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› Wyścigi psich zaprzęgów w Jakuszycach

› Rakiety śnieżne – karple, stare i nowe
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OD WYDAWCY
Przekazujemy Państwu kolejny numer 11 naszego rocznika
muzealnego „Korkontoi”, dokumentującego działalność Muzeum
Sportu i Turystyki w Karpaczu, instytucji kultury samorządu Województwa Dolnośląskiego w 2011 roku.
W roku tym przygotowano i zorganizowano siedem wystaw czasowych, w tym jedną w Reichenbachu w Niemczech, w mieście
partnerskim Karpacza oraz pierwszą w historii naszego muzeum
wystawę internetową pt. „La Petite – Strasbourg” wspólnie z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie z okazji polskiej prezydencji
w Unii Europejskiej. Wystawa ta prezentowana była na stronach
internetowych obu muzeów. Wszystkie wystawy czasowe objęte
zostały honorowym patronatem Jerzego Pokoja Przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego.
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Tadeusz Różewicz w Karkonoszach

Pierwsza wystawa czasowa to wystawa fotografii Zbigniewa
Kulika pt. „Karkonosze zimą”, zorganizowana z okazji Jego 35rocznicy pracy zawodowej w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu. Została ona otwarta w dniu 8 stycznia 2011 r. Na wystawie prezentowano 30 dużych fotogramów ukazujących wyjątkowe piękno tej pory roku. Druga wystawa to „Plakat turystyczny w świecie” ze zbiorów naszego muzeum. Ich ekspozycja była
pierwszą publiczną prezentacją, budzącą duże zainteresowanie zwiedzających. Na trzeciej wystawie pokazano „Karkonosze
na dawnej fotografii”. Otwarto ją w dniu 5 lipca 2011 r. W wielu
archiwach, w tym także i w naszym gromadzone są zdjęcia ukazujące wyjątkowy charakter Gór Olbrzymich (Riesengebirge),
czyli Karkonoszy. Są one dzisiaj wspaniałym materiałem ikonograficznym do poznania historii ich zagospodarowania. Czwarta wystawa została w całości poświęcona Tadeuszowi Różewiczowi – wybitnemu poecie i dramaturgowi, a zorganizowano
ją z okazji 90 – rocznicy Jego urodzin. Była ona sfinansowana ze
środków Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2007-2013. Tytuł całego projektu: Tadeusz Różewicz – u nas
lubiany tam znany. Wystawę w Karpaczu otwarto 6 października
2011 r., a w Reichenbachu w dniu 22 listopada 2011 r. Piątą, a zarazem ostatnią była wystawa fotograficzna Kazimierza Pichlaka
pt. „Mustang – kraina wiatru i baśni w Nepalu”, uroczyście otwarta w dniu 28 listopada 2011 r.
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Wystawa z okazji jubileuszu XXXV-lecia pracy zawodowej Zbigniewa Kulika w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu

Karkonosze zimą



RIESENGEBIRGE

KARKONOSZE

W Y S T A W Y

C Z A S O W E

Fotografik ten pokazał zestaw swoich fotogramów wykonanych
zimą w Karkonoszach. Autor wybrał jedną z najpiękniejszych
pór roku, jaką jest z całą pewnością zima i postawił sobie za
zadanie pokazanie jej wyjątkowego charakteru – ich zimowego nastroju. (…)
A nie było to zadanie łatwe, bowiem aby je zrealizować należało wcześniej poznać te góry i to nie tylko pod względem geograficznym. Trzeba było wiedzieć, co będzie się dziać, gdzie
i kiedy? Ale tutaj bardzo pomogła mu wieloletnia ich obserwacja, no i czasami odrobina szczęścia.
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Zestaw tych prac jest wyjątkowy i niepowtarzalny.
Jak napisał Jacek Jaworski w katalogu do tej wystawy:
„Można fotografować te same miejsca i obiekty, ale nie można
ukazać tego samego zimowego nastroju w ten sam sposób,
w jaki je ukazuje Zbigniew Kulik”.
Wystawa zorganizowana została w 35-rocznicę pracy zawodowej Zbigniewa Kulika w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, którą rozpoczął w muzeum zaraz po ukończeniu studiów ekonomicznych.
(nj)
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PLAKAT turystyczny w świecie
W Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu
od wielu lat gromadzone są plakaty turystyczne. Zorganizowana wystawa była ich
pierwszą publiczną prezentacją.
Plakat jest rodzajem wyrobu poligraficznego zaliczanego do akcydensów i pełni funkcje reklamowo – informacyjne. W dzisiejszych
czasach stracił on jednak na swojej popularności ustępując miejsca wszechogarniającemu
internetowi. Na wielu z nich publikowane są
także adresy internetowe miast, regionów i krajów. Na przestrzeni minionych lat zmieniała się
także jego forma, symbolika oraz różnorodność
środków artystycznych, począwszy od rysunkowych, po fotograficzne, a skończywszy na
malarskich. Ciągła pogoń za zmianami w dziedzinie techniki, sztuk plastycznych, drukarskich czy bogactwo tematyki sprawiła, że pla-



kat turystyczny osiągnął wysoki poziom artystyczny. Rozbudza on w widzu wyobraźnię,
przenosi w magiczne i piękne zakątki świata,
pobudza do aktywności turystycznej i poznawczej. Rola plakatu oprócz czysto reklamowej
ma znaczenie głębsze, bo edukacyjno-naukowe. Rozpiętość tematyki oraz form jest wielka,
jak wielka jest różnorodność szkół graficznych
zajmujących się projektowaniem i tworzeniem
plakatów, począwszy od szkół japońskich, amerykańskich, francuskich, szwajcarskich skończywszy na polskich. Każda z tych szkół przedstawia inny styl, kompozycję, odrębny wyraz
i swobodę indywidualnej wypowiedzi.
Zuzanna Sienkiewicz
Wystawę było można oglądać od 14 kwietnia
2011 do 30 czerwca 2011 r.
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karkonosze na dawnej fotografii
drogi, linie kolejowe, domy mieszkalne, hotele i pensjonaty,
obiekty gospodarcze i przemysłowe. Człowiek zagospodarowywał góry dla siebie i przyszłych pokoleń. A ludzie chodzili, nie tylko po górach, ubrani odpowiednio do ówcześnie
panującej mody.
Wszystko to utrwalone zostało na dawnej fotografii, która
jak na owe czasy, uwzględniając ówczesny sprzęt fotograficzny, była na bardzo wysokim poziomie artystycznym. I chociaż od powstania tych unikalnych dokumentów fotograficznych minęło ponad 100 lat, nic nie straciły one na swej atrakcyjności, a wręcz przeciwnie, jeszcze więcej zyskały w opinii
historyków i fotografików.
Na wystawie w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu
zaprezentowano 30 reprodukcji fotografii, ze zbioru 60
sztuk, pochodzących z wydawnictwa Kunstdruck Stengel
& Co. z Berlina opublikowanych na początku XX wieku
przez Wydawnictwo Max Leipelt z Cieplic Śląskich Zdroju, w niezwykle obszernym i okazale wydanym albumie pt.
„Wokół Śnieżki. Obrazy z Karkonoszy”. Mistrzowskie fotografie wykonane zostały z wielkoformatowych, szklanych
negatywów, a odbitki zrobiono metodą stykową. Ich doskonała jakość wykonania i dziś budzi powszechny zachwyt.
Mimo, iż zdjęcia te nie są datowane, to dokładna analiza ikonograficzna pozwala na ustalenie daty ich pochodzenia na
lata 1902 – 1904. Niestety nieznany jest autor tych prac.
Zbiór fotografii z Karkonoszy eksponowany na wystawie
w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu pokazał dawne
Karkonosze, takie jakie dziś już nie zobaczymy.

Karkonosze fotografowano od czasu wynalezienia fotografii, i to od samego początku. W archiwach oraz w innych
instytucjach, a także i w zbiorach prywatnych zachowały
się tysiące fotografii pokazujących wyjątkowy charakter
Gór Olbrzymich (Riesengebirge) położonych w Europie
Środkowej. Są one dzisiaj wspaniałym materiałem ikonograficznym do poznania historii ich zagospodarowania.
Od dawien dawna filozofowie twierdzili, że wszystko zmienia się jak płynąca rzeka, a więc i góry, a także ich mieszkańcy. Zachowane fotografie utrwaliły fragmenty minionej rzeczywistości. Dzięki nim wiemy, jak wyglądały Karkonosze
ponad 100 lat temu, jak zmieniał się krajobraz górski, kiedy to
budowano nowe obiekty, i to nie tylko turystyczne. A początek XX wieku to okres ożywionego rozwoju gospodarczego,
szczególnie na Dolnym Śląsku. Wytyczano i budowano nowe

Zbigniew Kulik

Wystawa czynna była w muzeum od 5 lipca 2011 r. do 3 października 2011 r.
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tadeusz RÓŻewicz w Karkonoszach

› Wystawa „Tadeusz Różewicz w Karkonoszach”

Wystawa pt. „Tadeusz Różewicz w Karkonoszach” – została otwarta w dniu 6 października 2011 r. Była realizowana
w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2007-2013, poprzez Euroregion „Nysa” w Jeleniej Górze.
Tytuł projektu: Tadeusz Różewicz – u nas lubiany ta znany.
Czas realizacji: 01.09.2011. – 31.12.2011 r.
Partnerzy: Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu (Rzeczpospolita Polska), Miasto Reichenbach (Niemcy-Saksonia)
– Biblioteka Miejska i Powiatowa, zadania dotowanego – prefinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, „Porozumienie nr DS.-K/2923/11
zawarte w dniu 4 listopada 2011 r.” oraz Aneksu nr 1/2011
z dnia 19 grudnia 2011 r. Karpacz i Reichenbach w Saksonii
są miastami partnerskimi położonymi w Euroregionie Nysa.
W ramach realizacji tego projektu nawiązana została współpraca
kulturalna tych dwóch instytucji kultury.

› Wiesława Różewicz i Zbigniew Kulik

Głównymi wydarzeniami były:
Organizacja wystawy czasowej pt.„Tadeusz Różewicz w Karkonoszach” w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, do której wykonano dwujęzyczne
katalogi z opisami oraz reprodukcjami fotografii T. Różewicza
w Karkonoszach z ostatnich kilkunastu lat. Otwarcie wystawy odbyło się 6 października 2011 r., w którym uczestniczyło
50 osób zarówno z Niemiec, jak i z Polski, w tym przedstawiciele władz samorządowych Karpacza, Jeleniej Góry oraz miasta partnerskiego Reichenbach.
Recytacja wierszy Tadeusza
Różewicza przez młodzież polską i niemiecką w Gimnazjum
im. Ratowników Górskich w Karpaczu odbyła się w dniu 7 października 2011 r.
Spotkanie autorskie redaktora Jana Stolarczyka pt.: „Tadeusz Różewicz – polsko-niemieckie dorzecze
poezji” w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu zrealizowano w dniu 7 października 2011 r. dla mieszkańców miasta oraz
turystów.
Organizacja wystawy czasowej w Bibliotece Miej-

› Wiesława i Tadeusz Różewicz

› Tadeusz Różewicz

•
•
•

•

•

•

•
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skiej i Powiatowej w Reichenbachu pt.„Tadeusz Różewicz w Karkonoszach”, której towarzyszyła recytacja wierszy poety przez
młodzież z obu miast oraz prelekcja Jana Stolarczyka, odbyły się
w dniu 22 listopada 2011 r.
Realizacja całego projektu została
udokumentowana filmem – reportażem nagranym na CD-Rom
w dwujęzycznej wersji, który pokazuje wszystkie działania projektowe i kontakty polsko – niemieckie.
W ramach projektu wydano:
katalog do wystawy czasowej
w nakładzie 1000 egz. w dwóch wersjach językowych, zawierający reprodukcję zdjęć T. Różewicza,
zaproszenia na otwarcia
wystaw czasowych w dwóch wersjach językowych w nakładzie
po 200 egz. na każdą wystawę, razem 400 egz.,
plakaty dwujęzyczne do wystaw czasowych w nakładzie po 100 egz., które
rozwieszone zostały w urzędach, bibliotekach, szkołach, muzeach obu miast oraz na tablicach informacyjnych.
Wykonano:
reprodukcje fotografii przedstawiających T.
Różewicza w Karkonoszach z ostatnich kilkunastu lat (30 szt.
format 70 x 100 cm, podklejone i ramowane),
film dokumentacyjny w dwujęzycznej wersji z przeprowadzonych działań
(1szt.+100szt. kopii), który został rozesłany do szkół i bibliotek
w regionie pogranicza polsko-niemieckiego
Zakupiono:
witrynę ekspozycyjną do wystaw czasowych
(1 szt.), niezbędną do wystawiania wydawnictw – książek T.
Różewicza.

•

•
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towych: www.muzeumsportu.org; www.edukacjamuzealna.pl;
www.karpacz.pl, www.reichenbach-ol.de, www.gimkarpacz.pl;
www.cjg.pl

•

•

W

•

•

•

W czasie realizacji projektu pt. Tadeusz Różewicz – u nas lubiany tam znany” w miesiącu listopadzie 2011 r. emitowany był spot
reklamowy promujący muzeum i wszystkie realizowane działania
w Muzycznym Radiu w Jeleniej Górze oraz opublikowana została
o tym informacja w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie”.
Artykuły i informacje prasowe promujące nasze działania kulturalne ukazały się również w „Heimat Rundschau” (28.10.2011 r.)
oraz miesięczniku „Sudety” nr 10/127, jak i na stronach interne-

› Tadeusz Różewicz przed schroniskiem „Samotnia”

› Wiesława i Tadeusz Różewicz na tle Śnieżki

› W. Różewicz – uroczyste odsłonięcie gabloty
z pamiątkami poety
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6WT[UV[MK Y -CTRC
E\W ITQOCF\QPG
Uð PCITQF[ VTQ
HGC K KPPG RCOKðVMK

\YKð\CPG \ 6CFGWU\GO 4ÐēGYKE\GO
'MURQPQYCPG Uð QPG PC Y[UVCYKG
UVCãGL ,GFPð \ QUVCVPKEJ RCOKðVGM
LCMKGRT\GMC\CãRQGVCFQ\DKQTÐYLGUV
d<ãQV[ 9CYT\[P 1NKORKLUMKr  URG
ELCNPC PCITQFC 2QNUMKGIQ -QOKVGVW
1NKORKLUMKGIQ RT\[\PCYCPC RQF *Q
PQTQY[O 2CVTQPCVGO /KPKUVGTUVYC
-WNVWT[ K &\KGF\KEVYC 0CTQFQYGIQ
2TG\GU 2-1N Y E\CUKG WTQE\[UVQćEK
LGLYTõE\GPKCRQYKGF\KCãēGLGUVQPC
W\PCYCPC \C YKGNEG RTGUVKēQYð C
QVT\[OWLð Lð PCLY[DKVPKGLUK VYÐTE[ 
NWF\K EGPKGPK K Y[TÐēPKCPK \C UYQLG
F\KGãC FCNGMQ RQ\C ITCPKECOK QLE\[
UVGIQ MTCLW âðE\[ KEJ LGFPCM LGćNK
PKGURQTVQYGdMKDKEQYUMKGrRQFGLćEKG
FQ VGOCV[MK QNKORKLUMKGL VQ LWē PC
RGYPQVTCMVQYCPKGVGLF\KGF\KP[ē[EKC
LCMQ đTÐFãC CTV[UV[E\PGL KPURKTCELK
2KGNõIPQYCPKG RT\G\ 2QNUMK -QOKVGV
1NKORKLUMKVTCF[ELKãðE\GPKCU\VWMK\G
URQTVGORQFMTGćNC\PCE\GPKGMWNVWT[
KU\VWMKYU\GT\GPKWKFGKQNKORKLUMKGL
0CUVõRPGIQFPKCRCđF\KGTPKMCDT
Y IKOPC\LWO Y -CTRCE\W QFDõF\KG
UKõ WTQE\[UV[ CRGN RQćYKõEQP[ 
TQE\PKE[WTQF\KP6CFGWU\C4ÐēGYKE\C
JQPQTQYGIQ OKGU\MCýEC -CTRCE\C
MVÐT[ QVT\[OCã VQ Y[TÐēPKGPKG QF
4CF[ /KGLUMKGL Y  TQMW 4GE[
VQYCPG PC PKO DõFð YKGTU\G RQGV[
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RT\G\RQNUMKEJKPKGOKGEMKEJWE\PKÐY
5ð VQ WVYQT[ RQYUVCãG Y -CTMQPQ
U\CEJ LCM d9QFQURCFr 5\MNCTMK 
d)CYõFC Q URÐđPKQPGL OKãQćEKr d9
IQćEKPKGW*GPT[MC6QOCU\GYUMKGIQ
Y /W\GWO <CDCYGMr d9 RGPULQPC
EKGr d&QO NCNGMr QTC\ JWOQTGUMC
d2TCYF\KYC K PKGRTCYF\KYC JKUVQTKC
Q URQVMCPKW \ 4ďDG\CJNGO E\[NK ,C
PGO .KE\[T\GRð Y -CTRCE\Wr MVÐTGL
KPURKTCELð D[ã CWVGPV[E\P[ GMURQPCV
OW\GCNP[  EKGNõ Q FYÐEJ IãQYCEJ
Y[UVCYKQPGLGUVYOW\GWOYE\õćEK
GMURQ\[ELK RV dĆTQFQYKUMQ RT\[TQF
PKE\G-CTMQPQU\[r
9 V[O UCO[O FPKW RQ QDKGF\KG
\QTICPK\QYCPC DõF\KG Y /W\GWO
5RQTVW K 6WT[UV[MK Y -CTRCE\W RTG
NGMELC,CPC5VQNCTE\[MC\9TQEãCYKC
RV d6CFGWU\ 4ÐēGYKE\  RQNUMQPKG
OKGEMKG FQT\GE\G RQG\LKr 4GFCMVQT
5VQNCTE\[M LGUV FQUMQPCã[O \PCYEð
VYÐTE\QćEK RQGV[ ,CMQ TGFCMVQT PC
E\GNP[9[FCYPKEVYC&QNPQćNðUMKGIQ
QRTCEQYCã K Y[FCã QP YU\[UVMKG
WVYQT[6CFGWU\C4ÐēGYKE\C
9[UVCYC Y -CTRCE\W WFQUVõRPKQ
PCDõF\KGFNC\YKGF\CLðE[EJFQRQãQ
Y[NKUVQRCFCDTCRQVGOY[YKG\KQPC
\QUVCPKG FQ 0KGOKGE ,GL QVYCTEKG
\CRNCPQYCPGLGUVPCNKUVQRCFCDT
Y$KDNKQVGEG/KGLUMKGLK2QYKCVQYGLY

4GKEJGPDCEJW9E\CUKGLGLQVYCTEKC
RQPQYPKG TGE[VQYCPG DõFð WVYQT[
RQGV[YLõ\[MWRQNUMKOKPKGOKGEMKO
#PC\CMQýE\GPKGV[EJF\KCãCýDõF\KG
VC UCOC RTGNGMELC ,CPC 5VQNCE\[MC
VãWOCE\QPCPCLõ\[MPKGOKGEMK
9CTVQ VGē RT\[RQOPKGç Kē WMQTQ
PQYCPKGOFãWIQNGVPKGIQ\YKð\MWY[
DKVGIQRQNUMKGIQRQGV[KFTCOCVWTIC
6CFGWU\C4ÐēGYKE\C\-CTMQPQU\COK
LGUVRKõMP[CNDWOHQVQITCHKE\P[QRTC
EQYCP[RT\G\<DKIPKGYC-WNKMCMVÐT[
\QUVCã Y[FCP[ YG YT\GćPKW  T
RT\G\ OW\GWO PKGYKGNMKO PCMãCF\KG
URT\GFCYCP[ LWē Y MCUKG OW\GCNPGL
(QVQITCHKM VGP WFQMWOGPVQYCã RQ
D[V[RQGV[CECãðJKUVQTKõQFYKGF\KP
QRKUCãYGYUVõRKGVGIQY[FCYPKEVYC
2QMC\WLG QPQ OKGLUEC QFYKGF\CPG
RT\G\VGIQY[DKVPGIQ2QNCMCCVCMēG
RT\GFUVCYKC UCOGIQ RQGVõ PC VNG
\PCP[EJ\CMðVMÐYV[EJIÐT
# \ QMC\LK MQNGLP[EJ  WTQF\KP
ē[E\[O[ 6CFGWU\QYK 4ÐēGYKE\QYK
LWēPKGV[NMQNCV
%GNGO TGCNK\QYCPGIQ RTQLGMVW
MVÐT[ OC EJCTCMVGT VTCPUITCPKE\P[
LGUV PCYKð\CPKG YURÐãRTCE[ MWNVWTCN
PGLOKõF\[V[OKFYQOCKPUV[VWELCOK
MWNVWT[QTC\\CEKGćPKGPKGYURÐãRTCE[
RQNUMQPKGOKGEMKGL
 OUV
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0TYT\GćPKC

1RZ\DOEXP0X]HXP6SRUWXL7XU\VW\NLZ.DUSDF]X

7DGHXV]5ÑĔHZLF]
Z.DUNRQRV]DFK
7MQTQPQYCPKGOFãWIQNGVPKGIQ\YKð\MWY[DKVGIQRQNUMKGIQRQGV[
KFTCOCVWTIC6CFGWU\C4ÐēGYKE\C\-CTMQPQU\COKLGUVRKõMP[
CNDWOHQVQITCHKE\P[QRTCEQYCP[RT\G\<DKIPKGYC-WNKMC
F[TGMVQTC/W\GWO5RQTVWK6WT[UV[MKY-CTRCE\WKPUV[VWELK
MWNVWT[5COQT\ðFW9QLGYÐF\VYC&QNPQćNðUMKGIQ

9[FCP[QP\QUVCã\QMC\LKRT\[RCFCLð
EGLYV[OTQMWTQE\PKE[WTQF\KPVGIQ
VYÐTE[ (QVQITCHKM RT\G\ MKNMCPCćEKG
QUVCVPKEJNCVFQMWOGPVQYCãLGIQRQD[V[
PCV[OVGTGPKG#ECãðJKUVQTKõQFYKGF\KP
QRKUCã YG YUVõRKG VGIQ Y[FCYPKEVYC
.KE\ðE[UVTQPCNDWOLGUVDCTF\QDQ
ICVQKNWUVTQYCP[NKT[E\P[OK\FLõEKCOK\
-CTMQPQU\[OKUVT\QYUMQY[MQPCP[OK
RT\G\KEJCWVQTCYTÐēP[EJRQTCEJTQMW
2QMC\WLGQPOKGLUECQFYKGF\CPGRT\G\
Y[DKVPGIQ2QNCMCCVCMēGRT\GFUVCYKC
UCOGIQRQGVõPCVNG\PCP[EJ\CMðVMÐY
PCU\[EJ IÐT /PÐUVYQ V[EJ \FLõç
PKIF[ FQVðF PKG D[ãQ RWDNKMQYCP[EJ
&QMWOGPVWLð QPG YCēPG Y[FCT\GPKC
JKUVQT[E\PG5ðVQHQVQITCHKG\YTõE\G
PKC F[RNQOW K OGFCNW d<CUãWēQP[ FNC
/KCUVC-CTRCE\CrPCITQF[d*QPQTQY[
1D[YCVGN ,GNGPKGL )ÐT[r \ YKGNW URQ
VMCýKKORTG\QTICPK\QYCP[EJ\QMC\LK
LWDKNGWU\ÐYWTQF\KPRQGV[5\E\GIÐNPKG
EGPPGUðWPKMCVQYGMCFT[HQVQITCHKE\PG
FQMWOGPVWLðEG URQVMCPKC RQGV[ 6CFG
WU\C 4ÐēGYKE\C \ OKOGO *GPT[MKGO
6QOCU\GYUMKOVYÐTEð9TQEãCYUMKGIQ
6GCVTW 2CPVQOKO[ OKGU\MCLðE[O Y
-CTRCE\W
#NDWO UMãCFC UKõ \ RCTW TQ\F\KCãÐY
2Q\C YUVõRGO \PCLFWLG UKõ TQ\F\KCã RQ
ćYKõEQP[-CTRCE\QYK\QFTõE\PðPQVCVMð
6CFGWU\C 4ÐēGYKE\C \CYKGTCLðEð ē[E\G
PKCFNCOKGU\MCPEÐYOKCUVC#QOKGćEKG
KOKGU\MCýECEJUCORQGVCVCMOÐYK
 <PCO QMQNKEG -CTRCE\C \ PKG\D[V
FCNGMKEJRKGU\[EJYõFTÐYGM<YKGMKGO
VTQEJõ UKõ MWNGLG .GRKGL UKõ EJQF\K RQ
TÐYPKPCEJCPCYGVRQFQNKPCEJRQIÐ
TCEJVTQEJõIQT\GL&Q/W\GWO5RQTVW
K 6WT[UV[MK \CEJQF\õ E\õUVQ VCM E\õUVQ
LCM FQ PCU\GIQ /W\GWO 0CTQFQYGIQ
YG 9TQEãCYKW %\WLõ UKõ OKõF\[ YCOK
FQDT\GCPKGRT\GRTQYCF\KãGOUKõLCMVQ
RT\GFRCTWNCV[RQYKGF\KCãGOY4CF\KG

/KGLUMKGLMKGF[VCOD[ãLGU\E\GRCP-WNKM
KRCP2KQVTQYUMKēGD[YCOMãQRQVWPKG
URTCYKCç0QVCMCNGKVCMKUVPKGLðNGIGPF[
ēG OCO VW W YCU YURCPKCã[ FQO ,CM
RT\[UVQKRQGEKGVGIQFQOWPKGOC9[
UVCTE\[OKVCRKõMPCOGVCHQTC,COQIõ
\COKGU\MCçYPKGKUVPKGLðE[OFQOW  
9CēPGOKGLUEG\CLOWLGVWVCL/W\GWO
5RQTVWK6WT[UV[MKIF\KG\ITQOCF\QPGK
WFQUVõRPKQPGUðQUQDKUVGPCLEGPPKGLU\G
RCOKðVMKVYÐTE[YURGELCNPGLOW\GCNPGL
YKVT[PKG#\PCLFWLðUKõVWVCLF[RNQO[
JQPQTKUECWUCRQNUMKEJWPKYGTU[VGVÐY
9TQEãCY 1RQNG -CVQYKEG -TCMÐY
9CTU\CYC VT\[PQDKNKVCELGFQPCITQF[
0KMG     QTC\ UCOC
PCITQFC 0KMG \  TQMW YTC\ \G
d5TGDTP[ORKÐTGOKCVTCOGPVGOrYGVWK
PCITQFCE\[VGNPKMÐYYV[OMQPMWTUKG
ECã[ U\GTGI QF\PCE\Gý K Y[TÐēPKGý Y
V[O U\E\GIÐNPKG EGPP[ -T\[ē 9KGNMK
1TFGTW 1FTQF\GPKC 2QNUMK d2QNQPKC
4GUVKVWVCrLCMKPCITQFCV[IQFPKMCd0Q
YKP[,GNGPKQIÐTUMKGrd-T[U\VCã)ÐTUMKr
RT\[\PCP[d/KUVT\QYK6CFGWU\QYK4ÐēG
YKE\QYKNCWTGCVQYKPCITQF[NWV[
TQTC\0CITQFC9KGNMC(WPFCELK-WNVWT[
 d<ãQVG DGTãQr 9 FPKW  RCđF\KGTPKMC
 T RQGVC RT\GMC\Cã FQ \DKQTÐY
OW\GCNP[EJQVT\[OCP[<ãQV[9CYT\[P
1NKORKLUMKURGELCNPðPCITQFõ2QNUMKG
IQ-QOKVGVW1NKORKLUMKGIQRT\[\PCYCPð
RQF *QPQTQY[O 2CVTQPCVGO /KPKUVTC
-WNVWT[ K &\KGF\KEVYC 0CTQFQYGIQ
9 TQMW DKGēðE[O 6CFGWU\ 4ÐēGYKE\
RT\GMC\CãFQ\DKQTÐYOW\GWOURGELCNPð
PCITQFõd2CU\RQTV2QNKV[MKr\CT
2QGVCRQ\YKGF\GPKW/W\GWO5RQTVW
K6WT[UV[MKVCMYRKUCãUKõYFPKWNKREC
TFQMUKõIKRCOKðVMQYGL
+ QMQNKEG RQ\PCç PKG V[NMQ F\KGLG
&\KõMK OCãGOW OCãG LGUV RKõMPG 
V[EJQMQNKE
OW\GWO
#NG \KQãC OKPGTCã[ C PCYGV EKGNõ \
/QIãGO Y EKðIW IQF\KP[ \YKGF\Kç
IãQYCOK
-CTMQPQU\G
9RKU JKOCNCKUVMK 9CPF[ 4WVMKG
YKE\ \FQD[YE\[PK /QWPV 'XGTGUVW
YT\PCLFWLðE[UKõYVGLUCOGL
MUKõF\G RCOKðVMQYGL Y OW\GWO
D[ãKPURKTCELðVYÐTE\ðFQRQYUVCPKC
RQGOCVW d)CYõFC Q URÐđPKQPGL
OKãQćEKr URÐđPKQPGL OKãQćEK CNG FQ
-CTMQPQU\[ 6CFGWU\ 4ÐēGYKE\ YKG
NQMTQVPKG D[YCã RT\[ MQćEKGNG GYCP
IGNKEMKO9CPIY-CTRCE\W)ÐTP[OK
\YKGF\CãVGPUã[PP[QDKGMV0CEOGP
VCT\W QFYKGF\Cã OKGLUEG RQEJÐYMW
*GPT[MC6QOCU\GYUMKGIQMVÐT[D[ã
E\ãQPMKGO -QćEKQãC 'YCPIGNKEMQ
#WIUDWTUMKGIQ Y 2QNUEG K FNCVGIQ
VWVCL URQE\õã[ Y WTPKG LGIQ RTQEJ[
9E\GćPKGL IQćEKã QP Y FQOW *GP
T[MC 6QOCU\GYUMKGIQ K \CãQēQP[O
F\KõMK PKGOW /KGLUMKGOW /W\GWO
<CDCYGM 4G\WNVCVGO V[EJ URQVMCý
LGUV RKõMP[ YKGTU\ d9 )QćEKPKG W
*GPT[MC6QOCU\GYUMKGIQY/W\GWO
<CDCYGMrQTC\RÐđPKGLMQNGLP[YKGTU\
dFQONCNGMr\COKGU\E\QPGYCNDWOKG
2Q NCVCEJ VCM YURQOKPC 6CFGWU\
4ÐēGYKE\ URQVMCPKC \ *GPT[MKGO
6QOCU\GYUMKO
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,CMRT\[LGēFēCOFQ-CTRCE\CVQ
O[ćNõ Q *GPT[MW 6QOCU\GYUMKO
RQE\ðYU\[ QF PCU\GIQ VWVCL RKGTY
U\GIQ URQVMCPKC RT\GF YKGNQOC
NCV[ 4Q\OCYKCNKćO[ ēG OQēG EQć
TC\GO FQDTGIQ \TQDKO[ <COKGT\C
NKćO[ RT\[IQVQYCç Y VGCVT\G LCMðć
YURÐãE\GUPð U\VWMõ 1INðFCNKćO[
TC\GOPKGE\[PP[FYQT\GEMQNGLQY[
Y -CTRCE\W 2NCPQYCNKćO[ ēG IQ
RT\GTQDKO[ PC QćTQFGM MWNVWT[
QE\[YKćEKG PKG O[ V[NMQ OKCUVQ
,CLCMKćVGMUVPCRKU\õKYURÐNPKGVõ
U\VWMõ Y[UVCYKO[ 5RQV[MCNKćO[
UKõ CNDQ W PKGIQ Y FQOW Y /W
\GWO 5RQTVW K 6WT[UV[MK CNDQ K W
DWTOKUVT\C , 2KQVTQYUMKGIQ %\C
UCOKFãWIKGIQF\KP[URõF\CNKćO[PC
TQ\OQYCEJQV[OEQPCNGē[\TQDKç
D[ PCU\C MWNVWTC RQNUMC \CMQT\GPK
ãC UKõ VW Y -CTMQPQU\CEJ TÐYPKG
IãõDQMQ LCM PKGOKGEMC $Q LGēGNK
O[ DõF\KGO[ FDCNK V[NMQ Q URTCY[
FQE\GUPG VQ PCU\C MWNVWTC URã[PKG
RQV[EJ\DQE\CEJ  
9-CTMQPQU\GYDNKēU\GNWDFCNU\G
QMQNKEG Y[TWU\Cã 6CFGWU\ 4ÐēGYKE\
\ ēQPð 9KGUãCYð Y VQYCT\[UVYKG
\PCLQO[EJ&\KõMKVGOWD[ãPC4ÐYPK
RQF ĆPKGēMð PC UCOGL ĆPKGēEG PCF
/Cã[O5VCYGOPC%JQLPKMW,GđF\Kã

PC Y[EKGE\MK UCOQEJQFQYG RQ ECãGL
-QVNKPKG ,GNGPKQIÐTUMKGL \YKGF\CLðE
\CD[VMK\COMKKRCãCEGQTC\KPPGQDKGM
V[KOW\GC5\E\GIÐNPKGUGTFGE\PKGD[ã
YKVCP[ Y /W\GWO /KGLUMKO d&QO
) *CWRVOCPPCr Y ,GNGPKGL )ÐT\G
,CIPKðVMQYKG IF\KG \QTICPK\QYCPQ
Y[UVCYõRQćYKõEQPðLGIQVYÐTE\QćEK
#NDWO Y[FCP[ PC FQDT[O RCRKG
T\G MTGFQY[O K QRTCYKQP[ Y VYCTFð
QMãCFMõ LGUV RT\GFUVCYKGPKGO -CTMQ
PQU\[QTC\NWF\Kē[LðE[EJPCRT\GãQOKG
:: K ::+ YKGMW C RT\GFG YU\[UVMKO
FQMWOGPVCELðRQD[VÐYYV[EJIÐTCEJ
YKGNMKGIQVYÐTE[RQNUMKGIQLCMKOLGUV
6CFGWU\ 4ÐēGYKE\ UVCNG OKGU\MCLðE[
YG9TQEãCYKW
/W\GWO 5RQTVW K 6WT[UV[MK Y
-CTRCE\W \ QMC\LK  WTQF\KP RQGV[
QTICPK\WLG LWē RQ TC\ VT\GEK Y[UVCYõ
d6CFGWU\ 4ÐēGYKE\ Y -CTMQPQU\CEJr
QTC\ U\GTGI KPP[EJ F\KCãCý MWNVW
TCNP[EJ \CTÐYPQ Y -CTRCE\W LCM K
4GKEJGPDCEJWOKGćEKGRCTVPGTUMKOY
0KGOE\GEJYTCOCEJTGCNK\QYCPGIQ
YPKQUMW RTQLGMVQYGIQ 1VYCTEKG Y[
UVCY[ \CRNCPQYCPG LGUV PC RQE\ðVGM
RCđF\KGTPKMC DT 9VGF[ VGē DõF\KG
OQēPC MWRKç Y MCUKG Y OW\GWO
WPKMCVQY[CNDWOQRQGEKGKIÐTCEJ
OUV

RIESENGEBIRGE

KARKONOSZE

W Y S T A W Y

C Z A S O W E

W

2 0 1 1

r .

MUSTANG kraina wiatru i baśni w Nepalu

W języku tubylców Mustang to Królestwo Lo. Niewielki cypel
Nepalu wciśnięty w Tybet. Kulturowo i religijnie obecnie bardziej tybetański od Tybetu. Z niezniszczoną kulturą i atrybutami buddyzmu. Świat zamrożony w wielowiekowej tradycji.
Przesycony niezwykłym światłem, ze słońcem wciśniętym
w każdy fragment muru, skały i twarzy. Spełniony sen o baśni
z tysiąca i jednej nocy. Przekolorowe stupy, czorteny, gompy.
Barwni ludzie wypełnieni pogodnym spokojem, z niespiesznym oddechem, bez nerwowych ruchów i słów. Kraj zawieszony 3-4 tysiące metrów nad poziomem morza, niemal bez
opadów, z życiem skupionym przy rzece Kali Gandaki i nielicznych strumieniach. Czy można żyć w tak suchym, surowym krajobrazie, wśród nieustannie wiejącego wiatru? Widać
można. Nawet pięknie, choć trudno.
Kazimierz Pichlak

› Dyrektor muzeum wita Kazimierza Pichlaka i jego żonę na otwarciu wystawy

Wystawa czynna była w muzeum od 28 listopada 2011 do
końca roku.
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i n t e r n e towa

La Petite France - Strasbourg
Z okazji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie instytucja kultury samorządu Województwa Mazowieckiego i Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu instytucja kultury samorządu
Województwa Dolnośląskiego zorganizowany na swoich stronach internetowych pierwszą wystawę internetową fotografii Zbigniewa Kulika zatytułowaną „La Petite France – Strasburg” („Mała Francja – Strasburg”).
Wystawa fotograficzna „La Petite France- Strasbourg” powstała w 2006 roku,
w czasie pobytu polskiego fotografika Zbigniewa Kulika z Dolnego Śląska w Alzacji na zaproszenie francuskiego fotografika Gerarda Lacumette
ze Strasburga. Wykonywał on zdjęcia do realizowanego projektu wystawy
„Spojrzenie na Alzację” i niejako przy okazji sfotografował też stolicę tego
wyjątkowo pięknego regionu europejskiego.
Wystawa składała się z wielu fotogramów ukazujących zarówno starą jak
i nową zabudowę Strasburga, miasta o wielu obliczach, urzekającego swoim
osobliwym pięknem. Obok starego miasta noszącego nazwę „La Petite France”
i słynnej katedry, oglądać można było nowoczesne budynki instytucji europejskich; Parlamentu Europejskiego, Domu Europejskiego, Pałacu Sprawiedliwości i inne..
(kn)
Wystawa była udostepniona od 1 lipca 2011r. do końca roku.
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Europejska Noc Muzeów 2011
Tak samo jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku muzeum
aktywnie włączyło się w organizację tej międzynarodowej
imprezy przedłużając godziny otwarcia tej instytucji kultury do godzin wieczornych oraz organizując w dniu 14 maja
2011 roku prelekcję multimedialną Zbigniewa Kulika dyrektora muzeum pt. „Dawny Karpacz”. Pokazany został dawny
Krummhübel, niewielka ale piękna miejscowość turystyczna
położona u samego podnóża Śnieżki, najwyższego szczytu w

Karkonoszach. Reprodukcje dawnych zdjęć, pocztówek, obrazów pokazywały niepowtarzalny klimat dawnej stacji klimatycznej i jej zagospodarowanie turystyczne.
Atrakcją tej imprezy była również prezentacja nowego filmu
edukacyjno – oświatowego o Muzeum Sportu i Turystyki
w Karpaczu wyświetlanego w „Sali Dolnośląskiej” - sali
wystaw czasowych.
(msit)

› Karpacz, początek XX wieku

› Na prelekcji „Dawny Karpacz”

Europejskie Dni Dziedzictwa 2011
Z okazji obchodów „Europejskich Dni Dziedzictwa 2011 – Kamienie milowe” w dniu 10 września 2011 r. zorganizowano w muzeum prelekcję multimedialną dra Józefa Zapruckiego pt. „Dolny
Śląsk jako kraina azylu. Exodus tyrolskich protestantów”.
Ukazał on genezę i rys historyczny powstania protestantyzmu
w Europie oraz dzieje Tyrolczyków z doliny Zillerthal wyznania ewangelickiego, którzy postanowili opuścić swoją ojczyznę
w Austrii i znaleźć nowe miejsce zamieszkania, ze względu na

prześladowania religijne. Zwrócili się oni o pomoc do króla Prus
Fryderyka Wilhelma III. Pod koniec maja 1837 roku Johann Fleidl przywódca protestanckich emigrantów udał się do Berlina do
króla pruskiego z prośbą, aby jako obrońca tej wiary, udzielił im
schronienia. Rząd pruski wydał zgodę w dniu 13 lipca 1837 roku
na osiedlenie się Tyrolczyków w Karkonoszach. Za organizację tej imprezy muzeum otrzymało od Marszałka Województwa
Dolnośląskiego okolicznościowy dyplom.
(msit)

› Na prelekcji „Dolny Śląsk jako kraina azylu”

› Dom tyrolski w Mysłakowicach
14
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Audio przewodnik w muzeum
Polski, niemiecki i angielski – te języki ma do wyboru turysta zwiedzający Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, jeśli
zapłaci 4 złote za wypożyczenie audio przewodnika (słuchawkę z nagranym tekstem oprowadzającym po muzeum).
Głosy lektorów oprowadzających po wystawie stałej w muzeum są w bardzo znane, co stanowi dodatkową atrakcję.
Zwiedzający muzeum już nie będzie mógł narzekać na brak
informacji o oglądanych eksponatach i wystawie, wystarczy, że
naciśnie odpowiedni numer przycisku a uzyska podstawową
wiedzę z dziedziny sportu, turystyki, ratownictwa górskiego
i ochrony przyrody w Karkonoszach. Takie zwiedzanie jest bardzo atrakcyjne nie tylko dla dorosłych, ale i dla młodzieży.
Audio przewodniki można wypożyczyć w kasie w czasie
otwarcia muzeum dla zwiedzających, codziennie za wyjątkiem poniedziałków, w godz. 9.00 – 17.00
Serdecznie zapraszamy!
(msit)

lekcje muzealne w 2011 r.
Mgr Danuta Klich przeprowadziła cykl lekcji muzealnych
dla uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Kowarach
i Karpaczu, w których wzięło udział 250 uczniów. Tematy lekcji muzealnych:
o Duchu Gór”
•„Legenda
eksponaty”
•„Muzealne
mogę się dowiedzieć w Muzeum Sportu i Turystyki”
•„Czego
•„Muzealne łamigłówki”

Szkolenie dla przewodników sudeckich
W dniu 7 lutego 2011 r. zorganizowano w muzeum szkolenie dla
przewodników sudeckich na temat
muzeum, jego zbiorów i organizowanych wystaw czasowych, w którym wzięło udział 38 osób. Pracownik naukowy muzeum st. asystent mgr Mariusz Sawicki przygotował prelekcję multimedialną „Dzieje saneczkarstwa”, która
została zaprezentowana uczestnikom tego spotkania.
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Dni Olimpijczyka 2011
W okazji obchodu tradycyjnych „Dni Olimpijczyka” w 2011
odbyło się w muzeum spotkanie z olimpijczykami, sportowcami i działaczami sportowymi. Organizatorem był Karkonoskim
Klub Olimpijczyka działający przy Muzeum Sportu i Turystyki
oraz Urząd Miejski w Karpaczu.
Specjalnym gościem był Antoni Okniański, były trener kadry
narodowej saneczkarzy, wychowanek Klubu Sportowego
„Śnieżka” w Karpaczu. W czasie jego długiej pracy trenerskiej
zawodnicy z tego klubu, reprezentujący barwy naszego kraju,
osiągali najlepsze wyniki sportowe w historii naszego saneczkarstwa. Brali też udział w zimowych igrzyskach olimpijskich
w Sapporo (1972) i w Innsburcku (1976). A trenowany przez
niego saneczkarz z Karpacza Mirosław Więckowski zajął na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Sapporo 4 miejsce w jedynkach mężczyzn. Jest to jak dotąd najlepsze miejsce polskiego saneczkarza na zawodach tej rangi.
W spotkaniu wzięli też udział uczniowie Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Karpaczu z jej dyrektorem.

› Spotkanie z Antonim Okniańskim

armenia
W dniu 6 grudnia 2011 r. Marek Łopatka z Karpacza pokazał
w naszym muzeum zdjęcia wykonane w czasie swojego wyjazdu z grupą przyjaciół do Armenii, jeszcze niedawno jednej z 17
republik Rosji Radzieckiej. Przedstawił on rys historyczny tego
niezwykłego kraju oraz jego sytuację polityczną na początku
XXI wieku.
Armenia to niewielkie państwo leżące na Kaukazie Południowym, położona między Morzem Kaspijskim a Morzem Czarnym.
Przyjęła ona chrześcijaństwo, jako religię państwową już w roku
301. Ormianie nie byli pierwszymi na świecie, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do Kościoła Powszechnego, gdyż przed
nimi byli królowie z Edessy i z Albanii Kaukaskiej, jednak tylko
Ormianom udało się wytrwać w wierze do dzisiaj.
W V wieku Ormianie stworzyli swój własny unikatowy język
i literaturę. Warunki do zachowania niepodległości mieli bardzo
trudne. Bliskość Persji, Turcji czy wreszcie Rosji sprawiała, że
zachowanie wszelkiej odrębności było niezwykle skomplikowane i wymagało nie lada dyplomacji. Udało im się jednak nie tylko
przetrwać, ale równocześnie stworzyć niezwykle barwne dziedzictwo kulturowe i religijne.
Ormianie oparli się także polityce unionistycznej Konstantynopola i Rzymu i stworzyli własny kościół narodowy z siedziba w Eczmiadzynie. Armenia dzisiaj to największe w świecie
muzeum „na świeżym powietrzu”… Warto tam pojechać i zobaczyć to samemu.

› Katedra w Eczmiadzyn wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO

› Widok na Ararat

› Tablice modlitewne
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wyspy owcze

› Góra Villingabalsfjall na wyspie Vidoy
Archipelag 17 wysp na północny
zachód od Szkocji, na Atlantyku. 2.5
godziny lotu z Kopenhagi, Bergen czy
Londynu. Terytorium niby autonomiczne, ale „łapę” nad Wyspami trzymają Duńczycy. Ludności nie całe 50
tysięcy i trzy razy więcej owiec. Klimat Wysp termicznie umiarkowany
– średnia zimy około zera, a latem
„upały” 12-14 °C. Na Wyspach deszcz
pada 365 dni w roku a wiatr nie ustaje; wiatry są szaleńcze, bezlitosne. By
polubić Wyspy trzeba się tam urodzić
lub bywać nieczęsto.
Dwa żywioły, deszcz i wiatr, z którymi się przegrywa utrudniają i uniemożliwiają wędrowanie po górach, zmuszają do schronienia się w nieprawdopodobnych miejscach do przeczekania aż
złagodnieją. Trzy tygodnie na Wyspach
wystarczyło by przejść, przejechać,
przepłynąć Archipelag. Dość!
Wyspa Vagar. Jedyne lotnisko na
Wyspach przyjmuje nas o zmierzchu
– w lipcu, na tej szerokości geograficznej zmierzch trwa, a nocy brak. Autobusem odjeżdżamy do Torshavn, stolicy Wysp. Kemping. Rano odjeżdżamy
do Vidaredi na wyspie Vidoy. Zaczynamy marsz.
Niewątpliwie byliśmy ciekawostką
przez cały czas pobytu na Wyspach.
Turystów z plecakami, wędrujących po

górach nie widzieliśmy. Warunki pogodowe – szaleńczy wiatr i deszcz nie
zachęcają do dłuższych pobytów na
Wyspach. Szlaków turystycznych brak –
są na mapach... W terenie są rzadkością,
właściwie to ich nie ma. Przejścia przez
pasma górskie są kłopotliwe – bardzo
strome, z racji deszczów śliskie i możliwości osunięć połaci cienkiej warstwy
gleby, nie związanej z podłożem skalnym. Bazy turystyczne są nieliczne –
jeśli już, to z pawilonem sanitarno –
kuchennym. Korzystaliśmy z baz dwa
razy. Po kąpielach w lodowatych strumieniach gorący prysznic jest rajem...
niech ta woda płynie, a my już nic nie
chcemy...
Na Wyspach są turyści inni; 3 – 4
dniowi, hotelowi w autokarach z pilotem lub w wypożyczonych autach. Dla
nich te dni to wieczność!
Wyspiarze są mili, uczynni, ciekawi
i zdziwieni. Z wyspy na wyspę przedostajemy się tunelami, łodziami, mostami.
Autostop jest szybką formą podróży
– zabiera każdy kto ma miejsce w aucie,
bez znaczenia czy w Yarisie czy w olbrzymiej betoniarce.
Wyspiarze żyją dobrze. Nie ma ubóstwa. Nie ma rażących dysproporcji
w zarobkach. Główny dochód – hodowla ryb i owiec. Wyspy są czyste. Czysto
jest wszędzie. Sklepy zaopatrzone są
obficie.
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Świętością Wysp jest własność prywatna. Na Wyspach nie można biwakować byle gdzie. W siedliskach pytaliśmy
o zgodę w najbliższej chałupie, poza
siedliskami nie pytaliśmy.
Kolorystycznie Wyspy są monotonne,
ale w architekturze są kolory rozcieńczające powszechną szarość, chroniące przed depresyjnością. Kolorowatość
domków wzrasta z szerokością geograficzną – im bardziej na północ tym więcej
kolorów, barwniejsze elewacje, dachy.
Wyspy Owcze to nazwa tylko w języku polskim. Powszechna nazwa to Faroe
Islands czyli Wyspy Faryjskie, a mieszkańcy to Faryjczycy.
Faryjczycy marzą o całkowitym oderwaniu się od Danii. Niechlubna przeszłość Duńczyków napędza marzenie.
Zwiastuny tych dążeń są; Faryjczycy
maja swój hymn, flagę i pieniądze – korony faryjskie, które funkcjonują 1:1 z koronami duńskimi na Wyspach, a w Danii
bardzo niechętnie i w nielicznych miejscach. Religią Faryjczyków jest Protestantyzm. Katolików jest mniej niż 200.

Po prawie trzech tygodniach wróciliśmy na lotnisko. Odlatujemy do Kopenhagii... ale pogoda nie jest łaskawa.
Część z nas wystartowała i „kulawym”
lotem wzbiła się nad Atlantyk. Następny
lot za dwie godziny... samolot wystartował za sześć godzin.
Wyspiarskie doznanie nie zniechęciły nas do eksploracji tej części świata.
Nie wyrzekamy się Grenlandii, Islandii,
Wysp Owczych. Za pół roku lecimy – też
na północ.
Pozdrawiam
Jan Dziewiecki

RIESENGEBIRGE

KARKONOSZE

ostatnie spotkanie organizowane przez Stefana Kaysera
Od śmierci wielkiego mima Henryka Tomaszewskiego w 2002
roku, co roku w rocznicę jego urodzin i śmierci, Stefan Kayser
był gospodarzem spotkań twórców z wielu dziedzin kultury
poświęconych pamięci tego wielkiego twórcy kultury polskiej.
Ich współorganizatorami byli: Śląska Akademia Ewangelicka
w Karpaczu i Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu. To z ich
upoważnienia zapraszani byli za spotkania wybitni aktorzy,
którzy grali we Wrocławskim Teatrze Pantomimy, podziwiani
w kraju i za granica, a także reżyserzy i twórcy muzyki do jego
spektakli teatralnych oraz inne osoby z nim związane.
W dniu 19 listopada 2011 r. odbyło się, jak to się okazało,
ostatnie spotkanie przygotowane przez św. pamięci Stefana
Kaysera z Aleksandrem Sobiszewskim i jego żoną, aktorami
Wrocławskiego Teatru Pantomimy, poświęcone pamięci Henryka Tomaszewskiego, twórcy tego teatru.
Stefan Kayser był organizatorem wystaw w naszym muzeum i członkiem Rady Muzeum Sportu i Turystyki przez prawie dwie kadencje. Pozostanie On na zawsze w naszej pamięci
jako niezwykle uczynny i prawy człowiek, którego będzie nam
zawsze brakować!
(msit)

› Ks. E. Pech wita S. Kaysera oraz A. Sobiszewskiego z żoną
na spotkaniu w muzeum

rada Muzeum Sportu i Turystyki
W dniu 13 maja 2011 r. odbyło się pierwsze posiedzenie
Rady Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu II kadencji
powołanej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
Na przewodniczącego wybrana została dr Daria E. Jaremen – pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze. Zastępcą Przewodniczącego został dr
Zdzisław Paliga – kanclerz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Rada liczy 12 członków. Dyrektor
muzeum przedstawił kandydaturę mgr Mariusza Sawickiego – starszego asystenta Muzeum Sportu i Turystyki
na Sekretarza Rady. Rada przyjęła tą kandydaturę. W dalszej części przedstawiona została działalność merytoryczna Muzeum Sportu i Turystyki za 2010 rok w formie prezentacji multimedialnej, bogato ilustrowanej zdjęciami
dokumentacyjnymi i reprodukcjami wydawnictw i eksponatów oraz organizowanych wystaw w muzeum, jak
i w innych instytucjach kultury.
Główny księgowy zrelacjonował plan przychodów i wydatków Muzeum Sportu i Turystyki w 2010 r.,
Podsumowując, muzeum w pełni zrealizowało plan;
wystaw czasowych, wydawnictw i działalność oświatowo – kulturalną oraz zaplanowany budżet, uzyskując
na koniec roku sprawozdawczego wynik pozytywny. Na
koniec omówiono plan pracy merytorycznej i finansowej
muzeum na 2012 r.
(msit)

Rada Muzeum Sportu i Turystyki
w Karpaczu (2011-2014)
Dr Daria E. Jaremen
Przewodniczący Rady
Dr Zdzisław Paliga
Zastępca Przewodniczącego Rady
oraz członkowie:
Maciej Abramowicz
Janina Hobgarska
Stefan Kayser
Grażyna Malczuk
Ks. Edwin Pech
Kazimierz Raksa
Julita I. Zaprucka
Elżbieta Zakrzewska
Gabriela Zawiła
Andrzej Żyła
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film o Muzeum Sportu i Turystyki
W Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu w cenie nabytego biletu wstępu można oglądać film informacyjno oświatowy o muzeum, jego działalności
i zgromadzonych zbiorach, pokazujący
również w sposób bardzo interesujący
historię turystyki i sportu w regionie
jeleniogórskim.
Projekcje filmowe odbywają się
codziennie za wyjątkiem poniedziałków w sali wystaw rano o godz. 10.00
i po obiedzie o godz.14.30.
Zainteresowani mogą także zakupić ten
film nagrany na płycie CD-Rom w kasie
muzeum.
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Do frekwencji nie wliczono ilości zwiedzających wystawę zorganizowaną w Bibliotece Miejskiej i Powiatowej w Reichenbachu w Niemczech.
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W XXXIII rocznicę zdobycia Mount Everest

POLKA na szczycie świata

W roku 2011 minęła trzydziesta trzecia
rocznica zdobycia przez Wandę Rutkiewicz najwyższego szczytu Ziemi. W dniu
16 października 1978 r. o godz. 14.00 stanęła ona jako pierwsza Polka i Europejka, jako trzecia kobieta świata na szczycie Everestu (8848 m n.p.m.). Ustanowiła dzięki temu absolutny rekord wysokości. I dokonała tego wyczynu dwa lata
wcześniej, zanim nastąpiło pierwsze
polskie, męskie wejście na ten szczyt
w 1980 r. Dzisiaj powszechnie uważa
się, że Wanda Rutkiewicz była największą alpinistką swojej generacji.
W roku 1979 w Muzeum Sportu i Turystyki zorganizowano wystawę „Polka na
szczycie świata”, która podsumowała sukcesy sportowe tej wybitniej himalaistki.
Poza samymi osiągnięciami sportowymi
na wystawie pokazano również eksponaty
i dokumenty wypożyczone od Wandy Rutkiewicz. Były to barwne fotografie z wypraw w Tatry, Alpy i Himalaje, wiele osobistych pamiątek, które zebrała wędrując po
górach świata, a także jedna bardzo osobliwa pamiątka z Nepalu – kamień ze szczytu
Everestu.
Jednak z perspektywy minionego czasu
największym wydarzeniem był jej sam
przyjazd do Karpacza na tą uroczystość,
kiedy to opowiadała ona o swojej działalności wspinaczkowej począwszy od wspinaczek w Górach Sokolich w Rudawach
Janowickich i Śnieżnych Kotłach w Karkonoszach. To w naszych górach w 1961
roku zainteresowała się bardziej poważnie
wspinaczką, której później poświęciła się

już bez reszty. Potem dopiero były Tatry, Alpy, góry
w Norwegii i Himalaje.
W czasie wygłoszonej
prelekcji nie ukrywała, jak
bardzo sobie ceniła zdobycie najwyższego szczytu
świata. Powiedziała między
innymi: – Każdy z nas ma
w życiu swój cel – szczyt, do
którego się dąży! Dla mnie
to był zawsze prawdziwy
Mount Everest! I bardzo cieszę się z tego, że go osiągnęłam! Najważniejsze w naszym życiu jest
realizowanie wytyczonych celów.
Niesamowitym zbiegiem okoliczności,
w tym samym czasie, kiedy Wanda Rutkiewicz wspinała się ku temu szczytowi, polski biskup Karol Wojtyła wybierany
był na konklawe w Watykanie na papieża.
Oboje mieli później możliwość spotkania
się razem. Było to w Krakowie w dniu 10
czerwca 1979 r., w czasie pierwszej papieskiej pielgrzymki do Polski. Himalaistka
wręczyła Ojcu Świętemu swoją szczególną pamiątkę – kamyk z Everestu. A sama
otrzymała w zamian różaniec z prawdziwych pereł. Historyczne są też słowa wypowiedziane wtedy przez Jana Pawła II: – Bóg
pozwolił nam, że tego samego dnia oboje
weszliśmy tak wysoko.
Dzisiaj pamiątką po wystawie w Karpaczu
są zdjęcia dokumentacyjne z uroczystości
otwarcia tej wystawy oraz wpis w księdze
pamiątkowej muzeum, eksponowany z jej
zdjęciem na wystawie stałej;

„Dziękuję za miłe uhonorowanie mojego wejścia na Mt. Everest wystawą, która przygotowana
została tak bardzo serdecznie przez
Muzeum Sportu i Turystyki.
Wanda Rutkiewicz
Karpacz, 27.X.1979 r.

Wpis ten stał się wiele lat później inspiracją twórczą dla wybitnego poety Tadeusza
Różewicza do powstania pięknego utworu pt.
„Gawęda o spóźnionej miłości”.
Sam poeta o tym poemacie w czasie
spotkania autorskiego w amfiteatrze przy
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(...)
na uliczce prowadzącej do
Muzeum Sportu i Turystyki
w Karpaczu
trafiłem na ślad Wandy
ślad jej stopy
ślad uśmiechu
ślad jej ręki
(...)

muzeum w dniu 5 września 1997 r. powiedział: – (...) Natknąłem się na wpis Wandy
Rutkiewicz i na jej fotografię. Na poemat
składa się bardzo wiele elementów; krajobraz, elementy przyrody i oczywiście
mojego stosunku do tego miejsca. Była
ona tu, zdaje się tylko jeden raz. Stała się
w jakiś sposób przez swoją śmierć osobą,
która zaginęła i weszła do mitu. W jakiś sposób została wniebowzięta. Muszę
powiedzieć, że choć Wanda Rutkiewicz
mieszkała i chodziła do szkoły we Wrocławiu przez wiele lat osobiście jej nie
poznałem. Byłem bardzo zafascynowany
jej osobą. Była dla mnie, jako dla człowieka
równiny, czymś niezwykłym. Była dla mnie
zagadkową, niezwykłą osobą, choć była
podobno bardzo zwykłą osobą. (...) Nie jest
to spóźniona miłość do W. Rutkiewicz, ale
do Karkonoszy, do krajobrazów, do roślin.
Wanda Rutkiewicz występuje w tle, ale jest
główną osobą tego poematu”.
Rękopis utworu „Gawęda o spóźnionej
miłości” został podarowany muzeum i jest
eksponowany na wystawie stałej.
Wanda Rutkiewicz miała wiele osobistego uroku, który zjednywał jej ludzi na
całym świecie. I właściwie jeszcze za swojego życia przeszła do historii. Była zdobywcą ośmiu ośmiotysięczników w Himalajach. Jej późniejsza śmierć była poważnym wstrząsem nie tylko dla ludzi gór. Zginęła przy próbie wejścia na Kangchendzöngę w dniu 12 lub 13 maja 1992 r. Ciała jej do
dzisiaj nie odnaleziono.
Jednak żyje ona dalej w naszej pamięci,
jako najwybitniejsza polska himalaistka.
Zbigniew Kulik
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WYDAWNICTWA w 2011 roku
W roku 2011 Muzeum Sportu
i Turystyki przygotowało i wydało:

„plakaty muzeum”
w nakładzie po 1.000 egz.

„karkonosze na dawnej fotografii”
katalog i plakat w nakładzie po 1.000 egz.

„plakat turystyczny w świecie”
w nakładzie 250 egz.

„informator muzeum”
w nakładzie 10.000 egz.

„mustang”
w nakładzie 250 egz.

„korkontoi 2011”
rocznik muzealny w nakładzie 500 egz.

„tadeusz różewicz – u nas lubiany tam znany”
materiały informacyjne do realizowanego projektu, w nakładzie: katalog 1000 egz.., plakat 100 egz., płyta CD 100 egz.
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nowe eksponaty w muzeum
W roku 2011 r. zakupiono do zbiorów muzealnych sanki
wyczynowe i kaski ochronne używane dawniej przez
saneczkarzy. Oferta ich zakupu przyszła z kolebki polskiego saneczkarstwa – Krynicy Zdroju, gdzie powstała w 1909 roku pierwsza na ziemiach polskich sekcja
saneczkarstwa. A w roku 1930 odbyły się tutaj pierwsze
Mistrzostwa Polski w Saneczkarstwie.
Wybrano 4 pary sanek i 2 kaski. Sprzęt ten był intensywnie używany w miejscowym klubie sportowym, stąd też
były liczne jego uszkodzenia, które jednak nie dyskwalifikowały tych obiektów do zakupu. W Karpaczu poddano je
przed renowacją

renowacji, którą przeprowadził Pan Ryszard Janik, wieloletni pracownik klubu sportowego „Śnieżka” Karpacz.
Sanki marki „Bekrady” uzupełnią kolekcję muzealną
sanek wyczynowych produkowanych w Polsce. Dotychczas muzeum w Karpaczu posiadało w swoich zbiorach
tylko jeden egzemplarz tego producenta. Natomiast kaski
ochronne są pierwszymi typowo saneczkowymi kaskami
w zbiorach.
Dzisiaj w muzeum mamy już unikalną kolekcję sanek
wyczynowych w Polsce.
Mariusz Sawicki
po renowacji
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› Widok na Skały Słonecznik

› Widok na schroniska: „Samotnia” i „Strzecha Akademicka”
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› Śnieżka zimą

› Równia pod Śnieżką

