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W S T Ę P

To już dziewiętnaste wydanie naszego rocznika muzealne-
go "Korkontoi". Przedstawiamy w nim najważniejsze działania 
Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu instytucji kultury Samo-
rządu Województwa Dolnośląskiego w minionym 2019 roku. 
Tym razem dzięki przygotowanemu i realizowanemu programo-
wi współpracy Dolnego Śląska z Saksonią i pozyskanym środkom 
finansowym z SIM Ministerstwa w Dreźnie stało się możliwe jego 
wydanie również w języku niemieckim. Pozwala to na zaprezento-
wanie naszej działalności muzealnej i wydawniczej na pograniczu 
polsko-niemieckim, która prowadzona jest od lat dziewięćdziesią-
tych XX wieku do dzisiaj. Wersja niemieckojęzyczna znajduje się 
na stronach 23-31.

W Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu zrealizowano cztery 
planowane wystawy czasowe: W kręgu Śnieżki - wystawa fotogra-
fii Piotra Krzaczkowskiego ze zbiorów Muzeum Sportu i  Turysty-
ki, XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie PyeongChang 2018 – wysta-
wa z Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, Rośliny Kar-
konoszy – wystawa z Karkonoskiego Parku Narodowego w Jele-
niej Górze – Sobieszowie, W góry piękniejsze od Tatr nie uwierzę 
– wystawa z Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, oraz dodatko-
wo jeszcze jedna wystawa Irena Szewińska – w fotografii Sławo-
mira Janusza Szewińskiego, która została podarowana muzeum, 
a została przygotowana z okazji otwarcia stadionu lekkoatletycz-
nego w Karpaczu imienia tej wspaniałej polskiej lekkoatletki.

Ze zbiorów muzeum w Karpaczu zrealizowano 4. wystawy 
poza siedzibą tej instytucji. Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Zielonej Górze uczczono 98. rocznicę urodzin wybit-
nego twórcy kultury polskiej, organizując wystawę pt. Tadeusz 
Różewicz w Karkonoszach. W Centrum Kultury Muza w Lubinie 
eksponowane były dwie wystawy. Pierwsza wystawa to Zillertal-
czycy w Karkonoszach, która przygotowana została z okazji 180. 
rocznicy przybycia Tyrolczyków w Karkonosze (1837 r.). Druga 
to ekspozycja pn. Plakaty i afisze do dzieł Tadeusza Różewicza, 
którą pokazano w ramach cyklu organizowanych tam wystaw pt. 
Plakat i afisz teatralny. W Reichenbachu, partnerskim mieście 
Karpacza w Saksonii, została pokazana wystawa fotografii ze zbio-
rów muzeum pt. Nokturny Wrocławskie – Wrocław nocą autorstwa 
Barbary Górniak. Muzeum wypożyczyło również zgromadzone 
fotogramy na zorganizowaną w Kowarach wystawę 40 lat sekcji 
karate shotokan.

W roku 2019 muzeum wzbogaciło się o wiele bardzo cennych 
eksponatów, w tym o oryginalną pochodnię olimpijską z XXII 
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi z 2014 roku, zakupio-
ną i podarowaną przez przedstawicieli Zarządu Gambit Lubawka 
Sp. z o.o. w osobach Józefa Piotrowskiego i Jacka Głuszyńskiego. 
O tym ważnym i historycznie cennym trofeum piszemy w oddziel-
nym artykule Dary dla muzeum zamieszczonym na stronie 19. 
niniejszego wydawnictwa. 

Jak co roku muzeum brało udział w organizacji kilku istotnych 
przedsięwzięć m.in. Dni Olimpijczyka 2019, Europejskiej Nocy 
Muzeów, Dni Otwartych Domów Przysłupowych, Europejskich 
Dni Dziedzictwa i w innych wydarzeniach kulturalnych. W minio-
nym roku kontynuowaliśmy również działalność oświatowo-kul-
turalną i edukacyjną, podejmując wiele różnorodnych działań.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym wydawnictwem.

Zbigniew Kulik

V O R W O R T

Dies ist bereits die neuzehnte Herausgabe unserem Museums-
jahrbuch Korkontoi. Wie gewöhnlich, stellen wir darin die wich-
tigsten Highlights der Tätigkeit des Museums für Sport und Tou-
rismus in Karpacz dar, die 2019 in unserem Museum, der Kultu-
rinstitution der Selbstverwaltung der Woiwodschaft Niederschle-
sien stattgefunden haben. Dieses Mal wurde es möglich, dank der 
Zusammenarbeit zwischen Niederschlesien und Sachsen und den 
bei dem Sächsischen Ministerium des Innern angeworbenen Mit-
teln dieses Jahrbuchs auch auf Deutsch herauszugeben. Es schafft 
eine Gelegenheit, die museale und verlegerische Tätigkeit, die seit 
den 90er Jahren des 20. Jhs. bis heut geführt wurde, grenzüber-
schreitend zu präsentieren. 

Im Museum für Sport und Tourismus in Karpacz wurden vier 
geplante Sonderausstellungen organisiert: An der Schneekoppe – 
Die Fotoausstellung von Piotr Krzaczkowski aus den Sammlungen 
des Museums für Sport und Tourismus, XXIII. Olympische Win-
terspiele PyeongChang 2018 – die Ausstellung aus dem Polnischen 
Olympia Komitee in Warschau,  Die Flora des Riesengebirges – 
die Ausstellung aus dem Nationalpark Riesengebirge in Jelenia 
Góra–Sobieszow, Die Berge schöner als die Tatra? – das glaube ich 
nicht – die Ausstellung aus dem Tatra Museum, und eine zusätz-
liche Ausstellung, Irena Szewińska – auf den Fotos von Sławomir 
Janusz Szewiński, die dem Museum geschenkt wurde; sie wurde 
aus Anlass der Eröffnung des Irena Szewinska-Leichtathletiksta-
dions in Karpacz präsentiert.

Auf der Basis der Sammlungen des Museums in Karpacz wur-
den 4 Ausstellungen außerhalb des Sitzes dieser Institution orga-
nisiert. In der Öffentlichen Woiwodschaft-Bibliothek in Zielona 
Góra wurde der 98. Geburtstag von einem der hervorragendsten 
Vertreter der polnischen Kultur, Tadeusz Różewicz gewürdigt; aus 
diesem Anlass wurde die Ausstellung, Tadeusz Różewicz im Rie-
sengebirge organisiert. Im Kulturzentrum „Muza” in Lubin wur-
den zwei Ausstellungen gezeigt. Die erste, Die Zillertaler im Rie-
sengebirge, wurde aus dem Anlass des 180. Jubiläums der Ankunft 
der Zilletaler im Riesengebirge (1837) organisiert.  Die zweite, Pla-
kate und Theaterzettel zu den Werken von Tadeusz Różewicz, die 
im Rahmen der dort organisierten Ausstellungsserie Plakat und 
Theaterzettel gezeigt wurde. In Reichenbach, der Partnerstadt von 
Karpacz in Sachsen wurde die Fotoausstellung von Barbara Gór-
niak, Breslauer Nokturne gezeigt. Das Museum stellte seine Foto-
sammlungen für die in Kowary organisierte Ausstellung zur Ver-
fügung,  40 Jahre der  Karate-Shotokan-Sektion.

Im Jahr 2019 wurde das Museum um viele wertvolle Exponate 
reicher, darunter ist die originale olympische Fackel aus den XXII. 
Olympischen Winterspielen in Soczi  2014, gekauft und  gestif-
tet durch die Vertreter des Vorstands der Firma Gambit Lubaw-
ka GmbH, Józef Piotrowski und Jacek Głuszyński. Ausführlicher 
berichten wir darüber an anderer Stelle dieses Heftes, im Kapitel 
Schenkungen an das Museum. 

Wie jedes Jahr nahmen wir teil an der Organisation der Tage des 
Olympioniken 2019, der Europäischen Museumsnacht, der Tage 
der offenen Umgebindehäuser, der Europäischen Tage des Kul-
turerbes und anderer kultureller Events. Das Museum führte auch 
rege bildungskulturelle Tätigkeit.

Wir laden ein zur Lektüre unserer Publikation.                   
                                                                                      

Zbigniew Kulik
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W KRĘGU ŚNIEŻKI

Wystawa fotografii Piotra Krzaczkowskiego zatytułowa-
na W kręgu Śnieżki to pierwsza ekspozycja zorganizowana  
w muzeum w Karpaczu w styczniu 2019 roku. Autor wysta-
wy jest utytułowanym fotografikiem. Rok wcześniej został 
laureatem Grand Prix XX Biennale Fotografii Górskiej, 
co jest ważnym wyróżnieniem w środowisku fotograficz-
nym zajmującym się fotografowaniem gór. Muzeum Spor-
tu i Turystyki uzyskało zgodę autora na wykonanie foto-
gramów i ich eksponowanie nie tylko w swojej siedzibie, 
ale i później na organizowanych wystawach czasowych 
w innych instytucjach kultury. 

W Y S T A W A  C Z A S O W A

Pięknie Pan "maluje światłem!" Patrząc na zdjęcia prezen-
towane przez Pana, myślę tylko o tym, co daje nam fotogra-
fia. Możliwość "zatrzymania", uchwycenia tej jednej jedy-
nej chwili... ten jeden moment już na zawsze pozostaje tylko 
w naszej pamięci i na zdjęciu. Dzięki takim osobom jak 
Pan wielu spośród nas, bowiem nie wszystkim nam będzie 
dane takie momenty czy miejsca oglądać, może zachwycać 
się pięknem nawet "najzwyklejszych" miejsc, których urok 
autor zdjęcia wydobył w subtelny sposób, używając "jedy-
nie" światła i w efekcie dostarczając niesamowitych emocji 
odbiorcy.

Serdecznie gratuluję pasji i efektów, jakie przynosi 
fotografia! Pozdrawiam 
Marek

(Wpis do Księgi gości odwiedzających wystawę)

› Autor podczas wernisażu w Muzeum Sportu i Turystyki
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 Fotografią zajmuję się zawodowo od lat 90. ubiegłe-
go wieku. Początki związane były z fotografią analogową 
zarówno czarno-białą, jak i kolorową. W tym czasie pozna-
łem tajniki ciemni fotograficznej. W latach 2000-2005 upo-
wszechnienie komputerów oraz obróbki cyfrowej materiałów 
analogowych szybko uzmysłowiło mi niedoskonałości małe-
go formatu. W tym czasie zainteresowałem się średnim for-
matem oraz fotografią cyfrową. Zamieniłem szlachetną tech-
nikę fotograficzną na jej cyfrową odmianę. Od strony warsz-
tatowej nie jestem związany z jednym systemem. 

 Głównym polem moich zainteresowań jest fotografia kra-
jobrazowa ze szczególnym naciskiem położonym na rejon, 
z którym jestem związany moją drugą pracą zawodową 
– Obserwatorium Meteorologicznym IMiGW na Śnieżce. 
W początkowym okresie wykorzystania fotografii cyfrowej 
głównym nurtem, który mnie zainteresował, była fotografia 
panoramiczna z użyciem technik HDR. Stosowałem je zanim 
stały się one popularnym sposobem wyrazu. Poza fotografią 
krajobrazową jednym z pól moich zainteresować jest fotogra-
fia portretowa oraz fotografia związana ze sportem. 
 

 Piotr Krzaczkowski
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Dzięki bardzo dobrej współpracy z Polskim Komitetem 
Olimpijskim w Warszawie, MSiT w Karpaczu pokazać 
mogło w 2019 roku wyjątkową wystawę fotografii pol-
skich fotoreporterów, którzy otrzymali akredytację na 
igrzyska: Kuba Atys, Grzegrz Mamot, Adam Nurkiewicz, 
Szymon Sikora i Paweł Relikowski.

 XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbyły się w połu-
dniowokoreańskim Pjongczangu w dniach 9–25 lutego 2018 
roku. Gospodarz igrzysk został wybrany 6 lipca 2011 roku 
podczas 123. Sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpij-
skiego (MKOl) w Durbanie. Pjongczang wygrał już w pierw-
szej rundzie głosowania, uzyskując 63. głosy. Pokonał 
Monachium o 38 głosów, a francuskie Annecy o 45. głosów. 
Głównym miejscem przeprowadzania igrzysk była gmina 
Daegwallyeong-myeon, największy ośrodek sportów zimo-
wych w Korei Południowej. Uczestnicy zimowych igrzysk 
w Pjongczangu w 2018 roku rywalizowali w 102. konku-
rencjach w 15. dyscyplinach sportowych. Po raz pierwszy 
w historii na igrzyskach zostały rozegrane następujące kon-
kurencje: Big Air, curling par mieszanych, bieg masowy 
w łyżwiarstwie szybkim i zawody drużynowe w narciar-
stwie alpejskim. Na tych igrzyskach wzięła udział 62-oso-
bowa reprezentacja Polski. W kadrze znalazło się 36. męż-
czyzn i 26 kobiet. Reprezentacja Polski miała swoich przed-
stawicieli w 12. spośród 15. dyscyplin. Była to najliczniejsza 
reprezentacja naszego kraju w historii 23. startów na zimo-
wych igrzyskach olimpijskich. Chorążym reprezentacji pod-
czas ceremonii otwarcia był panczenista Zbigniew Bródka, 
a podczas ceremonii zamknięcia – bobsleista Mateusz Luty 
z Karpacza.

› Strój sportowy, dypolom uczestnictwa, maskotki bobsleisty 
Mateusza Lutego prezentowane na tej wystawie



KARKONOSZE RIESENGEBIRGE

7

› Uroczystość otwarcia wystawy w muzeum

 Polacy zdobyli na tych igrzyskach tylko dwa medale. 
Pierwszy – złoty medal – zdobył Kamil Stoch w konkursie 
na dużej skoczni. Drugi – brązowy – zdobyli skoczkowie  
w składzie: Kamil Stoch, Maciej Kot, Stefan Hula oraz 
Dawid Kubacki w konkursie drużynowym na dużej skoczni.  

W zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu znaj-
duje się medal uczestnictwa z tych igrzysk podarowany 
przez olimpijczyka Mateusza Lutego oraz okolicznościowy 
kubek z autografami zdobywców brązowego medalu w skokach  
i podarowany przez Henryka Urbasia, rzecznika prasowego PKOl.
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W okresie wakacyjnym w muzeum prezentowano wysta-
wę fotogramów przedstawiających najpiękniejsze rośli-
ny Karkonoskiego Parku Narodowego, chronione praw-
nie ze względu na ich siedlisko na terenie całego parku.

 Cechą charakterystyczną szaty roślinnej Karkonoszy 
jest jej zróżnicowanie, w zależności od warunków klima-
tycznych panujących na poszczególnych wysokościach. 
Na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego wyróżnia 
się następujące piętra roślinności: regiel dolny 500–1000  
m n.p.m., regiel górny1000–1250 m n.p.m., piętro podal-
pejskie (kosodrzewina) 1250–1450 m n.p.m., piętro alpej-
skie 1450–602 m n.p.m. Szata roślinna Karkonoszy, warun-
ki jej bytowania oraz jej historia są ściśle związane z siedli-
skiem naturalnym, kształtowanym w czasie bardzo długich 
okresów geologicznych. Na powstanie siedlisk roślinnych  

wpływało ukształtowanie terenu, jego rzeźba i budowa 
geologiczna oraz poszczególne rodzaje skał, z których 
tworzyły się zwietrzeliny i gleby, ponieważ na nich roz-
wijała się roślinność. Ważną rolę odegrały też warunki 
wodne: opady atmosferyczne, sposób gromadzenia się 
wody opadowej w skałach. Na całym świecie istnieją prze-
pisy zabraniające zrywania roślin w parkach narodowych 
i rezerwatach przyrody, jak i o ochronie gatunkowej roślin. 
Z roślin występujących w Sudetach, całkowitą ochroną są 
objęte: widłaki, cisy, kosodrzewina, pełnik europejski, toja-
dy, sasanka alpejska, zawilec narcyzowy, goryczka orzę-
siona, arnika górska, dziewięćsił bezłodygowy i storczyki. 
Ochronie częściowej podlegają m.in. ciemiężyca zielona 
i goryczka trojeściowa. Całą roślinność rosnącą w stanie 
dzikim należy pozostawić przyrodzie bez ingerencji ludzi. 
Stosunek człowieka do roślin i całej przyrody świadczy 
o jego kulturze.

ROŚLINY KARKONOSZY
WYSTAWA FOTOGRAFII Z KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
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Na prezentowanej w Karpaczu wystawie zdjęć z archi-
wum Muzeum Tatrzańskiego pod tytułem W góry pięk-
niejsze od Tatr nie uwierzę prezentujemy przegląd foto-
grafii górskiej pochodzącej ze zbiorów fotograficznych 
Muzeum Tatrzańskiego od wieku XIX po okres między-
wojnia. Tytuł wystawy wymaga pewnego wyjaśnienia. 
Jest cytatem z legendarnej książki, autorstwa Wandy 
Gentil-Tippenhauer i Stanisława Zielińskiego, W stronę 
Pysznej (pierwsze wydanie Czytelnik 1961). Korzysta-
jąc z gościnności karpackiego Muzeum Sportu i Tury-
styki prezentujemy nasze zbiory i dziękujemy za udaną 
współpracę między naszymi muzeami. Chcemy jednak 
stwierdzić, że dostrzegamy w równej mierze co piękno 
Tatr, magiczny urok Karkonoszy, masywu Śnieżnika 
i innych gór Polski, które idealnie wpisują się w pewną 
misję fotografii, jaką jest poszukiwanie piękna.

 Jednymi z najważniejszych zdjęć, pokazanych na tej 
wystawie, były górskie fotografie Józefa Oppenheima 
(1887-1946). Była to jedna z najbardziej barwnych posta-
ci Zakopanego okresu międzywojennego. Nazywano go 
„Opciem” lub „Opusiem”. Kierownik Pogotowia Górskiego 
TOPR i ratownik, narciarz, autor przewodników górskich, 
lewicowiec i kierowca motocykla marki Harley-David-
son. Jedną z najważniejszych form jego działalności była  
fotografia górska. Oppenheim dosyć szybko zadebiutował 

W GÓRY PIĘKNIEJSZE OD TATR NIE UWIERZĘ

WYSTAWA FOTOGRAFII Z MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

› Wojciech Szatkowski, kurator wystawy

jako fotograf. Było to w 1911 roku. Około rok po tym, jak 
Opcio przybył do Zakopanego. Pobyty w górach, o każ-
dej porze dnia i roku oraz wrażliwe serce tego człowieka, 
w połączeniu z jego niekwestionowanym talentem do foto-
grafii, zaowocowały wieloma ciekawymi ujęciami. Bo foto-
grafia Oppenheima była solidna. Wśród zachowanych jego 
zdjęć jest wiele wybijających się spośród wielu innych 
widoków tatrzańskich. Jan Sunderland pisał, że Oppen-
heim miał talent, a początki jego kariery fotograficznej 
wiązały się ze wspólnymi wycieczkami w towarzystwie 
dwóch fotografów: Jana Małachowskiego i Władysława 
Pawlicy. Sunderland pisał: Obaj fotografowali, fotografie 
obu były cenione i reprodukowane, zdjęcia Małachowskie-
go na pocztówkach, sprzedawanych w sklepach zakopiań-
skich Pawlicy - w albumie, wydanym po jego śmierci przez 
przyjaciela Pawlicy prof. Walerego Goetla. Nic dziwne-
go, że przykład dwóch zapaleńców podziałał na trzeciego 
(Oppenheima – WS)1. Oppenheim był więc uczniem Jana 
Małachowskiego i Władysława Pawlicy. Często Pawlica 
z Małachowskim stykali się z nim w górach i Zakopanem. 
Pod ich kierunkiem Opuś zaczął fotografować. Pośmiert-
ny album zdjęć Pawlicy to w kilku przypadkach zdjęcia  
bardzo dobre pod względem artystycznym i technicznym. 
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Terminując u nich, Oppenheim nauczył się solidnie fotogra-
fować przed śmiercią Małachowskiego, a więc przed 1917 r.  
Czyli dokładnie kiedy? Spróbujmy rozwiązać tę kwestię. 
O jego zdjęciach pisze Sunderland: Z paruset zdjęć jakie 
pozostały po śp. Oppenheimie, widać, że wzorem mu była 
właśnie wizja Małachowskiego, a nie analityczne, dość 
suche, choć na swój czas bardzo wartościowe zdjęcia Paw-
licy. Jednakże, pomimo znacznego podobieństwa obu foto-
grafów, w dziele Oppenheima swoboda w wyborze tema-
tu i skala nastrojowa są o wiele większe, może dlatego, 
że Małachowski umarł młodo (r. 1917). Oppenheim miał 
znacznie dłuższą linię rozwojową... Stałe zaś, namiętne 

i dogłębne obcowanie z Tatrami we wszystkich ich odmia-
nach – więc we wszystkich porach roku, godzinach dnia 
i nocy, stanach pogody, na wszystkich możliwych pozio-
mach – od Zakopanego do kulminacyjnych 2663 metrów, 
i między innymi wśród najintensywniejszych skojarzeń 
psychologicznych (ratownictwo i wszystko to, co się z nim 
wiąże), stanowiło skarbnicę bodźców, bombardujących 
niby jakieś promieniowanie kosmiczne jego wrażliwość 
estetyczną i wywołujących procesy twórcze. Tworzył więc 
dużo - i tworzył bardzo, bardzo ładnie2.

 W tej barwnie skreślonej przez Sunderlanda historii 
przygody Oppenheima z tatrzańską fotografią są jednak 
pewne pytania bez odpowiedzi i niedopowiedzenia. Trud-
no precyzyjnie ustalić datę, kiedy Józef zaczął fotografo-
wać. Takiej daty nie podaje ani Sunderland, ani Władysław 
Krygowski, ani inni autorzy. Rafał Malczewski, przyja-
ciel Oppenheima, tak opisał początki działalności fotogra-

ficznej Oppenheima: Działo się to na przestrzeni lat. Pod 
koniec pierwszej wojny Jan Małachowski, malarz z zawo-
du, towarzysz wspólnych wypraw w Tatry pod wodzą 
Zaruskiego, zabrał się do fotografii, którą uprawiał świet-
nie. Posiadał przy tym środki, by żyć niezależnie, ożeniw-
szy się zamożnie. On wciągnął Oppenheima w dziedzinę 
płyty światłoczułej, sam zaś szedł ku śmierci zjadany gruź-
licą. Po śmierci Małachowskiego Józio zabrał się do wła-
snego biznesu fotograficznego.
 Malczewski potwierdza wpływ Małachowskiego na 
początki działalności fotograficznej Oppeheima. Natomiast 
wątpliwości budzi jego datowanie, wskazujące dopiero na 

koniec I wojny światowej, jako moment gdy Opcio zaczął 
przygodę z aparatem fotograficznym. Wydaje się ono jed-
nak spóźnione co najmniej o kilka lat. Pewne wyjaśnie-
nie w tej kwestii daje fotografia znajdująca się w zbiorach 
Muzeum Tatrzańskiego w jednym z albumów, wydanych 
nakładem SN PTT w latach dwudziestych. Fotografia zaty-
tułowana jest Na Rohaczach. Przedstawia ona grupę zwią-
zanych liną wspinaczy na tle zaśnieżonych grani szczy-
tów Tatr Zachodnich, ze spektakularnymi nawisami śnież-
nymi. Pierwsze zimowe przejście Rohaczy miało miejsce 
w 1911 r., a kierował nim widoczny na zdjęciach Opcia, 
Mariusz Zaruski. Zaruskiego z Rafałem Malczewskim 
widać na fotografiach Oppenheima, podczas letnich wspi-
naczek na Czarnych Ścianach (zdjęcia podpisywał Oppen-
heim wtedy J.0). Zaruski przebywał w Zakopanem od roku 
1904 do 1914. Tak więc, z dużym prawdopodobieństwem, 
można założyć, że pierwsze spotkanie Oppenheima z foto-
grafią miało miejsce pomiędzy 1911 a 1914 r. Zaczął dru-
kować pierwsze kartki pocztowe z zimowymi i letnimi 
widokami Tatr. Jednak Opcio nie poprzestał na tego typu 
działalności. Wprowadził na rynek wiele wzorów pocztó-
wek tatrzańskich. Niedługo później, oprócz licznych wzo-
rów kart pocztowych, zaczął wydawać, we współpracy 
z SN PTT, także albumy zdjęć tatrzańskich. Na początku 
lat dwudziestych, nakładem Sekcji Narciarskiej Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego, ukazało się kilka albumów 
z fotografiami Oppenheima. Cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem i miały zbyt. Rafał Malczewski tak pisał: Tra-
fił dobrze, panowały „gay twenties”, państwo drukowało 
forsę czterdzieści osiem godzin na dobę. Zakopane obra-
stało w pierze, ludzie brzydzili się trzymać pieniądze 
w kieszeni ponad pół godziny. Zakopiański album wykrze-
sywał w nabywcach po powrocie na dół nowe siły i żądzę 
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życia. Poza tym fajne widokówki z wierchów i dolin, będą-
ce solidną fotografią, a nie koślawym drukiem, cieszyły się 
dużym powodzeniem. Nie można powiedzieć, by Oppen-
heim przesycał rynek swoimi wyrobami. Właściciele skle-
pów, żądni jego towaru, ścigali go nieraz po ulicach, pro-
sząc o nowy transport. Józio obiecywał, że dostarczy co 
rychło, i szedł w góry na parodniową garówę4.

 Album fotografii górskich Oppenheima pod tytułem 
Tatry. Zakopane, ukazał się prawdopodobnie na począt-
ku lat dwudziestych. Na jednym z egzemplarzy widnieje 
dedykacja z lutego 1922 r. pod tytułem Czerwony Dwór. Na 
pamiątkę pobytu w Zakopanem pani Dydyńskiej. Album 
został wydrukowany w formacie 17 na 27,5 cm, a zdję-
cia w nim zawarte publikowano w formacie nieco mniej-
szym: 12,5 na 19,5 cm. Na okładce umieszczony został 
rysunek przedstawiający turnie Młynarza w Dolinie Białej 
Wody, z samotnym smrekiem. Ukazały się w nim następu-
jące zdjęcia: Zakopane, Giewont, Dolina Strążyska, Dolina 
Kościeliska, Staw Smreczyński, Hala Gąsienicowa, Czarny 
Staw Gąsienicowy, Grań Kościelca, Widok z Zawratu, Doli-
na Pięciu Stawów Polskich, Mnich nad Morskim Okiem, 
Czarny Staw nad Morskim Okiem, Wodogrzmoty Mic-
kiewicza i Dolina Białej Wody. Wszystkie opublikowane 
w tym wydawnictwie zdjęcia to widoki letnie.
 Album Tatry, autorstwa Józefa Oppenheima, wydany 
w latach 20., zawierał 32. rotograwiury, spośród których 
na okładkę autor wybrał fotografię przedstawiającą schro-
nisko „Murowaniec” na Hali Gąsienicowej5. Witold Grzy-
bek datuje go na 1927 r.6. Wydawnictwo Sekcji Narciarskiej 
PTT zostało opatrzone słowem wstępnym, wychwalającym 
piękno zimowych Tatr: Kto zna obraz Tatr jedynie z lata, 
ten poznał tylko cząstkę czaru, jaki te góry w sobie utaiły, 
ten nie ma pojęcia, jak pod tchnieniem zimy przeistacza 
się przyroda wysokogórska. Jakby za dotknięciem różdż-
ki czarodziejskiej, ginie pod śnieżnym całunem wszelka 
brzydota i szarzyzna7. Album został wydany w formacie 
29 na 18,5 cm, a zdjęcia w formacie 20,3 na 13,2 cm. W tym 
albumie Oppenheim zaprezentował szereg unikalnych 
fotografii zimowych, jak między innymi: Pierwszy śnieg, 
Giewont, Czarny Staw pod Kościelcem, Hala Gąsienico-
wa, Smreczyński Staw, Na grani Kościelca, W drodze na 
Świnicę, Skrajna Turnia i W drodze na Kasprowy Wierch, 
widok grupy narciarzy, podchodzących Kotłem Gąsieni-
cowym, z szeroką panoramą szczytów tatrzańskich w tle. 
Ujęcia letnie także były niezwykle interesujące: Widok 
z Koziego Wierchu, Czarne Ściany, Zamarła Turnia (z Prze-
łęczy Schodki), Mnich nad Morskim Okiem i inne. Obar-
czone swoistym klimatem tamtej epoki były także: Droga 
do Morskiego Oka, z sankami góralskimi na tle Tatr Biel-
skich, Gniazdo Kopy Koprowej, z panoramą z Gładkiego 
wierchu na stronę południową, czy wysokogórski Widok 
z Małej Wysokiej na Dolinę Staroleśną i Lodowy Szczyt. 
Nie zabrakło ulubionych tematów fotograficznych Oppen-
heima, jak: W drodze na Wołowiec, z grupą narciarzy pod-
chodzących Doliną Wyżnią Chochołowską, z potężnym 
masywem Wołowca w tle. Fotografia ta znakomicie odda-
je nastrój słynnych w tym czasie „wyryp narciarskich”. 
Po zbiorze 3000 fotografii Józefa Oppenheima do naszych 

czasów przetrwało w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego ok. 
750 jego zdjęć górskich. Pokazane zdjęcia Opcia i inne 
odwołują się do dawnych czasów. Przywołują one piękno 
Tatr z czasów pierwszych zimowych wspinaczek i wypraw, 
w słońcu, po wspaniałej, skalnej grani. Piękno gór, do któ-
rego trzeba się uśmiechnąć, by je w pełni zrozumieć. 

Wojciech SzatkoWSki – MuzeuM tatrzańSkie

1 Jan Sunderland, J. Oppenheim jako fotograf, Wierchy,  
R. 1949 (r.19), Kraków 1949, s. 65
2 Jan Sunderland, J. Oppenheim jako fotograf, Wierchy,  
R. 1949 (r.19), Kraków 1949, s. 67-68.
3 Rafał Malczewski, Pępek świata. Wspomnienia z Zakopa-
nego, Łomianki 2012, s. 157.
4 Rafał Malczewski, Pępek świata. Wspomnienia z Zakopa-
nego, Łomianki 2012, s. 157.
5 Józef Oppenheim, Tatry (album 32 rotograwjur J. 
Oppenheima), 5987/79/MT, został zakupiony do zbiorów 
Muzeum Tatrzańskiego w dniu 13 lutego 1928 r. za 7 zł
6 Witold Grzybek, Józef Oppenheim, Polski Słownik Bio-
graficzny, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1979, 
s. 145.
7 J.w, słowo wstępne.
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 Wybudowanie stadionu lekkoatletycznego i nadanie mu 
Uchwałą Rady Miejskiej imienia Ireny Szewińskiej było 
inspiracją do zorganizowania tej wystawy. Obowiązkowo 
należało pokazać mieszkańcom Karpacza i licznie przyby-
wającym turystom, najwybitniejszą postać polskiej lekko-
atletyki. Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu zwróciło 
się do Janusza Szewińskiego, cenionego polskiego fotogra-
fika, a zarazem męża Ireny Szewińskiej z prośbą o wyraże-
nie zgody na przygotowanie i organizację takiej wystawy 
z jego bogatych zbiorów fotograficznych. 
 W muzeum zaprezentowano wiele znakomitych foto-
grafii z najwspanialszych chwil życia najlepszej pol-
skiej lekkoatletki, jej niezapomniane zwycięstwa na igrzy-
skach olimpijskich i na innych zawodach sportowych. 
Przypominały nam one przeżywaną radość z jej osią-
gnięć sportowych, kiedy zwyciężała w biegach na 100 m, 
200 m, 400 m czy też w sztafetach kobiecych na tych 
dystansach oraz w skoku w dal. Irena Szewińska nale-
żała do najbardziej utytułowanych polskich sportowców  

i najwybitniejszych lekkoatletek w historii: stawała na 
podium na czterech kolejnych igrzyskach olimpijskich. 
Czterokrotnie była wybierana na najlepszego sportowca 
Polski w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” i czterokrot-
nie zajmowała drugie miejsce. W roku 1974 agencja praso-
wa United Press International wybrała ją najlepszą sport-
smenką na świecie. 
 Osobną grupę stanowiły na wystawie zdjęcia dokumen-
tacyjne ze spotkań z wybitnymi ludźmi całego świata. I tak 
zdjęcie z 1980 roku dokumentowało spotkanie w Watyka-
nie z Janem Pawłem II, z roku 2011 z księciem Albertem II 
na jego ślubie w Monte Carlo, czy też z 2012 roku w pałacu 
Buckingham z królową Elżbietą II i księciem Filipem. Były 
też rzadko prezentowane zdjęcia rodzinne.
 W podziękowaniu za wzorową organizację Janusz Sze-
wiński podarował Muzeum Sportu i Turystyki zbiór 32. 
fotografii, powiększonych i oprawionych do ich dalszych 
prezentacji. Za ten cenny dar bardzo dziękujemy!

 zbignieW kulik 

IRENA SZEWIŃSKA
W FOTOGRAFII SŁAWOMIRA JANUSZA SZEWIŃSKIEGO

› Stadion lekkoatletyczny im. Ireny Szewińskiej w Karpaczu
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Irena SzewIńSka (1946-2018) – Pierwsza Dama Polskiego Sportu, 
wybitna lekkoatletka, działaczka sportowa. Wielokrotna reprezen-
tantka Polski w meczach międzypaństwowych i multimedalistka 
mistrzostw Europy. Pięciokrotnie startowała na igrzyskach olimpij-
skich w latach: 1964, 1968, 1972, 1976 i 1980. W biegach sprinter-
skich i skoku w dal wywalczyła aż siedem medali – 3 złote, 2 srebr-
ne i 2 brązowe. Wielokrotnie ustanawiała rekordy świata. Pierwsza 
na świecie zawodniczka, która przebiegła 400 m poniżej 50 sekund. 
W 1974 r. została uznana za najlepszą lekkoatletkę globu. Triumfowa-
ła w wielu rankingach i plebiscytach, zarówno krajowych jak i mię-
dzynarodowych. Po zakończeniu kariery zawodniczej pozostała nie-
zwykle aktywną działaczką sportową – w Polskim Związku Lekkiej 
Atletyki i międzynarodowych strukturach tej dyscypliny oraz w pol-
skim i światowym ruchu olimpijskim. Od wielu lat była wicepreze-
sem PKOl, a od 1998 roku członkinią Międzynarodowego Komitetu 
Olimpijskiego. Z jego ramienia pracowała w komisjach nadzorują-
cych przygotowania gospodarzy do igrzysk w: Atenach (2004), Lon-
dynie (2012) i Tokio (2020). Działała, pełniąc kierownicze funkcje 
w Towarzystwie Olimpijczyków Polskich i Polskim Stowarzyszeniu 
Sportu Kobiet. Za wybitne osiągnięcia sportowe i społeczną aktyw-
ność w ruchu sportowym otrzymała wysokie odznaczenia państwo-
we, w tym Order Orła Białego. Była też jedną z pierwszych osób 
wyróżnionych Orderem Zasługi Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 
Gdańska Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadec-
kiego nadała jej tytuł Doktora Honoris Causa, a funkcjonująca przy 
Uniwersytecie Jagiellońskim kapituła – Medal Kalos Kaghatos. 

        
januSz SzeWińSki, rocznik 1941, lekkoatleta, fotograf. Absolwent Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W młodości reprezen-
tował Polskę w biegu na 400 metrów przez płotki. Po zakończeniu 
kariery sportowej pracował jako fotograf dla redakcji „Lekkoatlety-
ki”, „Sportu dla wszystkich” i „Przeglądu Sportowego”. Jego zdjęcia 
były publikowane w wielu wydawnictwach sportowych. W 1961 r. 
na Biennale Fotografii Sportowej w Krakowie otrzymał złoty medal 
za zdjęcie Eksplozja. Sześć lat później został wyróżniony przez tygo-
dnik „New York Sprint”. Z aparatem fotograficznym uczestniczył 
w 19. edycjach igrzyskach olimpijskich. W 1971 r. został trenerem 
Ireny Szewińskiej. Prywatnie był mężem najwybitniejszej polskiej 
lekkoatletki. 

Opracowała Marzena jaWorSka

› Janusz Szewiński - autor wystawy

Przez wiele lat, Irena Szewińska była bohaterką niezli-
czonej liczby zdjęć z walki na bieżni i codziennego ży-
cia. Jej mąż, Janusz Szewiński był nie tylko znakomitym 
trenerem, ale też świetnym fotoreporterem sportowym. 
Poznali się na początku jej i jego kariery sportowej na 
stadionie Polonii Warszawa. W tym czasie Janusz Sze-
wiński był czołowym zawodnikiem w biegach na 400 
metrów przez płotki, a zdjęcia – szczególnie sportowe, 
już wtedy były jego wielką pasją. 

Zestaw 32. zdjęć prezentowanych na wystawie pt.: Irena 
Szewińska to przede wszystkim fotograficzny zapis karie-
ry sportowej wybitnej sportsmenki.

 Pani Irena Szewińska jest wybitną postacią w histo-
rii polskiego sportu, wielokrotną mistrzynią olimpijską, 
Polski, Europy i świata. Była też działaczką krajowych 
i międzynarodowych organizacji sportowych. Jej osoba jest 
powszechnie znana w Polsce i na świecie, stanowi godny 
wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń nie tylko pol-
skiej młodzieży.
 Nawiązując do dobrej praktyki nadawania ważnym 
obiektom sportowym imienia wybitnych polskich sportow-
ców, Rada Miejska w Karpaczu w dniu 23 stycznia 2019 
roku podjęła uchwałę w sprawie nadania stadionowi lek-
koatletycznemu w Karpaczu nazwy: „Stadion im. Ireny 
Szewińskiej”. Obiekt ten z racji wybudowanej, nowocze-
snej infrastruktury sportowej, lokalizacji na wysokości  

600 m n.p.m. został uznany przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki za szczególnie ważny dla rozwoju sportu w Pol-
sce. Będzie też stadionem akredytowanym przez Polski 
Związek Lekkiej Atletyki jako obiekt treningowy z możliwo-
ścią organizowania zawodów na szczeblu krajowym.

 Bardzo dziękuję Panu Januszowi Szewińskiemu, uzna-
nemu fotografikowi za udostępnienie wspaniałych fotogra-
fii Pani Ireny Szewińskiej, tych o tematyce sportowej jak 
i z jej życia prywatnego oraz Muzeum Sportu i Turystyki 
w Karpaczu, instytucji kultury samorządu Województwa 
Dolnośląskiego za organizację tej wspaniałej wystawy.

radoSłaW jęcek, burMiStrz karpacza
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TADEUSZ RÓŻEWICZ W KARKONOSZACH

Wśród wielu przedsięwzięć kulturalnych organizowa-
nych przez zielonogórską bibliotekę Norwida zdarzają się 
imprezy szczególne, zdarzenia, o których uczestnicy długo 
pamiętają i szeroko je komentują. Takie wrażenia wzbudzi-
ła zorganizowana w 2019 r. wystawa zatytułowana Tadeusz 

Różewicz w Karkonoszach, której otwarcie nastąpiło 10 paź-
dziernika 2019 r. w Galerii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. 

Uroczystość otwarcia odbyła się w wigilię 98. rocznicy 
urodzin Tadeusza Różewicza, co zaplanowano jako hołd 
dla wielkiego poety, dramaturga, prozaika i scenarzysty. 
Na wernisaż przybył Zbigniew Kulik, autor zdjęć, a prywat-
nie serdeczny znajomy Mistrza Tadeusza. Ten utalentowa-
ny fotografik, zdołał nie tylko zdobyć sympatię i zaufanie 
sławnego poety. Udało mu się również przekonać Różewi-
cza do utrwalania jego wizerunku aparatem fotograficznym. 
Poeta słynął z niechęci do pozowania fotografom, czynił to 

raczej niechętnie i znany był z dość obcesowego traktowa-
nia dziennikarzy, którzy próbowali pozyskać jego zgodę na 
robienie mu zdjęć. 

Zaufanie, którym obdarzył Zbigniewa Kulika zrodziło się 
jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. Duża w tym zasłu-

ga ówczesnych władz samorządowych Karpacza (w tym 
Z. Kulika, który pełnił wówczas funkcję przewodniczące-
go Rady Miasta). Wraz z Józefem Piotrowskim, ówczesnym 
burmistrzem, niezwykle uwrażliwionym na sprawy kultury 
i czytelnictwa, stworzyli cieplarniane warunki dla pobytów 
Różewicza w Karkonoszach. Z czasem, poeta wielokrotnie 
goszczony w Karpaczu, stał się ich miłośnikiem i piewcą. 
Powstały wówczas jego świetne wiersze o Górach Olbrzy-
mich (m.in. Gawęda o spóźnionej miłości). 

Na wystawie zaprezentowano kilkadziesiąt fotogramów, 
które dokumentują pobyty Różewicza w Karpaczu i okoli-
cach. Zbigniew Kulik wielokrotnie towarzyszył Mistrzowi 

FOTOGRAFIE ZE ZBIORÓW MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W KARPACZU
W KSIĄŻNICY ZIELONOGÓRSKIEJ
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w jego peregrynacjach karkonoskich, korzystając z każdej 
sprzyjającej okazji, aby wykonać wartościowe zdjęcie. Trze-
ba przyznać, że udało mu się to znakomicie. Profesjonalnie 
wykonane fotogramy w dużych formatach prezentujących 
piękno karkonoskich krajobrazów i obiektów z mistrzem 
poezji polskiej na pierwszym planie robią znakomite wra-
żenie. Różewicz ukazany jest na nich jako zażywny, ale już 
mocno zaawansowany wiekiem człowiek. Niemal na każ-
dym ujęciu widać zaciekawienie światem go otaczającym, 
jego zadumę, niekiedy pogodny uśmiech na obliczu. Na 
niektórych zdjęciach towarzyszy mu małżonka, Wiesława 
Różewicz.

Podczas wernisażu autor wystawy barwnie wspominał 
Tadeusza Różewicza. Opowiadał o jego twórczości, wybit-
nych dokonaniach, ale także o tym, jakim człowiekiem był 
prywatnie. Szeroko i anegdotycznie charakteryzował jego 

zainteresowania, cytował ważne wypowiedzi, wymieniał 
przyjaźnie artystyczne. Szerzej omówił ważny wątek znajo-
mości poety z Henrykiem Tomaszewskim, twórcą Wrocław-
skiej Pantomimy, który w zaawansowanym wieku zamiesz-
kał w Karpaczu i stworzył tam Muzeum Zabawek ze swo-
jej zbieranej przez całe życie kolekcji. Nota bene, ich losy 
zostały splecione na wieki, jako że obaj spoczęli na cmenta-
rzyku przy świątyni Wang w Karpaczu, co również udoku-
mentowano na jednym z fotogramów.

Zbigniew Kulik, zaprezentował wydawnictwa swego 
autorstwa, tematycznie związane z wystawą – albumy Tade-
usz Różewicz w fotografii oraz Tadeusz Różewicz w Karko-
noszach. Licznie zgromadzona publiczność szeroko komen-
towała rozległy charakter ekspozycji, w wysmakowany spo-
sób łączący walor literacki i faktograficzny z urodą krajobra-
zów, panoram i przepięknej scenerii, w której pojawiał się 

Mistrz Polskiej Poezji. Wystawę z uznaniem oglądało także 
licznie reprezentowane w Zielonej Górze środowisko foto-
grafów, które wysoko oceniło artystyczne i techniczne umie-
jętności Zbigniewa Kulika. 
     eWa Mielczarek
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Przygotowana i prezentowana wcześniej w muzeum 
w Karpaczu wystawa planszowa Zillertalczycy w Karko-
noszach, zorganizowana z okazji 180. rocznicy przybycia 
Tyrolczyków w Karkonosze (1837), prezentowana była 
w 2019 roku w Centrum Kultury „Muza” w Lubinie. 

 W Kotlinie Jeleniogórskiej, jadąc drogą z Jeleniej Góry 
do Karpacza przez Mysłakowice i Kowary, czy też przez 
Głębock i Miłków, zobaczyć można tyrolskie zabudowania. 
To cenna pozostałość po Zillertalczykach (Tyrolczykach), 
dawnych mieszkańcach, którzy zawędrowali tutaj w latach 
30. XIX wieku. Przybysze byli religijnymi emigrantami, pro-
testantami, którzy nowe miejsce dla siebie znaleźli wła-
śnie tu, u podnóża gór Karkonoszy, które przypominały im 
ich rodzinne tereny. W czasach, kiedy wielu mieszkańców 
naszej ziemi wędruje i poszukuje nowych, a przede wszyst-
kim bezpiecznych terenów do życia, historia o tych religij-
nych emigrantach jest stale aktualna.

Twórczość Tadeusza Różewicza, poety i dramaturga, któ-
rego dramaty wystawiane są w teatrach krajowych i zagra-
nicznych, inspiruje nie tylko literacko – w zasięgu jej dzia-
łania znaleźli się również artyści graficy i malarze. Wśród 
nich wybitni twórcy plakatu teatralnego. 

Wystawa plakatów i afiszów zorganizowana w Centrum 
Kultury „Muza" w Lubinie pochodziła ze zbiorów Muzeum 
Sportu i Turystyki w Karpaczu. Gromadzone przez Tade-
usza Różewicza egzemplarze plakatów i afiszów, po śmier-
ci poety zostały przekazane przez panią Wiesławę Róże-
wicz do muzeum w Karpaczu. Są to prace, które powstały 

zarówno w Polsce jak i za granicą. Anonsują one najwybit-
niejsze dramaty Tadeusza Różewicza, takie jak: Akt prze-
rywany, Białe małżeństwo, Stara kobieta wysiaduje i inne 
wystawiane m.in.: w Teatrze na Woli w Warszawie, Wybrze-
że w Gdańsku, Współczesnym we Wrocławiu, Teatrze im.  
S. Jaracza w Łodzi, Theater De Brakkeground w Amsterda-
mie, Maxim Gorki Theater w Berlinie, Sibensko Kazaliste 
w Sibenice.

Wystawa ta była prezentowana w „Galerii na piętrze” 
w CK „Muza” w Lubinie w ramach cyklu wystaw Plakat 
i afisz teatralny w 2019 roku.

 Plakaty i afisze do dzieł T. Różewicza

 ZILLERTALCZYCY W KARKONOSZACH
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To już trzecia dekada współpracy kulturalnej Karpacza 
z miastem Reichenbach w Saksonii. Muzeum Sportu i Tury-
styki jest liderem tej współpracy. Prawie każdego roku 
eksponowana jest w Galerii Miasta Reichenbach czy też 
w Galerii Via Regia wystawa przygotowana przez muzeum. 
W ubiegłym roku przygotowano i eksponowano wystawę 
fotografii Barbary Górniak ze zbiorów muzeum zatytułowa-
ną Nokturny wrocławskie – Wrocław nocą, którą uroczyście 
otwarto w dniu 8 listopada 2019 r. w obecności wielu zapro-
szonych gości oraz pani burmistrz Cariny Dittrich.

Warto tutaj przypomnieć, że wystawa ta po raz pierw-
szy przygotowana i eksponowana była w Muzeum Sportu 
i Turystyki w Karpaczu w 2014 roku. Dwa lata później poka-
zano ją w Jeleniogórskim Centrum Kultury Książnica Kar-
konoska. Następnie, jako ekspozycja zewnętrzna, prezen-
towana była na terenie Ambasady RP w Hadze. I na koniec 
tego roku pokazano ją w Muzeum Miejskim Dom Gerharda 
Hauptmanna w Jeleniej Górze-Jagniątkowie. W roku 2018 
wystawę tę wystawiano w Otwartym Muzeum Techniki na 
Odrze we Wrocławiu.

NOKTURNY WROCŁAWSKIE – WROCŁAW NOCĄ

B A R B A R A  G Ó R N I A K  
Studia na  Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego oraz  w Wyższym  Studium Fotografii AFA 
we Wrocławiu. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Zajmuje 
się fotografią dokumentalną, przyrodniczą,  subiektyw-
ną, inscenizowaną.  Fotografie jej autorstwa publikowa-
ne są w albumach, katalogach, czasopismach, na stro-
nach internetowych. Prace w zbiorach Muzeum Sportu 
i Turystyki oraz kolekcjach prywatnych. Oprócz działal-
ności artystycznej,  społecznie pracuje  na rzecz rozwo-
ju fotografii i upowszechniania kultury na Dolnym Ślą-
sku. Współorganizuje i koordynuje działania fotograficz-
ne, m.in. plenery fotograficzne pn. Wobec miejsca i czasu. 
W latach 2002-2009 należała do Dolnośląskiego Sto-
warzyszenia Artystów Fotografików.  Od roku 2009 jest 
członkiem  Związku Polskich Artystów Fotografików. Od 
2009 r. aktywnie działa w pracach Zarządu Okręgu Dol-
nośląskiego ZPAF, pełniąc funkcję sekretarza, następnie 
członka zarządu, obecnie wiceprezesa. Od 2012 r. jest  
również członkiem nieformalnej fotograficznej Grupy 999. 
Poprzez prezentowanie wystaw popularyzujących zabytki 
Dolnego Śląska w znaczący sposób przyczynia się do pro-
mocji regionu w Polsce i za granicą.
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40LAT 
SEKCJI KARATE SHOTOKAN w Kowarach

W ramach obchodów czterdziestolecia powstania w Kowa-
rach Sekcji Karate Shotokan w dniu 17 maja 2019 roku w sali 
wystawowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach odbył się 
wernisaż wystawy fotograficznej. 

Kilkadziesiąt fotografii z 40 lat istnienia jednej z pierwszych 
na Dolnym Śląsku sekcji karate było przyczynkiem do spotkań 
kolegów sprzed wielu lat. Były wspomnienia, podziękowania 
dla osób związanych z sekcją i chyba trochę wzruszeń, choć 
do tego karatecy nie bardzo są skorzy się przyznawać. Wio-
dącą częścią prezentacji były zdjęcia z wystawy Trzydzieści 
lat karate Shotokan w Kotlinie Jeleniogórskiej pochodzące ze 
zbiorów Muzeum w Karpaczu. Wystawę można było oglądać 
przez miesiąc. 

Uroczyście zakończył ją finisaż, na który przybyli honorowi 
goście z panią burmistrz miasta Kowary, Elżbietą Zakrzewską. 
Przybył także Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego dr Marek Obrębalski, który wręczył odznacze-
nia Pawłowi Piepiorze – złotą odznakę Zasłużony dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego i Januszowi Piepiorze – srebrną 
odznakę Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Na uro-
czystość przybył też były trener kadry Wielkiej Brytanii w kara-
te, Prezydent Tokon-kai Karate Academy Steve Roberts, który 
wręczył panu Januszowi Piepiorze stopień 8 dana. 

darek kalińSki

W ramach działalności oświatowej 
i kulturalnej organizowano lekcje muze-
alne dla uczniów z Karpacza. Zaś dla 
mieszkańców i turystów urządzano spo-
tkania z podróżnikami. Dr Kazimierz 

Pichlak przygotował i wygłosił w dniu 
22 marca 2019 r.  prelekcję pt. Mongo-
lia – konna wędrówka po Górach Ałtaju, 
a dr Jan Dziewięcki – w dniu 29 listopada 
2019 pt. Azory.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I SPOTKANIA Z PODRÓŻNIKAMI
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D A R Y  D L A  M U Z E U M
Muzeum Sportu i Turystyki wzbogaciło się 

w 2019 roku o kilkanaście bardzo cennych ekspo-
natów. Wszystkie one pochodzą od naszych dar-
czyńcow, którym za to bardzo dziękujemy! To 
dzięki nim stale powiększane są gromadzone zbio-
ry i kolekcje.

Najceniejszym otrzymanym darem była oryginal-
na pochodnia olimpijska z XXII Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich z Soczi z 2014 roku, zakupiona na 
międzynarodowej aukcji i przekazana przez przed-
stawicieli Zarządu Gambit Lubawka Sp. z o.o. 
Józefa Piotrowskiego i Jacka Głuszyńskiego. Nale-
ży tutaj wspomnieć, iż jest to już trzecia pochod-
nia z zimowych igrzysk olimpijskich w zbiorach 
muzeum w Karpaczu. 

Lech Kozubek – pięciokrotny Mistrz Polski w Ske-
letonach (1958, 1960, 1962, 1964, 1968) przekazał 
swój dawny, własnoręcznie wykonany skeleton, na 
którym startował na zawodach sportowych oraz 
oryginalne buty skeletonisty tzw. korki piłkarskie 
z nałożonymi z przodu "puszkami" własnego 
pomysłu, z prowadnicami. Do daru dołączył też: 
szarfy Mistrza Polski w Skeletonach oraz medale 
nagrodowe.

Dr Zygmunt Bobowski z Jeleniej Góry przekazał, 
jak czyni od paru lat, zestaw medali pamiątkowych 
z Biegu Piastów 2019 na dystansach od 11 km do 
50 km i medali dla najmłodszych: "Biegu Przed-
szkolaka", "Zimowa Wyprawa Zucha". Do przeka-
zanego daru dołączył też medale z letniego Biegu 
Piastów 2018.

Z pozostałych darów należy wymienić jeszcze 
odznaki pamiątkowe: "100 Lat Turystyki i Prze-
wodnictwa w Odrodzonej Polsce" i "200 lat Zorga-
nizowanego Przewodnictwa w Sudetach".

W sobotę 14 września 2019 r. w     muzeum odbyło się spotka-
nie z pierwszymi osadnikami, któ rzy przybyli na teren dawne-
go Krummhübel, dzisiejszego Karpacza. W wyniku II wojny 
światowej nastąpiła zmiana granic Polski. Z terenów przyzna-
nych Związkowi Radzieckiemu po wojnie przybyło na tere-
ny nowej Polski Zachodniej kilka milionów polskich osadni-
ków, którzy na nowo zaczynali życie z dala od swoich domów 
rodzinnych i miejsc, w których się wychowywali. To tutaj urzą-
dzali nowe życie i zakładali swoje rodziny, podejmowali pracę 
w różnych zakładach, a w Karpaczu szczególnie w usługach 
turystycznych. W roku 1949 powstał Fundusz Wczasów Pra-
cowniczych, który w najlepszym swoim okresie zatrudniał 
prawie tysiąc ludzi, obsługujących jedną z największych baz 
wypoczynkowych w Polsce.

Przybysze z różnych regionów Polski, o różnym wykształce-
niu i kulturze, przejmowali mienie poniemieckie zagospoda-
rowując je na własne potrzeby. Wiele dawnych domów wypo-
czynkowych zamienionych zostało też na lokale mieszkalne. 
Przejęta została cała infrastruktura gospodarcza, baza sporto-
wa i turystyczna w mieście i górach. 

Integracja Ziem Odzyskanych z Polską to historia sukcesu. 
Nie byłby on możliwy, gdyby nie wysiłek ich nowych miesz-
kańców, a także całego państwa. Tu zrealizowała się prawdzi-
wie Polska, bo to ludzie, bez względu na swoje biografie i prze-
konania polityczne, przyłączyli te ziemie do Polski.

Na spotkaniu dzielono się wspomnieniami, jak oni tutaj zna-
leźli się, jakie były ich przed- i powojenne losy, i jak to z przyby-
szami z różnych stron budowano nową wspólnotę polską.

E U R O P E J S K I E  D N I  D Z I E D Z I C T W A  2 0 1 9
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 Każdego roku, tak i tym razem, muzeum przygotowało sze-
reg imprez na obchody Europejskiej Nocy Muzeów, które odby-
ły się w dniu 18 maja 2019. Rozpoczęło ją najpierw kuratorskie 
zwiedzanie wystawy stałej w Muzeum Sportu i Turystyki, ze 
szczególnym uwzględnieniem sportów zimowych,  a oprowa-

dzał  po ekspozycji mgr Mariusz Sawicki, kustosz muzealny. 
Później zapoznał gości z nową wystawą czasową z Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego XXIII Zimowe Igrzyska Olimpij-
skie w PyeongChang 2018. Odbyła się też prezentacja unikal-
nej kolekcji medali uczestnictwa z zimowych igrzysk olimpij-
skich z lat 1928-2018, zgromadzonych w muzeum w Karpaczu. 
Następnie pokazano dawny i współczesny sprzęt bobslejowy 
wystawiony w muzeum na ekspozycji i na posesji tej instytucji 
kultury. 

 Główną atrakcją tego wieczoru było spotkanie z bobsleistą 
Mateuszem Lutym, uczestnikiem XXIII Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich w PyeongChang 2018. Podzielił się on wrażeniami 
z koreańskiej olimpiady, na której startował w dwójce i czwór-
ce bobslejowej, dzierżąc bobslejową kierownicę. Mateusz Luty 
jest trzecim pokoleniem olimpijskim w rodzinie Żyłów. Jego 
dziadek Andrzej Żyła reprezentował Polskę w saneczkarstwie 
na zimowych igrzyskach olimpijskich w Innsbrucku w 1976 r., 
a ojciec Tomasz Żyła to z kolei podwójny sportowiec – olimpij-
czyk – bobsleista w Nagano (1998) i Salt Lake City (2002).

DNI OLIMPIJCZYKA 2019 W KARPACZU
Bardzo uroczyście odchodzono Dni Olimpijczyka 
2019 w Karpaczu. Ich organizatorami byli: Karko-
noski Klub Olimpijczyka we współpracy z Muzeum 
Sportu i Turystyki i Urzędem Miejskim w Karpa-
czu. Były one szczególne, gdyż mijała właśnie pięk-
na rocznica 100. lat polskiego olimpizmu. Gospoda-

rzem tej uroczystości było Muzeum Sportu i Turystyki w Kar-
paczu, które chlubi się systematycznie powiększaną kolekcją 
olimpijskich medali uczestnictwa z zimowych igrzysk olimpij-
skich począwszy od 1928 aż do 2018 roku, a ostatnio też zapo-
czątkowaną kolekcją pochodni olimpijskich z zimowych igrzysk 
olimpijskich.
 Na spotkaniu tym pojawili się zaproszeni dolnośląscy olim-
pijczycy na czele ze złotą medalistką Renatą Mauer-Różańską 
[strzelecka arcymistrzyni, specjalistka w strzelaniu z karabin-
ka pneumatycznego i karabinu kulowego z trzech postaw, dwu-
krotna mistrzyni olimpijska z Atlanty (1996) i Sydney (2000), 65. 
krotna medalistka mistrzostw Polski w strzelaniu], uczestniczką 
4. igrzysk olimpijskich, na których zdobyła w strzelectwie dwa 
medale złote i jeden brązowy. Przybyli olimpijczycy, przedstawi-
ciele Regionalnej Rady Olimpijskiej z Wrocławia: wioślarka Alek-
sandra Kaczyńska-Błoch [trenerka, wioślarka wrocławskiej Poli-
techniki, mistrzyni Polski, uczestniczka mistrzostw świata, czło-
nek osady najlepszej polskiej ósemki, uczestniczka IO w Mont-
realu (1976) i Moskwie (1980)], kolarz Jan Brzeźny [kolarz 
z dolnośląskich LZS, "cień" Ryszarda Szurkowskiego, wielo-
krotny mistrz Polski, triumfator Tour de Pologne (1978, 1981), 
olimpijczyk z Montrealu (1976)], biegacz Jan Cych [lekkoatle-

ta, długodystansowiec, olimpijczyk z Meksyku (1968)], a także 
przedstawiciele sportów zimowych: saneczkarz Andrzej Kozik 
i bobsleista Tomasz Żyła z Karpacza. Obok dawnych mistrzów 
doskonale zaprezentowała się olimpijska młodzież, wychowan-
kowie Klubu Sportowego „Śnieżka” Karpacz, saneczkarze i bob-
sleiści: Wojciech Chmielewski, Jakub Kowalewski, Mateusz Luty 
i Mateusz Sochowicz. Uczestniczyli też uczniowie – sportowcy 
z Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu, nasi przyszli olim-
pijczycy.
 Miłym akcentem obchodów Dnia Olimpijczyka była oko-
liczność przekazania cennego daru dla muzeum – oryginalnej 
pochodni z XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi 2014 r.

Europejska Noc Muzeów z bobsleistami i bobslejami

› Olimpijczycy na spotkaniu w Karpaczu

› Olimpijczyk Mateusz Luty w muzeum
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 Rada muzeum sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez 
muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeń-
stwa,  ocenia na podstawie przedłożonego przez dyrektora 
muzeum sprawozdania rocznego z działalności oraz opiniu-
je przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.

 Posiedzenie Rady Muzeum Sportu i Turystyki w Karpa-
czu odbyło się w dniu 29 kwietnia 2019 roku. Członkowie 
Rady po wysłuchaniu sprawozdań muzeum: z działalności 
wystawienniczej w kraju i za granicą, pracy oświatowo-kul-
turalnej, pozyskanych eksponatów i dokonanych konserwa-
cjach, jak i przedstawionego przez głównego księgowego 
sprawozdania finansowego za 2018 rok, pozytywnie ocenili 
pracę tej instytucji kultury. Przyjęli również przedstawiony 
przez dyrektora muzeum ambitny plan pracy merytorycznej 
na 2019 rok z informacją głównego księgowego, iż w budże-
cie Województwa Dolnośląskiego zabezpieczone są środki 
finansowe na funkcjonowanie tej instytucji.

W Y D A W N I C T W A  M U Z E U M  W  2 0 1 9

P O S I E D Z E N I E  R A D Y  M U Z E A L N E J

W góry 
piękniejsze od Tatr 

nie uwierzę

PIOTR  KRZACZKOWSKI

W KRĘGU
ŚNIEŻKI

› Dr Daria E. Jaremen kierująca Radą Muzeum Sportu i Turystyki na posiedzeniu
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 Z przyjemnością odnotowaliśmy, iż Zbigniew Kulik – dyrek-
tor Muzeum Sportu i Turystyki aktywnie działa w Euroregionie 
„Nysa” w Jeleniej Górze od początku istnienia. Był wieloletnim 
członkiem konwentu, a od 1994 r. jest przedstawicielem tej 
organizacji w Stowarzyszeniu Europejskich Regionów Granicz-
nych, gdzie zasiada w jego zarządzie, pełniąc funkcję wicepre-
zydenta. Za tę działalność otrzymał w 2019 roku Nagrodę Euro-
regionu Neisse-Nisa-Nysa 2020 jako osobowość z największym 
zaangażowaniem osobistym we współpracy transgranicznej.

Bliska współpraca regionów z sąsiadami zza granicy może 
znacząco podnieść jakość życia mieszkańców oraz wpły-
nąć na rozwój gospodarczy. Realizacja ważnych projektów 
transgranicznych stanowi obecnie istotny element kontak-
tów bilateralnych. Jakie znamy dobre przykłady takiego 
rodzaju współpracy? W bloku tematycznym Transgranicz-
na współpraca gospodarcza w Europie. Wykorzystane szanse 
czy zaprzepaszczone nadzieje? na zaproszenie organizatora – 
Fundacji Instytutów Wschodnich, jako panelista wystąpił Zbi-
gniew Kulik – Wiceprezydent Stowarzyszenia Europejskich 
Regionów Granicznych.

Doroczna nagroda Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2019

JUBILEUSZ 50-LECIA 
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  

WE WROCŁAWIU FILIA W JELENIEJ GÓRZE 

IV FORUM PRZEMYSŁOWE W KARPACZU -  12-13 GRUDNIA 2019

Inaugurację wieńczącą 50-lecie Wydzia-
łu zorganizowano 27 września 2019 r. 
w Jeleniej Górze.  Z tej okazji odbył 
się także tego dnia Zjazd Absolwen-
tów. Absolwentami tego Wydziału są też 
długoletni pracownicy Muzeum Sportu 
i Turystyki w Karpaczu m.in.: mgr Anto-
ni Witczak – główny księgowy i mgr Zbi-
gniew Kulik – dyrektor muzeum. Zbi-
gniewa Kulika poproszono o zaprezen-
towanie swoich osiągnięć w pracy zawo-
dowej i społecznej w minionym okresie. 
Zakończeniem była uroczysta Gala Jubi-
leuszowa w Filharmonii Dolnośląskiej 
i Bal 50-lecia Wydziału.
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Die Fotoausstellung von Piotr Krzacz-
kowski, An der Schneekoppe, wurde im 
Januar organisiert und war damit das 
erste 2019 im Museum veranstaltetes kul-
turelles Ereignis. Der Autor dieser Aus-
stellung ist ein bekannter Fotografiker, 
der 2018 den Grand Prix im XX. Biennale 
der Gebirgsfotografie bekommen hat. Es 
ist eine wichtige Auszeichnung in den 
Kreisen der Gebirgsfotografie. Das Muse-

um für Sport und Tourismus erwarb die 
Zustimmung des Autors für die Anferti-
gung der Fotograme und deren Präsenta-
tion nicht nur in dem Museum sondern 
auch während der später organisierten 
Sonderausstellungen in anderen Kultur-
institutionen. Die Ausstellung wird 2020 
in Reichenbach in Sachsen präsentiert 
werden.

Dank einer sehr guten Zusammenar-
beit mit dem Polnischen Olympia Komi-
tee in Warschau hat das Museum 2019 
eine einzigartige Ausstellung der Fotos 
von polnischen Fotoreporteuren orga-
nisiert, die eine Akkreditierung bei die-
sen Spielen hatten: Kuba Atys, Grzegorz 
Mamot, Adam Nurkiewicz, Szymon Siko-
ra i Paweł Relikowski.

Die XXIII. Olympischen Winterspie-
le fanden von 9. bis 25. Februar in dem 
südkoreanischen Pyeongchang statt. 
Die Teilnehmer der Winterspiele kämpf-
ten in 102 Konkurrenzen in 15 Sport-
disziplinen. An den Spielen nahm eine 
62-köpfige polnische Repräsentation, 
deren Vertreter in 12 von 15 Diszipli-
nen rivalisierten. Es war die zahlreichs-
te Repräsentation unseres Landes in der 
Geschichte der Winterspiele. Die Fahne 
während der Eröffnungszeremonie trug 
ein Eisschnellläufer, Zbigniew Bródka 
und während der Abschlusszeremonie 
ein Bobfahrer Mateusz Luty aus Kar-
pacz. Die Polen errangen während dieser 
Spiele nur zwei Medaillen. Die erste, eine 
Goldmedaille eroberte der Skispringer 
Kamil Stoch auf der Großen Schanze. Die 
zweite, eine Bronzemedaille errangen die 
Skispringer im Mannschaftswettbewerb 
auf der großen Schanze: Kamil Stoch, 
Maciej Kot, Stefan Hula und Dawid Kubacki.

In den Sammlungen des Museums für 
Sport und Touristik befindet sich eine 
Medaille aus diesen Spielen geschenkt 
von Mateusz Luty und ein Gedenkbe-

cher mit Autogrammen der Mannschaft, 
geschenkt von Henryk Urbas, dem Spre-
cher des Polnischen Olympia Komitees. 

Sonderausstellungen

Fotoausstellung – An der Schneekoppe

XXIII. Olympische Winterspiele PyeongChang 2018
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Während der Sommerferien wurde im 
Museum eine Fotoausstellung präsen-
tiert, die die schönsten Pflanzen des 
Nationalparks Riesengebirge darstellte.

Ein charakteristisches Merkmal der 
Pflanzenwelt des Riesengebirges ist 
deren markante Differenzierung je nach 
der Lage und klimatischen Bedingungen 
in verschiedener Höhe. Die Entstehung 
der hiesigen Pflanzenbiotope wurde von 
der Gestaltung des Terrains und dessen 
geologischer Struktur beeinflusst. Eine 
wichtige Rolle spielten dabei auch die 
Wasserverhältnisse: Regenfälle und Was-
serspeicherung in den porösen Felsen. 

Auf der ganzen Welt bestehen Pflanzen-
schutzvorschriften, die das Pflücken der 
Pflanzen in Nationalparks verbieten. In 
Sudeten treten Pflanzengattungen auf, 
die ausnahmslos geschützt sind: Bärlapp, 
Eibe, Latschenkiefer, Trollblume, Blau-
er Eisenhut, Kuhschelle, Anemone, Ber-
garnika, Eberwurz und Orchideen. Teil-
weise geschützt sind: grüner Nieswurz 
und Schwalbenwurz-Enzian. Das Muse-
um propagiert durch die Ausstellungen 
dieser Art eine adäquate Einstellung zu 
Pflanzen und damit auch zu der ganzen 
Natur. 

In der Zusammenarbeit mit dem 
Tatra-Museum in Zakopane wurde in 
Karpacz eine Ausstellung „Die Berge 
schöner als die Tatra? - das glaube ich 
nicht“ präsentiert. Den Titel der Ausstel-
lung bildet ein Zitat aus dem legendär-
en Buch von Wanda Gentil-Tippenhauer 
und Stanisław Zieliński W stronę Pysz-
nej [Der Weg nach Pyszna]. Unter den 
zahlreichen Fotos befanden sich auch 
Arbeiten von Józef Oppenheim, einem 

berühmten Fotografiker, der als erster die 
Bergpostkarten in den Markt eingeführt 
hat. Ab 1922 gab er Fotoalben heraus und 
inspirierte auch andere Künstler, wie u.a. 
Jan Małachowski. Wojciech Szatkowski 
aus dem Tatra-Museum bedankte sich für 
die fruchtvolle Zusammenarbeit beider 
Museen und für die gemeinsame Popu-
larisierung der Naturschönheit von Tatra 
und Riesengebirge.  

Der Stadtrat von Karpacz verlieh dem 
neu errichteten Leichtathletikstadion 
in Karpacz den Namen, Irena-Szewińs-
ka-Stadion, was das Museum dazu bewo-
gen hat, eine, dieser hervorragenden 
Sportlerin gewidmete Ausstellung zu 
organisieren. Der Bürgermeister von Kar-
pacz, Radosław Jęcek betonte während 
der Vernissage die große Bedeutung die-
ser neuen Sportanlage. Für die Organi-
sation der Ausstellung dankend, unter-
strich er, dass Irena Szewińska ein nach-
ahmungswürdiges Vorbild für die fol-

genden Generationen nicht nur der pol-
nischen Jugend ist. Das Museum hat bei 
der Vorbereitung der Ausstellung mit 
dem Ehemann der berühmten Sportlerin 
zusammengearbeitet, der, selbst ein her-
vorragender Fotografiker, viele einzigar-
tige Fotos aus dem Leben der Sportlerin 
zur Verfügung stellte. Janusz Szewiński 
schenkte dem Museum 32 vergrößerte 
und gerahmte Fotos. Für diese Schen-
kung bedanken wir uns ganz herzlich 
bei ihm! 

 Die Flora des Riesengebirges

Fotoausstellung – Irena Szewińska

Fotoausstellung „Die Berge schöner  
als die Tatra? - das glaube ich nicht“
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In der Öffentlichen Woiwodschaft-Bi-
bliothek in Zielona Góra wurde am 10. 
Oktober 2019 der 98. Geburtstag von 
einem der hervorragendsten Vertreter 
der polnischen Kultur, Tadeusz Róże-
wicz gewürdigt, indem das Museum für 
Sport und Tourismus dort eine Ausstel-
lung Tadeusz Różewicz im Riesengebir-
ge organisiert hatte. In der Ausstellung 
wurden einige dutzend Fotos präsen-
tiert, die die zahlreichen Aufenthalte des 
Dichters in Karpacz, sein Werk und auch 
das private Leben dokumentierten. Wäh-

rend der Vernissage wurden ebenfalls 
die mit der Ausstellung zusammenhän-
genden Publikationen gezeigt, die Alben: 
Tadeusz Różewicz in der Fotografie und 
Tadeusz Różewicz im Riesengebirge. Die 
sich eines großen Interesses vonseiten 
des Publikums erfreuende Ausstellung 
war nicht nur eine Huldigung für den 
großen Poeten, Dramaturgen und Pro-
saisten, sondern zugleich der Beitrag des 
Museums zur Popularisierung des Rie-
sengebirges als einer Kulturfördernden 
Region.

Tadeusz Różewicz im Riesengebirge

Die Ausstellungen
die außerhalb des Museums organisierten

Die sich eines großen Interesses erfreu-
ende Ausstellung Die Zillertaler im Rie-
sengebirge, die das Museum aus dem 
Anlass des 180. Jubiläums der Ankunft 
der Zillertaler im Riesengebirge (1837) 
organisierte, wurde dann in vielen ande-
ren Kulturinstitutionen in Polen wie auch 
im Ausland (Reichenbach in Sachsen) 
gezeigt. 2019 wurde die Ausstellung im 
Kulturzentrum „Muza“ in Lubin präsen-
tiert. Die Bilder erinnern an das Schick-
sal der Zillertaler (Tiroler), der prote-
stantischen Glaubensflüchtlinge, die in 
den 30er Jahren des 19. Jhs. ihre Heimat 
verlassen mussten und ein Refugium 

am Fuße des Riesengebirges gefunden 
haben. Dieses historische Motiv hat eine 
Widerspiegelung in der Literatur gefun-

den: der schlesische Schriftsteller Fedor 
Sommer hat diese Thematik ausführlich 
literarisch umgesetzt, indem er einen 
Roman Die Zillertaler verfasste, der dank 
der Förderung des Sächsischen Ministe-
riums des Innern durch das Museum in 
polnischer Sprache veröffentlicht wer-
den konnte. Dieses historische Motiv der 
Flucht ist gerade heute sehr aktuell. Das 
Museum stellt sich zum Ziel, mit die-
ser in vielen Kulturinstitutionen gezeigte 
Ausstellung nicht nur die Region son-
dern auch die universelle Idee der Tole-
ranz und der Verständigung zu popula-
risieren.

Das Werk von Tadeusz Różewicz, 
einem Poeten und Dramaturgen, des-
sen Dramen in den sowohl inländischen 
als auch ausländischen Theatern gespie-
lt werden, inspiriert nicht nur litera-
risch – es beeinflusst auch Kunstgrafiker 
und Maler. Darunter befinden sich her-
vorragende Künstler, die Theaterplakate 

schaffen. Es sind Arbeiten, die sowohl 
in Polen als auch im Ausland entstan-
den sind, und die für die berühmtesten 
Dramen von Tadeusz Różewicz werben: 
Der unterbrochene Akt, Die Weiße Ehe, 
Die alte Frau brütet. Sie wurden gespie-
lt unter anderem im Warschauer Theater 
Na Woli, im Danziger Wybrzeże, Bres-

lauer Współczesny, Maxim-Gorki-Thea-
ter in Berlin, Theater De Brakkeground 
in Amsterdam oder Sibensko Kazaliste 
in Sibenice.

Die im Kulturzentrum „Muza“ in Lubin 
organisierte Ausstellung stammte aus 
den Sammlungen des Museums für Sport 
und Tourismus in Karpacz. 

Plakate und Theaterzettel

Die Zillertaler im Riesengebirge
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Seit rund dreißig Jahren arbeitet Kar-
pacz mit der sächsischen Stadt Rei-
chenbach auf dem Gebiet der Kultur 
zusammen. Das Museum für Sport und 
Tourismus ist ein Hauptakteur dieser 
Zusammenarbeit. Fast jedes Jahr zeigt 
es eine neue Ausstellung in Reichen-
bach. Voriges Jahr wurde eine Fotoaus-
stellung von Barbara Górniak aus den 
Sammlungen des Museums Breslauer 
Nokturne – Breslau by night organisiert; 
die festliche, zahlreich besuchte Eröff-
nung erfolgte am 8. November 2019. 
Diese Wanderausstellung, die erstmals 
im Museum in Karpacz 2014 gezeigt 
wurde, ging dann auf ein Tournee in 

Polen (u.a. Gerhart-Hauptman-Haus in 
Agnetendorf, Museum für Technik in 
Breslau) und auch im Ausland (die pol-
nische Botschaft in den Haag). Mit die-
ser Ausstellung wollte das Museum das 

breitere, internationale Publikum errei-
chen, um das Interesse an der faszinie-
renden Hauptstadt von Niederschlesien 
zu wecken und zum Besuch in unserer 
Region zu bewegen.

2019 wurde das Museum um eini-
ge wertvolle Exponate reicher. Unseren 
Sponsoren danken wir ganz herzlich! 
Dank ihnen können wir unsere Samm-
lungen ständig erweitern. Die wertvolls-
te Schenkung war die originale olym-
pische Fackel aus den XXII. Olympischen 
Winterspielen in Soczi 2014. Lech Kozu-
bek -  der fünffache polnische Meister 
im Skeletonwettbewerb schenkte seine 
Meisterschärpe und Medaillen wie auch 
seinen eigenhändig angefertigten Skele-
ton. Dr. Zygmunt Bobowski aus Jelenia 
Góra schenkte dem Museum ein Set von 
Gedenkmedaillen vom Piastenlauf 2019.   

Der Museumsrat übt die Aufsicht über 
die Erfüllung der Mission des Museums 
aus, er begutachtet die Jahresberichte 
und den Jahrestätigkeitsplan. Die Sit-
zung des Rates des Museums für Sport 
und Tourismus in Karpacz hat am 29. 
April 2019 stattgefunden. Die Mitglieder 

des Rates haben nach der Zur Kenntnis-
nahme der oben erwähnten Berichte und 
Pläne die Arbeit dieser Kulturinstituti-
on positiv eingeschätzt. Sie haben eben-
falls den durch den Direktor vorgestellten 
Arbeitsplan für 2019 angenommen.   

Ausstellung in Reichenbach in Sachsen – 
Breslauer Nokturne – Breslau by night

Schenkungen an das Museum

Sitzung des Museumsrates
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Polnische Präsenz in den Westgebie-
ten – das Treffen der Pioniere. Im Rah-
men der unter der Schirmherrschaft 
des Kulturministers und des Marschalls 
der Woiwodschaft Niederschlesien zyk-
lisch organisierten Europäischen Tagen 
des Kulturerbes wurde im Museum am 
14. September 2019 ein Treffen mit den 
ersten Siedlern, die nach dem Krieg nach 
Krummhübel, (heute Karpacz) gekom-

men sind, veranstaltet. Nach dem zwei-
ten Weltkrieg wurden die Grenzen des 
polnischen Staates verändert und aus 
den der UdSSR zugesagten polnischen 
Gebieten kamen in die neuen polnischen 
Westgebiete ein Paar Millionen Men-
schen, die hier eine neue Existenz weit 
weg von ihrer Heimat aufbauen mussten. 
Am Anfang bildeten die aus verschie-
den Regionen gekommenen Menschen 

ein spezifisches Kulturtiegel. Die Inte-
gration mit der neuen Wirklichkeit dau-
erte viele Jahre. Sogar noch heute dis-
kutiert man über die Festigung der nie-
derschlesischen Identität und über die 
Einstellung zum gemeinsamen europä-
ischen Kulturerbe. Das Treffen im Muse-
um schuf eine Gelegenheit, die Erin-
nerungen aus der Nachkriegsgeschichte 
von Karpacz auszutauschen. 

Das Museum hat für diese Nacht am 
18. Mai 2019 einige Attraktionen vorbe-
reitet: Die Führung durch die Daueraus-
stellung mit besonderem Augenmerk auf 
die Wintersportarten und durch die neue 
Sonderausstellung aus dem Polnischen 
Olympia Komitee in Warschau, XXIII. 
Olympische Winterspiele Pyeongchang 
2018. Den eigeladenen Gästen wurden 
die wertvollsten Exponate gezeigt: die 
einzigartige Sammlung der Medaillen 
aus den Wintersportspielen in den Jah-
ren 1928-2018 und die alte und neue 

Bobausrüstung. Die Hauptattraktion die-
ser Nacht blieb jedoch das Treffen mit 
dem Bobfahrer Mateusz Luty, dem Teil-
nehmer der XXIII. Olympischen Win-
terspiele Pyeongchang 2018. Er reprä-
sentiert schon die dritte Generation der 
Olympiasportler in der Familie Żyła. Sein 
Großvater Andrzej Żyła repräsentierte 
Polen im Rodeln in den Wintersportspie-
len in Innsbruck 1976, der Vater, Toma-
sz Żyła war Bobfahrer in Nagano (1998) 
und Salt Lake City (2002).

Die Tage wurden im Zusammenhang 
mit dem 100. Jubiläum der polnischen 
Olympiabewegung in Zusammenarbeit 
mit Stadtamt in Karpacz und dem Rie-
sengebirgsolympiaklub organisiert. An 
dem Treffen nahmen teil die eigeladenen 
niederschlesischen Olympiasportler, 
unter anderem die zweifache Goldme-
daillengewinnerin Renata Mauer-Różańs-
ka, die Paddlerin Aleksandra Kaczyńs-
ka-Błoch, Radrennfahrer Jan Brzeźny, 
Läufer Jan Cych, und auch Vertreter des 
Wintersports: Rennrodler Andrzej Kozik 
und Bobfahrer Tomasz Żyła aus Kar-
pacz. Neben den alten Meistern präsen-

tierten sich sehr gut die jungen Olym-
piasportler von dem Sportklub „Śnież-
ka”, Rennrodler und Bobfahrer: Woj-

ciech Chmielewski, Jakub Kowalewski, 
Mateusz Luty i Mateusz Sochowicz. 

Europäische Tage des Kulturerbes 2019

Europäische Museumsnacht 
mit Bobs und Bobfahrern

Tage des Olympioniken 2019 in Karpacz
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Jährlicher Preis der Euroregion Neisse

Jubiläum der Wirtschaftsuniversität  
in Wrocław, Filiale in Jelenia Góra

IV. Industrieforum in Karpacz 

Der Direktor des Museums, Zbigniew Kulik ist in der Euro-
region „Neiße“ in Jelenia Góra seit deren Entstehung aktiv und 
ist auch ein langjähriges Mitglied des euroregionalen Konvents. 
Seit 1994 ist er Vertreter dieser Organisation bei der Arbeits-
gemeinschaft der Europäischen Grenzregionen, in der er die 
Funktion des Vizepräsidenten bekleidet. 2019 wurde er für 
diese mit größtem Engagement geführte Arbeit mit dem jähr-
lichen Preis der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa 2019 gewürdigt.

Die enge grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den 
Nachbarn kann wesentlich das Lebensniveau der Einwohner 
steigern und die wirtschaftliche Entwicklung beeinflussen. Die 
Umsetzung der wichtigen grenzüberschreitenden Projekte stellt 
gegenwärtig einen wesentlichen Bestandteil der bilateralen 
Kontakte. Welche guten Beispiele dieser Zusammenarbeit ken-
nen wir? Eben diese und viele andere diesbezügliche Fragen 
wurden  während einer durch die Stiftung der Ostinstitute orga-
nisierten Podiumsdiskussion zu Thema „Die grenzüberschrei-
tende wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa. Die wahr-
genommenen Chancen oder unerfüllten Hoffnungen?“ erör-
tert, an der Vizepräsident der Arbeitsgemeinschaft der Euro-
päischen Grenzregionen und Direktor des Museums, Zbigniew 
Kulik teilgenommen hat. 

Im Rahmen der mit dem 50. Jubiläum der Fili-
ale einhergehenden Festlichkeiten wurde am 
27. September ein Absolvententreffen in Jelenia 
Gora organisiert. Unter den Absolventen waren 
auch langjährige Mitarbeiter des Museums für 
Sport und Touristik in Karpacz, Magister Antoni 
Witczak, der Hauptbuchhalter und Magister Zbi-
gniew Kulik, der Direktor des Museums. Wäh-
rend des Treffens wurde Zbigniew Kulik gebe-
ten, über die Highlights der Tätigkeit des Muse-
ums im In- und Ausland zu berichten.   
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P U B L I K A T I O N E N  I N  D E U T S C H E R  S P R A C H E



W KRĘGU ŚNIEŻKI

Wystawa fotografii PIOTRA KRZACZKOWSKIEGO ze zbiorów

Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu



W YDAWNICT WA MUZEUM SPORTU I  TURYST YKI W SPRZEDAŻY


