pu"kownika. Stopie) genera-
"a brygady zosta" Mu przyznany w okresie kiedy pe"ni" funkcj% ge-
neralnego adiutanta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Stani-
s"awa Wojciechowskiego (1923).

W okresie przewrotu majowego wycofa" si% ze s"u#by czynnej
i przeszed" na emerytur%. Teraz pojawi"o si% w #yciu genera"a Za-
ruskiego nowe wyzwanie – postanowi" zbli#y( Polaków do morza.
By" przekonany, i# dla #ycia, gospodarki i obronno$ci pa)stwa
obecno$( Polski na morzu ma znaczenie ogromne. Podj!" dzia"al-
no$( popularyzatorsk!, aktywizowa" instytucje oraz spo"eczno$ci

regionalne do zbierania pieni%dzy na zbudowanie floty morskiej.
Na „Zawiszy Czarnym“, flagowym jachcie Zwi!zku Harcerstwa
Polskiego, na którym pe"ni" funkcj% kapitana w latach 1935-
1939, wyszkoli" zast%py harcerzy–#eglarzy.

Gdy po wybuchu II Wojny 'wiatowej nie zosta" przyj%ty do woj-
ska (mia" wówczas 72 lata), wraz  z #on! opu$ci" Warszaw% uda-
j!c si% do Lwowa. Tam zosta" aresztowany przez NKWD. Zmar"
z wycie)czenia i chorób w wi%zieniu w Chersoniu 8 kwietnia 1941
roku. Nieznane jest dok"adne miejsce Jego pochówku. Symbo-
liczny grób Genera"a znajduje si% w Zakopanem, na starym cmen-
tarzu „Na P%ksowym Brzyzku“.

Mariusz Zaruski Autorka wystawy Ewa Pac–Pomarnacka

Uczniowie Gimnazjum w Karpaczu na lekcji muzealnej po"wi%conej M. Zaruskiemu.



KARKONOSZE RIESENGEBIRGE

12

„Sztuka, która sama sobie wybra&a milczenie...“
– mówi" o pantomimie Henryk Tomaszewski (1919–2001) w 1997 roku.
A mówi" tak z perspektywy czterdziestu lat dzia"alno$ci1 Wroc"awskiego
Teatru Pantomimy, którego by" twórc! i który w historii teatru $wiatowego
jest jedynym  tego typu zjawiskiem artystycznym. Gdy w czerwcu 1958 ro-
ku próbowa" zosta( stypendyst! szko"y pantomimy …tiennne’a Decroux
w Pary#u, ówczesne w"adze Polski nie wyrazi"y na to zgody. Pozostawiony
sam sobie i swojej niezwyk"ej wyobra&ni cierpliwie budowa" dzie"o swoje
i swoich mimów, którzy – z czasem usamodzielniaj!c si% – tworzyli inne,
równie niezwyk"e, dokonania artystyczne (El#bieta Jaroszewicz, Stefan
Niedzia"kowski, Andrzej Szczu#ewski, Leszek Czarnota, Wojciech Misiuro,
Julian Hasiej). Powstawa"a w ten sposób swoista „polska szko"a“ pantomimy.

Pierwsza dekada dzia"alno$ci teatru Tomaszewskiego to studia nad ru-
chem, ró#norodne próby i do$wiadczenia sceniczne, które od niewielkich
etiud stopniowo ewoluowa"y ku zintegrowanemu widowisku monotema-
tycznemu, nazwanemu przez Mistrza choreodramami. Od „Gilgamesza“
(24 maja 1968 r.) po ostatnie „Tragiczne gry“ (11 grudnia 1995 r.
w Ludwigshafen w Niemczech i 14 czerwca 1996 r. w Jeleniej Górze) two-
rzy" znane na wszystkich kontynentach wielkie spektakle, nazywane swo-
jego czasu „teatrem totalnym“ Henryka Tomaszewskiego. Oryginalno$(
Wroc"awskiego Teatru Pantomimy polega na stworzeniu mimu zespo"owe-
go, który odbiega"  od klasycznych wzorów pantomimy i solowego mimu
francuskiego. Daleki by" tak#e od ameryka)skiej burleski, czeskiej klauna-
dy, w"oskiej komedii dell’arte czy teatru buffo. „Obrazowanie mityczne“
Tomaszewskiego bezwzgl%dnie wykreowa"o oryginaln! koncepcj% este-
tyczn! teatru pantomimy i zuniwersalizowane przes"anie filozoficzne na te-
mat  kondycji wspó"czesnego cz"owieka. Zatem odmienno$( teatru panto-
mimy Tomaszewskiego wynika"a z mitycznego my$lenia jego twórcy, co
przejawia"o si% zarówno w pojmowaniu teatru pantomimy, konstruowaniu
spektaklu i wykorzystywaniu w nim sta"ych genotypicznych opozycji mi-
tycznych, jak i potraktowaniu ruchu jako podstawowej materii wypowiedzi
artystycznej.

Henryk Tomaszewski by" tak#e inscenizatorem i re#yserem przedsta-
wie) dramatycznych, baletowych i operowych w Polsce, Szwecji, Holan-
dii, Norwegii, Danii i w Niemczech, filmów pantomimicznych dla telewizji
polskiej, du)skiej i norweskiej, a jego film „Powo"ani do $wiadectwa“, uka-
zuj!cy kobiety u grobu zmartwychwsta"ego Jezusa, zosta" przedstawiony
przez bpa Jana Szarka na Walnym Zgromadzeniu 'wiatowej Federacji
Lutera)skiej w 1997 r. w Hongkongu2.

Ten wielki Artysta nim osiedli" si% w Karpaczu w 1968 roku mówi": „Po-
kocha"em t% miejscowo$(, nie mog!c [jeszcze] wiedzie(, co mnie czeka.
Czy rzeczywi$cie tak samo i Karpacz mnie pokocha? To znaczy
– nigdy nie wiadomo, czy ze  wzajemno$ci!? [...] Razem z panem Tade-
uszem Ró#ewiczem nie jeste$my 'l!zakami. Wybrali$my sobie t% ziemi%
jako drug! ojczyzn% i tutaj musieli$my co$ w naszym #yciu zacz!(. [...]
Wydaje mi si%, #e wiem, dlaczego nas poci!ga ten krajobraz. My$l% tak, #e
najbli#ej poezji stoi jednak natura. To b%dzie zawsze taka najwi%ksza
podnieta do tworzenia, ona inspiruje indywidualn! fantazj% twórcy“3. Tu, na
wyniesionej p"aszczy&nie male)kiego cmentarza przy norweskiej $wi!tyni
Wang, na zawsze spocz!" Wielki Artysta, którego Karpacz i jego mieszka)cy
pokochali z wzajemno$ci!.

Karol Smu$niak

1 Teatr powsta! w 1956 roku jako Studio Pantomimy przy Pa&stwowych Teatrach Drama-
tycznych we Wroc!awiu. Po dwóch programach (4 listopada 1956 i 16 grudnia 1957 ro-
ku) 1 stycznia 1958 r. zespó! Tomaszewskiego zosta! uznany za teatr zawodowy, otrzy-
ma! fundusze z bud$etu miasta i województwa, w!asny statut organizacyjny i przyj#! na-
zw%: Wroc!awski Teatr Pantomimy, który upa&stwowiony zosta! 26 stycznia 1959 roku.

2 „Odszed! twórca Wroc!awskiego Teatru Pantomimy“ – wspomnienie ks. Edwina Pecha,
proboszcza ze "wi#tyni Wang, „Zwiastun“ 2001 nr 21.

3 „Jeden dzie& w $yciu poety“. Uroczysto"' przyznania Tadeuszowi Ró$ewiczowi – poecie
i dramaturgowi dyplomu i medalu Zas!u$ony dla Miasta Karpacza. Karpacz, 5 wrze"nia
1997 r. Karpacz 2001, egz. 126, s.6-7.

Henryk Tomaszewski
– ˚ycie i Teatr – fragmenty

HENRYK TOMASZEWSKI
(1919–2001)

Za"o#yciel, dyrektor i kierownik artystyczny
Wroc"awskiego Teatru Pantomimy. Autor sce-
nariuszy, re#yser i choreograf wszystkich pozy-
cji repertuarowych zrealizowanych w tym
Teatrze od 1956 roku. W latach 1945–1947
kszta"ci" si% w Studiu Aktorskim Iwo Galla
w Krakowie. Najpierw wyst%powa" jako tancerz
w balecie Feliksa Parnella, nast%pnie przeniós"
si% do Wroc"awia, gdzie w latach 1948–1958
by" solist! baletu Opery Wroc"awskiej. W 1956
roku Henryk Tomaszewski, zainicjowa" powsta-
nie Studium Pantomimy. Pierwsze programy
Studium zyska"y uznanie krytyki i publiczno$ci.

Kolejne wyst%py Studia i Henryka Tomaszewskiego, równie# jako g"ównego od-
twórcy wielu ról, by"y nagrodzone Srebrnym Medalem w tej dziedzinie sztuki na
festiwalu w Warszawie, a pó&niej dwoma Z"otymi Medalami na Festiwalu M"o-
dzie#y w Moskwie. Po dwóch latach dzia"alno$ci, w 1958 roku Studio zyska"o
uznanie i akceptacj% $rodowisk twórczych oraz popularno$( w$ród publiczno-
$ci. W styczniu 1959 roku Studio otrzyma"o roku status pa)stwowego teatru za-
wodowego pod nazw! „Wroc"awski Teatr Pantomimy“, a Henryk Tomaszewski
zosta" jego dyrektorem i kierownikiem artystycznym. W 1962 roku zespó" Teatru
Pantomimy z Wroc"awia wyst!pi" w Pary#u podczas Festiwalu Narodów i otrzy-
ma" Medal Francuskiej Krytyki Dramatycznej za najlepszy spektakl choreogra-
ficzny oraz nagrod% specjaln! Mi%dzynarodowego Klubu M"odej Krytyki za po-
szukiwania artystyczne. Nast%pne lata przynios"y dalsze sukcesy i nagrody ze
strony krytyki jak i publiczno$ci polskiej oraz zagranicznej. Do najwybitniejszych
osi!gni%( Henryka Tomaszewskiego w pierwszym okresie dzia"alno$ci zaliczaj!
si% mi%dzy innymi: „P"aszcz“, „Poczta“, „Dzwonnik z Notre-Dame“, „Ziarno i sko-
rupa“, „Ogród mi"o$ci“, „Suknia“, „Labirynt“ i „Baga#e“. W roku 1970 Henryk
Tomaszewski zacz!" na scenie swego teatru realizowanie pe"nospektaklowych
programów, opieraj!c swe scenariusze o wybitne dzie"a literatury $wiatowej
i polskiej. Do tych programów zalicza si%: „Gilgamesz“, „Odej$cie Fausta“, „Sen
nocy listopadowej“, „Hamlet ironia i #a"oba“, „Rycerze króla Artura“, „Akcja
– Sen nocy letniej“, „Kaprys“.

Henryk Tomaszewski by" równie# inscenizatorem i re#yserem wielu przedsta-
wie) dramatycznych, baletowych i operowych, które realizowa" w wielu mia-
stach w Polsce m.in.: Wroc"awiu, Poznaniu, Krakowie oraz za granic!: w Szwe-
cji, Holandii, Norwegii, Danii, Republice Federalnej Niemiec. By" autorem fil-
mów pantomimicznych dla telewizji polskiej, du)skiej i norweskiej. 

Lata pracy i wysi"ek twórczy, jakie Henryk Tomaszewski w"o#y" w rozwój
teatralnej sztuki pantomimicznej przynios"y mu mi%dzynarodowe uznanie i szero-
k! popularno$(. Za sw! dzia"alno$( artystyczn! by" wyró#niony wysokimi odzna-
czeniami. By" te# laureatem wielu nagród pa)stwowych, prasy i publiczno$ci.

Wystaw% po$wi%con! Henrykowi Tomaszewskiemu zatytu"owa"em
„Henryk Tomaszewski – ,ycie i Teatr – fragmenty“. Wieloletnia praca
w Jego teatrze i przyja&), jak! mnie darzy" pozwala"y mi na przedstawie-
nie Pa)stwu pami!tek, dokumentów i wypowiedzi Henryka Tomaszew-
skiego. Nazwa"em j! „fragmentami“, bo nie sposób zamkn!( niezwykle
bogatego #ycia, szerokich zainteresowa) i ca"ej twórczo$ci w jednej
wystawie. Pokaza"em trzy wa#ne dla Henryka Tomaszewskiego miasta:
Pozna) – miejsce urodzenia i dzieci)stwa, Wroc"aw – Jego teatr,
i Karpacz – który sta" si% dla Niego azylem i w którego atmosferze
rodzi"y si% teatralne projekty. To w Jego domu, w Karpaczu pozosta"y na
biurku notatki, zdj%cia i teksty, nad którymi pracowa" przygotowuj!c
kolejny „XXV Program“.

Mam nadziej%, #e korzystaj!c z #yczliwo$ci i go$cinno$ci Muzeum
Sportu i Turystyki w Karpaczu b%d% móg" przedstawi( Pa)stwu jeszcze
kolejne fragmenty #ycia i pracy Henryka Tomaszewskiego.

Stefan Kayser
Karpacz, 27 pa(dziernika 2003 r.
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Pierwsze opisy dróg wiod!cych w Karkonosze pojawi"y si%
w XV wieku za spraw! walo)skich poszukiwaczy skarbów. Jed-
nak#e ich r%kopi$miennych relacji o szlakach prowadz!cych do
miejsc, które obfitowa"y w szlachetne kamienie i drogocenne
kruszce nie mo#na uwa#a( za przewodniki turystyczne. Nie by"y
nimi równie# pó&niejsze, pojawiaj!ce si% od XVI stulecia, naukowe
opisy gór, ani te# modne w XVIII wieku relacje z podró#y. Co praw-
da by"y one cz%sto zabierane na wycieczki górskie i cho( pozwa-
la"y na jako tak! orientacj% w terenie, nie pisano ich z my$l! o in-
dywidualnym w%drowcu, który nie korzysta"by z us"ug miejscowe-
go przewodnika. Pierwsze ksi!#ki, jakie w dzisiejszym rozumieniu
nazwaliby$my przewodnikami turystycznymi, pojawi"y si% w Karko-
noszach dopiero na prze"omie XVIII i XIX wieku.

Jak prawie wszystko, co zwi!zane by"o z pocz!tkami karkono-
skiej turystyki, tak i pierwsze przewodniki po$wi%cone by"y g"ów-
nie tutejszym uzdrowiskom. Wymieni( wypada tu prac% Michaela
Morgenbessera, która ukaza"a si% w 1777 roku jednocze$nie po
niemiecku i po polsku, jako „Publiczne u$wiadomienie Zdrojów
Zdrowych ...“. Jej wydawc! by"a s"ynna wroc"awska oficyna Kor-
nów, którzy w 1821 roku, równie# w obu wersjach j%zykowych,
opublikowali ksi!#k% Karla Friedricha Moscha „Wody mineralne
Szl!skie ...“. Natomiast w roku 1850 wydali pierwszy napisany
wy"!cznie dla Polaków przewodnik po Karkonoszach „Warmbrunn
i okolice jego ...“, autorstwa Rozalii Saulson. Jednak to nie Kor-
nowie zdominowali rynek przewodników karkonoskich.

Przewodniki karkonoskie, z uwagi na ich wydawc%, mo#na po-
dzieli( na takie, które ukaza"y si% na 'l!sku oraz takie, które opu-
blikowano poza t! dzielnic!. Te ostatnie najcz%$ciej wychodzi"y
w ramach ró#nych serii wydawniczych. Berli)ska oficyna Alberta
Goldschmidta publikowa"a je na przyk"ad w ramach „Griebens
Reise-Bibliothek“, gdzie ukaza"y si% mi%dzy innymi prace Siegfrie-
da Becka i Juliusa Eberta. Natomiast inny berli)czyk Wilhelm Lo-
beck wszed" na rynek seri! „Reiseführer durch Deutschland“.
W Lipsku Bibliographisches Institut wydawa" seri% „Meyers
Reisebücher“, za$ w Dre&nie Wydawnictwo C.C. Meinhold &
S-hne G.m.b.H. szczyci"o si% swoim „Meinholds Routenführer“.
Nie mo#na tu zapomnie( te# o s"ynnym wydawnictwie Baedekera,
który tak#e na swoim k!cie mia" publikacje karkonoskie.

Wydawnictwa dolno$l!skie nie pozostawa"y w tyle za swoimi
konkurentami spoza 'l!ska. Poza wymienionymi Kornami, na
szczególn! uwag% zas"uguje oficyna Georga Briegera ze 'widni-
cy, która wprost zasypywa"a rynek przewodnikami po Sudetach,
a w tym i po Karkonoszach. Jednym z czo"owych autorów by" tu-
taj Wilhelm Patschovsky, którego dorobek przewodnikopisarski
jest wprost imponuj!cy. Nie ogranicza" si% on jednak wy"!cznie do
$widnickiego wydawcy, szukaj!c tych#e bli#ej Karkonoszy. Silnym
o$rodkiem publikacji przewodników by"y przed 1945 rokiem Cie-
plice 'l!skie Zdrój. Dzia"a"y tu co najmniej trzy powa#ne firmy wy-
dawnicze: Maxa Leipelta, Reinholda Liedla i E. Gruhna. Zw"asz-
cza te dwie pierwsze posiada"y na swoim k!cie powa#ny dorobek
prac karkonoskich. Natomiast w samej Jeleniej Górze wydawa-
niem przewodników trudni"a si% czasem miejscowa gazeta „Bote
aus dem Riesengebirge“ oraz, co jest bardzo istotne, Towarzy-
stwo Karkonoskie – Riesengebirgesverein.

Trudno jest dzisiaj ustali( dok"adn! liczb% przewodników tury-
stycznych po Karkonoszach wydanych przed 1945 rokiem. Ilo$(
ich tytu"ów z pewno$ci! przekroczy"a setk%. Sporo natomiast
mo#na powiedzie( o ich zawarto$ci. Wiele z tych publikacji obej-
mowa"o swym zasi%giem nie tylko Karkonosze, ale praktycznie
ca"e Sudety, "!cznie z cz%$ci! Czesk!. Pomimo to w tytule, z re-
gu"y grub! i wi%ksz! czcionk!, akcentowano mocno nazw% Rie-
sengebirge (Karkonosze). Wi%kszo$( przewodników adresowana
by"a do turysty pieszego, ale znajdowa"y si% w$ród nich równie#
pisane wy"!cznie dla narciarzy. Pojawia"y si% równie# bardziej spe-
cjalistyczne opracowania, na przyk"ad po$wi%cone geologii. Ce-
ch! wspóln! praktycznie wszystkich ówczesnych przewodników
by" bardzo lapidarny styl i skrótowy opis miejscowo$ci. Najcz%-
$ciej wymieniane by"y jedynie najatrakcyjniejsze zabytki, czy
obiekty. Praktycznie zawsze zwracano du#! uwag% na punkty wi-
dokowe. Podawano natomiast sporo informacji praktycznych, jak:
rodzaje po"!cze) kolejowych, konieczne przesiadki, ceny biletów
(w tym równie# ceny doro#ek), istniej!ce urz%dy pocztowe, w pó&-
niejszym okresie tak#e warsztaty naprawy samochodów itp.,
a tak#e informacje o panuj!cych najcz%$ciej warunkach pogodo-
wych. Dane o bazie noclegowej i #ywieniowej umieszczane by"y
najcz%$ciej w formie reklam. Zajmowa"y one z regu"y poka&n!
cz%$( ca"ej ksi!#ki. Starano si% te#, aby przewodniki by"y ilustro-
wane. Pocz!tkowo umieszczano w nich miedzioryty, zast%powa-
ne stopniowo zdj%ciami najatrakcyjniejszych miejsc w górach. Do-
dawano równie# do przewodników ró#ne za"!czniki.

Podstawowym za"!cznikiem porz!dnego przewodnika, a cz%-
sto skromnego folderu, by"a mapa turystyczna opisywanego tere-
nu. Zdarza"y si% te# i takie, które posiada"y kilka do"!czonych ma-
pek, bardzo cz%sto kolorowych. Mapki, czy planiki umieszczano
te# w samym tek$cie, ale tutaj dominowa"y z regu"y panoramy. Pa-
noramy te stanowi"y czasem równie# wklejk%. By"y w$ród nich ta-
kie jakie znamy dobrze dzisiaj – liniowa, perspektywiczna, ale
i panoramy wpisane w okr!g, stanowi!ce swego rodzaju „ró#%
wiatrów“.

Charakterystyczne dla przewodników sprzed 1945 roku,
a zw"aszcza dla tych powsta"ych w XIX stuleciu, by"y d"ugie, bar-
dzo rozbudowane tytu"y. Czytelnik móg" dowiedzie( si% z nich bar-
dzo dok"adnie nie tylko o czym dana rzecz traktowa"a, ale tak#e
ile i jakie posiada"a za"!czniki i kim by" jej autor. Te d"ugie tytu"y
mie$ci"y si% na niewielkiej przestrzeni, gdy# format przewodników,
jak przysta"o na rzecz, któr! zabiera si% ze sob! w góry, by" naj-
cz%$ciej kieszonkowy. Pomimo to wi%kszo$( tych publikacji cha-
rakteryzowa"a si% bardzo solidnym i starannym pod wzgl%dem
edytorskim wydaniem.

Prezentowana w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu
w 1997 r. wystawa ukazywa"a przewodniki, które znajduj! si%
w bibliotekach dwóch jeleniogórskich instytucji: Archiwum Pa)-
stwowego i Muzeum Karkonoskim. Nie by" to niestety kompletny
zbiór wydanych przed 1945 rokiem przewodników po Karkono-
szach. Da" on jednak dok"adny obraz tej problematyki i na pewno
poszerzy" znacznie nasz! wiedz% o dawnej turystyce karkonoskiej.

Ivo )aborewicz

Zarys przewodnikopisarstwa karkonoskiego
do 1945 roku
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T R A G A R S K I E  H I S T O R I E
K R Z E S ¸ O  Z  D R Ñ G A M I

W wydanym w latach 50. XIX wieku opisie Karkonoszy K.F.Moscha
znale&( mo#na krótk! informacj% o nieznanej z imienia i nazwiska kobie-
cie która w drugiej po"owie XVII w.! kaza"a si% nie$( na krze$le w góry
z Karpacza Górnego1. Brak jednak w tym wypadku dok"adnych informa-
cji. Wiemy za to na pewno, #e w roku 1697, a dok"adnie 31 sierpnia hra-
bia Krzysztof Leopold Schaffgotsch w towarzystwie 20–osobowej $wity
sk"adaj!cej si% z le$ników, stolnika, kamerdynera, kucharza, 2 hajduków
a nawet zabranego do walki z Duchem Gór egzorcysty ojca Eustachiusza
z zakonu franciszkanów, a tak#e „poddanych, którzy nie$li jego Ekscelen-
cj% grafa oraz prowizj% i inne potrzebne rzeczy“, dotar" na szczyt najwy#-
szej góry Sudetów.2

Z czasem, kiedy wzros"o zapotrzebowanie na $wiadczone przez traga-
rzy lektyk us"ugi Karpacz, z racji swojego po"o#enia, sta" si% centrum tra-
garskim w Karkonoszach. W 1844 roku w%druj!cy na 'nie#k% tury$ci mo-
gli skorzysta( tutaj z us"ug 5 przewodników, 8 tragarzy lektyk i 7 pomoc-
ników tragarzy. Reprezentowali oni ró#ne zawody, spo$ród nich 12 by"o
dniówkarzami, a 2 - stolarzami. Znale&li si% te# w tym towarzystwie wiejski
s%dzia, krawiec "aciarz, tkacz, kramarz, szewc "aciarz, a nawet zielarz.3

Udoskonalano równie# sam sprz%t tragarski. Przesta"o nim by( ju#
proste krzes"o, ze zwyk"ym siedziskiem oraz z jakkolwiek doczepionymi
dr!gami. Zast!piono je drewnianym fotelem ze specjalnymi pod"okietnika-
mi, na których móg" si% wesprze( niesiony pasa#er podczas pokonywania
bardzo trudnych odcinków górskich bezdro#y, równocze$nie zabezpie-
cza"y one przed wypadni%ciem. Tak wykonan! konstrukcj% umieszczano
na dwóch dr!gach wykonanych najcz%$ciej z jesionowego drewna, spe-
cjalnie struganego, by zw%#aj!c ku ko)com, zako)czy( je ga"k! zabezpie-
czaj!c! r%k% tragarza przed ze$lizgni%ciem si%. W ka#dej chwili mo#na by-
"o je odczepi(, wysuwaj!c z przytwierdzonych do fotela okr!g"ych zaci-
sków. Dla wi%kszej wygody tragowanego turysty mocowano na sznurach
podnó#ek dla nóg. Pomi%dzy dr!gami tragarze montowali specjalne pasy
u"atwiaj!ce noszenie ca"ego ci%#aru na barkach. Warta wspomnie(, #e
ostatni! karkonosk! lektyk% odkryto w latach 80–tych XX wieku, w nieist-
niej!cym ju# obecnie domu o niemieckiej nazwie „Villa Bertha“ w Karpa-
czu Górnym, na miejscu którego stoi dzisiaj niewyko)czony budynek „Pa-
radaise II“ przy ulicy Stra#ackiej. 

Pochodz!ca z prze"omu XIX i XX wieku karpacza)ska lektyka trafi"a do
zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w do$( ciekawych okoliczno$ciach.
W lutym 1985 roku u dyrektora  muzeum zjawi" si% mieszkaniec Karpacza
oferuj!c do sprzeda#y dwa dr!gi. Pan Z. Kulik, zorientowawszy si%, jaki
obiekt ma przed sob!, od razu zada" pytanie: – A gdzie siedzisko? – oraz
zaoferowa" mo#liwo$( kupna owych dr!gów, ale tylko razem z siedzi-
skiem.

W krótkim czasie dostarczono ju# kompletn! lektyk% i za sum% 20,000
ówczesnych z"otych nowy nabytek muzealny znalaz" swoje miejsce na sta-
"ej wystawie po$wi%conej historii rozwoju turystyki w Karkonoszach. Na
pewno korzystali z niej go$cie którzy na pocz!tku XX wieku pojawili si%
w Karpaczu. P"acili oni wtedy za tragarsk! us"ug% wed"ug ówczesnego
cennika przewodnickich i tragarskich us"ug wydanego 19 lutego 1904
i podpisanego przez niejakiego Kunze z urz%du w Mi"kowie.

Za ca"odzienn! tras% przewodnik górski b!d& tragarz baga#y otrzymy-
wa" 6 marek, a dwaj tragarze lektyk 13 marek.

Wprowadzono tak#e taryfikator na poszczególne trasy rozpoczynaj!ce
si% w Karpaczu i tak4:

Trasy z Karpacza Jeden przewodnik górski Dwaj tragarze lektyk
lub tragarz baga#u
/zap"ata w Mk./ /zap"ata w Mk. /

do Schroniska Ks.Henryka 4 9
lub do Strzechy Akademickiej
- tylko w jedn! stron%
na Polan% Bronka Czecha 3 7
z godzinnym postojem
i z powrotem do Karpacza
do kaplicy $w. Anny 4 9
z dwugodzinnym postojem
i z powrotem do Karpacza
na Budniki z dwugodzinnym 4 9
postojem i z powrotem
do Karpacza
do Karpacza Górnego, 2 5
$wi!tyni Wang,
– jednogodzinny postój
i z powrotem do Karpacza
do Hotelu „Orlinek“ 1,5 4
lub do istniej!cego obecnie
oddz. IV CP i A,
a kiedy$ Hotelu „Bergschloss“,
z godzinn! przerw! i z powrotem
do Karpacza

Trasy z Karpacza Jeden przewodnik górski Dwaj tragarze lektyk
lub tragarz baga#u
/zap"ata w Mk./ /zap"ata w  Mk. /

'nie#ka w jedn! stron% 5 11
'nie#ka przez Strzech% Akademick! 6 13
lub schronisko ks.Henryka i z powrot.
'nie#ka, stamt!d do Spindler. M". 8 17
Spindlerowy M"yn z pomini%ciem 7 15
'nie#ki przez Loucni Boud%
lub Spindlerboud%
Kowary  przez 'nie#k% i prze". Okraj 9 19
Prze"%cz Okraj i z powrotem 6 13
'nie#ka, Loucni Bouda, Kozi Grzbiet 7 15
i z powrotem do Karpacza
Loucni Bouda, Riesenbaude 4 9
tylko w jedn! stron%
Ta sama trasa tam i z powrotem 5 11
Sosnówka przez kaplice $w. Anny 6 13
i z powrotem do Karpacza
Sosnówka lub Jagniatków przez 7 15
schronisko ks. Henryka i Spindlerb.
Schronisko ks.Henryka tam i z powr. 5 11
Strzecha Akademicka przez M. Staw 5 11
i z powrotem
'nie#ka przez prze"%cz Okraj 7 15
i z powrotem do Karpacza

Dzisiaj na go$ci odwiedzaj!cych Karpacz nie czekaj! w wyznaczonych
stacjach tragarze, ju# nie mo#na w lektyce zdoby( najwy#szego szczytu
Karkonoszy. Szkoda. A mo#e.....

z tragarskim pozdrowieniem
Mistrz Cechu Tragarzy Lektyk Miasta Karpacza        Ryszard Rzepczy!ski

Dzieje tragowania turystów w lektykach u stóp Snie'ki licz$ sobie ju' ponad 300 lat.

TRASY JEDNODNIOWE5

1 K.F.Mosch, Riesengebirge, Lepzig 1858, s.72.
2 Gruhn Herbert, Die Erschliessung des Riesengebirges bis zum Jahre 1700“ Zeitschrift des Vereins Geschichte Schlesiens“, Breslau brw., s.143., T. Ste', Obyczaje i nie-obyczaje dawnej turystyki, Nowiny Jeleniogórskie1961, nr13-14, s.7.
3 Kincel Ryszard, Pocz#tki przewodnictwa turystycznego w Karkonoszach,PTTK-Ko!o Przewodników Sudeckich w Jeleniej Górze, Jelnia Góra 1972 ,s19
4 Sommer u.Winter in Krummhübel, Krummhübel 1914, s.29
5 Sommer u.Winter in Krummhübel, Krummhübel 1914, s.29
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Drewniana rze(ba przedstawiaj$ca najs&ynniejsze-
go listonosza karkonoskiego Roberta Fleissa
(1847–1937) umieszczona jest w Muzeum Sportu
i Turystyki w Karpaczu w korytarzu na s&upie przy
klatce schodowej. To on by& pierwszym listono-
szem w ca&ej historii tych gór, który pieszo pokony-
wa& drog# o d&ugo%ci 17 km i ró'nicy wysoko%ci
1100 m. Ka'dego dnia, latem i zim$, bez wzgl#du
na panuj$ce warunki pogodowe, dostarcza& listy
i inne przesy&ki do schronisk po&o'onych wysoko
w górach, w tym równie' i na "nie'k#.

Ten bardzo mocno zwi!zany z Karkonoszami cz"owiek
urodzi" si% 22 marca 1847 r. w ówczesnej gminie Borowice,
w jednym z gospodarstw w okolicy dzisiejszej Przesieki.
Warto te# wiedzie(, #e zanim zacz!" pracowa(, odby" s"u#b%
wojskow! w armii pruskiej. By" on #o"nierzem 47 regimentu
piechoty, awansuj!c nawet do stopnia podoficera. W wojsku
bardzo zas"u#y" si%, a w nagrod% wyznaczono go do pe"nienia
stra#y honorowej u boku cesarza podczas proklamacji Cesar-
stwa Niemieckiego w pa"acu wersalskim w dniu 18 stycznia
1871 r. Jednak ze wzgl%du na odniesion! ran% prawego ra-
mienia zosta" on zwolniony ze s"u#by wojskowej i powróci"
z powrotem w pi%kne Karkonosze, które dobrze zna" ze
swojego dzieci)stwa i m"odo$ci.

W roku 1873 zatrudniono go jako listonosza w urz%dzie
pocztowym w Mi"kowie. Przez jeden rok nosi" on przesy"ki
pocztowe na 'nie#k% i z powrotem, jednak zupe"nie inn!
drog! ni&li my wchodzimy na ten szczyt dzisiaj. Za jego czasów
by"o to „diabelsko trudne podej$cie“, albowiem nie by"o jesz-
cze uporz!dkowanych $cie#ek i dróg, którymi sz"o si% z Karpa-
cza Górnego przez okolice dzisiejszej Polany w stron% schro-
niska ksi%cia Henryka nad Wielkim Stawem i dalej przez Rów-
ni% pod 'nie#k! na sam najwy#szy szczyt tych gór.

Po roku tej niezmiernie trudnej i zapewnie wyczerpuj!cej
pracy zmieni" on swoje zaj%cie. Przez kolejnych pi%( lat
zajmowa" si% przewodnictwem górskim, jak i zwo#eniem w zi-

mie turystów na saniach rogatych ze schronisk karkonoskich.
A poza t! prac! trudni" si% te# wyr%bem lodu z Wielkiego
Stawu w Karkonoszach, który dostarczany by" do ówczesnych
lodowni w Berlinie, a nawet i do dalekiej Szwecji.

W roku 1889 Robert Fleiss znowu za"o#y" mundur listono-
sza, by teraz go nosi( nieprzerwanie przez 37 d"ugich lat, a#
do 1925 roku. Jego praca polega"a na noszeniu listów i innych
przesy"ek pocztowych, których ci%#ar wynosi" jednorazowo do
jednego centnara (50 kg!). Wymaga"a ona bardzo du#ego wy-
si"ku fizycznego, do którego by" on jednak przyzwyczajony.
Codzienna trasa by"a te# i niebezpieczna. Wiod"a ona przez
wyp"ukane drogi pokryte kamieniami i innymi przeszkodami te-
renowymi. A do tego dochodzi"a jeszcze zdradliwa mg"a, bu-
rze, $nieg, lód i bardzo kapry$na pogoda panuj!ca w króle-
stwie Ducha Gór – Karkonosza. Robert Fleiss sam musia" ka#-
dego dnia pokonywa( te przeszkody, odbywaj!c t% d"ug! w%-
drówk%. Jego bardzo charakterystyczna posta( z pal!c! si%
fajk! w ustach znana by"a w tych górach.

Jak wyliczyli to jego przyjaciele, w czasie s"u#by pocztowej
przeszed" on tras% równ! prawie trzykrotnemu okr!#eniu
naszej planety Ziemi. A ilo$( i waga przesy"ek pocztowych, ja-
kie przeniós" on w czasie swojej d"ugiej s"u#by pocztowej, po-
zwoli"aby zape"ni( 300 wagonów towarowych!

Po trzydziestu siedmiu latach pracy w 1925 roku Robert
Fleiss zosta" zwolniony z pracy, jak to okre$lono, ze wzgl%du
na redukcj% etatów. Dla niego samego by" to bardzo ci%#ki
cios. Jednak#e jego koledzy z pracy i z gór urz!dzili mu z tej
okazji wielk! uroczysto$( w jednym z pensjonatów w Karpaczu
Górnym. Jak to pó&niej opowiadano, zjedzono wtedy du#o
dobrych potraw i wypito wiele dobrego wina, wspominaj!c
dawne czasy.

Do#ywaj!c s%dziwego wieku 90 lat Robert Fleiss zmar"
w maju 1937 roku. Id!c w orszaku pogrzebowym jego najbli#si
koledzy z pracy, a nawet i dawni przyjaciele z organizacji woj-
skowych, oddali mu ostatnie nale#ne honory. Pochowany zo-
sta" na cmentarzu w Mi"kowie.

A w Karkonoszach podobno pada" wtedy straszliwy deszcz ...

Zbigniew Kulik

LISTONOSZ KARKONOSKI
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Wojciech Witczak z Jeleniej Góry:
. plakietka metalowa „15–lecie Zarz!du Wojewódzkiego

PTTK w Jeleniej Górze 1975–1990“ (ks. eksp. 1917),

Marian Sajnog z Jeleniej Góry:
. medal srebrny „Za wybitne osi!gni%cia sportowe“

(ks. eksp. 1918),
. legitymacja „Za wybitne osi!gni%cia sportowe“

(ks. eksp. 1919),

Maciej Abramowicz Naczelnik
Karkonoskiej Grupy GOPR:

. znaczek „25 lat GOPR Karkonosze“ (ks. eksp. 1920),

. znaczek „50 lat GOPR Sudety“ (ks. eksp. 1921),

Urz$d Miejski w Karpaczu:
. medale nagrodowe z IX Ogólnopolskiej Olimpiady

M"odzie#y w Sportach Zimowych, Sudety 2003,
Mistrzostwa Polski Dolny 'l!sk (3 szt.) (ks. eksp. 1922,
1923, 1924),

Parafia Ewangelicko–Augsburska Wang
w Karpaczu:
. medal pami!tkowy odlany z okazji 150-lecia ko$cio"a

Wang w Karpaczu autorstwa dr Hanny Jelonek z Akade-
mii Sztuk Pi%knych w Warszawie (ks. eksp. 1925),

Ko&o Przewodników Sudeckich PTTK
Oddzia& w Jeleniej Górze:
. znaczek pami!tkowy „50 lat Ko"a Przewodników Su-

deckich PTTK Jelenia Góra 1953–2003“
(ks. eksp. 1927),

Waldemar Draheim:
. medal XXXVI Memoria" CM (ks. eksp. 1928),
. medal Mi%dzynarodowy Turniej Przyja&ni w skokach,

Zakopane 1981 r. (ks. eksp. 1929),

Zdzis&aw Wojtyra z Popowa:
. narty zjazdowe z metalowymi wi!zaniami „Wierchy extra

Zakopane“, lata sze$(dziesi!te XX w. (ks. eksp. 1930),

Zarz$d Oddzia&u PTTK „Turysta“w Jeleniej Górze:
. sztandar PTTK Oddzia" Zak"adowy „Celwiskoza“

Jelenia Góra z trzema szarfami bia"o-czerwonymi
(ks. eksp. 1931),

Burmistrz Miasta Karpacza:
. rze&ba z soli: „Dla Miasta Karpacza z podzi%kowaniem

za wspó"prac% przy organizacji mety VI, VII i VIII etapu
60 Tour de Pologne. Czes"aw Lang 13–14. IX. 2003 r.“
(ks.eksp.1932),

Dary do ksi#gozbioru muzealnego:

Wydawnictwo STAPIS w Katowicach:
. „Wielka encyklopedia gór i alpinizmu“ – tom I. – praca

zbiorowa,

Ko&o Przewodników Sudeckich PTTK w Jeleniej Górze:
. „50 lat przewodnictwa PTTK na Ziemi Jeleniogórskiej

1953–2003“ – praca zbiorowa,
Maciej Abramowicz Naczelnik Karkonoskiej Grupy

GOPR w Jeleniej Górze:
. „50 lat Ratownictwa Górskiego w Karkonoszach“

– praca zbiorowa,
. „Na ka#de wezwanie...“ Pi%(dziesi!t lat dzia"alno$ci

GOPR 1952–2002 – praca zbiorowa,

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze:
. „Znane i nieznane historie o Rzepiórze“, M. Johannes

Praetorius,
. „Pi%( legend o Rzepiórze“, Johann Karl August

Musaus,
. „/ród"a pisane dotycz!ce Ducha Gór z Karkonoszy od

$redniowiecza do ko)ca XVII w.“, Konrad Zacher,
. „W królestwie Ducha Gór“, Stanis"aw Firszt,
. „Obrazy Vlastimila Hofmana z kolekcji polskich

i czeskich“, praca zbiorowa,

Eksponaty zakupione;

. "y#wy metalowe „BLITZ“ z butami (lata sze$(dziesi!te
XX wieku (ks. eksp.1916),

. znaczek pami!tkowy „Osterrennen der Hampelbauden
Skizunft NSRL“ (ks. eksp.1926),

. narty drewniane z pocz!tku XX w. (ks. eksp.1933),

. laska turystyczna – krzese"ko z okresu mi%dzywojennego
(ks. eksp.1934),

. plakietki cynowe z pocz!tku XX w.:

. narciarz w górach (ks. eksp.1936),

. bobslej czwórka (ks. eksp. 1937),

. cep drewniany z okresu mi%dzywojennego
(ks. eksp.1938),

. mo&dzierz ceramiczny (ks. eksp.1939),

. flaszki laboranckie (ks. eksp.1940).

DDAARRYY  II  NNAABBYYTTKKII
MMUUZZEEUUMM  SSPPOORRTTUU  II  TTUURRYYSSTTYYKKII  ww  22000033  rr..

Wszystkim darczy)com

sk*adamy serdeczne podzi!kowania.
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WYDAWNICTWA MUZEUM W 2003 r.
! „Przewodnik po wystawie sta&ej Muzeum Sportu

i Turystyki w Karpaczu“ w opracowaniu Zbigniewa Kulika
w nak"adzie 1.000 egz.,

! „KORKONTOI“ rocznik Muzeum Sportu i Turystyki
za lata 2001–2002 w nak"adzie 750 egz.,

! „Tadeusz Ró'ewicz poeta i dramaturg w Karkonoszach“
wydawnictwo jubileuszowe „w nak"adzie 300 egz.,

! Barwny plakat informacyjno–reklamowy muzeum,
w opracowaniu Leszka Leguta w nak"adzie; format A–3:
500 egz., format A–4: 1000 egz.

Do wystaw czasowych opracowane
i przygotowane zosta"y wydawnictwa;

1. „Karkonosze – (ród&o inspiracji“ – informator do wystawy
Teresy K%powicz w nak"adzie 200 egz.

2. Regiony Europy „Lofoty zim$“ – informator do wystawy przy-
gotowany przez Ambasad% Królestwa Norwegii w Warszawie.

3. „Portrety Alzatczyków“ – informator i katalog do wystawy
przygotowany przez Editions Chambre a Part ze Strasburga
we Francji.

4. „Karkonosze – niepami#)“ – katalog zaprojektowany przez
autora wystawy Jacka Ja$ko, wydany przy wsparciu finanso-
wym Starostwa Jeleniogórskiego w nak"adzie 260 egz.

5. „Mariusz Zaruski – taternik, narciarz, 'eglarz“ – informator
przygotowany i wydany przez Muzeum Sportu i Turystyki
w Warszawie.

6. „Henryk Tomaszewski – *ycie i Teatr – fragmenty“
– informator w nak"adzie 200 egz.

Muzeum Sportu i Turystyki w 2003 roku
by&o organizatorem spotka+ z:

! Teres$ K#powicz – malark!, autork! wystawy „Karkonosze –
&ród"o inspiracji“, w dniu 13 stycznia 2003 r.

! Stenem Lundbo Ambasadorem Królestwa Norwegii
w Warszawie: „Wspó"praca kulturalna norwesko–polska i jej
mo#liwo$ci rozwoju“, w dniu 7 marca 2003 r.

! Sportowcami, trenerami i dzia&aczami sportowymi
z okazji obchodu tradycyjnych „Dni Olimpijczyka 2003“,
w dniu 25 kwietnia 2003 r.

! J. P. Heiderem Wiceprzewodnicz!cym Rady Regionu Alzacji
we Francji po$wi%cone wspó"pracy Regionu Alzacji z Dolnym
'l!skiem, w dniu 22 maja 2003 r.

! Dr. hab. Karolem Smu'niakiem nt. „Sztuka Henryka Toma-
szewskiego na tle pantomimy XX wieku“, w dniu 22 pa&dzier-
nika 2003 r.

! Dr. Kazimierzem Pichlakiem autorem tomiku wierszy
pt. „Ka#dy ma swoj! alej%“, w dniu 5 grudnia 2003 r.

Spotkanie z J.P. Heiderem Wiceprzewodnicz#cym Rady Regionu Alzacji
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Mieszkaj!ca w Karpaczu Teresa K%powicz, wra#liwa na pi%kno
otaczaj!cych j! widoków, ca"e swoje #ycie zwi!za"a z miejscem,
w którym si% urodzi"a i sp%dzi"a dzieci)stwo. Po studiach arty-
stycznych w latach 1979–84 (architektura wn%trz i malarstwo we
Wroc"awiu), powróci"a do Karpacza i zbudowa"a tu dom. Wybra"a
miejsce z rozleg"ym widokiem na góry, w pewnym oddaleniu od
centrum miasta. Wydaje si%, #e ca"y dom istnieje dla podziwiania
Karkonoszy i niezwyk"ych st!d widoków Skalnego Sto"u, Sowiej
Doliny i 'nie#ki, a ramy okien to oprawy dla zmieniaj!cych si%
w niesko)czono$( obrazów natury. Z perspektywy tego domu
Karkonosze s! masywne i pot%#ne. Wydaj! si% by( prawdziwymi
Górami Olbrzymów, jak je dawniej nazywali przedwojenni miesz-
ka)cy tych ziem.

W"a$nie obserwacja krajobrazu, fascynacja natur! i traktowa-
nie jej jako bezpo$redniego &ród"a poszukiwa) artystycznych, jest
dla Teresy K%powicz najwa#niejsz! inspiracj!. G"ównym obsza-
rem zainteresowa) malarstwa artystki jest pejza# geograficznie
konkretny. Cz%sto w jej obrazach pojawiaj! si% widoki niezwyk"ych
miejsc i zjawisk w Karkonoszach: za(mienia s"o)ca widzianego ze
Skalnego Sto"u, otulonego mg"!, jesiennego krajobrazu tajemni-
czych mokrade" ukrytych w$ród k%p kosodrzewiny na Równi pod
'nie#k!, niedost%pnych, skalistych 'nie#nych Kot"ów, czy te# za-
rysu "agodnej linii grzbietowej Karkonoszy widzianego poprzez
makroskopowe uj%cia &d&be" trawy.

Mimo i# górskie inspiracje s! bardzo istotne w sztuce tej artyst-
ki, trudno j! jednak nazwa( czysto realistyczn!. Nie chodzi w niej
bowiem o szczegó"owe przedstawienie fragmentów natury, ale
o nie"atw! do zapisania w obrazie nastrojowo$(, tajemnicz! aur%
pejza#u i niepowtarzalno$( ka#dej chwili sp%dzonej w górach.

'wiat obrazów Teresy K%powicz opiera si% na krajobrazie roz-
poznawalnym, jednak#e umiej%tno$( oddania nastroju miejsc
sprawia, #e Karkonosze w malarstwie tej autorki staj! si% rzeczy-
wisto$ci! na po"y wykreowan!, troch% magiczn! i surrealn!. Ob-

razy s! prób! odtworzenia tego, co zosta"o zapisane w pami%ci
artystki, zapami%tane z w%drówek po górach.

Gotyckie wrota wtopione w ska"% wydaj! si% by( wspomnie-
niem widoku skalnej bramy w czeskim „miasteczku skalnym“
Ad0szpach po drugiej stronie granicy. Tajemnicze, kamienne
schody, drogi i $cie#ki, podobne do ludzkich istot grupy ska", któ-
re jak si% wydaje nigdy nie mog"yby istnie( naprawd%, równie# wy-
wodz! si% z obserwacji Karkonoszy – gór pe"nych skrajno$ci,
kontrastów, niezwyk"ych krajobrazów, polodowcowych ska" o fan-
tastycznych kszta"tach, niespodziewanych wodospadów, gór usy-
panych z kamieni a po$ród nich – malowniczych oczek wodnych,
czy górskich jezior.

Teresa K%powicz stara si% odkry( g"%boko utajone tajemnice
uniwersalnych praw przyrody, ukryte pod warstw! realistycznego
opisu przedstawianych pejza#y. Jest przez to kontynuatork!
XIX–wiecznego panteizmu romantyków niemieckich, który po-
przez kontemplacj% natury w sztuce, pozwala" pozna( istot%
Stwórcy. Autorka podkre$laj!c aspekt panteistyczny, maluje w ob-
razach znaki istnienia Boga, które ujawniane w szczegó"ach wy-
obra#onego pejza#u, nale#! do kanonu symboli malarstwa za-
chodnioeuropejskiego. W$ród górskich przestrzeni pojawiaj! si%:
wszystkowidz!ce oko Boga, gotyckie wrota $wi!tyni czy kamien-
na droga prowadz!ca do obszaru sacrum.

Symbolizm, utajone tre$ci duchowe, ale tak#e kunszt wykona-
nia stanowi! o pokrewie)stwie sztuki Teresy K%powicz z tradycj!
dawnego malarstwa. Subtelno$( dotkni%( p%dzla nadaje pracom
charakteru zjawiskowego, podkre$la ulotno$( przedstawianych
momentów z #ycia natury. Charakterystyczne jest równie# pomija-
nie szczegó"ów wyobra#onej rzeczywisto$ci: ca"o$( obrazu zato-
piona w migotliwym $wietle ukazuje jedynie to, co dla artystki naj-
istotniejsze. Wa#ne i niespotykane ju# dzi$ cz%sto w malarstwie
jest równie# malowanie z"otem, które w postaci drobnych punk-
tów odbija $wiat"o i dodaje obrazom szlachetnego blasku.

'wiat"o w obrazach Teresy K%powicz podkre$la duchowy cha-
rakter przedstawianych misteriów: promienie s"o)ca ukazuj!
wyra&niej wybrane miejsca, buduj! nastrój tajemnicy i aury nie-
zwyk"o$ci. Aby podkre$li( sakralny charakter wyobra#e), niektóre
obrazy artystka komponuje na zasadzie tryptyku. Czasem g"ówn!
„kwater%“ takiego o"tarza zajmuje wyobra#enie makroskopowych
wycinków przyrody, które same w sobie stanowi! osobny
wszech$wiat.

Sztuka Teresy K%powicz wymaga skupienia. Jest g"%bokim od-
czuciem przyrody, prób! zrozumienia jej istoty i przekazania
w materii obrazu jej niepoj%tych procesów. Spotkanie z malar-
stwem artystki mo#e sta( si% pocz!tkiem podró#y w stron% odkry-
cia duchowych praw bytu. Istot! tej sztuki jest próba zwrócenia
uwagi, i# wa#ne procesy natury zdarzaj! si% po$ród zwyczajnych
widoków. Miejsca zwyczajne, mijane po drodze nabieraj! magicz-
nego znaczenia, promieniuj! energi! ziemi, si"! natury.

Teresa K%powicz, co w sztuce wspó"czesnej jest zjawiskiem
coraz rzadziej spotykanym, przedstawia osobist! wizj% pejza#u –
widzian! przez filtr wyobra&ni, emocji i nastroju. Obrazy przedsta-
wiaj! ciche #ycie Karkonoszy: melancholijne, nostalgiczne, jakby
zatrzymane w czasie. W ciszy gór tkwi ich wyj!tkowa moc: skupia-
nia energii ziemi, emanacji si" przyrody a przez ni! – objawienia
pot%gi Stwórcy. Bóg istnieje tam, gdzie natura ukazuje si% najpi%k-
niej, w chwilach wyj!tkowych tego swoistego teatru $wiata.

Joanna Mielech

Karkonosze – !ród"o inspiracji

Fot. Zbigniew Kasperkiewicz
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„U (róde!“ – olej na p!ótnie „Zatrzymaj si% w%drowcze“ – olej na p!ótnie

„Mg!a zapomnienia“ – olej na p!ótnie
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