
 

 

XIII WRZEŚNIOWY ZLOT INTEGRACYJNY 

KSRM JELENIA GÓRA WAŁBRZYCH 

 

Miejsce: Rezydencja Zadrna – Chełmsko Śląskie ulica Sądecka 102 

Termin: 16-17 września 2022 r. 

Opłaty :  

członkowie KSRM Jelenia Góra bez zaległości w składkach – bez opłat 

osoby towarzyszące – opłata w granicach 300 - 350 zł  

 

Program: 

Dzień pierwszy (16 września piątek) 

Przyjazd godzina 11:30 

O godzinie 12 coś zjemy 

Po posiłku trochę 

pospacerujemy  

Cel spaceru : punkt 

widokowy na górze 

Róg, około 2,5km od 

rezydencji. 

(Róg - szczyt o wysokości 

715 m n.p.m., w południowo-

zachodniej Polsce, w 

Sudetach Środkowych, w 

Górach Stołowych, w paśmie Zaworów.) 



 

 

Z Rogu są różne warianty powrotu w 

zależności od pogody, kondycji i ochoty uczestników. Poniżej 

przedstawiam wariant najdłuższy – całość około 8 km przez kaplicę św. 

Anny i Dwunastu Apostołów 

 

 

Widok z Rogu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niezwykły zabytek 

architektury drewnianej. 

Wybudowane w 1707 r 

przez opata Dominika 

Greyera dla 

sprowadzonych z Czech 

tkaczy. Obecnie można 

oglądać 11 domków. 

Dwunasty „Judasz” 

został całkowicie 

zniszczony w pożarze. W 

tych domkach  w XVIII i 

XIX w. wyrabiano a 

następnie sprzedawano 

w rynkowych 

podcieniach wyroby z 

lnu.  Ciekawe jest to, że 

niektóre z domków są 

do dziś zamieszkiwane. 

Domy pełniły funkcję warsztatów tkackich oraz 

mieszkalne dla rzemieślników. Położenie zespołu nie jest przypadkowe albowiem do 

wyrobu płótna niezbędne są odpowiednie warunki. Przepływający strumień na tyle 

domów pozwalał na moczenie surowego płótna, a południowy stok pozwalał na jego 

suszenie oraz bielenie. Konieczny do bielenia potaż był uzyskiwany z drewna bukowego, 

pochodzącego z pobliskich lasów. 

Niezwykłość architektury zespołu wynika z tego, iż jest to zwarty rząd drewnianych 

domów z podcieniami gdzie każdy z nich wspiera się na trzech słupach. Stromy 

dwuspadowy dach pokryty jest gontami, a ściany połączone w narożach na jaskółczy 

ogon zbudowane są z belek w konstrukcji wieńcowej. Każdy z domów zbudowany jest na 

rzucie prostokąta o wymiarach 7,5x15 m. Mimo niewielkich rozmiarów były to 

funkcjonalne izby. Wnętrze składa się z sieni, kuchni, małego pomieszczenia 

gospodarczego oraz izby głównej o powierzchni ok. 40 m2, która była miejscem życia i 

pracy tkacza. Stały tam zazwyczaj dwa krosna oraz inny sprzęt niezbędny do wyrobu 

płótna. Drugie piętro to strych, magazyn surowców oraz gotowego materiału. 
 
 
 

Kaplica Św. Anny 

Dwunastu apostołów 



Po powrocie do Rezydencji zakwaterowanie: 

Uwaga !!! 

Zakwaterowanie dopiero po spacerze z uwagi na godziny doby hotelowej 

 

Wieczór – biesiada  

 

Dzień drugi (17 września sobota) 

Śniadanie 9-10 – do ustalenia na miejscu , do 11-tej zwalniamy pokoje 

O tego zlotu zamierzamy rozpocząć nowy cykl pod hasłem: 

„Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakiś talent ma” 

Jako pierwsza w ramach tego cyklu wystąpi Maria Jaworska-Tarnawska, 

która zaprezentuje swój talent pod tajemniczym tytułem: 

Co ukręcić ? jak nakręcić ? by odkręcić ? 

 

Obiad około 14 - 15-tej, a potem czas wolny można wracać do domu lub 

nie, jak tam sobie każdy chce.  

 

Uwaga program może ulec zmianie głównie z inicjatywy uczestników 

 


