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Drodzy Czytelnicy!
Choć wakacje już za nami, postaramy się, aby tak prędko nie uleciały one z naszej pamięci. Przed Wami specjalne wydanie Nadziei, będące
swoistym pamiętnikiem – zbiorem wspomnień z wyjazdów i wycieczek
zorganizowanych przez Oddział Warszawski PTSR.
Lato było w tym roku dla chorych na SM niezbyt łaskawe – fala
upałów, która zawitała w naszym kraju pod koniec lipca, niejednemu
dawała się we znaki jeszcze przez pierwszą dekadę sierpnia. Z kolei
wrzesień przywitał nas już niższą temperaturą, wiatrem i deszczem.
Prognozy jednak nas nie zniechęciły i pogoda nie pokrzyżowała nam
planów. Najwyraźniej nad cyklem wycieczek z projektu „Sacrum i Profanum” czuwał Święty Jakub – patron podróżujących i pielgrzymów,
wzywany również w modlitwach o pogodę.
Wszystkie wycieczki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.
Miejsca zostały zarezerwowane w mgnieniu oka i już po kilku dniach
od rozesłania informacji trzeba było zapełniać listę rezerwową. Podczas
wszystkich wyjazdów każdy mógł znaleźć coś dla siebie – oprócz sacrum
i profanum mieliśmy również okazję obcować z naturą, zwłaszcza podczas rejsu po Bugu.
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Zapraszamy zatem w sentymentalną podróż po Mazowszu z niniejszym numerem Nadziei. Wierzymy, że będzie ona nie tylko wspaniałą okazją do wspomnień, ale i impulsem do czynnego udziału w wyjazdach organizowanych przez Oddział Warszawski PTSR. Warto
tu wspomnieć słowa Ryszarda Kapuścińskiego: „Podróż przecież nie
zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy w drogę, i nie kończy, kiedy dotarliśmy do mety. W rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej i praktycznie nie kończy się nigdy, bo taśma pamięci kręci się
w nas dalej, mimo, że fizycznie dawno już nie ruszamy się z miejsca.
Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej”.
Z życzeniami udanej lektury i wielu wspaniałych podróży,
Gabriela Peda

Redaguje zespół: Katarzyna Czarnecka, Gabriela Peda
Urszula Dobrzyniec-Konarska, Anna Sobierańska,
Konsultacja naukowa: dr Renata Samocka
Adres Redakcji: Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa
Stwardnienia Rozsianego „Nadzieja”, ul. Nowosielecka 12, 00-466 Warszawa
Numer Konta Bankowego:
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski
BGŻ S.A. III O/Warszawa Filia nr 3 09 2030 0045 1110 0000 0009 8010
Skład, łamanie i druk: 			
LM Promotion www.lmpromotion.pl
Publikacja współfinansowana ze środków PFRON
ISSN 1233-8079

2

Spis treści
Drodzy Czytelnicy ......................................................1
I Abilimpiada PTSR....................................................5
Wycieczka do Lewiczyna i Czerska.............................13
Wycieczka do Sierpca.................................................21
Jeden dzień w Tomaszowie.........................................25
Nadbużańskie szlaki..................................................37
Relaks nad Pilicą.......................................................48

3

Często nieszczęście rozbudza talent
Owidiusz
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I Abilimpiada PTSR
W tym roku niestety nie miałam wakacji. Lipiec trwał w najlepsze, żar lał się z nieba, a ja, zamiast na łonie natury tkwiłam
w dusznej Warszawie. Sumiennie uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez Oddział Warszawski PTSR, gdy niespodziewanie dostałam propozycję wzięcia udziału w I Abilimpiadzie PTSR.
Zaplanowane konkurencje wymagały iście wybitnych uzdolnień
– malowanie, decoupage, zdobienie jajek, lepienie w glinie, oraz
robótki ręczne – szydełkowanie, haftowanie, robienie na drutach…
Spanikowałam nieco, gdyż poza fotografią nie posiadam żadnych
uzdolnień artystycznych. Na szczęście dla mnie przewidziano także ścisłe dyscypliny – szachy, oraz sudoku, którego ogromną wielbicielką jestem od lat.
Utalentowani przedstawiciele wszystkich oddziałów PTSR
w Polsce spotkali się w hotelu Ekwos w Grębiszewie koło Mińska
Mazowieckiego. Z Oddziału Warszawskiego PTSR, poza mną,
wydelegowano również Izę Skonecką i Teresę Drewnowską. Na
miejsce przywiozła nas Iza i po zameldowaniu się w recepcji niezwłocznie udałyśmy się do pokoju.
Sam hotel jest bardzo przestronny, tak jak i nasz pokój. Niestety
zauważyłam kilka mankamentów, mogących sprawić wiele niedogodności osobom niepełnosprawnym. Do korytarzy prowadziły
bardzo ciężkie drzwi, z którymi większość z nas nie dawała sobie
rady. W pokoju natomiast najbardziej niepraktycznie urządzono
łazienkę – brak jakichkolwiek wieszaków, czy półki na kosmetyki,
sprawiał spory dyskomfort.
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Do kolacji zostały jeszcze dwie godziny, jednak niemiłosierny
upał nie pozwalał na spacerowanie czy przebywanie na zewnątrz
w ogóle. Aby więc nieco rozruszać otaczające mnie powietrze wypożyczyłam rower i wybrałam się na przejażdżkę po okolicy.
Po powrocie wszyscy spotkaliśmy się na kolacji. Korzystaliśmy
ze szwedzkiego stołu, a jedzenie było tak smaczne, że ciężko było
odmówić sobie dokładki. Wywołało to we mnie poczucie rekompensaty za brak wieszaków w łazience, bo, w końcu nie bez powodu
mówi się, że najkrótsza droga do serca wiedzie przez żołądek. I nie
dotyczy to tylko mężczyzn…
Po kolacji Przewodniczący Rady Głównej PTSR Tomasz Połeć
powitał wszystkich uczestników i przedstawił gości honorowych –
panią doktor Ewę Gruszkę – neurolog z Wrocławia oraz panią Jarmilę Fajnorovą – sprawczynię całego zamieszania, czyli twórczynię
Abilimpiady dla chorych na SM.
Wieczorem, gdy upał zelżał, mieliśmy czas wolny i wielu z nas
udało się na spacer w pobliżu hotelu. Usytuowany jest on na skraju
lasu, z dala od szosy, a sam teren ośrodka urządzono z myślą o różnych preferencjach, związanych z aktywnym wypoczynkiem. Na
tych najbardziej aktywnych czekają korty tenisowe oraz konie. Dla
spacerowiczów przygotowano muzeum wsi na wolnym powietrzu
z ciekawymi narzędziami niezbędnymi niegdyś do życia i pracy
w gospodarstwie. Od muzeum wytyczono Aleję Filozofów, na której umieszczono tabliczki z aforyzmami sławnych myślicieli.
Aleja prowadzi do mini zoo, gdzie można zobaczyć konie,
króliki, egzotyczne ptaki hodowlane oraz daniele. Drugiego dnia
pobytu, w sobotę, odbyła się abilimpiada, na którą wszyscy cze-
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kali z niecierpliwością. Byliśmy ciekawi szczegółów konkurencji,
a przede wszystkim swoich możliwości. Podczas pierwszej części
biegałam wśród uczestników z aparatem, robiąc zdjęcia do reportażu fotograficznego. Trudno mi jednak było się skupić na swojej
pracy, gdy wokół powstawały istne dzieła sztuki.
Członkinie naszego Oddziału Warszawskiego – Teresa i Iza,
wybrały ceramikę bez wypalania, a konkurowały ze Stanisławem
Mermerem. Wydawać się mogło, że najłatwiej jest tym, którzy
nie mają współzawodników w swej dyscyplinie – Grażyna Sikora
(z Białej Podlaskiej) zdobiła jajka wielkanocne, a Zofia Zalewska
(również z Białej Podlaskiej) upiększała naczynia metodą decoupage. Mimo braku rywalizacji efekt był oszałamiający i z podziwem
obserwowałam jak spod ich rąk wyłaniają się artystyczne perełki.
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Na drugim końcu sali z ciekawością zaglądałam przez ramię
Reginy Zachurzok, która na czystej kartce namalowała… dwukolorowe tło. Przez kolejne dwie godziny powstał piękny, kojący obraz, przedstawiający dwa drzewa na zielonej łące. Pozostali
uczestnicy rozgrywali kolejne partie szach, a cztery panie w skupieniu wyszywały na kanwach logo PTSR. Ja, oraz kilka innych osób
z uwagą śledziliśmy postępy we wszystkich dziedzinach i uwiecznialiśmy je na zdjęciach.
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Druga część abilimpiady odbyła się po obiedzie i uczestnicy
przystąpili do kolejnych konkurencji – robótek na drutach oraz
szydełkowania. Porzuciłam wówczas swój aparat na rzecz sudoku,
w którym rywalizowałam z czterema zawodnikami. Do trzeciego
etapu dostałam się już tylko z jednym przeciwnikiem – z Sylwestrem Niedzielskim, i oboje bardzo długo rozwiązywaliśmy tę najtrudniejszą łamigłówkę. Utknęliśmy w martwym punkcie i niestety
zrezygnowałam, by oddać jeszcze zdjęcia z reportażu. Okazało się,
że i Sylwek nie rozwiązał sudoku do końca i na werdykt musieliśmy
czekać do jutra, gdyż mogła tu zadecydować nawet jedna wpisana
w diagram cyfra więcej.
Przyznam, że presja czasu była dla mnie ogromnie wyczerpująca. Wiem już, że za rok osoby rozwiązujące sudoku i rozgrywające szachy będą konkurować jednocześnie, w osobnej sali, aby nie
rozpraszał ich gwar pozostałych uczestników. Nie będzie trzeba
również przerywać swojej pracy, by oddać zdjęcia reportażowe.
Wnioski wyciągnięte z I Abilimpiady w Polsce przyczynią się do
podniesienia komfortu wszystkich biorących udział w abilimpiadzie za rok.
Po złożeniu wszystkich prac jurorzy udali się na naradę, a pozostali, w oczekiwaniu na kolację dzielili się z innymi swoimi
wrażeniami. Po kolacji czekał nas miły wieczór przy ognisku,
śpiewaliśmy piosenki i rozmawialiśmy, zupełnie zapominając o towarzyszącej nam chorobie. Po pewnym czasie udało mi się namówić kilka osób, abyśmy udali się do hotelu i pograli w bilard.
Tak nastała prawie północ i kolejno każde z nas wyłamywało się
z towarzystwa.
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W niedzielę przy śniadaniu wszyscy siedzieli jak na szpilkach
i nie mogli doczekać się ogłoszenia wyników wczorajszej abilimpiady. Gdy wreszcie przeszliśmy do drugiej sali nastąpiło uroczyste
rozdanie dyplomów i nagród. Z naszego Oddziału Warszawskiego
wszystkie trzy otrzymałyśmy medale: Iza Skonecka złoty, a Teresa
Drewnowska brązowy w kategorii „ceramika bez wypalania”, natomiast ja o włos wygrałam z Sylwkiem i zdobyłam złoty medal
w kategorii „sudoku”. Wszyscy, bez względu na to, które miejsce
zajęli, dostali ogromne torby z upominkami, różniącymi się tylko
w zależności od dyscypliny, w której brali udział.

Po części oficjalnej, gdy emocje już opadły, na podium wyszła
pani Bogna Kantor, która jako specjalistka od ogólnie pojętej informatyki, wygłosiła prelekcję na temat zagrożeń związanych z poruszaniem się w Internecie. Po jej wykładzie głos zabrała Jarmila Fajnorová, która obwieściła, że wszyscy złoci medaliści mają specjalne
zaproszenie na przyszłoroczną X Abilimpiadę SZSM (Slovenský
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Zväz Sclerosis Multiplex) oraz III Międzynarodową Abilimpiadę
na Słowację, jako reprezentacja Polski.

Wiadomość ta zaparła mi dech w piersi, poczułam się ogromnie
zaszczycona. Nie przypuszczałam, że lata rozwiązywania sudoku
w autobusie dla zabicia czasu, zaprocentuje takim przeżyciem jak
wspólny wyjazd we wspaniałym towarzystwie, z ludźmi o tak różnorodnych talentach oraz tak przedsiębiorczych jak Jarmila Fajnorová, która od zera stworzyła tę wspaniałą imprezę. Mam nadzieję,
że w II Polskiej Abilimpiadzie będzie mogło wziąć więcej osób
i będzie więcej kategorii, aby za dwa lata polska reprezentacja na
Słowacji była liczna i niepokonana!
Gabriela Peda
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Piękna nasza Polska cała,
Piękna, żyzna i wspaniała,
Wiele krain, wiele ludów,
Wiele stolic, wiele cudów,
Lecz najmilsze i najzdrowsze
Przecież, człeku, jest Mazowsze.
Wincenty Pol „Piękna nasza Polska cała”
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Wycieczka do Lewiczyna i Czerska
W upalny dzień, 31 lipca br. odbyliśmy kolejną jednodniową
wycieczkę po Mazowszu. Naszym celem było Sanktuarium Matki
Boskiej Grójeckiej w Lewiczynie i zamek w Czersku.
Sanktuarium w Lewiczynie leży przy starym trakcie królewskim warszawsko-krakowskim. Pierwszą świątynię w tym miejscu
zbudowano w XIII wieku. Na miejscu pierwszej, w 1606 roku zbudowano drugą i ta istnieje do dziś. Sanktuarium to zabytek klasy
zerowej, drewniany, z barokowym wnętrzem.

Jan Paweł II jeszcze jako metropolita krakowski, święcił wizerunek Matki Boskiej w Lewiczynie. Parafia przechowuje i wystawia w kościele szaty liturgiczne, których używał.
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Kompleks sakralny w Lewiczynie obejmuje sanktuarium i stacje
Męki Pańskiej, w założeniu parkowym, ozdobione stawem. Pogoda jednak nie sprzyjała spacerom, męczący upał powodował, że
większość wycieczkowiczów szukała ochłody w klimatyzowanym
autokarze.
Sąsiad Góry Kalwarii – Czersk, to jedno z najstarszych miast
na Mazowszu. Leży w starorzeczu wiślanym, na skrzyżowaniu
szlaków handlowych. Początki osadnictwa na wzgórzu, w miejscu obecnego Czerska, datujemy już na epokę kamienną. Pierwsza
znana osada w tym miejscu to VII – VIII wiek, pierwszy zaś gród
to XI wiek.

Wiemy, że w XII wieku Czersk był siedzibą kasztelana i archidiakonatem pod biskupem poznańskim, następnie stał się stolicą
księstwa mazowieckiego, a w 1350 r. uzyskał prawa miejskie. Na
przełomie XIV i XV wieku książę Janusz I Mazowiecki wybudował zamek z dwiema wieżami.
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Miasteczko bardzo zyskało za czasów rządów królowej Bony,
żony Zygmunta Starego. Z jej inicjatywy powstały browary, rozwinął się handel, uprawa winorośli i ogrodnictwo. W czasie potopu
szwedzkiego Czersk stracił na znaczeniu. Szwedzi przegrali bitwę
pod Warką z Czarnieckim i wycofując się zdewastowali miasto
i zamek.

Czersk nigdy już nie odzyskał dawnej świetności. Zmiana biegu Wisły też przyczyniła się do regresu miasta, które straciło na
znaczeniu na rzecz Warszawy.
Zamek w Czersku jest jednym z piętnastu w województwie
mazowieckim, na pewno wartym obejrzenia. Przekonywał nas
o tym pan przewodnik z pobliskiej Góry Kalwarii, pasjonat historii tych ziem. Do dzisiaj zachowana jest część murów i wieże, oraz
fragmenty kościoła zamkowego. Ze szczytu wież można podziwiać
panoramę okolicy. Niektórzy z nas odważyli się pokonać niebezpieczne podejście, aby nasycić oczy wspaniałym widokiem.
Bożena Urbaniak-Persson
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Trzy baszty – w nich bocianów wędrownych siedliska.
Posępna cisza ruin zaległa te mury,
Co wieków pięć swe czoła wznosiły w lazury,
Nim się układły w kształty potężne zwaliska (…)
Kazimierz Gliński „Na ruinach Czerska”
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Wycieczka do Lewiczyna i Czerska
Jest rano i spotykamy się w oczekiwaniu na autokar. Po kilku
minutach przyjechał i wyruszyliśmy na w pełni oczekiwaną wycieczkę. Pierwszym punktem naszej wyprawy jest Lewiczyn z jego
piękną historią, z którą zapoznaje nas Małgosia. Przy okazji otrzymujemy tekst modlitwy za chorych i cierpiących.
Był to koniec lipca, a pogoda była doskonała, było ciepło i mieliśmy nadzieję, że tak pozostanie do końca dnia. I tak też się stało.
Kiedy dojechaliśmy w pobliże kościoła, pojawiły się sady obfitujące
w znaczną ilość drzew owocowych.

Kiedy dotarliśmy do kościoła w miarę sprawnie (o ile pozwalało nam nasze schorzenie) rozpoczęliśmy zwiedzanie pierwszego
zabytku – obrazu Matki Boskiej Lewiczyńskiej. Sam kościół, jak
każdy kościół – ma swój urok i długą historię. Urok mogliśmy zauważyć po przyjeździe, a historia jest w zasadzie lokalną historią
ziemi mazowieckiej.
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Po obejrzeniu kościoła, jego piękna i bogactwa (obrazy, wykończenia), podziwialiśmy równie piękną drogę krzyżową oraz
jeziorko z rybkami, które działały uspokajająco. Po zakończeniu
zwiedzania kościoła i jego pięknego otoczenia, mieliśmy chwilę
na odpoczynek, następnie zaczęliśmy zajmować miejsca w autokarze i pojechaliśmy zobaczyć kolejne miejsce. Podsumowując – było
tu pięknie, jednocześnie dopisująca pogoda sprawiła, że mogliśmy
wiele zobaczyć.
Kolejnym punktem programu naszej wycieczki był Czersk. Po
dojechaniu na miejsce ukazało się niewielkie miasteczko, otoczone
zielenią (jabłonie i inne drzewa owocowe). Czersk posiada mały
rynek i właśnie na tym rynku stanęliśmy. Było to niegdyś piękne
miasteczko, które z czasem podupadło. Rynek już dawno utracił
swój architektoniczny urok, lecz nie stracił swojego ducha.
Po wysłuchaniu historii Czerska, udaliśmy się do perełki tutejszego miasta, czyli do zamku, który popadł w ruinę i był skutecznie rekonstruowany. Ujęła nas swoim pięknem ogromna ilość
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zieleni otaczającej zamek.
Następnie wypadało zdobyć zamek piechotą. Widoki, jak
wcześniej napisałem, były wyjątkowe, a i zwiedzać było co – były
tam wystawione maszyny oblężnicze, które wykorzystywano do
obrony i szturmu murów zamkowych. Interesujące były również
baszty od wewnątrz.
Upał narastał i grupa rozpierzchła się w poszukiwaniu cienia,
na szczęście pani Małgosia doskonale nas zaopatrzyła w wodę,
więc większy upał nam nie doskwierał.

Wycieczka była doskonale zorganizowana. Po zakończeniu
zwiedzania dotarliśmy na obiad, który był doskonałym zwieńczeniem wycieczki.
Jerzy Lewandowski
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Oj, śliczna to ziemia to nasze Mazowsze!
I czysta tam woda, i powietrze zdrowsze!
I sosny roślejsze i dziewki kraśniejsze,
I ludzie mocniejsi i niebo jaśniejsze.
Teofil Lenartowicz „Jak to na Mazowszu”
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Wycieczka do Sierpca
Był to piękny letni dzień, ciepły i słoneczny od samego rana.
Przed wyruszeniem na wycieczkę grupa spotkała się przed biurem PTSR w Warszawie, a następnie wsiadła do autokaru. Zaczęła się ciekawa podróż, poznałem wielu nowych ludzi, miłych,
uprzejmych i sympatycznych współtowarzyszy wycieczki, mających
wspólną cechę – byli chorzy na stwardnienie rozsiane. Ruszyliśmy
w drogę.
Po dotarciu do Sierpca, a dokładniej do Sanktuarium Matki
Bożej Sierpeckiej, rozpoczęliśmy zwiedzanie. Sanktuarium było
piękne, pani Magda wzięła wodę z tutejszego źródła, znajdującego
się wewnątrz Sanktuarium. Po zakończonym zwiedzaniu wsiedliśmy do autokaru i zostaliśmy zawiezieni do kolejnego obiektu do
zwiedzania, do muzeum Wsi Mazowieckiej.
Muzeum owe okazało się bardzo duże i rozbudowane (…),
bogate we wszelakiego rodzaju pamiątki z epoki. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od kupna biletów, pani Małgosia załatwiła wszystkie
formalności i mogliśmy wejść na teren i podziwiać piękno Mazowieckiej wsi. Przeczytaliśmy na początku informacje związane
z tym muzeum, następnie zawędrowaliśmy do budynku, w którym była świetlica i pokazano nam metody układania papierowych
kwiatów. Kwiaty były piękne i mozolnie ułożone, co prawda z krepiny, ale wzbudzały ogromny podziw swoją delikatnością i wyglądem.
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Dalej kolejno było muzeum figurek, wykonanych z drewna
(bardzo piękne) i stajnia z pojazdami (dorożkami i uprzężami dla
koni). Następnie była chwila odpoczynku i zwiedzanie domu szlacheckiego, skromnego, ale zadbanego i czystego.

Kolejnym etapem było odwiedzenie wsi mazowieckiej i wszystkiego, co było na niej potrzebne do życia. Pokazano nam dawny
młyn, kościół, wiele chałup oraz pasiekę (co było bardzo ciekawe).
Dzięki temu, że dzień był ładny i ciepły jedliśmy obiad na
świeżym powietrzu.
Po posiłku udaliśmy się w drogę powrotną do Warszawy.
Jerzy Lewandowski
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A może byśmy tak, jedyna,
wpadli na dzień do Tomaszowa?
Może tam jeszcze zmierzchem złotym
ta sama cisza trwa wrześniowa...
Julian Tuwim „Przy okrągłym stole”
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Jeden dzień w Tomaszowie
21 sierpnia wybraliśmy się na jeden dzień do Tomaszowa
Mazowieckiego. Wyjątkowość tej wycieczki polegała na tym, że
pojechaliśmy do miasta, a przez większość czasu przebywaliśmy
wśród unikatowych wytworów natury. W planach bowiem mieliśmy zwiedzanie Grot Nagórzyckich, Muzeum Rzeki Pilicy oraz
Niebieskich Źródeł.
Pierwszym punktem programu były Groty Nagórzyckie, powstałe wskutek eksploatacji osadów skalnych, liczących sobie prawie 100 milionów lat.

Sztuczne wyrobiska są pozostałością po kopalni piasku szklarskiego, wydobywanego już w XVIII wieku. Obecnie groty są zagospodarowane na potrzeby turystyki, a jaskinie można zwiedzać
jedynie z przewodnikiem.
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Jeszcze przed wycieczką zostaliśmy poinstruowani, aby zabrać
ze sobą ciepłe rzeczy. W grotach panuje temperatura ok. 9°C przy
wysokiej wilgotności, a zwiedzanie trwa około 40 minut. Pani
przewodnik oprowadziła nas po udostępnionej trasie, która liczy
sobie około 160 metrów.
Po zapoznaniu się z historią tego niezwykłego miejsca przeszliśmy do dalszej części korytarza. Mimo wąskich przejść, osoby niepełnosprawne nie miały problemu z poruszaniem się po jaskiniach,
gdyż wszędzie ułożona była równa podłoga z drewnianych desek.
Zatrzymywaliśmy się przy grotach, w których umiejscowiono dość
specyficzne eksponaty.
W jednej z grot przywitał nas ich legendarny lokator – słynny
okrutnik, zbój Madej. Miał on mieć tutaj swoje legowisko w postaci skalnej półki na końcu najdłuższego korytarza. Teraz, przy
wejściu do niego, stoi bardzo realistyczny wizerunek Madeja naturalnej wielkości.
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Kawałek dalej mogliśmy ujrzeć postać samego diabła. Legenda głosi, że pewien chłop rozpoznał go po tym, że ten kazał mu
w zamian za przysługę odpoczywać w dni powszednie, a pracować
w niedzielę. Przyznam, że skłoniło mnie to do rozmyślań na temat
obecnych realiów…

Po opuszczeniu tego wybitnie chłodnego miejsca wyszliśmy na
ciepłe słoneczko. Podczas, gdy w Warszawie przez cały dzień padał deszcz, pogoda w Tomaszowie niesłychanie nam dopisywała.
Z Grot Nagórzyckich udaliśmy się do Skansenu Rzeki Pilicy –
pierwszego, i jak do tej pory jedynego w Polsce muzeum na wolnym powietrzu, poświęconego rzece. Od 2000 roku w skansenie
zgromadzono eksponaty związane z dziedzictwem przyrodniczo-historycznym regionu Pilicy i Nadpilicza.
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Niestety skansen nie jest położony nad samą rzeką, za to powstał na jej dawnym dnie. Na jego teren weszliśmy przez okazałą
drewnianą bramę Mościckiego, ustawioną tutaj 2 miesiące wcześniej. Jest ona dokładną repliką bramy z 1934 roku, prowadzącej
do nowo zbudowanego zwierzyńca dla czterech bizonów, ofiarowanych ówczesnemu prezydentowi RP – Ignacemu Mościckiemu.
Zwierzyniec utworzony był w sosnowym borze, będącym pozostałością dawnej Puszczy Pilickiej.
Po wejściu na teren skansenu przywitało nas dwoje przewodników, podzieliliśmy się więc na dwie grupy i przystąpiliśmy do
zwiedzania.
Najcenniejszym eksponatem skansenu jest drewniany młyn
znad Luciąży, będącej lewym dopływem Pilicy. Obok młyna znajduje się unikatowa kolekcja ponad trzydziestu kamieni młyńskich,
z których najstarsze mają nawet 100 lat. Po zapoznaniu się z „sercami młyńskimi”, udaliśmy się do wnętrza młyna, w którym na
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pierwszym poziomie znajduje się ekspozycja makiet różnych młynów, nie tylko wodnych. Pani przewodnik wyjaśniła nam wiele
nurtujących nas zagadnień – dowiedzieliśmy się, czym się różnią
wszystkie rodzaje mąki i na czym polegają te różnice na każdym
etapie produkcji.
Młyn posiada jeszcze dwie kondygnacje, niestety jednak nie
każdy mógł je zobaczyć. Na górę prowadzą ciasne i strome schody,
których nie da się pokonać na wózku, a i o kuli też trudno. Ci, którzy byli w stanie je pokonać, mogli zobaczyć kolekcję dawnych wag
wiejskich – przezmianów, oraz żelazek, młynków do kawy i pieprzu, śrutowników i wielu innych domowych sprzętów, używanych
przez mieszkańców okolicznych terenów. Najbardziej intrygującym
naczyniem była ręczna maszynka do… kręcenia lodów.
Na poddaszu młyna znajduje się wystawa, upamiętniająca walki rozegrane nad Pilicą na początku I wojny światowej. Zaprezentowano tu między innymi broń, mundury, mapy i ryciny oraz
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zbiór pocztówek propagandowych. Prawdziwą perełką jednak są
unikatowe dokumenty i zdjęcia, oraz inne autentyczne pamiątki
z I wojny światowej znalezione dotychczas na nadpilickich pobojowiskach. Ciekawostką z dziejów skansenu jest fakt, że stoi on
dokładnie w miejscu jednej z bitw, które miały miejsce na tych
terenach w 1945 roku.
Po zwiedzeniu młyna wyszliśmy na zewnątrz, gdzie ku uciesze wielbicieli militariów przeszliśmy do plenerowej ekspozycji
o nazwie „Fortyfikacje Linii Pilicy”. Ogromne wrażenie zrobiły
na nas pojazdy wojskowe, wydobyte z Pilicy po wojnie. Fakt, że są
one w nienagannym stanie i w każdej chwili można je uruchomić,
wzbudziły w nas wielki podziw.
Dalej przeszliśmy do tak zwanego „wędrującego bunkra”. Jest to
żelbetowy schron typu „Tobruk”, przeniesiony 3 lata wcześniej ze
wsi Włodzimierzów pod Sulejowem. Wchodził on w skład fortyfikacyjnej „Linii Pilicy”, budowanej przez Niemców w 1944 roku.
Do wnętrza bunkra można było wejść i zapoznać się z panującymi
w nim warunkami.
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Ciekawostką jest to, że II serię popularnego serialu „Czterej
pancerni i pies” nagrywano w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego. Obok schronu umieszczono tablicę z mapą z zaznaczonym
na niej Szlakiem Czterech Pancernych.
Dowiedziałam się, że tydzień po naszej wycieczce skansen
wzbogacił się o nowy, niemiecki, żelbetowy schron wartowniczy
z II wojny światowej, zwany „garnkiem Kocha”. Bunkier, ważący
ponad 6 ton, przeniesiono tutaj ze stacji kolejowej Łódź-Widzew.
Choć ta spektakularna operacja nas ominęła, załapaliśmy się
za to na czasową wystawę pt. „Pilickie przeprawy”. Obok zdjęć,
map, planów i rycin, zobaczyć można było niezwykle drobiazgowo
wykonane makiety budowli hydrotechnicznych znad Pilicy.
Przed wejściem do budynku z wystawą stoją trzy radzieckie
armaty dywizyjne oraz fragmenty innych dział: podpory, lufy oraz
łoża od armat i działek radzieckich, niemieckich i francuskich.
Ogromną ciekawostką jest stojący w pobliżu armat krzyż przy-
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drożny ze wsi Kurnędz koło Sulejowa, wykonany w 1945 roku z…
lufy od radzieckiej armaty i łusek od nabojów do armaty niemieckiej. Po 65 latach mieszkańcy wsi zastąpili go murowaną kapliczką
i zaproponowali przeniesienie krzyża do Skansenu Rzeki Pilicy.
Udając się powoli do wyjścia, minęliśmy odrestaurowany drewniany budynek poczekalni kolejowej z Czarnocina (poprzednia nazwa: Wolbórka), zwanej „stacyjką Reymonta”. Tuż przy wyjściu stoi
domek pochodzący ze Spały, służący niegdyś jako leśna toaleta dla
cara Mikołaja II i jego świty.

Ze Skansenu Rzeki Pilicy udaliśmy do rezerwatu przyrody nieożywionej „Niebieskie Źródła”, znajdującego się po drugiej stronie drogi. Rezerwat powstał w 1961 roku i obejmuje obszar około
29 hektarów. Znajdują się tu wywierzyska krasowe – jedne z najciekawszych zjawisk krasowych w Europie. Dla ochrony siedlisk
naturalnych, rezerwat włączono do sieci NATURA 2000. Poza
kaczką krzyżówką rezerwat jest ostoją około 75 gatunków ptaków,
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w tym takich osobliwości jak remiz, zimorodek, ohar, czernica,
cyraneczka i gągoł. Ponadto stwierdzono tu 400 gatunków roślin
naczyniowych, w tym grupę roślin ściśle chronionych.

Po wejściu na teren rezerwatu naszą uwagę zwróciła ogromna
liczba kaczek krzyżówek, podpływających na nasz widok do brzegu. Ptaki te są symbolem rezerwatu i zachowują się jak oswojone.
Do tego dochodzi fakt, że dorosłe osobniki przechodziły wówczas
pierzenie i nie były zdolne do lotu. Młode kaczuszki natomiast, nie
bały się ludzi zupełnie i z odległości jednego metra udało mi się je
sfotografować jak odpoczywały w trawie.
Idąc dalej, z podziwem komentowaliśmy niesamowicie przejrzystą wodę basenów źródliskowych. Nie bez powodu miejsce to
nazywane było niegdyś „Modrymi Wodami”.
Zwieńczeniem naszego spaceru wzdłuż tego wyjątkowo czystego zbiornika, były tytułowe Niebieskie Źródła. Widok rzeczywi-
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ście jest niecodzienny – na dnie objawiła się nam lazurowa plama
z bąbelkującą wodą. I to właśnie jest to tajemnicze wywierzysko
krasowe, które wbrew pozorom da się łatwo wytłumaczyć.
Tomaszów Mazowiecki leży na obszarze Kredowej Niecki Tomaszowskiej. Skały kredowe, jak inne wapienie, ulegają krasowieniu, czyli rozpuszczaniu przez wody powierzchniowe i podziemne.
Miejsce, w którym wody te wypływają na powierzchnię nazwano
wywierzyskiem. To jednak nie wszystko. W Niebieskich Źródłach
mamy do czynienia z drugim, jeszcze łatwiej wytłumaczalnym zjawiskiem optycznym.
Widoczne na dnie zbiornika skały wapniowe, w rzeczywistości
są białe, jednak wskutek rozszczepienia światła, ludzkie oko widzi
je jako niebieskie. Odcień zależy od natężenia światła, zupełnie jak
na basenie, wyłożonym białymi kafelkami. Jest to możliwe dzięki
niezwykle czystej, przejrzystej wodzie. Kolejną, wyjątkową właściwością tego miejsca jest to, że woda tutaj nigdy nie zamarza, gdyż
jej temperatura przez okrągły rok wynosi 9°C.
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Na Niebieskich Źródłach zakończyliśmy naszą wycieczkę. Pełni wrażeń udaliśmy się na obiad do pobliskiego ośrodka, położonego nad Pilicą. Po posiłku mieliśmy czas wolny i nie byłabym sobą,
gdybym nie poszła nad rzekę zrobić kilku zdjęć. Trzeba przyznać,
że nie bez powodu mówi się, że Pilica jest jedną z piękniejszych
rzek Polski. Ale tak na dobrą sprawę, czy w Polsce są rzeki, które
nie są piękne?
Gabriela Peda
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Bugu rozkoszny, co przed moim okiem
Kryształ swój lejesz swobodnym potokiem!
Jeśli nie przerwie głos mój twego biegu,
Posłuchaj, co ci zanucę na brzegu (…)
Franciszek Dionizy Kniaźnin „Do Bugu”
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Nadbużańskie szlaki
Wycieczka do Serpelic była ostatnią, czwartą z cyklu „Profanum i Sacrum” wycieczką, zorganizowaną przez Oddział Warszawski PTSR. W poniedziałek 2 września, mimo dość kapryśnej
pogody, udaliśmy się do jednego z najbardziej uroczych zakątków
Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. Dla niektórych
z nas była to podróż sentymentalna. Serpelice były bowiem popularną miejscowością letniskową jeszcze w latach 90. ubiegłego
wieku i sama miałam wówczas okazję być tam na wczasach z rodzicami.
Na pokładzie autokaru jechał z nami gość specjalny – Ojciec
Wacław Oszajca, uhonorowany w ubiegłym roku najwyższym odznaczeniem PTSR „Ambasador SM”. W trakcie podróży opowiedział nam o drodze krzyżowej Via Dolorosa w Jerozolimie, której
to odwzorowaniem jest Kalwaria Podlaska w Serpelicach – pierwszy punkt w programie naszej wycieczki.
Zanim weszliśmy na kalwaryjski szlak, wstąpiliśmy do Parafii
Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Jest to malowniczy drewniany
kościółek z dwiema wieżami, do którego przylega Klasztor Braci
Mniejszych Kapucynów. Przed wejściem spotkaliśmy się z Bratem
Mirkiem, który wprowadził nas do środka i opowiedział nam historię zarówno kościoła, jaki i klasztoru oraz drogi krzyżowej. Wewnątrz mogliśmy podziwiać ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej
oraz witraże okienne z postaciami świętych.
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Historia samego kościoła sięga końca lat 40. ubiegłego wieku.
Wybudowano go w zaledwie dwieście dni roboczych, natomiast
klasztor dobudowano dziesięć lat później. Budowle te, wraz z Kalwarią Podlaską, położoną w pobliskim lesie, stanowią Sanktuarium
Męki Pańskiej. W projekty, budowę oraz wystrój kościoła i kaplic
drogi krzyżowej zaangażowali się kapłani oraz mieszkańcy pobliskich miejscowości.
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Po wyjściu z kościoła udaliśmy się do pobliskiej Kalwarii Podlaskiej. Jak już wspomniałam, jest ona odwzorowaniem drogi krzyżowej w Jerozolimie. Budowa jej trwała znacznie dłużej niż kościoła we wsi. Pomysłodawcą był Brat Adam, który w 1980 roku
przywiózł z Ziemi Świętej 50 kg kamieni i ziemi z jerozolimskiej
Via Dolorosa. Pomogły mu w tym takie sławy jak Zbigniew Boniek, Stanisław Terlecki, Władysław Żmuda czy Józef Młynarczyk.
Dzięki parafianom, którzy udostępnili fragmenty swoich działek,
udało się wytyczyć trasę jak najwierniej oddającą ukształtowanie
terenu oryginału. Już 20 lutego 1981 roku wkopano drewniane
krzyże w miejscach przyszłych czternastu stacji Drogi Krzyżowej.
Dalsze prace trwały mimo wybuchu stanu wojennego, i tak, przez
10 lat wzniesiono dziewięć kapliczek, oraz kościółek i Golgotę na
wzgórzu.
Spacer rozpoczęliśmy przy pierwszej kapliczce, gdzie wspólną
modlitwę poprowadził Ojciec Oszajca oraz Brat Mirek. Stamtąd
udaliśmy się w dalszą drogę, mijając po drodze Górę Krzyży z set-
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kami krzyży wotywnych, przyniesionych tu przez pielgrzymów
z całej Polski. Niestety, dla niektórych z nas Droga Krzyżowa była
niemożliwa do przebycia. Koleżanki i koledzy, poruszający się na
wózkach, nie byli w stanie przebrnąć przez piaszczyste leśne dukty,
nawet z pomocą naszych silnych wolontariuszy. Ponadto trasa wiedzie prawie cały czas pod górę, w związku z czym ciężko było ją
pokonać przy silnej męczliwości. Na Golgotę dotarło jednak sporo
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z nas i po zejściu na dół podzieliliśmy się wrażeniami z tymi, którzy nie weszli na górę.
Całe szczęście, z następnej atrakcji mogliśmy skorzystać wszyscy bez wyjątku. Dla mnie osobiście, był to przysłowiowy gwóźdź
programu naszej wycieczki, a mianowicie rejs po Bugu. W tę krótką podróż zabrali nas miejscowi bracia Bobińscy, którzy sami zbudowali niezwykle stateczek turystyczny o niezwykłym klimacie.
Do dyspozycji mieliśmy jeszcze drugą łódź, dzięki czemu mogliśmy sobie robić nawzajem zdjęcia.

Z Serpelic wyruszyliśmy w górę rzeki i już za chwilę mijaliśmy
spokojne, sielskie krajobrazy. Po prawej stronie na brzegu leniwie
pasły się krowy, a z głośników dobiegała muzyka rodem z kresów
wschodnich. Po kilku minutach naszym oczom ukazała się przygarbiona czapla siwa, posępnie wypatrująca zdobyczy w odmętach
Bugu. Gdy się zbliżyliśmy, z gracją baletnicy wzbiła się ku niebu
i opuściła stanowisko. Rejs niestety był bardzo krótki. Przed nami
widniała dzika wyspa, za którą musieliśmy już zawrócić, płosząc
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kolejne czaple. Może więc nawet i lepiej, że nie za długo mąciliśmy
spokój podlaskiej przyrodzie?

W tym miejscu muszę wyjaśnić, że znajdowaliśmy się na terenie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. Ale najpierw
warto wspomnieć o samym Bugu – rzece niezwykłej ze względu
na swe unikatowe walory krajobrazowe i przyrodnicze.
Ciekawostką jest fakt, że do 1962 roku Bug uznawany był za
najdłuższy dopływ Wisły. Tego w szkole uczyli się jeszcze moi
rodzice. Źródła Bugu znajdują się na Ukrainie, dalej rzeka płynie
ku Polsce, stanowiąc po drodze naturalną granicę na odcinku 363
km z Ukrainą i Białorusią. Łączna długość Bugu wynosi 772 km,
z czego 582 km płynie w Polsce. Co więc powoduje, że Bug jest
rzeką tak niezwykłą?
Otóż na tle innych rzek europejskich wyróżnia się ona swym
naturalnym charakterem na bardzo długim odcinku w Polsce. To
z kolei spowodowane jest małym zainteresowaniem władz Polski
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powojennej, aby Bug uregulować. Dzięki temu, po wejściu do Unii
Europejskiej, Dolinę Środkowego oraz Dolnego Bugu włączono do
europejskiej sieci ochrony ptaków i ich siedlisk NATURA 2000.
Cała Dolina Bugu została ponadto uznana za bardzo ważny europejski korytarz ekologiczny.

Ze względu na bogactwo roślin i zwierząt, w tym gatunków
rzadkich i chronionych, w 1994 roku powołano Park Krajobrazowy
Podlaski Przełom Bugu i to właśnie na jego terenie znajdują się
Serpelice. Piękno parku polega na licznych wcięciach rzeki w naturalnych przeszkodach terenu, takich jak chociażby wzniesienia.
W miejscach tych, nazwanych przełomem, dno doliny często się
zwęża, czemu nierzadko towarzyszą strome, urwiste zbocza.
Długość Bugu w granicach parku krajobrazowego wynosi 93
km. Kwestie administracyjne spowodowały, że prawy brzeg Bugu
nie został objęty ochroną. Znajdował się on wówczas w województwie białostockim i władze uznały, że utworzenie parku krajobrazowego zahamuje wzrost gospodarczy. Czas pokazał, że czło-
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wiek podjął błędną decyzję – przemysł na tym terenie nie powstał,
a brak terenów chronionych ujmuje atrakcyjności prawobrzeżnemu
przełomowi Bugu. Całe szczęście w Serpelicach mogliśmy podziwiać niezmienione ludzką ręką nadbużańskie brzegi i moim zdaniem właśnie to było największą atrakcją tej wycieczki.
Kilka minut później dojechaliśmy do Zabuża, gdzie mieliśmy
zjeść obiad. Mile zaskoczyło mnie miejsce, w którym Małgosia
zamówiła nam posiłek. Jest to dwór z XIX wieku, nazywany „pałacykiem Oleksego” bowiem do 2006 roku był on przystanią dla
prominentów SLD.
Dwór usytuowany jest na skarpie, z której roztacza się przepiękny widok na Bug. Po obiedzie, w kilka osób udaliśmy się nad
rzekę. Za dworem znajduje się niepozorna furtka, za którą znajdują
się schody, prowadzące w dół do samej rzeki. Niczym w Tajemniczym Ogrodzie zeszliśmy po stromych schodkach, nad którymi
rozpościera się tunel z dzikich drzew.
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Staliśmy chwilę, podziwiając uroki tego niezwykłego miejsca,
nie bacząc na padający deszcz. Dzięki naszej ciekawskiej naturze
mieliśmy okazję zobaczyć prom linowy „Ziemia Mielnicka”. Ściślej
mówiąc, jest to prom górnolinowy, który zaczepiony jest do liny,
przebiegającej nad wodą. Z podziwem obserwowaliśmy, jak pan
promowy za pomocą siły własnych mięśni przeciąga linę promu.
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Przyznam, że byłam oczarowana widokiem nadbużańskich
krajobrazów, zwłaszcza, że wokół panowała cisza, spokój i wolniejsze tempo niż w Warszawie. Niestety był to już koniec naszej
wycieczki i do autokaru wróciłam niechętnie, łapczywie pochłaniając wzrokiem otaczające mnie widoki.
Do Warszawy dojechaliśmy ze świadomością, że to ostatnia
nasza wycieczka z Oddziałem Warszawskim PTSR w tym roku.
Pogoda natomiast nie pozwoliła nam zapomnieć, że nieuchronnie
nadchodzi jesień. Z niecierpliwością czekam na przyszły rok i kolejne, ciekawe wyjazdy za miasto.
Gabriela Peda
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Rzeko, rzeko moja rodzinna,
-burząca się przeciw mym słowom
zrosła się ze mną twa toń zimna
i stałaś się moją połową.
Lubię zanurzać rękę w tobie,
wciąż darzyć pieszczotą grzbiet fal,
słuchać jak gwarzysz tak o sobie
i patrzeć jak płyniesz hen w dal.
Jerzy Sosnowski „Pilica”
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Relaks nad Pilicą
17 października wyjechaliśmy na dwudniowe warsztaty psychologiczne do ośrodka PROeM w Zakościelu koło Inowłodza,
niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego.
Na miejsce przyjechaliśmy gdy było już ciemno, więc niewiele mogliśmy zobaczyć. Po obiadokolacji poznaliśmy nieco teren
ośrodka. Dał się on we znaki zwłaszcza osobom na wózkach – wystające liczne korzenie oraz piaszczyste ścieżki znacznie utrudniały
przemieszczanie.
Po zakwaterowaniu się w domkach wśród rosłych sosen, spędziliśmy wieczór, oraz następny dzień na warsztatach psychologicznych. W wolnych chwilach mogliśmy udać się na spacer po terenie
ośrodka, który jest położony na stromym, wysokim brzegu Pilicy.
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W tym miejscu rzeka utworzyła ostre zakole, w którym powstała piaszczysta wyspa, porośnięta z jednej strony bujną roślinnością. Na wyspę przerzucony został drewniany wiszący mostek,
malowniczo wkomponowany w krajobraz, w oddali zaś, majaczy
sylwetka kościoła św. Idziego w Inowłodzu.
Temu właśnie kościołowi Zakościele zawdzięcza swą nazwę,
gdyż to za nim przebiega granica Inowłodza. W samym Zakościelu
niewiele jest jednak miejsc do zwiedzania. Jedynie w pobliskich lasach znajduje się kilka poniemieckich schronów Linii Pilicy z 1944
roku, będących prawdziwą gratką dla miłośników architektury militarnej.
Niestety, wszystko co dobre kiedyś się kończy i nasz pobyt również dobiegł końca. Ostatni dzień przywitał nas gęstą mgłą, którą
niebawem rozgoniło ciepłe słońce, odsłaniając piękno złotej polskiej jesieni. Aura sprzyjała zwiedzaniu, więc w drodze powrotnej
do Warszawy, z chęcią udaliśmy się do kościoła św. Idziego w Inowłodzu.
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Kościół wybudowany został w XI wieku, choć niektóre źródła
podają, że w XII. Usytuowany jest on na wysokim wzgórzu, skąd
roztacza się panorama Inowłodza i doliny Pilicy. W swej pierwotnej, romańskiej formie miał on charakter nie tylko sakralny, ale
i obronny, co było dość powszechne w średniowieczu. Na przestrzeni wieków kościół wielokrotnie atakowano, niszczono i palono, wskutek czego do XX wieku dotrwały jedynie jego ruiny.
Obecna budowla wzniesiona została w 1936 roku według odmiennej koncepcji architektonicznej, posiada jednak ona cechy kościoła
romańskiego.
W samym Inowłodzu znajduje się jeszcze odrestaurowany zamek królewski z XIV wieku, ufundowany przez Kazimierza Wielkiego. Do niedawna w miejscu tym znajdowały się jedynie pozostałości gotyckiej warowni. Obecna forma jest wynikiem prac
rekonstrukcyjnych, które objęły zamek w ostatnich kilku latach.
Nie mogliśmy jednak zajrzeć do środka – była sobota i brama na
dziedziniec była zamknięta.
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Kilkoro z nas miało możliwość zwiedzić zamek poprzedniego
dnia. Wewnątrz mieści się muzeum, warto również wejść na wieżę,
z której rozpościera się widok na Inowłódz i górujący nad okolicą
kościół św. Idziego.

Naszą krótką wycieczkę zakończyliśmy na przyjrzeniu się zamkowi z okien autobusu, jednak wart jest on ponownego odwiedzenia. Jeśli będę miała jeszcze okazję być w Inowłodzu, nie omieszkam wejść na wieżę zamku, by jeszcze raz zobaczyć całą okolicę.
Gabriela Peda
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