Kaskli
Pan Edward Wiśniewski...
Pan Edward Wiśniewski to mieszkaniec Legnicy, ojciec, dziadek, emerytowany
nauczyciel geografii, członek PTTK, ale przede wszystkim Pan Edward Wiśniewski to
prawdziwy pasjonat!
Pan Edward Wiśniewski pochodzi z miejscowości Zagaje na Wołyniu. Urodził się
21 lutego 1938 roku. Los nie był dla niego, jak i dla innych urodzonych w tym czasie, łaskawy.
Pana Edwarda dotknęła wojna, to traumatyczne przeżycie zostało z nim na zawsze, ale nie
zniechęciło go do spełnienia swoich marzeń. Pan Edward uczył się w szkole podstawowej
w Mościcach i Kamieniu Wielkim, szkołę średnią (Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Skłodowskiej-Curie) ukończył w Gorzowie Wielkopolskim. Od zawsze interesowała go
geografia, z uśmiechem na ustach wspominał moment, gdy mama kupiła mu pierwszy atlas
geograficzny. Mimo takiego zainteresowania, za namową jednego z nauczycieli udał się na
studia prawnicze. Te studia okazały się dla Pana Edwarda mało atrakcyjne i serce wybrało
Studium Nauczycielskie we Wrocławiu, na kierunku (oczywiście) geografii! Później uzyskał
stopień magistra na Wydziale Nauk o ziemi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz ukończył Studium Podyplomowe Geografii Turystycznej Uniwersytetu
Wrocławskiego. I tak z Wrocławia Pan Edward trafił do Legnicy i zaczęła się jego przygoda
z tym miastem i jego okolicami...
Pan Edward Wiśniewski był nauczycielem geografii w Szkole Podstawowej nr 10
w Legnicy. Trzeba przyznać, że był bardzo aktywnym nauczycielem. Prowadził on koło PTTK
(Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego), organizował obozy wędrowne, za
pośrednictwem, których resocjalizował młodzież. Lubił pracę z młodzieżą, a młodzież z nim.
Świadczą o tym przede wszystkim miłe wspomnienia były podopiecznych, ale też liczne
nagrody. Pan Edward Wiśniewski posiada m.in. Złotą Odznakę PTTK, Złotą Odznakę
“Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży” a także posiada Medal Komisji Narodowej i parę
innych wyróżnień. Pan Edward był także specjalistą ds. Turystki w Urzędzie Wojewódzkim w
Legnicy oraz był asystentem Wydziału Pedagogiki, Turystki i Rekreacji PWSZ (Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej). Zainteresowania naszego bohatera wychodziły i nadal wychodzą
poza Legnicę, gdyż jest przewodnikiem miejskim, terenowym i sudeckim oraz instruktorem
przewodnictwa. W nawiązaniu do informacji o pracy na PWSZ z Legnicy, dodam, że miałam
przyjemność rozmawiać z Panem Markiem Rabskim – współpracownikiem Pana Edwarda.

Panowie pracowali ze sobą właśnie na PWSZ, aktualnie nadal współpracują w PTTK. Pan
Marek Rabski podziwia wiedzę i zaangażowanie Pana Edwarda, który jest dla niego pewnego
rodzaju mentorem. Pan Marek (i ja również) nie zna drugiej tak aktywnej osoby w starszym
wieku!

Fot. Fragment z gazety pochwalający działalność SKKT
Warto wiedzieć, że Pan Edward Wiśniewski przewodniczył jury w konkursie
krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”, to ważne, aby wiedzieć i pamiętać skąd się jest,
a Pan Edward jest na to świetnym przykładem, ponieważ nadal utrzymuje stosunki
z mieszkańcami terenów, które dawniej zamieszkiwał.
Pewnie się zastanawiacie, co tak wpłynęło na zainteresowanie Legnicą Pana Edwarda?
Duży wpływ na to miał śp. Tadeusz Gumiński. To właśnie dzięki kontaktom z nim Pan Edward
opublikował kilka artykułów w „Szkicach Legnickich”. Pan Edward kontynuuje również
przewodnik „Legnica i okolice” zapoczątkowany przez śp. Tadeusza Gumińskiego.

Fot. Okładka Przewodnika turystycznego, którego współautorem
jest pan Edward Wiśniewski
Przewodnik jest świetny dla turystów, ale też dla mieszkańców Legnicy, którzy w
codziennym pędzie nie zwracają szczególnej uwagi na to, co jest dookoła nich. W przewodniku
jest wiele tras pieszych, rowerowych czy samochodowych po Legnicy i okolicach. Warto
poznać nasze miasto trochę bliżej.
Pan Edward Wiśniewski prowadził ranking szkół, który dotyczył aktywności
turystyczno-krajoznawczej „Wędrujemy”. To właśnie kolejny przykład działalności Pana
Edwarda dla młodzieży. Pan Edward stale stara się krzewić krajoznawstwo wśród młodych.
Co bardzo ważne, Pan Edward Wiśniewski od roku 1959 jest związany z PTTK w
Legnicy. Jest zasłużonym i wybitnym działaczem. Pan Edward ma uprawnienia zasłużonego
instruktora krajoznawstwa, instruktora przewodnictwa górskiego i instruktora ochrony
przyrody PTTK, instruktora kształcenia kadr, przewodnika turystki górskiej, honorowego
przewodnika turystki pieszej, przewodnika sudeckiego i terenowego.

Fot. 4. Logo PTTK

Pan Edward Wiśniewski to również twórca ścieżek dydaktycznych, np. „Wąwóz
Myśliborski”. Z jego inicjatywy utworzono Koło PTTK przy Wyższym Seminarium
Duchownym oraz utworzono “Klub sympatyków ciekawych miejsc” w Legnicy. W 2005 roku
nasz bohater otrzymał wyróżnienie od australijskiej Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego
za działalność wychowawczą i szerzenie turystyki. Zorganizował opiekę społeczną nad
dworem w Warmątowicach, gdzie uratował przed zniszczeniem „Kroniki Świata” Hartmanna
Schedla z 1493 r.

Pan Edward Wiśniewski to człowiek niezwykle skromny, inteligentny i podążający za
wyznaczonym celem. W swoim życiu nie działa indywidualnie, lecz zawsze z myślą o innych.
To osoba godna poznania i podjęcia z nią współpracy. Jest w pełni oddany temu co robi.
A wiecie czego Pan Edward wam życzy? Po pierwsze, żebyście nigdy nie doświadczyli wojny,
po drugie życzy wam dużo zdrowia.

