„Zatrzymał się przez chwilę i westchnął. Pochylił się ku dołowi i zobaczył czarny słupek, znak graniczny
wetknięty w kopiec na rogu. Ten się nie zmienił, poczerniał może, ale był taki sam. Znaczek ten pamiętał dobrze,
siedzieli wtenczas przy nim, w pamiętnych dniach lipca, kiedy odjeżdżał na wieść o wojnie” - J. Iwaszkiewicz.
Panny z Wilka. Syrakuzy, kwiecień 1932.

Protokół z zebrania Kół terenowych nr 1, 2, 3 SGP Oddział w Łodzi z dnia
14 października 2019 roku
Dnia 14 października 2019 roku Koła terenowe nr 1, 2, 3 wspólnie zorganizowały
zebranie, wzięło w nim udział 29 osób. Zebranie otworzyli: koleżanka Małgorzata Żurkiewicz
– przewodnicząca kola terenowego nr 1, witając wszystkich przybyłych.
Dalej głos oddano prelegentowi koledze dr. Inż. Tadeuszowi Kośce, który przygotował
wykład pt.: "Znak Graniczny - dokument, świadek zdarzeń, zabytek".
Prezentacja zawierała szereg archiwalnych zdjęć i dokumentów, opisujących
zagadnienia będące przedmiotem wykładu, których historię przybliżył nam kolega Tadeusz.
Za najstarsze znaki graniczne w naszej części Europy uznaje się znaki z 1568 roku
umiejscowione w Saksonii oraz z 1574 roku posadowione w Górach Stołowych koło Szczytnej
na Dolnym Śląsku. Znak z Saksonii to okaz kwarcytu o długości ok. 1,5 m i wysokości 1,0 m z
wyrytym krzyżem i literami A EPS wraz z datą 1586.
Na tablicy słupa granicznego znad rzeki Ełk w Boguszach w powiecie ełckim województwie
warmińsko-mazurskim mamy: „Kiedy Zygmunt August sprawował rządy w państwie ojca ,
a (jednocześnie) margrabia Albert I panował, ów nad Jagiełły dwojga imion starodawnymi
grodami, ten nad krajem Prusów w pokoju piastował władzę, wzniesiony został ten słup, który
miał oznaczać linię graniczną kraju oraz rozgraniczać tereny obu władców roku 1545
miesiąca sierpnia” - (w oryginale tekst łaciński).

ze zbiorów Tadeusza Kośki

Łódź, ul. Farna. fot. T. Kośka

zbioru ZO SGP w Kaliszu

zbioru B. Tomaszewskiego

Repty Śląskie. fot. B Tomaszewski

foto. M Szadkowski
ze zbioru prof. Z. Adamczewskiego

Spotkanie zakończyliśmy dyskusją, która było doskonałą okazją do wymiany
doświadczeń zawodowych i pozazawodowych.
Protokół sporządziła:
Przewodnicząca Kola terenowego nr 3
Edyta Bandzierz
Załącznik:
1. Lista obecności

