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Państwa do lektury
jesiennego
wydania naszego
kwartalnika.
Polecamy
wędrówki
po Górach Sowich
w Sudetach, które
skrywają jeszcze
wiele tajemnic.
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połemkowskich
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samodzielne
miasto, gdzie
przed wiekami
powstała pierwsza
kopalnia.
Redakcja
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Historie zapomniane
czytaj na str. 7-10

W krainie Łemków
i drewnianych cerkwi
czytaj na str. 11-13

Od redakcji
Szanowni Państwo!
Ponieważ kolejne wydanie naszego
kwartalnika planujemy w nowym,
2014 roku, pragniemy już teraz złożyć
Państwu jeszcze jesienne
– ale dotyczące
zimowej aury – życzenia.
Aby przy świątecznym stole
nie zabrakło światła
i ciepła rodzinnej atmosfery,
aby wszystkie dni w roku
były tak piękne i szczęśliwe,
jak ten jeden wigilijny wieczór.
Aby Nowy Rok niósł ze sobą szczęście,
zdrowie i pomyślność,
by zyściły się wszystkie
plany i zrealizowały Wasze marzenia!

Zachęcamy do zamieszczania reklam
i krótkich ogłoszeń na łamach naszego pisma.
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Aktualności

Zakończenie sezonu

2013!

Bardzo szybko upływa nam czas! Z tygodnia na tydzień
różnorodność imprez turystycznych organizowanych w ramach
akcji „Przewodnik Czeka” przez Górnośląski Oddział PTTK
w Katowicach, tak skutecznie wszystkich absorbuje,
że w pewnym momencie zaskakuje nas oferta biura:
„Zakończenie sezonu 23-24.11.2013 r.”.

M

inęła wspaniała i zaskakująca swoimi niespodziankami zima, przeleciała
wiosna (trochę kapryśna), skończyło się gorące lato, no i rozpoczęła jesień... Tak jest, już
minęło ponad dziesięć miesięcy 2013 roku.
Czas zatem pomyśleć o podsumowaniu całego sezonu turystycznego, czas przeanalizować dokonania i sukcesy oraz rozpocząć plany na 2014 rok.
Naszym Szlakiem ● Październik-Grudzień 2013

Z wieloletniego doświadczenia wiadomo, że takie podsumowanie oraz określanie planów na nowy rok turystyczny najlepiej wypada w trakcie dwudniowych wyjazdów organizowanych przez biuro PTTK
w listopadzie każdego roku. Uczestnicy
imprezy kończącej sezon wymieniają się
poglądami oraz turystycznymi doświadczeniami, wspominają wspólnie spędzone
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Aktualności
dni, świetnie się bawią i nawiązują nowe
znajomości.
W tym roku – zgodnie z tradycją – impreza „Zakończenie sezonu” odbędzie się w
dniach 23-24 listopada 2013 r. Tym razem odwiedzimy okolice Krynicy Górskiej. I bardzo
słusznie, gdyż zarówno Ziemia Sądecka, jak i
Krynica posiadają unikalne walory turystyczne i krajoznawcze, i każdy znajdzie tam dla
siebie coś miłego.
Już w czasie drogi z Katowic, czeka
uczestników ciekawa atrakcja – Brzesko.
Miasto nad rzeką Uszwica zlokalizowane na

pograniczu Pogórza Wielickiego i Kotliny
Sandomierskiej. Dzięki temu, że Brzesko położone było przy szlaku handlowym ze Śląska i Krakowa na Ruś i Węgry, następował
jego szybki rozwój, czego efektem było nadanie praw miejskich przez królową Jadwigę w
1385 r. Po okresie upadku (najazdy szwedzkie i księcia siedmiogrodzkiego Rakoczego)
miasto ponownie rozwinęło się gospodarczo, dzięki budowie gościńca cesarskiego i linii kolejowej z Wiednia do Lwowa w 1852
r. Niedługo później baron von Goetz, pochodzący z Getyncji, wzniósł browar w pobliskiej wsi Okocim. Dzisiaj jest to jeden z największych i najstarszych browarów w Polsce. W Brzesku zwiedzimy zachowany układ
urbanistyczny – czworoboczny rynek z figurą
św. Floriana oraz gotycki kościół św. Jakuba
z XV wieku. Przy drodze do Nowego Sącza
znajdują się zabudowania browaru oraz zespół pałacowy Goetzów z lat 70. XIX w.

Z

Pomnik Nikifora Krynickiego
(Epifaniusza Drowniaka)
– odsłonięty w Krynicy
9 września 2005 roku.
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Brzeska pojedziemy do Starego Sącza,
leżącego w widłach Dunajca i Popradu,
u stóp wzgórza zwanego Miejską Górą. To
tutaj też wiodły szlaki migracyjne i handlowe, co sprawiło, że miasto stało się istotnym
ośrodkiem osadnictwa w Kotlinie Sądeckiej.
W 1257 r. książę krakowski, Bolesław Wstydliwy, nadał tereny obejmujące południową
część Kotliny Sądeckiej wraz ze Starym Sączem swojej żonie Kindze, córce króla węgierskiego Beli IV, jaką częściową rekompensatę za przeznaczenie jej posagu na odbudowę
kraju po najeździe tatarskim w 1241 r. Przyjmuje się, że z inicjatywy ks. Kingi oraz ks. Bolesława Wstydliwego w latach 1268-1273 StaNaszym Szlakiem ● Październik-Grudzień 2013

Aktualności
ry Sącz uzyskał prawa miejskie. O kierunku
rozwoju gospodarczego miasta zadecydowało położenie na szlaku handlowym wiodącym
z Krakowa i Sandomierza na Ruś i na Węgry
oraz założenie w 1280 r. przez ks. Kingę klasztoru Klarysek. Od tego czasu dzieje miasta, aż
do 1782 r. nierozerwalnie związane było z dobrami klasztornymi. Stary Sącz zachował w
niezmienionych proporcjach średniowieczny
układ urbanistyczny z czworobocznym rynkiem, który otaczają drewniane, częściowo
podcieniane domy. Małomiasteczkowy charakter rynku utrzymany jest dzięki zachowaniu bruku, tzw. „kocich łbów”. Niezwykle
istotnym obiektem miasta jest zespół kościoła i klasztoru klarysek, należący do najbardziej
wartościowych zabytków architektonicznych
w Polsce. Obejmuje on: kościół św. Trójcy,
klasztor, tzw. dom kapelana, mury obronne,
basztę i wieżę obronną zwaną zegarową. Harmonogram wycieczki obejmuje zwiedzanie
omówionego powyżej zespołu sakralnego.

sieć energetyczna dotarła do wsi dopiero w
1973 r.). W latach 1962-72 wybudowano 12
km dróg, by połączyć wieś z szosami Nowy
Sącz – Krynica oraz Grybów – Krynica. Następnie powstały kolejne inwestycje: Dom
Strażaka, wodociąg i Dom Pszczelarza (197983). W 1981 r. ks. Henryk Ostach został przewodniczącym Polskiego Związku Pszczelarskiego. Dzisiejsza Kamianna to nadal centrum pszczelarstwa. Dla turystów czeka tu
wiele atrakcji: skansen uli, pasieka, pawilon

P

obyt w Starym Sączu to jeszcze nie koniec atrakcji krajoznawczych przewidzianych na pierwszy dzień wycieczki. W
drodze do Krynicy odwiedzimy niezwykłe
miejsce, gdzie z maleńkiej wioski, ks. dr Henryk Ostach, uczynił stolicę polskiego pszczelarstwa – Kamianną. Lokowana w 1577 r. na
prawie wołoskim wieś Kamianna należała do
„państwa muszyńskiego”. Przed 1960 rokiem
groziło jej całkowite wyludnienie. Pochodzący z ówczesnego województwa poznańskiego
ksiądz Ostach założył w 1960 r. parafię a następnie zoorganizował Ochotniczą Straż Pożarną oraz lokalną elektrownię (krakowska
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Figura Matki Bożej Królowej Krynickich
Zdrojów autorstwa Artura Grottgera
na Górze Parkowej
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pasieczny, dobrze zaopatrzony sklep pasieczny oraz sala degustacji miodu pitnego.

K

olejnym punktem zwiedzania będzie
największe w Polsce uzdrowisko, a
zarazem ośrodek wczasowy i turystyczny –
Krynica Zdrój. Nazwa Krynica wskazuje na
to, że od bardzo dawna okolica ta była znana
ze źródeł. Wieś – obecnie Krynica Dolna – założona została w 1547 r. Początki uzdrowiska
to połowa XVIII w. Rozwój Krynicy następił w drugiej połowie XIX w. dzięki Józefowi
Dietlowi (profesorowi UJ). Drewniana zabudowa w stylu alpejskim pochodzi z przełomu
wieków. W XIX w. Krynica była najmodniejszym uzdrowiskiem na ziemiach polskich. W
II RP lansował Krynicę Jan Kiepura, słynny tenor – właściciel „Patrii”, zbudowanej w
1938 r. W 1937 r. uruchomiony został kompleks sportowo-turystyczny na Górze Parkowej. Główne atrakcje turystyczne uzdrowiska
skupione są w jego centrum.

D

rugi dzień naszej imprezy to szereg
atrakcji w samej Krynicy – propozycje
zgodne – jak zwykle – ze starą zasadą „dla
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Altana „Michasiowa” w środku Parku
Zdrojowego w Krynicy Zdroju.

każdego coś miłego”, a więc – gdy spadnie
śnieg – narciarze będą mogli zaliczyć pierwsze szusy na Jaworzynie Krynickiej, dla piechurów przygotowaliśmy spacer na Górę Parkową, a dla spacerowiczów zwiedzanie centrum uzdrowiska. Ambitni uczestnicy naszego wyjazdu teoretycznie będą mogli połączyć
wszystkie atrakcje, o ile pozwoli na to dobre
samopoczucie po wieczornych, a może i nocnych tańcach...
Serdecznie zapraszamy!
Zdjęcia: Sebastian Tomala i Tomasz Biernat

Naszym Szlakiem ● Październik-Grudzień 2013

Nieznane Katowice

Historie zapomniane

Murcki. Dla wielu całkowicie nieznana miejscowość,
przemykająca za oknami naszego samochodu pędzącego w stronę
upragnionych gór i obcowania z przyrodą. Czy aby nie warto czasem
zwolnić? A może warto nawet zatrzymać się i właśnie tu znaleźć
przygodę? Czy aby nie skrywa ta miejscowość jakiś swoich
tajemnic? I co tak właściwie warto o niej wiedzieć i zobaczyć?

K

anwą naszej opowieści o Murckach będzie legenda, którą tutejsze dzieci szkolne odgrywają cyklicznie na przedstawieniach
dla rodziców. Ucząc się ról, poznają domniemaną historię miejscowości, a my poprzez nią
spróbujemy przybliżyć Murcki.
„Jako to wôngél piyrszy roz na Ślônsku
sie znojdło”.
Skrót zapisu w „Szkryfcie Ślônskim”
(przekład autorstwa Bogdana Kallusa) legendy zapisanej w książce Augustyna Feliksa Halotty „Śląskie bery, bojki i opowiastki z dawnych lat” O’sprowka starzýka Augusta Rojka (ur. ok. 1850 r.), kéry miyszkali na Małyj
Dômbrôwce wele Katowic.
Hań, hańdownij we pszczyńskich lasach
żył se chudobny chałupnik, co krôm biydy
mioł jeszcze baba i sztrzworo dziecek. Był
ô’n za miotlorza. Stary i jego ślubno, robili
we o’borze, a synek pos świnie w losku. Za
ta robota môgli zbierać chruście i suche baźki ze sośnicy aji wszyjskie zetniône o’dziymki,
kére wyrostały ze ziymie. Jednego dnia wieprzki, miasto żrýć lyski i roztomajte korczoki, kérych we lesie było przenorymnie, zaczyNaszym Szlakiem ● Październik-Grudzień 2013

Barbórka na placu Kasprowicza.
Przeniesiona ze zlikwidowanej
cechowni kopalnianej. Symbol
przywiązania do górniczych tradycji.
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Nieznane Katowice
ny niurać we ziymie i chnetka potym, wykopały doś zgłymboko duczka, do kéryj wlazły tak,
co ich widać nie było i zaczyny głosym chrupkać i mlackać. Synek wejrzoł do duczki i spomiarkowoł, iże ô’ne żarły czorne, blickajônce gôzyki, kére spode dornika wykutały. Piernika kandego! – mruknył synek i dali godoł
som do sia. Côż to może być? Czorne jak czadza we kôminie, hrômské kéjby kamole, mechto sie to jak gwiozdeczki na niebie aji wieprzki
to żrôm? Dziwujcie sie ludzie, dziwujcie!
Pode wieczôr, jak już zaczôn zgoniać wieprzki do dôm, nabroł tych kamolkôw połne
dwie kapsy, a kéj był już w dôma, to pokozoł
je bracikowi i siostrôm, kére o’d razu zaczyny
śnimi igrać w koble i o’kropicznie sie o’bmarasiły. Jak to o’bejzdrzała jeich matka to chyciła sie za gowa. Wyglôndocie jak jaké murcki, wy pierzýńskie gizdy! Zawołała snerwowano. Zdjyna ze ściany pociyngél i rozjargano

sprała wszyjstkich po rzýci a gôzyki wciepła
do rozhajcowanego pieca. Mamulko!, Mamulko! – O’bejrzýjcie se ýno, jak te gôzyki sie
polom!
O’d tego czasu ný potrzebowali już zbiyrać po lesie chruścio i baźki, coby mieć dycki pełno pywnica. Tak to już jest na tym bożym
świecie, iże nojwýnksze bogoctwo znojdzie sie
bez cufal.

I

le jest prawdy w tej legendzie? Nie sposób
dociec, warto jednak wiedzieć, że w Murckach, jako w pierwszym miejscu na Górnym
Śląsku odnaleziono i użytkowano węgiel.
Pierwszy dokument potwierdzający istnienie węgla pochodzi z 1657 roku. Węgiel kamienny i jego wydobycie oczywiście istniało wcześniej np. na Dolnym Śląsku, lecz to
właśnie tu w Murckach na Górnym Śląsku zaczęła się era górnictwa węglowego. Kopalnia
dzierży jeszcze jeden tytuł
– jest najstarszą, działającą kopalnią węgla. Do dziś
pod Murckami odbywa się
fedrunek (obecnie kopalnia
nazywa się KWK MurckiStaszic). Czy są ślady po
tych pierwszych próbach
wydobywania? I tak, i nie.
Nie ma wyrobisk, kołowrotów, ale w ostatnim czasie udało się zlokalizować
te najstarsze szyby i są one
oznaczone na trasie szlaku
spacerowego. Co ciekawe,
Rynek. W tle Kościół pw. Najświętszego serca
pierwszy szyb, czyli zorgaPana Jezusa. Jako jedyny w Murckach
nizowane wydobycie poznalazł się na szlaku Katowickiej Moderny.
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Nieznane Katowice
wstało ok. roku 1755, a kopalnia szczyci się
historią o sto lat wcześniejszą. Dlaczego tak?
Otóż, do połowy XVIII wieku nie było potrzeba budować szybów wydobywczych, bowiem węgiel zalegał w płytkich wyrobiskach,
w pobliżu parowu rzeki Miedawa zwanych
„Rudne Kotliska” Po wôngél szło się do lasa
jak po chruście, abo grzyby. Potrzebujący,
najczęściej kuźnicy, zgłaszali się do leśniczego, następnie samodzielnie na furmankę ładowali wygrzebany z kotliska urobek, by później zapłacić temuż leśniczemu opłatę. Takie
wpłaty funkcjonują w przychodach gospodarki leśnej od roku 1740. Dzisiejszym świadectwem płytkiego zalegania węgla są „biedaszyby”, których pokaźna liczba istnieje wokół Wzgórza Wandy. To z całą pewnością odnajdziemy na wspólnej wycieczce.

C

zy pamiętacie film Kazimierza Kutza „Paciorki jednego różańca” z charyzmatycznym emerytem górniczym Habryką?
Ni mniej ni więcej, role tą odegrał aktor-amator Augustyn Feliks Halotta, autor spisanej i przytoczonej powyżej legendy. Nie jest
to koniec niespodzianek. Fikcyjny scenariusz
filmu, dotyczący wyburzania domków na Giszowcu ma swój kuriozalny, acz smutny epilog. Pan Halotta mieszkał w Bogucicach, w
tak zwanych „fińskich” domkach. Po zakończeniu przygody filmowej, został on przeniesiony do „szuflody” to znaczy do bloków w
Murckach, bowiem w miejscu jego domków
wybudowano oś. Kukuczki. Niedługo potem
umarł. Chciałoby się powiedzieć, że Halotta
zagrał rolę filmową, która ziściła się w jego
życiu. Jego nagrobek znajduje się na cmenNaszym Szlakiem ● Październik-Grudzień 2013

Herb Murcek nawiązuje do starych,
górniczych tradycji osady.

tarzu przy ul. Goetla w Murckach. Mało kto
o tym wie.
Nawiązując do filmu i sławnej dziś architektury Giszowca i Nikiszowca, trzeba koniecznie zobaczyć też tę murckowską. O ile
dziś spotykamy się z fascynacją pobliskiego
Giszowca i Nikiszowca, trzeba podkreślić, iż
tamte dzielnice nie są jedynymi, a stanowią
tylko wycinek różnorodności.
Zmiany, jakie zaszły w ustawodawstwie
Cesarstwa Niemieckiego z początkiem XX
wieku, wywołały nowe podejście w procesie
projektowania budowlanego, dotyczących takich kolonii robotniczych jak Murcki, Giszowiec, czy Nikiszowiec. Co więcej, zauważalna jest rywalizacja pomiędzy poszczególnymi magnatami przemysłowymi. Warto wiec
się jej przyjrzeć. Przyjmuje się dzisiaj to budownictwo do wczesnego stylu moderni-
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stycznego. Odnosi się to do zasad ogólnych
powstawania samowystarczalnych, funkcjonalnych osiedli. Nie mniej zastosowane w poszczególnych budynkach konstrukcje dachowe, elewacje, portale drzwi, okien przypisać
należy różnorodności eklektycznej. Gdy spojrzymy na budynki zauważymy, że różnią się
formami brył, dachami i elewacjami. Mamy
więc, w odróżnieniu od „czerwonego” Nikiszowca, zastosowanie w elewacjach tynku,
cegły jako dekoracji, wyeksponowanego piaskowca, elementów drewnianych, konstrukcji szachulcowej, czy też dekoracyjnej formy
szalowania ścian. Dachy to kolejna część różnorodności stylowej. Poprzez proste dwuspadowe z naczółkami, po mansardowe wraz z
facjatkami, lukarnami. Poprzez zastosowanie
w bryle budynków bocznych lub środkowych
ryzalitów, transeptów, otrzymujemy mnogość
załamań i fal na połaci dachowej.
Gdy uświadomimy sobie iż całość zabudowań była przeznaczona jedynie dla robotników – da nam to pojęcie o skali podjętego
przedsięwzięcia. To warto zobaczyć.

W

róćmy jednak do legendy. Hań, hańdownij we pszczyńskich lasach… O
ile do tej pory skupiliśmy uwagę na wydarzeniach i ludziach, teraz odwołujemy się do tego
co najwartościowsze. Lasy i przyroda. Tego z
samochodu nie zobaczy się i jeśli chcecie zaskoczyć kogoś, kto mówi że „Śląsk to huty,
kopalnie i degradacja środowiska”, przywieźcie go do Murcek. Dozna szoku. Spacer wokół
Wzgórza Wandy, wśród trzystuletnich buków,
źródeł wodnych, dolinek i rzecznych parowów, z obowiązkowym wejściem na dostrze-
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galnię pożarową, zmieni jego zdanie o walorach Katowic i Śląska. Wędrując, można odnieść wrażenie, że jest się w Beskidach! Zresztą, dla potwierdzenia przytaczanych tez, niech
przemówią fakty. Proszę sobie wyobrazić, że
Murcki już od XIX wieku były dobrze znaną
miejscowością o znamionach letniska. Wystarczy przejrzeć rozkłady jazdy pociągów sprzed
100 lat, by znaleźć w nim całoroczne niedzielne i świąteczne pociągi z Mysłowic i Katowic
do Murcek. Książę pszczyński był dla nich
przygotowany. Prócz potężnej gospody, gdzie
oczywiście serwowano zimne tyskie, wraz z
salą teatralną, szitzbudą, kreglownią, wybudował na wzgórzu taras widokowy, promenadę,
a nawet tor saneczkowy. Czy nie uważacie, że
warto to sprawdzić? Odkryć na nowo?
Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Zatorski

Wycieczki po Murckach
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wycieczkami po tajemniczych murckowskich zakamarkach, prosimy o kontakt z Biurem Podróży Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach.
Przewidywany czas wycieczki: 2-4 godziny (możliwe opcje z ogniskiem, dostrzegalnią widokową,
wejściem na hałdę itp.)
Na trasie do zobaczenia m.in.:
● zabytkowa architektura Murcek
● ślady najstarszych szybów górniczych
● najwyższy szczyt Katowic
● rezerwat „Las Murckowski” z kilkusetletnimi
buczynami
● tajemnicza „czarna studnia” opisywana przez
Karola Miarkę.
Naszym Szlakiem ● Październik-Grudzień 2013

Zapraszamy w Beskid Niski

Kraina Łemków
i drewnianych cerkwi

Beskid Niski kraina malownicza i zadziwiająca przyrodniczymi
atrakcjami. Jest też obszarem, na którym z historycznymi
pamiątkami można się zetknąć niemal na każdym kroku.
Beskid Niski, kraina dawnych wiosek łemkowskich, dziś przyciąga
turystów głównie drewnianymi cerkwiami. Są one jedynymi
pamiątkami po żyjących tu przed II wojną światową Łemkach,
a każda z nich stanowi unikalną perełkę drewnianej architektury.
Niektóre wróciły w ręce grekokatolików i prawosławnych,
inne przemieniono w kościoły rzymskokatolickie.
Które z nich warto zobaczyć?

B

eskid Niski jeszcze przed II wojną światową był zamieszkiwany głównie przez
Łemków. Z naukowego punktu widzenia
pochodzenie tej grupy nadal wzbudza wiele emocji. Powszechnie uznawani za potomków wołoskich pasterzy, Łemkowie posiadali własny język i kulturę. Od Polaków odróżniała ich również religia. Zdecydowana większość Łemków to grekokatolicy, choć w dziejach tej grupy nie brak i epizodów związanych
z „masowym” przechodzeniem na prawosławie. Taka sytuacja miała miejsce i na terenie Beskidu Niskiego, szczególnie w okresie
międzywojennym. Posądzeni o współpracę z
UPA, w ramach Akcji „Wisła” zostali zmuszeni do opuszczenia swych ziem. Niektórzy
Łemkowie już wcześniej wyjechali na Ukrainę, innych w 1947 roku wysiedlono na ZieNaszym Szlakiem ● Październik-Grudzień 2013
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mie Odzyskane. Na terenie Beskidu Niskiego
pozostały ich domy, świątynie i cmentarze, a
wśród tych niezwykłych pamiątek szczególną
grupę stanowią właśnie drewniane cerkwie.

C

erkwie łemkowskie mają swój niepowtarzalny styl architektoniczny. Wznoszone
na terenie Beskidu Niskiego już w początkach
XVI wieku, wyróżniały się wyraźnym trójpodziałem. Najważniejszym elementem cerkwi
stawało się prezbiterium – przestrzeń boska,
dostępna tylko dla kapłanów i osób pełniących posługę w trakcie nabożeństwa. Nawę
zajmowali wierni – pierwotnie tylko mężczyźni, stąd też trzecia część, zwana babińcem, która z czasem zaczęła pełnić rolę „zwykłego” przedsionka. Ten trójpodział jest doskonale widoczny zarówno we wnętrzach cerkwi, jak i w ich zewnętrznych bryłach. Dodatkową granicę między światem zwykłego czło-

wieka a światem boskim stanowił ikonostas –
ściana wypełniana ikonami przedstawiającymi Ojców Kościoła, najważniejsze święta w
roku liturgicznym oraz świętych, otaczanych
największą czcią w danym regionie.

W

śród licznych zabytków tego typu, na
obszarze Beskidu Niskiego na szczególną uwagę zasługuje cerkiew św. Michała
Archanioła w Brunarach, która doczekała się
w ostatnim czasie wyjątkowego awansu. W
lipcu 2013 roku, wraz z innymi cerkwiami z
terenów Polski i Ukrainy, znalazła się na liście
UNESCO. Wraz z nią na liście tej znalazła się
uznawana za najpiękniejszą w Polsce pamiątkę po Łemkach cerkiew w Kwiatoniu.
Na uwagę zasługuje też niewielka miejscowość Binczarowa. Jest ona jedną z wielu wiosek, w których przed wojną dominowali Łemkowie. Dziś przypomina o nich kilka starych
nagrobków na przykościelnym cmentarzu oraz dawna cerkiew św. Męczennika Dymitra. Świątynia ta w swych dziejach służyła i grekokatolikom, i prawosławnym. Po II wojnie światowej stała
się kościołem rzymskokatolickim, a jej
patronem został się
św. Stanisław. PomiCerkiew pod wezwaniem św. Męczennika Dymitra
mo tych zmian zaw Binczarowej - cerkiew w stylu zachodniołemkowskim,
równo bryła cerkwi,
zbudowana w 1760 jako świątynia greckokatolicka,
(obecnie kościół św. Stanisława Biskupa).
jak i jej wyposażenie,

12

Naszym Szlakiem ● Październik-Grudzień 2013

Zapraszamy w Beskid Niski
miast typowej dla Łemków budowli trójdzielnej, podzielonej na nawę, prezbiterium i babinec, tu możemy ujrzeć świątynię wzniesioną na planie krzyża greckiego. To jeden z nielicznych przykładów ukraińskiego stylu narodowego w architekturze w tej części Polski.

D
Cerkiew św. Dymitra w Boguszy
zbudowana w 1856 r,
(obecnie kościół
św. Antoniego Padewskiego).

przypominają o pierwotnych użytkownikach
– Łemkach. We wnętrzu zachowała się zabytkowa polichromia oraz ciekawy ikonostas z
XVIII stulecia. Podobny los spotkał cerkiew
w pobliskiej Boguszy. Tutejsza cerkiew łemkowska, której patronem był św. Dymitr, dziś
jest kościołem św. Antoniego Padewskiego. I
tu zachowała się wspaniała polichromia, i tu
można podziwiać wiekowe ikony. Dawną cerkiew grekokatolicką można ujrzeć również w
Ropicy Górnej. Tutaj zachował się kompletny
ikonostas z XVIII stulecia oraz ciekawe malowidła ścienne z XIX wieku.
Ciekawym przykładem ekumenizmu jest
cerkiew w Gładyszowie. Dziś służy ona grekokatolikom, odprawiane są tu również nabożeństwa w obrządku rzymskim. Ta świątynia
wyróżnia się również swą architekturą. ZaNaszym Szlakiem ● Październik-Grudzień 2013

awne świątynie łemkowskie są dziś zabytkami wyjątkowymi. Ich charakterystyczne sylwetki stały się jednym z najważniejszych elementów krajobrazu Beskidu Niskiego, a kryjące się w ich wnętrzach skarby z
pewnością zasługują na uwagę. Piękne ikony,
wiekowe polichromie oraz zachowane w wyjątkowo dobrym stanie ikonostasy czynią z
nich przedmiot zainteresowania miłośników
architektury drewnianej z całej Polski. Każda
z nich ma swój niepowtarzalny klimat, a ich
historyczny charakter pozwala lepiej poznać
wyjątkową, choć nieco zapomnianą już kulturę łemkowską.
Tekst i zdjęcia: Mirosława Jankowiak

Chyża w Skansenie
Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej.
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Głównym Szlakiem
Sudeckim przez Góry Sowie

W

1947 r., w Jeleniej Górze, podczas posiedzenia Międzyoddziałowej Komisji Sudeckiej PTT, podjęto decyzję o wytyczeniu szlaku turystycznego, biegnącego przez
najciekawsze partie Sudetów. Postanowiono
że szlak będzie koloru czerwonego i będzie
rozpoczynał się w Paczkowie, a kończył w

Czerniawie Zdroju. Obecnie, po wielu zmianach trasa przebiega z Prudnika do Świeradowa Zdroju i liczy około 440 km. W 1973 r., z
okazji 100-lecia turystyki w Polsce, Głównemu Szlakowi Sudeckiemu, nadano imię Mieczysława Orłowicza – zasłużonego działacza
turystyki.

G

Kamienna wieża widokowa z 1906 r.
na Wielkiej Sowie.

14

óry Sowie są grupą górską w Sudetach Środkowych, zajmującą ok. 200 km2,
a główny grzbiet ciągnie się
na długości ok. 26 km, od obniżenia Górnej Bystrzycy po
Przełęcz Srebrną. Podczas II
w.św., rejon Gór Sowich był
terenem budowy tajemniczych sztolni oraz podziemnych obiektów, pod wspólną
nazwą „Riese” („Olbrzym”).
Wykorzystując jeńców wojennych, Niemcy tworzyli tu
kompleks korytarzy i tuneli
niewiadomego przeznaczenia.
Ze względu na brak wszelkiej
dokumentacji, do dziś nie jest
pewne czy miały to być fabryki broni, kwatery dowódców,
czy może tajne ośrodki badawcze. Obecnie, część sztolni jest udostępniona dla zwie-
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dzających, np. w Walimiu, Osówce, Włodarzu czy Soboniu.

W

ędrówkę rozpoczynamy w dolinie Bystrzycy i po kolei zdobywamy Jedlińską Kopę (725 m), Włodarz (811 m), Przełęcz pod Moszną, aby dojść do przysiółka wsi
Rzeczka – Grządek. Rzeczka stanowi jeden z
najpopularniejszych ośrodków zimowych na
tym terenie. Przecinamy drogę na Przełęczy
Sokolec i kierujemy się w górę do prywatnego schroniska „Orzeł” z 1931 r., położonego
na wysokości 850 m n.p.m. Kolejnym obiektem jaki napotykamy na swojej drodze jest
również prywatne schronisko „Sowa”. Budynek ten wybudowano w 1897 r. W jego pobliżu, tuz przy szlaku, znajduje się pomnik upamiętniający Carla Wiesena – wielkiego miłośnika Gór Sowich oraz jednego z inicjatorów
budowy schroniska. Po krótkiej wspinaczce
docieramy na Wielką Sowę (1015 m) – najwyższy szczyt Gór Sowich, należący do Korony Gór Polski. Na wierzchołku znajduje się
charakterystyczna, dwudziestopięciometrowa, kamienna wieża widokowa z 1906 r., która powstała na miejscu już istniejącej drewnianej wieży z 1886 r. Podczas swojego istnienia wieża nosiła imiona Otto von Bismarcka, później Władysława Sikorskiego, a od
1981 r., Mieczysława Orłowicza. Wprawdzie
wstęp na wieżę jest płatny ale warto na nią
wejść gdyż rozciągają się z niej niesamowite
widoki na wszystkie strony świata.
Podążając dalej za znakami koloru czerwonego, schodzimy na Przełęcz Kozie Siodło, aby następnie rozpocząć łagodne podejście na Kozią Równię (930 m), pod szczytem

Naszym Szlakiem ● Październik-Grudzień 2013

Schroniska PTTK „Zygmuntówka”.

której znajduje się „Niedźwiedzia Skała”. Jest
to niewielka skała, na której znajduje się tablica upamiętniająca Hermanna Henkla – nauczyciela, przewodniczącego Towarzystwa
Sowiogórskiego. Z Koziej Równi schodzimy
na malowniczą Polanę Jugowską, z której roztacza się wspaniały widok na stoki Rymarza
(913 m). Z polany szlak czerwony schodzi w
kierunku wschodnim na Przełęcz Jugowską,
aby po pewnym czasie dotrzeć do schroniska
PTTK „Zygmuntówka” z 1956 r., nazwanego
tak na cześć Zygmunta Scheffnera – znanego
działacza turystyki z Wałbrzycha.
Dosyć stromym podejściem wspinamy się
na wierzchołek wspomnianego wcześniej Rymarza, następnie Słonecznej (950 m) i mijając
okazałą formację skalną, docieramy do wieży widokowej na Kalenicy (964 m). Z wieży
ciekawe widoki m.in. na Masyw Ślęży, Góry
Bardzkie i Złote, czy Góry Stołowe. Przechodząc przez wierzchołek Popielaka (856
m), powoli obniżamy się ku Przełęczy Wo-
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liborskiej, przez którą przebiega droga łącząca Bielawę z Nową Rudą. Ze względu na malownicze i ciasne serpentyny często przebiegają tędy trasy rajdów samochodowych.
Za Przełęczą Woliborską znajdują się kolejno: Szeroka (827 m), Przełęcz Pod Szeroką, Malinowa (839 m), Gołębia (810 m) i
Chochoł (773 m). Na tym odcinku ze szlakiem czerwonym często przeplata się szlak
niebieski, z którym się rozstaniemy na tzw.
Rozdrożach Fortecznych.
Docieramy do niewątpliwie najciekawszego obiektu podczas naszej wędrówki –
wzniesionej w latach 1765-77 pruskiej twierdzy, składającej się z kilku fortów i bastionów, położonych po obydwu stronach Przełęczy Srebrnej. Jest to rozległy zespół forteczny,

w którego centrum znajduje się donżon – wieloboczna reduta otoczona czterema niższymi wieżami. Pomieszczenia twierdzy wraz z
podziemiami oraz okolicznymi obiektami są
udostępnione zwiedzającym, a informacji na
temat historii oraz budowy kompleksu umocnień, udzielają przewodnicy przebrani w stroje z epoki wojny francusko – pruskiej.
Przełęcz Srebrna stanowi granicę pomiędzy Górami Sowimi, a Górami Bardzkimi więc w tym miejscu kończymy naszą wędrówkę. Liczne schroniska oraz okoliczne
miejscowości stanowią dobrze rozbudowaną
bazę noclegową, a niepowtarzalny klimat Gór
Sowich powoduje że w niedzielne popołudnia
można tu spotkać wielu turystów.
Tekst i zdjęcia: Sebastian Tomala

Twierdza w Srebrnej Górze.
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„Naszym Szlakiem” poleca

O klubie muzycznym

Old Timers Garage

Old Timers Garage to teatr i klub muzyczny mieszczący się w dawnym budynku kina Piast w katowickiej
dzielnicy Piotrowice. W Old Timers Garage odbywają się koncerty, spektakle teatralne, recitale, projekcje
filmowe oraz spotkania autorskie. Klub pełni również rolę mini-muzeum motoryzacji, w którym odnajdziemy
zabytkowe samochody udostępnione dla zwiedzających. W rotacyjnej ekspozycji pojazdów rodem z USA liczącej ponad 30 eksponatów odnajdziemy zabytki amerykańskiej i europejskiej motoryzacji (najstarszy eksponat pochodzi z 1914 roku).
W Old Timers Garage odbywają się koncerty z kręgu poezji śpiewanej, muzyki rockowej, jazzu, bluesa i piosenki aktorskiej. W klubie panuje wystrój wzorowany na historii motoryzacji i historii USA.
Początkom działalności klubu przyświecał Manifest:
W budynku dawnego kina Piast przy ul. Gen. Jankego 132 powstało miejsce, gdzie organizowane są koncerty, występy artystyczne, spektakle teatralne, wystawy oraz performance. Miejsce to różni się od innych tym, że chcemy z czasem wytworzyć zamkniętą społeczność odbiorców, która będzie współdecydować o tym, co się będzie działo w Old Timers Garage . W Old Timers Garage słuchamy, patrzymy, myślimy,
a procesów tych nie psuje zapach kuchennego oleju. Co innego benzyna... bo tutaj zawsze można oglądać
rotacyjną ekspozycję oldtimerów, czyli zabytkowych samochodów z duszą.
W Old Timers Garage króluje magia i nostalgia, tutaj można realizować marzenia, bo nie obowiązują tu zasady grawitacji show businessu. Właśnie tu dzieją się rzeczy, które gdzie indziej wydarzyć się nie mogą. Old
Timers Garage jest miejscem gdzie zderza się przeszłość i teraźniejszość, młodość i dojrzałość. To miejsce
dla ludzi, którym jeszcze „chce się chcieć”. Miejsce gdzie twórca może słuchać (jeśli ma ochotę), a odbiorca może współtworzyć. Rampa to nie mur, kulisy to nie „świat niedotykalny”, artysta to też człowiek, czasami ma katar, czasami ochotę na szaleństwo, a publiczność to nie szara, zorganizowana biletami magma.
Wystarczy podać sobie rękę, wystarczy się uśmiechnąć. To działa.
Zapraszam do współpracy twórców ze wszelkich obszarów sztuki, jak i gości… Zaglądajcie tu i dzielcie się
pomysłami, podpowiadajcie, z kim chcecie się spotkać w Old Timers Garage.
W maju 2013 decyzją czytelników Dziennika Zachodniego i portalu Naszemiasto.pl, Old Timers Garage został wybrany najlepszym klubem w Katowicach. Dziękujemy!
Klub czynny jest przez cały tydzień od godz. 17.00 do godz. 24.00
Naszym Szlakiem ● Październik-Grudzień 2013
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Górnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego
40-098 Katowice, ul. Rynek 13, tel. 32 253 03 62, faks 32 258 87 29
www.pttk.katowice.pl, e-mail:pttk@pttk.katowice.pl
08-11.11.2013 r.
09.11.2013 r.*
10.11.2013 r.
15-17.11.2013 r.
16.11.2013 r.
17.11.2013 r.*
23-24.11.2013 r.
29.11-01.12.2013 r.

30.11.2013 r.*
01.12.2013 r.*
06-08.12.2013 r.

07.12.2013 r.*
08.12.2013 r.
13-15.12.2013 r.

14.12.2013 r.*
15.12.2013 r.*
21.12.2013 r.

Wokół Budapesztu
(szczegóły na odrębnej ulotce)
Jurajskie spacery: Siedlec - Góry Sokole - Biakło
N - 50,00 zł U - 46,00 zł
Brzeg
N - 65,00zł U - 61,00zł
Dolnośląski Szlak Cysterski
(szczegóły na odrębnej ulotce)
Beskidzkie Krajobrazy: Beskid Żywiecki - Jałowiec
N - 61,00 zł U - 57,00 zł
Oświęcim- Zator
N - 50,00 zł U - 46,00 zł
Zakończenie Sezonu
(szczegóły na odrębnej ulotce)
Europejskie Miasta w 1 dzień: Berlin + jarmark świąteczny
(szczegóły na odrębnej ulotce)
Szlakiem Polskich Specjałów: Browar w Tychach
N - 50,00zł U - 46,00 zł
Śladami Schaffgotschów i Balestremów: Ruda Śląska N - 50,00zł U - 46,00 zł
Europejskie Miasta w 1 dzień: Wiedeń + jarmark świąteczny
(szczegóły na odrębnej ulotce)
Niespodzianki w Mikołajki
N - 50,00 zł U - 46,00 zł
Wrocław + jarmark świąteczny
N - 79,00 zł U - 75,00 zł
Europejskie Miasta w 1 dzień: Praga + jarmark świąteczny
(szczegóły na odrębnej ulotce)
Kraków + jarmark świąteczny
N - 55,00 zł U - 51,00 zł
Szlak Zabytków Techniki: Tarnowskie Góry
N - 50,00 zł U - 46,00 zł
Na narty i pieszo: Szczyrk - Skrzyczne
N - 51,00zł U - 47,00zł

Wyjazdy

Katowice, Al. Korfantego – na wysokości Pomnika Powstańców Śląskich
– godz. **6 30 ● godz. 7 00 ● *godz. 8 00

Wszelkich informacji o wycieczkach udziela:

Biuro Podróży PTTK, 40-098 Katowice, ul. Rynek 13 (Centrum Informacji Turystycznej)
tel. 32 253 03 62, faks 32 258 87 29
Zapraszamy na stronę internetową: www.pttk.katowice.pl, e-mail: pttk@pttk.katowice.pl
Posiadamy zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych nr 234.
Zachęcamy również do zakupu wydawnictw oraz gadżetów w naszym sklepiku.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo szereg ciekawych książek, albumów, przewodników,
map związanych z Katowicami i województwem śląskim.
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Uwagi dodatkowe
uczestnictwa nie pobiera się żadnych opłat. Obowiązuje konieczność powiadomienia biura podróży i uzyskania zgody na zamianę osoby.
5. Biuro zastrzega sobie, że powyższe propozycje mogą
ulec zmianie. Ceny za wycieczkę jednodniową obejmują: przejazd autokarem, przewodnika – pilota, ubezpieczenie, podatek VAT.
6. Wycieczki jednodniowe obsługiwane są autokarem turystycznym (bez WC, video, barku).
7. Rezerwacja telefoniczna zgłoszona do tygodnia przed
planowaną imprezą ważna jest 48 godzin, w tym czasie należy dokonać zapłaty za imprezę. W terminie krótszym zgodnie z ustaleniami z Biurem Podróży PTTK.
Brak wpłaty skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
8. Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest równoznaczne z
zapoznaniem się warunkami uczestnictwa dotyczącymi wycieczek akcji „Przewodnik Czeka”.
K I ODDZ

I

AŁ

S
LĄ

•

PTTK

W

KA

H

•

Górnośląski Oddział PTTK
w Katowicach
przy współudziale
z Old Timers Garage
mają zaszczyt zaprosić
na piąte spotkanie z cyklu:

GÓRNO
Ś

1. Opłaty „U” dla członków PTTK z opłaconą składką.
2. Ceny autokarowych imprez krajowych zawierają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
(Hestia NNW lub Signal Iduna), a ceny imprez zagranicznych od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (Hestia Podróże – wariant podstawowy
lub Signal Iduna Travel – wariant standard). Wycieczki górskie zagraniczne mają ubezpieczenie od kosztów
ratownictwa. Przy zapisie uczestnik musi podać: imię i
nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania.
3. Organizatorzy w przypadku małej frekwencji mogą odwołać wyjazd na wycieczkę jednodniową do czwartku poprzedzającego planowany termin wycieczki.
4. Uczestnik na prawo do zmiany terminu wycieczki jednodniowej lub rezygnacji z niej nie później niż do środy do godz. 12.00 przed planowanym terminem wyjazdu. Przy wskazaniu osoby, która przejmie warunki

TOW I CA

C

Wędruj z nami... naszym szlakiem!
W programie m.in.:

Zwyczaje bożenarodzeniowe na Śląsku
taną
ości zos
Wśród g e nagrody
an
rozlosow i czeków
c
ta
s
o
p
w
zulek,
ych, kos
podróżn o Katowic
g
toreb z lo apy.
oraz m

1 8 g r u d n i a 2 0 1 3 r. – g o d z i n a 1 8 . 0 0 .
Teatr & Klub muzyczny Old Timers Garage
ul. Gen. Jankego 132 w Katowicach
W S T Ę P
W O L N Y !
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