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WPROWADZENIE 

Koleżanki i Koledzy 

 Kolejny numer biuletynu ukazuje się na spotkanie Komisji 

Ochrony Przyrody w Biłgoraju, które jest pierwszym wyjazdowym 

posiedzeniem. Dlatego, że zależy nam na działaczach z terenu 

spotykamy się na Równinie Biłgorajskiej i Roztoczu.  

 Dzięki nadsyłanym artykułom biuletyn pomału spełnia swoje 

zadanie. Chcemy pokazać, że ochrona przyrody w Oddziałach jest 

bardzo ważna. Wielu działaczy w terenie wykonuje ogromną pracę na 

rzecz rodzimej przyrody. Tak więc w tym numerze nie zabrakło 

informacji o działaniach podejmowanych przez działaczy przyrodników 

z Buska Zdroju. Również poznamy ciekawostki przyrodnicze, które 

warto zobaczyć. Tym razem zaprosimy was do Parku Krajobrazowego 

Łuk Mużakowa, na wycieczkę w Góry Izerskie oraz do Rezerwatu 

Kopce,  a na koniec poznamy kolejną interesującą roślinę. 

Życzę miłej lektury. 

SPRZĄTANIE NIDY 2011 

Blisko 2 tony śmieci wyciągnęli z Nidy kajakarze podczas II 

Sprzątania Nidy! 

 

Spływ, który odbył się w dniach 17 i 18 września 2011 r. 

w ramach Wielkiego Sprzątania Świata, został zorganizowany przez 

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 

w Busku-Zdroju 24 uczestników „Sprzątania” stanowili, prócz 

członków buskiego PTTK: 10 osobowy Kajakowy Patrol Św. 

Franciszka z Sokołowa Podlaskiego, członkowie Towarzystwa Badań 

i Ochrony Przyrody z Kielc oraz przyjaciele Oddziału. W spływie 

uczestniczył również Marek Lityński – autor przewodników 

kajakowych po rzekach Polski.  

W tym roku była czyszczona ze śmieci Nida z Chrobrza do Nowego 

Korczyna. 

Przed spływem, w chroberskim Pałacu Wielopolskich odbyło się 

szkolenie przyrodnicze. Wszystkich zebranych przywitał prezes 

Oddziału PTTK w Busku-Zdroju i jednocześnie komandor spływu 

Sebastian Motyl, który po przedstawieniu planu weekendowej imprezy 

oddał głos: Joannie Przybylskej i Romanowi Maniarskiemu 

z kieleckiego Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody. Prelegenci 

szkolenia w niezwykle ciekawy sposób, m.in. za pomocą slajdów oraz 

odtwarzania nagranych głosów ptaków Ponidzia przedstawili 

prezentacje, których tematami było: „Bogactwo przyrodnicze obszarów 

Natura 2000: Dolina Nidy i Ostoja Nidziańska” oraz „Co można 

zaobserwować płynąc kajakiem po Nidzie”. Prócz spływowiczów 



na szkoleniu obecni byli także: Andrzej Wąsikowski – przewodniczący 

Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK, Andrzej 

Wadowski – Honorowy Prezes Oddziału PTTK w Busku-Zdroju oraz 

młodzież z chroberskich szkół: Patryk Steckiewicz (kl. III SP 

w Chrobrzu) , Mateusz Czerw (kl. II TŻ ZSCKR), którzy pod 

przewodnictwem nauczycielki Pani Anny Steckiewicz włączyli się do 

akcji sprzątając brzegi Nidy. Wszyscy obecni otrzymali oficjalne 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Po szkoleniu wszyscy udali się do gospodarstwa Państwa Kuciębów, 

gdzie zwodowano kajaki i rozpoczął się spływ. Efektem sprzątania 

pierwszego dnia odcinka Nidy z Chrobrza do Wiślicy było ok. 1 tony 

śmieci, które w 250 litrowych workach zostały złożone przy moście 

w Zagości oraz na kąpielisku w Wiślicy. W Wiślicy zaplanowano też 

nocleg. Drugiego dnia spływu na trasie Wiślica – Nowy Korczyn 

zebrano podobną ilość śmieci, co w sumie dało o 2 tony „lżejszą” rzekę 

z wszelkich zdobyczy XX i XXI-wieczych zdobyczy cywilizacji oraz 

materiału obcego dla rzeki. Najczęściej były to szklane i plastikowe 

butelki, puszki, reklamówki, plastikowe i metalowe wiadra, opony, 

akcesoria wędkarskie oraz pudełka po przynętach. Kajakarze zwracali 

szczególną uwagę na wszystkie rzeczy, które powodują zaplątywanie się 

ptaków, a więc sznurki, żyłki, podarte worki płócienne, itp. Wyciągnięto 

także zużyty i wyrzucony do rzeki sprzęt AGD. Były pralki, lodówki, 

kineskopy telewizorów, krzesła, materace do łóżek, sedesy, odpady 

„poremontowe”, a także części do maszyn i ciągników rolniczych.  

Starano się też wyciągnąć skorodowane „żelastwo”, które „wrosło” 

w brzegi rzeki. Wstępnie oznaczono te miejsca, gdzie potrzebna jest 

pomoc „cięższych” jednostek niż kajak Akcja wyciągania śmieci 

o większych gabarytach wymaga interwencji z lądu, która, 

równocześnie ze spływem jest planowana w roku przyszłym. Dużą 

część „zbiorów” kajakarzy stanowiły śmieci komunalne, które zamiast 

do pojemników trafiły do rzeki. Gospodarze muszą jednak pamiętać, że 

w śmieciach czasami zostają nazwiska ich właścicieli 

Sprzątanie Nidy do jedyna zorganizowana na taką skalę akcja na 

Ponidziu. W odróżnieniu od przeprowadzonego w 2009 roku spływu, 

który był inicjatywą spontaniczną, w tym roku członkowie buskiego 

PTTK przygotowali się do niej odpowiednio wcześniej. Pozyskano 

Partnerów, którym organizatorzy składają serdeczne podziękowania. 

A są to: 

 Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój - nieodpłatnie 

przekazano worki na śmieci oraz materiały  promocyjne, którym 

zostali obdarowani wszyscy uczestnicy spływu; 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej – pomoc organizacyjna; 

 Przedsiębiorstwo Turystyczne „kajakiem.pl” z Jędrzejowa - 

nieodpłatnie udostępniono kajaki i sprzęt; 

 Grupa Polskie Składy Budowlane S.A. - nieodpłatnie przekazano 

duże worki i rękawice; 

 Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody / Świętokrzyska Grupa 

Ornitologiczna – organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 

uczestników; 

 Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia 

Pałac Wielopolskich w Chrobrzu – nieodpłatnie udostępniono 

salę na szkolenie oraz poczęstunek dla uczestników, a także 

pomoc organizacyjna; 

 PHU TRAPER Busko-Zdrój – Pan Paweł Wojnarowski – 

nieodpłatnie udostępniono kajaki i pomoc organizacyjna; 



 PGE Dystrybucja S.A. O/Skarżysko, RZE Busko – nieodpłatnie 

udostępniono miejsce noclegownia uczestników na terenie 

Ośrodka Wypoczynkowego w Wiślicy; 

 MEDISPHERE Dominik Kondek – nieodpłatne umieszczenie 

informacji o akcji na tablicach LED w Busku; 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Perła Ponidzia” Państwa 

Kuciębów; Chroberz 134 – nieodpłatnie udostępniono miejsce 

rozpoczęcia spływu oraz nieoceniona pomoc organizacyjna; 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Nidą” Krzyżanowice 

Średnie – Pan Marek Durlej – nieodpłatny transport kajaków 

i pomoc organizacyjna. 

Szczególnie gorąco organizatorzy dziękują przyjaciołom z „Kajakowego 

Patrolu Św. Franciszka”, którzy przyjęli zaproszenie i zjawili się w 

10 osobowym składzie. Odbiór worków ze śmieciami zapewnili 

wójtowie gmin nadnidziańskich: Złotej, Wiślicy i Nowego Korczyna. 

Worki zostały złożone w umówionych miejscach (najczęściej obok 

mostów) skąd zabrały je służby komunalne. Akcja była dla wszystkich 

uczestników bezpłatna. „Sprzątanie Nidy” odbyło się w ramach 

Wielkiego Sprzątania Świata, który koordynuje w Polsce Fundacja 

„Nasza Ziemia”. Akcja została wpisana także w kalendarz wydarzeń 

Europejskich Dni Dziedzictwa, które w skali Polski koordynuje 

Narodowy Instytut Dziedzictwa. „Sprzątanie Nidy” to część programu 

Komisji Ochrony Przyrody przy Oddziale PTTK w Busku Zdroju  pn. 

„Ekspedycja Nida”. To głównie działania związane z krajoznawstwem 

oraz ochroną walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych 

rzeki Nidy. W tym roku kajakarze, zrzeszeni w buskim PTTK w ramach 

„Ekspedycji” przepłynęli prawie całe dorzecze Nidy - Wierną Rzekę, 

Czarną Nidę, Białą Nidę, kilkukrotnie Nidę oraz spłynęli do Wisły 

zarówno w dół jak i w górę „Królowej”. 

Więcej informacji o działaniach Oddziału na stronie www.pttkbusko.pl 

 

 

 

 

PARK KRAJOBRAZOWY ŁUK MUŻAKOWA 

Wpływ działań ludzkich na środowisko. Łuk Mużakowa przykładem jak 

eksploatacja węgla brunatnego doprowadzić może do powstania nowych 

cennych przyrodniczo i naukowo terenów. 

Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa jest 

jednym z siedmiu parków krajobrazowych 

leżących na ternie województwa lubuskiego, 

a zarządzanych przez Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. 

W województwie lubuskim znajdują się także 

Parki: Park Krajobrazowy „Ujście Warty”, 

Łagowski Park Krajobrazowy, Gryżyński Park 

Krajobrazowy, Krzesiński Park Krajobrazowy, 

Park Krajobrazowy, Pszczewski Park 

Krajobrazowy, Barlinecko-gorzowski Park Krajobrazowy. 

Park Krajobrazowy „Łuk Mużakowa” powołano do istnienia                

27 września 2001 r. dzięki rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego. Park 

za razem jest najmłodszym z 7 parków. Jego powierzchnia wynosi                   

18 200 ha. Swym zasięgiem obejmuje 5 gmin oraz 3 nadleśnictwa.                   

W obrębie parku znajdują się takie miejscowości jak: Tuplice, Żarki 

Wielkie, Nowe Czaple, Niwica, Chełmica, Łęknica.  

Istotą powołania Parku była ochrona urozmaiconego 

geologicznie terenu będącego moreną czołową, wraz z powstałymi 

dzięki działalności człowieka terenami antropogenicznymi. Powstałymi 

w wyniku eksploatacji złóż węgla brunatnego, pokopalniane wyrobiska 

wypełnione są dziś różno barwnymi wodami w zależności od charakteru 

http://www.pttkbusko.pl/


wyrobisk. Do najciekawszych obszarów parku należą terasy zalewowe 

Nysy Łużyckiej, ciąg antropogenicznych zbiorników pokopalnianych, 

erodujące skały zbudowane z hałd nadkładu, przełom Nysy Łużyckiej 

przez morenę z rozległym założeniem parkowo-krajobrazowym zwany 

Parkiem księcia von Pucklera. 

Czym jest Łuk Mużakowa? 

Łuk Mużakowa jest transgeniczną strukturą geologiczną, 

unikatową strukturą w skali Europy Środkowej.  

Tereny te zamieszkiwane były od czasów paleolitu w epoce kamienia 

przez Łużyczan, a zwane były Łużycami. Nazwa Parku Krajobrazowego 

powstała od łużyckiego słowa Mużaków czyli Grodu Mężczyzn. Łużyce 

rozciągały się od Czarnej Elstery (Łaby) do Bobru. 

Geologicznie Łuk Mużakowa powstał za sprawą działalności 

lodowca, dotarł tu jęzor lodowcowy w trakcie zlodowacenia 

skandynawskiego (plejstocen). W wyniku wytapiania się lodowca w 

trakcie ocieplania się klimatu doszło do wypiętrzenia się warstw 

geologicznych zawierających węgiel brunatny. Łuk w terenie zaznaczył 

się w kształcie podkowy, jego kształt jest na tyle wyraźny iż ponoć 

widoczny jest nawet z kosmosu. Rozciąga się od miejscowości Tuplice 

przez Trzebiel do Łęknicy dalej w części Niemieckiej biegnie przez 

Weisswasser, Dobern. Łuk dzieli Nysa Łużycka. Powstał on na długości 

40 km, ramiona łuku skierowane są ku północy a oddalone są od siebie 

około 25 km. Dziś tereny te wznoszą się na wysokość 140-160 m n.p.m. 

W wyniki działalności lodowca zaburzony został przebieg 

warstw geologicznych utwory mioceńskie zawierające: węgiel brunatny, 

piasek szklarski, iły ałunowe, gliny i żwiry zostały wypiętrzone                        

co ułatwiło do nich dostęp. W niektórych miejscach warstwy 

zawierające węgiel brunatny wychodzą samoistnie na powierzchnię 

ziemi. Efektem prac związanych z eksploatacją surowców metodą 

odkrywkową powstały liczne wyrobiska. Nie użytkowane zostały zalane 

nachodząca wodą podziemną. Dzięki tym procesom powstało właśnie 

pojezierze antropogeniczne. Różnorodność barw zbiorników wodnych 

przykuwa wiele uwagi wśród odwiedzających. Są wśród nich zbiorniki 

zielone, niebieskie lub turkusowe, pomarańczowo-czerwone, brunatne, 

czarne. Kolor uch zależy od składu chemicznego podłoża oraz wody                

w zbiorniku. Wyrobiska po eksploatacji iłów zwykle mają barwę 

niebieską lub zieloną. Wyrobiska powęglowe często są rdzawe lub 

czarne. Kolorowe akweny wodne pojezierza antropogenicznego pełnią 

funkcje turystyczno-naukową. W regionie zachowało się około 110 

zbiorników wodnych, najstarsze z nich liczą około 100 lat. Z powodu 

nietypowego chemizmu wód obszaru Łuk Mużakowa, tylko niektóre z 

nich mogą być wykorzystywane w celach gospodarczo-turystycznych. 

 

Skały nadkładu powstałe w wyniku eksploatacji ulegają erozji, 

gdyż bardzo wolno zachodzi na nich rekultywizacja, ze względu na ich 

zakwaszenie. Duże nagromadzenie form i zjawisk o podłożu 

geologicznym w północnej części Parku doprowadziło do podjęcia 

decyzji o tworzeniu ścieżki geoturystycznej prowadzącej przez dawne 

tereny kopalni węgla brunatnego - szyb „Babina”. Ścieżka przybliży 

historię regionu oraz geostanowiska. 

Obecnie po terenie przyszłej ścieżki oprowadzają grupy 

zorganizowane pracownicy Parku wskazując najciekawsze stanowiska. 

Ze względu na brak infrastruktury w postaci kładek, barierek, tablic 

teren ten zachował swą dzikość. Każdy przemierzający trasę przyszłej 

ścieżki czuje się jako pierwszy odkrywca tych terenów. Spacer odbywa 

się po 5 km trasie podczas wycieczki można zapoznać się z tzw. 

geostanowiskami dotyczą one: odsłonięć pokładów węgla brunatnego, 

wychodni węgla brunatnego, źródlisk mineralizowanych wód żelazowo-

siarkowych z naskorupieniami, pokopalniane zbiorniki zapadliskowe, 

formy erozyjne w hałdach nadkładu. Na terenie przeznaczonym do 

zwiedzania znajduje się 10 zbiorników pokopalnianych różnej barwy. 

Czym jest Geopark? 

To obszar terenu, gdzie ochroną prawną objęta jest przyroda ze 



szczególnym uwzględnieniem form geologicznych. Nadanie miana 

geoparku dla jakiegoś terenu ma sprzyjać lokalnemu rozwojowi 

społecznemu, ekonomicznemu, i kulturowemu. W ten sposób 

promowana jest edukacja związana z wiedzą o Ziemi, wspierane są 

badania związane z naukami geologicznymi i środowiskowymi.                      

W geopraku znajduje się sieć geotypów- stanowisk geologicznych 

udostępnionych do zwiedzania. W geotypach obserwuje się elementy 

przyrody nieożywionej lub obiekty, które powstały w wyniku 

przekształceń terenu. 

Na obszarze łuku stwierdzono występowanie 95 geotypów                     

z czego 34 znajdują się w części Polskiej. Geotypy związane są ze 

zróżnicowaniem rzeźby glacjalnej i peryglacjalnej, śladami eksploatacji 

kopalin, zagadnienia związane z hydrogeologią i geochemią wód 

podziemnych. 

Geotypy zlokalizowane są m.in. w okolicy Tuplic, Trzebiela i Łęknicy. 

Każde z tych miejsc posiada swój indywidualny charakter. 

W okolicy Tuplic przeważają wyrobiska po eksploatacji węgla 

brunatnego i iłów ceramiki budowlanej zbiorników. Jest to za razem 

region najstarszej eksploatacji węgla z XIX w. Okolice Trzebiela 

obfitują w raczej suche lub częściowo zalane wyrobiska podziemnej 

kopalni węgla brunatnego, znajduje się tam pomnikowy głaz narzutowy 

oraz liczne zabytkowe obiekty architektury. W okolicy Łęknicy 

natomiast znajdują się kwaśne zbiorniki wody powstałe w wyniku 

eksploatacji węgla brunatnego prowadzoną za równo metodą 

odkrywkową jak i podziemną. Tereny te zwane są popularnie Afryką ze 

względu na czerwone i brunatne barwy zbiorników wodnych. 

Plany objęcia ochroną Łuku Mużakowa zarówno po polskiej jak 

i niemieckiej stronie Nysy powstały u schyłku XX wieku. Pierwsze 

projekty dotyczące powstania geoparku Łuk Mużakowa przygotowano 

w Niemczech w 1998 r. w Polsce prace zakończono w 2001 r. Grupa 

ekspertów w 2006 r. nadała niemieckiej części obszaru Łuku Mużakowa 

tytuł „GeoPark Niemiec” część Polska natomiast w 2009 r. została 

uznana jako pierwszy Geopark Krajowy certyfikat ten przyznaje 

Ministerstwo Środowiska. Otrzymały go dotychczas: Łuk Mużakowa, 

Góra Św. Anny oraz w 2010 r. Karkonoski Park Narodowy. Obecnie 

prowadzone są działania zmierzające do włączenia geoparku do 

Europejskiej Sieci Geoparków (ENG) posiadających wsparcie 

UNESCO. 

Przyroda parku 

Park pokrywają różne biocenozy leśne stanowiące mozaikę 

siedlisk obejmującą 58% powierzchni. Ze względu na historię tego 

terenu m.in. istnienie kopalni nastąpiło rozczłonkowanie kompleksu 

leśnego. Dziś widoczne są ostre przejścia pomiędzy siedliskami leśnymi 

a w jego granicach wyróżniono 14 typów siedlisk przyrodniczych 

znajdujących się w tzw. Dyrektywie Siedliskowej obszarów Natura 

2000. Należą do nich m.in. grąd środkowoeuropejski, żyzne buczyny 

niżowe, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-jesionowe, wydmy śródlądowe z murawami 

szczotlichowymi, eutroficzne zbiorniki wodne z roślinnością pływającą. 

w izolowanych zagłębieniach bezodpływowych występują płaty 

szuwarów turzycowych i trzcinowisk, towarzyszą im zarośla wierzbowe 

z udziałem wierzb: wikliny, uszatej, siwej, trójpręcikowej i kruchej. 

W Parku rośnie 625 gatunków roślin naczyniowych, z czego                     

27 gatunków objętych jest ochroną gatunkową, w tym 4 znajdują się na 

Czerwonej Liście gatunków zagrożonych w Polsce. 

Wschodnią granice zasięgów osiągają: nawodnik sześciopręcikowy 

Elatine hexandra, wrzosiec bagienny Erica tetra lix i selery 

węzłobaldachowate Apium nodiflorum (jedyne stanowisko w Polsce). 

Północną granicę zasięgu osiagają: jodła Abies alba i świerk Picea 

abies. 

Ciekawostką jest położony na terenie Parku Krajobrazowego 

rezerwat kulturowy „Park Mużakowski” położony w Łęknicy                           

i BadMuskau. Książę Hermann von Pückler-Musauk w swym majątku 



założył „Park Mużakowski” gdzie obok rodzimych gatunków drzew                  

i krzewów, występują gatunki obce dla naszego klimatu, liczne 

krzyżówki i odmiany. Książę pasjonował się ogrodnictwem Arboretum 

jakie stworzył w XIX w. należało do najznamienitszych w Europie, 

posiadało największą kolekcję roślin drzewiastych (ok. 3000 taksonów 

w oddziałach: Pinetum, Salicetum, Quercetum i Pomacetum). Park 

obejmuje powierzchnię 750 ha, a od 2004 r. posiada status pomnika 

historii i wpisano go na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury 

Wśród fauny Parku odnotowano występowanie 40 gatunków 

ważek, 57 gat. chrząszczy, 55 gat. motyli, 34 gat. ryb, 14 gat. płazów,                

7 gat. gadów, 152 gat. ptaków i 46 gat. ssaków. 

Na uwagę przyrodników, ale także turystów i krajoznawców 

zasługuje tzw. „Pojezierze antropogeniczne”. Na jego terenie znajdują 

się liczne stawki, oczka wodne. Powstałe w skutek zalania terenów na 

których eksploatowano węgiel brunatny. Zbiorniki o wodzie 

zażelazionej i zasiarczonej zostały w dużej mierze zneutralizowane                  

i zarybione. Pozostało jednak wiele przykładów nie poddanych dalszym 

wpływom człowieka.  

W Parku odnotowano występowanie 80% wszystkich gatunków 

płazów występujących w Polsce: 5 gatunków żab zielonych, 3 gat. 

ropuch, odnotowano obecność rzekotki drzewnej Hyla arboreta, 

grzebiuszki ziemnej Pelobates fuscus, traszki grzebieniastej Triturus 

cristatus, kumaka nizinnego Bombina bombina, występuje tu o dziwo 

traszka górska Triturus alpestris. 

Ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu i biocenozy 

znajdujące się na terenie Parku żyją tu 152 gatunki ptaków - 129 to 

gatunki lęgowe. Występują tu ptaki związane z siedliskiem wodnym                 

i wodno-leśnym. Na szczególną uwagę zasługują: bąk Botaurus 

stellaris, świstun Anas penelope, kania czarna Milvus migrans, bielik 

Haliaeetus albicilla i rybołów Pandion haliaetus. Wszystkie 

wymienione gatunki wpisane są na Czerwoną Listę Zwierząt. 

Ssaki parku są reprezentowane przez m.in.: nocka łydkowłosego Myotis 

dascyneme, nocka dużego Myotis myotis, mopka Barbastella 

barbastellus, wydrę Lutra Lutra i wilka Canis lapus, występują tu dziki 

Sus scorfa, sarny Capreolus capreolus, daniele Dama dama i jelenie 

Cervus elaphus. 

Zabytki kultury znajdujące się na terenie Parku 

Dla turystów i krajoznawców na terenie Parku Krajobrazowego 

znajdzie się wiele obiektów wartych uwagi. Tak np. w Przewozie 

znajduje się średniowieczna cylindryczna wieża tzw. stołp istniejącego 

dawniej drewnianego grodu. Wg legendy w 1472 roku, po zwycięskiej 

bitwie o Żagań, Jan II uwięził w niej swojego brata – Baltazara 

świętując swoje zwycięstwo zapomniał o nim i tym doprowadził do 

śmierci głodowej brata. W Łęknicy odwiedzić należy rezerwat 

kulturowy „Park Mużakowski”, wpisany w 2004 roku na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. Celem jego ochrony jest 

zachowanie unikatowego na skalę europejską przykładu parku w stylu 

krajobrazowym z początku XIX wieku. W miejscowości Żarki Wielkie 

położone są ruiny rycerskiej wieży mieszkalnej o murach grubości 

ponad 1m także chaty i zagrody łużyckie. Ciekawostką jest zachowany 

zabytkowy dom Gustawa Theodora Fechner’a (1801 – 1887), sławnego 

lekarza, filozofa, fizyka i twórcy psychofizyki. W Niwice turyści 

odwiedzić mogą zabytkowy kościół zbudowanym z kamienia polnego. 

W Niwicy mieszkał Walther Hermann Nerst laureat Nagrody Nobla w 

dziedzinie chemii żył w latach 1864 – 1941. Był twórcą m.in. lampy 

(lampa Nersta), sformułował także III zasadę termodynamiki. Był 

laureatem nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Zabytki kultury 

łużyckiej: karczmy i drewniane chaty o budowie przysłupowej zobacz      

yć można odwiedzając skansen w Byczynie. W Trzebielu zachwycają 

ruiny baszty obronnej, wieży mieszkalnej, pałacu i szubienicy. 

Zabytkowy kościół, stacja kolejowa, a także ruiny pieca Hofmanna (do 

cyklicznego wypalania cegieł), zobaczyć możemy w Tuplicach. 

Czy to właśnie na terenie Łuku Mużakowa spotkają się w roku 

2012 Instruktorzy Ochrony przyrody PTTK? Pomimo, iż pytanie to 

pozostanie tymczasowo bez odpowiedzi, uważam, że Park Łuk 

Mużakowa jest poważnym kandydatem, jako miejsce obrad 

przyrodników spod znaku PTTK, na temat przekształceń przyrody przez 

człowieka i ich konsekwencji. 

W artykule wykorzystano dane przyrodnicze pochodzące z oficjalnej 

strony Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa 

http://www.zpkwl.gorzow.pl/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=12&Itemid=18&limitstart=2 

http://www.zpkwl.gorzow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=18&limitstart=2
http://www.zpkwl.gorzow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=18&limitstart=2


oraz informacje zawarte w folderze informacyjnym Jacka Koźmy 

„Krajowy Geopark Łuk Mużakowa – transgeniczny obszar ochrony 

georóżnorodności” wydanego przez Urząd Miejski w Łęknicy 

  

Z PRAC KOMISJI 

Komisja na ostatnim posiedzeniu, które odbyło się we wrześniu                      

w Warszawie rozpatrzyła wnioski o przyznanie uprawnień IOP.  

Powołano nowych Instruktorów Ochrony Przyrody: 

1. Kucia Jerzy – Oddział Bielsko-Biała 

2. Anna Krawczak – Oddział Regionalny w Gdańsku 

3. Sławomir Biskup – Oddział Regionalny w Gdańsku 

4. Robert Kulak – Oddział Świętokrzyski w Kielcach 

5. Stanisław Motyl – Oddział Świętokrzyski w Kielcach 

6. Ewelina Manientowicz – Kalwasińska – Oddział Świętokrzyski 

w Kielcach 

7. Paweł Milewicz – Oddział w Końskich  

8. Krzysztof Koterba – Oddział Rybnik 

Wielu działaczy nadal przysyła nam do KOP ZG PTTK wnioski na 

starych drukach. Dlatego podjęto decyzję o odesłaniu ich z powrotem do 

oddziałów dla: 

1. Bronisław Adamski – Oddział Opole 

2. Jan Łukasiewicz – Oddział Opole 

3. Jolanta Łacwik – Becht – Oddział Pabianice  

Prosimy działaczy z jednostek terenowych o składanie wniosków na 

prawidłowych drukach oraz zapoznanie się z drukami 

sprawozdawczości, które zostały opracowane dla ujednolicenia pracy 

Naszych działaczy. Informujemy, że nowe druki obowiązywać będą za 

rok 2011.  

Następnie przystąpiliśmy do akcji wymiany legitymacji IOP. Tak więc 

osoby, które złożyły ankiety na początku roku powinny niebawem 

otrzymać legitymacje IOP. W razie pytań związanych z wymianą należy 

kontaktować się bezpośrednio z kol. Andrzejem Kucią.   

W dalszej części spotkania rozpoczęliśmy dyskusję nad zmianą 

regulaminu Odznaki Turysta Przyrodnik.  

Kolejne posiedzenie zaplanowane w listopadzie w Biłgoraju.  

 

WYCIECZKA PO GÓRACH IZERSKICH 

W sobotę 18 czerwca 2011 roku turyści z terenów 

przygranicznych wyruszyli, w ramach VI edycji Transgranicznych 

Spacerów  Wiosennych, na wycieczkę przyrodniczą po Górach 

Izerskich. Co roku polsko-niemieckie wycieczki organizowane są przez 

Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu 

Terytorialnego "Pogranicze" z Lubania, Regionalne Centrum Edukacji 

Ekologicznej - Oddział MiPBP z Lubania i Nadleśnictwo Świeradów, 

przy udziale partnera niemieckiego - Christlich-Soziales Bildungswerk 

Sachsen e. V. z Miltitz. Ponieważ zaplanowana trasa miała mieć                          

25 kilometrów długości zbiórkę wyznaczono na 7.30 przy moście 

Staromiejskim w Zgorzelcu. Tam też przyjechał autobus z opiekującą się 

nami panią Magdą Guła. W drodze do Świeradowa zabraliśmy 

pozostałych wycieczkowiczów dosiadających się w Łagowie, Lubaniu                 

i Olszynie. W siedzibie nadleśnictwa Świeradów mogliśmy zobaczyć 

jak przebudowano to miejsce. Wreszcie odkryliśmy gdzie podział się 

dzik siedzący sobie kiedyś na środku podjazdu. Chodziły bowiem 

słuchy, iż został wypłoszony. Teraz wiemy, że nie. Aby nie było 

problemów językowych dołączyła do nas pani Tamara Wadas, która 

przekazywała turystom niemieckim to co opowiadał pracownik 

Nadleśnictwa pan Zbyszek Kamiński, mający poprowadzić nas w góry.  

Pierwsze chwile były przyjemne. Skorzystaliśmy z kolei gondolowej, 

dzięki czemu zaoszczędziliśmy sporo czasu i sił.  Chociaż tuż przed 

celem, gdy wiatr zakołysał wagonikiem, poczuliśmy jak wszystko 

podchodzi nam do gardeł. Jednak prawdziwy turysta nie zrazi się byle 

czym. Zwłaszcza, że panoramy jakie ujrzeliśmy są nie do opisania. Góry 

Izerskie są tak piękne, a zarówno tajemnicze i dzikie, że nie można ich 

pomylić z żadnym innym pasmem. Gdyby przywieziono nas tutaj                      

z zasłoniętymi oczami to i tak byśmy zgadli gdzie jesteśmy. Sam 

bowiem zapach i to dziwne uczucie jakie tu czujemy, występuje tylko               



w tych górach. A trzeba wiedzieć iż miejsce to dotknęła kiedyś 

olbrzymia tragedia. Ze względu na zanieczyszczenie powietrza zaczęły 

usychać tutaj drzewa. Wtedy do akcji weszły szkodniki. I aby ratować 

całość trzeba było w bardzo krótkim czasie wyciąć obumarłe drzewa. 

Ściągnięto tu chyba wszystkich pilarzy i drwali jacy byli wówczas 

dostępni. Ale udało się. Co prawda gdy patrzyliśmy wtedy na to co 

pozostało z pięknego lasu chciało się płakać. Praktycznie do wysokości 

800 metrów nad poziom morza las przestał istnieć. Jednak 30 lat 

usilnych zabiegów ze strony leśników i ogromnej pracy jaką tu włożono 

przyniosło wspaniałe efekty. Dzisiaj młodzi ludzie patrząc na rosnące 

drzewa nawet nie pomyślą, że miała tu miejsce taka tragedia. Co prawda 

dziwnym może im się wydać, że wszystkie drzewa są w jednym wieku i 

podobnej wielkości. Ale to nic. Najważniejsze iż znów możemy cieszyć 

nasze oczy widokiem zieleni.  

Pan Zbyszek opowiedział nam o żyjących tu cietrzewiach, które 

lubią właśnie młody, rzadki las porośnięty borówkami. Potrafią one 

przeżyć okres zimowy, mimo ponad metrowej warstwy śniegu. Kopią 

sobie wtedy małe jamy i bez problemów przeczekują w nich do wiosny. 

Dowiedzieliśmy się także jakie są różnice między Leśnym Kompleksem 

Promocyjnym a Parkiem Narodowym. W pierwszym udostępnia się 

tereny zarówno dla turystyki jak i pozwala się na pozyskiwanie owoców 

lasu, czyli jagód, grzybów, ziół itp.. W drugim ruch turystyczny 

ogranicza się do wydzielonych tras i nie zezwala się na pozyskiwanie 

niczego co na nim rośnie. Wiemy, że wiele osób burzy się na takie 

obostrzenia ale pan Kamiński  powiedział nam bardzo ważną prawdę: 

Przyrodę chroni się nie przed człowiekiem ale dla człowieka.  

Wkrótce, mijając Łącznik, dotarliśmy na Smrk i po pokonaniu 

ponad 80 stopni wdrapaliśmy się na zbudowana tu w 2003 roku wieżę 

widokową. Wykonano ją ze stali, co wzrokowo sugerowało o jej 

stabilności i solidności. Jednak po wejściu na górę okazało się iż wiatry 

jakie tu wieją bez problemu kołyszą wieżą. To niesamowite uczucie, gdy 

czuje się jak wieża "odjeżdża" w bok. Zwłaszcza gdy, tak jak dzisiaj, 

panowała lekka mgła. Ponoć z wieży tej są bardzo rozległe i ładne 

widoki. My musieliśmy uruchomić naszą wyobraźnię, tak by ujrzeć to 

co starał się pokazać nam prowadzący wycieczkę. Szczerze mówiąc, nie 

było to wcale takie trudne. Niektórym nie podoba się budowanie takich 

wież w górach. Twierdzą oni, że psuje to krajobraz. Jednak czy tak jest, 

nikt nie wie tego do końca. Na dole wieży przygotowano ogólnie 

dostępne przytulne pomieszczenie, w którym zmarznięci turyści mogą 

się ogrzać i posilić, a nawet przeczekać złą pogodę, gdy zajdzie taka 

potrzeba. W rozmowie jaka wywiązała się z prowadzącym nas 

Zbyszkiem Kamińskim stwierdził on iż leśnicy często bujają w 

obłokach. Wynika to z faktu, że tak jak w tej chwili, jesteśmy w 

chmurach. Nasuwa się jednak pytanie, na które słowo należy położyć 

większy nacisk: na bujają czy w obłokach? 

Na rozdrożu, w pobliżu wieży, postawiono w 1903 roku 

drewniany krzyż z figurą Jezusa, a nieco później zamocowano na skale 

tablicę upamiętniającą fakt wejścia tutaj znanego niemieckiego poety 

Theodora Koernera w 1809 roku. Wykuto także stosowny napis na 

kamieniu poniżej. Dokonano tego dokładnie w stulecie wejścia.  

Ponieważ cały czas szliśmy pod gorę ucieszyło nas iż dalsza 

trasa wyraźnie biegnie w dół. Zwłaszcza, że prowadzący nas Zbyszek 

Kamiński zachowywał się jakby był na spacerku. Ani nie dyszał, ani się 

nie zgrzał. Nawet nie miał przyspieszonego oddechu. Natomiast 

niektórzy z nas i owszem. Jednak szybko zostaliśmy ukarani za takie 

nastawienie. Ścieżka stała się nie tylko stroma ale i ciężka do marszu. 

Trzeba było bardzo uważać by nie skręcić sobie nogi. Zaowocowało to 

sporym rozciągnięciem grupy, jednak obyło się bez niespodzianek. 

Wkrótce dotarliśmy do wygodnej drogi, przy której najpierw 

usłyszeliśmy, a później zobaczyliśmy mały strumyk. Okazał się on być 



rzeką Izerą, tyle że w początkowej fazie. Akurat tutaj wypływała ona ze 

źródła położonego po stronie czeskiej. Drugie źródło znajduje się po 

naszej stronie. Wciąż toczą się niezrozumiałe spory czyja jest ta rzeka. 

Czesi twierdzą, że ich, my, że nasza. To znaczy, to są oficjalne spory. 

Jednak my turyści doskonale wiemy, że Izera jest nasza. Przecież od 

źródła usytuowanego po naszej stronie płynie ona prawie trzykrotnie 

dłuższą trasą niż ze źródła czeskiego. Zatem po co w ogóle mówić, że 

Izera ma dwa źródła? Czy nie lepiej przyjąć, że ta czeska strużka to po 

prostu zwyczajny dopływ płynącej już Izery. Wydaje się to być nie tylko 

logiczne ale i rozsądne. Prawda? A trzeba wiedzieć, że rzeka ta jest 

niezwykła. Zarówno  wody jej jak i jej dopływów należą do zlewiska 

Morza Północnego. Natomiast druga główna rzeka Izerów czyli Kwisa 

kieruje swoje wody do Bałtyku. Mamy zatem tutaj granicę zlewni 

Morza Północnego i Bałtyckiego. Jest to niezwykłe ale i pobudzające 

wyobraźnię.   

Właściwie to można powiedzieć, że dopiero zaczęliśmy naszą 

wycieczkę. Dopiero teraz dotarliśmy do miejsca niezwykłego. 

Zaczynają się tu bowiem torfowiska. Oczywiście są one objęte ochroną 

przyrodniczą. Po stronie naszych sąsiadów utworzono kilka mniejszych 

rezerwatów a u nas jeden, za to olbrzymi, zajmujący kilkaset hektarów. 

Torfowiska tworzą się w miejscach, w których utrzymuje się duża 

wilgotność. Są to tereny nieprzepuszczalne, gdzie woda deszczowa 

znika tylko w sposób naturalny czyli odparowuje. Jednak  jest ona 

utrzymywana bardzo długo. Dlatego występują tu rzadkie rośliny, 

których nie zobaczymy nigdzie indziej. Właśnie dotarliśmy do miejsca 

pokrytego drobnymi białymi roślinkami. To wełnianka. Wygląda 

przepięknie. Tak pięknie, że długo stoimy ciesząc się tym widokiem a 

zarazem słuchając ciekawej opowieści pana Zbyszka. Uświadomił on 

nam fakt iż podczas klęski ekologicznej najbardziej ucierpiał las. 

Wszyscy o tym wiemy. Ale dodał, o czym nie pamiętamy, że torfowiska 

wtedy nie ucierpiały. Pozostały bez zmian. I właśnie w tym miejscu, 

gdzie staliśmy dowiedzieliśmy się, że chroni się tutaj nie tylko to co 

widzimy, ale także to co znajduje się pod ziemią i to co znajduje się nad 

naszymi głowami. Chroni się tutaj niebo. Pojawiło się bowiem nowe 

źródło zanieczyszczenia środowiska jakim jest zanieczyszczenie 

światłem. Niestety nadmiar światła jaki powstaje w dużych skupiskach 

miejskich odbija się niekorzystnie na całe środowisko. Zatem czy 

słusznie czynimy oświetlając nocą tysiące zabytków?  

Podczas krótkiego odpoczynku byliśmy zaskoczeni jak duża 

ilość rowerzystów przewija się tędy. Z jednej strony dziwi to a z drugiej, 

patrząc na mnogość utworzonych tu szlaków rowerowych, ścieżek i 

dróg jest to normalne. Każdy zdrowo myślący turysta szuka wygodnego 

szlaku i z niego korzysta. Tak też jest i tutaj. Izery to prawdziwa kraina 

rowerzystów.  

Jak już wspominałem cały czas widzimy ładny, równy las. 

Tymczasem dotarliśmy do miejsca przerażającego. Stoją tu obumarłe 

chojaki będące pozostałością po katastrofie sprzed trzydziestu lat. 

Bardzo to przygnębiający widok. Niestety nie można go zlikwidować 

gdyż teren ten chroniony jest jako rezerwat. I właśnie dlatego zachował 

się w takim stanie. Dotarliśmy do Cernej jezirki. Dzięki temu, że 

ułożono tutaj drewnianą kładkę dla pieszych możemy wejść do 

rezerwatu i obejrzeć jego wnętrze. A chroniony tutaj ekosystem 

bagienny porośnięty lasem sosnowym jest dobrym miejscem by 

pooddychać czystym powietrzem.  

Teren zaczyna robić się coraz bardziej ciekawy. Pojawiają się 

jakieś skałki. Na tablicy widzimy napis Pytlacke kameny. Po naszemu są 

to Kłusownicze Kamienie. Nazwa pochodzi od kłusownika Heinricha, 



który zdezerterował i ukrył się właśnie w tym rejonie. Było to za czasów 

napoleońskich. Ponieważ był to człowiek, który zabiwszy zwierzynę 

zabierał tylko najsmaczniejsze jej części, został znienawidzony przez 

leśników. Nie ma się temu co dziwić. Nikt nie lubił ani wtedy ani dzisiaj 

niepotrzebnego zabijania. Zatem gdy idący lasem gajowy Schnaider 

Hansel oraz rewirowy Hub zobaczyli kłusownika przy potoku, Hub 

wypalił do niego ze swojej strzelby. Strzał był celny, kłusownik uciekł 

do lasu gdzie skonał. Po kilku dniach pochowano go tam gdzie upadł. 

Dzisiaj oprócz skał upamiętniających tamto wydarzenie można jeszcze 

zobaczyć drewniany Krzyż Heinricha ustawiony w pobliżu.   

Prowadzący nas pan Zbyszek uprzedził iż na terenie tym 

występują żmije. Mają tutaj bardzo dogodne warunki do bytowania. 

Często wygrzewają się one na nagrzanych promieniami słonecznymi 

kamieniach. Co prawda przeciętny człowiek na słowo żmija reaguje 

nerwowo, czasami irracjonalnie, uważając ją za zagrożenie.                          

A tak, prawdę powiedziawszy, wcale nie jest. Żmija unika kontaktów                 

z człowiekiem. Gdy poczuje ona wibracje ziemi chowa się i tyle. 

Wystarczy zatem lekko potupać i już mamy czystą drogę. Dla leśników 

pokazanie się na jakimś terenie żmij oznacza tylko jedno. Jest to 

dowodem na przywrócenie równowagi w przyrodzie, bowiem to iż takie 

stworzenia żyją tu i mogą znaleźć pokarm jest bardzo cenne dla danego 

obszaru. Dlatego nie należy im przeszkadzać. Gdy zajdzie taka potrzeba 

przyroda sama sobie poradzi z tym problemem. Padło tu bardzo ważne 

zdanie: Żmija to sprzymierzeniec leśników i przyjaciel człowieka, nie 

jego wróg. Było by dobrze gdyby wszyscy o tym pamiętali.  

Jak już wspomniałem teren stawał się coraz ciekawszy.                       

Z za drzew wyłaniały się skały. Było ich coraz więcej. Aż ujrzeliśmy te 

najpiękniejsze, jakby ułożone jedna na drugiej, tworzące mostek nad 

oknem. Oczywiście nie mogliśmy sobie darować i wdrapaliśmy się na 

samą górę. Chociaż,  gdyby nie namalowane znaki pokazujące drogę, 

pewnie szybko byśmy utknęli na jakimś występie i czekali na pomoc. 

Wypatrzeliśmy sporych rozmiarów kociołek na jednej ze skał.                          

Ale najważniejsze to widoki jakie rozpościerały się z góry.                            

Coś niesamowitego. W końcu jesteśmy przyzwyczajeni do wspaniałych 

widoków w górach. Ale to co zobaczyliśmy tutaj przerosło nasze 

oczekiwania. Mało tego gdy dojrzeliśmy Chatkę Górzystów od razu 

stanęły nam przed oczami naleśniki, a raczej naleśnik, jaki tam serwują. 

Jest on tak pyszny i tak wielki, że nawet jak dla dorosłego chłopa, jeden 

to aż nadto. Niestety tym razem musieliśmy obejść się tylko smakiem. 

Napawając się widokami zastanawialiśmy się czy spora nisza skalna 

jaką minęliśmy nie była przypadkiem tym miejscem, w którym chronił 

się wspomniany kłusownik.  

Trzeba jednak było ruszać dalej. Przeszliśmy przez skalny tunel                     

i jakbyśmy weszli w inną krainę. Nie chodzi oczywiście o krajobrazy, 

bo te są wszędzie takie same, chodzi o to, że gdy tylko wyszliśmy                    

z tunelu ucichł wiatr. Zrobiło się cichutko i przyjemnie. Na skałach tak 

nie było. Tam mało głów nam nie pourywało. Zrobiło się przyjemnie 

tym bardziej, że dalsza droga prowadziła cały czas w dół. A nasze nogi 

potrzebowały nieco odpoczynku. Szybko doszliśmy do Izerki. Po drodze 

minęliśmy Borkoviste,  miejsce  z którego wydobywano torf dla potrzeb 

pobliskiego uzdrowiska. Prace te prowadzono aż do lat 60-tych                       

XX wieku. Dla zainteresowanych podam, że prowadzi tędy ścieżka 

edukacyjna o nazwie "Trzy izeryny". Nieco dalej weszliśmy do 

ostatniego już na naszej dzisiejszej trasie rezerwatu Vrchoviste. 

Torfowisko jakie tutaj ujrzeliśmy wzrokowo wyglądało nieco inaczej niż 

poprzednie. Na dużym terenie widać wiele niby kałuż. Okazuje się, iż 

jest ono prawie identyczne jak te skandynawskie oddalone od nas                   

o 3 tysiące kilometrów. Miejsce, w którym znajdujemy się ma jeszcze 

inne tajemnice. Wygląda na to, że czas cofnął się tutaj o 10 tysięcy lat 

oraz, że mamy 500 metrów różnicy wysokości jeśli chodzi                      

o występowanie roślinności. Zatem to co widzimy powinno występować 



o wiele wyżej. Tyle, że panujące tutaj  warunki klimatyczne wywołują                 

u roślin uczucie, jakby było to dla nich właściwe miejsce. Takie małe 

przekłamanie. Widzimy tutaj przede wszystkim mchy torfowe.                       

Ale naszą uwagę przykuwają całe połacie czerwonych roślinek.                   

Jak się okazało są to rosiczki okrągłolistne, a więc "drapieżniki" 

żywiące się owadami. Oczywiście tutaj nie mają one zbyt dużych 

rozmiarów.  

Idąc dalej przyglądamy się ciekawym zmarszczkom tworzonym przez 

nurt na Izerze. Są one tak niesamowite, że nie możemy oprzeć się by nie 

zrobić tutaj sesji fotograficznej. Do tego jeszcze ten lekko brunatny 

kolor wody. Ale na torfowiskach wody we wszystkich potokach  mają 

taki właśnie odcień.  

Nie muszę nikomu mówić jak się ucieszyliśmy gdy ujrzeliśmy tabliczkę 

z napisem Chata Pesakovna. Jest to typowy budynek na tych terenach, 

tyle że akurat w tym znajduje się pierwsze miejsce na naszej trasie, w 

którym można coś zjeść. A chyba byliśmy już głodni. No może bardziej 

spragnieni. Zatem szybko poskładaliśmy zamówienia i kosztując ciemne 

piwo Kozel czekaliśmy na podanie posiłku. Wkrótce okazało się, że 

także przy podejmowaniu , wydawało by się tak błahej decyzji jak 

wybór posiłku, trzeba być przewidującym.  Bo ci, którzy zamówili dania 

wymyślne, czyli np. frytki, długo czekali na zaspokojenie głodu. My po 

sprawdzeniu dania dnia, wybraliśmy gulasz z jelenia z knedlikami i 

okazało się to właściwym wyborem. Otrzymaliśmy swój posiłek prawie 

od ręki. Zatem zaspokoiwszy głód mogliśmy resztę pozostałego nam 

czasu przeznaczyć na oglądanie "rupieci" tu zgromadzonych. A było co 

oglądać. Wiszą tu setki różnych dzwoneczków. Ba nawet 

wypróbowaliśmy jeden zestaw dzwonkowy wiszący przy drzwiach. 

Jakież było nasze zdziwienie, gdy na sygnał dzwonków przybiegł 

gospodarz. Okazało się iż właśnie te dzwonki to umówiony dla niego 

sygnał, że coś się dzieje. Wybaczono nam ten pochopny czyn. 

Obejrzeliśmy zatem wiszące tu portrety i obrazy, stojącą przy wejściu 

maszynę do szycia marki Singer. Była ona inna od tych jakie 

widzieliśmy do tej pory, miała bowiem piętrowe szufladki. Obok stał 

wózek inwalidzki ale przeznaczony on był dla turystów "specjalnej 

troski". Wyposażono go w kask, kroplówkę do której można było 

podłączyć butelkę Stocka, oraz zestaw niezbędnych kieliszków.                     

Na maszynie ustawiono stare odbiorniki radiowe. Na ścianach 

powieszono różne instrumenty muzyczne ale także tary, a właściwie 

mini tary, siekierę ciesielską, czy wreszcie niezwykły dzwon. 

Właściwie po takim odpoczynku grzechem byłoby dalsze 

wędrowanie, udaliśmy się zatem poprzez miejscowość Izerka w stronę 

osady Orle. Domy w Izerce są w zasadzie podobne jeden do drugiego. 

Różnią się tylko wielkością. Minęliśmy budynek dawnej szkoły,                         

w którym znajduje się muzeum Gór Izerskich. Niestety było już 

nieczynne. Gdy schodziliśmy kamienistą stroma ścieżką do mostu 

granicznego zaskoczył nas umieszczony na jej początku znak 

informacyjny, na którym umieszczono taki oto napis:"                                

Cyklisto, sesedni z kola". Muszę jeszcze powiedzieć bo zapomniałbym. 

Prowadzący nas pan Zbyszek wprawił nas w zakłopotanie jak                            

i w zdumienie. Zerwał roślinkę z kępy przy drodze i zadał, zdawałoby 

się proste pytanie: czy ktoś wie jak ta roślinka się nazywa.                        

Proste, prawda! Tylko leśnik może wpaść na taki pomysł. A niby skąd 

my to mamy wiedzieć. Dla nas wszystkie "chwasty" rosnące przy 

drodze są jednakie. Szybko okazało się, że miał on ukryty cel w tym 

pytaniu. Roślinka, którą nam pokazał okazała się być wszewłogą górską. 

Używa się jej jako składnika podczas produkcji żołądkowej gorzkiej. 

Ale nas zaskoczył! Ponieważ informacja ta zaciekawiła wszystkich 

pozwoliłem sobie trochę poczytać po powrocie do domu i dowiedziałem 

się iż faktycznie używa się tej rośliny we wspomnianym celu.                    

Jednak tylko ekstraktu z jej korzenia, gdyż tylko korzeń jest surowcem 

zielarskim. Poza tym nie zaleca się samodzielnego jej zbierania, gdyż 

łatwo można ją pomylić z trującymi gatunkami roślin baldaszkowatych. 

Chociaż trzeba przyznać, że jej zapach po roztarciu jest zupełnie 

wyjątkowy. 

Zanim przejdziemy drewnianym mostem z powrotem do naszego 

kraju muszę podzielić się ciekawą sprawą. Otóż Izera jest najwyżej 

położoną osadą na terenie Czech. Dawniej funkcjonowały tutaj huty 

szkła, a dzisiaj jest ona uznanym rezerwatem architektury wiejskiej. 

No wreszcie jesteśmy po polskiej stronie. Przywitał nas 

Nepomucen wyrzeźbiony w drewnie i ustawiony koło mostu. Teraz 

pozostało nam tylko mała wspinaczka pod górkę i już po chwili 

wyszliśmy na polane gdzie ujrzeliśmy schronisko Orle. Nigdy nie 



myślałem, że taki widok może tak bardzo ucieszyć wędrowców.                    

Nas ucieszył. Jednak prowadzący wycieczkę był innego zdania,                      

bo zamiast do schroniska zaprowadził nas do jakiegoś nowo 

postawionego kamiennego słupa. Okazało się to być przedstawieniem 

Słońca. Jest to część utworzonej tutaj ścieżki dydaktycznej "Model 

układu słonecznego". Na 4,5 kilometrowej trasie prowadzącej z Orlego 

do Chatki Górzystów możemy poznać pozostałe obiekty naszego układu 

słonecznego. Wykonano je w skali jeden do miliarda, co zobrazowano 

na ustawionych  kamieniach. Każde z przedstawień zostało ufundowane 

przez inną osobę lub firmę. I tak fundatorem przedstawienia Słońca jest 

stacja Orle, Ziemi - Lasy Państwowe, Uranu - kopalnie uranu itd. 

Wszystko to jest niezwykle ciekawe ale my, szczerze mówiąc , 

mieliśmy na dzisiaj już dosyć wrażeń i mimo iż Góry Izerskie są tak 

ciekawe i pociągające, że prawie nie sposób oprzeć się pokusie wyjścia 

w nie, zdecydowanym krokiem ruszyliśmy do czekającego na nas 

autobusu by powrócić do naszych domów. 

 

WYCIECZKA W REZERWACIE KOPCE 

W dniu 12 września 2011 roku, w godzinach dopołudniowych 

blisko czterdziestoosobowa grupa gimnazjalistów ze szkoły 

w Pogwizdowie, pod opieką Marioli Twardowskiej, wybrała się do 

dzielnicy Cieszyna -Marklowic gdzie zwiedzała rezerwat przyrody po 

których oprowadzana była przez Instruktora Ochrony Przyrody PTTK- 

Jana Machałę. W rezerwacie przyrody „KOPCE”, przeszli ścieżką 

przyrodniczą  „Na Kopcach”, gdzie zostali  zapoznani z aktualnie 

występującymi na tym ubogim terenie roślinami oraz drzewostanem 

rezerwatu. Poznali też występujące tam gatunki ssaków, ptaków, płazów 

i owadów. Mieli też okazję poznać legendę o osobliwości rezerwatu 

cieszyniance wiosennej oraz  zbójniku Ondraszku i zobaczyć „Jaskinie 

Ondraszkową”. W czasie ponad 3 godzinnej wycieczki poznali też 

walory przyrodnicze zanikającego już użytku ekologicznego „Łąki na 

Kopcach” który bezpośrednio sąsiaduje z rezerwatem. Piękne widoki 

krajobrazowe na dolinę Olzy oraz stronę czeską poprowadziły młodych 

przyrodników w rejon dzielnicy Boguszowice. Na koniec najbardziej 

ambitni wzięli udział w konkursie przyrodniczym polegającym na 

pytaniach dotyczących zwiedzanych obiektów przyrodniczych oraz 

rozpoznawaniu okazywanych im ze zdjęć roślin i drzew. Startujący w 

konkursie otrzymali materiały promocyjne z naszego regionu 

przygotowane przez Euroregion – OLZA. Szczególna wiedza 

przyrodniczą wyróżnili się: Kuba KLOCEK, Krzysiek PISKON, Kuba 

KORZEC oraz Paweł ZĄBER Wędrówkę zakończyliśmy 

odpoczynkiem kolo południa na zapleczu karczmy „U Józefa”, 

wspomnianym konkursem. Z stąd młodzież ruszyła w powrotna pieszą  

trasę do Pogwizdowa. W tej wycieczce można było zdobyć 15 pkt do 

odznaki Turysta Przyrodnik PTTK. 

 

WSPOMNIENIE O KAZIMIERZU WOJCIECHOWSKIM 

Poznałem Go – jakże inaczej – na turystycznym szlaku, prawie 

trzydzieści lat temu. Każdy z nas swoją drogą dotarł do słynnego 

schroniska „U Czajnika” w Nowej Białce. Ja ze Staszkiem Lenardem od 

Wojcieszowa przez Purpurowe Jeziorka, Kazimierz Wojciechowski                        

z Bogdanem Stempkowskim – gdzieś od strony Kowar. „U Czajnika” 

wieczorem zorganizowano egzaminy przodownickie GOT. Nim do nich 

doszło, każdy nas miał zaprezentować swój dotychczasowy „dorobek” 

turystyczny. Utkwiło mi, że Kazimierz Wojciechowski już wtedy miał 

imponujący. Liczne wypady w Tatry z kołem PTTK przy lubańskim 

ZOZ-ie, o których to rajdach sława rozchodziła się w okolicy po całym 

turystycznym światku. Prężna działalność w Oddziale „Pogórze 

Izerskie” - rajdy Wiosny i Jesieni Lubańskiej. I coś nowego – lubańskie 

rajdy „Na raty”, co Pan Kazimierz sam wymyślił i wtedy z dumą                      

„U Czajnika” prezentował. Przodownikiem Turystyki Górskiej został 

bez problemów (choć nie dla wszystkich egzamin był pomyślny), będąc 

już od dwóch lat Przodownikiem Turystyki Pieszej. W Lubaniu dzięki 

m.in. Niemu mogły wtedy powstać Referaty Weryfikacyjne obu odznak 

– OTP i GOT. Trzy lata później trafiłem ponownie do Lubania, zaś                     

w nowym szpitalu, gdzie podjąłem pracę, jedna z gablot na parterze 

należała do turystów. Tu od 1976 roku nieprzerwanie kierował kołem 

PTTK nr 10 przy lubańskiej służbie zdrowia kierował Kazimierz 

Wojciechowski. To Jego koło zorganizowało szereg rajdów 

turystycznych, zawsze w ukochane Tatry. Pewnie nimi zaciekawił Pana 

Kazimierza nasz wspólny dyrektor, doktor Lucjana Kopeć, z którym                      

i dzięki któremu w Tatry jeżdżono nadal. A za sprawą Pana Kazimierza, 



już po śmierci dyrektora, rajdy w ukochane góry Lucjana Kopcia 

organizowano nadal. Kazimierz Wojciechowski zadbał o to, aby rajdy 

nazywano imieniem dyrektora, podobnie jak i samo koło turystyczne, 

którego został patronem. Kazimierz Wojciechowski był zawsze 

głównym organizatorem tych rajdów, ich przewodnikiem i opiekunem. 

Pięknem Tatr, Sudetów i innych gór zarażał wszystkich, którzy z Nim 

wyruszali na szlaki. Dziś, zaledwie kilka dni po Jego śmierci, coraz 

częściej daje się słyszeć, że turystycznym bakcylem zaraził wielu. 

Młodych i starszych, kolejne, liczne pokolenia lubaniaków.                       

Działał w Oddziale PTTK „Pogórze Izerskie” w Lubaniu – najpierw 

jako wiceprezes zarządu (w latach 1985-1989) a potem dwukrotnie jako 

Prezes Zarządu (w latach 1989-1992, 2001-2004). Sprawował liczne 

społeczne funkcje – nie tylko w zarządzie czy komisjach. Doceniono to, 

odznaczając Go Złotą Honorową Odznaką PTTK oraz Złotą Odznaką 

Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży. Był nie tylko turystą                          

i organizatorem wycieczek dla dorosłych i młodzieży. Był przede 

wszystkim wielkim znawcą i miłośnikiem polskiej przyrody, 

niestrudzonym propagatorem jej piękna, co przekuwał w działania 

praktyczne – inwentaryzując, opisując i chroniąc przyrodę Lubania, jego 

bliższych i dalszych okolic. Czy można wyliczyć wszystkie Jego 

społecznie pełnione funkcje? Kierownik Grupy Rejonowej Straży 

Ochrony Przyrody, Przewodniczący Oddziałowej Komisji Ochrony 

Przyrody PTTK czy Terenowy Inspektor Straży Ochrony Przyrody.               

Był także członkiem Zarządu Lubańskiego Stowarzyszenia 

Ekologicznego „AGENDA 21” . Uczestniczył w międzynarodowych 

projektach turystyczno-przyrodniczych „Nasze Izery” oraz projekcie 

„Las zrównoważony”. Było tego więcej, znacznie więcej… Jako 

społecznik zajmujący się ochroną przyrody sam opisał, przygotował 

dokumentację i wnioskował o ustanowienie wszystkich pomników 

przyrody (tj. drzew, skał czy skał powulkanicznych) w powiecie 

lubańskim! Mało tego, w Lubaniu z Jego inicjatywy wszystkie drzewa 

pomnikowe otrzymały swoje własne imiona. On sam pozostawał 

niezwykle skromny – jedno z drzew otrzymało imię „Kacper” – mało 

kto wie, że taki był wczesny pseudonim Kazimierza Wojciechowskiego. 

Dziś – za to zrobił dla lubańskiej przyrody – zasługuje z pewnością                 

w naszej pamięci na znacznie więcej niż to jedno drzewo. Na park 

swojego imienia albo przynajmniej okazałą aleję drzew. A On drzewa 

leczył – wykonując prace chirurgiczno-lecznicze wielu pomników 

przyrody. Był również twórcą ścieżki pieszo-rowerowej na Kamiennej 

Górze w Lubaniu. Bardzo dużo pisał. Znane są jego dwie pozycje 

książkowe, na których wychowało się i nadal wychowuje wiele pokoleń 

lubaniaków: w 1994 wspólnie z Beatą Myśliwiec napisał przewodnik 

dydaktyczno-turystyczny „SZLAKIEM WYGASŁYCH 

WULKANÓW”, a roku 2007 wspólnie z Agnieszką Wierzbicką 

popełnił przewodnik przyrodniczo-historyczny „WĘDRÓWKI PO 

LUBANIU Z PRZYRODĄ I HISTORIĄ”. Wkrótce spodziewane jest 

wznowienie tego przewodnika. Samodzielnie przygotował 

dokumentację głazów polodowcowych na terenie Lubania.                         

Tych dokonań jest naprawdę wiele. W uznaniu Jego zasług został 

wyróżniony tytułem CZŁOWIEK ROKU POWIATU 

LUBAŃSKIEGO 2006 za działalność społeczno-charytatywną.                  

Chciał pozostać skromnym człowiekiem, powiedział mi nawet, że nie 

zasłużył na takie wyróżnienie. Zasłużył i to jak najbardziej! Przez wiele 

lat współpracowaliśmy blisko, bo Kazimierz Wojciechowski był 

członkiem zespołu redakcyjnego „Przeglądu Lubańskiego”.                         

Pisał na tematy turystyczne, przyrodnicze i religijne. To m.in. z Jego 

wniosku lubańska ulica nosi dziś imię Papieża Jana Pawła II. Kiedy po 

wypadku, w którym mógł stracić życie, gdy zwalone drzewo 

przygniotło smochód, w którym jechał z synem, zdrowie zaczęło Mu 

szwankować, na turystyczne piesze wędrówki było wybierać się Mu 

coraz trudniej. Pan Kazimierz – nadal wielce aktywny – zamienił je na 

wycieczki i pielgrzymki autokarowe. Zorganizował ich wiele, docierał 

do różnych duchowych miejsc Polski, często zapomnianych.                      

Zawsze znakomicie przygotowany, ciekawie opowiadał, znał wszystkie 

miejsca, do których trafiał i tą wiedzą dzielił się z na trasie. Pomógł mi 

odkryć Licheń. Jeździliśmy tam wspólnie do Sanktuarium Maryjnego na 

coroczne spotkania dziennikarzy katolickich, noszące nazwę „Kościół 

bez tajemnic”. Tam poznał wiele znakomitych postaci polskiego życia 

religijnego – biskupów, księży, dziennikarzy, autorów i reżyserów. 

Dopytywał zawsze o szczegóły, detale, bo wiedział, że kiedy niebawem 

przywiezie tu kolejną grupę, będzie miał coś nowego do powiedzenia. 

Na trasie opowiadał mi o mijanych klasztorach, kościołach czy 



pomnikach przyrody. Jestem Mu wdzięczny za te przystanki                             

w podróżach do i z Lichenia, bo mieliśmy je zawsze w ciekawych, dotąd 

nieznanych mi miejscach. Zawsze odkrywał przede mną coś nowego. 

Dziś zostały po Nim liczne zdjęcia i pamięć, bo On wędruje już po 

innych szlakach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIŁEK WIOSENNY 

Miłek wiosenny (Adonis vernalis L.) jest roślina wieloletnią                   

z rodziny jaskrowatych o wysokości do 30 cm. Liście łodygowe                          

w górnej części łodygi, pierzaste z równowąskimi łatkami podobne do 

kopru. Kwitnie od kwietnia do maja. Na szczycie łodygi znajduje się 

jeden kwiat  o średnicy do 7 - 8 cm o 12 – 20 wąskich płatkach.                   

Kwiat jasnożółty lub złotożółty, błyszczący.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miłek wiosenny 
 

Foto: Andrzej Konopacki  

            Andrzej Wąsikowski 



 

Roślina miododajna zapylana przez błonkówki, muchówki                      

i chrząszcze. Przeważnie ustawiają się do słońca i zamykają w czasie 

niepogody. Owoce to kuliste orzeszki długości do 5 mm, owłosione 

(owłosiona niełupka) z siateczka nerwów i haczykowatym dzióbkiem. 

Miłek wiosenny jest typowym reliktem roślinności stepowej - 

kserotermicznej (ciepłolubnej). Spotkać go można na słonecznych 

zboczach wapiennych, lessowych, gipsowych lub piaszczystych. 

Roślina ta jest szczególnie trująca w okresie kwitnienia, zawiera, 

bowiem glikozydy nasercowe – cymarynę, adonitotoksynę, saponiny. 

Zatrucie powoduje ostre, gwałtowne reakcje wymiotne. Objawami są 

podrażnienie błon śluzowych przewodu pokarmowego i  tonizująco 

działającym na układ sercowo – naczyniowy. Duże dawki objawiają się 

nudnościami, zawrotami głowy, przyspieszoną akcja serca, drgawkami i 

zapaścią. Miłek jest zarazem roślina lecznicza, lecz wszelkie preparaty 

na bazie tej rośliny bezwzględnie należy stosować według wskazań 

lekarza. Ziele miłka wiosennego (Herba Adonidis vernalis) jest lekiem 

nasercowym, lecz jego przedawkowanie może powodować ciężkie 

zatrucie. Grecka nazwa Adonis pochodzi od ukochanego Afrodyty 

rozszarpanego przez dzika, który za zgoda Zeusa wracał, co pół roku na 

ziemie, symbol rozkwitu i zamierania przyrody.  
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Inga Szwedler, Mirosław Sobkowiak – Spotkania z przyrodą – „Rośliny”, Wyd. 
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Krystyna Bonenberg – Aura (dodatek Nr 8/2000) – „Zioła a zdrowie” Kraków 2000 
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