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Subiektywny spacer po zawartości tomu 
Tomasz Kwiatkowski, Szymon Baron

Bałkany każdemu z nas kojarzą się inaczej. 
Zamykasz oczy i czujesz na języku słony 
ser czy ćevapćići zapijane winem albo 
widzisz przełom Tary ze strzelistymi ścia
nami wąwozu. Słyszysz w głowie piosenki 
„w stylu Bregovića” albo szczekanie pas
terskich złośliwców na halach gór Macedo
nii. Myślisz o przyjaznych, radosnych 
ludziach i nie możesz wyjść ze zdziwienia, 
jakich niegodziwości niektórzy z nich się 
dopuścili, ile wycierpieli inni.
A bogactwo historii, różnorodne krajobra
zy, wciąż dzikie góry...

...Mamy więc z jednej strony Bałkany 
widziane oczyma żyjącego w Polsce Chor
wata z Vukovaru, z drugiej zaś impresje 
Polaków zakochanych w Bałkanach 
na tyle, by tam zamieszkać. Uzupełnie
niem ich artykułów są relacje z wędrówek 
po mniej znanych górach Bałkanów albo 
wręcz przeciwnie, po ich Koronie, organi
zowanych przez nasze Oddziały z Nowe
go Sącza i Bielska-Białej, a także solidna 
dawka wiedzy na temat geologii Bałka
nów. Artykuły działu wiodącego, podob
nie jak w przypadku tomu poświęconego 
Syberii, zawierają solidną dawkę wiedzy 
praktycznej, pomocnej w przygotowaniu 
własnej wyprawy.
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Subiektywny spacer 
po zawartości tomu

B
ałkany każdemu z nas kojarzą się inaczej. Zamykasz oczy i czu- 
jesz na języku słony ser czy ćevapćići zapijane winem albo widzisz 
przełom Tary ze strzelistymi ścianami wąwozu. Słyszysz w gło
wie piosenki „w stylu Bregovića” albo szczekanie pasterskich złośliwców 

na halach gór Macedonii. Myślisz o przyjaznych, radosnych ludziach i nie 
możesz wyjść ze zdziwienia, jakich niegodziwości niektórzy z nich się do
puścili, ile wycierpieli inni. A bogactwo historii, różnorodne krajobrazy, 
wciąż dzikie góry... Fascynowało nas to na etapie wyboru tematu wiodą
cego i nakręcało do podzielenia się z Wami tą różnorodnością.

Mamy więc z jednej strony Bałkany widziane oczyma żyjącego w Pol
sce Chorwata z Vukovaru, z drugiej zaś impresje Polaków zakochanych 
w Bałkanach na tyle, by tam zamieszkać. Uzupełnieniem ich artykułów 
są relacje z wędrówek po mniej znanych górach Bałkanów albo wręcz 
przeciwnie, po ich Koronie, organizowanych przez nasze Oddziały z No
wego Sącza i Bielska-Białej. Jest także solidna dawka wiedzy na temat 
geologii Bałkanów. Artykuły działu wiodącego, podobnie jak w przy
padku tomu poświęconego Syberii, zawierają sporo wiedzy praktycznej, 
pomocnej w przygotowaniu własnej wyprawy.

Nawiązanie do wiodącego tematu znajdziemy poniekąd w dziale Czło
wiek i góry. Jako że Wołosi migrując z Bałkanów na północ osiedlili się 
m.in. w Beskidach, pojawił się tu artykuł o nich i tradycjach pasterskich 
w Beskidach. Stąd już tylko krok do Źródeł pognania Żywiecczyzny w dziale 
Dziedzictwo czy Zaginionych wiosek Żywiecczyzny, które chcemy ocalić od za
pomnienia w pięćdziesięciolecie powstania Jeziora Żywieckiego.
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Nieco miejsca poświęcamy Karpatom Wschodnim: mamy nostalgicz
ny tekst o nieistniejącym już schronisku Warszawskiego Klubu Narciar
skiego w Rafajłowej i zabawną huculską historyjkę z wilkołakiem w tle.

Miłośników kolei zachwyci Orient Express — artykuł otwierający te
goroczne Varia. Znajdziemy tu solidną porcję wiedzy o jednej z najsłyn
niejszych linii kolejowych i pokonującym ją „królu pociągów”, a w tle 
kapelusze, monokle i aromat cygar.

Obraz Tatr w tegorocznym „Pamiętniku” to zbiór impresji. Mamy 
trzecią część wspomnień Jana Sawickiego, motywy łowieckie (czyli po- 
lowactwo) w śpiewkach góralskich i współczesną historię bez happy endu. 
Każdy z tych tekstów znalazł się w innym dziale.

Tegoroczny tom otwiera artykuł o wolontariacie — ruchu ludzi „po
zytywnie zakręconych”, którzy robią rzeczy pożyteczne z potrzeby serca. 
Jan Krzeptowski-Sabała opisuje wolontariat Tatrzańskiego Parku Naro
dowego. Jest to temat szczególnie nam, jako wolontariuszom górskich 
parków narodowych, bliski.

Tomas^ Kwiatkowski
Szymon Baron



Jan Krzeptowski-Sabała

Wolontariat dla Tatr

W
 1909 roku Mariusz Zaruski powołał do życia organizację 
ratunkową opartą na pracy ochotników, czyli wolontariuszy. 
Także w ochronie przyrody w Tatrach nie jest to nowość. 
Przez kilkadziesiąt lat w Tatrach działali jako wolontariusze członkowie 

Straży Ochrony Przyrody. Dziś, wędrując po tatrzańskich szlakach moż
na często spotkać wolontariuszy spod znaku kozicy. Niniejszy artykuł 
opisuje program „Wolontariat dla Tatr” organizowany przez Tatrzański 
Park Narodowy.

W literaturze można spotkać wiele sformułowań definiujących działal
ność wolontariusza. Słowo „wolontariusz” pochodzi z języka łacińskiego 
tyolontariuś) i oznacza ‘dobrowolny, ochotniczy’. Wolontariuszem jest oso
ba, która pomaga innym ludziom, przez co sprawia, że życie tych ludzi 
jest łatwiejsze i nabiera głębszego sensu. Definicja sformułowana przez 
Centrum Wolontariatu w Warszawie brzmi: „wolontariat to bezpłatne, 
świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza wię
zi „rodzinno-przyjacielsko-koleżeńskie”. Czasem dodaje się również dru
gą cześć tej definicji, która stanowi, że „wolontariuszem może być każdy, 
w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc 
jest potrzebna, ale nie każdy wolontariusz jest odpowiedni dla każdego ro
dzaju pracy”. Wyjątkiem są relacje miedzy członkami rodzin, przyjaciółmi 
i znajomi. W tej sytuacji pomaganie sobie nawzajem wynika raczej z naszej 
tradycji i wychowania.
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Historia wolontariatu w Tatrach

Historia wolontariatu w parkach narodowych rozpoczęła się prawie pół 
wieku temu w Stanach Zjednoczonych. Wolontariusze są tam wsparciem 
dla instytucji państwowych i organizacji pozarządowych w wielu dzie
dzinach. W 1970 roku National Park Service (NPS) zainicjował Pro
gram Volunteers In Parks (VIP). W pierwszym roku funkcjonowania 
wziął w nim udział niecały tysiąc wolontariuszy. Dziś wolontariat jest 
główną siłą pozwalającą amerykańskim parkom spełniać swoje zadania. 
Niemal w każdym parku pracują setki lub tysiące wolontariuszy rocznie. 
W 2008 roku 172 tysiące wolontariuszy wypracowało 5,5 miliona godzin 
dla NPS w ramach 366 programów wolontariatu w całym kraju. Jest to 
ekwiwalent 2644 pełnych etatów. Wartość ich pracy jest wyceniana na 
ponad 100 milionów dolarów rocznie.
W Parku Narodowym Rocky Mountains, z którym Tatrzański Park Naro
dowy od kilku lat współpracuje, w 2011 roku pracowało ponad 1700 wo
lontariuszy, a łączny czas ich pracy wynosił ponad 105 000 godzin. Jest 
to ekwiwalent 50 pełnych etatów. Wartość ich pracy obliczono na ponad 
2,2 miliona dolarów. Wolontariusze w Rocky Mountains wykonują ponad 
sto różnych zadań obejmujących wszystkie aspekty działalności parku:

■ edukacja — praca w centrach dla odwiedzających i punktach infor
macyjnych, udzielanie informacji i prowadzenie wycieczek w skanse
nie, prowadzenie edukacji przyrodniczej dzieci szkolnych, przygoto
wywanie materiałów edukacyjnych;

■ utrzymanie zasobów — praca w szkółce i szklarni, zbiór nasion, pra
ca przy rewitalizacji zniszczonych terenów i kontroli obcych gatun
ków roślin, zimowy monitoring jeleni, pomoc przy wielu projektach 
badawczych;

■ zarządzanie infrastrukturą — różne prace związane z utrzymaniem 
szlaków turystycznych, zmianą ich przebiegu, bądź budową nowych 
ścieżek, utrzymanie czystości na terenie parku: malowanie budynków 
i stołów w punktach odpoczynkowych, zbieranie śmieci przy drogach, 
są to najcięższe prace fizyczne wykonywane przez wolontariuszy;

■ ochrona zasobów i udostępnianie — punkty informacyjne, asysto
wanie strażnikom przy patrolowaniu szlaków i kontroli ruchu dro
gowego, edukacja turystów na temat przepisów parkowych, ochrony 
przyrody i bezpieczeństwa, prowadzenie kempingów.
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Od kilku lat wolontariat w parkach narodowych coraz szybciej rozwi
ja się także w Europie. Dobrym przykładem są Niemcy. Jeszcze dekadę 
temu wolontariat w parkach narodowych u naszych zachodnich sąsiadów 
prowadzony był tylko przez część parków, głównie w zachodnich lan
dach. Inne zupełnie nie angażowały się w wolontariat lub miały z nim złe 
doświadczenia. W 2003 roku w Niemczech został zainicjowany ogólno
krajowy program „Wolontariusze w Parkach” mający na celu rozwój wo
lontariatu w parkach narodowych, obszarach chronionych „Naturparks” 
oraz rezerwatach biosfery. Był on wzorowany na wolontariacie w par
kach narodowych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Podstawy 
teoretyczne programu przygotował Uniwersytet Techniczny w Berlinie. 
Program realizowano w kilku fazach. Rozpoczęto od „pilotażowej” fazy 
programu w piętnastu parkach Brandenburgii. Skupiono się na podnie
sieniu kwalifikacji pracowników parków oraz opracowaniu zadań dla wo
lontariuszy w poszczególnych parkach. W kolejnych latach do programu 
przyłączały się następne parki z innych landów. W 2011 roku wolontariat 
organizowało już 29 parków, w których pracowało 40 wykwalifikowa
nych koordynatorów i 2800 wolontariuszy. Łączny czas ich pracy wyniósł 
ponad 38 tysięcy godzin. Ich główne zadania to:

■ czynna ochrona zwierząt i roślin: koszenie polan, sadzenie drzew, 
budowanie ogrodzeń dla płazów;

■ edukacja ekologiczna: prowadzenie wycieczek, planowanie i realiza
cja wycieczek dla młodzieży;

■ monitoring przyrodniczy: kartowanie roślinności, obserwacje zwie
rząt, uczestnictwo w projektach badawczych;

■ utrzymanie i kontrola parkowej infrastruktury: utrzymanie ścieżek 
i miejsc wypoczynkowych;

■ prace biurowe: przetwarzanie i archiwizacja danych.
Także w Tatry wolontariat parkowy przywędrował ze Stanów Zjed

noczonych. W 2006 roku, po powrocie ze szkolenia w USA, obecny dy
rektor Parku, Szymon Ziobrowski, zainicjował wolontariat w TPN. Jesie- 
nią tego samego roku ogłoszono nabór wolontariuszy na okres zimowy. 
Pierwszym zadaniem, jakie realizowali wolontariusze, było prowadzenie 
wraz ze Strażą Parku patroli w rejonach udostępnionych dla narciarstwa 
wokół Kasprowego Wierchu. Pierwsi wolontariusze pojawili się w TPN 
w marcu 2007 roku. Pomagali w oznakowaniu infrastruktury narciarskiej, 
informowali narciarzy o zasadach uprawiania narciarstwa na terenie Par
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ku, zgłaszali służbom Parku o przypadkach łamania przepisów. W tym 
samym roku wolontariat zorganizowano także w okresie letnim, od lipca 
do września. Wykonywali zadania związane z monitoringiem ruchu tu
rystycznego - zajmowali się liczeniem turystów pieszych i rowerzystów, 
utrzymaniem szlaków turystycznych oraz pracami leśnymi. Łącznie 
w 2007 roku pracowało w TPN 92 wolontariuszy.

W kolejnych latach wolontariat z sezonowej akcji stał się całorocz
nym programem. Zwiększała się liczba wolontariuszy i przybywało za
dań, w które byli angażowani. Pracownicy Parku uczyli się pracować 
z ochotnikami, a wolontariusze coraz lepiej poznawali Park. Opracowano 
też odpowiednie procedury i zapewniono zaplecze logistyczne (kwatery, 
transport, odzież, narzędzia). Poza wolontariuszami indywidualnymi za
częły pojawiać się w Tatrach wolontariackie rodziny, koła naukowe stu
dentów, grupy zorganizowane z firm. Nawiązano współpracę z Zakła
dem Karnym w Nowym Sączu. Poza wolontariuszami z Polski w Tatrach 
coraz liczniej zaczęli się też pojawiać ochotnicy z innych krajów, między 
innymi Słowacji, Niemiec, Węgier, Hiszpanii czy Włoch. W 2013 roku 
w TPN pojawiła się rekordowa ilość wolontariuszy — 402 osoby, które 
wypracowały ponad 25 tysięcy godzin na rzecz Parku.

Tabela 1. Ilość wolontariuszy indywidualnych i ich czas pracy w latach 2007—2014

Rok Liczba wolontariuszy Łączny czas pracy 
(godziny)

2007 92 3 198

2008 58 2 368

2009 168 8 823

2010 160 8 653

2011 188 11 925

2012 270 18 933

2013 402 25 120

2014 393 24 730

Wolontariat zaczął się również rozwijać w innych parkach narodo
wych w Polsce. W 2010 roku wolontariat organizowało 10 parków (Ta
trzański, Biebrzański, Roztoczański, Magurski, Gorczański, Ujście War
ty, Poleski, Babiogórski, Karkonoski i Kampinoski). Pracowało w nich 
łącznie 325 osób. Łączny czas pracy wolontariuszy w polskich parkach 
narodowych w 2010 roku wyniósł 15 tysięcy godzin.
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W 2013 roku grupa wolontariuszy TPN założyła stowarzyszenie „Wo
lontariat dla Przyrody”, którego celem jest wspieranie rozwoju wolonta
riatu w różnych instytucjach związanych z ochroną przyrody. Efektem 
działalności są szkolenia przeprowadzone w kilku parkach narodowych 
oraz coroczne spotkania parkowych koordynatorów wolontariatu.

Jak działa wolontariat TPN

Do misji programu „Wolontariat dla Tatr” należą: wsparcie działań pro
wadzonych przez Park, aktywne angażowanie społeczeństwa w ochronę 
przyrody, edukacja przyrodnicza, promowanie ekologii i zrównoważone
go rozwoju, zwiększanie akceptacji dla działań parku narodowego w spo
łeczności lokalnej, zacieśnianie więzi społecznych i integracja europejska. 
Wolontariat daje możliwość własnego rozwoju poprzez kontakt z przyrodą 
oraz zdobywanie wiedzy i doświadczenia.

Zadania dla wolontariuszy są zgłaszane przez pracowników Parku 
koordynatorowi wolontariatu. Na tej podstawie sporządza on opisy kon
kretnego zadania, które są publikowane na stronie internetowej Parku. 
Opis ten zawiera zakres obowiązków, miejsce i termin pracy, wymagania 
dla kandydatów, informację o możliwości zakwaterowania i osobie, która 
będzie nadzorować pracę.

Wolontariusze zakładają sobie konta na stronie internetowej TPN. 
Przy rejestracji podają swoje dane osobowe i adresowe, preferowane za
dania i okres, w którym są dyspozycyjni. Za pośrednictwem strony mogą 
zapisać się na zadania, szkolenia lub inne wydarzenia. Mają dostęp do 
swoich danych, które mogą zaktualizować. W ich kontach jest także zapi
sywana historia wolontariatu — zadania i szkolenia, w których brali udział, 
oraz ilość przepracowanych godzin. Ważną funkcję informacyjną spełnia 
także portal społecznościowy Facebook, na którym działa grupa Wolon
tariat TPN skupiająca blisko dwa tysiące osób.

Przy rekrutacji na większość zadań decyduje kolejność zgłoszeń. Pre
ferowane są zgłoszenia na okres minimum jednego tygodnia. Większe 
wymagania są stawiane kandydatom do zadań związanych z edukacją lub 
informacją turystyczną. W ich przypadku o zakwalifikowaniu się decy
duje wynik testu z wiedzy przyrodniczej, topograficznej i turystycznej. 
Kandydaci muszą podejść do testu z odpowiednim wyprzedzeniem.
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Tatrzański Park Narodowy zapewnia wolontariuszom darmowy noc
leg na czas wykonywania przez nich prac. Obecnie funkcjonują dwie kwa
tery przeznaczone dla wolontariuszy mieszczące łącznie 30 osób. Jedna 
z nich to ośrodek „Storczyk” położony w Kościelisku, u wylotu Doliny 
Kościeliskiej. Druga kwatera działa na Palenicy Białczańskiej.

Przed rozpoczęciem pracy każdy wolontariusz przechodzi szkolenie 
w dyrekcji TPN. Szkolenie prowadzą pracownicy Parku, a czasem także ra
townicy TOPR. Obejmuje one tematykę ochrony przyrody i udostępniania 
TPN a także informację o zagrożeniach i zasadach bezpieczeństwa w tere
nie górskim. W czasie szkolenia wolontariusze otrzymują materiały eduka
cyjne w postaci folderów przyrodniczych, aktualnego numeru kwartalnika 

„Tatry” oraz płyt CD z multimediami. Wolontariusze podpisują porozu
mienie określające czas trwania pracy i zakres obowiązków wolontariusza. 
Standardowo umowa jest podpisywana do końca danego roku kalendarzo
wego. Na podstawie umowy są objęci ubezpieczeniem NNW.

Po odbyciu szkolenia i załatwieniu formalności wolontariusze otrzy- 
mująlegitymację. Zwalnia ona z opłat za wstęp do parku w czasie trwania 
umowy. Od dwóch lat legitymacja wolontariusza TPN upoważnia także 
do darmowego wstępu do wszystkich oddziałów Muzeum Tatrzańskiego 
oraz zakupu wydawnictw TPN z rabatem.

TPN zapewnia wolontariuszom odzież służbową. W skład odzieży 
służbowej wchodzą: czapka z daszkiem, koszulka polo oraz kurtka soft- 
shell. Koszulkę i czapkę wolontariusze otrzymują na własność, zaś kurtka 
jest zwracana po zakończeniu pracy. Odzież jest oznakowana logotypami 
Parku, co zapewnia odpowiednią identyfikację wizualną.

Harmonogram pracy jest ustalany z pracownikami Parku. Różni się on 
w zależności od rodzaju zadania. Najczęściej wolontariusze pracują 4-5 dni 
w tygodniu. W czasie pobytu w TPN wolontariusze korzystają z darmowych 
przejazdów busem z Kościeliska do Zakopanego. Po zakończeniu pracy wo
lontariusz może otrzymać pisemne zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.

Aby podnieść kwalifikacje wolontariuszy, organizowane są też dodat
kowe szkolenia. Mają one formę weekendowych zjazdów, podczas których 
są wykłady i zajęcia terenowe. Szkolenia te dotyczą tematyki przyrodni
czej (geologia, fauna, flora), bezpieczeństwa (lawiny, asekuracja na trud
nych szlakach) oraz informacji turystycznej i metodyki prowadzenia zajęć 
edukacyjnych. Wolontariusze zdobywają wiedzę także poprzez e-learning 
oraz konkursy na stronie internetowej.
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Na zakończenie sezonu wolontariackiego, w listopadzie, organizo
wane są w TPN Dni Wolontariatu. Jest to forma podsumowania prac 
w danym roku oraz podziękowania wolontariuszom. To swoiste „święto 
wolontariatu” trwa 2-3 dni, w czasie których mają miejsce: spotkanie 
z dyrektorem Parku, sprawozdanie koordynatora i podsumowanie zadań, 
pokazy zdjęć i filmów, wycieczki po Tatrach i Zakopanem z pracowni
kami Parku, szkolenia z ratownikami TOPR. Podczas Dni Wolontaria
tu Dyrektor Parku przyznaje nagrody i wyróżnienia najaktywniejszym 
wolontariuszom. Nagrodę wolontariusza roku otrzymują osoby, które 
wypracowały w danym roku najwięcej godzin łub biorą udział w wolon
tariacie przez kilka lat. W zeszłym roku nagrodą była wycieczka z prze
wodnikiem na Mnicha.

TPN stara się minimalizować koszty, jakie wolontariusze ponoszą 
w związku z przyjazdem na wolontariat oraz inwestuje w ich rozwój 
osobisty. Dzięki temu wiele osób przyjeżdża na wolontariat kilka razy 
w roku, przez kilka lat z rzędu. Zostało to docenione, gdy w listopadzie 
2013 roku TPN zgłosił się do programu „Dobry Wolontariat” prowadzo
nego przez Fundację Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocz
nia” oraz Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu. Po ocenie eksperta, 
który weryfikował procedury obowiązujące w Parku oraz kontaktował się 
z wolontariuszami, w listopadzie 2013 roku Tatrzański Park Narodowy 
jako pierwszy park narodowy w Polsce otrzymał certyfikat „Instytucja 
Przyjazna Wolontariuszom”.

Zadania wolontariuszy

Zakres zadań wykonywanych przez wolontariuszy w TPN jest bardzo 
szeroki i obejmuje prawie wszystkie dziedziny działalności Parku. Dzięki 
wolontariuszom Park inicjuje też nowe zadania. Udział poszczególnych 
prac zmienia się z roku na rok, dopasowując się do aktualnych potrzeb. 
Poniżej przedstawiono podstawowe zadania pogrupowane tematycznie:

Utrzymanie infrastruktury turystycznej
Na terenie TPN istnieje ponad 300 kilometrów szlaków turystycznych 
i narciarskich, które wymagają bieżącego utrzymania i remontów. Wo
lontariusze wykonują wiele drobnych prac na szlakach, a w ostatnim 
czasie pomagają także w większych remontach. W poprzednich latach 
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wolontariusze pomagali przy udrażnianiu wodopustów, usuwaniu drob
nych kamieni ze szlaków, wymianie słupów i tabliczek kierunkowych czy 
malowaniu oznaczeń szlaków. Od 4 lat TPN współpracuje w zakresie 
wolontariatu z Zakładem Karnym w Nowym Sączu. Przez większość 
roku kilka razy w tygodniu przyjeżdża w Tatry kilkuosobowa grupa osa
dzonych, którzy pod okiem pracowników Parku prowadzą konserwację 
i remonty infrastruktury. W 2014 i 2015 roku brygada z Nowego Sącza 
przeprowadziła remont Drogi pod Reglami na odcinku pomiędzy Doliną 
Kościeliską a Doliną Małej Łąki.

Sprzątanie szlaków turystycznych
Od kilku lat wolontariusze dbają o czystość w otoczeniu szlaków tury
stycznych. W 2013 roku TPN prawie całkowicie zrezygnował z usług 
firm sprzątających szlaki i powierzył tę pracę wolontariuszom. Praca 
na 275 kilometrach szlaków okazała się zbyt dużym wyzwaniem logi
stycznym. W szczycie sezonu potrzebne było ponad dwadzieścia osób 
codziennie i inne zadania zostały bardzo ograniczone. W kolejnym roku 
zmniejszono teren sprzątania. Obecnie wolontariusze sprzątają oko
ło jedną trzecią szlaków turystycznych — od Doliny Białego po Dolinę 
Chochołowską w okresie od maja do października. Najwięcej pracy jest 
w lipcu i sierpniu. Główny szlak w Dolinie Kościeliskiej wymaga wtedy 
sprzątania niemal codziennie. Inne mniej uczęszczane szlaki są sprząta
ne co kilka dni. Mimo że świadomość ekologiczna turystów powoli się 
poprawia, to w szczycie sezonu wolontariusze znoszą ze szlaków kilka 
worków śmieci dziennie.

Czynna ochrona ekosystemów
W ramach ochrony czynnej wolontariusze pomagają w wielu pracach le
śnych, na przykład w zabezpieczaniu odnowienia lasu przed zgryzaniem, 
znakowaniu ogrodzeń upraw leśnych, kontroli pułapek feromonowych 
na korniki. W zeszłym roku mieli oni sporo pracy przy porządkowaniu 
odpadów pozrębowych w rejonie wiatrołomów. Co roku w okresie let
nim wolontariusze usuwają rośliny inwazyjne, głównie niecierpka gru- 
czołowatego w miejscach, gdzie zaczyna się rozprzestrzeniać. Inne prace 
są wykonywane na polanach. Co roku część z nich jest koszona. Wolon
tariusze pomagają usuwać biomasę z polan. W ostatnich latach można 
było spotkać wolontariuszy z grabiami na polanach: Tomanowej, Pisanej, 
Olczyskiej, Przysłopie Miętusim.
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Badania i monitoring ruchu turystycznego
Wolontariusze są dużym wsparciem dla monitoringu ruchu turystycznego. 
Badania takie wymagają nieraz kilkudziesięciu osób w terenie. Często są 
prowadzone w weekendy. W 2009 roku wolontariusze uczestniczyli w pol
sko-słowackim monitoringu ruchu turystycznego w strefie wysokogórskiej 
pod nazwą „Wysokie Tatry”. W 2013 roku ankietowali turystów w masywie 
Czerwonych Wierchów.

Największy monitoring miał miejsce w 2014 roku. Odbywał się on 
w rejonie Kasprowego Wierchu. Monitoring był prowadzony przy dolnej 
i górnej stacji kolei na Kasprowy oraz na węzłach szlaków turystycznych 
od kopuły szczytowej Kasprowego Wierchu po Przełęcz Liliowe. Meto
dyka badania została opracowana przez Uniwersytet BOKU z Wiednia. 
Wolontariusze liczyli i ankietowali turystów oraz wydawali i odbierali 
urządzenia GPS. Prace terenowe trwały od połowy czerwca do końca 
września, a wprowadzanie danych do bazy zakończono w listopadzie.

Badania i monitoring przyrody
Wolontariusze, głównie studenci kierunków przyrodniczych, pomagają 
pracownikom Parku bądź naukowcom z innych instytucji w wielu ba
daniach terenowych. Jest to na przykład pomoc przy pobieraniu próbek 
wody, mierzeniu przepływów potoków, kontroli pułapek na gryzonie. 
Wolontariusze uczestniczą w corocznych „liczeniach kozic”. Od trzech 
lat wolontariusze z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Przy
rodniczego w Poznaniu realizują większe projekty badawcze w ramach 
działalności studenckich kół i sekcji naukowych. Ekipa herpetologów 
z UJ wykonuje inwentaryzację płazów i gadów oraz monitoring miejsc 
rozrodu płazów na obszarze TPN, zaś ornitolodzy z UP badają rozmiesz
czenie poszczególnych gatunków ptaków względem pięter klimatycznych.

Edukacja
Wolontariusze są dużym wsparciem przy udostępnianiu ekspozycji mu
zealnych dla turystów. Ochotnicy obsługują ekspozycję faunistyczną i hi
storyczną w Kuźnicach w weekendy i w czasie urlopów pracowników. Ich 
praca to opieka nad budynkiem, udzielanie informacji o wystawach oraz 
monitoring liczby odwiedzających. Dzięki pomocy wolontariuszy przez 
większą część roku obiekty te są dostępne dla zwiedzających siedem dni 
w tygodniu. W długie weekendy i latem pomagają także obsłudze Cen
trum Edukacji Przyrodniczej.



Nową formą edukacji, niestosowaną przed rozpoczęciem wolontaria
tu, są prelekcje edukacyjne na szlakach turystycznych. W lecie 2011 roku 
wolontariusze prowadzili prelekcje nad Morskim Okiem i Smreczyńskim 
Stawem. Odbywały się one kilka razy dziennie o pełnych godzinach 
i trwały kilkanaście minut. Tematem była przyroda i zasady turystyki 
w parku narodowym. Po pogadance był czas na odpowiadanie na pyta
nia turystów. W zajęciach w jednym miejscu brało udział nieraz ponad 
300 osób dziennie. Większość uczestników prelekcji bardzo dobrze oce
niła tą formę przekazu. W zeszłym roku podobne zajęcia odbywały się 
na polanie Kalatówki.

Zimą 2015 roku wolontariusze prowadzili edukację turystów z za
kresu bezpieczeństwa w ramach akcji „Lawinowe ABC”. Po przeszkole
niu przez ratowników TOPR odbywali dyżury przy lawinowym centrum 
szkoleniowym na polanie Kalatówki. Prezentowali turystom sprzęt lawi
nowy, instruowali, jak korzystać z urządzenia oraz pomagali w treningu.

W 2015 roku TPN ogłosił konkurs dla wolontariuszy polegający na 
zaprojektowaniu i przeprowadzeniu nowego zadania. Spośród wielu po
mysłów wybrano prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w Centrum 
Edukacji Przyrodniczej. Zespół wolontariuszy we współpracy z pracow
nikami Parku opracował scenariusze zajęć, przygotował pomoce dydak
tyczne i przeszkolił innych wolontariuszy, którzy zapisali się na to zada
nie. Tematyką zajęć była fauna, flora, geologia oraz turystyka. Były one 
podzielone na część teoretyczną, podczas której wolontariusze przybliża
li uczestnikom zagadnienia przyrodnicze z użyciem eksponatów (okazy 
skał, pióra ptaków, żerowiska owadów), oraz praktyczną - zajęcia pla
styczne, podczas których dzieci uczyły się robić ptaki lub kwiaty z papie
ru czy jaskinię z plasteliny. Od początku lipca do końca sierpnia wolon
tariusze prowadzili przez trzy dni w tygodniu zajęcia dla dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Najczęściej brały w nich udział 
rodziny z dziećmi. Łącznie w zajęciach wzięło udział około tysiąca osób.

Informacja turystyczna
Jednym z najbardziej wymagających zadań dla wolontariuszy jest praca 
w Punkcie Informacji Turystycznej. Wymaga ono dużej wiedzy o regio
nie, doświadczenia turystycznego oraz wiele cierpliwości i wyrozumia
łości dla klientów, którzy potrafią zadać najdziwniejsze pytania. Biorą 
w nim udział najbardziej doświadczeni wolontariusze. Praca polega na 
sporządzaniu komunikatu turystycznego, udzielaniu informacji osobom
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Sprzątanie szlaku na Czerwonych Wierchach (fot. Jan Krzeptowski-Sabała)

Edukacja turystów na Kalatówkach (fot. Jan Krzeptowski-Sabała)
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Informowanie turystów o zamkniętym szlaku (fot. Krzysztof Szymiec)

odwiedzającym Informację oraz telefonicznie, a także sprzedaży wydaw
nictw. Wolontariusze wspierają pracowników przede wszystkim w szczy
cie sezonu turystycznego, a czasem nawet zastępują w okresach mniejsze
go ruchu.

W zeszłym roku dzięki wolontariuszom TPN zaczął wychodzić z in
formacją turystyczną poza budynek - na szlaki. W długie weekendy, przy 
wejściach na szlaki w rejonie Kuźnic i Kir, pojawili się wolontariusze, któ
rzy wskazywali turystom właściwy szlak, informowali o aktualnych wa
runkach i prognozie pogody oraz dystrybuowali materiały informacyjne.

Wolontariat - obopólna korzyść
W tym roku będziemy świętować 10 lat Wolontariatu dla Tatr. Przez ten 
czas wolontariat stał się ważną częścią Parku. Współpraca z wolontariu
szami to swoista symbioza. Obie strony dzięki niej wiele zyskują.

Wolontariat to duże wsparcie dla pracowników TPN. Ilość godzin 
pracy wypracowywana przez wolontariuszy w ostatnich latach to ekwi
walent kilkunastu pełnych etatów. Co ważne, wolontariusze są w Parku 
głównie wtedy, gdy jest najwięcej pracy - w sezonie letnim. Pracują tak
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że w weekendy, kiedy większość pracowników ma wolne, dzięki czemu 
można wykonywać zadania siedem dni w tygodniu W razie potrzeby 
można zorganizować grupę kilkudziesięciu osób. Organizując imprezę 
edukacyjną w Krakowie, Warszawie czy Gdańsku, pracownicy mogą li
czyć na wsparcie mieszkających tam wolontariuszy.

Poza wsparciem organizacyjnym wolontariusze wnoszą do Parku 
swoją wiedzę, pasję i kreatywność. Przekłada się to na możliwość reali
zacji nowych zadań oraz większą motywację pracowników. Zdarza się, że 
wolontariuszami są specjaliści w różnych dyscyplinach, którzy prowadzą 
nawet szkolenia dla pracowników Parku.

Bardzo ważna dla Parku jest funkcja edukacyjna wolontariatu. Na 
szkoleniach wolontariusze przyswajają wiedzę o przyrodzie, sposobach jej 
ochrony oraz zasadach udostępniania obszaru parku dla społeczeństwa. 
Pracując, poznają w praktyce organizację Parku oraz jego problemy. Wie
dzą tą dzielą się z turystami, ale także w swoim otoczeniu — w domu, wśród 
znajomych czy na uczelni. Każdy przeszkolony wolontariusz staje się po
tencjalnym edukatorem w swoim środowisku.

Prowadząc wolontariat w parkach narodowych, budujemy kapitał 
społeczny dla ochrony przyrody. Wolontariusze poznają pracowników 
Parku, a także zawiązują znajomości z innymi osobami o podobnych za
interesowaniach. Wytwarza się więź społeczna między obywatelami a in
stytucją zajmującą się ochroną przyrody. Wolontariusze utożsamiają się 
w pewien sposób z Parkiem, interesują się jego bieżącą działalnością. Nie 
traktują już ochrony przyrody jako zadania powierzonego państwowym 
instytucjom, lecz aktywnie się w nią włączają.

Dla wolontariuszy głównymi motywacjami pracy w TPN są: chęć 
spędzenia czasu w górach, bliższego poznania Tatr, rozwinięcie zaintere
sowań przyrodniczych i zdobycie nowych doświadczeń. Na wolontariacie 
mogą aktywnie spędzić wolny czas i połączyć przyjemne z pożytecznym. 
Pracują w pięknych okolicznościach przyrody, nieraz mając możliwość 
podglądać ją z innej perspektywy niż turyści.

Pobyt na wolontariacie to także możliwość poznania osób o podob
nych zainteresowaniach. Poza wieloma ciekawymi osobami z całej Polski 
na wolontariacie można nawiązać kontakt z osobami z zagranicy. Tworzą 
się grupy, które wspólnie przyjeżdżają na wolontariat i działają w górach. 
Nieraz wolontariat łączy ludzi na całe życie — mamy już pierwsze małżeń
stwa osób, które poznały się na wolontariacie w Tatrach.
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Dla części osób to także okazja do odbycia praktyk studenckich lub 
stażu. Są to głównie osoby studiujące kierunki przyrodnicze i myślące 
o karierze w leśnictwie, ochronie przyrody lub edukacji przyrodniczej. 
Wolontariat pozwala im zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe, 
a zaświadczenie o odbyciu wolontariatu na pewno wzbogaca CV osób 
szukających pracy.

Dzięki wsparciu wolontariuszy Tatrzański Park Narodowy lepiej chro
ni przyrodę i staje się miejscem bardziej przyjaznym turystom. Wszyst
kich, którzy chcieliby się przyłączyć do Wolontariatu dla Tatr odsyłamy 
na stronę www.tpn.pl/wolontariat oraz zapraszamy do grupy Wolontariat 
TPN na portalu Facebook.

Artykuł przygotowałem na podstawie mojej pracy magisterskiej „Wolontariat w pol
skich parkach narodowych — stan obecny i perspektywy rozwoju”, obronionej na Wy
dziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w 2012 roku oraz danych TPN, 
gdzie od 2009 roku zajmuję się koordynacją, wolontariatu.

http://www.tpn.pl/wolontariat






Stjepan Jurasoyic

Bałkany

O
bszar nazywany Bałkanami łatwiej jest opisać liniami granic 
państw, niż oznaczyć obszar wspólnoty kulturowej opartej na 
wspólnych dziejach, tradycjach czy wartościach. Na obszarze 
tym bowiem obok siebie mieszkają ludzie, których różni styl życia, wy

chowanie czy religia. Stąd w tej części Europy, jak w obrazie skupionym 
przez soczewkę, możemy zobaczyć przeplatające się wpływy wielkich 
mocarstw: Turcji, Rosji, Austro-Węgier, a w jakimś stopniu także Włoch 
czy wcześniej Bizancjum, Rzymu i Grecji. Wyraża się to nie tylko w sym
patiach politycznych czy kulinarnych. To wpływy religijne prawosławia, 
katolicyzmu czy islamu; wspólny język, kultura i obyczaje, a jednocześnie 
wielonarodowość; wspólne i sprzeczne interesy, miłość i nienawiść — to 
właśnie cechuje współczesne kraje bałkańskie.

Geograficznie Bałkany to obszar rozciągający się między Morzem 
Czarnym i Marmara na wschodzie a Adriatykiem i Morzem Jońskim na 
zachodzie oraz między Morzem Egejskim na południu a rzekami Idrij- 
ca, Dunajem i Sawą na północy. Granice tak wyznaczone są jednak bar
dzo umowne. Niektórzy, dla uproszczenia, północną granicą Bałkanów 
określają linię biegnącą z Odessy do Triestu. Geograficznie to ziemie 
Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogóry, Grecji, Kosowa, 
Macedonii, europejska część Turcji, Serbia oprócz prowincji Vojvodina 
(granicą są rzeki Sawa i Dunaj) oraz obszar Chorwacji zwany Dalma
cją (granicą są rzeki Sawa i Kupa). Niektórzy autorzy dodają tu Słowenię 
i Rumunię, ale także tylko części tych dwóch krajów.
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Sam termin „Bałkany” wywodzi się od góry w Bułgarii. Po turecku Sta
ra Pianina albo Bałkan {starapianina to stara góra, a tur. Bałkan to lesista, za
lesiona góra — przyp. tłum.). Dawna nazwa góry, czy raczej gór, to Haemus 
Mons, co najprawdopodobniej pochodzi od starego trackiego słowa Saimon, 
czyli łańcuch. O współczesnych Bałkanach zaczęło się w Europie mówić 
w XIX wieku dzięki geografowi Johannowi Augustowi Zeune i jego napi
sanej w 1809 roku książce. Na nim opiera się serbski geograf Jovan Cvijic.

Na Bałkanach bardzo silne były wpływy antycznej Grecji, kultury będą
cej prekursorem rzymskiego cesarstwa i kultury oraz fundamentem zachod
nioeuropejskiej cywilizacji. To historia sięgająca 3200 lat przed Chrystusem. 
Osady datowane są od ósmego wieku przed Chrystusem do 323 roku p.n.e., 
tj. do śmierci Aleksandra Macedońskiego, a według niektórych do trzeciego 
stulecia naszej ery, czyń do czasu nadejścia chrześcijaństwa.

Myśląc o historycznych Bałkanach, pamiętać należy o mieszkającym 
w Splicie rzymskim władcy Dioklecjanie czy o magicznej Dalmacji, gdzie 
urodziło się aż siedmiu rzymskich władców. Warto też wspomnieć o cera
mice z wąwozu Djerdap, starej kulturze vucedolskiej (z okolic miasta Vu- 
cedol) powstałej 2500 lat przed Chrystusem czy pierwszym europejskim 
kalendarzu zrobionym na naczyniu ceramicznym znalezionym w pobliżu 
Vukovaru na stanowisku archeologicznym Vucedol. Historyczne Bałkany 
to 500 lat panowania imperium tureckiego i asymilacji podbitych ludów. 
Z tych ziem pochodziły tysiące janczarów, najlepszych tureckich wojow
ników, którzy jako dzieci zostali odebrani rodzicom i wychowywani na 
nieustraszonych zabójców, aby walczyć za sułtana przeciwko „swoim”. 
Z drugiej strony to małżeństwo bośniackiego bana Stjepana z dynastii Ko- 
tromanić z Elżbietą Kujawską z dynastii Piastów. Ich córka Elżbieta była 
żoną króla węgierskiego Ludwika, a ich dziećmi - Maria królowa Węgier 
i Jadwiga królowa Polski. Związki władców silnej Polski i małej Bośni po
kazują, jak mocne były relacje Bałkanów z resztą Europy.

Dla mnie Bałkany to przenikająca się różnymi emocjami mozaika. 
Z jednej strony zwracają uwagę przenikające się religie — katolicyzm, pra
wosławie i islam. W pamięć zapadają również przepiękne łańcuchy górskie 
Durmitoru czy Prokletije. Na Musałę (2925 m n.p.m.), najwyższy szczyt 
Bułgarii i całego regionu, wyższy nawet od Olimpu, już w IV wieku przed 
naszą erą wdrapał się Filip II Macedoński. Są tu przepiękne rzeki i kaniony: 
Tara, Pliva, Una, Bosna, Drina, Sawa, rzeka Kupa jako granica Bałkanów, 
Neretwa, Sutjeska, Jablanica czy wreszcie Dunaj z największą elektrownią 
wodną w Parku Narodowym Djerdap na granicy Rumunii i Serbii.
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Chorwaci ze Sławonii, w środku Stjepanjurasovic z żoną (fot. Joanna Bogucka-Jurasovic)

Politycznie Bałkany podzielone są na małe kraje zróżnicowane naro
dowościowo bardziej niż kulturalnie. Zachowanie ludzi jest we wszyst
kich tych krajach dość podobne, obyczaje również są dosyć jednolite.

Już w XIX wieku europejskie mocarstwa zaczęły się spierać o wpływy 
na Półwyspie Bałkańskim. W miarę jak słabło imperium osmańskie, ro
sła głoszona dbałość Austro-Węgier o integralność terytorialną tych ziem 
(zwłaszcza od okupacji Bośni i Hercegowiny w 1878 roku). Rosja deklaro
wała chęć obrony ludności prawosławnej, głównie serbskiej i bułgarskiej. 
Rosły wpływy Niemiec, zwłaszcza w Rumunii i Turcji oraz Anglii w Gre
cji. Sytuację utrudniał fakt, że oddziaływania mocarstw przebiegały tran- 
sgranicznie. W Bułgarii na przykład rosły jednocześnie wpływy Niemiec 
i Rosji, a w Serbii — Rosji i Austro-Węgier.

W wyniku roszczeń państw bałkańskich wobec Turcji oraz wobec 
siebie nawzajem wybuchły dwie wojny bałkańskie w latach 1912—1913. 
Wojny te zmieniły sytuację polityczną na Bałkanach. Nie zmniejszyły 
jednak sporów między państwami w tym regionie. W wyniku wzrostu 
zaangażowania Rosji w Serbii zaczęły rosnąć nastroje antyaustriackie. 
Wspierany przez carską Rosję separatyzm doprowadził do zamachu na 
następcę tronu, arcyksięcia Ferdynanda, a w następstwie do wybuchu 
I wojny światowej. Po jej zakończeniu, w zmienionej sytuacji politycznej, 
zaczął się kolejny rozdział w politycznych dziejach Bałkanów.
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Vukovar wraca do życia (fot. Beata Lorek)

Powojenny Vukovar (fot. Małgorzata Adamus)
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W 1918 roku powstało Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców 
(SHS) złożone z Bośni, Hercegowiny, Serbii, Chorwacji i Słowenii. Była 
to realizacja marzeń o zjednoczeniu narodów południowosłowiańskich 
podobnych językowo, kulturowo i wspólnie przeżywających długą oku
pację. Dążyli do tego zarówno intelektualiści, jak i politycy.

Realizacja tej pięknej idei okazała się trudniejsza, niż myślano. Serbo
wie, najliczniejszy naród w królestwie, kontrolując resorty siłowe, 6 stycz
nia 1927 roku zaprowadzili tak zwaną dyktaturę styczniową. Słoweńskie 
i Chorwackie elity zaczęły już wtedy wątpić w pozytywną przyszłość 
Wszechsłowiańszczyzny. Zwykłe, życiowe priorytety oraz cele polityczne 
były zbyt zróżnicowane.

Pozostałe narody, które wtedy żyły w tym królestwie zdominowanym 
przez Serbów i serbskiego króla nie miały prawa głosu lub swobodnego 
wypowiadania się. Zwłaszcza, że była to mieszanka narodów, na którą skła
dali się Bośniacy, Czarnogórcy, Macedończycy, Albańczycy, Bułgarzy, Ru
muni (jako Wołosi).

W 1929 roku zmieniono jego nazwę na Jugosławię.
W ciągu następnych dziesięciu lat sytuacja jeszcze bardziej się kom

plikowała, a antagonizmy i niezadowolenie wszystkich nacji oprócz Ser
bów wzrastało. Do królestwa powracali Serbowie wysiedlani do innych 
państw od czasów bitwy kosowskiej z Turkami w 1389 roku. Dominujący 
w królestwie naród rósł w siłę.

Podczas II wojny światowej Jugosławia skapitulowała w 1941 roku. 
Narastającą niechęć i frustrację wykorzystali jeszcze przed II wojną świa
tową nacjonaliści ze wszystkich narodów według starej zasady „Nasze jest 
najlepsze”. Ugrupowania nacjonalistyczne widziały możliwość przetrwa
nia i rozwoju swoich narodów u boku faszystów, stały się kolaborantami 
Hitlera i Mussoliniego. Każda republika miała swoich quislingów i swoje 
faszystowskie wojska. Znów zaczęła się bratobójcza wojna i antagoni
zmy, z krwawymi zemstami już tyle razy widzianymi w czasie trudnych 
bałkańskich dziejów. Serbowie mieli swoich quislingów Ljoticevce, Ne- 
dicevce, czetnicy „Draży” Mihajkwicia. Chorwaci mieli swoich ustaszy, 
największy wstyd narodu chorwackiego w dziejach. Ustasze stanowili za
ledwie 10% ludności, ale korzystali z ogromnego wsparcia Mussoliniego. 
Mieli obozy do szkolenia wojskowego na terenie Włoch sponsorowane 
przez Mussoliniego i po niemieckiej napaści, 6 kwietnia wkroczyli do 
Chorwacji jako nowa siła ustanowiona przez faszystowskie Włochy.
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W tym czasie pozbawiony separatyzmu stosunek do wszystkich na
rodów Jugosławii miała tylko partia komunistyczna z Josipem Brozem 
Tito na czele. To komuniści ostatecznie byli tymi, którzy oswobodzili 
Jugosławię sami bez pomocy sojuszników. Wyjątkiem był ledwie skrawek 
Serbii wyzwolony przez Rosjan, gdyż nie było tam dość postępowych sił 
antyfaszystowskich. I tu Tito pokazał mądrość. Po wyzwoleniu przez 
Rosjan Belgradu jako głównego miasta posłał rosyjskie siły drugą stroną 
Dunaju na Węgry i w ten sposób ochronił Jugosławię jako niezawisłą 
komunistyczną wyspę na zewnątrz bloku sowieckiego i sowieckiej strefy 
wpływów politycznych i wojskowych. Długoterminowo okazało się to 
genialną decyzją. Jugosławia w II wojnie światowej była jedynym krajem, 
który sam się wyzwolił spod hitlerowskiej okupacji. Dzięki temu Jugo
sławia budowała komunizm inny od wszystkich. Owszem, był despo
tyzm, ale była i znacznie większa wolność, a standard życia wyższy od 
jakiegokolwiek kraju bloku wschodniego. Ludzie mogli wyjeżdżać bez 
ograniczeń za granicę, mieli niezły standard życia, a państwo było opie
kuńcze i względnie uczciwe - oczywiście jeśli ktoś nie był przeciwnikiem 
komunizmu. Żyło się bez wielkich różnic materialnych, z solidną war
stwą średnią społeczeństwa. Tito był założycielem ruchu krajów nieza- 
angażowanych jako przeciwwagę wobec podziału na dwa bloki — Układ 
Warszawski i NATO. Na jego pogrzeb przyjechało 150 mężów stanu, co 
jak na mały 22-milionowy kraj było naprawdę wyjątkowe.

Po śmierci Tita zaczęły narastać tendencje odśrodkowe. Lokalne elity 
polityczne dążyły do samodzielności. W wielonarodowych republikach 
Jugosławii wszyscy obywatele byli równi, w powstających państwach bał
kańskich części z nich przypadła rola mniejszości. Znowu starły się na 
Bałkanach sprzeczne interesy Rosji i Europy Zachodniej. W tych warun
kach łatwo było doprowadzić do kolejnego konfliktu — jakże krwawego 
i okrutnego. Ostatnia wojna, która trwała od 1991 do 1997 roku, przy
niosła ponad 200 000 ofiar i tyle samo rannych. Trudna do opisania jest 
trauma 2 milionów wysiedlonych i nieszczęśliwych ludzi z ciężkimi wo
jennymi i powojennymi tragediami i urazami wewnątrz rodzin, skrzyw
dzonych często przez swych sąsiadów czy znajomych. Pozostały setki 
tysięcy zniszczonych domów i przemysł zniszczony do fundamentów.

Myślę, że to smutne, iż po prawie osiemdziesięciu latach wspólnego 
państwa, życia w stosunkowo wysokim standardzie wszystko to tak tra
gicznie się skończyło, z traumą i poczuciem krzywdy na długi czas.
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Obecnie mieszkańcy nowo powstałych małych bałkańskich państw 
znów zaczynają żyć od początku. Muszą zacząć „nowe” życie w tysiąc 
razy trudniejszych warunkach materialnych i społecznych. Tym razem 
wydaje się jednak, że dalsze wspólne życie w federacji takiej, jaką była 
Jugosławia, nie jest możliwe.

Nie jest łatwo opisać ludzi żyjących na tych terenach. Mieszkańcy Bał
kanów, zwłaszcza byłej Jugosławii, mają o sobie bardzo wysokie mniema
nie. Są przekonani o swoich przymiotach moralnych i intelektualnych. Bar
dzo często są skrajnie nieobiektywni w samoocenie. Sąnietolerancyjni oraz 
narzucają swoje poglądy i mentalność jako ogólnie obowiązujące zasady.

Ale Bałkany są też czymś całkiem innym. Wszechobecne są gościn
ność i serdeczność wobec każdego turysty i każdego gościa, którego dro
ga przywiedzie na te ziemie. Bez znaczenia jest jego narodowość, wiara 
czy światopogląd. Nawet teraz po przeżyciach wojennych ludzie szeroko 
otwierają drzwi swoich domów przed każdym gościem we wszystkich 
nowo powstałych, małych państwach. Szczególna gościnność przed 
ostatnimi wojnami była widoczna w Bośni i Hercegowinie. Tam ludzie 
byli od zawsze najbardziej otwarci, najserdeczniejsi i najweselsi. Do dziś 
najwięcej dowcipów jest o Bośniakach, a synonimami prawdziwego Bo
śniaka są Mujo i Haso nierozłączna para, która występuje we wszystkich 
anegdotach z polityki, życia, sportu.

Bałkany są kotłem, w którym stale się gotuje i zmienia esencja, zaska
kuje i siebie, i innych. Ludzie sami sobie podstawiają nogę, choć się do 
tego nie przyznają. Tutejsi ludzie nie potrzebują, żeby obcy tu mieszali. 
Oni sami sobie to fenomenalnie robią, sami siebie karzą, poprawiają i po
niżają, próbują popychać naprzód i tak samo, jeśli nie jeszcze mocniej, 
destrukcyjnie ciągnąć do tyłu. Z im tylko wiadomych przyczyn wszystkie 
historyczne prawdy wszędzie są ważne, podczas gdy na Bałkanach są zu
pełnie nieistotne, Bałkany mają swoje miary i swoją logikę, swoje reguły 
i swoje prawa. Nie ma tu woli liczenia się z opiniami innych.

Bałkany są niejako od początku świata skazane na stan wojny. Bar
dzo długo „pamiętają” i istnieją po to, by powtarzać historyczną materię, 
konflikty i wojny między sobą, które rozgrywają się prawie cyklicznie 
co pół stulecia. Musi wydarzyć się kataklizm, aby ludzie mogli od nowa 
odnaleźć ogień albo wodę, na nowo wynaleźć energię elektryczną — lu
dziom na Bałkanach jest nudno bez wojny. Tylko ją jedyną wszyscy znają, 
ona wraca ich do początku i sprowadza wszystko do „zerowego” punktu 
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istnienia albo nieistnienia, daje nowy impuls, nowe życie i nowy materiał 
do nowych konfliktów i antagonizmów, nowych potępień i nowych prze
sądów, nowych irracjonalności i nowych podziałów.

Myślę, że normalnych Bałkańczyków obciążają ich historycy i polity
cy oraz oderwane od rzeczywistości prowincjonalne elity, które z powo
du swoich osobistych korzyści ciągle powtarzają! stymulują antagonizmy.

Jest mi smutno, gdyż każdy naród bałkański ma mnóstwo tego, z cze
go może być dumny. Długo byliśmy w tych samych lub podobnych pań
stwach. W wielkiej bitwie z Turkami na Kosowym Polju w 1389 roku Ser
bowie i Chorwaci walczyli razem ze wspólnym wrogiem, tak samo cier
pieli, gdy doszło do pięćsetletniej okupacji. Ludzie musieli przyjmować 
islam i asymilować się, aby przeżyć, albo uciekać z własnych domostw na 
zachód i tam szukać ratunku.

Z powodu urodzenia się na Bałkanach nosi się w sobie jakiś szczegól
ny stosunek do wszystkich innych ludzi, stosunek pełen emocji i ekspresji, 
Bałkany to dla nas ziemia szczęścia i zadowolenia, radości, ogromnej siły 
życia i różnorodności. Mimo gorzkich słów wymykających się tu i ówdzie 
jestem bardzo dumny z tej mieszanki ras i kultur, wiary i obyczaju, różnych 
genów i różnego rodowodu. Sam również jestem genetyczną mieszaniną 
narodowości. Jestem szczęśliwy, że urodziłem się na Bałkanach. To jest 
miejsce niewiarygodnej energii i siły, splot intensywnej miłości i nienawiści, 
ekspresji i ciszy. Modlę się o to, aby ludzie i przywódcy krajów opamiętali 
się, aby poczuli i szerzyli wzajemną miłość i tolerancję, aby szerzyli tę pięk
ną muzykę, ten szalony rytm i pasję, aby zapomnieli o sporach, żeby cieszyli 
się ze swoich różnic i korzystali z nich, szanując każdy naród jak siebie 
samego i „swojego”. Abyśmy WSZYSCY byli „SWOI”. Jestem pewien, że 
nadejdzie czas wielkiego przebaczenia, że dojdzie do katharsis i wśród ofiar, 
i wśród złoczyńców, ponieważ tylko wtedy nastanie szczęście i spokój, po
kuta i skrucha zaowocują pozytywną energią i miłością, w tym samym na
tężeniu, w jakim każdy człowiek promieniuje mocą dobroci i empatii.

Jestem pewien, że narody Bałkanów znajdą siłę, aby znów stać się 
jednością albo przynajmniej współistnieć w pokoju i miłości, szacunku 
i współpracy dla przyszłości swoich potomków. Modlę się o bałkański 
trwały pokój i szczęście dla mieszkańców tego półwyspu Miodu i Mleka, 
i że to się spełni — życie w miodzie i mleku.



Jerzy Lefeld

Góry Półwyspu Bałkańskiego

G
óry Półwyspu Bałkańskiego należą do kilku systemów. Na pół
nocnym zachodzie są to góry potocznie znane jako Góry Dynar- 
skie lub Alpy Dynarskie. Znajdują się one na terenach Chorwacji, 
Bośni i Hercegowiny, a dalej Albanii, Czarnogóry i wreszcie na południu 

— Grecji. Są to trzy łańcuchy górskie o kierunku ogólnym północny za
chód (NW) — południowy wschód (SE). Za ich północną granicę uznaje 
się rzekę Sawę, która płynąc na wschód, wpada do Dunaju w Belgradzie.

Pierwszy łańcuch, licząc od wschodu tego systemu górskiego, ciągnie 
się od granicy Chorwacji i Bośni-Hercegowiny na północy przez Bośnię, 
Czarnogórę, Albanię, Macedonię do Grecji — tam wzdłuż rzeki Wardar 
(gr. Aksióś). Są to skały staropaleozoiczne (często łupkowe) stowarzyszo
ne ze skałami krystalicznymi, zasadowymi takimi jak gabra i hornfelsy. 
Skały wapienne należą tam do rzadkości. W wielu miejscach występują 
tam skały wylewne (czyli wulkaniczne) takie jak trachity i andezyty. Jest 
to tak zwana strefa Wardaru — stary szew oceaniczny, który obecnie łączy 
dwie części Półwyspu Bałkańskiego w jedno.

Następną w kierunku zachodnim środkową strefę Gór Dynarskich 
stanowi pasmo na ogół wapienne z podrzędnymi strefami skał łupko
wych i piaskowców fliszowych. Wąskie i długie doliny są wypreparowane 
właśnie w tych skałach fliszowych, podczas gdy grzbiety górskie — to 
wapienie wieku kredowego i eoceńskiego — oligoceńskiego. Mniejszą rolę 
odgrywają wapienie triasu i jury. Skały wapienne są znacznie skrasowiałe 
i występuje na nich tzw. terra rossa (czerwona ziemia), czyli pozostałość 
po erozji wapieni. Zwłaszcza w upalne lata, jakie są tam regułą, widok 
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tych skrasowiałych skał robi przykre wrażenie. Te pasma górskie są na 
ogół bezwodne, gdyż woda szybko ucieka w głąb jaskiń, których jest tam 
bardzo wiele. Być może, że jeszcze nie wszystkie systemy jaskiń zostały 
tam odkryte. Z rejonu Gór Dynarskich pochodzą niektóre nazwy zjawisk 
krasowych, jak polje i dolina (ta ostatnia jako negatywna forma powsta
ła w wyniku krasu), które uzyskały status międzynarodowy w wiedzy 
o krasie. Tak poważne skrasowienie to rezultat rabunkowej gospodarki 
leśnej jeszcze z czasów Republiki Weneckiej (X—XVI w.), kiedy drewno 
było potrzebne do budowy okrętów dla rozwijającej się floty weneckiej. 
Góry SE Bośni-Hercegowiny, Czarnogóry i Albanii są bardziej zalesio
ne. Najważniejsze szczyty tej strefy to Dinara (1831 m n.p.m.) i Troglav 
(1913 m n.p.m.) — nie mylić z Triglavem z Alp Julijskich. Nieco na pół
nocny zachód od tych gór zwanych Velika Kapela znajduje się Park Na
rodowy malowniczych Jezior Plitvickich.

Trzecią i ostatnią ku południowemu zachodowi strefę Gór Dynar
skich stanowi łańcuch górski w znacznej mierze zanurzony w Adriatyku.

Dalmacja

Najwyższe „szczyty” tego łańcucha górskiego to wyspy zbudowane ze 
skrasowiałych wapieni mezozoicznych (głównie kredowych i eoceńsko- 
-oligoceńskich). Skały te w wielu miejscach też są pokryte przez terra rossa. 
Chorwacja posiada, zwłaszcza na stałym lądzie, znaczne złoża boksytu 
(ruda aluminium). Przesmyki i cieśniny pomiędzy wyspami to zniszczo
ne strefy słabo odpornych skał fliszowych. Na wybrzeżu, ale jeszcze na 
stałym lądzie, znajduje się pasmo górskie Gór Velebit (najwyższy szczyt 
to Vaganski Vrch — 1757 m n.p.m.). Dalmacja to kraina przeszło tysiąca 
wysp różnej wielkości (niektóre z nich, te mniejsze, stanowią własność 
prywatną). Jest to strefa roślinności śródziemnomorskiej. Cyprysy, pinie, 
gaje wawrzynów, palmy daktylowe (ale owoce tych palm nie dochodzą, 
gdyż okres wegetacji jest zbyt krótki), drzewa figowe, cytrusy, oliwki, 
drzewa granatów, winorośl oraz kaktusy, głównie agawy i opuncje — to 
najważniejsze grupy roślin tej śródziemnomorskiej strefy klimatycznej, 
zwanej „krainą słońca”. A klimat tam jest rzeczywiście łagodny z tempe
raturami w lecie około średnio 24-26°C - w zimie, jedynie około średnio 
9°C. George Bernard Shaw nazwał wybrzeże dalmatyńskie „rajem na 
Ziemi”. Całe to wybrzeże dalmatyńskie jest rzeczywiście rajem zwłaszcza
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dla żeglarzy. Na wyspie Dugi Otok znajduje się park narodowy Kornati. 
Jedyne, zresztą rzadkie zagrożenia klimatyczne to wiatry. Bora to wiatr 
północnowschodni przynoszący znaczne nieraz ochłodzenia w zimie, 
grożący plantacjom winorośli, oraz Scirocco — wiatr pochodzący z Saha
ry, przynoszący suszę i znaczniejsze wzrosty temperatury.

Po rozpadzie Jugosławii Chorwacja skwapliwie przyjęła starą wenec
ką a następnie austro-węgierską granicę, zajmując niemal całe wybrzeże 
dalmatyńskie (około 500 km wybrzeża). Bośnia i Hercegowina ma jedy
nie około 10 km — skrawek wybrzeża koło portowego miasteczka Neum 
(na NW od Dubrownika).

Góry południowo-zachodniej Serbii, Czarnogóry, 
Albanii, Macedonii i Grecji

Na terenach tych krajów strefa skał krystalicznych i paleozoicznych 
(pierwsza od wschodu Gór Dynarskich) znacznie się rozszerza. Na wy
brzeżu Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry brak jest już wysp tak 
charakterystycznych dla strefy dalmatyńskiej w Chorwacji. Strefa skał 
wapiennych kontynuuje się poprzez te kraje do Grecji i dalej wchodzi 
w morze Egejskie w postaci licznych wysp - Cykladów. Strefę tę można 
dalej śledzić na zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej w Turcji. Jeszcze na 
terenie Bośni-Hercegowiny do strefy tej należy wapienne pasmo pięk
nych gór Jahorina (na SE od Sarajewa).

W północno-zachodniej Czarnogórze istnieje park narodowy Dur- 
mitor z najwyższym tam szczytem Bobotov Kuk (2522 m n.p.m.). Prze
pływa przez ten park rzeka Tara w głębokim wąwozie (ściany nierzadko 
o wysokości około 1000 m). Jest ona często odwiedzana przez amatorów 
raftingu. W swym dolnym biegu rzeka ta nosi nazwę Drina (na granicy 
Bośni i Serbii).

Wielkie wrażenie robi na turystach zatoka Kotorska (Kotorska Boka). 
Wcina się ona na przeszło 20 km w głąb gór i ma dwie zatoki wewnętrzne. 
W jej prawym (południowym) stromym zboczu wybito ogromne „jaski
nie”, w których stacjonowała niegdyś flota wojenna Jugosławii. Ze względu 
na swój charakter zwana jest najpiękniejszym fjordem południowej Europy.

Przy wschodniej granicy Czarnogóry znajdują się Góry Północno Al
bańskie, zwane też „Proklatyje”. (szczyty Jezerce 2694 m n.p.m., Hajla 
2400 m n.p.m. i inne). Znaczna część terytorium Albanii jest wybitnie
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Burzowe chmury nad albańskimi szczytami Gór Północnoalbańskich, 
widok ze Zlej Kołaty (fot. Łukasz Kudelski)

Widok z Musały w górach Riła na południe (fot. Łukasz Kudelski)



górzysta (prawie 30% powierzchni kraju leży powyżej 1000 m n.p.m.). 
Podobnie jak sąsiednia Macedonia, jest to obszar bardzo sejsmiczny. 
Trzęsienia o sile ok. 4—5 stopni w skali Richtera występują corocznie a sil
niejsze, o sile do 9 st. - co kilka lat. Na granicy z Macedonią znajdują się 
góry Korab (najwyższy szczyt Maja e Korabit 2764 m n.p.m.). Bardziej ku 
południowemu zachodowi wzniesienia są wapienne, z bardzo zaawan
sowanym krasem (jaskinie). Na granicy Czarnogóry i Albanii znajduje 
się największe jezioro na Półwyspie Bałkańskim, Jezioro Szkoderskie 
(40 000 ha, rezerwat ptaków).

Góry Macedonii są znacznie rozczłonkowane przez uskoki. Tym sa
mym pasma górskie są krótkie i izolowane od siebie. Stwarza to znaczne 
trudności komunikacyjne w kraju, gdzie i tak sieć dróg nie jest imponu
jąca. Na granicy z Kosowem znajduje się malownicza grupa górska Sar 
Pianina (szczyty Titov Vrh — 2748 m n.p.m., Ljuboten - 2498 m n.p.m. 
i inne). Niemal przez środek Macedonii ciągnie się w kierunku północny 
zachód — południowy wschód (NW— SE) strefa Wardaru, zbudowana ze 
skał zasadowych, krystalicznych. Była o niej mowa wyżej, w rozdziale 
o Górach Dynarskich.

We wszystkich tych krajach wyższe partie gór mają charakter wyso
kogórski - rezultat plejstoceńskiego zlodowacenia. W zachodniej Grecji 
góry Pindos stanowią wododział pomiędzy Epirem a Tessalią. W górach 
tych są dwa parki narodowe: Pindos i Vikos-Aoos. Najwyższymi szczyta
mi są tam Smolikas (2637 m n.p.m.) i Atamanon (2469 m n.p.m.). Te wa
pienne góry są znacznie zniszczone krasem. Ich przedłużeniem jest pa
smo Parnas. Około 100 km na zachód od Aten (ściślej ku WNW) wznosi 
się sławny w starożytności szczyt Parnas (park narodowy) — według mi
tologii greckiej siedziba Apollina. U stóp Parnasu są Delfy. Góry Pelopo
nezu (Morea) oddzielone od kontynentu zapadliskiem Zatoki Korynckiej 
są znacznie skrasowiałe, tak jak wszystkie inne greckie pasma wapienne. 
W wyniku rabunkowej gospodarki leśnej wapienie są w znacznej mierze 
odkryte, tym samym woda ucieka w głąb do jaskiń. Małe rzeczki (a takich 
jest w Grecji najwięcej) z reguły gubią wodę i nie ma z niej gospodarczego 
pożytku. Kontynuacją gór Peloponezu poprzez morze jest Kreta. Wśród 
małych wysp w Cykladach wyróżnia się wysepka Thira (na wschód od 
Peloponezu) z niekiedy czynnym wulkanem Santoryn. Wysepkę tę na
wiedziło silne trzęsienie ziemi w roku 1956. Znaczna liczba małych wy
sepek w Cykladach jest niezamieszkała (brak wody). Najwyższe szczyty 
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na Peloponezie to Ajos Ilias (2407 m n.p.m.) i Kilini (2376 m n.p.m.). Na 
wschód od gór Pindos w Tessalii na uwagę zasługuje mała grupka górska 
Meteora (nazwa umiędzynarodowiona — stąd zjawiska meteorologiczne), 
w której sterczą ciekawe skałki piaskowcowe, jak iglice. Północna granica 
Tessalii to masyw Olimpu ze swą kulminacją górą Mitikas czyli Olimp 
(2917 m n.p.m.). Ten krystaliczny masyw rzadko jest widoczny, gdyż bar
dzo często przykrywają go chmury (odległość od Aten — około 260 km).

Szczególny charakter ma „trójpalczasty” półwysep Chalkidiki (na po
łudnie od Salonik). Składają się na niego trzy grzędy skalne utworzone 
w wyniku uskoków obniżających wąskie strefy morza pomiędzy tymi grzę
dami. Dwa „palce” wschodni i środkowy to skały krystaliczne, a zachodni 
stanowią wapienie. Skrajny półwysep wschodni to Athos (2033 m n.p.m.) — 
„republika” mnichów, gdzie żyje ponad 2000 zakonników.

Zupełnie inny charakter mają góry wschodniej Macedonii (greckiej!) 
i Tracji, stanowiące granicę z Bułgarią. Istniejące tam kierunki struktur 
to W E, NW SE i w Tracji południowej (pogranicze Grecji i Bułgarii) — 
znowu W E (Wschodnie Rodope).

Góry Bułgarii

Zupełnie inny świat stanowią góry Bułgarii. Na południowym zacho
dzie są to Rodopy (Rodopi to stara nazwa tracka) — a na północy — góry 
Bałkan. Te dwa systemy górskie są przedzielone szeroką doliną, czyli ob
niżeniem północnotrackim stanowiącym zapadlisko tektoniczne. Prawie 
cały system górski Rodopów znajduje się w granicach Bułgarii (niewielki 
fragment - w południowo wschodniej Serbii). Rodopy zachodnie mają 
kierunki na ogół północny zachód — południowy wschód (NW—SE). 
Istnieją tam trzy grupy górskie. Na zachodzie to Riła i na południe od 
niej — Pirin. Dalej ku wschodowi są Rodopy Zachodnie (właściwe) nieco 
niższe od dwóch poprzednich grup górskich. Są to góry „zrębowe” to 
znaczy stanowią jakby „jądra” wyniesione wśród skał młodszych, me- 
zozoicznych i kenozoicznych. Ich skład to na ogół skały krystaliczne, 
paleozoiczne (a może też i starsze).

Również i masyw Witoszy znajdujący się niemal na przedmieściach 
Sofii należy zaliczyć do Rodopów.

Góry Riła stanowiąpark narodowy ze szczytem Musała (2925 m n.p.m.). 
Jest to najwyższe wzniesienie na Półwyspie Bałkańskim. Nazwa szczytu
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Musała oznacza po turecku ‘bliżej Boga’ (Muss Allaty. Wejście na Musałę 
nie stanowi znacznych trudności, ale wymaga sporej kondycji wysoko
górskiej. Na północnych zboczach gór Riła znajduje się znane centrum 
narciarskie Borovec (w górnym biegu Maricy).

Grupa górska Pirin również stanowi park narodowy. Jej najwyższym 
szczytem jest Wichren (2915 m n.p.m.). Oddzielona ona jest od Riły prze
łęczą (1440 m). Wędrówki swe po tych górach opisał pięknie Władysław 
Krygowski w „Wierchach” (R. 27 za rok 1958, s. 96—113).

Rodopy Zachodnie (właściwe) na wschód od Pirinu są niższe (naj
wyższe szczyty to Golama Sjutkja (2186 m n.p.m.) oraz Golam Perelik 
(2191 m n.p.m.). Znajdują się tam ośrodki narciarskie Pamporowo i Czepe- 
łare. Wokół tych ośrodków narciarskich śnieg utrzymuje się około 150 dni 
w zimie. Wszystkie te trzy grupy górskie Rodopów charakteryzują się 
rzeźbą wysokogórską, oferując wspaniałe widoki. Pełno tam pięknych je
zior górskich, tak podziwianych przez Krygowskiego. Te cechy krajobrazu 
wskazują, że te góry przeszły plejstoceńskie zlodowacenie (być może nie
jednokrotne), choć obecnie jedynie miejscami można napotkać izolowane 
płaty śnieżne na północnych zboczach. Szlaków turystycznych nie jest na 
razie wiele, ale są dobrze oznakowane, na ogół kopczykami lub farbą.

Kontakt tektoniczny tych gór z Niziną Północno-Tracką jest geo
logicznie młody (Pliocen). Świadczą o tym liczne źródła termalne oraz 
obecność licznych skał wylewnych trachitów i andezytów. Na południo
wy wschód od Gór Riła, na stokach Rodopów Zachodnich znajduje się 
miejscowość Welingrad znana z licznych źródeł termalnych wód lecz
niczych. Cała strefa kontaktu gór z Niziną Północnotracką jest aktyw
na sejsmicznie. We wschodniej części Rodopów Zachodnich jest wiele 
atrakcji przyrodniczych, takich jak np. Czudnate Mostowe, czyli mosty 
skalne powstałe w wyniku zawalenia się jaskiń (trzęsienia ziemi) czy wą
wóz Trigrad, którego ściany mają około 250 metrów wysokości.

Góry Bałkan

W północnej części Bułgarii ciągnie się długie pasmo górskie Bałkanów. 
Turecka nazwa Bałkan oznacza strome, zalesione góry. Po bułgarsku góry 
te zwą się Stara Płanina, choć w rzeczywistości są to młode góry wieku 
alpejskiego. Mają przebieg struktur wschód-zachód, ale część ich na za
chodzie ma przebieg południowy wschód — północny zachód (SE—NW)
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i ta część Bałkanów przechodzi na terytorium Serbii. Można przyjąć, że 
góry te zaczynają się w przełomie Żelaznej Bramy, na pograniczu Serbii 
i Rumunii. Miejsce to jest zupełnie wyjątkowe. Wąskie „gardło” skalne 
o wysokości zboczy do około 700—1000 metrów, przez które przedziera się 
olbrzymia rzeka o, z konieczności, bardzo zwężonym korycie i głębokości 
50 metrów i rwącym prądzie, stanowiącym niebezpieczeństwo dla żeglugi. 
Przełom Dunaju w Żelaznej Bramie ma charakter antecedentny, co znaczy, 
że rzeka była pierwotna w stosunku do podnoszących się gór. Otaczające 
strome skały należą do małej jednostki strukturalnej o nazwie Krajszczydy, 
dotychczas słabo poznanej. Krajszczydy są jakby geologicznym przejściem 
pomiędzy Karpatami Południowymi w Rumunii a Bałkanami w Serbii 
i dalej — Bułgarii. W rzeczywistości różnice w budowie geologicznej mię
dzy Bałkanami a Karpatami są większe niż między Karpatami i Alpami.

Góry Bałkan dzielą się na Bałkan Zachodni, po części na terytorium 
Serbii, Bałkan Środkowy, najwyższy, oraz Bałkan Wschodni (tzw. Emine 
Bałkan). Bałkan Zachodni to przede wszystkim skały krystaliczne wieku 
paleozoicznego (szczyty Midżur 2169 m n.p.m. i Kom 2016 m n.p.m.). 
W wapiennych skałach osadowych rozwinęły się liczne zjawiska krasowe. 
Wart zwiedzenia jest malowniczy przełom rzeki Iskyr (około 30 km na 
północ od Sofii).

Bałkan Środkowy to najwyższe i najbardziej zwarte pasmo tych gór. 
Szczyt Botev (2376 m n.p.m.) jest najwyższym wzniesieniem Gór Bałkan. 
Te najwyższe partie są objęte parkiem narodowym. Dominują tam skały 
osadowe, głownie wieku mezozoicznego. Partie szczytowe Bałkanu Środ
kowego nie mają na ogół charakteru wysokogórskiego. Regiel dolny to 
lasy dębowo-bukowo-jodłowe sięgające do wysokości 2000 m n.p.m. Na 
północnych zboczach zwracają uwagę ładne i dobrze zagospodarowa
ne miejscowości turystyczno-wypoczynkowe: Etropole i Tetewen. Mia
steczko Trojan słynne jest z pięknie zdobionej ceramiki. Na południe od 
Parku Narodowego Bałkanu Środkowego znajduje się słynna Dolina Róż 
u podnóża pasma górskiego Sredna Góra. Na południowych zboczach 
Srednej Góry znajduje się miejscowość Chisaria znana z termalnych wód 
mineralnych. Pasmo Bałkanu Wschodniego jest już wyraźnie niższe (naj
wyższe wzniesienia dochodzą do około 1000 m n.p.m.). Znajduje się tu 
mały rezerwat przyrodniczy Sinite Kamyni. Pasmo kończy się na przy
lądku Emine nad Morzem Czarnym. We wszystkich pasmach Bałkanu 
istnieją dobre szlaki turystyczne.
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Góry Bałkan stanowią wyraźną barierę klimatyczną w Bułgarii. Zbo
cza południowe tych gór charakteryzują się klimatem podzwrotnikowym, 
natomiast ich zbocza północne to klimat chłodniejszy, umiarkowany.

Wielki i zwarty półwysep bałkański przedstawia sobą znaczną różno
rodność scenerii i krajobrazów górskich. Łańcuchy górskie Gór Dynar- 
skich zanurzające się w Adriatyku przedstawiają niezapomniane krajo
brazy wybrzeża dalmatyńskiego, które wraz z panującym tam klimatem 
śródziemnomorskim ściągają tam liczne rzesze turystów i powodują, że 
wielu chciałoby tam wkrótce wrócić lub też pozostać na stałe. Tak liczne 
pasma górskie Bośni-Hercegowiny, Czarnogóry, Albanii, Kosowa, Mace
donii i Serbii to raj dla turystów wysokogórskich.

Góry Grecji często przeglądające się w morzach zawsze były wielką 
atrakcją turystyczną. Wprost nieprawdopodobne rozczłonkowanie linii 
brzegowej Grecji daje sposobność podziwiania jej krajobrazów z po
ziomu morza, co jest wielką atrakcją dla turystów żeglujących w Grecji 
własnymi jachtami.

Wreszcie góry Bułgarii, najwyższe na Półwyspie Bałkańskim, znane 
są turystom polskim nie od dzisiaj. Należy mieć nadzieję, że ten krótki 
przegląd gór bałkańskiego tego regionu przyczyni się do podjęcia wy
praw w jego rejony górskie.



Szymon Baron

Korona Bałkanów

I
 udzie gór od zawsze dążyli do zdobywania dziewiczych szczytów.

Pojawiały się pierwsze wejścia, później pierwsze wejścia zimowe,
—^pierwsze wejścia przedstawicieli danego kraju. Wchodzono tury

stycznie szlakami o niskim stopniu trudności oraz sportowo, wyjątkowo 
skomplikowanymi i trudnymi drogami.

Wśród himalaistów, gdy wszystkie ośmiotysięczniki były już zdobyte 
latem, postanowiono spróbować zimowej wspinaczki lub kompletować 
Koronę Himalajów, składającą się z czternastu szczytów o wysokości po
wyżej 8000 m n.p.m. Wchodzono z tlenem i bardziej honornie bez tlenu.

Inni alpiniści postanowili zmierzyć się z Koroną Ziemi, wchodząc na 
najwyższe szczyty wszystkich kontynentów. I tu rywalizacja przyniosła 
wątpliwości co do najwyższych szczytów Australii i Europy.

Polskim turystom czasopismo „Poznaj swój kraj” w 1997 r. zapropo
nowało Koronę Gór Polski, z powodu przyjętego podziału na mezore- 
giony również niepozbawioną kontrowersji.

Wraz z otwarciem granic oraz wzrostem popularności tanich linii 
lotniczych i drogowych połączeń transgranicznych coraz większą popu
larnością cieszy się wśród turystów Korona Europy, w której skład wcho
dzą najwyższe szczyty poszczególnych państw naszego kontynentu. I tu 
pojawiają się kontrowersje co do granic pomiędzy Europą a Azją oraz 
zaliczaniem części wysp Makaronezji do Europy. Jako jej część można 
wyodrębnić obszar Bałkanów, na którym ze względu na niewielkie odle
głości między poszczególnymi państwami można dość łatwo, w ramach 
jednego wyjazdu, zdobyć kilka szczytów zaliczanych do Korony Europy.
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Granice Bałkanów od zachodu, południa i wschodu wyznacza linia 
brzegowa mórz: Adriatyckiego, Jońskiego, Egejskiego, Marmara i Czar
nego, natomiast od północy przyjmuje umowny charakter wyznaczony 
wzdłuż Dunaju do ujścia Sawy w Belgradzie, następnie Sawą do ujścia 
Kupy w pobliżu miasta Sisak i dalej wzdłuż Kupy do jej źródła, skąd 
przez pasmo Górski Kotar i Bramę Liburnijską prowadzi na południe od 
góry Risnjak do Morza Adriatyckiego w pobliżu Rijeki. Na tak zdefinio
wanym obszarze znajdują się najwyższe szczyty ośmiu państw oraz naj
wyższy szczyt europejskiej części Turcji. Te dziewięć szczytów, opisanych 
poniżej, na potrzeby niniejszego opracowania możemy nazwać umownie 
Koroną Bałkanów.

Musała (Bułgaria)

Najwyższą górą Bałkanów jest Musała (2925 m n.p.m.). Nazwa tej poło
żonej w bułgarskim masywie Riła góry pochodzi z czasów okupacji turec
kiej i oznacza „Górę Boga”. Według legendy pierwszym człowiekiem na jej 
szczycie był król macedoński Filip... lecz różne źródła podają różne lata, 
a więc i różnych królów od Filipa II, ojca Aleksandra Wielkiego po Filipa V.

Dogodnym punktem wyjściowym jest Borowec. Dość senna latem 
miejscowość zimą zamienia się w popularny kurort narciarski.

Podejście z Borowca na najwyższy szczyt Bułgarii prowadzi czer
wonym szlakiem wzdłuż potoku Musalenska Bistrica i zajmuje około 
7—8 godzin. Można skrócić ten czas, korzystając z kolejki gondolowej na 
szczyt Jastrebec (2369 m n.p.m.), skąd mamy do wyboru dwie drogi.

Pierwsza z nich biegnie grzbietem, pomijając widoczne z daleka 
schronisko. Nieoznakowany szlak jest dobrze widoczny i przypomina 
ścieżki Tatr Zachodnich. Co kawałek mijamy mniejsze lub większe kępy 
kosodrzewiny, gdzieniegdzie pokonujemy granitowe bloki. W ten sposób 
dochodzimy pod bezimienny szczyt (2577 m n.p.m.), którego partie pod
szczytowe nieco trawersujemy z prawej strony. Po przejściu na jego drugą 
stronę jak na dłoni widzimy schronisko i obserwatorium meteorologicz
ne na szczycie Musały. Stąd mamy jeszcze około 400 metrów podejścia 
w pionie, które zajmuje mniej więcej 45 minut. Na całe przejście grzbie
tem od górnej stacji kolejki do najwyższego szczytu Bułgarii potrzeba 
jakichś trzech godzin.
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Alternatywna trasa prowadzi trawersem opisanego wcześniej grzbie
tu do schroniska „Musała”. Czerwony szlak, oznaczony identycznie jak 
w Polsce za pomocą trzech pasów: białego, czerwonego i białego, prowa
dzi szeroką, szutrową drogą przez pokryte kosodrzewiną stoki. Po godzi
nie, po minięciu tablicy informującej, że znajdujemy się na terenie Parku 
Narodowego Riła, dochodzimy do schroniska, skąd rozpoczyna się stro
me podejście. Otaczająca nas dotąd kosodrzewina zanika i wkrótce pod
chodzimy wśród gołych ścian. Po około 1,5—2 godzinach dochodzimy do 
Jeziora Lodowego (Ledenoto ezero, 2709 m n.p.m.), które jest najwyżej 
położonym jeziorem na Bałkanach. Stąd do szczytu mamy jeszcze mniej 
więcej 45 minut podejścia.

Mitikas (Grecja)

Mityczną siedzibą bogów był też najwyższy szczyt Grecji — Mitikas 
(2918 m n.p.m.), którego górne partie, ze względu na bliskość morza, często 
schowane są w chmurach. Nic więc dziwnego, że to na jego szczycie sta
rożytni Grecy umieścili swych bogów z gromowładnym Zeusem na czele.

Strach przed bogami przez wieki odwodził śmiertelników od wspi
naczki na szczyt, a historie strąconych przez Zeusa śmiałków, z pewno-

Szlak E4 powyżej schroniska Spilios Agapitos Refuge „A” (fot. Szymon Baron)
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ścią nie ułatwiały tego zadania. W 1669 r. w pobliże wierzchołka miał 
dotrzeć sułtan Mehmed IV, a pierwszego znanego wejścia na Mitika- 
sa dokonali Daniel Baud Bovy, Frederic Boissonas i Christos Kakalos 
2 sierpnia 1913 r.

Masyw Olimpu, położony nad Zatoką Termajską w północno-wschod
niej części Grecji, oprócz najwyższego Mitikasa ma kilka niewiele niższych 
wierzchołków: Skolio (2912 m n.p.m.), Stefani (2909 m n.p.m.) czy Skalę 
(2866 m n.p.m.). Na terenie masywu Olimpu w 1938 r. utworzono Park Na
rodowy Góra Olimp. Ten najstarszy w Grecji park narodowy został w 1981 
r. wpisany na listę UNESCO jako zabytek międzynarodowej biosfery.

Najdogodniejszym punktem wyjściowym na Mitikas jest Prionia 
(1200 m n.p.m.), położona na końcu asfaltowej drogi z Litochoro, przy 
górskim szlaku E4 biegnącym z Litochoro (ok. 300 m n.p.m.) przez ma
lowniczy wąwóz Enipeas na najwyższy szczyt Grecji.

Dużym plusem rozpoczęcia wędrówki w Prionii jest możliwość zdo
bycia wierzchołka w ciągu jednego dnia. Jeśli wystartujemy spod niedu
żego schroniska, w którym nie można zamówić noclegu, po pokonaniu 
kilkuset metrów docieramy w pobliże zagrody mułów, które transportują 
artykuły spożywcze do położonego na wysokości niespełna 2100 m n.p.m. 
schroniska „A” (Spilios Agapitos Refuge „A”). Szlak sukcesywnie pnie się 
w górę przez sosnowy las i po niecałych 2 godzinach docieramy do schro
niska. Ciekawostką są dwie tablice, na których w siedmiu językach (w tym 
także języku polskim) możemy przeczytać: „Witamy w naszym skrom
nym, górskim schronisku. Jeśli nie zamierzacie nocować, natomiast chce- 
cie odpocząć, zjeść własną żywność, skorzystać z toalety, musicie wnieść 
opłatę l,60€. Dziękujemy Wam. E.O.O.A.”. Nikt nie egzekwuje tego prze
pisu i nie ma kłopotów z konsumpcją własnego posiłku.

Nieco powyżej schroniska sosnowy las przerzedza się, drzewa coraz 
częściej przyjmują skarłowaciałe formy, a wraz ze zdobywaniem wysoko
ści zanikają. Jedynymi roślinami stają się skupiska kłującej trawy. Wyżej 
zaczyna się pas skalistych turni, piargów i drobnych rozkruszonych łup
ków. Na szlaku w kilku miejscach znajdziemy kamienne ławeczki oraz 
tablice orientacyjne. W ten sposób po kolejnej 2,5 godzinie docieramy 
bez większych problemów na wierzchołek Skala.

Dalsza wędrówka na główny wierzchołek masywu — Mitikas - ozna
czona jest żółto-czerwonymi znakami i bardziej przypomina trudniejsze 
szlaki tatrzańskie, więc niektórzy turyści właśnie na Skali kończą swoją 
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wędrówkę. Szlak jest dużo bardziej eksponowany, miejscami zmusza do 
prostej wspinaczki. Odcinek ze Skali na Mitikas zajmuje około pół go
dziny, a z jego wierzchołka roztaczają się rozległe widoki. Przy dobrej 
widoczności ponoć można podobno zobaczyć tureckie wybrzeże.

Korab (Macedonia/Albania)

Najwyższym szczytem dwóch państw, Albanii i Macedonii, jest położony 
w Górach Korab szczyt o tej samej nazwie. Golem Korab (2764 m n.p.m.), 
bo o nim mowa, znajduje się zaledwie 10 km na południe od trójstyku 
granic Albanii, Kosowa i Macedonii.

Jako szczyt graniczny, jest on turystycznie dostępny zarówno od stro
ny albańskiej, jak i macedońskiej, a długość szlaku i różnica wysokości od 
punktu startowego są porównywalne po obu stronach granicy.

Większą grupą łatwiej zacząć od strony albańskiej, ponieważ można 
dojechać autokarem niemal do wsi Radomirę (ok. 1300 m n.p.m.), poło
żonej 34 km na północ od większej miejscowości Peshkopia (co ciekawe, 
łatwiej dojechać do Peshkopi od strony macedońskiej, gdyż prowadzą
ca przez granicę droga jest w dużo lepszym stanie niż te dochodzące 
z północy Albanii). Większość wybudowanej za unijne pieniądze drogi 
jest w dobrym stanie, choć w kilku miejscach występują około metrowe 
jej obsunięcia. Dopiero ostatnie cztery kilometry do centrum Radomirę 
prowadzą nieutwardzoną, nieprzejezdną dla autokarów drogą.

W centrum, nieopodal sklepu znajduje się tablica Polskiego Klubu 
Alpejskiego, informująca o wyznakowaniu szlaku na Korab. Stąd, wijącą 
się zakosami drogą dochodzimy do kamiennych zabudowań pasterskich, 
gdzie trzeba uważać na agresywne psy (mogą przydać się kijki trekkingo- 
we do trzymania czworonogów na dystans). Dalej, dość głęboką doliną 
potoku Radomirę szlak kieruje się w górę. W tym rejonie oznakowanie 
jest mocno zniszczone, lecz na stronie internetowej Polskiego Klubu Al
pejskiego można znaleźć informację o kolejnych planowanych w tym re
jonie pracach znakarskich, w tym renowacyjnych. Na trasie mijamy wie
le potoków, z których ze względu na wszechobecne owce lepiej nie pić 
wody. Po dojściu na Porta de Korabit de Vogel (2465 m n.p.m.) mijamy 
ostatni drogowskaz PKA. Sam szlak zanika około dwóch kilometrów 
przed przełęczą, skąd mamy jeszcze kwadrans do szczytu Koraba. Wę
drówka z centrum Radomirę zajmuje mniej więcej cztery godziny.
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Zainteresowanych zdobyciem Koraba od strony macedońskiej, jadąc 
od strony jeziora Mavrovi, czeka niemal piętnastokilometrowy dojazd 
drogą szutrową do Strezimira, lecz przy ostrożnej jeździe pod posterunek 
policji i straży granicznej (Karaula, 1473 m n.p.m.) dojedziemy samocho
dem osobowym. Ponieważ w tym rejonie znajduje się szlak przemytniczy, 
możemy być skontrolowani przez policję także wcześniej, w dolinie.

Z Karauli kierujemy się żwirową drogą w górę. Oznaczony czerwo- 
no-biało-czerwonymi paskami szlak na początku biegu wyznakowany 
jest dość rzadko i łatwo go zgubić, gdyż został poprowadzony wzdłuż 
strumienia, podczas gdy drogę jezdną poprowadzono nieco wyżej. Po 
opuszczeniu bujnie rosnącego lasu liściastego docieramy w okolicę Strezi
mira, ruin budynku strażniczego, w pobliżu którego znajduje się ostatnie 
ujęcie wody pitnej.

Ścieżka kieruje rozległymi łąkami stromo w górę ku grzbietom przypo
minającym Tatry Zachodnie. Po wyjściu na grzbiet, szlak trawersuje kolejne 
wierzchołki w stronę potężnego kotła u podnóża Korabu. Stąd, słabo wi
doczną ścieżką kierujemy się na dobrze już widoczną przełęcz i położony 
nieco powyżej niej najwyższy punkt Albanii i Macedonii na szczycie Go
lem Korab. Wędrówka z Karauli zajmuje około czterech i pół godzin.

Po obu stronach granicy można spotkać wielu pasterzy, dla których 
granica jest sprawą bardzo umowną i często ze swoimi stadami owiec ją 
naruszają. Są oni dość nachalni i chętni na otrzymanie prezentów, lecz 
taka postawa na szczęście kontrastuje z gościnnością i serdecznością 
mieszkańców wiosek położonych na początku szlaków.

Midżur (Serbia)

Po jednostronnym, choć uznanym przez ponad połowę państw świata, 
odłączeniu się Kosowa od Serbii poza jej granicami znalazły się Góry 
Północnoalbańskie ze szczytami przewyższającymi 2500 m n.p.m. 
W związku z tym najwyższym pasmem górskim tego kraju jest obecnie 
położona na granicy bułgarsko-serbskiej Cziprowska płanina, znajdująca 
się na skraju Starej Płaniny, łańcucha górskiego równoleżnikowo prze
cinającego Bułgarię. Najwyższym szczytem Serbii jest zatem położony 
właśnie w tym paśmie Midżur (2169 m n.p.m.).

Zimą rejon Midżura to jeden z większych w tym rejonie kurort nar
ciarski z kolejką gondolową, wyciągami krzesełkowymi i orczykami. La
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tem bez problemów dojedziemy drogą asfaltową aż na parking przy Pla- 
ninarskim domie „Babin Zub” (ok. 1580 m n.p.m.), skąd rozpoczyna się 
szlak na najwyższy szczyt Serbii.

Spod hotelu, szeroką drogą przystosowaną pod samochody tereno
we, kierujemy się w głąb Parku Narodowego „Stara Pianina”. Po ośmiu
set metrach wychodzimy z lasu na rozległe połoniny. Szlak skręca tam 
na północ i trawersując kilka niewybitnych wierzchołków, kieruje nas 
w stronę granicy bułgarsko-serbskiej. Nasza ścieżka na niespełna dwa 
kilometry przed Midżurem przechodzi na drugą stronę grzbietu, a szlak 
skręca na wschód. Szczególnie pięknie jest tu na przełomie kwietnia 
i maja, gdy rozległy grzbiet porośnięty jest gęsto krokusami. Jest ich tu 
niemal tak dużo, jak na słynnej z tych kwiatów Polanie Chochołowskiej, 
lecz pokrywają dużo większy obszar.

Po ośmiokilometrowej, około dwugodzinnej wędrówce dobrze ozna
czonym za pomocą drogowskazów szlakiem docieramy na najwyższy 
w okolicy szczyt z charakterystycznym, około metrowym obeliskiem, na 
którym umocowano tabliczkę z napisem „Midźor 2618”. Rozlega się stąd 
piękna dookolna, wieloplanowa panorama.

Midżur jest położonym najbliżej Polski bałkańskim szczytem zalicza
nym do Korony Europy.

Djeravica (Kosowo)

Najbardziej niedostępnym komunikacyjnie szczytem spośród należących 
do Korony Bałkanów jest położona w paśmie Gór Północnoalbańskich 
w Górach Dynarskich — Djeravica (2656 m n.p.m.). Najwyższy szczyt 
Kosowa, bo o nim mowa, od dawna odwiedzany był przez miejscowych 
górali, a pierwszego turystycznego wejścia jego wierzchołek dokonał 
Branimir Guśić z towarzyszami w 1931 r.

Wybierając się do Kosowa, należy pamiętać o nieuregulowanych rela
cjach z Serbią, od której to nieduże państwo, zamieszkałe głównie przez 
Albańczyków, oddzieliło się w roku 2008. Z Kosowa nie dostaniemy się 
bezpośrednio na teren Serbii, o ile wcześniej nie wjechaliśmy na jego te
rytorium właśnie od strony Serbii.

Dogodnym punktem wyjściowym na Djeravicę jest koniec doliny 
górskiej rzeki Lumbardhi i Dećani długiej na 18 kilometrów, przybiera
jącej w górnym biegu nazwę Proji Shqipetare. Dostaniemy się tam drogą 
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szutrową, z miejscowości Dećani. Wjeżdżając w dolinę, musimy minąć dwa 
posterunki sił OZN i KFOR, pod których ochroną znajduje się monaster 
Visoki Dećani, którego niezwykłe freski uznano za jeden z najlepszych 
przykładów renesansu paleologańskiego w sztuce bizantyjskiej, a sam mo
naster wpisano w 2004 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Nie
co dalej mijamy zbudowany z kamienia hotel Kalaja e Deęanit i od tego 
miejsca jakość drogi mocno się pogarsza (stan z 2014 r.), tym niemniej co 
bardziej ambitni powinni dojechać samochodem osobowym aż do roz
ległej polany na końcu drogi. Stąd w pobliżu dwóch szałasów skręcamy 
w lewo, w wyraźną drogę zrywkową wiodącą przez świerkowy las. Wkrót
ce droga ta zmienia się w ścieżkę, a po godzinie wyprowadza na rozległe 
hale porośnięte z rzadka kępami kosodrzewiny. Znajduje się tu kilka zabu
dowań gospodarczych zamieszkiwanych jedynie w czasie wypasu.

Szerszą drogą przystosowaną dla samochodów terenowych ruszamy 
dalej w stronę Djeravicy i po 45 minutach docieramy na położoną nie
co powyżej ostatnich zabudowań przełęcz Qafa e Liqenit. Po kilkuset 
metrach mijamy dość śliskie osuwisko i dochodzimy do kolejnej przełę
czy, tym razem z drogowskazem „Gjeravica 1,9 km”, skąd doskonale już 
widać najwyższą górę Kosowa. Po kolejnym kwadransie wyraźna dotąd

Zabudowania pasterskie poniżej przełęczy Qafa e Liqenit (fot. Łukasz Gierlasiński)

52



ścieżka zanika i na ostatnie, około godzinne podejście do wierzchołka 
najlepiej skierować się ze sporego kotła polodowcowego opadającym ku 
niemu bocznym grzbietem, a następnie już głównym grzbietem w stronę 
szczytu. Ostatni odcinek przypomina szlaki tatrzańskie, a cała droga od 
końca doliny Proji Shqipetare na szczyt zajmuje około 5 godzin.

Zla Kołata (Czarnogóra)

Również w Górach Północnoalbańskich, zaledwie 20 kilometrów w li
nii prostej od Djeravicy, znajduje się masyw Maja Kołata, którego jeden 
z wierzchołków, Zla Kołata (2534 m n.p.m.), jest najwyższym szczy
tem Czarnogóry. Jest on położony na granicy czarnogórsko-albańskiej 
w utworzonym na terenie tego kraju Parku Narodowym „Prokletije”, co 
po serbsku oznacza Góry Przeklęte.

Górską wędrówkę najlepiej rozpocząć w Vusanje, niedużej wiosce 
położonej w gminie Plav, niespełna 6 kilometrów na południe od miasta 
Gusinje. Bez problemu dojedziemy w pobliże lokalnej atrakcji, wodospadu 
Grlja, drogą asfaltową. W jego pobliżu postawiono kilka drewnianych wiat, 
w których można schronić się przed deszczem lub przygotować posiłek.

Dolina Ropojana o świcie (fot. Dorota Kudelska)
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Znad wodospadu Grlja, zlokalizowanego na wylocie doliny Ropojana, 
kierujemy się w stronę pobliskiego meczetu, którego niewysoki minaret 
jest doskonale widoczny, po czym skręcamy asfaltową drogą w prawo, 
w górę. Drogę asfaltową po kilkuset metrach zastępuje nienajlepszej jako
ści droga polna, wprowadzając nas w las liściasty. Szlakiem oznaczonym 
białą kropką z czerwoną obwódką docieramy do Zarunicy, małego opusz
czonego przysiółka, w którym znajduje się kilka chat pasterskich. Pnąc 
się dalej w górę przez las, docieramy do dużej polany Fus Sirma, z której 
mamy możliwość przyjrzenia się masywowi Kołaty. Z Vusanje dojdziemy 
tu w półtorej godziny. Znajduje się w tym miejscu prosty drewniany szałas, 
co roku remontowany przez pasterzy, oraz ruiny dwóch innych — kamien
nych. Po kolejnej pół godzinie wędrówki w górę przez las dochodzimy do 
miejsca, w którym szlak niespodziewanie opuszcza wyraźną ścieżkę, którą 
dotąd wędrowaliśmy i skręca w prawo, by przez górski potok wprowadzić 
nas w pięknie wyrzeźbione przez erozję skały wapienne. Na tym odcinku 
znakowanie jest rzadsze i łatwo zgubić szlak pośród skał. Po około pół
godzinnej wędrówce wśród wapieni dochodzimy na dużą polanę Kame- 
rić położoną nieco poniżej przełęczy Gafa Borit (1850 m n.p.m.). W tym 
miejscu szlak rozdziela się. Idąc w lewo, dojdziemy na Vrh Bora (2106 m 
n.p.m.), natomiast szlak na Zlą Kolatę skręca w prawo, przybierając bar
dziej tatrzański charakter. Szybko zdobywamy wysokość, by po godzinie, 
wędrując już prawą stroną rozległej doliny u podnóża grzbietu Skripa po
czuć przenikliwy chłód. Po naszej prawej stronie mijamy jaskinię Lodową 
(serb. Ledenapećindp której otwór wejściowy znajduje się niemal na szlaku. 
Po kolejnym kwadransie dochodzimy pod położoną na granicy z Albanią 
przełęcz Gafa e Preslopit (2034 m n.p.m.). Do samej przełęczy, z której 
rozlega się piękna panorama albańskich szczytów z najbliżej położonym 
Maja Żat (2400 m n.p.m.) na czele, nie dochodzimy, bowiem szlak skręca 
w lewo nieco poniżej niej. Z tego miejsca mamy jeszcze niespełna półtorej 
godziny na przełęcz Dvojni Prevoj (2430 m n.p.m.), skąd czerwony szlak 
prowadzi, co ciekawe, na niższy z wierzchołków masywu Kołat — Dobrą 
Kolatę (2528 m n.p.m.). By wejść na najwyższy szczyt Czarnogóry, musimy 
skręcić w prawo i kierując się w górę, w około dziesięć minut dotrzeć na 
wierzchołek Zlej Kołaty (2534 m n.p.m.).

Cała trasa z Vusanje na Zlą Kolatę ma 10,6 kilometra długości, a jej 
przejście zajmuje około sześciu godzin.
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Maglić (Bośnia i Hercegowina)

Na granicy Bośni i Hercegowiny z Czarnogórą rozciąga się położona 
w Górach Dynarskich grupa Volujak—Bioc—Maglić. Podobnie jak w przy
padku Rysów, których niższy wierzchołek wyznacza granicę polsko-sło
wacką, tak znajdujący się na granicy bośniacko-czarnogórskiej niższy 
szczyt zbudowanego z białych wapieni dwuwierzchołkowego masywu 
Maglicia jest najwyższym szczytem Bośni i Hercegowiny. Maglić (2386 m 
n.p.m.) położony jest na terenie Parku Narodowego „Sutjeska”, a pierw
sze turystyczne wejście na jego wierzchołek odbyli Moritz von Dechy 
i Emile Rey 25 czerwca 1888 r.

Najkrótszy szlak na Maglić zaczyna się w położonej przy drodze M20 
wsi Tjentiśte. Znajduje się tam dyrekcja najstarszego i największego parku 
narodowego w Bośni i Hercegowinie — Nacionalni Park Sutjeska oraz ho
tel „Mladost”, w którym zainteresowani mogą wynająć jako przewodników 
strażników parku, negocjując dużo niższe ceny niż podane na oficjalnej 
stronie internetowej Parku. W pobliżu starej stacji benzynowej należy skrę
cić w głąb lasu, by powoli pnąc się w górę, po kilku kilometrach dojechać do 
szlabanu, przy którym należy uiścić opłatę za wstęp w wysokości 5 marek. 
Nienajgorszej jakości drogą szutrową dojedziemy do wyasfaltowanego par-

Szlak z czarnogórskiego Mratinje na Maglicia (fot. Szymon Baron)
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kingu na Dragos Sedlo. W jego pobliżu zlokalizowany jest punkt widokowy 
na 75-metrowy wodospad. Stąd już bardzo złej jakości drogą szutrową moż
na podjechać kolejne kilka kilometrów wyżej na polanę Lokva Demećiśta. 
Ten odcinek drogi przeznaczony jest dla aut o wysokim zawieszeniu lub 
sprawnych kierowców, którzy nie boją się zbytnio o zawieszenie.

Z polany mamy jeszcze 4,85 km na szczyt Maglicia, co oznacza we
dług drogowskazu 3-godzinną wędrówkę. W praktyce trasa nie powinna 
zająć więcej niż dwie godziny.

Szlak początkowo prowadzi przez las, który wraz z nabieraniem przez 
nas wysokości przerzedza się, wyprowadzając na pokryte kępami kosodrze
winy hale po stronie czarnogórskiej. Wędrując za typowymi dla dawnej 
Jugosławii znakami, tj. białą kropką w czerwonej obwódce, wchodzimy 
w skalisty teren, pokonując krótki żleb zabezpieczony stalową linką. Powy
żej żlebu przechodzimy lewym trawersem, także zabezpieczonym, by wejść 
na strome trawy, którymi kierując się nieco w lewo, podchodzimy na wy
raźnie widoczną przełęcz Derneciste, rozdzielającą czarnogórski i bośniacki 
szczyt Maglicia. Stąd ścieżka poprowadzona trawiastą granią wyprowadza 
nas w kwadrans na wierzchołek Maglicia, ozdobiony serbską flagą i tablicą 
upamiętniającą przywódcę socjalistycznej Jugosławii - Josipa Tito.

Masyw Maglicia zbudowany jest z białych wapieni obrywających się 
pionowymi ścianami o wysokości do 500 metrów. Od opisanego wyżej 
żlebu warto założyć kask, by uchronić się przed spadającymi kamykami 
strącanymi przez turystów wędrujących przed nami.

Alternatywne punkty wyjściowe na szczyt Maglicia to przypomina
jące kształtem serce Trnovaćko jezero oraz czarnogórska wieś Mratinje.

Vrh Dinare (Chorwacja)

Najwyższym szczytem Chorwacji jest Dinara (1831 m n.p.m.) położona 
w paśmie górskim o tej samej nazwie będącym częścią rozległych Gór 
Dynarskich. Masyw Dinary imponuje potężną, szeroką na 6 km, wapien
ną ścianą o średniej wysokości względnej 700 m, doskonale widoczną od 
południowego zachodu, a jego grzbietem przebiega granica bośniacko- 
-chorwacka.

Doskonałym punktem wypadowym na Dinarę jest miejscowość Gla- 
vaś, do której łatwo dotrzemy z położonego przy drodze krajowej Dl, 
Kijeva.
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Szlak z Glavas na Dinarę (fot. Szymon Baron)

w 7

Z przystanku autobusowego, którego ścianę zdobi mapa masywu, 
kierujemy się szlakiem wyznakowanym w typowy dla dawnej Jugosławii 
sposób: białą kropką z czerwoną obwódką. Wraz z końcem zabudowań 
asfaltowa droga zmienia się w szutrową. Przez liściasty, skarłowaciały 
las docieramy do ruin XIV-wiecznego zamku, strzegącego w czasach za
grożenia inwazją turecką połączenia handlowego z Bośnią. Do naszych 
czasów ocalały z niego jedynie pozostałości murów i górująca nad nimi 
wieża. Nieco dalej dobrze wyznakowany szlak wyprowadza na otwartą 
przestrzeń, pełną traw, kamieni i skał. Warto wziąć ze sobą odpowiedni 
zapas wody, bo choć na szlaku znajdujemy kierunkowskaz do jedynego 
ujęcia wody w pobliżu, jego stan sanitarny pozostawia wiele do życzenia. 
W pobliżu refugia Martinova Kośara należy skręcić w lewo, by przez 
fundamenty dawnych zabudowań pasterskich udać się w stronę grzbietu. 
W jego pobliżu docieramy do „wymarłego lasu”, nieco powyżej.którego 
możemy zobaczyć potężną, przypominającą krater, nieckę. Stąd szlak 
prowadzi przez pola zielonych kosówek w stronę wyschniętych korzeni. 
Z tego miejsca widać już dwuwierzchołkowy szczyt Dinary. Na wyż
szym znajduje się kamienny obelisk z książką wejść, na niższym biały 
metalowy krzyż.

Wędrówka z Glavaś zajmuje około czterech i pół godziny.
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Mahya Dagi (Turcja)

Choć najwyższym szczytem Turcji jest Ararat (5137 m n.p.m.), położony 
w samym sercu Wyżyny Armeńskiej, szczyt ten znajduje się w Azji Mniej
szej, daleko od położonej po drugiej stronie cieśniny Bosfor europejskiej 
części tego państwa. To właśnie w niej, na pograniczu bułgarsko-turec- 
kim, we wschodniej części historycznej Tracji położone są niewysokie 
góry Strandża. Łańcuch ten, niemal w całości pokryty lasami liściastymi, 
składa się z trzech równoległych, wyraźnie oddzielonych od siebie pasm, 
z których najwyższym jest południowe, leżące w całości na terenie Turcji.

Najwyższą górą, tak europejskiej, bałkańskiej części Turcji, jak i ca
łych gór Strandża, jest Mahya Dagi (1031 m n.p.m.). Na jej wierzchołku 
znajdują się wieża telewizyjna i baza wojskowa z charakterystycznym, wi
docznym z daleka radarem. Ze względu na militarny charakter szczytu 
nie ma tu żadnych znakowanych szlaków.

Dogodnym punktem wyjściowym jest duży plac przy kamieniołomie, 
położonym niecałe 4 km na północ od Yenice. Dojedziemy tu drogą 
D565 wiodącą z Poyrali do położonej na Morzem Czarnym miejscowo
ści Igneada. Z tego miejsca czeka nas około ośmiokilometrowy spacer 
szeroką, szutrową drogą, używaną jako dojazd do bazy wojskowej. Po

Baza wojskowa na szczycie Mahya Dagi (fot. Szymon Baron)
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drodze mijamy trzy źródła obudowane betonowymi ujęciami. Choć doj
ście w pobliże bazy jest zabronione, stacjonujący tam żołnierze nie robią 
z tego powodu większych problemów (w relacjach internetowych można 
przeczytać, że niektórym turystom udało się nawet wejść na teren bazy). 
Restrykcyjnie podchodzą za to do prób fotografowania, w związku czym 
pamiątkowe zdjęcie lepiej wykonać przy jednym z charakterystycznych 
źródeł w drodze dojściowej.

***

W latach 2011—2013 Oddział PTT w Bielsku-Białej trzykrotnie organizo
wał wyprawy trekkingowe w różne rejony Bałkanów. Zgodnie z ideami 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego były to wyjazdy w małych gru
pach z wykorzystaniem największego busa, który nie wymaga instalacji 
tachografu, a więc pojazdu dziewięcioosobowego.

2011

Od kilku lat dojrzewała w nas myśl zmierzenia się z Koroną Europy, 
wejściem na najwyższe szczyty wszystkich państw naszego kontynentu. 
Gdy organizowane przez bielskie PTT relatywnie krótkie wyjazdy trek
kingowe w góry Ukrainy, Rumunii czy najbliżej położone szczyty Alp 
przestały nam wystarczać, poszukaliśmy celu, który będzie odleglejszy, 
a jednocześnie dość tani. W ten sposób nasze spojrzenia skierowaliśmy 
w stronę Bałkanów.

Nasz wyjazd z Bielska-Białej na pierwszą „bałkańską majówkę” nieco 
się opóźnił, w związku z czym już na starcie zmodyfikowaliśmy trasę, 
udając się w stronę węgierskich gór Matra, o które pierwotnie mieliśmy 
zahaczyć w drodze powrotnej. Już po kilku godzinach jazdy przekro
czyliśmy granicę węgierską i korzystając z dobrej jakościowo drogi as
faltowej, wjechaliśmy na najwyższy szczyt tego kraju - Kekes (1014 m 
n.p.m.). Na parking położony nieopodal wierzchołka dojechaliśmy przed 
dziesiątą wieczorem. Nie było czasu na nocne poszukiwanie szlaku, zro
biliśmy więc tylko pamiątkowe zdjęcia, a Ci, którzy wcześniej tu nie byli, 
zaliczyli (bo ciężko w tych warunkach mówić o „zdobyciu”) najwyższy 
szczyt Węgier.

Jeszcze tej samej nocy przejechaliśmy przez granicę węgiersko-serb
ską. Dla tych, którzy nie podróżują poza granice Unii Europejskiej, była 
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to dobra okazja, aby przypomnieć sobie, jak wygląda odprawa paszpor
towa. Nasz ośmioosobowy bus wypełnił się opowieściami z bliższych 
i dalszych wyjazdów, a widoki za oknem płynnie zmieniały się z nizin- 
no-wyżynnych w typowo górskie. Nasza trasa wiodła licznymi serpenty
nami, na których musieliśmy mocno ograniczyć prędkość, oraz tunelami, 
których jest tu ogromna ilość. Znaleźliśmy się terenie byłej Jugosławii 
i pomimo że minęło już ponad 15 lat od zakończenia wojny domowej, 
wciąż na wielu budynkach widzieliśmy ślady po kulach... Tak blisko, tak 
niedawno — przerażające...

Drugiego dnia po południu dotarliśmy do Wiszegradu, miasta poło
żonego na terenie Bośni i Hercegowiny, w którym GPS próbował prze
prawić nas przez rzekę Drinę wpisanym na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO zabytkowym Mostem Mehmeda Paszy Sokolovicia. Niestety, 
most ten jest zamknięty dla ruchu, a więc czekał nas kolejny postój. Udali
śmy się do punktu informacji turystycznej, gdzie dowiedzieliśmy się wielu 
ciekawych informacji, m.in. o moście zbudowanym w XVI wieku, a także 
o pochodzącym z tego miasta Ivo Andriciu, który został w 1961 r. uhonoro
wany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury. Dowiedzieliśmy się również, 
że niedaleko jest nowy most, który widać ze starego oraz że to standardowe 
pytanie, bowiem wszyscy jadący z GPS-em mają ten sam problem...

W naszych planach górskich był Maglić — najwyższy szczyt Bośni 
i Hercegowiny, który ze względu na zalegający w górach śnieg i koniecz
ność podchodzenia od strony bośniackiej bardzo stromym stokiem, bę
dziemy zdobywać z czarnogórskiej wsi Mratinje.

Wąską i krętą, marnej jakości drogą asfaltową ruszyliśmy wzdłuż popu
larnej wśród miłośników raftingu rzeki Tary w stronę przejścia graniczne
go w Sćepan Polje. Droga przypominała bardziej trasę dla kozic niż samo
chodu osobowego, nie mówiąc już o mijance na drodze, tym niemniej na
tknęliśmy się na patrol miejscowej policji, która nie mogła zrozumieć, że na 
Maglicia chcemy wejść od strony czarnogórskiej, oraz kilka krów, które nie 
przejmując się międzynarodowym charakterem tej trasy, wędrowały środ
kiem drogi... Ku naszemu zaskoczeniu, po przekroczeniu stalowo-drew- 
nianego mostu, po drugiej stronie granicy jakość drogi była rewelacyjna.

Po południu dojechaliśmy do położonej nad jeziorem Piva wsi Mra
tinje, która nijak nie zasługiwała na grubą czcionkę, jaką została ozna
czona na starej jugosłowiańskiej mapie, którą znaleźliśmy w Internecie. 
Znajduje się tu wiele fundamentów po zniszczonych domach, nie ma 
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sklepu, poczty, czy szkoły, słowem — górska wioska odcięta od świata. 
Może z tego powodu, a może dzięki temu wszyscy spotkani przez nas 
miejscowi okazywali nam przeogromną serdeczność. U jednych z nich 
bez żadnego problemu, nieodpłatnie, mogliśmy spędzić noc w ogrodzie, 
skorzystać z ujęcia wody i wykąpać się.

Wędrówkę w stronę Maglicia rozpoczęliśmy z samego rana. Gospo
dyni zapraszała nas jeszcze na poranną kawę, ale wiedzieliśmy, że dzień 
będzie i tak za krótki. Z porannego poczęstunku oraz podanego później 
obfitego obiadu skorzystał za to nasz kierowca. A to wszystko za darmo, 
ze zwykłej ludzkiej życzliwości.

Szlak początkowo biegł lasem, a po przeprowadzonym poprzedniego 
dnia wywiadzie wśród miejscowych zdecydowaliśmy się na trasę z lewej 
strony najbliższego szczytu. Na wycieczkę wybrała się z nami psina od 
naszych gospodarzy. Po wyjściu dość wyraźną ścieżką ponad granicę lasu 
doszliśmy do szerokiego żlebu pokrytego jeszcze śniegiem, po drugiej 
stronie którego nie było widać kontynuacji szlaku. Rozpoczęliśmy więc po 
przeanalizowaniu mapy wspinaczkę skrajem piarżyska. Kamienie uciekały 
nam spod stóp, a wyraźnej ścieżki wciąż nie było widać. Po pokonaniu 
piarżyska, które pochłonęło nam 2 godziny, stanęliśmy przed dylematem, 
w którą stronę ruszyć. Wybraliśmy ostre podejście trawiastym stokiem do 
góry, które zakończone było kolejnym dużym płatem śniegu. Cały czas to
warzyszył nam pies... Po wyjściu na grań okazało się, że śniegu było tam 
jeszcze więcej, więc z mapą w ręku ruszyliśmy dalej przed siebie w stronę 
Maglicia. Po dojściu na przełęcz, z której powinno być widać wierzchołek, 
okazało się, że nic z tego. Stara rosyjska mapa, którą mieliśmy, jak widać 
miała dużo mniejszą skalę, niż nam się wydawało... W końcu po ponad 
ośmiu godzinach doszliśmy na szczyt, z którego jak na wyciągnięcie ręki 
widać nasz cel... Niestety, była już prawie szesnasta i zdecydowaliśmy, że 
pora zawracać, aby przed zmrokiem zejść śnieżnym poletkiem, które tak 
dało nam w kość przy podejściu... A psina dalej nam towarzyszyła...

Powrót do Mratinje przebiegł spokojnie, acz długo. Strome, 'śnieżne 
poletko pokonaliśmy asekurując się liną, a do namiotów wróciliśmy już 
długo po zmroku. Cóż, wrócimy jeszcze w ten rejon Gór Dynarskich.

Wieczorem zdecydowalimy, że nie będziemy się nigdzie spieszyć, nie
co zmodyfikowaliśmy plan wyjazdu i po kolejnej nocy spędzonej u go
ścinnych górali, z samego rana ruszyliśmy w stronę Chorwacji. Planowa
liśmy zobaczyć co nieco w Dubrowniku, lecz tego dnia lało jak z cebra.
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Uzupełniliśmy tylko prowiant w niewielkim sklepie, po czym wyjecha
liśmy samochodem na górujące ponad miastem wzgórze Srd (ok. 400 m 
n.p.m.), z którego obserwowaliśmy piękną panoramę miasta położonego 
nad morzem oraz kilka bliskich wysepek. Widoki przepiękne — czerwone 
dachy kontrastowały z błękitem morza.

Kontynuowaliśmy podróż wzdłuż wybrzeża i ku naszemu zdziwieniu 
wróciliśmy na teren Bośni i Hercegowiny. Okazało się, że w wyniku usta
leń powojennych państwo to dostało ledwie 20-kilometrowy dostęp do 
morza. Przy okazji zatrzymaliśmy się na miejscowy obiad i spałaszowa
liśmy ryby z ziemniakami, bo kelner potwierdzając, że zna angielski, nie 
bardzo chciał zrozumieć, że jednak zamówiliśmy frytki...

Po pewnym czasie wróciliśmy na terytorium Chorwacji, a korzystając 
z przerwy w deszczu wykąpaliśmy się w chłodnym majowym Adriatyku. 
Udaliśmy się w kierunku miejscowości Knin i dalej przez Kijevo do po
łożonego u stóp Dinary — Glavaś. Czekała nas jeszcze jedna góra.

Pobudka o piątej rano. Co ciekawe, pomimo tak wczesnej pory nasze 
namioty był suche. Nie było ani rosy, ani nie zaparowały od naszych od
dechów. Cóż, inny klimat. Tradycyjnie przed siódmą byliśmy na szlaku, 
według drogowskazów czekały nas cztery godziny wędrówki na szczyt. 
Tym razem nie jeden, a dwa psy towarzyszyły nam w drodze.

Pierwszy postój mieliśmy przy ruinach zamku z XV wieku. Ku na
szemu zaskoczeniu szlak biegł początkowo przez las liściasty, po minię
ciu którego wyszliśmy na otwartą przestrzeń — trawy, kamienie, skały, 
brak wody, gorąco... Trasa była dobrze wyznakowana i biegła cały czas 
w górę do kolejnego, tym razem nietypowego lasu. Las wyglądał dziwnie 
- drzewa nie miały liści, sprawiały wrażenie wymarłych. Tutaj zrobiliśmy 
przerwę na drugie śniadanie.

Powyżej lasu skakaliśmy z jednej skalnej płyty na drugą, po lewej mi
nęliśmy krater i ponownie doszliśmy do piętra z roślinnością — tym razem 
dobrze nam znaną z tatrzańskich szlaków kosodrzewiną.

Na Vrh Dinarę, najwyższą, dwuwierzchołkową górę Chorwacji, we
szliśmy o 12.30, a więc o wiele później, niż wynikało to z drogowskazów. 
Oczywiście, dwa psy dotarły tu z nami... Dziewczyny odnalazły skrzynkę 
z zeszytem wejść, do którego wszyscy się wpisaliśmy. Zrobiliśmy pamiąt
kowe zdjęcia na obu wierzchołkach, po czym ruszyliśmy w dół.

Po powrocie do busa zabraliśmy się za gruntowne pakowanie i sprząta
nie. Łącznie udało nam się zebrać dwa worki śmieci, głównie „skompresowa-
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nych” butelek po wodzie, po czym wsiedliśmy do busa i wyruszyliśmy w po
szukiwaniu stacji benzynowej z prysznicem. Niestety, żadna z położonych 
przy autostradzie stacji, na których się zatrzymaliśmy, nie miała tego luksu
su. Dopiero po przekroczeniu granicy słoweńskiej udało się nam wszystkim 
wykonać tę jakże potrzebną czynność, jaką jest wzięcie prysznica :)

Pierwsza wyprawa trekkingowa na Bałkany trwała od 28 kwietnia do 
3 maja 2011 r., a wzięło w niej udział siedem osób. Stanęliśmy na najwyż
szych szczytach Węgier i Chorwacji, byliśmy na czarnogórskim Magliciu 
oraz zebraliśmy cenne doświadczenie na kolejne bałkańskie wyjazdy.

2012

Kolejny rok, kolejna majówka i ponownie pojawił się pomysł na odwie
dzenie Bałkanów.

Zgodnie z planem naszą bałkańską przygodę rozpoczęliśmy od Ma- 
glicia, ponownie udając się do czarnogórskiej wsi Mratinje. Zatrzyma
liśmy się u tych samych gospodarzy, co rok wcześniej, choć tym razem 
mieli oni pilny wyjazd i zostawili całe obejście pod naszą opieką. Mimo 
że w Polsce zima była wyjątkowo bezśnieżna, Bałkany przeżyły niespoty
kanie duże opady śniegu na tym terenie. Mając doświadczenie z poprzed
niego roku, niedługo po przyjeździe i przepakowaniu plecaków, późnym 
popołudniem ruszyliśmy na szlak, by zabiwakować gdzieś wyżej. Już po 
zmroku zorganizowaliśmy biwak w pobliżu górnej granicy lasu, obok 
zniszczonego szałasu pasterskiego.

Następnego dnia rano kontynuowaliśmy wspinaczkę. Ponieważ po
przedniego wieczora ominęliśmy piarżysko, które solidnie dało nam w kość 
rok temu, podejście na charakterystyczną przełęcz nie sprawiło większych 
kłopotów. Dopiero w końcówce założyliśmy stanowisko asekuracyjne. 
Dalsza wędrówka nie stanowiła żadnych problemów. Całą ósemką dotar
liśmy na czarnogórski Maglić, na szczycie którego troje z nas zdecydowało 
się zostać, natomiast pozostali ruszyli w stronę najwyższego szczytu Bośni 
i Hercegowiny. Gdy niespełna pół godziny później dotarliśmy na wierz
chołek, naszym oczom ukazuje się flaga serbska i przytwierdzona do głazu 
płyta upamiętniająca Tito. Cóż, nasi zaprzyjaźnieni gospodarze z Mratinje 
też z nostalgią wspominali czasy dawnej Jugosławii.

Powrót do samochodu zajął nam czas do wieczora. W trudniejszym 
terenie asekurowaliśmy dziewczyny, które wybrały się z nami w tym 
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roku, ale bez większych przeszkód dotarliśmy na dół. W tym roku nasza 
ścieżka przykryta była dwumetrową warstwą śniegu, a z nieba lał się nie
miłosierny żar... W cieniu było pewnie 30°C. Krem zabrany przez nasze 
koleżanki zamiast ochronić nas przed słońcem zadziałał jak soczewka, 
przez co każdy z nas był mocno spieczony bałkańskim słońcem.

Następnego dnia z samego rana ruszyliśmy przez całą Czarnogórę 
z północnego zachodu na południowy wschód. Choć obie miejscowości 
dzieli zaledwie 240 kilometrów, podróż zajęła nam cały dzień. Najpierw, 
chcąc skrócić drogę, skierowaliśmy się w stronę gór Durmitor, lecz dotar
liśmy jednynie do Trsy (1434 m n.p.m.), urokliwego płaskowyżu porośnię
tego mnóstwem krokusów, wyhodowanych na naturalnym nawozie w po
staci krowich placków... Nieco dalej nasz przejazd uniemożliwił sporych 
rozmiarów płat śniegu na drodze, którego ze względu na podmokłe tereny 
wokół drogi nie sposób było ominąć. Jadąc naokoło, nieco przypadkiem, 
trafiliśmy do Pivskiego Monastyru. Udało nam się, gdyż jest to bodaj naj
piękniejszy, jeśli chodzi o polichromię, obiekt sakralny w Czarnogórze.

Dalsza droga nie była usłana różami, mijaliśmy śnieżne bandy wyższe 
od naszego busa. Gdzieś w połowie trasy zatrzymaliśmy się przy restau
racji i na obiad zjedliśmy miejscowe specjały — zupę z baraniny a la rosół 
i baranie żeberka na drugie danie. Miejscowa kuchnia była strasznie tłusta.

Na trasie widzieliśmy mnóstwo ognisk i watr rozpalanych we wszyst
kich mijanych miejscowościach. Okazało się, że w ten sposób Czarno- 
górcy świętują nadejście maja oraz Święto Pracy. Gdy w końcu późnym 
wieczorem dojechaliśmy do Gusinje, szczerze współczuliśmy przedsta
wicielom handlowym pracującym w tym kraju, którzy muszą pokonywać 
pozornie nieduże odległości. Przy okazji wypatrzyliśmy w pobliżu roz
bitych już przez nas namiotów stos opon, których w pierwszej chwili nie 
skojarzyliśmy z płonącymi watrami. Dopiero, gdy kładliśmy się spać, na 
miejsce dojechała grupka miejscowej młodzieży, spragnionej zabawy przy 
dużej ilości alkoholu. Choć z początku nieco obawialiśmy się tej ekipy, 
wkrótce okazało się, że „bratkowie” byli przyjaźnie nastawieni i wspólnie 
celebrowaliśmy ich święto. Gdy tylko daliśmy im znać, że rano idziemy 
w góry i chcemy się wyspać, w pięć minut zebrali się, by nam nie prze
szkadzać i odchodząc życzyli powodzenia.

Przy okazji objawiła się też magia Facebooka, na którym po powrocie 
do kraju mieliśmy po kilkanaście zaproszeń do grona znajomych od na
szych czarnogórskich „bratków”.
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Musala (2925 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Bułgarii (fot. Dorota Kudelska)

Masyw Olimpu z najwyższym szczytem Grecji - Mitikasem 
(2918 m n.p.m.) (fot. Andrzej Ziółko)
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Dinara (1831 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Chorwacji (fot. Szymon Baron)

Midżur (2169 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Serbii (fot. Łukasz Kudelski)



Djeravica (2656 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Kosowa (fot. Dorota Kudelska)

■■■

Podejście od strony albańskiej na Korab (2764 m n.p.m.) — najwyższy 
szczyt Albanii i Macedonii (fot. Wojciech Szarota)
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Maglić (2386 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Bośni i Hercegowiny (fot. Szymon Baron)

Zla Kołata (2534 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Czarnogóry (fot. Szymon Baron)
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Kolejne dwa dni na górskim szlaku zajęła wędrówka męskiej części eki
py z ciężkimi plecakami w stronę najwyższej w Czarnogórze — Złej Kołaty. 
Ponieważ droga na ten szczyt oznaczała spotkanie z potężnymi nawisami, 
a ilość śniegu była bardzo duża, zadowoliliśmy się jednym z sąsiednich 
dwutysięczników — Vrh Borą (2094 m n.p.m.). Z jego wierzchołka słyszeli
śmy kilka sporych lawin schodzących po stronie albańskiej, co utwierdziło 
nas w przekonaniu co do słuszności decyzji o rezygnacji ze Zlej Kołaty.

Przygód mieliśmy tu co niemiara, bo schodząc do miejsca obozu, na
trafiliśmy na świeże tropy niedźwiedzia, a w nocy przez nasz obóz prze
biegła wataha wilków, przez co jeden z nas przespał resztę nocy z Czeka
nem przyciśniętym do piersi, wyglądając z boku niczym sarkofag króla 
Władysława Jagiełły na Wawelu.

Wiedząc już, że z nawisami i ogromem śniegu w Górach Przeklętych 
nie wygramy, postanowiliśmy zmienić nieco plan wyjazdu na bardziej 
krajoznawczy. W tym celu skierowaliśmy się w stronę granicy z Koso
wem. Z powodu błotnej lawiny, która zasypała drogę do najbliższego 
przejścia granicznego, musieliśmy wrócić do Serbii, by z jej terenu dostać 
się do Kosowa. Nie było tu normalnej odprawy paszportowej. Po stronie 
serbskiej jedynie posterunek policji odradzający nam wjazd do Kosowa, 
gdyż „tam mieszkają bandyci”, po stronie kosowskiej mnóstwo transpor
terów opancerzonych, ciężarówek, a także kilka czołgów sił KFOR.

Po przekroczeniu granicy przywitał nas billboard informujący po 
serbsku i angielsku, że „tutaj jest Serbia” oraz zdobiące latarnie uliczne 
flagi Serbii. Nie było jednak ani jednej całej flagi, wszystkie potargane, 
wiszące spokojnie, jakby mające pokazać przybyszowi, że jednak nie jest 
w Serbii. Ciekawostką, która przykuła naszą uwagę w strefie przygranicz
nej, był brak tablic rejestracyjnych na samochodach. Miejscowi wyjaśnili 
nam, że ludzie, którzy jeszcze pracują w Serbii nie zakładają kosowskich 
tablic, gdyż w Serbii muszą używać tamtejszych, lecz na terenie swojego 
kraju demonstracyjnie je ściągają.

Zatrzymaliśmy się w Kosowskiej Mitrowicy, gdzie na każdym kroku 
byliśmy witani bardzo gościnnie, a na wieść o tym, że jesteśmy z Polski, 
jednego z pierwszych państw, które uznało niepodległość tego kraju, stawa
liśmy się niemal bohaterami. Nigdzie też nie spotkaliśmy bandytów, przed 
którymi ostrzegała nas serbska policja. Na kolejny przystanek wybraliśmy 
Prisztinę — stolicę tego spornego terytorium. Dwugodzinny spacer po mie
ście w poszukiwaniu „symbolu Kosowa” doprowadził nas do pomnika skła
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dającego się z żółtych liter ułożonych w angielskie słowo „NEWBORN” 
(poi. 'nowo narodzony1), z którego Kosowanie są szczególnie dumni.

Nie był to koniec atrakcji krajoznawczych. Po opuszczeniu Kosowa 
i noclegu w strefie nadgranicznej, już w Macedonii, skierowaliśmy się 
ku stolicy tego państwa - Skopje. Miasto to, choć niewątpliwie stare, bo 
sięgające historią czwartego wieku przed Chrystusem, sprawiało wraże
nie dopiero co budującego się. Liczne place budowy i budynki, których 
nie powstydziłyby się największe stolice naszego kontynentu kontrastują 
z licznymi zabytkami.

Zatrzymaliśmy się w pobliżu Starego Miasta, którego wypełnione 
sklepikami i punktami usługowymi ulice pochłonęły nas na kilka go
dzin. Nie mogliśmy się też oprzeć spróbowaniu lokalnej kuchni w jednym 
z niedużych lokali, w którym próżno było szukać turystów. Mówiąc o hi
storii Macedonii, nie sposób nie wspomnieć jej najwybitniejszego wodza, 
Aleksandra Wielkiego, którego pomnik góruje nad centralnym placem. 
Zobaczyliśmy też kamienny średniowieczny most na rzece Wardar oraz 
twierdzę Skopsko Kale.

Zachwyceni urokami Skopje, ruszyliśmy w stronę Polski, zamierzając 
po drodze zahaczyć o najwyższy szczyt Serbii. Po dłuższym oczekiwa
niu na granicy macedońsko-serbskiej jeden z serbskich celników przy
stąpił do odprawy. Pozbierał dziewięć naszych paszportów i zamknął się 
w budce, nerwowo szukając czegoś w szufladach. Nie bardzo wiedzieli
śmy, o co chodzi i czy ktoś z nas nie dostanie jakiegoś niemiłego „bonu- 
sa”, lecz po niemal pół godzinie niepewności otrzymaliśmy nasze pasz
porty z powrotem. Okazało się, że „nielegalnie” przekroczyliśmy granicę 
Serbii z Macedonią, a dokładniej przejechaliśmy przez Kosowo. Celnik 
długo szukał pieczątki „anulowano”, by przybić ją w miejscu kosowskiej. 
Ten mały symbol potwierdzający, że dla Serbów takie państwo, jak Ko
sowo, nie istnieje, przyprawił nas o solidną porcję stresu.

Korzystając z GPS-u skierowaliśmy się w stronę Babin Zub, ośrodka 
narciarskiego w pobliżu najwyższego w Serbii Midżura i jakież było nasze 
zdziwienie, gdy już widząc całkiem blisko pasmo Starej Płaniny, droga 
asfaltowa, którą jechaliśmy, zmieniła się najpierw w utwardzaną, a na
stępnie leśną... a my wylądowaliśmy przy sporym polu kukurydzy. Po 
powrocie do Polski, przeglądając relacje internetowe z innych wyjazdów, 
okazało się, że nie tylko my padliśmy ofiarami „kukurydzianej pułapki”.
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Zawróciliśmy więc i już bez pomocy elektronicznych urządzeń nawi
gacyjnych dotarliśmy na parking przy początku szlaku na Midżur. Wę
drówka na najwyższy szczyt Serbii nie sprawiła nam żadnych problemów, 
a potężne połacie krokusów zdobiących okoliczne stoki wywołały w nas 
zachwyt. I pewnie zachwycalibyśmy się długo i wcale nie spieszylibyśmy 
się z powrotem na parking, gdyby nie nagła burza, która nadeszła znad 
Bułgarii. Szybko zeszliśmy poniżej grzbietu, którym przebiega granica 
bułgarsko-serbska i uciekając przed piorunami szybciej, niż przewidywa
liśmy, wróciliśmy do cywilizacji.

Ostatnim krajoznawczym punktem naszego wyjazdu była stolica 
Serbii - Belgrad. W trakcie ponad dwugodzinnego spaceru obejrzeliśmy 
m.in. cerkiew św. Marka oraz zatrzymaliśmy się przy budynku parlamen
tu na Placu Nikoli Pasića. Kilkoro z nas odwiedziło także twierdzę Kale- 
megdan przy ujściu Sawy do Dunaju.

Powrotna podróż busem przez Serbię, Węgry i Słowację minęła szyb
ko i sprawnie. Większość z nas nie miała większych problemów z prze
spaniem całej drogi.

Nasza druga wyprawa trekkingowa na Bałkany trwała od 27 kwiet
nia do 5 maja 2012 r. i wzięło w niej udział osiem osób. Stanęliśmy na 
najwyższych szczytach Bośni i Hercegowiny oraz Serbii, wędrowaliśmy 
w okolicach Zlej Kołaty, a z powodu ogromnej ilości śniegu zmieniliśmy 
nieco plany górskie na wariant krajoznawczy, lepiej poznając bałkańskie 
klimaty.

2013

Termin ostatniego, jak do tej pory, oddziałowego wyjazdu na Bałkany 
wybraliśmy bardzo starannie. Wiedząc, że nasze ambitne plany trekkin- 
gowe jesteśmy w stanie zrealizować tylko w miesiącach letnich, korzysta
jąc z dodatkowego dnia wolnego w sierpniu (15.08), zdecydowaliśmy się 
na wyjazd wakacyjny. Podobnie jak w poprzednich latach, zdecydowali
śmy się na wyjazd małym busem.

Tym razem naszą bałkańską przygodę rozpoczęliśmy od Czarnogóry, 
by umawiając się uprzednio za pomocą Facebooka, spotkać się z poznany
mi rok wcześniej „bratkami” z Gusinje. W tym celu, po niespełna 24-go- 
dzinnej podróży z krótką drzemką na parkingu w Serbii, dotarliśmy do 
Yusanje, maleńkiej wioski w Górach Przeklętych. Niedługo po nas dotarli
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Uczestnicy wyjazdu „Bałkany 2013” przed restauracją 
w dolinie Proji Shqipetare (fot. Łukasz Kudelski)

Restaurant
Perroi shąiptar

młodzi Czarnogórcy, przywożąc nam w prezencie pół wiaderka mleka. 
Nie bardzo wiedzieliśmy co z nim zrobić, ale co nieco skosztowaliśmy, by 
nie urazić naszych znajomych, a resztę oddaliśmy. Tym razem ciężko nam 
szły konwersacje, bowiem żaden z nich nie znał angielskiego. Mieszan
ką migowego, polskiego i czarnogórskiego jakoś udało nam się dogadać. 
Jeszcze tego samego dnia odbyliśmy rekonesansowy spacer do sąsiedniej 
doliny oraz obejrzeliśmy malowniczo położony wodospad Grlja.

Następnego dnia po raz pierwszy podczas tej wyprawy wyruszyliśmy 
na górski szlak. Spod meczetu w Vusanje przez Zarunicę maszerowali
śmy w stronę najwyższej w Czarnogórze - Zlej Kołaty. Szczyt był dalej, 
niż nam się wydawało na podstawie mapy i dopiero po niemal siedmiu 
godzinach stanęliśmy na wierzchołku. Powyżej granicy lasu obserwowa
liśmy pasterzy wypasających stada owiec, a wraz ze wzrostem wysokości 
mogliśmy podziwiać piękne panoramy gór pogranicza czarnogórsko-al- 
bańskiego. W drodze powrotnej, na otwartej przestrzeni dopadła nas bu
rza, a kilka piorunów uderzyło w najbliższej odległości. Na szczęście je
dynym minusem takiej pogody były doszczętnie przemoczone buty, które 
suszyliśmy później za pomocą miejscowych gazet.

Gdy wróciliśmy do busa, okazało się, że nasz kierowca czekając na 
nas w pobliżu parkingu, spotkał p. Grażynę Sikorską, ambasador RP 
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w Czarnogórze, która przyjechała zobaczyć wodospad Grlja. Dowie
dziawszy się o naszym zdobywaniu Zlej Kołaty, poprosiła o garść infor
macji po powrocie, dzięki czemu informacja o naszej wyprawie trafiła na 
stronę internetową ambasady oraz do prasy czarnogórskiej. Rok później 
ukazała się tam także informacja o bałkańskich przygodach naszych ko
legów z sądeckiego oddziału PTT.

Z Czarnogóry późnym wieczorem przejechaliśmy do kosowskie
go Decani. Choć w linii prostej Zlą Kolatę i Djeravicę dzieli zaledwie 
dwadzieścia kilometrów, by dostać się do podnóża tej drugiej musieliśmy 
przejechać ponad sto kilometrów. Już w nocy minęliśmy dwa posterunki 
sił KFOR ochraniających monaster Visoki Decani i skierowaliśmy się 
w głąb doliny. Droga szutrowa nie była najwyższej jakości, lecz mimo to 
dość szybko znaleźliśmy dogodne miejsce na zasłużony odpoczynek pod 
chmurką.

Rano skonsultowaliśmy ze spotkanymi Słowakami trasę wycieczki 
i ruszyliśmy szutrówką przed siebie. Niemal dziesięć kilometrów dalej 
okazało się, że w zasadzie mogliśmy do końca doliny dojechać busem. 
Rozpoczęliśmy wędrówkę w górę, a po wyjściu ponad górną granicę lasu 
spotkaliśmy mieszkającą tu przez trzy letnie miesiące w roku kosowską 
rodzinę, która poczęstowała nas przepysznym owczym serem oraz miej
scowym chlebem. Tak posileni z werwą ruszyliśmy dalej w stronę Dje- 
ravicy. Ponoć w tutejszych górach można gdzieniegdzie spotkać infor
macje o polach minowych. Nam na szczęście nie było to dane, lecz i tak 
staraliśmy się nie schodzić z wyznakowanych ścieżek. Pod najwyższym 
szczytem tego kraju spędziliśmy niemal godzinę, przeczekując kolejną 
burzę. W końcu około godziny 17 udało nam się stanąć na szczycie i do 
samochodu wróciliśmy już długo po zmroku.

Na miejscu okazało się, że kierowca załatwił nam darmowy nocleg 
na piętrze restauracji „Perroi shpiptar” i ciepły prysznic, dzięki czemu 
mogliśmy odpocząć w bardziej cywilizowanych warunkach. Rano zamó
wiliśmy jajecznicę, a zamiast niej dostaliśmy wielkie porcje miejscowych 
specjałów (omlet, kiełbaska, warzywa i inne smakołyki) w cenie 3 Euro. 
Szczerze polecam to urokliwe miejsce oraz wspaniałych ludzi tam pracu
jących. Na odchodne zostaliśmy jeszcze poczęstowani miejscową śliwo
wicą. Warto dodać, że wszechobecne są tu flagi albańskie, a mieszkańcy 
Kosowa to przede wszystkim Albańczycy.
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Kolejny dzień przeznaczyliśmy na przejazd do Macedonii oraz lekką 
regenerację. Zwiedziliśmy po drodze wpisany na listę UNESCO mona- 
ster Visoki Dećani, zrobiliśmy zakupy i po zmroku dojechaliśmy w okolice 
Koraba, nie wiedząc do końca, jak daleko mamy do punktu startowego na 
najwyższy szczyt Macedonii i Albanii. Po konsultacji z miejscowymi prze
mytnikami wracającymi starą drogą z Kosowa noc spędziliśmy ponownie 
pod chmurką, około 1 km od miejsca, do którego chcieliśmy dojechać.

Po szybkim śniadaniu w niespełna kwadrans dotarliśmy do posterun
ku macedońskiej policji i straży granicznej, gdzie zauważyliśmy dwa sa
mochody na polskich rejestracjach. Bardzo przykro było nam słyszeć od 
miejscowych stróżów prawa, że przed wyjściem w góry ci Polacy zostawili 
w tym odludnym miejscu mnóstwo śmieci. Generalnie problem śmieci na 
Bałkanach jest dość powszechny, tym smutniej było nam słyszeć, że nasi 
rodacy zachowali się w tak prymitywny sposób. Uspokoiliśmy nieco poli
cjantów, tłumacząc, że my zawsze zabieramy śmieci ze sobą.

Szlak na Korab był dość dobrze oznaczony, lecz wycieczka po raz 
kolejny zajęła nam około 12 godzin. Odległości i przewyższenia są tu 
dość duże i organizacja kilku takich dni wycieczkowych pod rząd jest 
sporym wyzwaniem. Na szczycie spotkaliśmy albańskiego pasterza, który 
ze swoim stadem dość swobodnie przekraczał granicę z Macedonią tam 
i z powrotem. Nie chciał zrobić sobie z nami wspólnego zdjęcia, za to 
poczęstował się czekoladą.

Naszym następnym celem był najwyższy szczyt Grecji — Mitikas. Nie 
spieszyliśmy się zbytnio, by wejść na niego i cały kolejny dzień spędzili
śmy nad Morzem Egejskim w okolicy Leptokarii, regenerując siły przed 
kolejnymi wędrówkami po górskich szlakach.

W końcu, po dniu laby i wyjechaniu busem do położonej na wyso
kości 1200 m n.p.m. Prionii, ruszyliśmy w górę szlakiem E4. Okazał się 
on jednym z najpiękniejszych, jakimi szedłem, a smaczku dodawał mu 
ostatni odcinek pomiędzy Skalą a Mitikasem, gdzie niemal bez żadnych 
zabezpieczeń trzeba przejść trudniejszy odcinek. Szkoda tylko, że zakpił 
sobie z nas Zeus, zasłaniając chmurami piękne widoki, które można zwy
kle oglądać z jego „tronu”. Szkoda, bo jak powiedział nam spotkany na 
szczycie Grek, można stąd zobaczyć nawet Turcję. Zeus zakpił sobie tym 
bardziej, że będąc jakieś 100 metrów poniżej szczytu Skali chmury w mo
mencie rozstąpiły się, odsłaniając rozległe panoramy.
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Dzień później byliśmy już w Stambule i oglądaliśmy najsłynniejsze 
zabytki tego miasta: Hagię Sophię, Błękitny Meczet i łaźnie tureckie. 
Mieliśmy tu też okazję do zjedzenia tureckich specjałów oraz wypicia 
soku ze świeżo tłoczonych owoców, a także zakupienia nieco pamiątek 
i souvenirów.

Jeszcze tego dnia wieczorem dotarliśmy do położonej w górach 
Strandża miejscowości Yenice, by spróbować wyjść na najwyższy szczyt 
europejskiej części Turcji — Mahya Dagi. W efekcie już po zmroku nie- 
znakowaną trasą prowadzącą w stronę zlokalizowanej na szczycie bazy 
wojskowej wybrała się jedynie męska część naszej ekipy. Po cichu, bez 
latarek, nie chcąc zadzierać ze stacjonującym tu wojskiem, dotarliśmy ja
kieś 10 metrów poniżej szczytu, widząc jak na dłoni zlokalizowane tam 
urządzenia. Wyżej już nie dało się podejść, by nie wchodzić na teren bazy. 
Nie robiliśmy też zdjęć, zadowalając się pamiątkowym zdjęciem przy re
stauracji zlokalizowanej u podnóża góry.

Ostatnim górskim celem wyprawy była bułgarska Musała. Na sam 
koniec bałkańskiej przygody zostawiliśmy sobie ten najwyższy szczyt ca
łych Bałkanów. Po dotarciu do Borovets, zimowego kurortu narciarskie
go, skorzystaliśmy z kolejki linowej, by nieco skrócić sobie wędrówkę, 
choć ta i tak zajęła nam około sześciu godzin. Przy pięknej pogodzie po 
niespełna trzech godzinach dotarliśmy na dach Bałkanów.

Powrót do Polski zajął dużo więcej czasu, niż zakładaliśmy. Exodus 
Turków wracających z wakacji w rodzinnym kraju do Niemiec i innych 
krajów Europy Zachodniej sprawił, że na wszystkich mijanych granicach 
spędziliśmy łącznie dziesięć godzin i do Polski powróciliśmy nieco póź
niej, niż planowaliśmy, tym samym kończąc trzecią wyprawę trekkingo- 
wąw ten rejon Europy.

Nasza ostatnia, jak do tej pory, wyprawa trekkingowa na Bałkany 
trwała od 14 do 24 sierpnia 2013 r. i wzięło w niej udział osiem osób. 
Zdobyliśmy w jej czasie wszystkie cele górskie, wykąpaliśmy się w prze
pięknie położonym Jeziorze Mavrovo i niezwykle słonym Morzu Egej
skim. Zbieraliśmy muszle nad Morzem Marmara i jedliśmy miejscowe 
specjały w każdym z odwiedzanych państw.
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***

Byliśmy na Bałkanych trzykrotnie, za każdym razem przywieźliśmy ze 
sobą mnóstwo pozytywnych wspomnień. Zarówno ze względu na pięk
no i dzikość gór, gościnność i życzliwość mieszkańców, jak i niezwykłe 
krajoznawczo miejsca, które przetrwały już niejeden konflikt zbrojny, 
z pewnością jeszcze nieraz wrócimy na Bałkany, mimo że obecne plany 
wyjazdowe Oddziału PTT w Bielsku-Białej prowadzą nas w inne rejony 
Europy. Jest to naprawdę piękny rejon Starego Kontynentu, a co dodat
kowo ważne, wciąż stosunkowo niedrogi z punktu widzenia polskiego 
turysty. Szczerze polecam ten kierunek!



Wojciech Szarota

Mniej znane szczyty Bałkanów

B
ałkany są powszechnie najczęściej kojarzone jako obszar histo
ryczno-kulturowy. Góry w geografii Bałkanów stanowią do
minującą jednostkę geograficzną. W Bułgarii obszary wyżynne 
i górskie to 60% powierzchni, w Albanii 70%, w Grecji 81%, w Mace

donii ok. 75%, w Bośni i Hercegowinie 80%, w Chorwacji ok. 50%. Czy 
system górski Bałkanów znajdujących się w zasadzie prawie w całości 
na terytorium Bułgarii to system dający nazwę półwyspowi, obszarowi, 
a może jest odwrotnie? Trudno obecnie to rozstrzygnąć, ale może warto 
rozpocząć opowieść o mniej znanych szczytach i górach Bałkanów wła
śnie od Bałkanu, a właściwie Starej Płaniny zwanej również Bałkanidą. 
To system gór fałdowych niejako zamykających Półwysep Bałkański od 
północy. To jednocześnie północna część alpidów, czyli gór wypiętrzo
nych w czasie orogenezy alpejskiej między przełomem Dunaju w Żela
znej Bramie a wybrzeżem Morza Czarnego. To przedłużenie Karpat na 
północy i Gór Pontyjskich na wschodzie.

W skład Bałkanu wchodzą:
■ Góry Wschodnioserbskie,
■ Stara Płanina,
■ Kotliny Zabałkańskie,
■ Sredna Góra, tzw. Antybałkan.
Bałkan ma w zasadzie przebieg równoleżnikowy, przechodząc w czę

ści zachodniej nieco na północ. Jego północną granicą jest zapadlisko 
Niziny Naddunajskiej, natomiast południową — zapadlisko Niziny Gór- 
notrackiej i podobnych obniżeń graniczących już z hercyńskim Masy
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wem Rodopskim. Trzeba też zaznaczyć, że wielu geografów kwestionuje 
przynależność Gór Wschodnioserbskich do Bałkanu ponieważ geolo
gicznie przypominają Karpaty. Niemniej jednak dla nas, turystów z Pol
ski, ta łączność z Karpatami geograficznie i geologicznie stanowi element 
uzasadniający łączność kulturową ziem górskich w całych Karpatach 
z Bałkanami jako zjawiskiem kulturowym i kulturotwórczym. To pewnie 
jeden z tych elementów, który pozwala nam, pasjonatom gór i Karpat, 
wyczuwać tę pozawerbalną łączność, więź z tą częścią Europy. Ale to 
tylko moja hipoteza podparta własnym doświadczeniem, a w zasadzie 
odczuciem. Subiektywne również będzie moje zestawienie mniej zna
nych szczytów czy gór, ponieważ ciężko wyrokować, co jest znane, a co 
mniej, nie korzystając z rzetelnych badań, a sugerując się np. ilością wpi
sów w „książkach wejść”. Moje zestawienie opierać się będzie tylko na 
tym, co sam zobaczyłem oraz co mogłem znaleźć w dostępnej popularnej 
literaturze i relacjach zamieszczonych w internecie.

Bałkan, a właściwie Bałkany, ujrzałem, będąc z Krzysztofem Żucz- 
kowskim w roku 2001 na wyprawie oddziałowej w Rumunii. Krzysz
tof poprowadził nasz autokar wzdłuż Dunaju i jego przełomu Żelaznej 
Bramy. Pierwsze ukazały się Góry Wschodnioserbskie przez niektórych 
zaliczane do Bałkanu. Dunaj i góry, jakby tylko przedzielone przez al
pejską rzekę, wydawały się zrośnięte z Karpatami. Można było prawie 
dotknąć dróg i pojazdów poruszających się już po Bałkanach. Kolejnego 
dnia, wchodząc na Domogleda w górach Mehedincy, zobaczyliśmy na 
południu Starą Płaninę. To tam miała odbyć się kolejna wyprawa PTT 
O/Beskid. Wyprawa ta z różnych względów nie odbyła się. Na Bałkany 
wybraliśmy się dopiero z Kołem Przewodników w 2004 roku. Krzysztof 
początkowo planował ponownie wyprawę w Starą Płaninę, ale w końcu 
postawił na Karpaty Wschodnie w Rumunii. W Płaninę wyruszył zresztą 
z inną grupą w terminie zaraz po naszej wyprawie. Co mogli zaplanować 
ciągle początkujący przewodnicy? Oczywiście najwyższe i najbardziej 
znane szczyty Bułgarii: Musałę i Wichrena oraz Olimp-Mitykas w Gre
cji. Oprócz tych znanych szczytów odwiedziliśmy mniej znane, niejako 
wynikające z przypadku, ale i z porad starszych kolegów. Już sama prze
prawa na Bałkany po koronie zapory na Dunaju, poprzez przejścia gra
niczne Rumunii, Serbii i Bułgarii to przygoda trwająca 10 godzin. Moż
na z tej przeprawy napisać niezłe opowiadanie, opisując np. jak to nasz 
kierowca omyłkowo zniszczył dokument potwierdzający opłacone drogi 
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w Rumunii, zostawiając identyczny druk sprzed paru miesięcy; jak nie 
zauważył, że tzw. „Zielona Karta” datowana jest do końca kwietnia 2004 
roku. W pierwszym przypadku uratowało nas wino, a w zasadzie napój 
alkoholowy „Lapino sądeckie”, wręczone jako „łapówka” celnikowi ru
muńskiemu. Niektórzy w tym przypadku chcieli chować się pod siedze
nia w autokarze, aby nie wstydzić się za kolegów i rodaków. W drugim 
przypadku musieliśmy zapłacić za jakieś „lewe” ubezpieczenie całkiem 
pokaźną sumkę serbskim celnikom. Strażnicy serbscy chcieli aresztować 
naszego kierowcę, a w zasadzie wzbudzić respekt i postrach. Dość po
wiedzieć, że to przejście graniczne było dopiero przygrywką do przepra
wy, która nas czekała na granicy serbsko-bułgarskiej nieopodal Widyna 
(Wyszka Czuka), ale o tym innym razem, ponieważ tematem tej rozprawy 
są mniej znane góry Bałkanów. Cały dzień pochłonęło nam przekracza
nie granic. W bułgarskich wioskach witał nas co rusz spiżowy Lenin. 
Uczestnik tego wyjazdu, doświadczony przewodnik Rafał Linkowski, za
proponował nam odwiedzenie bardzo atrakcyjnego, lecz mało znanego, 
Bełogradczika położonego we wschodniej części Starej Płaniny lub Bał- 
kanu, jak zwykł mawiać częściej Krzysztof Żuczkowski. Drogami prawie 
pustymi zafascynowani nowymi krajobrazami i scenkami rodzajowymi 
podróżowaliśmy w stronę tej twierdzy znanej jeszcze Rzymianom. Jed
nocześnie mieliśmy nadzieję znaleźć jakieś miejsce na kemping.

Rzeczywiście, to ważne miasto również z czasów Państwa Osmań
skiego jako kluczowa twierdza zrobiło na nas wrażenie. Drogi dojazdo
we ciągnące się sosnowymi lasami tego nie znamionowały. Z ciasnego 
centrum po zaparkowaniu autokaru ruszyliśmy w stronę twierdzy zbu
dowanej pośród fantastycznych form skalnych. Wielu z nas po zobacze
niu tego wyjątkowego miejsca rozpoczęło sesję zdjęciową, wykonywaną 
w większości jeszcze w technice analogowej. Również wielu spośród nas 
zauważyło nagle „kolorową Panią” z kamerą wideo i ze świstakiem w roli 
głównej. Dość długo ekscentryzm naszej Niny musiał być przełamywa
ny wśród uczestników. Unikatowe skałki otaczające miasto od zachodu, 
południa i południowego wschodu mają charakterystyczny czerwony od
cień. Ja nazwałbym ten odcień czerwono-bakłażanowym.

Archeolodzy badający te tereny wyraźnie odróżniają trzy etapy bu
dowy twierdzy Bełogradczik: rzymsko-bizantyjski, bizantyjsko-bułgarski 
oraz turecki. Nieopodal znajduje się jaskinia Magura (nazwa nie tylko 
charakterystyczna dla Karpat), ale nam brakowało dnia i wyciągając na 
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siłę Ninę z sesji zdjęciowej z Pusiem, wyruszyliśmy dalej w poszuki
waniu noclegu. Miejsce jest warte większej uwagi i zwiedzania. Skałki 
choć nie są wysokimi wzniesieniami, same w sobie stanowią piękny cel 
małych wspinaczek. Miasteczko-twierdza również jest pełne uroku. To 
położenie w Starej Płaninie, peryferyjne posadowienie stanowi o atrak
cyjności tego miejsca. Bułgaria to kraj o dużych tradycjach turystycznych 
i jej infrastruktura turystyczna w górach jest dość bogata, choć jakby 
z czasów minionych. W Starej Płaninie w zasadzie wszystkie szczyty są 
mało znane turyście polskiemu, rozpoczynając od najwyższego Botewa 
(2376 m n.p.m.) nazwanego tak ku czci poety bułgarskiego Christo Bote
wa, a którego turecka nazwa brzmi Jumrugczał, co w tłumaczeniu znaczy 
„podobny do pięści”. Szczyt ten położony jest niedaleko Karłowa, wokół 
którego w 2014 roku poszukiwaliśmy słynnej „Doliny róż”, kończąc wy
prawę PTT po „Bałkanach wszerz i wzdłuż”. Ostatnio bardziej znany 
staje się Midżur (2169 m n.p.m.), ponieważ po podziale Jugosławii stał 
się najwyższym szczytem Serbii (bez Kosowa), a „Korona Europy”, czyli 
kolekcjonowanie najwyższych szczytów poszczególnych państw Europy 
staje się z roku na rok coraz popularniejsze wśród turystów. Kolejnymi 
ważnymi szczytami, które warto polecić w tych górach, to Czumerna 
(1536 m. n.p.m.) znajdująca się w środkowej Płaninie z wybudowanym 
niedaleko schroniskiem o tej samej nazwie czy Lewski (2166 m n.p.m.). 
Szczyt ten nazwany został tak na cześć Wasyla Lewskiego, choć jego 
nazwa brzmiała Ambarica i według legend miały tam znajdować się spi
chlerze (chambari po bułgarsku). Wejść na niego można ze schronisk 
Dobriła i Ambarica. Choć wejście jest łatwe, bo trwa odpowiednio ok. 
1 godzinę i 2 godziny, to w roku 1994 zginęło tam w grudniu w okoli
cach szczytu 12 turystów. Nieopodal niego położony jest szczyt Golam 
Kupen (2169 m n.p.m.) o alpejskim skalistym charakterze, gdzie w kotle 
polodowcowym znajduje się jedyne w Bałkanie jezioro polodowcowe Ło- 
kwata. Ze schroniska Ambarica można na niego wejść po ok. 2,5 godzi
ny. Szlak na wąskiej grani, podobnie jak na grani Konczeto w Pirynie, 
zabezpieczony jest metalową balustradą. Warto wspomnieć o niedalekiej 
szosie transpłanińskiej poprzez Przełęcz Trojańską (Beklemeto). Pierw
sza nazwa pochodzi od miasta Trojan, druga zaś od „strażnicy”. Przełęcz 
znajduje się na poziomie 1525 m n.p.m. i jest jedną z głównych dróg 
łączących północ Bułgarii z jej środkową częścią. Droga wije się liczny
mi zakrętami na długości ok. 50 km. Warto wspomnieć jeszcze o szczy-
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Sądeczenie na szczycie Bobotov Kuk (fot. Renata Kopacz)

cie Murgasz (1687 m n.p.m.) położonym we wschodniej części tych gór, 
u podnóża którego znajduje się Monastyr Elesznicki. W pobliżu szczytu 
jest schronisko o tej samej nazwie, a na szczycie stacja meteorologiczna. 
I tak w Starej Pianinie można spędzić pewnie i całe tygodnie, co rusz 
zdobywać niezwykłe szczyty. To pasmo górskie zaliczyłem do mniej zna
nych, choć znam lub znałem osobiście wiele osób, starszych i młodszych, 
które tam były. Kolejnymi szczytami, które chciałbym opisać i zachęcić, 
to szczyty w górach Grecji, pomijając najwyższego Mitykasa z racji po
pularności i dostępności. W schroniskach położonych poniżej Olimpu 
już w 2004 roku były napisy po polsku: „Spożywanie własnych posiłków 
w obrębie schroniska zabronione!”, co świadczy o już ówczesnej popu
larności i upodobaniach wśród rodaków. Ten szczyt, ale też góry Pindos, 
PTT Oddział Beskid w Nowym Sączu odwiedził w ramach wyprawy 
oddziałowej pt. „Pod słońcem Macedonii i błękitem Grecji” w roku 2011. 
Jeżeli Bałkan stanowił podstawę równoleżnikową Półwyspu Bałkańskie
go, to Pindos wraz z Górami Dynarskimi, Szar Płaniną i Korabem sta
nowią południkową oś tego półwyspu. Na południe od gór Pindos tę 
oś stanowią pasma Parnas, Taiget i Aroania. Ten system górski ciągnie 
się przez wyspy greckie Kithira, Andkithira, Kreta, Karpathos, Rodos 
i przez wiele innych mniejszych wysp aż po góry Taurus w Azji Mniejszej.

77



Góry Pindos początek swój mają w Albanii i Macedonii, ale w głównej 
części położone są w północnej części Grecji, czyli w Tracji lub Macedo
nii Wschodniej oraz Macedonii Zachodniej, czyli w Epirze. Ich długość 
południkowa wynosi ok. 200 km, szerokość zaś 40—50 km. Ich budowa 
geologiczna jest związana z alpejską orogenezą, najczęściej są to skały 
krystaliczne i przeobrażone, ale również osadowe: wapienie i piaskowce. 
Na terenie tych gór znajdują się dwa greckie Parki Narodowe: Pindos 
i Wikos-Aoos.

Z całą odpowiedzialnością mogę polecić wszystkie szczyty tych gór, 
jak również innych sąsiadujących z tym pasmem, jako mniej znane lub 
wręcz mało znane. Nasza baza w hotelu Taxiarches w Aristi, malowniczej 
wiosce oddalonej ok. 20 km od Konitsy, była doskonałym miejscem, aby 
odwiedzić uznany za jeden z najgłębszych ma świecie wąwozów Wikos- 

-Wjosa oraz malownicze wioski tej okolicy, takie jak Aristi, Papingo. Nie
którzy z naszej grupy zdobyli m.in. wznoszący się nad wąwozem Wikos 
masyw Timfi z najwyższym szczytem Gamilą (2497 m n.p.m.). Również 
rafting rzeką Aoos dla mnie osobiście był jednym w niezapomnianych 
przeżyć chociaż widziałem i odbyłem kilka raftingów. Woda nie była 
bystra, ale niesamowicie zimna. Bez pianek neoprenowych nie do wy
trzymania przez człowieka, a i w nich szokowała termicznie. Miejscami 
koryto rzeki porastały równolegle do jej nurtu grube konary platanów. 
Są to tereny najsłabiej zaludnione w Grecji, a tradycja ciągle mocno tkwi 
wśród mieszkańców. Kultura współczesna Grecji pieczołowicie „konser
wuje” przetrwałą tradycję. Nie widać powszechnie kiedyś popularnego 
tutaj pasterstwa, ale ciągle są widoczne pasterskie ścieżki, kręte wąskie 
drogi. Do godzin wieczornych wydaje się, że oprócz nielicznych turystów 
nikt tutaj nie mieszka. Wieczorami nieliczne kafejki w małych wioskach 
zapełniają się do ostatniego miejsca, serwując grillowaną jagnięcinę i inne 

„pasterskie” i greckie przysmaki, np. serki przypominające podhalańskie 
oscypki, metsovone. Doliny są strome i bardzo głębokie. Wioski nie li
cząc położonej w śródgórskiej dolinie Konitsy, położone są na zboczach 
wokół krętych dróg dojazdowych. Nasz hotel kiedy podjechaliśmy do 
niego nocą wąską drogą, wydawał się parterowym kamiennym domem, 
jak wszystkie inne w wiosce. W autokarze zapadło wtedy wypowiedziane 
przez wiele osób pytanie: a gdzie my się tutaj pomieścimy? Pomieścili
śmy się, ponieważ hotel miał trzy piętra w dół przyklejone do zbocza 
góry i piękny zadbany ogród, w którym spędzaliśmy czas na wieczornych 
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biesiadach. Sam dojazd do hotelu z przejścia granicznego nieopodal Bi- 
toli w Macedonii był pełen napięcia i niepewności. Wszystko było inne, 
począwszy od napisów na znakach w alfabecie greckim, po krajobrazy 
z kilometra na kilometr stające się coraz bardziej surowe i puste. Zauwa
żyłem na twarzy Roberta niepokój. Po chwili odczytując z opóźnieniem 
drogową tablicę, zrozumiałem, że droga, którą jedziemy, jest zamknięta 
i zalecany jest objazd 200 km. Patrzyliśmy porozumiewawczo na siebie, 
nic nie mówiąc pozostałym „wyprawowiczom”. Jechaliśmy pustą dro
gą wijącą się ponad głębokimi skalistymi wąwozami, bramami skalnymi, 
zboczami. Droga była w dobrym stanie i kilometrów ubywało dość szyb
ko. Za oknami nie widać było żadnych wiosek, czasami tylko kamienne 
pojedyncze budynki. Gdy zapadał zmrok, dojechaliśmy do miejsca, gdzie 
droga na 2/3 szerokości oberwana była do położonego 150 m poniżej 
potoku. Miejsce i sytuacja spowodowała u większości z nas przeraże
nie i rozpacz. Oglądając to miejsce, sceptycznie ocenialiśmy spędzenie 
nocy w hotelowym łóżku. Nadzieje dał nam grecki kierowca samochodu 
osobowego, który nadjechał z przeciwka. „Autobusy tędy przejeżdża
ją - tylko ostrożnie” - zachęcił. Nasz kierowca ocenił sytuację, obejrzał 
osuwisko i podjął próbę przejazdu. Najpierw wszyscy uczestnicy przeszli 
feralny odcinek 60 m drogi na piechotę, oglądając z bezpiecznego miejsca, 
jak nasz autokar jednym kołem w rowie a drugim na wąskim pasie jesz
cze nieoberwanej drogi przesuwa się nad osuwiskiem. Gromkie brawa 
zakończyły tą brawurową jazdę. Należy dodać, że statystyki śmiertelności 
na drogach Grecji należą do najgorszych w Europie i pobyt tamtejszy 
utwierdził mnie w tym. Już za paręnaście kilometrów było niewielkie 
miasteczko Konitsa z zapełnionymi barami i kafejkami. Nasze GPS wska
zywały jeszcze tylko 17 km drogi do celu. Zmęczeni drogą uczestnicy 
powątpiewali w sens i celowość jazdy tak stromą i wąską drogą. „Gdzie 
my jedziemy?”, „to droga najwyżej na samochody osobowe!” — słychać 
było zewsząd. Kierowca, dzielny przez cały dzień, również nerwowo spo
glądał to na Roberta, to na mnie, a wokół już ciemno. Widzieliśmy tylko 
mury oporowe i gęste drapiące autokar zarośla. Kilometr za kilometrem 
dłużył się bardzo i dopiero drewniana brama z nazwą miejscowości i ta
blicą hotelu ostudziły wzrastające napięcie. Po zakwaterowaniu w godzi
wych warunkach wszystkim uczestnikom wyprawy poprawił się humor. 
W ciągu dnia oglądaliśmy nasze położenie w hotelu na zboczu przeciw
nym do masywu Tymfi, z widokami zamkniętymi górą od zachodu.
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Smolikas — najwyższy szczyt gór Pindos (2637 m n.p.m.) — pomimo 
posiadanych materiałów w postaci przewodnika wydawnictwa Cicerone 
z 2006 roku i wgranych „traków” w GPS nie zostałby przez nas zdoby
ty, gdyby nie wynajęcie busa od właścicieli hotelu. Nawet oni dokładnie 
nie wiedzieli, jak mają jechać pośród gęstwiny wąskich wijących się dróg 
górskich, wśród lasów sosnowych. Kilka razy cofali samochód, pytali 
nadjeżdżających kierowców. W małej wiosce Palioseli zapytali kobietę 
o możliwość wejścia na Smolikas. W przewodniku Cicerone to miało 
być jedno z miejsc startu na tę górę. Zapytana kobieta złapała się z prze
jęcia za głowę i wyjaśniła kierowcy, gdzie jeszcze musimy podjechać. 
Kierowca wywiózł nas leśną drogą w Parku Narodowym na wysokość 
1770 m n.p.m. W miejscu tym był blaszany drogowskaz kierujący na 
Smolikas. Wkrótce osiągnęliśmy górną granicę lasów, skąd rozpoście
rały się widoki na sam Smolikas oraz sąsiadujące z nim grupy górskie, 
w tym wyglądające bardzo alpejsko z tej strony pasmo Tymfi z Gamilą 
(2497 m n.p.m.). Na zboczach Smolikasa przesuwały się stada pasących 
się owiec. Na niewielkiej przełęczy u podnóży góry małe jeziorko poło- 
dowcowe (czy bezodpływowe?) o czerwonym zabarwieniu z minerała
mi rozpuszczonymi przez wodę, zwane Smoczym (Dhrakolimni). Tutaj 
większość z nas odpoczywała przed wejściem na szczyt i po zejściu z nie
go. Stąd jeszcze ok. 1 godzina żmudnego podejścia zakosami po regu
larnym kamienistym zboczu na szczyt. Sama góra jest dość regularnym 
stożkiem, dużo lepiej wyglądającym w rzeczywistości niż na zdjęciach. 
Północne stoki i doliny wyglądały na głębsze i miejscami miały rys polo- 
dowcowego kształtowania, zwłaszcza te od strony wioski Ayia Paraskevi 
i Samariny. Skała była koloru terakoty o dość dużym ciężarze właściwym. 
W schodzeniu pomimo słyszalnych nawoływań podzieliliśmy się na dwie 
grupy. Moja grupa zeszła do wsi oddalonej od Palioseli o kilka kilome
trów. Tradycyjnie ładnie zabudowana publiczna studnia we wsi pozwoliła 
nam obmyć się z kurzu i napić się bardzo zimnej wody. W nozdrzach mie
liśmy ciągle zapach olejku sosnowego i poziomek dywanowo rosnących 
w świetlistych lasach. Grupa Roberta Cempy podjechała po nas, w trak
cie kiedy spożywaliśmy greckie piwo w „posjestowo” otwartej tawernie. 
Właścicielka była pierwszą osobą, którą zobaczyliśmy we wsi od chwili 
zejścia do niej. Na terenach tych powstało w czasie II wojny światowej 
Księstwo Pindosu kolaborujące z Włochami. Tworzyli je zamieszkujący 
te tereny Arumunii. Jeszcze przed pierwszą wojną światową w 1912 Kró-
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Jeden z wielu zrujnowanych domów w Yusanje u podnóża 
Gór Pólnocnoalbańskich (fot. Łukasz Kudelski)

. st-

JV*-

■■ ■

ram' —»

r.'ŁL.V'^  if.■•'■■'~1, n ^r.y-V-

.V
- --wG- 

.'■ . ■■■•'■

■ - . ■■..*■ •<

^1. « 

_____

-a •■- ‘



.'ó- . jj”

-■-‘ę.
- ■ '■ •> «Xs

Kom Kucki (2487 m n.p.m.) - najwyższy szczyt gór Komovi (fot. Wojciech Szarota)
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W drodze na Kom Vasojevići (2460 m n.p.m.) (fot. Wojciech Szarota)
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Okolice Goliam Perelika (2191 m n.p.m.) w Rodopach (fot. Wojciech Szarota)

Titov Vrch (2747 m n.p.m.) w górach Szar Pianina (fot. Wojciech Szarota)



W drodze na Smolikas (2637 m n.p.m.) w górach Pindos (fot. Wojciech Szarota)

Magaro (2255 m n.p.m.) w górach Galicica (fot. Wojciech Szarota)



lestwo Rumunii protestowało przeciwko włączeniu tych terenów do Gre
cji. Były to tereny sporne pomiędzy Albanią, Grecją, Macedonią i Rumu
nią. Używanie języka arumuńskiego karane było do II wojny światowej, 
a dzieci zmuszano do uczęszczania do greckich szkół. Dla nas, turystów 
z Polski, ta kraina, skąd mieli wywodzić się Wołosi, staje się bardzo bli
ska. Rozpoznajemy we wioskach widziane jeszcze w górach Rumunii czy 
Albanii małe przydomowe folusze. Kobiety podobnie ubrane na czarno. 
Zamówiona w skromnej tawernie pita smakuje podobnie jak w Czarno
górze czy Albanii. W górach tych pełno jest starych kamiennych mostów 
nad głębokimi dolinami, konstrukcją przypominające te z Pirenejów czy 
Mostaru. Domy są tylko kamienne, najczęściej stopione z górami i ziele
nią. W Grecji, w górach Pindos, zdałem sobie sprawę z ogromu gór, ich 
wielości i wszechobecności. To nie tak jak w naszej części Europy, gdzie 
z dolin wychodzi się w góry i do dolin się schodzi. Poza tym wyczuwa się 
w dalszym ciągu dzikość i nieskazitelność krajobrazu wolnego od prze
mysłu i nachalnych szybkich dróg zapełnionych autami. Strony interne
towe ww. parków narodowych dokładnie opisują zagrożenia przyrody 
tych gór, wskazując: masową turystykę, trasy komunikacyjne, przemysł 
(miejsce wydobywania boksytów).

Działalność człowieka dyskretnie wtopiona jest w góry, niemal nieobec
na. Pindos przypominają góry rusztowe podzielone na wiele samodziel
nych masywów: Gamila (2497 m n.p.m.), Gramos (2520 m n.p.m.), Astra- 
ka (2432 m n.p.m.), Athamanon (2480 m n.p.m.), Lygkos (2249 m n.p.m.) 
czy Aigo (2177 m n.p.m.). Grecka gospodarka oparta jest na turystyce 
i pełno tu jest turystów, również z Polski. Jednak góry Pindos są przez 
Polaków mało znane. Mimo tego i tu spotkaliśmy turystów, również 
z Polski, którzy w ramach pobytu nad morzem zapędzili się w góry lub 
jak nasza krajanka z Klęczan, pracuje sezonowo w kuchni w miejscowej 
tawernie w Papingo. W czasie tygodniowego pobytu w górach w Gre
cji zdobyliśmy bardziej znany Parnas (Liakurę, 2455 m n.p.m., i Parnas, 
2457 m n.p.m.), funkcjonujący przynajmniej w powszechnej świadomości 
jako mityczna siedziba Apollina, patrona sztuki. Z przełęczy na drodze 
do Delf trasami narciarskimi, po mocno zdewastowanym krajobrazie do- 
stajemy się w amfiteatralnie zamkniętą dolinę, którą lewym ramieniem 
kulminuje Parnas. Wiatr, dalekie widoki i nasza samotność w tym ma
sywie wywołują smutek potęgowany dewastacją jego fragmentu. Mijamy 
znane wszystkim Delfy i kierujemy się w stronę morza aby zażyć kąpieli
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Wąwóz Vikos w górach Pindos, Grecja (fot. Wojciech Szarota)

w Zatoce Korynckiej. Wszystkich zachęcam do odkrywania miejsc mniej 
znanych, zwłaszcza mniej znanych szczytów, do poszukiwań map w in
ternetowych księgarniach, ściągania „traków” GPS, przewodników ob
cojęzycznych. Chociaż ubywa takich miejsc, mam nadzieję, że kogoś, kto 
nie był w opisanych miejscach, zachęcę do ich odwiedzenia, zanim zmie
nią charakter na „współczesny”, zanim się „ucywilizują”. Najlepszą porą 
będzie wiosna i wczesna jesień, ale i latem można przeżyć piękne chwile.



Kinga Nowotniak-Kucharska 
Piotr Kucharski 

odkrywamyinterior.pl

Bułgarskie impresje

Musała

N
asz urlop w Bułgarii zaczęliśmy „z przytupem”. Zaraz po pracy 
wskoczyliśmy do samochodu i popędziliśmy z Kosowa w stro
nę Sofii. Tuż przed północą przyjechaliśmy do Borowca, ma
łego kurortu w górach Riła, na południe od stolicy kraju. W zimie miej

scowość ta podobno jest dużym ośrodkiem narciarskim. W lecie czynne 
są tutaj może dwa bary i prawdopodobnie trzy hotele — reszta zamknięta 
na głucho czeka cierpliwie na zimowe miesiące. W górach Riła czekała 
na nas Musała, najwyższy szczyt Bułgarii (2925 m n.p.m.), a także całe
go Półwyspu Bałkańskiego. Same góry to rozległe i zróżnicowane pod 
względem budowy pasmo górskie, swoim charakterem przypominające 
nasze Tatry. Pewnie większość wyobraża sobie góry na Bałkanach jako 
rozpalone słońcem i suche jak pieprz pożółkłe pagóry, z rzadka tylko 
porośnięte kędzierzawą makią. My zobaczyliśmy cienistą, szumiącą ty
siącem strumieni zieloną puszczę. Riła to leśne mateczniki, spadające 
z chmur wodospady, łąki pełne motyli i skute lodem jeziora wśród po
szarpanych turni.

Nazwa szczytu „Musała” pochodzi z czasów okupacji tureckiej 
i wzięła się od słów oznaczających mniej więcej „Górę Boga”, „Bliżej 
Boga”, „Drogę do Boga”. Najdogodniejsza trasa na tę górę wiedzie wła
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śnie z Borowca. Jest ona długa (ok. 7—8-godzinny marsz), dlatego jeżeli 
ktoś chciałby zdobyć szczyt i wrócić do Borowca w jeden dzień, to warto 
skorzystać z praktycznego udogodnienia — kolejki gondolowej na szczyt 
Jastrebec (2369 m n.p.m.), po drodze na Musałę. Kolejka nie jest tania, bo 
kosztuje 10 BGN w obie strony, ale w ten sposób można zaoszczędzić 
kilka godzin podejścia. Oczywiście jest ona do dyspozycji w razie potrze
by również w drodze powrotnej ze szczytu.

Nasz grafik „objazdówki” po Bułgarii był dość napięty, mieliśmy tyl
ko połowę dnia, żeby wejść na Musałę i zejść na dół, a potem ruszyć 
dalej. Poszliśmy więc trochę na łatwiznę i wczesnym rankiem wjechali
śmy jednym z pierwszych wagoników (kolejka kursuje od godz. 8.30) na 
Jastrebec. Nasze podejście na Musałę zaczęliśmy dopiero od górnej stacji. 
Ten odcinek jest prosty, bo biegnie trawersem 3 km po prawie równym 
terenie, aż do schroniska „Musała”. Od stacji kolejki i schroniska „Jastre
bec” dochodzimy w godzinę za znakami czerwonego szlaku do położo
nego nad jeziorem schroniska „Musała” i doliny tzw. Musaleńskich Jezior 
(2389 m n.p.m.). Ta część drogi cechuje się jedynie nieznacznymi zmiana
mi wysokości, więc nie zmęczyła nas za bardzo. Do schroniska „Musała” 
dochodzi szlak czerwony prowadzący prosto z Borowca. Podejście nim 
trwa ok. 5 godzin i biegnie doliną potoku Musalenska Bistrica.

Po krótkim odpoczynku przy chatce rozpoczęliśmy podejście na 
szczyt. Początkowo wspinamy się ostro pod górę w kierunku schronu 

„Lodowe jezioro”, gdzie warto zrobić przerwę. Finałowy odcinek, choć 
nieszczególnie długi (ok. 1 km), z uwagi na konieczność zdobycia wy
sokości i przecięcia kilku grzbietów bocznych, potrafi solidnie zmęczyć. 
A przynajmniej nas zmęczył. Na relatywnie krótkiej trasie musieliśmy 
zdobyć niemal 200 m wysokości. Generalnie dostępne są dwa podejścia 
na szczyt. Jedno jest tzw. podejściem zimowym i biegnie granią wśród 
skał wzdłuż rozpiętych na metalowych słupkach stalowych lin. Drugie 
podejście biegnie zakosami po stoku góry. Wybraliśmy to drugie, bo 
wyglądało na łatwiejsze. I chyba słusznie, bo już po 30 minutach cieszy
liśmy się sukcesem i pięknymi widokami z prawie 3 tys. metrów!

Na samym szczycie Musały znajdują się dwa niewielkie budynki 
(schronisko i stacja meteo) oraz obelisk informujący, że znajdujemy się 
na najwyższym szczycie Bułgarii. Widoki stąd są przepiękne. W oddali 
lazurowe jeziorka, nad nimi szczyty i nitka wijącego się szlaku. Szum 
traw, delikatny wiatr, słoneczko na zmianę z chmurkami i wszechobec-
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ny spokój. Przy dobrej widoczności ze szczytu można podziwiać bar
dzo rozległe widoki, obejmujące wszystkie ważniejsze bułgarskie pasma 
górskie — najbliżej oczywiście pasmo Riły, dalej na południu Pirin, 
Rodopy na południowym wschodzie, najbliżej na północy Witosza, a na 
północnym wschodzie Sredna Góra, natomiast za nimi Bałkany (Stara 
Pianina). Szybko zrobiliśmy zdjęcia, bo za nami zaczął już napływać 
falami tłum turystów. Musała to popularne miejsce na weekendowy wy
pad dla Bułgarów, przez co ruch na szlaku w godzinach późno poran
nych zrobił się spory. Schodząc, mijaliśmy zatem co rusz jakieś grupy, 
również seniorów i dzieci. Nic dziwnego, wejście na Musałę przy sko
rzystaniu z kolejki nie jest ekstremalne czy też nad wyraz wymagające. 
Nie odebrało nam to jednak satysfakcji wejścia na sam szczyt. Poza tym 
potraktowaliśmy to jedynie jako rozgrzewkę przed jesiennym sezonem 
chodzenia po górach na Bałkanach.

Wino z Melnika

Jeśli gdzieś w Bułgarii miałby zamieszkać Dionizos, to z pewnością byłby 
to Melnik. Zresztą nie miałby tak daleko ze swojej Grecji, bo miasteczko to 
znajduje się ledwie 20 km na północ od granicy Bułgarii z jej południowym 
sąsiadem. Nam było po drodze do Melnika, gdyż jechaliśmy z Rily w kie
runku Rodopów. No może niekoniecznie tak po drodze, bo musieliśmy tro
chę zboczyć z głównej trasy do Gotse Delchev, ale było warto. Atmosfera 
trochę górskiego miasteczka, połączona z gorącym i winnym południem 
Francji, księżycowe krajobrazy dookoła (o tym za chwilę) i kamienne piw
niczki pełne beczek w prawie każdym domu — gdzie lepiej piłoby się wino?

Zaparkowaliśmy samochód przy wyschniętym kanale burzowym 
przechodzącym przez środek miejscowości. Wzdłuż niego ciągnie się 
główna (a może i jedyna) ulica Melnika. Miasteczko da się obejść w pół 
godziny. Kręte uliczki i domostwa wspinające się na stoki zachowały 
wiele z dawnej świetności, ujmują niepowtarzalnym urokiem. Wyda- 
je się wręcz, że czas stanął tu w miejscu. Wokół głównej ulicy oraz na 
okolicznych wzgórzach, tłoczą się domy, w większości spełniające rolę 
pensjonatów i hoteli, w których na najniższych kondygnacjach znajdują 
się restauracje lub sklepy. Wszędzie wiszą pomalowane na barwne kolo
ry naczynia zrobione z wydrążonych tykw. Dominujące w architekturze 
Melnika domy z okresu bułgarskiego odrodzenia utrzymane są w kolo-
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rystyce brązu i bieli. Podobno lokalne prawo budowlane nakazuje, aby 
wszystkie nowo powstające budynki były utrzymane w tym samym stylu. 
Senna, niemal intymna atmosfera miasteczka sprawia, że każdy znajdzie 
tu doskonałe warunki do letniego wypoczynku.

Ciągniemy leniwie noga za nogą po głównej ulicy miasteczka, która 
wkrótce wyprowadza nas poza obręb zabudowań. Za nimi widać tzw. pi
ramidy z piaskowca. Melnik jest otoczony przez niezwykle widowiskowe 
formy skalne, które porównywane są do tureckiej Kapadocji. Powstały 
one w bardzo sypkiej odmianie piaskowca i są wynikiem działalności 
płynącej wody, która wyrzeźbiła strome kaniony, wąskie iglice, monu
mentalne piramidy i grzyby skalne. Działanie wiatru, wody, słońca i śnie
gu w ciągu wieków wywołało erozję, która stworzyła nietypowe natu
ralne rzeźby. Widok przypomina nieco skały pustynne, jednak otacza je 
soczysta zieleń śródziemnomorskiej roślinności. Trochę przypominają te, 
które widzieliśmy w Davolja Varoś w Serbii.

My szukaliśmy jednak przede wszystkim tego, z czego słynie Melnik, 
czyli wina. Początki uprawy winorośli i winiarstwa sięgają wczesnego śre
dniowiecza. Uzyskiwany wówczas trunek był podobno tak gęsty, że moż
na było przenosić go nalanego do fartucha. Wino leżakowało w wydrążo
nych w ziemi przydomowych piwnicach. Największa z nich, Kordopuło- 
wa Kyszta, składała się ze 180-metrowego podziemnego labiryntu. Wino 
z Melnika doceniał nawet sam Winston Churchill, który uważał je za 
najlepsze na świecie i zawsze miał w swojej piwniczce beczkę tego wina. 
A wina jest tu wszędzie pełno, to główny produkt oferowany przy ulicz
kach miasta. Na wystawianych przed domami i sklepami prowizorycz
nych wystawach stały w rzędach butelki z winem - te ładne szklane zaraz 
obok tych plastikowych, bez etykiety. Najpierw skosztowaliśmy Melnika 
w jednej z tutejszych restauracji. Wino miało ciekawy smak i aromat, ale 
przede wszystkim piękną rubinową barwę. Bez wahania kupiliśmy jed
nego „peta”, żeby spróbować tego, co chwalił sam Churchill. A że wino 
to należy spożyć jak najszybciej, aby w upale nie straciło swoich walorów 
smakowych, pet „wyparował” wieczorem w hotelu.

Patatnik, smak Rodopów
Nie macie czasem tak, że pewne danie ewidentnie kojarzy wam się 
z konkretnym miejscem i kiedy czujecie jeszcze raz ten smak, to myśla
mi wracacie tam, gdzie po raz pierwszy go spróbowaliście? Ja tak mam 
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z patatnikiem, czyli bułgarskim plackiem ziemniaczanym. Jedno ze sztan
darowych dań kuchni z Rodopów, gór na południu Bułgarii. W sumie 
można by powiedzieć, że to żaden specjał, taki tam placek ziemniaczany, 
nie jakiś kulinarny rarytas. Ale magia tego dania nie polega, przynajmniej 
dla mnie, na jego smakowym wysublimowaniu. Dla mnie jego ziemnia- 
czano-serowy smak i towarzyszące jemu uczucie sytości jednoznacznie 
kojarzy się z Rodopami, ich zamglonymi szczytami, soczystą zielenią po
rastających je lasów i wilgocią przecinających je wąskich wąwozów.

W Rodopy wjechaliśmy pewnego sierpniowego popołudnia, kieru
jąc się z Goltse Delczew na wschód, drogą przez góry wzdłuż granicy 
z Grecją. Jedynie na chwilę zboczyliśmy do wsi Leszten i Kowaczewica, 
ukrytych w południowo-zachodniej części Rodopów i przyklejonych do 
zbocza wąwozu, którym w dole płynie rzeka Kanina. W wioskach tych 
panuje atmosfera jakby wprost z XIX w. Wszystko jest tu jak przed laty. 
Białe domy z dużymi werandami, obszerne wiejskie podwórza rozsiadłe 
w dolince, labirynt kamiennych uliczek, wiejska gospoda na ryneczku. 
Nawet hoteliki zachowały nienaruszony wystrój. Podobno kręci się tu
taj filmy historyczne. O ile jednak w Leszten było jeszcze widać ludzi 
na głównej ulicy, to w Kowaczewicy wiele domów zamkniętych było na 
głucho. Patrzyliśmy na puste dziedzińce przez krzywe drewniane furty 
w murze, ale nikogo nie dojrzeliśmy. Na każdych drzwiach wisiały za 
to klepsydry osób, które zmarły tu w ostatnich latach. Młodzi i starzy, 
śmierć nie wybiera.

Chcieliśmy zatrzymać się na noc w Dospacie, nad jeziorem o tej sa
mej nazwie. Pojechaliśmy zatem dalej, kolejnymi serpentynami, prze
jeżdżając jedynie od czasu do czasu przez małe wyludnione wsie. Na 
ulicach siedziały lub leżały zmoknięte psy, patrząc za naszym samocho
dem smutnym wzrokiem. Dospat okazał się zapyziałą wsią z depresyjnym 
klimatem. Krowy chodziły po ulicach i zaglądały do jedynej restauracji 
we wsi, wyjadając kwiatki z doniczek. Poczuliśmy się tutaj źle, było coś 
odpychającego w tym miejscu, więc ruszyliśmy dalej. Postój wypadł nam 
w końcu w Borino. Hotel „Spa Borino”, jedynie sensownie wyglądający 
w tym miasteczku przybytek dla przyjezdnych, przywitał nas rozdziawio
nym pyskiem wilka i jego skórą, rozłożoną jako dumne trofeum z po
lowania w holu przy recepcji. Źle zakonserwowany język nabrał koloru 
białego i zwisał z jego pyska jak kawałek mydła, nadając szyderczy wyraz 
spojrzeniu szklanych oczu wilka.
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Następnego dnia ruszyliśmy dalej na wschód, w oparach dopiero 
podnoszącej się mgły. Kilka kilometrów za Borino odbiliśmy w prawo 
wzdłuż rzeki Bujanowskiej w drogę prowadzącą bardzo wąskim kanio
nem do jaskini „Jagodina”. Na jednym z ostrych zakrętów tuż zza skały 
wyskoczyła na nas wielka ciężarówka, która w pełnym pędzie minęła nas 
o milimetry. Lokalni kierowcy jeżdżą tu na pamięć, pewni swoich ru
chów za kierownicą. Przed jaskinią o tej godzinie (8.30 rano) było pusto. 
Dopiero po chwili, jak za skinieniem czarodziejskiej różdżki, pojawiła się 
dziesiątka samochodów, przywożąc pracowników tutejszego biznesu tu
rystycznego, obsługi samej jaskini, sprzedawców na stoiskach z tandetny
mi pamiątkami, kelnerów i kucharzy do jedynej znajdującej się w pobliżu 
restauracji. Jaskinia „Jagodina” to perła w koronie Rodopów. Ma 10 km 
długości, 5-poziomowa, z labiryntem i przepaściami. W „Sali Razłom- 
nej” dno podziemnej rzeki jest pokryte ogromnymi blokami skalnymi, 
a w „Sali Noworocznej” co roku miejscowy klub grotołazów obchodzi 
Sylwestra przy bogato przyozdobionej choince. Pojechaliśmy również do 
położonej w równoległym kanionie jaskini „Diawolskoto Gyrło” („Dia
belskie Gardło”), niedaleko Trigradu. Podobno tutaj Orfeusz schodził do 
podziemia Hadesu, aby uratować ukochaną Eurydykę. Coś w tej legen
dzie jest, bo wyjście z jaskini prowadzi po stromych schodach wysoko 
w górę, w kierunku szczeliny w skale, przez którą wychodzi się w końcu 
na powierzchnię. Część groty jest zajęta przez dużą salę, w której jest naj
wyższy wodospad podziemny na Półwyspie Bałkańskim.

Bez śniadania i wychłodzeni po jaskiniach, zatrzymaliśmy się w przy
drożnej mehanie (tradycyjna bułgarska restauracja), ze stolikami na beto
nowych tarasach położonych nad górskim potokiem. W niewielkim base
nie, do którego spływała strumieniem woda, pływały pstrągi, które miały 
się wkrótce znaleźć na talerzach klientów. Wielu potraw z karty nie było, 
co kelner nie czując żadnego zażenowania, skwitował jedynie wzrusze
niem ramion. Ale był patatnik. I wtedy po raz pierwszy spróbowaliśmy 
tego flagowego dania kuchni Rodopów. Po chwili mój talerz był pusty. 
Może to kwestia smaku, a może po prostu głodu i potrzeby „dogrzania” 
naszych organizmów po łażeniu po jaskiniach. Nieważne. Istotne było to, 
że smak patatnika stał się dla mnie smakiem Rodopów.

W Rodopach można stracić poczucie czasu. Nie zauważyliśmy nawet, 
kiedy niepostrzeżenie nadeszło popołudnie. Czas już było poszukać miej
sca na nocleg, więc zaczęliśmy się kręcić po okolicy, jak pies, który udep
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tuje w koło swoje posłanie, zanim w końcu na nie padnie. W Szirokiej 
Luce było nawet urokliwie. Wzdłuż drogi ciągnęły się typowe bułgarskie 
domy, z ich nieskazitelnie białymi ścianami, drewnianymi okiennicami 
i drzwiami oraz kamiennymi dachami. Zastanawialiśmy się jednak, czy 
zanim skierujemy się na północ do Płowdiw, nie chcemy zapuścić się jesz
cze bardziej w serce Rodopów. Pamporowo nas nie zachwyciło, chociaż 
to modny kurort zimowy, położony 1650 m n.p.m., u podnóża szczytu 
Sneżanka (1926 m n.p.m.). Kilkanaście hoteli na krzyż (większość poza
mykanych) i to wszystko. Objazd całej miejscowości zabrał nam 5 mi
nut. Wjechaliśmy tylko kolejką na Sneżankę, aby popodziwiać panoramę 
Rodopów i po chwili byliśmy już z powrotem na drodze prowadzącej na 
południe, do Smolyanu. Miasto to ciągnie się przez 10 km wzdłuż drogi 
i przypomina raczej industrialne przedmieścia większej metropolii. Na
szą ostatnią szansą na nocleg była niewielka mieścina 15 km na południe 
od Smolyanu, Smilian w dolinie rzeki Arda. Miejsce to słynie z odmiany 
fasoli, która miała być gigantyczna, oraz z żółtych serów. Podobno pro
dukowanie serów stało się dla lokalnych mieszkańców prawie religią, więc 
pod koniec sierpnia każdego roku organizowana jest tutaj duża impreza, 
na której odbywa się konkurs na najpiękniejsze krowy mleczne. Na nic ta
kiego jednak nie trafiliśmy, chociaż przyjechaliśmy do Smilianu w ostatni 
weekend sierpnia. Za to po raz drugi zjedliśmy w restauracji Hotelu Smo- 
lena potężnego patatnika. Gruby ziemniaczany placek i dania z lokalnej 
fasoli wypełniły nasze żołądki całkowicie. Przy stoliku obok liczna gru
pa gospodyń wiejskich śpiewała ludowe pieśni z Rodopów, a nasze ciała 
ogarniała senność i rozleniwienie po sutym posiłku

Następnego dnia poranek przywitał nas gęstą mgłą. Przebiliśmy się 
jednak samochodem przez tę watę i za Pamporowem zaczęliśmy powo
li zjeżdżać z gór w kierunku Płowdiw. Ostatnim akcentem były jeszcze 
Cudnite Mostove (Cudowne Mosty), czyli gigantyczne kamienne „mosty” 
(luki skalne) w środku pięknego lasu. Miejsce jest absolutnie magiczne i nie
spotykane. Najpierw przez około 15 km jedzie się wąską drogą, na której 
można zgubić koła, a nawet zawieszenie. Trasa z czasem staje się coraz 
węższa, zaczyna brakować asfaltu, aż ostatecznie dojeżdżamy w pobliże 
szczytu Goljam Persenk (2090 m n.p.m.). To jeden z najwyższych szczytów 
Rodopów. „Asfaltowa” droga kończy się przy osadzie Cudnite Mostove 
(ok. 1500 m n.p.m.; nazwanej tak od łuków skalnych), na którą składa się 
tak faktycznie tylko schronisko górskie. Zaraz za schroniskiem zaczyna
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się wąwóz rzeki Dylbokoto Dere. W okolicy wyrzeźbiła ona szereg jaskiń, 
mostów, kotłów i innych form skalnych. Żadna z nich nie może się równać 
się z gigantycznym wapiennym lukiem o szerokości 45 metrów. Na jego 

„grzbiecie” rośnie las świerkowy, a obok znajduje się przepaść głęboka na 
43 metry. Dołem płynie niewielka wspomniana rzeczka, która zaraz za mo
stem wchodzi w wąwóz. Można w nim dostrzec groty skalne oraz wejście 
do jaskini Goliamata Pesztera. Za wąwozem zaczyna się drugi most skalny, 
który właściwie jest potężną, długą na 60 m i bardzo wysoką grotą. Wpada
jąca do niego rzeka wypływa dopiero 1,5 km dalej. Cudnite Mostove nie są 
popularnym miejscem turystycznym. Jeśli już, to przyjeżdżają tutaj jedynie 
Bułgarzy z Płowdiw na krótki weekendowy spacer za miastem.

Rodopy skończyły się tak szybko przed Asenovgradem, jak się zaczę
ły za Goltse Delczew. Dotarliśmy na równinę, która oddziela Rodopy od 
pasma Starej Planiny. Patatnika znaleźliśmy w karcie jeszcze kilka razy — 
w tradycyjnych mehanach w Płowdiw i Sozopolu na wybrzeżu czarnomor
skim. Wtedy był jednak czas na próbowanie innych dań kuchni bułgarskiej, 
więc patatnik poszedł w odstawkę. Potem na północy Bułgarii zniknął 
z menu na dobre. Szkoda. Na pewno jednak pojawi się w naszej kuchni, 
a wraz z nim wspomnienia z Rodopów.

UFO w Buzłudży

Kiedy wyjechaliśmy z lasu na otwartą przestrzeń tuż poniżej szczytu Buzłu- 
dża, za ostatnim zakrętem w końcu zobaczyliśmy go. Wielki betonowy bu
dynek w kształcie talerza tkwił tam wysoko na wierzchołku góry. Wyglą
dało to wszystko, jakby na polanie na szczycie wylądowało UFO, akurat 
zaraz obok wieży kontrolnej z wielką czerwoną pięcioramienną gwiazdą. 
Brakowało tylko ufoludków, którzy kręciliby się przy swoim statku, próbu
jąc go naprawić i przygotować do startu. Kiedy wspinaliśmy się pieszo na 
szczyt, spodek co chwilę znikał na pewien czas w przewalających się przez 
góry deszczowych chmurach. Kiedy podeszliśmy bliżej, przekonaliśmy się, 
że „statek” już jednak nigdzie nie poleci. Jakby wylądował tu wieki temu, 
po czym zaczął się rozlatywać z biegiem lat. I został tu już na zawsze.

Ciągnie nas do „koszmarków” architektonicznych, makabrył. Najlep
sze są te, które pozostały po czasach komunizmu i właśnie takim miejscem 
jest Dom-Pomnik Komunistycznej Partii Bułgarii. Znajduje się on nieda
leko Gabrova, w środkowej Bułgarii, na szczycie górskim w paśmie Starej
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Płaniny na wysokości 1441 m n.p.m., niedaleko drogi prowadzącej przez 
przełęcz Szipka. Tak się złożyło, że przejeżdżaliśmy tą trasą z Velike Tarno- 
vo do Kaloferu po drugiej stronie Starej Płaniny. Grzechem byłoby zatem, 
gdybyśmy nie skorzystali z takiej okazji.

Oficjalna nazwa szczytu to Hadżi Dimityr, od imienia i nazwiska buł
garskiego bohatera narodowego, ale i tak dla wszystkich to Buzłudża. Miej
sce budowy Domu wybrano nieprzypadkowo. Ze szczytem związane są 
dwa ważne wydarzenia historyczne. W 1868 roku na Buzłudży starły się ze 
sobą czeta Hadżiego Dimityra i wojska osmańskie. Po nierównej walce cze
rnicy zostali rozgromieni. 23 lata później, w 1891 roku, w okolicy odbyło 
się tajne spotkanie założycielskie bułgarskich socjalistów zwane kongresem 
buzłudżańskim. W celu upamiętnienia tego wydarzenia na szczycie w 1981 
roku został wzniesiony monument, który wkrótce potem stał się symbolem 
socjalizmu w Bułgarii. Budowla miała w zamyśle władz spajać idee komu
nistyczne z mitem powstania niepodległego państwa bułgarskiego. Futury
styczny budynek projektu Georgija Stoiłowa ma kształt spodka o średnicy 
42 m i wysokości 14,5 m. W środku mieściła się sala konferencyjna bogato 
zdobiona mozaikami przedstawiającymi przywódców komunistycznych 
i sceny historyczne. Ogółem 550 metrów kwadratowych mozaik, przy 
stworzeniu których pracowało ponad 60 artystów. W budowie brały udział 
wojska inżynieryjne armii bułgarskiej i „ochotnicy”. Nad kopułą wznosi 
się 70-metrowa wieża ozdobiona dwoma pięcioramiennymi, czerwonymi 
gwiazdami z czerwonego szkła, wysokimi na 12 m — trzy razy większymi 
od gwiazdy wieńczącej Kreml. Na jego budowę wydano, bagatela, ponad 
14 min lew, czyli równowartość 7 min euro. Po upadku komunizmu w roku 
1989 roku i odejściu jedynego słusznego sekretarza generalnego Teodora 
Żiwkowa budowla została pozostawiona samej sobie i z wolna zaczęła po
padać w ruinę, czemu sprzyjał surowy górski klimat. Szkło z gwiazdy na 
szczycie wieży zostało wybite, albowiem ludzie sprawdzali strzałami, czy 
gwiazdy nie są zrobione — jak głosiła legenda — z prawdziwego rubinu. Mie
dziane elementy zdobień zostały rozszabrowane przez złomiarzy. Jednak 
oprócz wandali i miłośników opuszczonych obiektów co roku pod koniec 
lipca lub na początku sierpnia spotykają się tu zwolennicy Bułgarskiej Par
tii Socjalistycznej, aby powspominać „stare dobre czasy”, pośpiewać „Mię
dzynarodówkę” i być może zaplanować świetlaną przyszłość zgodną ze 
sloganami wypisanymi niegdyś kamiennymi literami na ścianach tego sur
realistycznego spodka. Takie nostalgiczne spotkania.
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Wszelkie „normalne” wejścia do budynku zostały zakratowane lub za
betonowane. Z boku jednak znajduje się nieoficjalne wejście, czyli po pro
stu dziura w murze, przez którą można się przecisnąć do środka na klatkę 
schodową. Próbowaliśmy się dostać tą drogą do środka, ale nie byliśmy 
przygotowani na wspinanie się po ścianach. Dziura znajduje się w takim 
miejscu, że trzeba się nieco podciągnąć po betonie, żeby wydostać się 
na betonowe półpiętrze. Cała dziura i posadzka w środku były mokre 
od padającego ulewnego deszczu. Do tego nie pomyśleliśmy w ogóle 
o wystających z dziury prętach i pokruszonym betonie, a zjawiliśmy się 
tam w krótkich szortach no i oczywiście bez latarek. Odpuściliśmy sobie 
zatem wejście do środka, przekładając to na następny raz. Żal było, bo 
podobno warto tam wejść, żeby zobaczyć na środku sufitu wielką rozetę 
mozaikową z sierpem i młotem okolonym zielonym wieńcem. Albo też 
mozaikowe głowy wielkich komunistów tego świata. Ale chyba ci nigdzie 
się już tym „spodkiem” nie wybierają, prawda?

Kopriwsztica, sztylet i rewolwer

Bracia!

Wczoraj do wsi przybył aga Nedżeb, z Płowdiwu, który chciał za
aresztować kilka osób wraz ze mną. Znając wasze ustalenia, które zapadły 
na zebraniu w Oboriszte, zwołałem kilku junaków, uzbroiliśmy się, a na
stępnie skierowaliśmy się do konaku, który napadliśmy, zabijając mudira 
i kilku żandarmów... Teraz, gdy piszę do was ten list, przed konakiem 
powiewa sztandar, grzmią karabiny, którym towarzyszy echo cerkiewnych 
dzwonów, a junacy padają sobie w ramiona na ulicach!... Jeśli i wy, bracia, 
jesteście prawdziwymi patriotami i apostołami wolności, to podążcie za 
naszym przykładem w Panagiuriszte...

Kopriwsztica, 20 kwietnia 1876 r.
T. Kableszkow

List ten został podpisany krwią zabitego mudira, przez co nazwano go 
„krwawym listem”. Ale kim jest Kableszkow? A mudir? Co to jest konak? 
Gdzie ta Kopriwsztica i co się wydarzyło tego kwietniowego dnia?

Od 1875 roku bułgarscy działacze narodowi potajemnie przygo
towywali powstanie przeciwko znienawidzonym Turkom. Wszędzie 
tworzono w podziemiu komitety rewolucyjne, które w odpowiednim 
momencie miały rozpocząć powstanie. Przygotowania te nie uszły
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jednak uwadze władz osmańskich. Dodatkowo w szeregach Bułgarów 
pojawił się zdrajca. Jeden z uczestników spotkania komitetu rewolu
cyjnego w Oboriszte, na którym ustalono wiele szczegółów dotyczą
cych planowanego powstania, przekazał zdobyte informacje Turkom. 
Ci nie czekali i 19 kwietnia 1876 roku wysłali do Kopriwszticy oddział 
żandarmerii pod dowództwem agi Nedżeba w celu zaaresztowania 
powstańczych agitatorów, w tym przede wszystkim Kableszkowa. Po 
naradzie spiskowcy zdecydowali się stawić zbrojny opór żandarmerii. 
Następnego dnia, przy dźwięku cerkiewnych dzwonów, uzbrojeni po
wstańcy zajęli budynek konaku (miejskiego urzędu) w Kopriwszticy, za
bijając przy tym mudira (tureckiego urzędnika zarządzającego miastem). 
Padły strzały i pierwsze ofiary, spiskowcy nie mogli już się cofnąć. Ka- 
bleszkow szybko opisał przebieg wydarzeń w liście, który wysłał do 
przedstawicieli rewolucjonistów w Panagjuriszte, wzywając do rozpo
częcia powstania, które rychło zostało ogłoszone. Tak się zaczęło tzw. 
powstanie kwietniowe, równie ważne jak dla Polaków powstanie stycz
niowe czy listopadowe. Kwietniowe, choć faktycznie wybuchło w maju. 
20 kwietnia 1876 roku w Bułgarii obowiązywał bowiem jeszcze kalen-

Rzut na Kopriwszticę, kolebkę bułgarskich rewolucjonistów
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darz juliański, ale według kalendarza gregoriańskiego był to już 2 maja. 
Tego dnia ta niewielka wieś w centralnej Bułgarii, Kopriwsztica, weszła 
niespodziewanie na karty bułgarskiej historii.

Jeżeli ktoś chce poczuć prawdziwego ducha Bułgarii, poczuć esencję 
bułgarskiego stylu narodowo-ludowego, to Kopriwsztica jest dobrym do 
tego miejscem. Nie jest ona jakoś specjalnie po drodze i leży nieco na 
uboczu, dlatego musieliśmy do niej zjechać z trasy biegnącej z Karlova 
do Sofii. Kilkanaście kilometrów na południe od tej drogi wjechaliśmy 
w końcu do wsi. Leży ona w niewielkiej dolinie w górach Sredna Góra, 
otoczonej ze wszystkich stron zalesionymi wzgórzami. Te ostatnie kusiły 
nas swoimi szlakami i widokami, niedostępnymi jednak dla nas wtedy 
z powodu ulewnego deszczu.

Niestety dla Bułgarów powstanie kwietniowe rychło zakończyło się 
klęską, a władze tureckie rozpoczęły okrutne represje wobec ludności 
cywilnej, mordując wielu niewinnych ludzi i paląc kolejne zbuntowane 
wioski i miasta. Sam Kableszkow wraz z grupą niedobitków schronił się 
w górach Starej Płaniny. Turcy schwytali go w końcu, a następnie prze
trzymywali i torturowali w więzieniu. Kableszkow popełnił w końcu sa
mobójstwo, ale mieszkańcom Kopriwszticy się upiekło. W odróżnieniu 
od innych ośrodków, wieś nie została złupiona i spalona przez Turków. 
Wykupili ją miejscowi bogacze, składając tureckim dowódcom sowite dary.

Dzięki temu dzisiaj miasteczko wygląda jak jeden wielki skansen pod 
gołym niebem. Deszcz przestał w końcu padać, więc zaczęliśmy się wa
łęsać wąskimi, krytymi kocimi łbami uliczkami. Biegły one momentami 
przez małe kamienne mostki przerzucone przez rzekę Topołkę i inne 
strumienie spływające do niej z okolicznych wzgórz. Uliczki wiły się po 
zboczach gór i czasami wydawały się prowadzić w jakiś ślepy zaułek lub 
nieznany zakamarek. Po drodze minęliśmy sporo starych, dobrze zacho
wanych domów powstałych w XIX wieku, w okresie tzw. bułgarskiego 
odrodzenia narodowego. Był to czas, kiedy po „mrocznych” wiekach pa
nowania Turków Bułgarzy zaczęli na nowo odkrywać swoją tożsamość 
narodową. Okres ten odcisnął swoje wyraźne piętno również w architek
turze. Falujące fasady budynków, ozdobne gzymsy i potężne drewniane 
bramy na dziedziniec wyglądają czasami jak filmowe dekoracje. Część 
z nich zamieniono w muzea, z zachowanym wystrojem wnętrz, auten
tycznymi eksponatami z epoki mającymi dać wyobrażenie o atmosferze 
tamtych czasów i upodobaniach mieszkańców.
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Spacer między domami jest jak przeglądanie panteonu bułgarskich 
bohaterów narodowych, narodowych poetów i rewolucjonistów. Przy 
ul. Todor Kableszkow 8 znajduje się dom samego Kableszkowa — tego, 
który był sprawcą całego kwietniowego „zamieszania”. Dom Benkow- 
skiego przy ul. Georgija Benkowskiego 5 (już po drugiej stronie rzecz
ki) należał do innego przywódcy powstania kwietniowego. I wreszcie 
dom Karawełowa przy ul. Hadżi Genezo Paławeew 39, niegdyś wła
sność pisarza i działacza niepodległościowego Lubena Karawełowa. 
Między domami-muzeami natknęliśmy się po chwili na pomalowaną na 
błękitno cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy w pobliżu domu Debeliano- 
wa, innego słynnego poety. Ich życiorysy to historia Bułgarii w pigułce: 
studia w Stambule, Belgradzie czy Paryżu, kontakty w Bukareszcie, spi
ski w Wiedniu. Pierwsze tajne drukarnie, samobójstwa w obawie przed 
tureckimi represjami, intelektualne salony i wielkie miłości opiewane 
potem w romantycznych wierszach. A często także, po przeprawieniu 
się przez Dunaj, walka partyzancka przeciwko Turkom na czele cze
ty bojowników i najczęściej śmierć w nierównej walce. „Wolność albo 
śmierć!”. Na grobie zamiast krzyża, wyryty symbol skrzyżowanego re
wolweru i sztyletu, tak jak ten na grobie, który widzieliśmy przy cerkwi 
Zaśnięcia Bogurodzicy.

Na jednym z placów Kopriwszticy, przy rzece, odbywał się właśnie 
targ. Była sobota, więc do miasteczka ściągnęli z okolicy rolnicy i rze
mieślnicy oferujący różne towary. Na murze przy targowisku zobaczyli
śmy rozwieszone dywany sprzedawane przez Bułgarów o romskim po
chodzeniu. Zaczęliśmy się targować, bo dywany były tanie i w ciekawe 
wzory, a my szukaliśmy czegoś do naszego mieszkania w Warszawie. 
Udało nam się nawet uzyskać jeszcze lepszą cenę, kiedy nie wiadomo 
jak zamiast reszty z wręczonego banknotu przekonano nas do wzięcia 
torby o rzekomej równowartości obniżki ceny za dywan. Dopiero w sa
mochodzie zorientowaliśmy się, że torba się pruje na boku, a ucho ledwo 
się trzyma. Ale to nic, nasza wina. Daliśmy się tak „zakręcić” toczącą 
się jednocześnie z negocjacjami rozmową o pracy i życiu w Polsce. Jeden 
z mężczyzn nalegał usilnie, żebyśmy mu znaleźli pracę jako murarz, bo 
on takie piękne luki potrafi murować. Nie obiecując nic nikomu, odje
chaliśmy z Kopriwszticy, a z chmur znowu zaczęło padać.
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Siedem Jezior Rilskich

Końcówka naszego sierpniowego urlopu w Bułgarii nie była udana pod 
względem pogodowym. Padający non stop deszcz uniemożliwił nawet 
eksplorowanie gór pasma Starej Płaniny w środkowej Bułgarii, a w szcze
gólności wejście na szczyt Botew. Jak zbite psy zwinęliśmy się stamtąd do 
Sofii na ostatnie dni letniego wypoczynku. Jedyną nadzieją na aktywne 
zakończenie urlopu było jeszcze jakieś rozpogodzenie w rejonie gór Ril
skich na południe od Sofii. Planowaliśmy wejście do tzw. Siedmiu Jezior 
Rilskich, czyli Sedemte Ezera, do czego zachęcały nas widoki z wielkiej 
fototapety znajdującej się w holu starego Hotelu Rila, gdzie zatrzyma
liśmy się w oczekiwaniu na pogodowy przełom. Sam hotel dobijał nas 
jeszcze, jakby sama pogoda nie wystarczyła, swoim klimatem rodem z lat 
70. Ciemnobrązowa boazeria na ścianach i łazienka z tymi swoimi różo
wymi kafelkami jakby żywcem wzięta z nieremontowanego przez dekady 
mieszkania babci.

Wałęsaliśmy się po ulicach bułgarskiej stolicy, sprawdzając co godzinę 
prognozę pogody i uważnie obserwując niebo w wyczekiwaniu chociaż 
jakiegoś symbolicznego przejaśnienia. Aż drugiego dnia wieczorem, tuż 
przed końcem urlopu, doczekaliśmy się w końcu zapowiedzi bezdesz- 
czowej pogody akurat, jak na złość, kiedy zaplanowaliśmy już powrót do 
Kosowa. Mieliśmy jednak pół dnia do zagospodarowania, bo jazdę do 
Prisztiny musieliśmy rozpocząć dopiero po południu. Zatem zobaczenie 
po drodze Siedmiu Jezior było wykonalne.

W niedzielę, wcześnie z rana wskoczyliśmy do samochodu i ruszyli
śmy na południe. Autostrada była pusta o tej porze, tak więc po półtorej 
godziny, po zjeździe w Dupnitsy na drogę krajową, byliśmy już w Sapa- 
revskiej Banji. Droga prowadziła jednak jeszcze wyżej, do kurortu (szum
nie powiedziane) narciarskiego Panicziszte i trochę dalej, aż do parkingu 
przy stacji kolejki linowej. Nie chcieliśmy wchodzić do jezior od samego 
dołu, bo mieliśmy tylko pół dnia na całą wycieczkę. Wjechaliśmy zatem 
do polanki przy schronisku Rilski Ezera i stąd ruszyliśmy w kierunku 
jezior (bilet jednorazowy na kolejkę to około 8 leva, w dwie strony 12, nie 
można płacić kartą, nie ma dostępu do bankomatu).

Siedem Jezior Rilskich to taka bułgarska Dolina Pięciu Stawów, z tym 
że jezior jest siedem. Położone na wysokości 2100-2500 m n.p.m. jezio
ra Łza, Oko, Nerka, Bliźniak, Botaniczne, Rybne, Dolne noszą nazwy 
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nawiązujące do cech będących typowymi tylko dla każdego z nich. Od 
kolejki biegnie szlak, ciągnący się od jeziora do jeziora, wśród osuwisk, 
dolin i grani. Za schroniskiem Rilskie Ezera kierujemy się na prawo 
i wspinamy na wzniesienie Suchija Rid. Idziemy nim jakiś czas po jego 
grzbiecie, które opada urwistym zboczem po wschodniej stronie. W dali 
dają się dostrzec kolejne lustra jezior, a stoki przecinają liczne strumy
ki, potoki i wodospady. Zbliżamy się powoli do głównej grani gór Riła. 
Widać ją coraz wyraźniej, chociaż chmury otaczają wszystkie okoliczne 
szczyty jak wata cukrowa. Wkrótce przed nami ukazuje się Otowiszki 
Wrych (2696 m n.p.m.). U jego stóp na wysokości 2282 m n.p.m. rozlało 
się Jezioro Nerka. Co roku 19 sierpnia na jego brzegu spotykają się człon
kowie tzw. Białego Bractwa, którzy witają w ten dzień Nowy Rok. Brac
two to zostało założona przez Petyra Dynowa w 1897 roku. Głosił on 
konieczność życia zgodnego z naturą i powrotu do boskich praw, a wska
zówki dotyczące realizacji tych założeń były ważnym elementem jego sys
temu filozoficznego. Wokół Dynowa szybko powstał ruch parareligijny 
o nazwie Białe Bractwo, które przetrwało aż do dzisiaj. Jego członko
wie twierdzą, że są wyznawcami ezoterycznego chrześcijaństwa i okulty
zmu. Charakterystyczny dla nich jest ubiór cały w kolorystyce bieli. Góry 
Riła dla wyznawców sekty są obszarem kultu i świętości, dlatego też tak 
licznie rokrocznie odwiedzają to miejsce. Nie mieliśmy okazji oglądać 
ich noworocznych rytuałów, a podobno jest co — stojąc w ogromnym 
kręgu wykonują wtedy na wielkiej polanie przy jeziorze rytualny taniec 
Panevritmia (co można przetłumaczyć jako „rytm i harmonia wszech
świata”). Ubrane na biało pary suną powoli po trawie, miękko poruszając 
rękami. Wykonują sekwencję figur, dzięki którym tańczący przypominają 
sobie, czym jest życie, czym jest świat i kim są oni sami

Przy jeziorze Nerka stajemy na rozstaju szlaków. Jeden z nich biegnie 
stąd dalej prosto na grań główną Riły, po drodze mijając dwa inne Rilskie 
Jeziora, w tym najgłębsze z nich Oko (bułg. Esepo Okoto). Nieco dalej 
znajduje się najwyżej położone z Siedmiu Rilskich Jezior (2535 m n.p.m.), 
posiadające najbardziej krystalicznie czystą wodę — Łza. Nie mamy jed
nak czasu dojść do nich i kierujemy się na wschód, aby wzdłuż pozo
stałych jezior zatoczyć koło i dojść z powrotem, ale od innej strony do 
schroniska Rilskie Ezera.

Po jakimś czasie przechodzimy przewężeniem ponad lustrem jeziora 
Bliźniak, podzielonego na dwie części. Podczas suchych okresów poziom 
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wody jeziora spada poniżej gruntu i jezioro dzieli się wtedy podobno na 
dwie części. Schodzimy dalej w dół doliny, przecinając przypływający mię
dzy kamieniami strumyk. Strumyki takie jak ten łączą wszystkie z siedmiu 
rilskich zbiorników. Momentami tworzą one efektowne małe wodospady. 
Wszystkie te strumyki spływają do najniżej położonego jeziora, z którego 
wypływa rzeka Dżerman. Mijamy kolejne jezioro, znajdujące się na wyso
kości 2216 m n.p.m. — Jezioro Botaniczne. Ma ono nieregularny kształt, 
przypominający trzylistną koniczynkę. Dochodzimy w końcu do schro
niska Sedemite Ezera, stojącego na brzegu Jeziora Rybnego, najpłytszego 
z całej siódemki. Mgła zgęstniała, ale dajemy radę odnajdować kolejne 
znaki szlaku i tak dochodzimy do siódmego jeziora, zwanego Dolnym. 
Położone jest ono najniżej i zbiera wodę z wszystkich powyższych, dając 
początek rzece Dżerman. Chwilę potem idziemy przez pole kosodrzewiny 
w gęstej mgle, dlatego białe mury schroniska Rilskie Ezera widzimy, bę
dąc dopiero tuż przy nim. Pomogła też wielka biała plama suszącego się 
przed budynkiem prania. Dalej ruszamy żwawo stromym szlakiem w dół, 
bo nasze ostanie lewy wydaliśmy na bilet, aby wjechać wyciągiem krzeseł
kowym do góry. Drogę powrotną musimy zatem zrobić piechotą. Poszło 
całkiem szybko, bo po 45 minutach byliśmy już na dole. Z wprawą zmie
niamy górskie buty na tenisówki, ładujemy się do samochodu i pędzimy na 
zachód w kierunku Prisztiny, zostawiając za plecami poszarpane i spowite 
ciemnymi chmurami bułgarskie szczyty.



CzfowiekJ góry





Jan Sawicki

Jak poznałem góry
część 3

M
ój partner wspinaczkowy, Jasiek Gnojek, był moim kolegą gim
nazjalnym z Zakopanego. Musiał przerwać studia na Politech
nice Warszawskiej z braku pieniędzy; pracował na kolejce lino
wej na Kasprowy jako konduktor. Matka pochodziła z góralskiej rodziny 

Berych. Działał w organizacji podziemnej, aresztowany przez Niemców 
w 1941 roku w Krakowie, przewieziony do Oświęcimia, w 1942 roku zo
stał rozstrzelany. Dowiedziałem się o tym od Zakopiańczyka Józefa Hor- 
dyńskiego, który przeżył Oświęcim. Przed egzekucjąjasiek miał związa
ne ręce drutem kolczastym i stał w upale, wieczorem został rozstrzelany. 
Specjalnie pojechałem, by zobaczyć miejsce kaźni, gdzie Jasiek zginął.

W satyrycznym „Tatapierniku” Jasiek figuruje jako Jan Woniek, są też 
napisane o mnie niesamowite dowcipy. Chciał zmienić nazwisko na Sa
wicki — zgodziłem się, miało to kosztować 300 zł, ale cóż z tego, w 1939 
roku wybuchła wojna.

Jest lato 1934 roku, nareszcie jestem z Jaśkiem w Batyżowieckiej 
Kolebie. Jest wygodna, dużo miejsca, ale daleko do wody. By nie cho
dzić do stawu, napełnia się wodą dętkę z piłki nożnej. Herbatę czuć 
co prawda gumą, ale czas jest zaoszczędzony. Na pierwszy ogień po
szedł Zadni Gerlach prawym żlebem południowo-zachodniej ściany, 
lekka zaprawa. Gerlach, ściana ma prawie 500 m wysokości i dwa fila
ry — lewy i prawy. Środkowy komin południowo-zachodniej ściany jest 
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nazywany Kominem Sawickiego. Dziękuję Witkowi Paryskiemu za pa
mięć o mnie, to nie kurtuazja, ale to był wysiłek obu Jaśków. Przy scho
dzeniu do koleby przez Batyżowiecką Próbę sprowadzamy w dół mło
dego Francuza, który bezradnie szukał zejścia. Jasiek rozmawia z nim, 
uczył się francuskiego. Zabawnie wymawia nazwę Batyżowieckiego 
Stawu (lac- franc. ‘staw’). Powtarzamy Wyżnią Batyżowiecką Szczerbi
nę (drogą braci Komarnickich). Jest to trzecie przejście, we wspaniałym 
otoczeniu skalnym. W tym samym dniu zrobiono wschodnią grań od 
Zachodniej Batyżowieckiej Przełęczy. Naszą uwagę przyciąga spiczasty 
Drąg (ok. 2395 m). Ma dwie ściany— wschodniąi północno-wschodnią, 
urwisko prawie pionowe. Nie słyszałem, aby zostało zdobyte. Przełącz- 
ka nad Małą Kończystą z doliny Batyżowieckiej przedstawia solidny 
problem. Czy została pokonana, nie wiem. Jakoś nie wróciłem, aby się 
z nią zmierzyć. Drąg wschodnim filarem, 3 sierpnia 1934 r., zrobio
ny. Nasza droga ma w przewodniku Paryskiego nr 1479. Mały Gerlach 
prawym kominem lewej części południowo-zachodniej ściany. Zejście 
południową ścianą do Gerlachowskiego Kotła. Fundujemy sobie dzień 
odpoczynku.

Mieszkaliśmy w kolebie prawie sami, pogoda trzymała prawie dwa ty
godnie. Wieczorem paliła się watra, długo się przy niej grzaliśmy. Nasze 
kolacje — grysik pszenny, zapity herbatą. Obaj byliśmy chudzi i w fanta
stycznej formie. Nikt nie zakłócał naszego spokoju, nie było w dolinie lu
dzi. Dzisiaj czasy się zmieniły, niektóre koleby zostały celowo zniszczone, 
a w pozostałych ktoś przyłapany na biwakowaniu płaci olbrzymią karę, 
podobnie jak w Polsce.

W następny dzień został zrobiony filar Stwolskiej Turni, obaj zasta
nawiamy się, jaką dać skalę trudności drogi, chyba nadzwyczaj trudną. 
Wieczór ktoś przychodzi do naszej koleby — mamy gościa, miejsca jest 
pełno. Stefan Kulczycki z Warszawy (z zawodu matematyk). Wybiera się 
na lewe żebro południowej ściany Batyżowieckiej Kopy, samotnie. Była 
to wspinaczka dość trudna, zrobiona przez S. Bernadzikiewicza i A. Ke
nara. Jasiek mówi do Kulczyckiego, by uważał na autoasekurację. Wyszli
śmy razem, po mozolnym dniu wschodnia ściana Małej Kończystej jest 
pokonana. Gotuje się kolacja w naszym hotelu — jest już ciemno, nie ma 
naszego lokatora. Zastanawiamy się co robić, nie mieliśmy latarek, zapa
da decyzja, aby go szukać rano. Zmizerowany matematyk budzi nas skoro 
świt. Opowiada, że zrobił wariant na zachodnim żebrze. Przy zjeździe 
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lina się zacięła, uciął i nocował w górnej części doliny pod wantą. Pada 
z naszej strony pytanie, dlaczego nie przyszedł do nas nocować. Mówi: 

„Nie chciałem panów budzić. Nigdy się nie spotkałem z taką grzeczno
ścią w Tatrach”. Nowa zdobycz, Pośrednia Kończysta wschodnią grzędą, 
dół ciekawy, góra — trawy. Odpoczynek dwudniowy, wykańczamy resztki 
naszego jedzenia. Ostatni problem: Kościółek północno-zachodnią ścia
ną. Ciekawość nas tam popędziła, obaj znaliśmy Wieśka Stanisławskie
go doskonale. Schodzimy kominem bez użycia liny. Na dole znalazłem 
Wieśka kleterki czy nawet jedną skarpetkę na półce. Przypuszczaliśmy, 
że Wojnar poszedł pierwszy, odpadł, obaj zginęli. Z żalem opuszczałem 
piękną dolinę, gdzie czułem się szczęśliwy. Był projekt powrotu do niej, 
ale nieuskuteczniony - zostały bujne wspomnienia.

Gdy przyjeżdżam w Tatry, zawsze zatrzymuję się w gościnnym domu 
Stachy Czech-Walczakowej, drugi mój postój to Roztoka. Często wspo
minamy przyjaciół Bronka Czecha. Mam dla Ciebie coś ciekawego — opo
wiadanie Jaśka Gnojka, północna ściana Kozich Czub, pierwsze zimo
we przejście 26 kwietnia 1931 r. Przepisałem je z pamiętnika Stanisławy 
Czech. Obecnie „Taternik” wychodzi dwa razy do roku zamiast cztery 
razy. Jeden rękopis przepisany jest u redaktora „Taternika” Józefa Nyki, 
nie może go wydrukować z braku miejsca. Podaję dokładnie tekst opo
wieści Jaśka.

Skakaliśmy na loopingu koło Bustryckiej. Ja upadłem na głowę, Bronek 
także. W ten sposób się to zaczęło. Po szczęśliwych upadkach postano
wiliśmy iść gdzieś pojeździć. Wzięliśmy ze sobą, trzy panny i poszliśmy 
jeździć do Koziej Dolinki. Śnieg był jak marzenie. Bronek został na 
pięterku z jedną opalać się, dwie zaczęły się uczyć łuków. Ja poszedłem 
w stronę Granatów żlebem. Wyszedłem już wysoko, gdy doleciał do 
mnie głos Bronka wołającego z dołu: „Jasiek! Szusa”. Pojechałem szusa. 
Jechałem przez cała dolinkę, jechało się solidnie i wyjechałem na prze
ciwny stok pod jakieś skały. Zatrzymałem się i patrzę. To ściana Kozich 
Czub. Przede mną załupa zawalona w dolnej części śniegiem, a w górze 
kilka niewielkich progów. Śnieg w załupie świetny. Krzyczę do Bronka.

„Chodź! Pojeździmy sobie po północnej ścianie Kozich Czub”. Ale Bro
nek, który zdążył już wyjść na Granaty wyżej jak ja i zjechać ku mnie, nie 
był takim optymistą! z miejsca posądził mnie o chorobę umysłową. „Jak 
chcesz to przyjdziemy jutro, ale na wspinaczkę”. „Dobrze. Pójdziemy”. 
Zaczęliśmy rozpatrywać drogę. Objaśniłem mu, którędy idzie letnia dro
ga i gdzie jest płyta. Przyglądnął się, ocenił wysokość i mówi: „Osiem
dziesiąt metrów już raz skoczyłem, prasło mnie i nic mi się nie stało, 
to i tu z płyty wyląduje”. Natychmiast go poprawiłem. „Skoczyłeś 791/2 
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metra, prasło cię i zwichnąłeś nogę w kostce”. Uśmiechnął się, a ja bre
dzę dalej. „Przypuśćmy, że tu 79’/2 metra i że spadniesz, to przecież ja też 
będę zmuszony skakać z tobą a ja nie wyląduje tu, bo jest bardzo miękko. 
Możemy uszatkować. Byczo”. Krzyknęliśmy na panny i przy ich pomocy 
udeptaliśmy pólko w linii spadku płyty. Na drugi dzień odprowadziliśmy 
panny na kolej, a potem plecaki, narty i jazda. Wczorajszy upadek, który 
nie zostawił na mojej facjacie śladów jak u Bronka, dał mi się jednak we 
znaki. Wszystkie kości mnie bolały. Ledwie się wlokłem. Kiedy przysze
dłem na skraj Karczmiska, Bronek już szedł drogą do Czarnego Stawu. 
Poszedłem za nim. Już niedaleko pomnika Karłowicza zobaczyłem coś 
przed sobą. Coś ciemnego, nieokreślonego kształtu. „Gorzej ze mną”, 
myślę, „skoro mi się coś przywiduje”. Coś się odwróciło i krzyczy: „za- 
bierz gałęzie z drogi”. Rozjaśniło mi się. Toż to Bronek. Całą masę gałęzi 
przyczepiałem do wszystkich klap plecaka. Przeszedłem do Koziej dolin
ki całkowicie spuchnięty za Bronkiem. Zabrał moje narty i ułożył razem 
ze swoimi na dnie dołu wydmuchanego przez wiatr koło olbrzymiego 
bloku. Na nartach ułożył gałęzie i na tej podściółce zaczęliśmy rozbi
jać namiot. Ledwie go rozbiliśmy zerwał się wiatr i zaczął nieść śnieg. 
Chowaliśmy się do namiotu. Ugotowaliśmy kolację, pograli trochę na 
gramofonie, a potem spać. Bronek miał worek bez kaptura, więc prosił 
mnie, abym zawiązał go razem z głową. Sam otuliłem głowę kapturem 
i poszedłem spać. Ale skończyło się na chęciach. Wiatr w porywach walił 
śniegiem i lodem w ścianę namiotu jak w bęben. Gdyby walił jednostaj
nie, to można by było spać, ale tak... Toteż szybko zrezygnowaliśmy ze 
spania. Wyciągnąłem gramofon i przegrałem wszystkie piętnaście płyt, 
same szlagiery. A potem te szlagiery, których nie mieliśmy na płytach, 
w naszym własnym wykonaniu. I tak kilka razy w ciągu nocy. Nad ranem 
wiatr ustał. Bronek wystawiwszy głowę z namiotu skonstatował, że mgła 
jest jak mleko. Wobec tego i wobec mojego spuchnięcia z dnia poprzed
niego, zapadła decyzja — spać. Spaliśmy do godziny jedenastej, a potem 
przegrawszy kilka płyt, spakowaliśmy plecaki i jazda do domu. W tydzień 
potem znowu spaliśmy w Koziej, tym razem bez gramofonu. Wiatr był 
słabszy niż poprzednio, ale też dawał się nam we znaki przez cała noc. 
O godzinie 5.45 przypięliśmy raki, liny na plecy i w drogę. Bronek się palił 
do wspinaczki i poleciał naprzód, tak że zginął mi z oczu w tumanach 
śniegu. Chciałem go zatrzymać, ale już nie słyszał. Doszedłem go w zału- 
pie. Idąc za nim spostrzegłem z prawej strony hak. Zwróciłem mu uwagę 
i wtedy przypomniało nam się, aby może się zaasekurować. Przecież to 
już tu, skąd wracały poprzednie próby zdobycia ściany. Jak się asekurować, 
to solidnie, związaliśmy się dwoma linami. Przypiąłem liny do haka i po
puszczając linę mówiłem do Bronka „Tu można by pojechać, bo emocja 
byłaby, a można by spodnie podrzeć”. Wszystko szło nadspodziewanie 
gładko. O godzinie 9 byliśmy na miejscu, gdzie od naszej drogi oddziela 
się droga na Kozią Przełęcz Wyżnią. Wiatr tymczasem ustał. Znaleźliśmy 
tuż pod samymi skałami dziurę w śniegu, wydmuchaną przez wiatr. Ja się 
zabrałem do gotowania herbaty, a Bronek zdjął buta i rozcierał zdrętwia
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łą z zimna nogę. A potem w górę. Tutaj zawiedliśmy się, zdawało się nam, 
że na szczyt wejdziemy już bez trudności za pół godziny. Trudności wła
ściwie nie było, tylko droga była bardzo uciążliwa. W śniegu po ramiona 
trzeba było sobie wydeptywać korytarz, a nieraz trzeba było deptać dość 
długo w jednym miejscu, bo śnieg był bardzo grząski. Musieliśmy tak
że niejednokrotnie odgrzebywać szczeliny w skałach ze śniegu, aby wbić 
haka, bo asekuracji na czekanie nie dowierzaliśmy. Zawsze co żelazo, to 
nie drzewo, a co skała, to nie śnieg. Jak później przechodziłem raz jeszcze 
tę ścianę w lecie, dziwiłem się, kto mógł tak wysoko w terenie wbić hak, 
a potem przypomniałem sobie, że to ja go przecież tam zostawiłem, bo 
mi pękło kółko. Po pięciu godzinach wyszliśmy na wierzchołek. Posie
dzieliśmy z godzinę gotując herbatę i susząc przemoczone ubrania. Mie
liśmy początkowo zamiar przejść na Kozi Wierch, z niego do Pięciu Sta
wów, a potem przez Kozią Przełęcz wrócić do namiotu, któremu przez 
całą wspinaczkę przyglądaliśmy się. Ale z miejsca zapadłem się w śnieg 
wzdłuż ścianki szczytowej turni daleko głębiej niż mój wzrost. Bronek 
musiał mnie wciągać z powrotem na szczyt. Wobec tego zeszliśmy na 
Kozią Przełęcz. Jakoś to szło, wprawdzie powoli, ale szło. Pod koniec 
zjechaliśmy na Unie 15 metrów wprost na przełęcz. A potem zdjęliśmy 
raki, aby nam nie zawadzały, i jazda na... spodniach, ta jazda to mnie 
naprawdę cieszyła. Kto wie, czy to nie był najlepszy moment z całego 
dnia. Zatrzymaliśmy się dopiero przy namiocie. W błyskawicznym tem
pie gotowaliśmy obiad, aby mieć trochę czasu na zjazd za dnia. Chcieli- 
śmy jechać bardzo pomału, bo nas bolały nogi od wybijania stopni przez 
cały dzień, ale nigdy jeszcze tak prędko nie jechałem. Nie mogę jednak 
powiedzieć, że czółenka nart chyżo mnie niosły, bo jechałem dość dużo 
na twarzy, a nie chyżo dlatego, że mnie przeszkadzał czekan włożony 
do plecaka, który z chwilą zetknięcia mojej twarzy ze śniegiem wbijał się 
w śnieg i szybkość się kończyła.

Pierwsza próba wejścia zimowego załamała się szybko; uczestni
cy: W. Birkenmajer, A. Kenar, K. Kupczyk i W. Stanisławski (25 grud
nia 1929 r.). Druga doszła do załupy: B. Chwaściński, H. Mogilnicki, 
W. Ostrowski, J. Wojsznis (16 kwietnia 1930 r). Zdobywcy zimą: Bro
nisław Czech i Jan Gnojek (26 kwietnia 1931 r.). Dlatego wymieniam te 
próby, bo pan Andrzej Matuszyk twierdzi, że moralnym zdobywcą tej 
ściany był Wiesław Stanisławski, a nie Bronisław Czech z towarzyszem. 
Czy to nie jest mylny wniosek teoretyka?

Przechodzę klasyczną drogę Bednarskiego na Zamarłej Turni z Jaś
kiem w warunkach letnich, bez śniegu i lodu (29 kwietnia 1934 r.). Nigdy 
nie próbowałem płytami (drogą Wrześniaków) na Zamarłej, wiadomość 
omyłkowa. Lato 1935 r. nieciekawe, pracuję przy budowie kolejki lino
wej na Kasprowy Wierch. Nie byłem zwolennikiem tej innowacji, ale za
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wsze było u mnie kuso z pieniędzmi. Czesi poszli za naszym przykładem 
i zupełnie zdewastowali szczyt Łomnicy. Znalazłem szybkie dojście pod 
Zamarłą Turnię: kolejką na Kasprowy Wierch, z przełęczy Świnickiej 
w poprzek ściany Świnicy, Gąsienicowej Turni, nieco trudnym zachodem 
w dół przez przełęcz Schodki do Pustej Dolinki. Było to niecodzienne 
podejście pod ścianę.

Z Witoldem Gruszczyńskim przez Szerokąjaworzyńską docieram do 
doliny Żabiej Jaworowej, w planie były wspinaczki w Jaworowych Tur
niach. Naturalna koleba szybko obmurowana, był piękny gorący dzień. 
Robimy Skrajną Rogową Przełęcz, droga bardzo trudna, niemiła z powo
du traw i kruchości skały. Leje, siedzenie w wilgotnej kolebie powoduje 
ropne zapalenie okostnej - twarz spuchła jak bania. Powrót. Zakopane 
i dentysta.

W Staroleśnej dolinie spotkałem Tadeusza Bernadzikiewicza — zrobi
liśmy prawą część ściany Świstowego Szczytu (7 lipca 1936 r.). Doliną Ró- 
wienek poszliśmy na Polanę pod Wysoką. W drodze powrotnej Tadeusz 
powiedział: „Jasiek, wspinasz się jak król. Gdy myślę o ludziach, którzy 
wyjeżdżali w Atlas czy Alpy, śmiać mi się chce”. Minęło przeszło pół stu
lecia, po co wymieniać nazwiska. Byłem instruktorem na Hali Gąsienico
wej — kurs taternicki prowadził Staszek Motyka. Nie bardzo mnie to cie
szyło. Jesienią znów pracowałem na kolejce linowej na Kasprowy Wierch.

W Pięciu Stawach Polskich poznałem przypadkiem Julię, córkę Fer
dynanda Goetla. W towarzystwie młodego zakopiańczyka zakochanego 
w niej po uszy. Była miłą dziewczyną, zdobiła ją para ładnych zielonych 
oczu. Jej partner powiedział: „chcemy pójść z panem na Zamarłą Turnię, 
płacę 50 zł. Proszę jej o tym nie mówić”. Ugoda stanęła na 100 zł. Długo 
siedziałem z Jędrkiem i Maryną w kuchni, późno poszedłem spać. Rano 
nie chciało mi się wstać, Julka przyniosła mi kawę do łóżka, nawet sznu
rowała buty. Nie mogę powiedzieć, wspinała się nieźle, była w środku. Za 
trzy godziny ściana była skończona. Nie wiem, co się stało z jej towarzy
szem, poszedł z powrotem do Zakopanego. Robimy razem z Julią Goetel 
środkowe żebro południowej ściany Wielkiej Buczynowej Turni. Po skoń
czonej drodze mieliśmy się pocałować i mówić do siebie na ty. „Zrobię so
bie węzeł na chusteczce, przy okazji cię pocałuję”. Jej ojciec w tym czasie 
mieszkał na Krzeptówkach — zostałem zaproszony na party, grali bracia 
Chotarscy z Gronika. Goetel serdecznie się śmiał, jak musztrowałem jego 
córkę, powiedział: „wspanialeś zrobił, wszyscy za nią latają”. Poznałem 
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zoologa Janusza Domaniewskiego, jego żonę Irenę botaniczkę. Była Zosia 
Krzeptowska, Józek jej brat, Józek Stopka z młaki; obecnie żadne z nich 
nie żyje. Stopka był w oddziale dywersyjnym. Jasiek Gąsienica Tomków 
opowiadał mi, że Stopka po pijanemu opowiedział o zakopanej broni na 
Łysankach czy w dolinie Pańszczycy. Ktoś doniósł, z miejsca aresztowało 
go gestapo, był potwornie bity, zginął rozstrzelany w Oświęcimiu. Tym
czasem nie było żadnego śladu schowanej broni w Łysankach czy doli
nie Pańszczycy. Bawiłem się doskonale. Po latach spotkałem w Londynie 
Goetla, był niewidomy, stracił wzrok, przy kawie opowiadał o meldo
waniu się na policji w Krakowie podczas okupacji niemieckiej. Urzędnik, 
który siedział za biurkiem, wstał, podszedł i dotknął się głowy. Zgadza się, 
ma Pan blizny na głowie po wypadku na Wielkiej Buczynowej Turni. Był 
to wiedeńczyk, alpinista — długo rozmawiali o górach.

Pewnego dnia żona mówi: „Jan nie wychodź wieczorem z domu, 
będziesz miał telefon. Będzie dzwonić Julia z Nowego Yorku. Ona jest 
w Londynie”. Trudno było małżonce wytłumaczyć, co to jest za znajoma. 
Przyjechała na pogrzeb ojca. Pojechałem do hotelu, w jej pokoju na stole 
stała butelka Bell’s Old Scotch Whisky. Tak sącząc napój, gadało się o sta
rych znajomych, górach — nad ranem byłem zaproszony do domu. Żona 
nie była zadowolona, powiedziała: „dziwna rozmowa o górach”. Julii od 
tego czasu nie widywałem, nie utrzymywaliśmy kontaktu.

Byłem przewodnikiem na Hali Gąsienicowej, potem byłem w Dolinie 
Staroleśnej, droga na Ostry Szczyt granią — musiałem się dostosować do 
kondycji partnera. Przyszedł alarm do Dworca Tatrzańskiego, że Ludwik 
Januszewicz, Ruth Hale i Witold Paryski tkwią gdzieś w Rumanowym 
Szczycie. Z pogotowia pojechało nas czterech: Andrzej Marusarz senior, 
Wojciech Wawrytko, Jan Sawicki i Szymek Zarycki. Woda z niebios lała 
się kubłami, z biedą dotarliśmy na Polanę pod Wysoką. Powódź, woda 
waliła doliną Białej Wody. Na drugi dzień dostaliśmy się do doliny Ka
czej, z lewej strony potężnej siklawy. Ścianami Ganków, Rumanowego 
szły żlebami warkocze siklaw w dół. Pyta mnie Jędrzej: „Jasiek, co robić — 
siąpi deszcz, nic nie widać”. Wracamy do szałasu. Nie było szans wejścia 
w żadną ścianę. Siedzimy, warzymy herbatę. Wieczorem wracają trzy wy
blakłe postacie. Witold miał spuchniętą rękę w stawach — wilgoć. Ludwik 
zmarł w Wenezueli, spotkałem się z nim w Londynie. Ruth Hale zginęła, 
schodząc z Cubryny łatwą drogą. Widzę, jak suszy mokre banknoty na 
drzwiach przy watrze.
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Pierwszy raz byłem w schronisku przy Zielonym Stawie Kieżmarskim. 
Robiliśmy lewy filar wschodniej ściany Durnego Szczytu, partnerzy to 
Zoltan Briill i Stanisław Krystyn Zaremba, (12 sierpnia 1932 r.). Zoltana 
bawił matematyk, pakował się od godziny 4 rano na wspinaczkę. Droga 
była widokowo piękna, dziki kocioł Dzikiej Doliny. Powtórnie byłem w tej 
przepięknej dolinie jako przewodnik z lekarzem Zielińskim ze Lwowa. 
Schodzę z Czarnego Szczytu do Jastrzębiej Doliny w kierunku północ
no-wschodnim przez Przełączkę za Czarną Basztą. Modra Turnia: prawą 
częścią południowo-wschodniej ściany z Doliny Jastrzębiej (14 sierpnia 
1932 r.). Stanisława Pfaffius, Jan Sawicki. Droga częściowo bardzo trudna, 
dużo traw, krucho. Omyłkowo podaje przewodnik Tatry Wysokie tom 23 
Witolda Paryskiego, że byłem tam z Brullem i Zarembą. Tak samo nie 
schodziłem z nimi z Kołowej Szczerbiny. Moja partnerka chciała chodzić 
tylko na nowe drogi. W moich londyńskich szpargałach znalazłem luźną 
kartkę: „Mały Durny Szczyt północny filar. S. Pfaffius, J. Sawicki, 20 sier
pień 1935 r.”. Dalsza część drogi urywa się, nie ma dalszego opisu wejścia. 
Mały Durny opada do Doliny Dzikiej urwiskiem zajmującym szerokość 
około 250 m. Pod dolną zerwą Małego Durnego równoległa piarżysta 
terasa oddzielona od rumowisk doliny stromymi ściankami. W urwisku 
widać cztery charakterystyczne smugi wodnych cieków — od ostatniego 
prawego po skałkach skośnie w górę na załamującą się krawędź dolnych 
skał. Z piarżystej platformy lukiem w lewo bardzo szeroką załupą około 
80 m na kazalnicę. Do tego miejsca opis pokrywa się z drogą 1072, według 
przewodnika J. Chmielowskiego i M. Świerża. Północno-zachodnią ścianą 
na Mały Durny. Z kazalnicy do depresji utworzonej przez kotły żlebów — 
w piarżystą półkę. Nie mam przewodnika przedwojennego tej części Tatr, 
by móc się upewnić, jak szedłem. Próba lewą częścią południowej ściany 
Jastrzębiej Turni w 1938 r. Zrobiłem prawie trzy długości liny. Przeszedłem 
20-metrowy trawers, bardzo trudny - patrząc w górę, chyba instynkt mnie 
ostrzegł — lepiej się wycofać. Krzyczę, wybijam hak, wracam. Pfaffius była 
za załomem skały, nie słyszała, też wybiła hak. Oboje byliśmy bez ase
kuracji, powiedziałem brzydkie słowo, histeria i płacz. Był w schronisku 
Zdzisław Nesseltuch, powiedział: „Jasiek miał rację, że się zdenerwował”. 
Przeprosiłem, rozstaliśmy się w zgodzie. Poszła do Pięciu Stawów Polskich, 
chciała powtórzyć drogę Bednarskiego na Zamarłej Turni. Przypadkiem 
był Paweł Vogel, on zawsze był łasy na babskie wdzięki. Gdzieś odpadła, 
Paweł miał złamane dwa palce u lewej ręki. Więcej jej nie spotkałem.
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Powtarzam grań Papirusowych Turni. Zdzisław Nesseltuch, Jan Sa
wicki i Devecka. W tym samym składzie powtarzam Kieżmarską Kopę, 
środkiem północnej ściany; była to droga Nitscha. Niepotrzebnie urazi
łem Duchonia, gospodarza schroniska — skała mocna czy bardzo trudna, 
wątpię. Kołowy Szczyt południową ścianą zrobiony. Dwie dwójki, dwóch 
przewodników: Andrzej Marusarz junior, Stanisław Motyka i dwóch klien
tów: Rudolf Doniec, Wacław Konarzewski. Zrobiłem kapitalne głupstwo. 
Poszedł z nami Z. Nesseltuch. Był najstarszy w naszym zespole w ataku 
na Zadni Jastrzębi Karb (9 sierpnia 1938 r.). Skała w kominie była źle 
uwarstwiona, dachówka, prowadziłem cały czas, upał niesamowity. Nikt 
nie mógł mnie zmienić, prawie zbliżał się wieczór, ciemno, w górze prze
wieszki, siedzimy wygodnie. Wargi miałem spierzchnięte, byłem wysuszo
ny, tak samo moi towarzysze. Nagle z góry słyszę Staszka Motyki głos, czy 
nas wyciągnąć... Myśmy nie wzywali pogotowia ani nie wołali o pomoc. 
Pytam się moich towarzyszy — siedzimy do rana i trawers w lewo. Zde
cydowali się na jazdę w górę — została rzucona lina w dół, brakło nam 
tylko 30 m do zwycięstwa. Poszedłem pierwszy, podziękowałem Stasz
kowi i Duchoniowi za wyciągnięcie nas na bezpieczną przełęcz. Miał ze 
sobą butelką koniaku, nikt z nas nie dotknął alkoholu. Na dole wypiłem 
litr herbaty z cytryną. Tym epizodem został zamknięty mój pobyt w doli
nie Kieżmarskiej. Staszka rozpierała radość, nareszcie ratował Sawickiego, 
który wyciągnął go na Zamarłej Turni.

Nie zdawałem sobie sprawy, że przez tyle lat siedziała zadra w jego 
dumie osobistej. Przypomniałem sobie drobny szczegół: raz byłem na Za
marłej, szedłem z kimś moim wariantem od graniastosłupa boso — kurzył 
śnieg. Staszek prowadzi kogoś przede mną, był na górnym trawniku. „Jasiu, 
może rzucić ci linę?” Nie czułem się upokorzony tym moim zatkaniem.

Wracam do mojej ulubionej Staroleśnej Doliny. W Zbójnickiej Chacie 
spotkałem Wieśka Jaroszewskiego, ucieszyłem się, jemy razem kolację, 
narada, co będziemy robić jutro. Mała Pośrednia Grań, robimy prawy 
filar południowo-zachodniej ściany. (Opis drogi znalazłem w notatkach 
Jurka Hajdukiewicza w Zakopanem, został ogłoszony w „Taterniku” 
przez Józefa Nykę.)

Wiesiek musiał wracać do Poznania, praca, zostałem sam. Na drugi 
dzień opalałem się na buli przed schroniskiem — patrzę, idą percią znajo
me sylwetki. Koniec z opalaniem, jest Zoltan Brull i Istvan Zamkovsky, 
dawno ich nie widziałem. Dołączył do nas Edward Kirchner — pijemy 
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wspaniały tokaj. Dowiedziałem się od Zoltana, że Palkovic był operowa
ny — lepiej włada prawą ręką. Planujemy powtórzenie Lodowej Wyżniej 
Przełęczy, idziemy spać, mamy duży kawałek podejścia do Czarnej Jawo
rowej Doliny. Cudowna jesień, jaka czasami trafia się w Tatrach, siedzi
my na Lodowej Wyżniej Przełęczy szczęśliwi, jest 1938 r. Zachód słońca, 
Jaworowe szczyty, grań Jaworowych Turni różowi się ciemnym granatem. 
„To jest nasze królestwo”, powiedział Zoltan. Wracam do schroniska 
Tery’ego, rano żegnam przyjaciół. Ostatnie moje słowa — zobaczmy się 
na drugi rok. Los zrządził inaczej, nigdy więcej obu już nie widziałem. 
Zoltan Brull ginie w ostatnim roku wojny, w powstaniu słowackim pod 
Krywaniem. Z naszej polsko-spiskiej czwórki zostałem sam przy życiu.

Na Lodowej Przełęczy spotkałem dwóch turystów, kalecząc słowacki 
język, pytali się, jak daleko jest do Jaworzyny i Łysej Polany. Zostawiłem 
przełęcz szybko, schodziłem do Jaworowej Doliny. W tym czasie grani
ca biegła główną granią Tatr. Cieszyłem się jak chłopak, że mamy taki 
kęs gór. Mój zapał ostudził w schronisku przy Zielonym Kieżmarskim 
Stawie Zdzich Nesseltuch. „Jasiek, zobaczysz, drogo zapłacimy za ten 
niemiecki podarunek”. Niestety jego słowa sprawdziły się za niecały rok.

* * *

Gdzie poznałem Jurka Hajdukiewicza, trudno jest powiedzieć - Za
kopane czy Lwów. Nasza skalna przyjaźń utrzymała się przez całe życie. 
Gdy jednak ostatni raz przyjechałem do Zakopanego, Jurek już nie żył. 
Śmierć jest bezlitosna. Został pochowany na starym cmentarzu w godnym 
towarzystwie. Z lewej strony jest symboliczny grób Mariusza Zaruskiego, 
z drugiej leży Jasiek Gąsienica Tomków. Gdybym pochopnie nie opuścił 
Szwajcarii, na pewno bylibyśmy zrobili północną ścianę Matterhornu. We 
Lwowie snuliśmy plany, co będziemy robić w Czarnej Jaworowej Dolinie 
i w Jaworowej. Zdzisław Dziędzielewicz, który był wówczas na wydziale 
mechanicznym Politechniki Lwowskiej, dostarczył nam łyżkowe haki ze 
stali resorowej. Jestem w Czarnej Jaworowej z Jurkiem, potem dołączył 
do nas Nesseltuch. Śpię wygodnie pierwszy raz w dwuosobowym namio
cie Jurka. Została zrobiona Pośrednia Kapałkowa Przełęcz od północy 
(2 lipca 1939 r.), Jerzy Hajdukiewicz, Jan Sawicki. Pada Skrajna Kapałkowa 
Czuba, 4 lipca, ten sam zespół. Droga idzie ciekawym terenem. Stanisław 
Gąsienica Szymków z Łasa prowadził Gromadzkiego na Wyżnią Lodową 
Przełęcz, biedaka rozstrzelali Niemcy (znana zakopiańska postać — eks-
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Jerzy Hajdukiewicz na Rheinwaldhornie, 1943 r.

centryk). Niósł ze sobą skrzypce, by na przełęczy zagrać wierchową nutę. 
Stanisław z Łasa mrugnął do mnie, abym wyniósł skrzypce do góry. Mo
gliśmy zrobić Pośrednią Śnieżną Turnię południowo-zachodnią ścianą. 
Było to raczej moje lenistwo. Jurek namawiał mnie, trudno teraz żałować. 
Niżna Kapałkowa Ławka zrobiona, J. Hajdukiewicz, Z. Nesseltuch, J. Sa
wicki (6 lipca 1939 r.). Podaję próbę wejścia: W. Żuławski i towarzysze 
(23 sierpnia 1935 r.); Tadeusz Orłowski i Witold Orłowski (8 lipca 1937 r.). 
Nie wiem, po co jest opis ich próby? Włodzimierz Gosławski i Kazimierz 
Mrożek (12 sierpnia 1937 r.). Atak Gosławskiego poszedł wprost żlebem, 
tam odpadł, obaj z Mrożkiem wycofali się. Nasza droga omijała dolny ko
min, była nieprzyjemna, krucha i trawiasta. W 1940 wczesną wiosną ginie 
Gosławski w Cichej Dolinie wraz z Adą Kopczyńską (siostrą Pawłowskie
go) — oboje w śnieżycy zamarzli. Chcieli się dostać na Węgry, Gosławskie- 
mu gestapo deptało po piętach. Nie dotarli do zbawczych szałasów, zostali 
opuszczeni przez towarzyszy. On jest pochowany w Liptowskiej Kokawie. 
Tadeusz Pawłowski późną wiosną znalazł kości siostry.

Przenosimy się do Żabiej Jaworowej Doliny, która opada stromym 
progiem do Jaworowej Doliny. Jest w niej mały Żabi Stawek. Nazwa po
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chodzi od jaworów licznie tu rosnących, z biegiem czasu zostały wycięte. 
Była w tej dolince koleba, ale wilgotna. Jurka namiot był dla mnie luk
susem, zawsze spałem w kolebach, jak tryglodyta. Po drodze znalazłem 
łajno i ślad łapy niedźwiedziej. Jurek powiedział: „Jańciu, zdaje Ci się”. 
Opowiadał mi leśny z Jaworzyny, że w Dolinie Szerokiej jest pięciolet
ni niedźwiedź Bartek. Po śniadaniu ruszamy w północną ścianę Jawo
rowego Rogu: droga powinna być nadzwyczaj trudna, a nie częściowo 
z trzema metrami U.I. W ścianie odczuwałem mdłości, niepotrzebnie 
zjadłem tłusty boczek, tak samo Jurek i Zdzisław dziwnie się czuli. Góra 
Jaworowego Rogu została zrobiona w następnym dniu. Zacytuję z opi
su drogi: „z płasieńki w górę 3 m gładkim przewieszonym zacięciem 
z pomocą podciągów, a następnie trawers w lewo skalną framugą wciętą 
w przewieszkę, na wygodniejszy stopień (najtrudniejszy odcinek drogi: 
V+, 3 m. H.I.)”. Szedłem część, a potem Jurek objął prowadzenie, byłem 
wypompowany. Najgorsza rzecz wybijanie haków, jak w cyrku. Na dole 
posiady przy watrze, pijemy herbatę z cytryną, je się byczki (konserwa 
rybna). Nie było rezerwatu, cisza, było się wolnym, bez ograniczeń. Wra
cam do Zaczarowanego Komina, tak nazywam Klimków Komin, myślę 
tutaj o mojej próbie z Istvanem Zamkovskim w 1934 r. Na podejściu 
spotykamy Janusza Chmielowskiego i Andrzeja Marusarza seniora. Za
paliłem papierosa z Andrzejem, Chmielowskiemu powiedziałem „dzień 
dobry”, nie znałem go osobiście. Kto dzisiaj z młodych zna Sawickiego 
w Zakopanem? Czas leci naprzód, należę do lamusa.

Jeszcze w żlebie było widać szczątki drabiny z wyprawy po Klim
ka Bachledę w 1910 r. Dużo czasu zabrał trawers w kominie, kończę 
po ciemku, następuje biwak. Siedziało się na wąskiej półce, wbite haki 
do asekuracji. Byliśmy lekko ubrani. Zdzisław opowiadał wspomnienia 
z I światowej wojny, o niewoli we Włoszech. Czas dłużył się niesamowi
cie, o 4 rano ruszyliśmy, byłem zupełnie skostniały. Pierwsze dwie dłu
gości liny prowadził Jurek, rozgrzawszy się, objąłem dalsze prowadzenie. 
Na górze ściskamy się, nie ma co, było wspaniale. Późnym wieczorem 
jesteśmy przy namiocie. Nazajutrz Zdzisław pojechał do pracy (jak się 
dowiedziałem po latach, Zdzich zginął w tragicznych okolicznościach), 
a Jurek poszedł po prowiant do Jaworzyny. Zostałem sam. Wieczorem 
wsunąłem się do śpiwora, by patrzeć na gwiazdy, duło, chmury przewa
lały się nad granią Jaworowych Turni. Może 30 m od namiotu była duża 
wanta. O nią oparty stał Bartek, pod szyją biała okowa, krawat. Niedź
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wiedź jest ciekawy, skierowałem promień światła latarki w oczy, postał, 
poszedł. Do rana nie mogłem zasnąć, ale on, pan tej doliny, nie był głod
ny, przyszedł popatrzeć na intruza w jego dziedzinie.

Maciej Mischke w Taterniku Koła Wysokogórskiego Winterthur 
porównuje nasz sezon letni 1939 r. do czasów Wieśka Stanisławskiego. 
Schodzimy do Zakopanego, Jurek pojechał do Jarosławia, miał zdawać 
egzamin po wakacjach we Lwowie. Zostałem osamotniony.

* * *

Zakopane po letnim sezonie 1939 r. Nudą zieją pensjonaty - chci
wi liczą, ile przeszłe lato przyniosło dochodu, gazdowie kręcą głową 
i mówią: „e Jaśku, strasznie płoni goście kiz djabli nie majom dutków”. 
Góry są wciąż te same, z dala od gwaru, zatopione w słonecznym błęki
cie września, tak odrębne od kłopotów i chciwości mrowiska ludzkiego. 
Mobilizacja, ulicą Kościuszki płynie strumień rezerwistów do dworca 
kolejowego. Byłem u Józka Krzeptowskiego na Krzeptówkach, zbudził 
nas wcześnie rano huk artylerii na Orawie. Piątek 1 września 1939 r. rano, 
data dla nas złowieszcza, trudno ją zapomnieć. Nie ma czym mostu na 
Kirowej Wodzie wysadzić, czy to by pomogło? Było Zakopane przez trzy 
dni bezpańskie. Bokiem przez Czarny Dunajec jechały zmotoryzowane 
kolumny niemieckie, a Łysą Polaną, wsią Olczą sunął taki sam wąż wojsk. 
Kraków padł w tym samym dniu. Z początku było wojsko austriackie. 
Pierwszy miesiąc panowania Niemców, niewinne ogłoszenia, nieliczne 
aresztowania, gestapo jeszcze się nie zadomowiło. Nagle maszyna ruszyła 
i zaczęło się „Planmasig”. Październik, przechodzę koło hotelu Morskie 
Oko, nagle słyszę głos z werandy wołający po słowacku. „Chodź Jano 
tutaj”. Siedzi Bertsi Duchoń, patrzę — lewa ręka na temblaku, pytam: „wy
padek górski?”. „O nie, walczyłem przeciwko wam pod Nowym Sączem”. 
Mówię po góralsku: „to tyz piknie”. Przedstawiony mi cywil to porucz
nik żandarmerii niemieckiej. Bertsi mówi, „pijesz koniak z nami”. Od
powiadam — „mam tylko w kieszeni 50 groszy”. Powiedział: „w górskiej 
przyjaźni pieniądze nie wchodzą w rachubę”. Rozmawiamy dalej: „Kiedy 
do was w 1938 r. należała Jaworzyna, czy ty wysiedlałeś moją rodzinę? 
Ojciec miał sklep. Policja polska nie zniszczyła akt, znalazłem twoje na
zwisko”. Spokojnie mówię — „Tak”. „Nie bój się, Jano, włos ci z głowy 
nie spadnie, przyjaźń górska jest trwała”. W kieszeni miałem pistolet bel
gijski 9 mm, odbezpieczyłem, czekam co będzie dalej. „Jeszcze nie było 
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godziny policyjnej, pojedziesz z nami do Empire, znany przedwojenny 
bar. Bubi Nitsch chce cię poznać - przewodnik spiski, dużo wspinał 
się ze Staszkiem Motyką, specjalista od grani Wideł”. Witamy się ser
decznie, Bertsi proponuje, bym z nimi pojechał do Jaworzyny, nie mogę, 
godzina policyjna. Dostałem trefne ostrzeżenie, gestapo ma moją foto
grafię. Będziesz na pewno aresztowany. Kupiłem nowy plecak w sklepie 
sportowym Bronka Czecha, namawiałem go, by poszedł ze mną w góry. 

„Mnie Niemcy nic nie zrobią, znają moje nazwisko z zawodów między
narodowych”. Grubo się pomylił, niszczyli Polaków bezlitośnie! Opusz
czam dom, pamiętam niebieskie zapłakane oczy mojej staruszki. „Wiem, 
że wrócisz” — usta szepcą cicho. Za dwa dni gestapo było u mojej bab
ki. Pada pytanie: „Gdzie jest wnuk”; starowina odpowiada lakonicznie: 

„W domu nie śpi, lata za dziewczynami”. Burknęli: „My jeszcze przyjdzie
my!”. Nie czekała mnie górska włóczęga, w plecaku nie dzwoniły haki, 
karabinki. Lina, wypróbowana towarzyszka w wielu wyprawach została. 
Miałem siebie i Jerzego Kosteckiego przemycić przez granicę, nie pilnie 
strzeżoną. Dowiózł nas Stanisław Gąsienica z Lasu tam, gdzie zaczynała 
się ścieżka od Toporowych Stawków, był 5 października 1939 r. Siąpiło, 
weszliśmy w gąszcz młodnika świerkowego. Lasy puste, polany opusto
szały, nie słychać dzwonków owczych ani krówskich kłapaczy. Idziemy 
szybko, mijając wykroty, nocą docieramy do Polany pod Wołoszynem. 
Wołoszyn przysiadły ze starości szczyt pamięta dzieje pasterzy wołoskich. 
Postanawiam noc spędzić w bacówce — najlepszy szałas, solidnie zbudo
wany. Watra buzuje, drzewa nie brak, mamy zostawiony przez juhasów 
zawaternik. Żywiczny dym gryzie oczy, trzeszczy ogniem — iskry opadają 
na dyle podłogi po z grubsza ociosanych płazach pełza i migoce cień. Nie 
śpię. Przypominam sobie inne noce, spędzone na Polanie pod Wysoką. 
Czasy złotych godów w latach trzydziestych. Niesłychany pęd braci tater
niczej do szturmowania ścian w otoczeniu cyrku polodowcowego Doliny 
Kaczej. Jakże odmienne wieczory rozhukanej młodzi spalonej słońcem, 
humor, werwa, nadzwyczajne kawały. Tadek, żarłok niesłychany zwany 

„Pstrusiem” mruczy: „coś bym zjadł”. Coraz inni druhowie skalni jawią 
się w wyobraźni. Napuszony Wiesiek Stanisławski peroruje z zacięciem - 

„ta droga, to granica możliwości ludzkich”. Z marzeń wyrwał mnie krzyk: 
„Jasiek, do jasnej cholery, dach szałasu się pali! Niemcy zobaczą”. Pożar 
został ugaszony śniegiem. Następnego dnia panował półmrok - prze
kraczamy szosę zupełnie bezpiecznie. Omijamy schronisko „Roztoka” 
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lasem. Nie wiedziałem, że w tym czasie schronisko było opustoszałe. 
Grabowscy oddali klucze, Tadek Pawłowski z młodą żoną przyszedł tam 
dopiero 28 października. Czasy były okrutne, chłodne i głodne. W pierw
szym miesiącu nie pojawili się w schronisku. Zajęli schronisko przed Bo
żym Narodzeniem. Ucieczka przez zieloną granicę na Węgry nie udała 
się Pawłowskim! Siedzieli w więzieniu w Preszowie dosyć krótko. Zostali 
odstawieni do Muszyny i dostali się w ręce gestapo. Szczęście im sprzyja
ło, udało im się wydostać na wolność!

Trzask nadepniętej gałęzi leci z hałasem, niby strzał pistoletu. Kaszel 
też słychać daleko, ostrożność nie zawadzi. Białka przebrnięta, lodem ła
mie zimna woda kości. Na Polanie Białej Wody szumią tylko trawy, nie 
ma nikogo. Idziemy górską myśliwską ścieżką. W Horwackich upłazach 
ryczą byki, miłosne gody. Na Polanie pod Wysoką osowiałe puste szałasy. 
W górze śnieżyca, kotły Doliny Kaczej i Swistowej spowite bielą zadymki. 
Do progu Kaczej chlapał śnieg z deszczem, w Dolinie Litworowej było 
gorzej — kopczyki kamienne znaczące perć zasypane kopnym śniegiem. 
Seledynowa toń Litworowego Stawu zmrożona pod lodem, niepokoi 
czerń wody.

Zasłonięci potężnym głazem od przenikliwego wichru jemy skromny 
obiad. Nie mogę się napatrzeć, przejaśnia się, widzę zarysy grani, kontury 
znajomych turni. Biorę się w lewo od żlebu, nim wali siklawa. Brodzimy 
po piersi w śnieżnych puchach. Nareszcie dobijam do górnego piętra Do
liny Swistowej, miejscami idzie się po łamliwej szreni, dalej zdradzieckie 
deski śnieżne. Była mgła, trzeba przejść groblę stawiarskąi szukać przełę
czy Rohatka. W samym żlebie na przełęcz wybijam stopnie w zlodowacia
łym śniegu, towarzysz słabł widocznie. W końcu osiągamy siodło wąskiej 
przełęczy. Na południowej stronie pięknie, słońce przeglądało się w sta- 
roleśniańskich stawach. U Kirchnera czekał nas wypoczynek i nocleg. 
Gospodarz schroniska wraz z żoną przemili ludzie. On sam był wytraw
nym narciarzem i przewodnikiem. Dostałem dokładny plan całej trasy 
ucieczki przez dolinę Popradu i słowacki Raj. To dochodzące 1000 m 
dzikie wapienne turnie, wybujała roślinność i świat podziemnych grot.

Na zebraniu słowackiego klubu taternickiego JAMES spotkałem 
niedawno syna Kirchnera, oboje rodzice nie żyją. Mieszka w Preszowie, 
w jego posiadaniu jest pamiątkowa książka schroniska. W niej są wspa
niałe karykatury Staszka Motyki, znajdują się tam nazwiska taterników 
dawno już nieżyjących.

117



W Smokowcu koło Grand Hotelu zobaczyłem lotników niemieckich 
grających w siatkówkę, nie patrzyłem na nich z przyjemnością. W ciągu 
jednego dnia zrobiliśmy przeszło 50 km. Hrabuszyce — nocujemy u leśni
czego. Słowak był raczej podejrzliwy. Przypadkiem bawiłem się różań
cem, który dostałem od babki na szczęśliwą drogę. Twarz żony leśniczego 
rozjaśniła się - „Toście katolik a nie protestant”. Na drugi dzień zabawa - 
grają cyganie. Tańczyłem, leciały trzaski z podłogi, kute buty. Wypyta
łem się córki leśniczego o ciekawe drogi: „Zostawcie plecaki, przecież tu 
wrócicie”. Mówię: „Mamy trochę jedzenia, to nie można unieść w ręku”. 
Sądziłem że niedaleko musi być granica węgierska, o to się nie pytałem. 
W nocy śpimy przy watrze pod jodłą, kurniawa duje śniegiem. W dali 
słychać pociąg. Śpiewy słowackich żołnierzy, którzy wracali po zajęciu 
Jaworzyny i wkroczeniu do Zakopanego. Omijam miejscowość Stratena, 
pcham się w las, rąbanisko, śnieg po pas. Patrzę po bukach, chyba z połu
dniowej strony nie ma mchu. Chciałem się zorientować, jaki jest kierunek, 
drzewa były obrośnięte dookoła mchem. Towarzysz zaczyna się modlić, 
zgubiłeś drogę. „Nie bój się, damy sobie radę”. Wchodzę w młodnik, na
gle słyszę szmergiel — to śpiew miłosny głuszca (tokowanie), raz to słysza
łem w życiu. Poruszyłem się, czar przysnął, ptak poleciał.

Idziemy wzdłuż granicy przecinką, zauważyłem oficera węgierskiego 
z żołnierzem, polowali na dziki. Na strażnicy dostałem papierosy, czę
stują nas koniakiem. Żołnierz Cygan odstawia nas do małego miastecz
ka Rozsuyć, gdzie urodził się sławny Rakoczy. Cygan pokazuje karabin, 
w nim nie ma naboi, a w Budapeszcie jest dobre wino i pełno kurw. Śmia
łem się serdecznie z tego powodu. Po wielu perypetiach dostałem się do 
Budapesztu. Kostecki pojechał nad Balaton. W Budzie spotykam Zbysz
ka Kubińskiego i Wojtka Juhasa (zmarł w Derby, Anglia). Opuszczam 
Węgry 8 grudnia 1939 roku, przeprawa prze rzekę Drawa, masa Polaków 
utopiła się w tej dzikiej wodzie. Dostałem szkic marszruty i trzech ludzi, 
miałem ich przeprowadzić do Virovitycy. Ocaleliśmy w przeprawie przez 
bagna, bo był mróz, choć zapadało się po kolana. Mała miejscowość Su
cho Pole, w karczmie dobry posiłek, suszy się ubranie. Serb, właściciel 
gospody powiedział — „Ocalił was mróz”. Na małej stacyjce łapię ekspres 
do Zagrzebia, stolicy Chorwacji.

Znajduję konsulat: tu spotykam Jaśka Bachledę — zakopiańczyka, co 
się z nim stało, nie wiem. Rano czeka mnie długa podróż przez pustynny 
kras, jak odmienny krajobraz od Tatr Zachodnich.
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Wąwozy, zieleń roślinności, oliwki, figi. Głębokie zatoki, wyspy - kie
dyś Dalmacja należała do Republiki Weneckiej. Późnym wieczorem wy
siadam w Splicie, to było rzymskie Ilirium, są resztki kolumn greckich 
w każdym kamieniu drzemią wieki. Mieszkam w hotelu Marę Jadran. 
Idę do garkuchni, patrzę — stoi w ogonku Jurek Hajdukiewicz. ,Jano, 
żyjesz?” — obłapiamy się z radości mocarnie. On dostał się tutaj przez 
Rumunię. Czekamy na statek przeszło dwa tygodnie — pogoda dopisuje, 
pomimo że jest grudzień. Zwiedzamy Mostar, tam podziwiamy rzymskie 
termy. W samym Splicie jest dużo do zobaczenia — złota brama rzymska. 
Tutaj został pochowany rzymski cezar Dioklecjan. Żal było opuszczać to 
małe portowe miasteczko. Dostajemy się starym greckim trampem Atti- 
ka do Marsylii. Nie będę pisał o kampanii francuskiej, ani wszach, które 
zdrowo nas cięły. Kiedy Francja upada, czuję się jak pijany — czy napraw
dę Niemcy zawładną światem? Szwajcaria, jesteśmy internowani w kanto
nie Bern. Dziewczyna ściąga mi buty z nóg, myje, przecina bąble. Byłem 
zaskoczony, daję jej na pamiątkę legitymację Polskiego Towarzystwa Ta
trzańskiego. Cały nasz pluton śpi w szkole, jedzenie jest znośne. Nazwa 
miejscowości — Rorhbach. Ścinamy z Jurkiem na pagórku uschnięte śliwy, 
widać pół ściany Eigeru, przez lornetkę obserwujemy drogę, oczy zacho
dzą łzami. Coś miałem w sobie, że moje przygody rosły, jak grzyby po 
deszczu. Zwiałem z internowania.

Będąc we Francji dowiaduję się, że w Chamonix mieszka dawny polski 
mistrz w skoku narciarskim, Henryk Muckenbrunn. Nie znałem go, w li
ście napisałem, że należę do młodszej generacji zakopiańczyków. Przysłał 
pieniądze, przyjechałem zobaczyć Mont Blanc. Był właścicielem dwóch 
ślicznych chaletów. Pracowałem u niego w domu. Poznaję miejscowego 
przewodnika, nie ma mowy, by pójść zwykłą drogą na Mont Blanc, wieje 
fohn, jest późna jesień. Miałem wojskowe buty, brak raków i okularów 
chroniących oczy. Dostałem czekan, trochę jedzenia, chciałem dostać 
się do schroniska Couvercle. Myślałem, że może pójdę na Aiguille Verte. 
Było to prawdziwe szaleństwo z mojej strony. Kolejka nie szła do Mer- 
-de-Glace, czas wojny. Nie znalazłem schroniska, wpakowałem się z le
wej strony w przewieszony lodowiec. Czuję, że nie jest wyraźnie, lepiej się 
wycofać póki czas. Ogarnia mnie zmęczenie, zdaje mi się, że widzę papier 
lecący po lodowcu. Wpadam w potok, jestem mokry. Łamie się mostek 
śnieżny, uratowałem się, nie wpadłem w szczelinę. Jakoś dowlokłem się 
do stacji kolejki, odpoczywam leżąc na trawie. Przyszło z góry trzech 
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młodych Francuzów, nie dogadałem się z nimi, mówiłem po francusku 
jak krowa po hiszpańsku. Dostałem od nich coś do jedzenia. Widzę przed 
sobą filar Aiguille du Dru, granit wolny od lodu, może około 100 m, nie 
był jeszcze robiony. Kombinuję, jak poprowadzić wejście.

Żegnam gościnnego gospodarza, wracam do Marsylii. Nie piszę już 
o przygodach hiszpańskich czy portugalskich. Wspomnę tylko mimocho
dem, że w Geronie poznaję w więzieniu Józefa Łobodowskiego i Zbyszka 
Kubińskiego. Łobodowski uratował mi właściwie życie, miałem ciężkie 
zapalenie lewego płuca. Wyjechałem z Madrytu do Portugalii na długi 
odpoczynek. Ostatecznie osiedliłem się w Albionie.

* * *

Była próba założenia klubu wysokogórskiego na emigracji w 1947 roku. 
Byli członkowie: profesor Zygmunt Klemensiewicz, matematyk Stanisław 
Krystyn Zaremba, Zbigniew Kubiński, Przemysław Kotarbiński, Jerzy 
Pierzchała i jedna kobieta Stanisława Skolimowska. Naturalnie wszyst
ko się rozbiło o brak pieniędzy i walkę o byt na obczyźnie. Kubiński 
wyjechał do Kanady, wykładał na uniwersytecie w Calgary ekonomię. 
Zaremba wykładał na polskim uniwersytecie w Londynie, w Stanach 
Zjednoczonych, w Walii w Swasea. Profesor Klemensiewicz wrócił do 
kraju. Najmłodszy, Kotarbiński, zabił się na wspinaczce w Chamonix. 
Sam ożeniwszy się, musiałem pracować, by utrzymać żonę i małą córkę. 
Wspinałem się z Zarembą w skałkach piaskowca pod Londynem, ten typ 
skały nie bardzo mi odpowiadał. Spędziłem trzy dni w grupie Snowdon, 
(sierpień 1947 roku). Nie można znaleźć żadnego podobieństwa między 
Tatrami a górami północnej Walii, raczej same przeciwieństwa. Tu wcho
dzi w grę wiele czynników, położenie geograficzne, także czas, w jakim 
powstawały tak odmienne od siebie formacje górskie. Tatry to góry mło
de, surowe, strzeliste, alpejskie, a góry walijskie są stare, zniszczone. Ła
two można poznać granicę między Walią a Anglią. Całe bowiem pogórze 
walijskie ma mnóstwo m.in. starych zamków granicznych, które chroniły 
w dawnych czasach prawdziwych Brytów przed naporem Anglosasów. 
Od Flint tor kolejowy biegnie brzegiem morza aż do Caernarfon. Góry 
i stalowe morze - patrzyłem i nie mogłem się napatrzyć. Jedna jest może 
niemiła rzecz w tym przepięknym zakątku: o godzinie 8.30 wieczorem 
nie można było znaleźć otwartej restauracji. Tak samo w niedzielę nie 
kursują autobusy. Tubylcy nie mają zrozumienia dla turystyki. A szkoda!

120



Llanberis, mała miejscowość położona nad ślicznym jeziorem Lakę Pa
dam nie jest dogodnym punktem wyjściowym dla grupy Snowdon. Nikt 
nie pomyślał o tym, by stworzyć tu park narodowy i chronić naturę przed 
niszczącą ręką ludzką. Na drugim brzegu jeziora istnieją kopalnie łupków 
już od 300 lat. Kamieniołomy dostarczają dachówek dla całej Anglii. Pła
ty z czerwonego łupku z zielenią tych łąk tworzą interesujące pejzaże dla 
malarza. Czarne cielska hałd zasypują bezlitośnie wody jeziora. Muszę się 
ugryźć w język, wyłazi ze mnie typowy ochroniarz przyrody. Kamienne 
murki, budowane przez całe pokolenia pasterzy walijskich, podchodzą 
wysoko na połogie trawiaste granie. Ludy górskie, gdziekolwiek by były, 
twardo walczą z naturą i mają dużo wspólnych cech.

Z dwoma towarzyszami wyjeżdżam zębatą kolejką na szczyt Snow
don (3500 stóp, około 1200 metrów). Mgła, wiatr gwiżdże przedziwne 
melodie na zębatej grani, którą schodzimy w dół; reminiscencja starych 
wspomnień tatrzańskich. Podejście pod grzędę Parson’s Nose długie 
i w miarę piarżyste. Nie bez wzruszenia wiążę się liną. Tyle lat nie miałem 
jej w ręku! Droga w skale trudna, ale skała odmienna od chropowatego 
granitu. Zresztą nie mam treningu, nieliczni mogli się wspinać w okresie 
wojny. Przetarło się, świeci słońce. Błyszczą od wody oślizgłe bule, gdzie 
kiedyś przed tysiącami lat szorowały w dół lodowce. Nie ma tutaj wyraź
nych śladów moren dennych, czołowych czy bocznych. Zbocza trawiaste 
przedstawiają wspaniałe tereny narciarskie, ale opady śnieżne w tym kli
macie ograniczają się zaledwie do paru centymetrów pokrywy śnieżnej. 
Góry te są raczej bezdrzewne, w dole spotyka się buki, domy farmerów 
otulają bujne jesiony. Brak widocznego ciemnego granatu smreków. Dol
ne partie dolin mienią się czerwienią dzikich róż i kolorowym kwieciem 
rododendronów. Wracamy. Towarzysze śpią w hotelu, a ja biwakuję w na
miocie za murem cmentarza. W nocy spałem niespokojnie, ale nie z winy 
duchów, tylko kamienistej łąki — bo to nie łóżko, a śpiwora nie miałem. 
Pada deszcz, krople szeleszczą, spływając po napiętym płótnie brezentu. 
W dzień pogodnie, w nocy leje deszcz. Dzień następny jest niezły. Mgły 
włóczą się leniwie jak bezpańskie owce, brak wiatru by zgonił je do kupy.

Na Pen-y-Pass, w schronisku Mrs Oran wspomina z rozczuleniem 
inżyniera Jakuba Bujaka, który zginął tragiczną śmiercią w Kornwalii. 
Utkwiły jej w pamięci polskie kolędy, bo tu spędził Boże Narodzenie. 
Walijczycy lubią śpiew. Tajemnica śmierci zaginionego taternika nie zo
stała wyjaśniona — zwłoki na pewno pochłonęło morze. Zmarły zdobył 
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w Himalajach wschodni wierzchołek Nanda Devi (7816 m n.p.m.). Jeden 
z nielicznych polskich wyczynów o rozgłosie światowym. Anglicy wyra
żali się z uznaniem o nim w „The Alpine Journal”.

Opuściłem schronisko, wygodna ścieżka zawiodła nas do Doliny 
Llyn-Llydaw. Mgła sunęła w dół, w oddali czerniała nad dzikim kotłem 
ściana Snowdon. Podchodziłem pomału pod ściany dwóch bliźniaczych 
turni szczytu Ylliwedd. Fotografia obu ścian w przewodniku przedstawia 
dziwną szachownicę dróg krzyżujących się za sobą. Gdy zboczy się w lewo 
lub prawo, włazi się na inną drogę. Te skałki były szkołą przyszłych hi
malaistów, jak E.E. Shipton, F. Smythe i inni. Lekceważyłem sobie nikłe 
turnie i dostałem za to nauczkę, która zadrasnęła moją ambicję. U dołu 
na piargach spotkały się trzy partie alpinistów. Anglicy poszli pierwsi, my 
byliśmy drudzy, a za nami dwa przemiłe dwunożne kotki z towarzyszem. 
Droga była w skali trudna, z jednym miejscem bardzo trudnym. Na obłym 
żeberku zatkałem się, bo moi towarzysze nie pozwolili mi użyć haków, 
nieużywanych w alpinistyce angielskiej. Zacząłem trawersować w bok po 
gładkich płytach, skała uwarstwiona źle, jak w dachówce. Teraz asekuracja 
ładna. Jak gruchnę w dół, to na całą długość liny. Brr... w końcu skręciłem 
w lewo, zyskałem dalsze W m. Wkrótce nastąpiła tragifarsa. Pod trawia
stą przewieszką utknąłem na dobre. Urocza Elizabeth przeszła gładko to 
miejsce, gdzie poprzednio próbowałem. I rzuciła mi z góry linę. Asekuro
wany, pewnie przeszedłem szybko niemiłą przewieszkę. Moi dwaj partne
rzy — profesor Zygmunt Klemensiewicz i matematyk Stanisław Krystyn 
Zaremba — kpili ze mnie na potęgę i byli wściekli na mnie. Dziewczyna 
była miła — złożyłem jej gratulacje i stwierdziłem, że lepiej wspina się ode 
mnie. Rok przed samą wojną jeździła na deskach w Zakopanem. Muszę się 
pocieszyć, że ten rodzaj skały walijskiej był dla mnie obcy.

Minęło wiele długich lat, bogatych w przeżycia, a jak czasem przy
krych - Tatry, Zakopane i wspinaczka to już coś tak dalekiego. W kłębo
wisku myśli odżywają stare wspomnienia, już prawie zatarte. Nie wiem, 
po co wyszedłem z domu wieczorem i błąkałem się po szarych londyń
skich ulicach. Mgła... Jak inaczej wygląda mgła tatrzańska, mleczna, 
lekko opalizująca, kiedy otula białym całunem również góry spiskie czy 
liptowskie. W dole kipiel mlecznego morza, a promienie wschodzącego 
słońca zgarniają do kupy pierzasty kierdel. Czułem naprawdę, że jestem 
intruzem na tej ulicy, ot, czymś przypadkowym w tym środowisku. Głu
pie na pozór zdarzenie wpędziło mnie w ślepą uliczkę tęsknoty i nostalgii 
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za górami. Zły na siebie wróciłem do domu. Zachorowałem z powrotem 
na chorobę górską, tak nazywam tęsknotę za chropowatym granitem, 
dziwną wonią zielonkawych porostów. Nie można podać definicji szu
mu halnego wiatru, tych szaleńczych ciepłych podmuchów. Kiedy owce 
redykują się w doliny po św. Michale, widać na grzędach czerwone kicie 
skorusu, jak górale nazywają jarzębinę. Paląca się czerwień buczyny to 
czar jesieni w dolinie Białej Wody. Ciekawy byłem co się stało z naszym 
górskim królestwem, jak powiedział Zoltan Brull na Wyżniej Lodowej 
Przełęczy.

* * *

Dopiero po trzydziestu pięciu latach znalazłem się w Zakopanem, Zna
jomy przywiózł mnie samochodem z Krakowa. Ulica Chramcówki jakaś 
dziwna, nie widać Sanatorium Czerwonego Krzyża z pięknym parkiem. 
Ulica Kościuszki to dawna Marszałkowska; zniknęła Rówień Krupowa - 
nie ma poletek owsa, grul czy siana. Koło poczty czuć smród pieczonych 
ziemniaczanych placków. Między Giewontem a Gubałówką czarna smuga 
spalin samochodowych. W potokach stare nocniki, rowery, pstrągi znikły. 
Patrzyłem na to wszystko ze ściśniętym gardłem. Chyba góry są te same, 
myślę. Spotkałem przyjaciela z dawnych lat, Tadeusza Brzozę. Przypomi
namy sobie szkołę ludową na Nowotarskiej, gdzie uczył nas ojciec Jaśka 
Staszla — smarowanie łapy czosnkiem, by nie bolała od uderzeń. Budowa
nie baniora na Białym Potoku za Wilcznikiem. Był z nami Józek Obrochta 
Kabik, który wspinał się z Tadkiem, gdy obaj dorośli. Woda była do piersi, 
nurkowanie, skóra obdarta od żwiru. Opowiadam Tadkowi o wspinacz
ce na pomnik Jagiełły - raczej na jego popiersie, stał na dawnym rynku. 
Miałem wtedy 10 lat. Policjant zdjął mnie i zaprowadził do domu, do
stałem solidne lanie. Potem gimnazjum zakopiańskie, gdzie polskiego 
uczył nas dr Mieczysław Swierz. Obaj wspominamy północną Giewontu. 
Nie mogliśmy się nagadać o tych, którzy odeszli i małej grupce żyjących. 
Zamieszkałem u niego — mieszkanie było obszerne — dużo się gwarzyło. 
Tadek zaproponował Kominy Tyłkowe, nigdy tam nie byłem. Hala Stoły, 
jeszcze stoją na niej szałasy - poszliśmy drogą Mieczysława Karłowicza, 
na górze wspaniała płaśń, widok piękny, zejście na dziko do Doliny Cho
chołowskiej. Drugi dzień Kasprowy Wierch kolejką. Byłem przerażony 
ciżbą ludzi na szczycie i percią wydeptaną do Przełęczy Świnickiej, Tę 
masówkę propagował Jan Alfred Szczepański i nieżyjący już od 1957 roku
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Wawrzyniec Żuławski. Nie ma się z czego cieszyć, że w Zakopanem jest 
milion ludzi w sezonie letnim czy zimowym. Kolonie dzieci — są za leniwe, 
by zwiedzać dolinki reglowe. Wałęsanie po Krupówkach i lody. Czy każ
dy musi być w Zakopanem? Jest Beskid Wysoki, Bieszczady, Karkonosze. 
Mamy trzy doliny w Tatrach Wysokich, są zalane tłumem. Morskie Oko to 
koszmar. Turystów dzielę (to jest mój podział) na mapowników - trzymają 
kurczowo mapę w ręku i pauprów, którzy przypominają średniowiecze - 
garnczki przywiązane do plecaka sznurem. Fuzja Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym - była klęską 
turystyki tatrzańskiej. Obie organizacje powstały w różnych latach. Obec
nie (1989 rok) Polskie Towarzystwo Tatrzańskie uwolniło się od doczepki 
Towarzystwa Krajoznawczego.

Robimy piękny spacer nad doliną Cichą do Kopy Kondrackiej, w dro
dze powrotnej zbieramy borówki. Przyjemne schronisko na Hali Kon- 
dratowej — nie ma Polaka, gazduje syn Staszka Skupnia. Tadeusz zostawił 
mnie - pojechał do Krakowa i Wrocławia, praca naukowa. Sam pojecha
łem do Morskiego Oka i powoli windowałem się na Wrota Chałubińskiego. 
Jestem na Murach Liptowskich, poczułem się zmęczony. W małej trawia
stej kotlince pod granią zasnąłem, jak niedźwiedź w gawrze. Obudziwszy 
się patrzyłem w dół, oba stawy ciemnosmreczyńskie pawią się. W dali grań 
Hrubego, Krywań zamglony. Radość rozpiera serce, patrzę na szczyty uko
chane od młodych lat. Z Czarnej Ławki schodzę w Pięciostawiańską Doli
nę - dużo wspomnień wiąże mnie z nią. Pierwszy raz patrzyłem w dolinę 
z Gładkiej Przełęczy, mając 16 lat, potem widziałem prymitywne schroni
sko przy Wielkim Stawie, gdzie gazdowała Wikta Bigos. Były to wczesne 
lata dwudzieste, byli tam jeszcze żołnierze z kompanii wysokogórskiej.

Warszawa 1974 roku. Zostałem honorowym członkiem Klubu Wy
sokogórskiego i Polskiego Związku Alpinizmu. Wniosek zgłosił Jerzy 
Hajdukiewicz, wybrano mnie przez aklamację. Byłem wzruszony, jednak 
przypomniano sobie o mnie. Józef Nyka wkręcił odznakę w klapę mojej 
marynarki.

Wielka uroczystość - stulecie Roztoki łącznie z Morskim Okiem, 
także Pięciu Stawów. Kierowniczką Roztoki była w tym czasie Janina 
Pawłowska, urządziła przyjęcie z szerokim gestem. Byłem tam, Tadeusz 
Brzoza, Czesław Łapiński.... Znałem Czesława, gdy był młody. W ciągu 
dalszych lat zamieszkał wąż w jego kieszeni. Była masa ludzi, przyjęcie 
w wysokim stylu.
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Otwarcie schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w roku 1947, zbudo
wanego przez Oddział Zakopiański PTT. Stoją, od lewej: w głębi przypadkowy 

turysta, z przodu - Stefan Zwoliński, w głębi odwrócony przypadkowy tury
sta, z przodu gaździna Wikta Bigosowa, w środku w głębi - Józef Fedorowicz 
(„Wiatr Halny”), łysy, w okularach - Tadeusz Zwoliński, też łysy - Zygmunt 

Wójcik z GOPR, Jadwiga Szubertowa, u dołu - przypadkowa turystka

Tadeusz ginie w katastrofie samochodowej koło Wałbrzycha, strata 
niepowetowana, mógł dużo jeszcze tworzyć. Miał jechać do Krakowa 
w piątek trzynastego, ginie, przekładając datę na czternastego — nie trze
ba być przesądnym. Śmierć jego dotknęła mnie głęboko. Był profeso
rem zwyczajnym — architektura, Wrocław. Zostawił po sobie dwa piękne 
kościoły w stylu góralskim: Groń i Gronków. Jego projektu jest kościół 
w stylu nowoczesnym w Tęgoborzu, koło Rożnowa, gdzie jest zapora na 
Dunajcu. Projektował też wraz ze Zbigniewem Kupcem Dom Turysty 
w Zakopanem. Odrestaurował zabytkowy kościół w Białce i wieżę ko
ścielną, gdzie głównym majstrem ciesielskim był Jędrzej Marusarz. Zna
ny przewodnik. Robota szła solidnie, stary Jędrzej płacił tygodniówki 
w sobotę. W ciągu tygodnia nie było pijaństwa.
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Chodziłem turystycznie: Koszysta, Wołoszyn. W Dolinie Wak
smundzkiej znalazłem tylko ścianę ze schroniska, które zburzyła lawina 
w 1876 roku. Obszedłem granie od Gładkiej Przełęczy po Swistówkę. 
Wymienię niektóre wspinaczki: Orla Baszta południową ścianą, Duża 
Buczynowa Turnia południową grzędą, Przełączka nad Buczynową — 
góra w warunkach prawie zimowych. Na Zmarzłej Przełęczy od południa, 
zdjąłem buty, przeszedłem w jednym miejscu boso — mogło się skończyć 
źle. Asekuracja z ręki, nie miałem haków ani młotka. Powtarzam środko
wą część wschodniej ściany Kołowej Czuby, może na prawej części ściany 
droga Róży Drojeckiej. Mogę dorzucić Grań Walentkowej i drogę Wieś
ka Stanisławskiego na Kozie Czuby. Otoczenie Morskiego Oka: Mnich 
przez płytę, Cubryna nieco trudnym zacięciem, zejście z Hińczowej Prze
łęczy do żlebu spadającego spod Mnicha. Owcza Przełęcz, Żabi Niżni — 
tak samo jak Żabia Lalka, zejście z Wyżniej Białczańskiej nad Czarny 
Staw. To mój cały powojenny bilans wspinaczek. Przyszła katarakta, ope
racja obu oczu - mogę chodzić tylko turystycznie. Wyjście do Pięciu Sta
wów zabiera mi przeszło trzy godziny, muszę cały czas patrzeć pod nogi. 
Lubię siedzieć w Roztoce, zabawiam się zbieraniem grzybów — czasami 
znajduję prawdziwki lub rydze. Przyjemny spacer na Rusinową Polanę na 
ser, wpadam na Wiktorówki, gdzie gazduje ojciec Leonard, górski czło
wiek. Do Roztoki czuję głęboki sentyment z czasów kiedy wspinałem się 
na Polanie pod Wysoką. Tutaj spotykam miłych mi ludzi.

Poznaję w Warszawie Arno Puskas’a, był on gościem Józka Nyki. 
Józek dzwoni do Tadeusza Orłowskiego, że Arno chce się z nim zo
baczyć, jest także Sawicki — krótka odpowiedź, może nam poświęcić 
15 minut. Wizyta odpadła. Arno ma duże poczucie humoru — szczere 
chłopisko. Dostaję od niego ciekawą książkę, zaproszenie, bym go od
wiedził w Starym Smokowcu. Wizę dostałem bezpłatnie w konsulacie 
czechosłowackim w Londynie, Chciałem odwiedzić Staroleśną Dolinę, 
nocować w Zbójnickiej Chacie. Nie byłem w takiej formie, bym mógł 
się dostać z Łysej Polany przez Rohatkę jednego dnia do Smokowca. 
Autobusem z Zakopanego dostałem się szybko. Dowiedziałem się od 
żony, że Arno jest w Pamirze. Była tak dobra, pomogła mi w zdobyciu 
koron. Miałem w kieszeni 250 koron - co robić dalej? W biurze Horskiej 
Służby poznałem Urbanowicza, poradził mi, bym pojechał do Szczy- 
rbskiego Jeziora — tam odbywa się tygodniowy zjazd JAMES. Na pew
no znajdę znajomych z moich czasów. Słowacki klub taternicki został 
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założony w 1921 roku. Założycielami byli turyści słowaccy: F. Liptak, 
G. Nedobry i M. Młynarcik. Spotkałem Vlado Simo, zapytał się mnie 
z miejsca, czy mam pieniądze na jedzenie; mówię — „tak”. W hotelu FIS 
dostałem wspaniały pokój z łazienką, byłem zdumiony gościnnością 
w stosunku do mnie. Mela Baćaniova zdziwiona powiedziała: „Jasiek, ty 
jeszcze żyjesz!”. Tam wpadłem też na przyjaciela Wojtka Hudymę. Nie 
mógł przyjechać na zebranie z Preszowa Eduard Kirchner, poważnie 
chory na serce. Poznałem Ivana Gay, Falę z Bratysławy i Juliusa Andraśi, 
szwagra Arna. Był delegat z Polskiego Związku Alpinizmu, Maciek Pop
ko. Wykwintna kolacja, stary 80-letni prezes wspominał Janikowskiego 
(przedwojenny dzierżawca schroniska Morskie Oko), kolację u sławnego 
wówczas Karpowicza w Zakopanem. Powiedziałem parę słów na temat 
górskiej przyjaźni polsko-słowackiej. Prezes wkrótce poszedł spać. Po
szedłem do swojego pokoju, pukanie do drzwi: „Panie Sawicki, telefon 
z Londynu od żony”. Idę z Galfym, patrzę stoły zastawione, wino i je
dzenie. Taki był telefon. Siedzieliśmy prawie do białego rana. Ciekawi 
byli młodzi, jak wyglądał w początkach JAMES. Pamiętam, patrzyli
śmy z uśmiechem na ówczesny JAMES, trening na kościołach. Hudyma 
opowiadał o akcji ratowniczej, ktoś się zabił — nie było ludzi, by dostać 
się do rannego partnera. Jakoś został uratowany. Na ogólnym zebraniu 
sypały się medale i odznaczenia. Simko wspominał moje nazwisko, licz
ne brawa, kłaniałem się nisko. Zwiedziłem symboliczny cmentarz pod 
Osterwą, zapytałem się, dlaczego nie ma tablicy pamiątkowej Staszka 
Motyki — nie zginął w Tatrach. Nad Popradzkim Stawem hotel i wy
godna szosa do niego. Poszedłem z Hudymą do Szczyrby, miał tam let
ni dom na wypoczynek. Poznałem żonę — Węgierka z Koszyc. Zawsze 
każdego roku robią wycieczkę na Krywań. Pojechaliśmy do Tatrzańskiej 
Łomnicy, by odwiedzić Krupitzera. Miał ładny dom nad potokiem, za
mknięty na cztery spusty. Wojtek mruknął pod nosem: stale pije piwo, 
wracając do domu, może spaść z mostka i łatwo się utopić. Wszystkie 
uzdrowiska na południu Tatr nie mają charakteru miast. Powietrze jest 
lepsze niż w Zakopanem. Muszę powiedzieć, tłum ludzi wali na Rysy, 
w Dolinie Mięguszowieckiej jest ścisk. Przewodnictwo spiskie stało wy
soko — to było zasługą Staszka Motyki. Zresztą przewodnicy byli wyso
kiej klasy taternikami. U nas przeciwnie, był Andrzej Marusarz junior, 
senior Wojtek Juhas i Staszek Motyka. Dzisiejsze przewodnictwo to ma
sówka — słyszałem jednego jak mówił, że do Morskiego Oka jest 79 za

127



krętów. Rajdy to klęska, są różne rajdy - wymienię parę ciekawszych: 
bankowców, służby więziennej. Narkomanów leczy się, prowadząc ich 
w Tatry; tych widziałem w Roztoce. Będąc na Hali Gąsienicowej spotka
łem małą grupkę Węgrów, kierownik mówił po angielsku. Powtórzyli 
klasyczną drogę Bednarskiego na Zamarłej Turni. Co więcej zrobili, nie 
wiem, była zresztą paskudna plucha.

Powiedziałem mu, że wybieram się do Budapesztu, by odwiedzić 
przyjaciela. Dostałem jego adres i telefon w Budapeszcie. Mój przyjaciel 
to był Stefan Lux, była obopólna radość. Chciałem mieć jakieś wiado
mości o tym klubie — Lux zadzwonił, nie chciał mnie spotkać. Została 
mu odznaka klubowa na pamiątkę, czego się ten człowiek bał, nie wiem. 
Lux dobrze znał jednego z żyjących braci Komarnickich. Chciałem go 
poznać, dla mnie była to legendarna postać. Rozmawiałem z córką po 
angielsku - ojciec był na wakacjach. Dowiedziałem się od Luxa, że Gyu- 
la Komarnicki zmarł po powrocie do domu. Dostałem fotografię Chaty 
Zamkovskiego.

Szukałem grobu Staszka Motyki w Szentendre przez dwa dni, zwie
dziliśmy 15 cmentarzy, bezskutecznie. Byłem nawet w miejscowości, 
gdzie był internowany. W kościele jest tablica w języku węgierskim i pol
skim ku pamięci internowanych.

Lux przestał pracować w sklepie sportowym w Smokowcu i przeniósł 
się na Ruś Zakarpacką. Prowadził schronisko, które nieźle szło, ale przy
szedł moment, że musiał wszystko zostawić. Na stałe osiedlił się w Buda
peszcie. Pracował na stacji benzynowej, nie skarżył się, ale czułem, że nie 
jest szczęśliwy. Ostatni raz spotkałem się z nim w Zakopanem, wspól
na wycieczka do doliny Kościeliskiej, od tego czasu kontakt się urwał — 
może nie żyje.

Ojciec Bolka Brońskiego prowadził restaurację w Dworcu Tatrzań
skim w latach 1931—1938. Byłem częstym gościem w restauracji seniora 
Brońskiego, kuchnia była znakomita. Po prawej stronie sali był bufet, za 
którym urzędował senior Broński, przyrządzał znakomite nalewki, pró
bowaliśmy nieraz. Za nim chodził kulawy pies Asik. W prawym rogu stał 
stół, przy którym siadywał Zdzisław Rittersschild zwany Wujkiem i Józio 
Oppenheim. Czasem siadywałem ja, Tadek Pawłowski i sami swoi. Wujek 
opiekował się schroniskiem na Pysznej, nie istnieje już. Była tam dziew
czyna, Wujek w wieku 70 lat zabrał się do rzeczy, urodził się chłopak. Sie
dzimy w zwykłym miejscu z Oppciem — patrzę zajechał przed Dworzec 
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wasiąg. Siedziały w nim chłopy, jak dęby, było ich czterech, szwagrowie. 
Ukryliśmy Wujka w suterynach, w sraczyku, przesiedział się parę godzin. 
Oppenheim załatwił sprawę polubownie.

Byłem na tej sali jadalnej na paru odczytach w 1974 roku, ale to nie to 
samo, moja myśl leci daleko wstecz... Drzwi wyjściowe wychodziły na 
lasek świerkowy, przez furtkę wychodziło się na ulicę Ogrodową - obec
nie Mariusza Zaruskiego. Nie było Domu Turysty, tylko trawiasta łąka. 
W rogu, w bok od werandy, było alpinarium i stacja meteorologiczna. 
Naprzeciw stał dom, w którym mieszkał dr med. Tadeusz Gabryszewski, 
lekarz klimatyczny, kapitalna postać. Pewnego razu wezwano go do chło
pa, który podobno zmarł z pijaństwa. Pulsu nie wyczuł, ani nie było od
dechu na lusterku, komentując, powiedział — „piło się gorzelinę, biedaku”. 
Zwłoki były w trumnie, w kaplicy cmentarnej, dobrze, że była otwarta. 
Nieboszczyk w koszuli i gaciach z zimna wytrzeźwiał, dobrze, że była 
otwarta. Wybił szybę i boso poleciał przez Cichą Wodę do chałupy. Żona 
z wrażenia zemdlała.

W lewym kącie sali z widokiem na alpinarium siadywali, jak senior 
Broński nazywał, profesorowie. Bystroń, zbieracz różnych powiedzeń, 
wydał pracę w dwóch tomach, pod tytułem Komizm. Znany był mi dobrze 
Jerzy Lande - profesor Uniwersytetu Wileńskiego, taternik i fotograf. Też 
siadywał przy okrągłym stole Feliks Larish, fotograf zakopiański. Cie
kawą postacią był Stanisław Mierczyński, muzykolog. Grał na basach 
w orkiestrach góralskich. Często przychodził dyrektor Muzeum Tatrzań
skiego, Juliusz Zborowski, powszechnie zwany Samuelem. Bywał na po- 
siadach matematyk, Stanisław Krystyn Zaremba, nu panoczku — obecnie 
walczy o język walijski. Pod wpływem Adolfa Chybińskiego Karol Szy
manowski zajął się muzyką góralską, nigdy nie przychodził do Dworca. 
Mieszkał przez jakiś czas w Kalinie na ulicy Ogrodowej. Bywał w Białce, 
chodził po weselach góralskich. Rozliczne dowcipy, które powstały w re
stauracji Kazimierza Brońskiego, można przeczytać w książce Romana 
Hennela Kpiarze pod Giewontem. W chałupie Bartusia Obrochty powstały 
harnasie. Tam tańczyli chłopcy: Wojtek Wawrytko, Józek Stopka z młaki, 
wójtów syn, Józek Jędrusiów (Józef Krzeptowski), mój późniejszy przy
jaciel i inni. Było parę beczek piwa, gorzałka lała się strumieniem. W ką
ciku siedział pan Karol, tak nazywali górale Szymanowskiego. Wesele, 
chałupa huczy i chodzi, grają bracia Chotarscy. Jantek przytupuje nogą do 
taktu. Przed muzyką śpiewa Maciek Ciaptak. „Ej moja młodość, kiebyś
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Jan Sawicki, portret z lat 80. XX wieku

mi się mogła wrócić, dałbym Cię 
ozłocić”. Nosił się prawie płyn
nie w powietrzu, czarny, smagły - 
miał w sobie krew madziarską. 
Dzisiaj nie ma już takich chłopów 
i taneczników, których widziałem 
w mojej młodości. Z żalem muszę 
powiedzieć, że cywilizacja zabija 
góralszczyznę. Utkwił mi w pa
mięci taki epizod z 1933 roku. Słu
żyłem w 16 pułku piechoty w Tar
nowie. Spotkałem się z Władkiem 
Staszel Polankowym — symulował, 
chciał się wydostać z wojska. Koń 
kopnął go w nogę, którą posy
pywał solą i jadziło się. Mówi do 
mnie: „Jasiek, skicuj list do pana 
Karola” - napisałem po góralsku. 
Dostaliśmy 150 złotych, piliśmy 

jak diabli za zdrowie Karola, ale to wszystko szybko się skończyło i wy
rzucili nas z powrotem do pułku. Szymanowski nigdy nie miał za dużo 
pieniędzy, ale z groszem się nie liczył. Nieraz zastanawiam się w Londy
nie, czy żal mi mojej młodości, która minęła bezpowrotnie. Chyba nie, 
żyłem pełnią życia — wszystko robiłem z pasją. Wspinałem się dla siebie, 
a nie dla sportu lub wyczynu. Tak samo kochałem się czy piłem w dolinie, 
taką porywistą miałem naturę.

Ciekawe zdarzenie opisuje Ferdynand Goetel w pamiętniku Patryc 
wstec^ — jego śmierć przerwała dalszy ciąg. Jędrek Krzeptowski, senior, 
był podoficerem w Kompanii Wysokogórskiej na Kirach. Swoi dostali 
przepustki i poszli na wesele w Witowie. Wojacy, którzy poszli na wesele 
ale nie spodobali się miejscowym, gdyż wrócili na Kiry z raportem, że ich 
w Witowie obrażono i wygnano z weseliska. Jędrek postawił cały oddział 
i wyruszył na jego czele do Witowa, wyrzucił na dwór weselników i kazał 
im w deszczu i pod bagnetami stać, aż powróci dowódca. W późniejszej 
przeprawie z władzami (ta sprawa oparła się przez pułkownika Wieniawę 
aż o Marszałka Piłsudskiego) Jędrek wyszedł obronną ręką. Honor żoł
nierza, jak twierdził i to jeszcze Kompanii Wysokogórskiej musiał być
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pomszczony. Jędrek znakomity myśliwy, zmarł w 1981 roku. W Dworcu 
Tatrzańskim poznałem także Adama Staniszewskiego — ciekawa postać, 
miał bujne życie! Wspomina go też Goetel w swoim pamiętniku, kawa
larz niesamowity.

Córka powiedziała: „Znów Ojciec jedziesz do Zakopanego i w Tatry”, 
ale w końcu zrozumiała mój ciąg do gór. Znam tutaj ludzi, w domu pani 
Stanisławy Walczak czuję się jak w rodzinie — poznała mnie, gdy miałem 
15 lat. Będę się pokazywał w halach póki starczy mi sił.

Serdecznie dziękuję przyjaciołom, którzy zachęcili mnie do napisania 
moich wspomnień - dr med. Jerzemu Hajdukiewiczowi, Witoldowi Pary
skiemu i redaktorowi „Taternika” Józefowi Nyce. Nie powiem, że Tatry 
to moje góry — one należą do wszystkich, którzy je poznali i ukochali. 
Znam je od dziecka, nigdy poza nimi gdzie indziej nie byłem. Minęło 
prawie pół wieku — chcę odtworzyć to, co widziałem i czułem. Jeżeli coś 
uciekło z mojej pamięci, proszę o wybaczenie. Te wspomnienia poświę
cam Spiszakom, Jaśkowi Gnojkowi ze słonecznej Batyżowieckiej Doliny, 
Staszkowi Motyce i tym wszystkim, z którymi w Tatrach się wspinałem.

Londyn 1988 rok



I Ii 
i

' > ■

Pasterze przed szałasem, Żywiecczyzna, 1 poł. XX w. 
(fotografia ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żywcu)



Barbara Rosiek

Tradycje pasterskie w Beskidach 
Zachodnich

P
asterze w sukiennych portkach, wyszykowani na zwyczajowe uro
czystości pasterskie lub pachnący dymem podczas prac na szała
sie, strzeżony przez psy kierdel owiec pobrzękujących zawieszo
nymi na szyi dzwonkami, oscypki, bryndza, bundz, owcze skóry — to 

obrazy kojarzone przede wszystkim z Podhalem i przyległymi terenami. 
Tam pojawiają się najczęściej. Tam tradycje pasterskie, podobnie jak cała 
kultura góralska, są najbardziej żywotne i wciąż żywe. W powszechnym 
wizerunku pasterstwo stało się niemal synonimem Podhala. Pamiętać 
jednak należy, że wypas owiec na górskich halach i polanach charaktery
zuje całe Karpaty, a gospodarka szałaśnicza występowała w przeszłości 
i prowadzona jest dzisiaj również w Beskidach Zachodnich, przez górali 
babiogórskich, żywieckich' i śląskich. Pasterstwo wysokogórskie wpisa
ne od wieków w kulturowy krajobraz Karpat jest zatem klamrą łączącą

1 Warto wspomnieć, że żywieccy górale stanowili w przeszłości znaczący filar góral
szczyzny polskiej. Na podstawie danych zawartych w Słowniku geograficznym Króle
stwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (t. II, 1881, s. 693—694) w połowie XIX 
wieku największym rodem góralskim na góralszczyźnie zachodniej był ród Żywcza- 
ków liczący 72 912 osób mieszkających w mieście Żywcu i 76 wsiach. Dla porównania — 
Podhalan było 22 302 w 27 wsiach, a Nowotarżan 29 115 w 31 wsiach. Inaczej jednak 
potoczyły się od 2. połowy XIX wieku losy góralskiej kultury podhalańskiej, inaczej 
żywieckiej. Silne oddziaływanie sąsiadującego z Żywiecczyzną Śląska — wpływy kul
tury laskiej, następnie cywilizacji miejskiej i przemysłowej rozdrobnienie gospodarstw 
i przeludnienie - zmieniały rodzimą kulturę, odbijając swoje piętno również na go
spodarce pasterskiej. Zatem w okresie, kiedy Podhale było odkrywane i dowartościo- 
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wszystkie grupy góralskie, mimo lokalnych odrębności spowodowanych 
warunkami geograficznymi, ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi.

Sposoby prowadzenia gospodarki pasterskiej w górach rozpowszech
nili Wołosi* 2, wędrujący grzbietami Karpat w celu pozyskiwania pastwisk 
dla swych zwierząt3. Pochodzili z Bałkanów, przychodzili poprzez Kar
paty Południowe i Wschodnie4. Trudno jednoznacznie określić, skąd się 
wywodzili. Etnogeneza Wołochów stanowi wciąż przedmiot badań wie
lu naukowców, nadal jest kwestią złożoną i kontrowersyjną5. Ich dzieje, 
poświadczone źródłami dopiero od IX—XI wieku, wpisane są w historię 
Bałkanów oraz Europy Środkowej6. Bez względu na okoliczności poli

wywane, a jego mieszkańcy cenili walory swojej kultury, na Żywiecczyźnie stopniowo 
odchodzono od góralskości, a zatem także od pasterstwa.
2 Nazwą Wołosi określa się wiele grup etnicznych, rozproszonych, zajmujących się pa
sterstwem, tworzących struktury klanowe, na przestrzeni dziejów wtapiających się 
w inne grupy lokalne czy narodowe. Współcześnie autochtoniczną wspólnotę wołoską 
tworzą bałkańskie grupy Arumunów. Patrz: P. Kłapyta, Wołosi - Nomadzi Bałkanów, 
[w:] Pasterstwo w Karpatach. Tradycja a współczesność. Szkice, red. M. Kiereś, B. Rosiek i in., 
Kraków 2013.
3 Wołosi podczas wędrówek w Karpaty poszukiwali również terenów rolnych, na któ
rych zakładali osady. Patrz: J. Czajkowski, Czy Wołosi mogli mieć wpływ na rozwój budow
nictwa w Karpatach?, [w:] Wołoskie dziedzictwo Karpat, red. J. Szymik, L. Richter, Czeski 
Cieszyn 2008, s.116.
4 Na południowe stoki Karpat, w góry Gemer, także wprost z Bałkanów przez Nizinę 
Węgierską. P. Kłapyta, Wołosi — Nomadzi Bałkanów..., s. 36.
5 Współcześnie istnieją dwie hipotezy dotyczące ich pochodzenia. Według pierwszej - 
dako-rumuńskiej — Wołosi to zromanizowane grupy Daków i Traków (podczas rzym
skiej okupacji obecnego terytorium Rumunii w II i III wieku), które następnie schro
niły się przed najazdem Gotów i Alamanów w Karpatach Południowych. Stamtąd 
ludność ta migrowała na południe w górskie rejony Bałkanów oraz na północ w Kar
paty Zachodnie. Według drugiej hipotezy — południowobałkańskiej — są autochtonicz
ną ludnością zamieszkującą południowe Bałkany, pochodzącą od zromanizowanych 
grup trackich, iliryjskich i staromacedońskich. Podczas ekspansji Słowian w VI i VII 
wieku, wyparci z terenów, na których prowadzili gospodarkę rolniczą, przenieśli się 
w góry i zajęli koczowniczym pasterstwem. Zasymilowani częściowo ze Słowianami 
i Awarami, prowadzili ekspansję w kierunku zachodnim i północnym. Do współcze
snych grup zamieszkujących Bałkany, a sięgających korzeniami najstarszych bałkań
skich grup wołoskich, należą Arumuni, Istroromanie i Karakaczanie. Patrz: P. Kłapyta, 
Wołoskie osadnictwo w Karpatach w aspekcie historyczno-geograficzpym, [w:] Kultura pasterska 
luku Karpat ijej oddziaływanie na kulturę Babiogórców, red. U. Janicka-Krzywda, Kraków— 
Zawoja 2014, s. 13—16.
6 I. Czamańska, Wołosi, strażnicy gór, [w:] Kalendarz 2014. Informacje pasterskie. Od Owcy 
Plus do Redyku Karpackiego 2013, Koniaków 2013, s.17-33; P. Kłapyta, Wołosi - Nomadzi 
Bałkanów..., s. 29—38.
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tyczne i gospodarcze, niewątpliwie przede wszystkim byli pasterzami, eg
zystującymi ponad i poza granicami państw7. Żyli z hodowli drobnego 
bydła, głównie owiec, oraz z pozyskiwanych produktów — mleka, sera, 
wełny i skór8 *. W doskonały sposób opanowali prowadzenie gospodarki 
pasterskiej, zwłaszcza w trudnych warunkach górskich. Uważani są za 
tych, którzy „oswoili góry”’. Chociaż ich kulturę z uwagi na sposób życia 
cechował pewien archaizm — zwłaszcza w wymiarze bytowym — niewąt
pliwie zawdzięczamy im upowszechnienie charakterystycznej dla nich 
technologii wyrobu sera podpuszczkowego10 11. W średniowiecznej Euro
pie nazywano ich „Pasterzami Rzymu” (Pastores Komanorum)" i uważa
no — przynajmniej na Bałkanach — za najlepszych wytwórców produktów 
mlecznych12 13 14.

7 I. Czamańska, Wołosi, strażnicy gór..., s. 20.
8 W zależności od miejsca przebywania, warunków politycznych i gospodarczych, 
w różnych okresach historycznych zajmowali się też uprawą roli, a także handlem, 
transportem, byli wojownikami, rycerzami, w XIV-wiecznej Polsce dali również po
czątek znanym rodom arystokratycznym. Por.: P. Kłapyta, Wołosi — Nomadzi Bałka
nów..., s. 29—30.
’ I. Czamańska, Wołosi, strażnicy gór..., s. 33.
10 Za wyróżnik kultury wołoskiej uważa się między innymi wyrabianie sera podpuszcz
kowego w owczej skórze. Patrz: I. Czamańska, Wołosi, strażnicy gór..., s. 26.
11 I. Czamańska, Wołosi, strażnicy gór..., s. 18; P. Kłapyta, Wołoskie osadnictwo w Karpa
tach..., s. 18.
12 I. Czamańska, Wołosi, strażnicy gór..., s. 26.
13 Tamże.
14 P. Kłapyta, Wołoskie osadnictwo w Karpatach..., s. 21-22.
15 P. Kłapyta, Wołoskie osadnictwo w Karpatach..., s. 11 i 22.

Potrzeba wypasania bardzo dużych, nieraz kilkutysięcznych stad 
owiec powodowała wędrówki w celu pozyskiwania pastwisk. Taki tryb 
życia sprawiał, że dla pasterzy więzy klanowe okazywały się ważniejsze 
niż więzi terytorialne15. Niemniej, migrując ze swoimi stadami w różne 
rejony, mieszali się z innymi grupami etnicznymi. W XII wieku na przy
kład wraz z Bułgarami stworzyli II Państwo Bułgarskie, w strukturach 
którego tworzyli odrębną prowincję nazywaną Vlachia". W XII i XIII 
wieku podjęli ekspansję w kierunku północnym, zasiedlając obszar ni
zinnej Wołoszczyzny i Mołdawii. Asymilując się z zastanymi tam luda
mi, dali początek narodowi rumuńskiemu15. Ludność wołoska z rejonu 
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Siedmiogrodu — zwłaszcza z okręgu Maramuresz16 — oraz z Mołdawii17 
odegrała istotną rolę w kolonizacji Karpat Wschodnich. Wołosi, zrute- 
nizowani od co najmniej XIV wieku oraz wymieszani z ludnością ru
ską, zasiedlali następnie kolejne rejony Karpat. Na terenie Rusi i Mało
polski w XV wieku nastąpiło zderzenie dwóch rozbieżnych systemów 
gospodarczo-kulturowych: rolnictwa i pasterstwa. Następująca z czasem 
asymilacja doprowadzała do przechodzenia osiedlanych Wołochów na 
gospodarkę pastersko-rolniczą lub wręcz rolniczą18. Równolegle ze zorga
nizowaną kolonizacją wołoską19 pojawiały się grupy pasterzy - na wpół 
nomadów - przemieszczających się ze swymi stadami lukiem Karpat 
w kierunku zachodnim. Prowadzone przez nich pasterstwo transhuman- 
cyjne bazowało na całorocznym, cyklicznym wypasie zwierząt — latem 
na pastwiskach wysokogórskich, zimą na terenach podgórskich, w śród- 
górskich kotlinach czy na nizinach. Transhumancja cechująca wędrowny 
tryb życia wyróżniała Wołochów zarówno na Bałkanach, jak też w rejo
nach, w których pojawiali się później20. Pod koniec XV wieku na przykład 
grupy takie dotarły do Wadowic i na Żywiecczyznę21. Według dokumentu 
lustracyjnego z 1564 roku, na okres zimowy od św. Marcina (11 listopada) 
do św. Wojciecha (23 kwietnia) Wołosi z Beskidów udawali się na północ 
w rejon Wadowic i Oświęcimia22, w bardziej sprzyjające środowisko na
turalne. Z czasem jednak, na skutek niemożności pogodzenia interesów 
właścicieli stad z gospodarką rolną i leśną, nastąpił zanik pasterstwa wę
drownego23.

16 Rejon leżący współcześnie w północnej Rumunii i częściowo na ukraińskim Zakar- 
paciu. Tamże, s. 23.
17 Tamże.
18 Chociaż kolonizacja wołoska obejmowała przecie wszystkim Karpaty, ludność ta 
osiedlała się także na nizinach, na przykład na obszarze Polski w takich rejonach, jak 
Mazowsze, Lubelskie czy Chełmskie. Patrz: J. Czajkowski, Czy Wołosi mogli..., s. 102; P. 
Kłapyta, Wołosi — Nomadzi Bałkanów..s. 36.
19 Osiedlanie Wołochów przynosiło wymierne korzyści ekonomiczne oraz możliwość 
powoływania do wojska. Dlatego zainteresowani nim byli właściciele dóbr ziemskich 
oraz władza państwowa.
20 P. Kłapyta, Wołoskie osadnictwo w Karpatach..., s. 22.
21 P. Kłapyta, Wołosi — Nomadzi Bałkanów..., s. 36.
22 W. Kawecki, Lasy Żywiecczyzny, ich teraźniejszość i przeszłość, Kraków 1939, s. 104.
23 J. Czajkowski, Czy Wołosi mogli..., s. 110; L. Sawicki, Szyłaśnictwo na Wołoszczyjnie 
Morawskiej, „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne”, t. 14, Kra
ków 1919, s. 118-119.
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Kolonizacja na prawie wołoskim24 w Karpatach polskich nie była jed
norazowym procesem. W okresie od XIV do XVII wieku napływająca 
w mniej lub bardziej liczebnych grupach ludność wołoska zakładała nowe 
osiedla lub dosiedlana była do istniejących już wsi. Wiek XVI uważany 
jest za okres największego nasilenia tego osadnictwa w Karpatach Za
chodnich25. Za najpóźniej zasiedlony przez Wołochów obszar - w XVII 
wieku — uważa się leżącą najdalej na zachodzie Wołoszczyznę Morawską 
(Valaśsko). Niemniej, w tym stuleciu osadnictwo na prawie wołoskim 
nadal miało miejsce w rejonie Beskidów Zachodnich — pod Babią Górą26, 
na Żywiecczyźnie i w Beskidzie Śląskim. Jednak — na przykład na Ży
wiecczyźnie — powstające w tym okresie osady na takim prawie już nie 
zawsze zasiedlane były ludnością wołoską27.

24 Prawo wołoskie występujące na wszystkich terenach zamieszkiwanych przez Wo
łochów, obok odmienności w szczegółach, miało te same podstawowe elementy, 
a mianowicie: prawo poruszania się i noszenia broni; brak renty odrobkowej na rzecz 
zwierzchności feudalnej lub jej minimalny wymiar — renta w naturze lub pieniądzu; 
obowiązek wojskowy wobec państwa. Dawało więc osiedlanej ludności uprzywilejo
waną pozycję. W Polsce nie zostało spisane w formie jednego określonego statutu, 
niemniej tam, gdzie go stosowano, było powszechnie znane. Dotyczyło też osiedlania 
innej ludności prowadzącej podobny do Wołochów tryb życia — np. na Żywiecczyź
nie, Orawie, Spiszu czy pod Tatrami. I. Czamańska, Wołosi, strażnicy gór..., s. 26—31. 
Reprezentantem ludności pasterskiej wobec zwierzchności feudalnej i administracji 
państwowej był wojewoda (wajda) wałaski, posiadający wiele przywilejów i upraw
nień, w tym kompetencje sądownicze. Urząd ten obsadzany był w drodze wyboru, ale 
np. w XVII wieku na Żywiecczyźnie był już nadawany przez właściciela dóbr, wobec 
czego wojewoda stawał się urzędnikiem dworskim. Przykładem może być Instrukcja 
króla Jana Kazimierza z 1667 roku, ograniczająca eksploatację lasów Żywiecczyzny 
przez ludność rolniczą, zawierająca obszerną informację na temat przywilejów i praw 
wojewody wałaskiego. Do przestrzegania Instrukcji powołano straż administracyjną 
złożoną z gajowych, na czele których stał właśnie wojewoda wałaski. Patrz: J. Broda, 
Gospodarka zrębowo-wypaleniskowa w Beskidzie Żywieckim, Poznań 1952.
25 P. Kłapyta, Wołoskie osadnictwo w Karpatach..., s. 24—25.
26 W 1646 roku powstała wieś Zawoja. P. Krzywda, Charakterystyka geograficzno-historycz- 
na obszaru zamieszkiwanego przez Górali Babiogórskich, [w:] Kultura ludowa Górali Babiogór
skich, red. U. Janicka-Krzywda, Kraków 2010, s.19—21.
27 J. Czajkowski, Czy Wołosi mogli..., s. 100; B. Kopczyńska-Jaworska, 'Tradycyjnagospo
darka sezonowa w Karpatach Polskich, Wrocław—Warszawa—Kraków 1969, s. 32.

Eksplorując Karpaty Zachodnie i kolonizując je, Wołosi przenieśli 
na tutejszy grunt nieznane wcześniej sposoby gospodarowania w górach. 
Wędrując ze swoimi stadami po rozległych obszarach, cieszyli się wolno
ścią, w przeciwieństwie do osiadłej ludności rolniczej żyjącej w poddań

137



stwie. Osiedlani na stałe otrzymywali zwolnienia z powinności pańsz
czyźnianych, zaś po pewnym czasie znaczne ulgi. Wykorzystywali przede 
wszystkim rejony leżące w wyższych partiach górskich, znajdując tutaj 
dogodne warunki do wypasu. Las - głównie bukowo-jodłowy - dostar
czał paszy dla zwierząt. Asymilując się z napotykaną ludnością - ruską, 
słowacką, polską, morawską - odegrali istotną rolę w formowaniu się 
karpackiej wspólnoty kulturowej, przejawiającej się w zasadach górskiego 
pasterstwa, wraz z zasobem kulturowych wzorców, nazewnictwem, zwy
czajami, folklorem etc.28 Symbioza dwóch różnych systemów gospodar
czo-kulturowych — rozwijającego się w kotlinach karpackich rolnictwa 
oraz przyniesionego przez Wołochów pasterstwa - stworzyły zatem spe
cyficzną kulturę góralską z gospodarką szałaśniczą, którą wyróżnia zor
ganizowany wspólny letni wypas zwierząt na halach i polanach górskich 
oraz zimowanie w indywidualnych gospodarstwach właścicieli. Propor
cje zajęć pasterskich, rolniczych, a także rzemieślniczych w poszczegól
nych rejonach zależne były przede wszystkim od warunków środowiska 
naturalnego i ustroju społeczno-politycznego. Pasterstwo dominowa
ło w gospodarce prowadzonej w wyższych partiach gór, gdzie uprawa 
ziemi była utrudniona lub wręcz niemożliwa, podczas gdy tereny kotlin 
śródgórskich w większym zakresie wykorzystywane były rolniczo. Sza- 
łaśnictwo łatwo wpasowywało się w trudne, zróżnicowane środowisko 
naturalne Karpat. Zjawisko to świetnie ilustruje gospodarka prowadzona 
niegdyś na terenie Beskidów Zachodnich, gdzie hodowla małego bydła 
miała duże znaczenie, a ukształtowanie terenu, zalesienie, niewielka ilość 
ziemi ornej, jej niska jakość oraz górski klimat ograniczały możliwości 
rolniczego gospodarowania.

28 P. Kłapyta, Wołoskie osadnictwo w Karpatach..., s. 11.

Z materiałów źródłowych wynika, że w połowie XV wieku Żywiec
czyzna składała się z dwóch zasadniczo różnych części - skolonizowa
nego już przez rolników rejonu, głównie Kotliny Żywieckiej oraz bez 
porównania większego obszaru pokrytego puszczą karpacką. Z czasem 
wzdłuż górnej Soły i jej dopływów powstawały nowe osiedla. Intensyw
niejsza kolonizacja miała tutaj miejsce w XVI i XVII wieku — w czasie 
rozwoju gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, a zarazem osadnictwa 
na prawie wołoskim. Pozyskiwanie nowych terenów pod zasiedlenie 
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odbywało się przede wszystkim drogą trzebienia lasów2’. W ten sposób 
powstawały wsie zarębne, a także polany śródleśne o przeznaczeniu pa
szowym i pastwiskowym, stwarzające możliwości rozwoju pasterstwa 
górskiego™. Intensywna, swobodna eksploatacja terenów leśnych z cza
sem zaczęła być ograniczana przez zwierzchność feudalną, przykładającą 
coraz większą wagę do wartości lasów”, wykorzystywania drzewostanu 
jako budulca i surowca przemysłowego, a także prowadzenia dworskiej 
gospodarki pasterskiej. Rozbieżność interesów budziła konflikty między 
służbami leśnymi a pasterzami25 * * * * * 31 32. Niemniej górne partie lasów — w strefie 
polan i hal — ze względu na trudny dostęp nadal użytkowane były głów
nie przez pasterzy, a korzyści z wypasu owiec i bydła chłopskiego oraz 

25 J. Broda, Gospodarka zyębowo-wypaleniskowa..., s. 228—236; W. Kawecki, Lasy Żywiec-
czyzny, ich teraźniejszość...
30 W XVIII i XIX wieku, na skutek przeludnienia, polany zamieniano na stale zamiesz
kiwane osiedla. Zatem w związku z sytuacją ekonomiczną właścicieli prowadzono na
nich gospodarkę sianokośną, rolniczą i wypasową. E. Dorywalska, Gospodarka na pola
nach i wypas sząłaśniczy w Żabnicypow. Żywiec, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicz
nego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Etnograficzna nr 13,1969, s. 65—66.
31 Już w 1667 roku król Jan Kazimierz, dziedziczący po matce Żywiecczyznę, wydał 
zarządzenie regulujące pobór surowca drzewnego przez ludność włościańską, wpro
wadzając w miejsce swobodnej trzebieży określony limit. Przestrzeganie zasad rozpo
rządzenia powierzono specjalnie powołanej administracji leśnej, złożonej z gajowych, 
na czele których stał wojewoda wałaski. Ponieważ chłopi w dalszym ciągu powiększali 
swoje tereny poprzez cerchlenie, następny właściciel dóbr, Jan Wielopolski wprowadził 
w 1678 roku kolejne obostrzenia. Nadal jednak o przekraczaniu zakazów i nakazów 
mówią zapisy w Księdze sądów wołoskich z lat 1681—1773. W XVIII wieku Wielopol
scy określili warunki zakupieństwa wytworzonych polan, uprawnienia przysługujące 
ich właścicielom (halnikom), nadając prawo pasania po lasach oraz wykorzystywania 
drzewostanu na ściśle sprecyzowanych zasadach. Kwestia ta po raz kolejny regulowa
na była po I rozbiorze patentem cesarza Józefa II z 1784 roku. Definitywnie sprawę 
eksploatacji lasów określał patent cesarski z 1853 roku dotyczący wykupu serwitutów 
leśnych i pastwiskowych. Patrz: W. Kawecki, Lasy Żywiecczyzny, ich teraźniejszość...', 
J. Broda, Gospodarka zrębowo-wypaleniskowa....; J. Broda, Gospodarka leśna w dobrach ży
wieckich do końca XVIII w., Warszawa 1956; Księga sądowa państwa żywieckiego 1681—1773, 
opr. M. Karaś i L. Łysiak, „Zeszyty Naukowe UJ”, Prace Językoznawcze, z. 57, War
szawa—Kraków 1978.
32 Świadczyła o tym również modlitwa bacy przy rozpoczynaniu wiosennego wypasu, 
którą zanotował w 1937 roku W. Kawecki na Hali Łyśniowskiej: „Łochwiarujem Ci, 
Panie Boże Łojce Wszechmogoncy w Trójcy Świeyntyj jedyny, tyn pocierz na wienksą 
cęś Twoją, a nam na dusne zbawieni, a prosim Cię ło wselijakom pomyśnoś, o scęśliwy 
dobytek, zdrowy, wychowany, abyś nos zachowoł łot złej przigody, psied dzikim zwie- 
rzym, psied myntelnicom, no i łot złego gajnego”. W. Kawecki, Lasy Żywiecczyzny, ich 
teraźniejszość... s. 116.
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dworskiego długo stanowiły dla właścicieli dóbr jedyny dochód z tych 
terenów.

Góry żywieckie, otaczające pierścieniem leżącą w centrum kotlinę, 
wznoszą się na różne wysokości. Najniższe, znajdujące się na północy 
pasmo Beskidu Małego, charakteryzują leżące mniej więcej na podobnej 
wysokości - 800-900 m n.p.m. - szerokie, łagodne grzbiety poprzeci
nane stromymi dolinami rzek i potoków. Najważniejszy przełom, w do
linie Soły rozdziela pasmo na część wschodnią i zachodnią, ze wzno
szącymi się powyżej 900 m Czuplem i Magurką Wilkowicką. Węższe 
grzbiety, bardziej strome zbocza i głębokie dolinki charakteryzują pasmo 
zachodnie należące do Beskidu Śląskiego, z pastwiskami sięgającymi 
1100—1200 m n.p.m. w masywie Skrzycznego i Baraniej Góry. Najwięk
szą przestrzeń zajmują najwyższe góry Żywiecczyzny, Beskid Żywiecki 
z dwoma wydzielającymi się rejonami pasterskimi — południowym, do
chodzącym do około 1200 m n.p.m. w masywie Wielkiej Raczy i Rycerzo- 
wej, oraz północno-wschodnim, przekraczającym 1300 m n.p.m. w rejo
nie Romanki i sięgającym do około 1500 m n.p.m. w okolicach Pilska”. 
Ukształtowanie terenu, warunkujące jego eksploatację i zasiedlanie, po
wodowało różnorodność pasterstwa. Wraz z rozwojem szałaśnictwa po
jawiła się tutaj dwutorowość górskiej gospodarki pasterskiej — sezonowe 
wspólne wypasanie zwierząt na szałasie, czyli na wspólnych pastwiskach 
wysokogórskich oraz pasterstwo indywidualne, przede wszystkim krów 
na własnych polanach.

Szałaśnictwo żywieckie jest świetnym przykładem wewnętrznego 
zróżnicowania tradycji pasterskich na skutek warunków geograficzno- 

-ekonomicznych. Obok wspólnych cech typowych dla kultury pasterskiej 
(na przykład wierzeń i zwyczajów) różnice przejawiały się w lokalizacji 
hal i wysokości, na jakiej występowały, w rodzajach wypasanych zwierząt 
oraz w zasadach organizacji wypasu szałaśniczego.

W naturalnej strefie halnej pozostaje jedynie szczyt Pilska, sięgający 
powyżej górnej granicy lasu. W jego rejonie znajdują się też największe 
przestrzenie halne. Ponadto las karłowacieje w okolicach szczytu Wiel
kiej Raczy. Pozostałe hale znajdujące się na grzbietach górskich oraz na 
zboczach zostały wytworzone przez człowieka poprzez trzebież lasu. *

” Północne obszary u podnóża Babiej Góry, najwyższego szczytu Beskidu Żywieckie
go, zajmują, górale babiogórscy.
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Na szałasie w rejonie Babiej Góry, 1912 r. 
(Fotografia ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żywcu)

Specyfiką hal w rejonie południowo-wschodniej Żywiecczyzny były wio
senne i jesienne pastwiska przejściowe nazywane spodkami. Były to łąki 
i polany śródleśne lub leżące przy dolnej granicy lasu, pozwalające na eta
powy wypas w drodze na wysoko leżące i odległe hale „we wierchach”34. 
Stanowiły całość z halą, która w większości przypadków była wspólną 
własnością wielu gospodarzy. W odróżnieniu od hali, mimo współwła
sności, podzielone były na mniejsze parcele indywidualne. Wysoko le
żące hale były terenem tylko wypasowym, natomiast spodki ze względu 
na wcześniejszą wegetację były pastwiskiem i łąką sianokośną. Pobyt na 
nich miał na celu głównie użyźnienie terenu, dlatego zwierzęta wypasa
no raczej w pobliskich lasach (również dworskich mimo wprowadzanych 
sukcesywnie ograniczeń i zakazów), zaś szałas z koszarem lokowano na 
polanie. Wiosenny pobyt na spodkach trwał ok. 4—5 tygodni, następnie re- 
dykano się na wierchy, gdzie przebywano 8—10 tygodni35, po czym na końco
we 3—5 tygodni wracano na spodki. Żywiecczyzna jest jedynym regionem 

34 Spodki występowały również w rejonie Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. W. Ku- 
bijowicz, Życie pasterskie w Beskidach Magórskich, Kraków 1927, s. 15.
35 Na górnej hali przebywano do św. Bartłomieja (25 sierpnia) lub Matki Boskiej Siew
nej (8 września). Tamże.
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w polskich Karpatach, gdzie zanotowano tego typu hale przejściowe36. 
Najdłużej zachowały się one w rejonie Pilska, Romanki i Wielkiej Raczy, 
gdzie indziej pozamieniano je na pola uprawne37. W Beskidzie Małym, 
mającym mniejsze i leżące na niższych wysokościach pastwiska, wiosen
ny redyk kierował się od razu na górne pastwiska, po czym od czerwca 
następował stopniowo powrót na niżej leżące łąki, celem ich skoszaro
wania38 39. Podobnie było na halach Beskidu Śląskiego, gdzie po wyjściu 
z kotlin górskich stromymi zboczami na grzbiety można było się swo
bodnie przemieszczać pomiędzy halami. Wyjątek stanowiły tutaj okolice 
Skrzycznego, gdzie z powodu braku hal szczytowych zwierzęta wypasa
no na polanach śródleśnych. Z powodu różnej odległości pastwisk od 
stałych osad droga na hale trwała od kilku do kilkunastu godzin.

36 E. Dorywalska, Gospodarka na polanach..., s. 77.
37 Tamże; W. Kubijowicz, Życie pasterskie w Beskidach..., s. 11.
38 Tamże.
39 Tamże, s. 13—14; L. Sawicki, Szałaśnictwo w Górach żywieckich, „Materiały Antropolo- 
giczno-Archeologiczne i Etnograficzne”, t. 14, 1919, s. 186-188; L. Huczek, Pasterstwo 
w naszych Beskidach, „Kalendarz Beskidzki” 1965, s. 69-72.

Na żywieckich halach wypasano owce, kozy, krowy i woły. Specyfiką 
tutejszego pasterstwa były szałasy mieszane owczo-krowie. Znajdowały się 
w rejonie Pilska, Romanki i Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim oraz 
Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. Największe szałasy wyłącznie owcze 
występowały na najwyżej leżących halach w grupie Pilska, mniejsze na te
renie Beskidu Małego i Śląskiego. Same krowy wypasano w szałasach na
leżących między innymi do wsi Rycerka oraz Sopotnia, zaś kozy w Ostrem 
w Beskidzie Śląskim. W rejonie Pilska i Wielkiej Raczy jeszcze w okresie 
międzywojennym odnotowano wolarnie. Duże stada kóz łącznie z owcami 
znajdowały się na XVIII-wiecznych szałasach chłopskich i dworskich na 
halach Magurki w Beskidzie Małym3’.

Szałaśnictwo było jedną z nielicznych form gospodarowania chłop
skiego, wpływającą na formy prowadzenia gospodarki folwarcznej w te
renie górskim. W XVIII wieku w szałaśnictwie dworskim w dobrach 
łodygowickich, ślemieńskich i żywieckich wykorzystywano sprawdzone 
przez pasterzy rozwiązania oraz wiedzę i doświadczenie miejscowych 
baców. O tym, że żywieccy owczarze uznawani byli wówczas przez 
miejscową zwierzchność feudalną za specjalistów w dziedzinie paster
stwa, świadczy instruktarz do hodowli owiec w państwie ślemieńskim 
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spisany w 1773 roku4". Ponieważ hodowla miała przynosić zwierzchności 
feudalnej profity, informacje te są dość szczegółowe i dotyczą również 
pasterstwa chłopskiego, na którym się wzorowano. „A gdym wypisał 
projekt, kazał J.W. Pan stanąć wajdzie ślemieńskiemu Jędrzejowi Giba- 
sowi, drugiemu staremu Kubieńcowi, trzeciemu Waleczkowi z Kocierza, 
czwartemu Walaszkowi staremu, tym którzy owce chowają i owcarzy. 
Dopiero tych wspomnianych J.W. Pan pytał się podług projektu podane
go o wszystko [.. .]”40 41.

40 Instruktarz informacją koło owiec pod kommissym imci pana Bykowskiego po wszystkich do
brach Jaśnie Wielmożnego J.P. Wielopolskiego, koniuszego wielkiego koronnego, zalecony powtór
nie Anno Domini 1773-tio 1-ma lanuarii. Rękopis dokumentu znajduje się w zbiorach Mu
zeum Miejskie w Żywcu (nr inw. MŻ-HA/144). Instruktarz został opracowany przez 
Stanisława Szczotkę i wydany drukiem w 1948 roku. Patrz: S. Szczotka, Materiały do ho
dowli owiec w XVIII wieku, „Prace i Materiały Etnograficzne”, t. VII, 1948, s. 405—438. 
Według S. Szczotki instruktarz powstał w 1748 r., a w 1773 został ponownie spisany 
i zalecony do użytku. Informacje o szałaśnictwie dworskim w państwie łodygowickim 
zawierają Regestry z lat 1702 i 1705 — patrz: L. Huczek, Pasterstwo w naszych Beskidach..
s. 69-72; w państwie żywieckim np. Inwentarzpaństwa żywieckiego z 1715 roku — patrz: 
F. Lenczewski, Inwentarze dóbr żywieckich z XVIII wieku zawierające obciążenia feudalne 
ich ludności, Żywiec 1980, s. 62—63.
41 S. Szczotka, Materiały do hodowli owiec..., s. 407—408.
42 Tamże, s. 431.

Gospodarzem szałasów folwarcznych był maj'erTo on ustalał obsadę 
pasterską na poszczególne szałasy dworskie. Instruktarz zawiera szcze
gółowy wykaz uposażenia poszczególnych pasterzy, obejmujący suk
no, płótno, kierpce, płody rolne i bryndzę w należnych ilościach. Mówi 
o obowiązkach bacy, pracy na szałasie, sposobie koszarowania pastwisk, 
etc. Przekazuje także różnorodną wiedzę praktyczną, np. „[...] rozumni 
owcarze pragną mieć kozy przy owcach, że kiedy się im trafi pasąc owce, 
to zawsze czyli to w polu a najbardziej w lesie, to na kozy poglądają, bo 
te kozy to ony są prawie stróżami od wilka. Najpierw koza wilka zwietrzy, 
prędzej jak pies i jak prędko skrada się wilk a koza go poczuje, to w górę 
pogląda a nogą tupa, percząc, to jak owcarz postrzegłszy to, powinien 
zaraz okrzyknąć, na psy zawołać, a najlepiej strzelić. To dla tej przezor
ności dobrze mieć kilka kóz przy szałasie wielkim, a najbardziej capy 
mocno w tym pilność mają”42. Hodowla owiec dworskich prowadzona 
była pod ścisłym nadzorem ekonomicznym. Dzięki temu w instruktarzu 
znalazły się informacje o wyrobie serów. „Baca zaś alias starszy owcarz, 
który w kolebie sera pilnuje, powinien przystojnie i ochędożnie koło sera 

143



robić [...]. Gdy sklaguje mleko baca a po tym grudki zbiera, to powi
nien dobrze i twardo zbierać, żeby raków w żentycy nie było, po góral
sku mówiąc, alias żeby sera kawałków w serwatce nie zostawiali. Jeżeliby 
zaś z tych grudek serki kazano robić, to potrzeba do nich mieć gilatki, 
alias formę [.. ,]”43. Aby zachować właściwą jakość wyrobów, baca miał 
robić bryndzę pod nadzorem. Gdy była chuda, „[...] to bywa, że owcarz 
alias baca nierychło uklaguje alias nierychło podpuszczkę daje do mleka, 
że mleko umyślnie oziębi i dopiero na kociołku przygrzewa mleka, to 
wszystka tłustość pójdzie w serwatkę a ser na bryndze będzie chudy”4'.

43 Tamże, s. 419.
44 Tamże, s. 435.
45 W gospodarce szałaśniczej występowało zjawisko zimowania owiec w górach, jed
nak inne były przyczyny gospodarcze niż w przypadku Wołochów. Chodziło o wy
korzystanie zgromadzonego na polanach siana oraz możliwość dokarmiania zwierząt 
gałęziami drzew iglastych. W XX wieku zimowano owce w górach na Żywiecczyźnie, 
w Beskidzie Śląskim, w Tatrach (W. Jostowa, ]esieniowiska i ^imówkipasterskie w Tatrach, 

„Wierchy” R. XXX (1961), s. 133—137; M. Meres, Beskidzkie polany, „Kalendarz Beskidz
ki” 1967, s. 28—29; J. Setkowicz, O owcach, ich opiekunach i wilkach w Beskidzie, „Kalen
darz Beskidzki” 1981, s.147—152). Około połowy XX w. u górali śląskich występował 
ponadto wypas transhumancyjny. Owczarze z Brennej i Wisły wędrowali z owcami na 
doły w pobliże Cieszyna, zaś ze Szczyrku w okolice Bielska. J. Setkowicz, O owcach, ich 
opiekunach..., s. 147; B. Kopczyńska-Jaworska, Gospodarka pasterska w Beskidzie Śląskim, 

„Prace i Materiały Etnograficzne, t. VIII-IX, 1950/51, s. 155-322.
46 U górali śląskich organizatorem wypasu w danym roku oraz osobą odpowiedzialną 
za funkcjonowanie sezonowego gospodarstwa pasterskiego był sałasznik (szałaśnik) 
wybierany spośród współudziałowców, będący najwyższą instancją w strukturze sa- 

Dostosowana do górskiego środowiska gospodarka pasterska odby
wała się rokrocznie w dwóch etapach tworzących komplementarną całość. 
Od jesieni do wiosny zwierzęta przebywały w gospodarstwach właścicieli, 
zaś drugie pół roku, od wiosny do jesieni spędzały na szałasie45. Przez 
około 20 tygodni wypasane były w mniejszych lub większych stadach 
na halach i polanach wysokogórskich, pod czujnym okiem bacy i jego 
pasterzy, zwanych owczorzami, krowiorzami, wolorzami lub „z dawna” 
wałachami. Na szałasach folwarcznych pracę pasterzy i bacy nadzorował 
majerz, będący urzędnikiem dworskim. Natomiast na szałasach chłop
skich różne bywały zasady organizacji. We wspólnotach szałaśniczych or
ganizatorem szałasu w danym roku był jeden ze współwłaścicieli będący 
w sezonie przynależnym mu z udziałów gospodarzem wypasu, czyli gaz
dą46. Gazda mógł bacować na szałasie osobiście lub mógł wynająć bacę do 
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prowadzenia wypasu i produkcji mlecznej, a sam zajmować się sprawami 
organizacyjnymi. Prowadzeniem szałasu i całą organizacją mógł też zaj
mować się zawodowy baca, przejmując za opłatą obowiązki gazdy. Jeśli 
był uznanym specjalistą, mógł być zatrudniany stale w kolejnych latach. 
Taki system organizacji był charakterystyczny dla Beskidu Żywieckiego, 
w którym hale bywały współwłasnością nawet kilkudziesięciu gospoda
rzy17. W niektórych wioskach Beskidu Śląskiego i Małego nie było na sza
łasach stałego bacy. Każdy wspólnik bacował sam odpowiednią ilość dni 
zależną od udziału, rozłożoną na kilka etapów w ciągu sezonu, ponieważ 
wiosenna i jesienna gruda sera różniły się wielkością i jakością mleka47 48 49 50 51. Na 
własnych szałasach mogli też bacować gazdowie, którzy samodzielnie or
ganizowali wypas, przyjmując także cudze owce i dzierżawiąc pastwiska 
(np. gminne w Międzybrodziu czy wielkiej własności ziemskiej w Szczyr
ku w 1914 roku)4’. We wszystkich przypadkach najważniejszą osobą na 
szałasie, kierownikiem gospodarki szałaśniczej w wyznaczonym okresie 
był baca.

łaszniczej (szałaśniczej). L. Sawicki, Sząłaśnictwo na Śląsku Cieszyńskim, „Materiały An- 
tropologiczneo-Archeologiczne i Etnogrficzne” 1919, t. 14, s. 171.
47 E. Dorywalska, Gospodarka na polanach..., s. 103—104.
48 W. Kubijowicz, Życie pasterskie w Beskidach..., s. 18.
49 L. Sawicki, Sząłaśnictwo w Górach Żywieckich..., s. 189.
50 Hyr w gwarze górali żywieckich oznacza dumę, honor, sławę.
51 Wiedza taka wykorzystywana była w różnych sytuacjach, np. choroby oraz niepo
wodzenia przydarzające się na szałasie nieraz przypisywano urokom. Dobry baca mu- 
siał umieć „naprawić”, czyli zaradzić czarom, ale umiał też „zepsuć”, czyli zaszkodzić. 
Mógł na przykład spowodować, że na innym szałasie przestało się darzyć. Znanym 
żywieckim czarodziejem był Jan Kalika z Koszarawy, zwany Ladzikiem, bacujący 
w 1. poł. XX w. także na halach babiogórskich i orawskich, czy Józef Czul z Korbielo- 
wa. Skutecznie zaradzić czarom potrafił Karol Piwowarczyk z Żabnicy i wielu innych. 
Wiedza magiczna, którą posiadali, objęta była tajemnicą. Nieraz nie przekazywali jej 
nawet najbliższym, w obawie, aby nie została użyta w złych zamiarach. Zresztą w ta
kich sytuacjach natura sama wymierzała sprawiedliwość. Kto innym szkodził, przy
sparzając im ciężarów życia, miał ciężki zgon. B. Rosiek, Beskidzcy pasterzy — osobliwości 
szałaśnictwa na Żywiecczyźnie, [w:] Pasterstwo w Karpatach. Tradycja a współczesność. Szkice, 
red. M. Kiereś, B. Rosiek i in., Kraków 2013, s. 95.

Zawodowi bacowie mieli wielki hyr". Uważani byli za znawców ho
dowli owiec i produkcji mlecznej, a także za autorytety w dziedzinie ludo
wej wiedzy praktycznej oraz wiedzy tajemnej5'. Sława żywieckich baców 
sięgała pod Babią Górę, na Orawę i w Gorce. Swoją mądrością i wszech
stronnymi umiejętnościami służyli także mieszkańcom swoich wsi. U ich 
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boku wzrastali następcy, kiedyś głównie członkowie rodziny, tworząc ro
dzinne tradycje bacowskie. Edukacja pasterska polegała na nabywaniu 
doświadczenia u boku ojca, dziadka lub innego krewnego.

Prowadzenie szałasu - obok korzyści materialnych - zawsze było dla 
bacy honorem. Oznaczało prestiż, zaufanie i poważanie wśród gazdów. 
Bacę postrzegano poprzez jego kompetencje oparte na pokoleniowym 
przekazie i doświadczeniu: określoną specjalistyczną wiedzę zawodową, 
hodowlaną, produkcyjną, techniczną oraz znajomość środowiska przy
rodniczego, rozumienie zwierząt, podejście do nich i umiejętność lecze
nia52, a także poprzez stosowane zwyczaje, rytuały, rozległą wiedzę tajem
ną oraz umiejętności praktyczne i organizacyjne. Pozycja bacy związana 
była nie tylko z jego profesjonalizmem zawodowym, ale także z cechami 
osobowości: rzetelnością, uczciwością, zaradnością, przezornością, zde
cydowaniem oraz odpowiedzialnością za prowadzenie gospodarki i po
wierzone mu zwierzęta.

52 Najprostszym lekiem stosowanym przez pasterzy była smoła, czyli żywica drzew 
iglastych, stosowana przede wszystkim do leczenia ran i wrzodów. Korzystano ze świe
żo pozyskanej, cieknącej żywicy, którą przykładano na ranę, lub z wcześniej przygoto
wanej maści z żywicy, przetopionej z niesolonym masłem oraz dodatkiem pszczelego 
wosku. Do przemywania wszelkiego rodzaju ran oraz okładów używano moczu. Do
kuczliwą chorobą owiec była pryszczyca, zwana parchami, podczas której pyski, wy
miona i nogi koło racic pokrywały się krostami. Parchy leczono maścią wykonaną ze 
słoniny, popiołu i dziegciu. Więcej na ten temat patrz: J. Setkowicz, Żywica w lecznictwie 
pasterzy i górali Beskidu Zachodniego, „Karta Groni”, nr XII, 1984, s. 83-86.

W zależności od zasad określonych podczas organizacji wypasu baca 
dokonywał z gospodarzami stosownych rozliczeń pieniężnych oraz 
w produktach. Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz jak najlepsze efekty 
gospodarcze, stosował znane od pokoleń zabiegi, dające ochronę i gwa
rantujące przede wszystkim pomyślność wypasu. Osobiście dokonywał 
rytuałów związanych z mieszaniem owiec, okadzaniem, liczeniem. Nie 
opuszczał hal przez cały sezon, pilnie strzegąc także płonącej w szała
sie watry. Decydował o miejscach wypasania, ponieważ od właściwego 
napasienia zwierząt zależała gospodarka mleczna na szałasie. Wiedział, 
kiedy i jaka pasza jest dla nich dobra. Wyznaczał terminy podawania 
owcom soli (wzbogacającej w składniki mineralne) oraz miejsca ich roz
sypywania, czyli soliska. Przemieszczanie koszaru dla zwierząt wiązało się 
ze znajomością wegetacji traw i przeznaczeniem pastwisk. Musiał zatem 
wiedzieć, jak długo owce mają stać w koszarze w jednym miejscu, w za
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leżności od tego, czy koszarowany teren ma być tylko pastwiskiem czy 
także łąką, z której trzeba będzie zebrać siano na zimową paszę. Osobi
ście nadzorował pracę swoich pasterzy, pilnując jej dziennego rytmu. Sam 
przygotowywał klag, czyli zaczyn podpuszczkowy51, i osobiście dozował 
do mleka, aby skrzepło. Sam rozbijał skrzep, własnoręcznie zbierał grudę 
i robił sery. Na dobrze prowadzonym szałasie zawodowy baca wywianował 
gazdów, czyli wydał należny im nabiał do św. Jana. Pozostała produkcja 
stanowiła jego zarobek, z którego wypłacał pasterzy, dając im tzw. zapa
sek. Wynagrodzenie na szałasie owczo-krowim obejmowało oprócz sera 
także masło. Owczarzy wędrujących z owcami po lasach oraz na odległe 
pastwiska uposażał w dwie pary kierpców, zaś krowiarzy, wypasających 
bydło na bliższych pastwiskach, w jedną parę i łatki do podłatania dziur. 
W wykonywaniu zajęć pomagał mu kilkunastoletni chłopak, zwany hu- 
lajnikiem.

53 Klag to roztwór podpuszczkowy najczęściej z cielęcego żołądka (tzw. rynicki), do
dawany do słodkiego mleka w celu jego skrzepnięcia. Najlepszy był klag z żołądka 
młodej sarny lub cielęcia, które jeszcze nie mierydzało, czyli nie jadło trawy. Z badań 
własnych autorki.
54 „W tradycji pasterskiej istotne znaczenie w zwyczajach i obrzędach o charakterze ini
cjacyjnym miał dzień 23 kwietnia, na który przypada wspomnienie świętych Jerzego 
i Wojciecha. [...] w polskiej kulturze tradycyjnej praktykowano wiele obyczajów i zwy
czajów związanych ze świętami patronów opiekujących się niektórymi zajęciami go
spodarskimi. Do takich należał dzień św. Jerzego, czczonego głównie na wschodnich 
terenach Polski. Pewnego rodzaju odpowiednikiem tego świętego był św. Wojciech po
pularny w pozostałej części naszego kraju. Był więc dzień 23 kwietnia [...] poświęcony 
pamięci opiekuna pasterzy, bo takie pole działania wyznaczał człowiek św. Jerzemu jak 
i Wojciechowi”. A. Zadrożyńska, Powtarzać c%aspoczątku, cz. 1: 0 świętowaniu dorocznych 
świąt w Polsce, Warszawa 1985, s. 116.
55 Podstawę wyżywienia stanowiła żentyca. Rano i wieczorem jadano ją z chlebem, 
w południe z ziemniakami. Wyrabianego na hali nabiału raczej nie jadano, ponieważ

Bycie pasterzem, a zwłaszcza bacą, nobilitowało, budziło uznanie, 
szacunek oraz respekt. Jednak pasterzem nie mógł być każdy, była to 
praca dla wybranych, wymagająca określonych predyspozycji psychicz
nych i fizycznych. Sezonowy pobyt w górach — trwający mniej więcej od 
św. Zofii (15 maja), wyruszano między św. Wojciechem53 54 a Zielonymi 
Świętami, do św. Michała (29 września) lub wcześniej do św. Mateusza 
(21 września) - narzucał specyficzny tryb życia w bezpośrednim kon
takcie z naturą i kształtował charakter. Jednostajny rytm, regularność 
i powtarzalność prac, skromne, monotonne pożywienie55 tworzyły sza- 
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łaśniczą codzienność. Po św. Janie (24 czerwca) w wolniejszych chwi
lach pasterze schodzili na leżące poniżej polany, na które na sezon letni 
przenosiła się część ludności wsi, aby wykonać niezbędne prace połowę. 
Przebywały tam dziewczęta pasące krowy. Wspólne spotkania przy mu
zyce — wygrywanej z czasem na heligonce — oraz tańce powodowały, że 
góry tętniły życiem. Konieczność radzenia sobie w każdej sytuacji zmu
szała pasterzy do zaradności oraz kształtowała odpowiedzialność, za ży
cie własne, innych oraz zwierząt. Wymagała wzajemnego współdziałania, 
zaufania i uczciwości, ponieważ pobyt na hali nie był łatwy. Praca może 
nie zawsze była ciężka, jednak wymagała całodobowej dyspozycyjności, 
przez wszystkie dni i święta. Bez względu na warunki atmosferyczne 
(przymrozki, śnieg, wichury, burze, upały) oraz zagrożenia ze strony dzi
kich zwierząt (wilków, niedźwiedzi) pasiono zwierzęta i produkowano 
nabiał. Stąd też ubiór, którego używano, musiał być uniwersalny, dosto
sowany do różnorodnej aury i życia na łonie natury.

Dawniej, zgodnie z tradycją ubiorem pasterskim był typowy męski 
ubiór góralski wykonany z naturalnych surowców, czyli skór, wełny i lnu. 
Sukienne portki w chłodne dni ogrzewały, zaś w upalne izolowały od 
wysokiej temperatury. Podobnie serdaki, w zależności od potrzeb no
szono włosiem do środka lub na zewnątrz. Nasmarowane masłem lnia
ne koszule56 mniej przemakały, okopcone dymem z czasem sztywniały 
i ciemniały, ale chroniły przed insektami. „Bacowie i ich towarzysze nie 

stanowił główny produkt dochodowy gospodarki szałaśniczej. Dawniej, wyjątkowo na 
św. Jana, baca obdarzał pasterzy serem przy podawaniu owcom soli na solisku. Jeszcze 
w 2. poł. XX w., kiedy odżywiano się znacznie lepiej regularnie donoszonymi ze wsi 
produktami, naczynie ze śmietaną było zamykane na kłódkę, zaś ser pasterze dostawali 
tylko na niedzielne śniadanie oraz sporadycznie, w wyjątkowych sytuacjach. Na przy
kład gdy bacy zgasła watra, musiał „okupić ją” największą grudą sera. Okrasą jedzenia 
bywała słonina, zaś urozmaiceniem owoce leśne. Niegdyś wędrując z owcami po la
sach, pasterze zbierali grudki zupełnie stwardniałej kruchej żywicy świerkowej, którą 
chętnie ssali. Podczas żucia zmieniała ona kolor z żółtawego na czerwony i stawała 
się plastyczna. Podobno poprawiała im apetyt przy monotonnym ubogim odżywia
niu, a być może wzmacniała odporność i dostarczała jakichś potrzebnych składników 
odżywczych. Nie jadano baraniny, ponieważ zwierzęta stanowiły majątek, z którego 
baca musiał się rozliczyć. Zdarzały się jednak nieszczęśliwe wypadki, gdy owce padały 
łupem dzikich zwierząt czy w przeszłości także zbójników, wtedy spożywano mięso.
56 Noszone w 1. poł. XIX w. płócienne, męskie koszule były podobne do tych, jakie 
nosili niegdyś karpaccy pasterze owiec. Były krótkie do pasa, miały krój podłużnego 
poncho oraz szerokie rękawy. Nieraz nazywano je koszulami wałaskimi. Por. T.E. Fi
lip, B. Rosiek, Strój górali żywieckich, Milówka 2009, s. 75.
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odmieniają przez całe lato bielizny, tylko smarują koszulę itd. żentycą 
a nawet masłem; [...] ten szczególny rodzaj ochędóstwa skutkuje na 
utrzymanie ich ciała w czystości i chłodzie w czasie upałów. Ta czarna 
i gruba koszula staje się ceratą, chroniącą od wszelkich owadów, a nawet 
od deszczu”57 58. Kapelusz z szerokim rondem od zewnątrz zapuszczany 
żywicą, od wewnątrz nasączano świeżym owczym mlekiem, które po 
wyschnięciu twardniało. Zaimpregnowany w ten sposób nie przemakał, 
ale stawał sie bardzo twardy, nieraz do tego stopnia, że można go było 
rozbić. Używano go nie tylko jako nakrycia głowy, ale także do wskazy
wania owiec zwłaszcza podczas liczenia. Dopasowane do stopy kierpce, 
poddające się podczas chodzenia ułatwiały wielogodzinne wędrówki po 
pastwiskach, jarach, lasach, korzeniach drzew i kamieniach. Szeroki skó
rzany pas, symbol zawodu pasterskiego nie tylko ochraniał tułów, ale też 
w kieszonkach pozwalał mieć pod ręką wszystko co niezbędne. Atry
butem żywieckich pasterzy były laski z wygiętą rękojeścią. Służyły do 
podpierania, samoobrony czy zawracania owiec. W odległej przeszłości 
starych baców odróżniało uczesanie. Długie włosy splatali w warkocze 
oraz wplatali w nie czerwone tasiemki38.

57 L. Delaveaux, Górale Beskidowi Zachodniego pasma Karpat, Rys etnograficzny, Kraków 
1851, s. 96.
58 T.E. Filip, Rosiek B., Strój górali żywieckich..., s. 75.
59 E. Zawiejska, Budownictwo pasterskie w Beskidzie Żywieckim, „Prace i Materiały Mu
zeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Etnograficzna nr 26, 1986, 
s. 45-46.
60 Występowały w rejonie Czernichowa i Międzybrodzia. L. Sawicki, Syiłaśnictwo w Gó
rach Żywieckich..., s. 189.

Szałas wykorzystywany przez pasterzy podczas sezonu wypasowe
go, był obiektem gospodarczo-mieszkalnym. Wspólną cechą większo
ści żywieckich budynków szałaśniczych była prostokątna forma, brak 
podłóg, stropu i okien oraz wejście w ścianie szczytowej59. Różniły się 
natomiast konstrukcją, bryłą i użytym surowcem. Starsze bazowały na 
prymitywnych konstrukcjach. Najprostszą formą szałasów, zanotowaną 
w 1914 roku w Beskidzie Małym, były niewielkie, niskie komory drewnia
ne o jednospadkowym dachu, lekko opadającym do łagodnego zbocza60. 
Równie prymitywne szałasy stawiano także w wyższych górach. Wyko
nane były z żerdzi ułożonych jedna na drugiej, unieruchomionych przez 
kołki wbite w ziemię i powiązane łykiem. Nakrywał je symetryczny dach 
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o konstrukcji sochowef', otwarty w szczytach. Tego typu szałas odnoto
wano na początku XX wieku w Beskidzie Żywieckim. Ale budynki sza- 
łaśnicze w tym paśmie Beskidów były bardzo różne. Podobne w formie, 
ale inne w konstrukcji, występowały w południowej części regionu, w re
jonie Wielkiej Raczy. Bazując na łączeniu konstrukcji zrębowej i żerdzio
wej, miały mniej lub bardziej trwały charakter. Symetryczny dach oparty 
na sochach, kryty gontem lub deskami, często przedłużany był do ziemi, 
tworząc przestrzeń o charakterze magazynowym. Zupełnie inną bryłę 
posiadały szałasy występujące bliżej Babiej Góry, a mianowicie w rejonie 
Pilska, jeszcze w 2. połowie XX wieku. Ściany zbudowane z żerdzi, belek 
lub desek przybitych do ramy, nakrywał asymetryczny dach wsparty na 
sochachi2. Asymetria spowodowana zróżnicowaną wysokością ścian bocz
nych, powodowała nierówną powierzchnię połaci dachowych, z których 
większa schodziła bardzo nisko, nieraz sięgając ziemi. Przedłużenie prze
ciwległego, mniejszego daszku tworzyło miejsce schowkowe. Ten typ 
konstrukcji stosowano także w kolibach na terenie Beskidu Śląskiego. 
W 2. połowie XX wieku na halach sąsiadujących z Pilskiem61 62 63 zarejestro
wano szałasy o ramowej konstrukcji wszystkich ścian oszalowanych de
skami, na których opierały się połacie asymetrycznego dachu. Całość po
spinana była metalowymi hakami64. Rozpowszechnione w całych Karpa
tach typowe szałasy zrębowo-krokwiowe występowały nieopodal, tylko 
w środkowej części Beskidu Żywieckiego65. Ściany z okrąglaków lub belek 
z wystającymi poza węgieł ostatkami, nie posiadające uszczelnień między 
belkami, nakrywał symetryczny dach gontowy o konstrukcji krokwiowej. 
Choć nie wiadomo, od jak dawna stosowano tutaj tę trwałą konstrukcję, 
na pewno wykorzystywano ją w szałasach już przed II wojną światową66.

61 Najprostsza konstrukcja dachowa, opierająca się na dwóch usytuowanych w jednej 
linii, rozwidlonych u góry słupkach, tzw. sochach, w których umieszczano ślemię, czyli 
żerdź, na której opierano połacie dachowe.
62 L. Sawicki, S^ałaśnictwo w Górach Żywieckich..s. 189; E. Zawiejska, Budownictwo pa
sterskie w Beskidzie..., s. 46—48.
63 Chodzi o hale Miziową i Cudzichową.
64 E. Zawiejska, Budownictwo pasterskie w Beskidzie..s. 48.
65 Szałasy takie odnotowano na halach Romanka, Lipowska, Pawlusia, Buczynka. Tam
że.
66 Tamże, s. 48-49.

Opisane powyżej budynki były przenośne. Cięższe i trudniejsze do 
przestawiania, o konstrukcji zrębowej i krokwiowej, przemieszczano co
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Szałas na Hali Marszałkowej, 1936 r, 
(Fotografia ze zbiorów Bogdana Martyniaka)

1-2 lata zgodnie z planem koszarowania kolejnych rejonów hali. Lżejsze 
i prostsze, o konstrukcji ramowej i sochowej, przestawiano wraz z prze
mieszczaniem się w obrębie hali lub na niżej położone przejściowe pa
stwiska — 2, 3, a nawet 4 razy w ciągu sezonu wypasowego6’. Prymityw
ne konstrukcje ścian i dachu pozwalały na rozbiórkę i transport w inne 
miejsce. Wykorzystywanie takich szałasów jeszcze w drugiej połowie 
XX wieku, niekoniecznie więc świadczy o zachowawczości tutejszego 
pasterstwa, ale o praktyczności tego typu konstrukcji w mobilnym szała- 
śnictwie halnym.

Specyfiką Beskidu Małego były szałasy kamienne6’, budowane z gła
zów miejscowego piaskowca. Niewielkie, prostokątne obiekty o jednym

67 Tamże, s. 49.
68 Występowały głównie na polanach Hrobaczej Łąki, Magórki, Kiczery i Jaworzyny. 
S. Leszczycki, Szałasy kamienne w Beskidzie Małym, „Wierchy”, R. X (1932), s.120-123. 
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wnętrzu, nakrywały drewniane, najczęściej dwuspadowe dachy gontowe. 
Ognisko z reguły usytuowane było na zewnątrz i zabezpieczone przed 
deszczem daszkiem wspartym na sochach i ślemieniu6’. Z czasem ogni
ska zaczęto obudowywać kamieniami i nakrywać dachem, tworząc w ten 
sposób odrębne budynki. Kamienne kuchenki o jednospadowym dachu 
występowały po zachodniej stronie przełomu Soły69 70. Ten typ szałasów 
związany był z użytkowaniem polan w okresie międzywojennym XX wie
ku, w pierwszym rzędzie jako łąk sianokośnych, a następnie pastwisk in
dywidualnych. Nie służył do prowadzenia gospodarki przetwórczej, lecz 
raczej jako schronienie dla ludzi i zwierząt oraz miejsce gromadzenia 
paszy. W przeszłości jednak odbywał się tutaj zorganizowany sezonowy 
wypas owiec — kierdel ok. 200 sztuk wypasał się jeszcze w 1932 roku71 72.

69 Takie rozwiązanie zanotowano na Kiczerze. Tamże.
70 Na przykład na Hrobaczej Łące. Tamże.
71 Tamże.
72 E. Dorywalska, Gospodarka na polanach..., s. 111. Według U. Janickiej-Krzywdy góra
le babiogórscy strągą nazywali wydzieloną część koszaru używaną przy dojeniu owiec. 
Poprzez otwór w ogrodzeniu zwany okiennicą — przy którym pasterze doili owce — 
zwierzęta przechodziły z koszaru do stragi. U. Janicka-Krzywda, Tradycje pasterskie, [w:] 
Kultura ludowa Górali Babiogórskich, red. U. Janicka-Krzywda, Kraków 2010, s. 73. Po
nadto strągą nazywano też wewnętrzną przegrodę koszaru. K. Ceklarz, Nazewnictwo 
pasterskie, [w:] Kultura pasterska w rejonie Babiej Góry, red. U. Janicka-Krzywda, Kraków- 
Zawoja 2013, s. 46.

Niezbędnym elementem szałaśniczej przestrzeni był koszar — kosor — 
czyli zagroda dla zwierząt. Na szałasach mieszanych budowano koszar 
dwuczęściowy. Większą część, służącą owcom, grodzono krpasłami, czyli 
płotkami o pionowych deskach, które przeplatano między trzema pozio
mymi żerdziami. Do jednej ściany dostawiano kolejne krpasła lub wrotka, 
czyli segmenty złożone z 4—5 poziomych żerdzi, tworząc w ten sposób 
nieco mniejszą zagrodę dla krów. Do koszaru zganiano zwierzęta na 
czas udoju. Owce dojono przy otworze w ogrodzeniu lub w wewnętrznej 
przegrodzie koszaru powstałym na skutek wyjmowania na ten czas jednej 
deski z płotka. W Beskidzie Żywieckim nazywano go strągą12. Koszar był 
również miejscem nocowania zwierząt, dlatego musiał być bezpieczny 
i na tyle szczelny, żeby owce nie uciekły z ogrodzenia, a do wewnątrz 
nie przedostał się dziki zwierz. Bezpośrednio strzegli zwierząt pasterze 
koczujący w niewielkich budach lub półdaszkowych szałasach, zwanych 
kolibami.
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Ponieważ urządzenie szałasu podporządkowane było funkcji produk
cyjnej, warunki mieszkaniowo-bytowe były w nim bardzo skromne. Do 
spania służyły prycze i ławki, chociaż sypiano też na ziemi, na worku 
wypchanym sianem. Stałe miejsce miało ognisko, półka na sery zwana 
komarnikiem, ewentualnie umocowane na drewnianych stelażach koryta 
na mleko na szałasach, gdzie wypasano również krowy. Pozostałe przed
mioty, w zależności od potrzeb, umieszczane były w różnych miejscach. 
Odpowiednie wyposażenie szałasu w sprzęty miało bardzo ważne zna
czenie. Najlepsze były odziedziczone po przodkach, używane przez po
kolenia, ponieważ były sprawdzone w praktyce pod względem jakości 
produkcji oraz jej ochrony. W razie potrzeby, np. zużycia uzupełniano je 
zrobionymi własnoręcznie lub nabytymi u zaufanego, najlepiej znajome
go wytwórcy. Aby darzyło się na szałasie, sprzęt powinien wspierać bacę 
w działaniu. Musiał zatem być „pewny” i „akuratny”, czyli wykonany 
i zdobiony zgodnie z kanonem. Wykonawca musiał wiedzieć, jak go robić 
i jak ozdobić 73.

73 Należało zachować właściwe proporcje oraz jedność funkcji, formy i zdobienia 
przedmiotu. Podobnie było w innych regionach karpackich. Por.: W. Antoniewicz, 
Bacówki, szałasy i szopy Tatr i Podhala, [w:] Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala, t. VI, red. 
W. Antoniewicz, Wrocław—Warszawa—Kraków 1966m, s. 144—153.
74 Oprócz drewna były to owcze skóry i wełna, samodziałowe sukno, lniane płótno, 
metal.
75 W tradycyjnie wyposażonym szałasie poza drewnianymi naczyniami znajdował się 
jedynie miedziany kocioł do podgrzewania nad ogniskiem mleka, żentycy czy wody.
76 Mosor — nazwa naczynia dłubanego wykonanego ze specjalnie przygotowywanego 
drewna. Patrz: J. Setkowicz, Naczynia mosorowe w szałasach owczarskich na halach Beskidu 
Żywieckiego i Śląskiego, „Karta Groni” nr XIII, 1985, s. 83-106.

W tradycji pasterskiej dobra materialne wykonywano przede wszyst
kim z surowców naturalnych, wśród których znaczące miejsce zajmo
wało drewno74. Jako podstawowy surowiec cenione było ze względu na 
jego dostępność, trwałość oraz walory użytkowe. Drewniane były nie 
tylko zespolone z krajobrazem budowle stawiane na szałasie, ale także 
naczynia i sprzęty związane z prowadzoną gospodarką75 76. Używano drew
nianych naczyń dłubanych, klepkowych, a dawniej powszechnie także 
motorowych™. Ich wielkość i kształty związane były z przeznaczeniem. Dłu
bane wydrążone bywały w całości, wraz z dnem z jednego kawałka drze
wa. Przy wyrobach bednarskich zwracano uwagę, by klepki wykonane 
były z tego samego kawałka pnia i ułożone w taki sposób, aby zachować 
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naturalny układ słoi. Tak powstałe naczynie gwarantowało dobrą jakość 
użytkową77. Mosoty wykonywano z drzew butwiejących przez kilka lat 
w specyficzny sposób. Pień drzewa wysoko ściętego nad ziemią nie gnił 
ani nie próchniał w całości. Butwiejąc stopniowo od środka, oblewał się 
pod korą twardniejąca miazgą drzewną. Działo się tak z powodu krążą
cych w nim nadal soków78 79 80. Naczynia uzyskiwano, wydrążając zbutwiały 
środek i wstawiając dno. Miały mniej lub bardziej regularny kształt pnia, 
oraz posiadały po usunięciu kory nierówną powierzchnię ścian pokrytą 
fladrami (wzorzystymi zaciekami). Mosorowe naczynia służyły długo, nie 
przeciekały, nie gniły, były mocne, trwałe, miały tak twarde ściany, że 
nie można ich było porąbać siekierą.

77 Naczynia drewniane, w tym klepkowe, postrzegano jako „żyjące” własnym życiem 
obiekty, które prawidłowo wykonane i użytkowane same potrafiły się bronić przed 
dysfunkcjami. W podobny sposób w tradycyjnej kulturze ludowej postrzegano dzieże 
do zarabiania ciasta chlebowego.
78 Możliwe to było w przypadku odziomka, czyli pnia posiadającego wspólne korzenie 
z innym drzewem. Ale podobno warunek ten nie był konieczny. Górale żyjący w bli
skości z przyrodą znali doskonale cykle wegetacji i ich związek z silami kosmosu. We
dług nich pień drzewa ścięty wysoko przy rosnącym księżycu zachowuje krążenie so
ków, które spływają pod korę. Drewno mosorowe można było podobno także uzyskać, 
obtłukując pień na dużej powierzchni, uszkadzając tym samym jego wegetację. Na 
mosory nadawały się jodły, świerki, jawory, topole.
79 Ciekawym narzędziem używanym przez górali żywieckich do rozbijania ściętego 
mleka czy do wyciągania grud sera z kotła był ciosek z wyciętym po środku znakiem 
krzyża. L. Sawicki, S^ałaśnictwo w Górach Żywieckich..., s. 189.
80 Aby poruszać osadzaną na sosze i drągu toparkąw takiej maślnicy, do ubijania masła 
potrzeba było 2-3 mężczyzn.

Wśród drewnianych naczyń \yy\ygielety do dojenia owiec, putnie na wodę, 
różnorodne puciery, konwie, solniczki, czerpaki, warzechy, narzędzia słu
żące do rozbijania grudy sera7’, foremki na oscypki. Ponadto na szałasach, 
w których wypasano równocześnie inne zwierzęta, znajdowały się skopce 
do dojenia krów, wielkie koryta z otworem w dnie, do których zlewano 
mleko, aby oddzielić śmietanę, duże beczkowate naczynie do przechowy
wania śmietany, zwane przez żywieckich pasterzy ba^ąmią, wielkie maśl- 
nice nazywane kolskimi™, w których raz w tygodniu wyrabiano masło, oraz 
inne przedmioty pojawiające się w miarę potrzeby. W szałasach typowo 
owczych w rejonie Pilska używano ponadto drewnianego, cylindrycznego 
naczynia z otworami w dnie, nazywanego kłacikiem lub kłaczkiem, w któ
rym ubijano grudę sera na oscypek, wyciskając z niego serwatkę.
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Dojenie owiec na Hali Pośredniej, Szczyrk lata 50. XX w. 
(Fotografia ze zbiorów Antoniego Gluzy)

Do przechowywania mleka i wyrobu produktów nabiałowych służy
ły naczynia wykonane z drzew nieżywicznych, najlepiej z jaworu lub je
sionu. Świerkowe lub cisowe mogły być gieletki, skopce i czerpaki. W drew
nianych naczyniach mleko lepiej się klagało, czyli krzepło, nie nabierało 
obcego (metalicznego) smaku, w związku z tym również nabiał miał 
swój naturalny smak i zapach81. Naczynia te uważano za zdrowe i higie
niczne, były regularnie szorowane i parzone, co miało istotne znaczenie 
przy wyrobie sera.

81 Tak uważali nie tylko beskidzcy bacowie. Por.: W. Antoniewicz, Bacówki, szałasy i sgo- 
py...,s. 119-324.

Zdobione przedmioty pasterskie dodawały bacy splendoru. Po
wszechnie zdobiono czerpaki, których na szałasie bywała większa ilość. 
Znajdowały się tam czerpaki bacy i pasterzy, a także związanych z nimi 
gazdów. Dodatkowe mogły być przeznaczone dla gości, których często-
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Foremki na oscypki, Żywiecczyzna, XIX w. 
(Zbiory Muzeum Miejskiego w Żywcu)

wano żęntycą, Wygląda
jąc efektownie, były 
ozdobą każdego szała
su i chlubą właścicieli82. 
Nanosząc wzór na 
powierzchnię drew
na stosowano głów
nie techniki snycerskie. 
Większość elementów 
zdobniczych miała 
zgeometryzowane for

82 Główną ozdobą większości czerpaków były uchwyty. Wykonywano je z innego 
drewna, osadzając tak, że tworzyły pionową lub poziomą rączkę. Pionowa, zwieńczona 
u góry często ślimacznicą, przymocowana do lekko skośnego naczynia występowała 
głównie w czerpakach podhalańskich. Znana jednak była także w rejonie Babiej Góry 
oraz w prostszej formie również na Żywiecczyźnie. Pozioma, z reguły z zagiętą ku 
dołowi końcówką, charakteryzowała góralszczyznę śląską. Por.: W. Matlakowski, Zdo
bienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu, Warszawa 1901; M. Gładysz, Góralskie zdobnictwo 
drzewne na Śląsku, Kraków 1935.
83 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. II, cz. 1, Warszawa 1967, s. 332.
84 M. Gładysz, Góralskie zdobnictwo..., s. 30—31.
85 Snycerka rozwinięta była najbardziej na Śląsku Cieszyńskim i Podhalu, stąd rozkwi
tało tam zdobnictwo sprzętów pasterskich. Por.: A. Jackowski, Sztuka ludowa, [w:] Et
nografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2, red. M. Biernacka, M. Frankowska, W. Pa
procka, Wrocław 1981, s. 232.

my, z uwagi na konieczność dostosowania do właściwości surowca. Nie
które miały ważne znaczenie symboliczne, na przykład rozeta czy krzyż 
pełniły funkcje apotropeiczne - ochraniały, odpędzały lub odwracały 
zło83, a także sprowadzały dobro i pomyślność84. Treść niesiona przez mo
tywy zdobnicze dominowała, określała możliwości zastosowania oraz 
kształtowała układ ornamentu. Kompozycja zachowując właściwe pro
porcje, przejrzystość, powtarzalny rytm, symetrię i harmonię, wypełniała 
zdobioną powierzchnię, a równocześnie podkreślała kształt i konstrukcję. 
Poza powszechnie występującym ryzowaniem85 czasami stosowano inne 
sposoby zdobienia. Z Beskidu Żywieckiego na przykład pochodzi czer
pak klepkowy kształtem przypominający kufel, dekorowany drobnym, 
symetryczno-rytmicznym wzorem wykonanym techniką intarsji. Ten 
sposób zdobienia dawał możliwość zastosowania dekoracji wielobarwnej, 
opartej na zróżnicowanych barwach drewna. Natomiast górale śląscy na 
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biczyskach stosowali kolorowy ornament barwiony. Wycięty w korze kija 
wzór częściowo pokrywano sokiem z czarnych jagód. Efektem takiego 
zabiegu był trójkolorowy ornament o barwie kory, drewna odsłoniętego 
i zabarwionego86.

86 M. Gładysz, Góralskie zdobnictwo drzewne..., s. 66—67.
87 Na szałasach mieszanych, owczo-krowich, wytwarzano oprócz miękkiego sera także 
masło. Por.: E. Dorywalska, Gospodarka na polanach..., s. 117.
88 Beskidy Zachodnie charakteryzował wyrób sera miękkiego, zwłaszcza bryndzy. Nie
mniej oscypki, choć po polskiej stronie Karpat wytwarzane były głównie na Podhalu, 
spotkać można było także w Gorcach, Beskidzie Wyspowym, rejonie Babiej Góry oraz 
we wschodniej Żywiecczyźnie. Informację o wykonywaniu na Żywiecczyźnie serów 
w foremkach w 1. poł. XVIII w. znajdujemy w instruktarzu do hodowli owiec w pań
stwie siemieńskim. Patrz: S. Szczotka, Materiały do hodowli owiec..., s. 419.
85 Patrz: B. Kopczyńska-Jaworska, Owcze sery z^°^one Z^-arPafi „Etnografia Polska”, t. 5, 
1961, s. 197-226.
50 Umiejętność obróbki drewna i wykonywania podstawowych drewnianych przedmio
tów na potrzeby gospodarstwa wiejskiego była niegdyś powszechna wśród mężczyzn. 
Bardziej wprawni, w zależności od posiadanych narzędzi, gorzej lub lepiej radzili sobie 
również ze zdobieniem własnych wyrobów.
51 Na Podhalu foremki w zależności od kształtu nazywano oscypiorkami lub parze- 
nicorkami (kształt serca). Por.: W. Antoniewicz, Góralska sztuka plastyczna pasterzy 
Podhala i Tatr Polskich, [w:] Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala, t. VI, red. W. Antoniewicz, 
Wrocław-Warszawa—Kraków 1966, s. 332—336.

W gospodarce szałaśniczej powszechnie wyrabiano ser miękki, z któ
rego po sfermentowaniu i zasoleniu powstawała bryndza87.' Przechowy
wano ją w drewnianych pucierach. Natomiast do wyrobu serów parzo
nych88, wykonywanych w szałasach owczych we wschodniej części regio
nu, używano ozdobnych drewnianych foremek8’. Ugniatana ręcznie bryła 
sera o wielkości odmierzonej kłaczkiem otrzymywała cylindryczną formę. 
Wrzecionowaty kształt oscypka tworzono formując wystające końców
ki w stożki lub uzyskiwano, odciskając masę serową w całości w odpo
wiedniej, ozdobnej foremce. Powierzchnię sera zdobił wokół brzuśca 
wyrazisty ornament wytłoczony z rzeźbionej od wewnątrz, półkolistej 
obręczy lub z pełnej formy, wyglądający szczególnie efektownie na zło
cistej powierzchni, powstałej na skutek wędzenia. Foremki na oscypki, 
których na szałasie potrzebna była większa ilość wykonywali albo rze
mieślnicy, albo bacowie własnoręcznie, włącznie z wydrążonym orna
mentem zdobniczym’0. Podobnie tworzono występujące w pojedynczych 
egzemplarzach dwuczęściowe foremki o kształtach serca” oraz zwierząt 
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(często owcy)’2. Odciskane z nich sery nie były towarem, przeznaczano je 
głównie na podarunki”. Serowe serca były darem przekazywanym przez 
pasterzy kobietom. W wielu jednak obok typowych elementów zdobni
czych stosowano motywy o charakterze kultowym i symbolicznym. Na 
przykład na foremce z XIX wieku z Koszarawy na Żywiecczyźnie, wy
ryte są różne znaki, a także litery prawdopodobnie cyrylicą”. Sercowaty 
kształt serów podarunków, wytłaczane na powierzchni symbole (przede 
wszystkim rozety5 i krzyże) lub napisy sugerować mogą także ich bardziej 
znaczącą rolę - funkcję obrzędową czy w ogóle związaną z wierzeniami’6. * i

92 Na Podhalu , w Gorcach i na Żywiecczyźnie występowały także foremki w kształcie 
kaczki i koguta (B. Kopczyńska-Jaworska, sery zdobione..., s. 217). Na Podha
lu ponadto były formy jelenia (W. Antoniewicz, Góralska sztuka plastyczna..., s. 337)
i niedźwiedzia (W. Matlakowski, Zdobienie i sprzęt ludu..., s. 125), w rejonie Babiej 
Góry — jelenia i koguta (U. Janicka-Krzywda, Tradycje pasterskie..., s. 83).
93 Sery takie dawał baca jako upominki gazdom, a zwierzęce także dzieciom i znajo
mym odwiedzającym szałas. Podobnie czynił, powracając z wypasu jesienią. Pasterze 
zaś idąc w odwiedziny do wsi, zanosili zwłaszcza dziewczętom serowe serca. Serki na 
prezenty nazywano na Podhalu redykołkami. Por. B. Kopczyńska-Jaworska, Owcze sety 
Zdobione..., s. 221.
94 Napis wykonany być może cyrylicą, mógłby potwierdzać migracje pasterzy karpac
kich. Foremka jest własnością Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie.
95 Rozeta występowała powszechnie w sztuce, poczynając od starożytności, przede 
wszystkim w różnych stylach w architekturze. Wpisana w koło, jest najbardziej ty
powym góralskim ornamentem stosowanym w określonych, istotnych miejscach i sy
tuacjach. Gwiazda sześcioramienna w otoku pojawiała się na futrynach i drzwiach 
wejściowych do góralskich domostw, przede wszystkim jednak ryzowana była na środ
kowej belce stropowej w izbie — sosrębie, tragarzu — wraz z datą budowy domu, a także 
napisami dotyczącymi gospodarzy czy sentencjami o charakterze ochronnym. Bywa
ła też stosowana łącznie lub zamiennie z chrześcijańskimi symbolami, na przykład 
z monogramem IHS. Gwiazda miała więc właściwości zabezpieczające oraz kreujące 
dobrostan. W tradycyjnej kulturze ludowej związana z tragarzem przestrzeń w izbie - 
wraz ze znajdującymi się w niej symbolami — łączyła świat ziemski z pozaziemskim 
wymiarem. Takie przeznaczenie - łączenia z boskim światem — musiała zatem mieć 
umieszczana tam sześcioramienna gwiazda wpisana w koło lub jej rozbudowane, po
wielające się formy. Motyw znany w różnych kulturach na świecie, określany w za
leżności od rozbudowania formy Nasieniem Życia, Kwiatem Życia itd., oznaczający 
na podstawie założenia Świętej geometrii wzór stworzenia prowadzący do fizycznej 
egzystencji oraz wyprowadzający z niej. Zob. M.C. Ghyka, Złota liczba, tłum. I. Kania, 
Kraków 2001; P. Hemenway, Sekretny kod. Tajemniczą formula, która rządzi sztuką, przy
rodą i nauką, tłum. B. Fabiszewski, Koln 2009.
96 Również serowe figurki zwierząt miewały ważne przeznaczenie związane z płodno
ścią i dostatkiem. W Tatrach i Beskidzie Wyspowym dawano je, aby pozyskać względy 
lub podziękować za przysługę. Ponadto strojono nimi rózgę weselną i wieńce dożyn-
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Ciosek, polana Buczynka, Żabnica 1911 r. 
(Zbiory Muzeum Miejskiego w Żywcu)

Gieletka (mosor) do dojenia owiec, 
Żywiecczyzna XIX w. 

(Zbiory Muzeum Miejskiego w Żywcu)
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Czerpak, Żywiecczyzna XIX w. 
(Zbiory Muzeum Miejskiego w Żywcu)

Czerpak intarsjowany, Sopotnia Wielka XIX w. 
(Zbiory Muzeum Miejskiego w Żywcu)



Czerpak muślony (mosorowy), Foremka na ser, Koszarawa XIX w.
wyk. Franciszek Szczotka, Kamesznica lata 60. XX w. (Zbiory Gminnego Ośrodka Kultury w Koszaro

(Zbiory Muzeum Miejskiego w Żywcu)

Foremka na ser, Żywiecczyzna XX w. Foremka na ser, Korbielów XX w.
(Zbiory Muzeum Miejskiego w Żywcu) (Własność bacy Stanisława Majewskiego z Korbie! 



Tradycje pasterskie przejawiają bowiem swoisty synkretyzm wierzenio
wy - łączą w spójną całość dawną wizję świata, postrzegającą człowieka 
jako cząstkę kosmosu z wierzeniami chrześcijańskimi. Ukazują istnie
nie zgodne z rytmami kosmicznymi, z ciągłym odradzaniem się życia 
w cyklu słonecznym, księżycowym, dobowym, szacunek i respekt wobec 
przyrody oraz żywiołów. Rzutują na wszystkie aspekty życia, kształtując 
spójny wewnętrznie system, tworzący ład i porządek. Na takim podłożu 
rozwija się tradycyjna kultura pasterska.

Gospodarka szałaśnicza czerpała ze środowiska naturalnego, ale tak
że wpływała na jego przemiany” i sama podlegała ewolucji. Początkowo 
pierwotna puszcza karpacka dostarczała paszy dla zwierząt. Nadawane 
przez właścicieli dóbr prawa — pasania po lasach oraz poboru drewna (na 
szałasy, koliby, koszary, do palenia pod kotłem, poboru choiny na karmę 
zimową dla owiec) - przez długi czas, mimo ich ograniczania, sprzyjały 
pasterstwu. Na początku XVIII wieku w państwie żywieckim znajdowało 
się 600 polan™. Pod koniec tego wieku na terenie Beskidu Żywieckiego 
wypasano około 35 000 owiec rocznie”, zaś w 1843 roku w okręgu wado
wickim, który obejmował Żywiecczyznę, było 60 000 owiec1110 . W 2. po
łowie XIX wieku szałaśnictwo zaczęło podupadać. Powiązany z eksplo
atacją lasów wypas zwierząt został zahamowany poprzez zmianę przezna
czenia terenów leśnych, postrzeganych przez ówczesnych właścicieli dóbr 
jako źródło surowca budowlanego. Powstała konieczność rozdzielenia 
pasterstwa i gospodarki leśnej, czyli uregulowania służebności. W zamian 
za wykupywane przez Habsburgów na podstawie patentu cesarskiego 
z 1853 roku prawo pasienia po lasach górale otrzymali na własność niedu
że pastwiska bądź lasy położone zazwyczaj w strefie pasterskiej. Z dniem 
oddania im tych terenów w fizyczne posiadanie ustać miała służebność 
paszy i poboru drewna w lasach pańskich. Gospodarka leśna prowadzona

kowe. Patrz.: B. Kopczyńska-Jaworska, ()wcye sery zdobione..., s. 224. Można bv też 
przyjrzeć się podobieństwom z figurkami zwierzęcymi wypiekanymi z ciasta na Nowy 
Rok.
97 Informacje na temat negatywnych skutków wypasu zwierząt w beskidzkich lasach 
można znaleźć w: W. Kawecki, Lasy Żywiecczyzn ich teraźniejszość i przeszłość, rozdział: 
Lasy Beskidu Żywieckiego a zagadnienia pasterstwa, Kraków 1939, s. 103—124.
98 Tak podaje W. Kawecki, powołując się na kronikę Andrzeja Komonieckiego. W. Ka
wecki, Lasy Żywiecczyzny..., s. 111.
” Tamże, s. 112.
100 W. Kubijowicz, Życie pasterskie w Beskidach..., s. 20.
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w dobrach żywieckich kolidowała z szałaśnictwem. Okoliczne góry ob
sadzano świerkiem. Świerkowe lasy dostarczały budulca, ale poprzez jed
nolitą roślinność traciły walory paszowe. Ponieważ owce niszczyły drze
wostan wprowadzono zakaz wypasania w lasach.

Ograniczenie obszarów pastwiskowych spowodowane było także 
zmianami w gospodarce chłopskiej — zamianą dawnych polan i hal na 
pola uprawne oraz zasiedlaniem coraz wyżej leżących terenów. Urucho
mienie w latach 80. XIX wieku linii kolejowej do Zwardonia i Suchej Be
skidzkiej dawało możliwość podjęcia pracy zarobkowej poza wsią. Coraz 
więcej tutejszych mężczyzn znajdowało zatrudnienie w pobliskich fabry
kach, przemyśle śląskim czy na kolei. Chociaż pasterze do tej pory i tak 
stanowili niewielki procent miejscowej ludności (największy w Sopotni, 
Korbielowie, Żabnicy, Ujsołach i Szczyrku), krótsza, bardziej rentowna 
praca zarobkowa poza gospodarstwem, dająca większą swobodę osobistą 
oraz awans społeczny powodowała, że zawód pasterza przestawał być 
atrakcyjny. Również produkcja wełnianych tkanin fabrycznych wypiera
jących chłopskie sukna samodziałowe, przyczyniała się do zmniejszenia 
hodowli owiec. Najwcześniej szałaśnictwo zaczęło upadać w Beskidzie 
Małym oraz Śląskim. Mimo iż podawane przez różnych badaczy dane nie 
są spójne, ukazują jednak szybki regres - największą depresję odnotowa
no w latach 1900—1905. Z 84 gospodarstw halnych w 1860 roku w 1914 
pozostała około połowa. Na zarejestrowanych w tym czasie w terenie 
50 szałasów 17 było już nieczynnych. Po pierwszej wojnie światowej po
trzeba samowystarczalności w odzieży oraz umożliwienie wypasu w la
sach pańskich spowodowały niewielki wzrost. W 1925 roku na 48 szała
sach pasło się około 6200 owiec i kóz oraz 750 sztuk bydła wielkiego101. 
W 1939 roku w grupie pilszczańskiej, na 23 halach położonych w obrębie 
lasów wypasano, nie licząc krów, 1280-3200 owiec rocznie102. Niemniej 
na skutek szybkich zmian gospodarczych na wsi w okresie międzywojen
nym kończył się okres tradycyjnego pasterstwa ekstensywnego, a wraz 
z nim odchodziły do przeszłości pewne jego formy.

101 W. Kubijowicz, Życie pasterskie w Beskidach..s. 13.
102 W. Kawecki, Lasy Żywiecczyzny-s. 113.

Dawne pasterstwo wysokogórskie przejawiało harmonię istnienia lu
dzi i natury. Czerpało z uniwersalnych wartości, jak jedność wszelkiego 
stworzenia, współegzystowanie człowieka z przyrodą i jego przynależ-
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Na szałasie Adama Gruszki, Hala Boracza 2013 
(Fotografia ze zbiorów Barbary Rosiek)
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ność do środowiska społecznego. Pasterskie życie w każdym calu tętniło 
naturalnym rytmem. Pasterze zgodzeni z formami życia wyznaczanymi 
cyklami przyrody, żyli w uporządkowanym świecie, który mimo różnych 
zagrożeń dawał poczucie bezpieczeństwa i osadzenia. Jesienią schodzili 
do wsi, do swoich, by odpocząć, pobyć z bliskimi, nabrać sił, aby wiosną 
znów iść w góry. Żyli jakby w dwóch światach, będąc u siebie i tu, i tam. 
Pasterstwo było dla nich sposobem życia. Tak było również w Beski
dach, gdzie góry tętniły życiem. „Pasterstwo stanowi więc pewien pięk
ny, uświęcony tradycją zwyczaj, nadający Beskidowi Żywieckiemu swo
isty czar i urok” — napisał w 1939 roku Włodzimierz Kawecki103. Jak jest 
współcześnie? Spójność górskich tradycji pasterskich tworzy wspólnotę 
karpackiego dziedzictwa kulturowego. Dzisiaj szałaśnictwo znów jest 
obecne na polanach i halach w Beskidach Zachodnich. Ale to już temat 
na inną opowieść.

105 Tamże, s. 117.
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Sebastian Nikiel

O wspinaczce

Ty—Ja —My 
partnerzy 

jedną związani liną 
jedną wiarą w siebie 

jedną prawdą 
jedną pasją

Ty — Ja — My 
i nasze życie 

zamknięte w tej chwili 
ograniczone do tej ściany 
określone wytrzymałością 

LINY
(4.07.2009)
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Wojciech Gąsienica-Byrcyn

Polowactwo w śpiewkach 
podhalańskich

Wprowadzenie

Polowactwo w gwarze podhalańskiej oznacza myślistwo, czyli umiejęt
ność pozyskania zwierza. Umożliwiało zaopatrzenie w pokarm, głównie 
mięsny, i inne przydatne do życia użytki. Bez wątpienia polowace, czyli 
myśliwi, należeli do pierwszych ludzi, wnikających w dzikie tatrzańskie 
mateczniki. Oni też należeli do zdobywców większości przełęczy, prze- 
chodów i szczytów w tych górach. Pokonując jelenimi traktami czy kozi
mi perciami teren oddalony od swoich osad i przebywając tu dłuższy czas, 
poznawali urodę i użyteczność jego dóbr. Możliwość zdobycia doraźnie 
pożywienia, albo korzyść w postaci większej ilości mięsa, stanowiły istot
ną motywację podejmowanych działań.

Polowace, doznający różnorodnych przeżyć związanych z obecno
ścią w górach, a nadto w związku z uprawianiem myślistwa, niewątpli
wie przekazywali doświadczenia innym. Przede wszystkim dotyczyło to 
wiedzy związanej z życiem gatunków łownych. Jako niepiśmienni swoje 
głębsze doznania mogli zachować dłużej i przekazać innym ustnie, a też 
w tworzonych doraźnie śpiewkach, czyli piosenkach.

Te krótkie utwory, najczęściej w formie czterowiersza o sześciu zgło
skach, wzruszają swoją prostotą i pięknem. Czasem tylko ich słowa albo 
nuty, czyli melodie, przypisywano określonym osobom. Wśród nich zna
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leźli się: Jan z Gąsieniców Krzeptowski Sabała, Bartuś Obrochta, Stanisław 
Gąsienica z Łasa i inni. Wszyscy oni byli znani jako polowace, dla których 
zwłaszcza koziarstwo nie było obce. W obecnym czasie spotykamy osoby 
pielęgnujące dawne śpiewki myśliwskie, a także tworzące doraźnie własne 
utwory. Dlatego przy każdej spisanej śpiewce podano nazwisko z imieniem 
i miejscowość pochodzenia osoby przekazującej oraz rok zapisu danej pio
senki. W przypadku jej publikacji podano odpowiednie źródło.

Śpiewki zawierają motywacje pasji myśliwskich. Mówią o urodzie, śle- 
bodzie (wolności), spotkaniach ze zwierzem w jego mateczniku i o samych 
polowaniach. Nie pozostały bez echa niebezpieczne, nawet śmiertelne, 
utarczki koziarzy, świszczarzy czy niedźwiedziarzy próbujących zająć re
wiry łowieckie wybrane wcześniej przez innych myśliwych. W przypadku 
raubszyctwa, czyli bezprawnego pozyskiwania zwierza, za pomocą śpiewek 
możliwe było przekazanie zainteresowanym istotnych informacji. Także 
w ten sposób wyrażano ostrzeżenia pod adresem strażników łowieckich.

Najstarsze polowackie piosenki, podobnie jak pasterskie, zbójnickie 
i inne, zanotowano w pierwszej połowie XIX wieku. Niewątpliwie funkcjo
nowały również w poprzednich wiekach. Niektóre z nich, śpiewane obec

Kozica (Bożena Gąsienica-Byrcyn 1979)
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nie, liczą niemal dwa stulecia 
od chwili zapisu, a wydają się 
jakby powstały w ostatnich la
tach. Jak zauważają Długołęcka 
i Pinkwart piosenki o tematyce 
myśliwskiej, należą do tych, 
które przetrwały próbę czasu1. 
Ich treść ulegała nieznacznym 
zmianom, co uzależnione było 
od okolicy powstania oraz fan
tazji śpiewających. Dość często 
piosenki miłosne czy refleksyj
ne zawierały też elementy zwią
zane ze zwierzyną.

' L. Długołęcka, M. Pinkwart, Muzyka i Tatry, Warszawa—Kraków 1992.

Warto zauważyć podo
bieństwa piosenek myśliw
skich spotykanych wokół Tatr. 
Niektóre wydają się wręcz tłu
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maczeniami powstałymi po jednej czy drugiej stronie tych gór. Słowackie 
śpiewki chętnie wykorzystywane są przez naszych Podhalan i na odwrót. 
Poprzez te piosenki czy też melodie, a nawet tańce związane z myśli
stwem na Podtatrzu widać wzajemne przenikanie elementów kultury wy
wodzącej się z polowactwa.

Śpiewki poświęcone zwierzynie

Podhalańskie śpiewki myśliwskie poświęcone są różnym gatunkom zwie
rzyny. Ukazują one przedstawicieli typowych dla Tatr, jak kozica czy świ
stak, oraz takie, które spotykamy też w położeniach niższych. Te drugie 
dotyczą zwłaszcza niedźwiedzia, wilka, lisa, jelenia, sarny, a z ptaków 
orła przedniego i rzadziej innych przedstawicieli fauny.

Kozica tatrzańska niewątpliwie skupiała największą uwagę i dlatego 
jej właśnie poświęcano najczęściej piosenki. Znamy obecnie około stu 
śpiewek, ukazujących jej majestatyczną postać, zachowanie i inne2. Obok 
piękna podkreślano brak skrępowania, wolność w obrębie zajmowanego 
górskiego siedliska, ale też zagrożenia.

2W. Gąsienica-Byrcyn, Śpiewki o kocicach, „Wierchy” 2005, nr 70.

Slebodno koyicka,
Kie skoce po grani, 
W siwej mgle się kryje, 
Siwo sierstka na niej. 
(Strączek-Helios Helena, Harenda 1955)

Kozicka i capuś
Kiyncom sie po grani,
Jo ik wse rod widmem, 
Kie pobieram na nie. 
(Gąsienica Byrcyn Wojciech, Zakopane 2000)

Kozicka sie koci, 
Cap sie pyto co ci? 
A nie bocys capie, 
Tyk ucynkow w grapie!? 
(Świerk Wojciech, Zakopane 1977)

Wołosyn, Wołosyn,
Koyicek pustosyn,
Pockoj Wołosynie, 
Bo koyicka yginie. 
(Styrczula-Maśniak Tadeusz, Kościelisko 1974)
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Kozicka uciekła,
Ale capuś ostoi,
Bo sepo torbecce, 
Patrunkann dostał.
(Gal Andrzej, Poronin 1976)

Jedna zjma, dwie yimy
Ni ma w doma kominy.
Pry da la sie kozina,
Pry dała sie pieryna.
Pry dała się kozina, 
Pod pierynom Ludwina. 
(Władysław Bachleda-Wraj, Zakopane 1979)

Świstak w śpiewkach podhalańskich należy do rzadkości w odróż
nieniu od grubszego zwierza jak kozica, niedźwiedź czy nawet orzeł. 
Przykładem niech będą piosenki:

Pryńdyemy doliny,
Pioryska, rośtoki.
Kany dość yrieryny, 
Ka graj om świstaki.
(Stanisław Gąsienica-Byrcyn, Zakopane 1965)

Kozicka i świstak
Niedźwiedź sie tys gniewa, 
Ze o nik po A o lak
Nik dysiok nie śpiewa.
(Krzysztof Trebunia-Tutka, Poronin 2005)

Hebojme chłopaki
Na koy, świstaki.
Holami sie sujom
I nic nie kostujom.
(Jakub Zwijacz, Zakopane 2009)

Niedźwiedź nie należał do pospolitych przedstawicieli zwierzyny. 
Spotykany był najczęściej przez pasterzy, którzy musieli strzec swojego 
dobytku przed tym drapieżnikiem. Udane polowanie przynosiło dużą ko
rzyść głównie w postaci mięsa.

Co jo sie nachodził, 
Potoków nabrodył, 
Zakiel jo niedźwiedzia 
Na serce ugodził.
Co jo sie nachodził,

I tom i tom stronom, 
Zakiel my sie zęśli 
W ciasnym miejscu oba. 
(Zakrzewska 1946)
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Ej, idpe se janicek,
Ej, popod wierchowiny,
Gwpda se i plewa, 
Pojad niedpuiedpny. 
(Chybiński 1958)

Musis se ty dpywce
Ze środka miasta być
Do tońca wewiorka
Do robotyś niedpuiedj.
(Stopka-Nazimek 1898)

Wilk obok niedźwiedzia czynił szkody wśród zwierząt hodowlanych. 
Był wybijany z wyjątkową zapalczywością. Przedstawiano go niemal wy
łącznie jako szkodnika, bez uwzględnienia jego pozytywnej roli. Wyni
kało to z przypisywanego temu gatunkowi zagrożenia życia, jakie miał 
stwarzać nawet dla ludzi.

Koiy nasye koty,
Wilk się na was śroiy,
A on nas pobije
W głębokiej dolinie.
(Zejszner 1845)

Poseł wilcek do kopny,
A kopna do wilka.
Potargał jej kudłaciny, 
Ze mu ledwie uciekła.
(Stanisłwa Nędza-Kubiniec, 
Kościelisko 1965)

Pojdsp mnie odprowodj,
Bo się wilka boje
Zaroppoweseh
To serdusko moje.
(Franciszek Łojas-Kośla, 
Poronin 1999)

Hej nad kosiarem
Wilcy nyjom, wilcy wyjom.
Hej pod kosiarem
Chlapcy pijom, chłopcy pijom.
(Jakub Zwijacz, Zakopane 1990)

Odprowadpłbymją 
ale wilki wyją, 
Moja karcymarecpzo 
przenocujp mi ją.
(Stęczyński 1860)
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Lis w gwarze podhalańskiej to liska, jest kolejnym gatunkiem spoty
kanym w pieśniach góralskich.

Tańcowała liska
Na pośrod gruliska,
Nie tańcuj ye lisko, 
Nie twoje grulisko. 
(Adam Pach, Zakopane 1965)

Ciekawie wykorzystane zostały nazwy lisa i innych zwierząt, od któ
rych pochodzą dość częste nazwiska Podhalan.

Liska siano kosi,
Zając prtydeptuje,
Mucha kopy kładyie, 
Pająk yagrabuje.
(Stopka-Nazimek 1898)

Jeleniowi, przedstawicielowi zwierzyny grubej, poświęcono w śpiew
kach dość dużo uwagi. Zapewne z racji znaczącego użytku, zwłaszcza mięsa.

Za piyrsym strzelaniem padły dwa jelynie,
I koyicki obie, pośniodomy sobiy.
(Władysław Gasienica-Niźniok, Zakopane 2002)

W lesie na polanie 
lezpm dwa jelenie, 
do jednego stryelem, 
drugiego nie minie. 
(Sadownik 1957)

Z kamienia na kamień przeskakuje jeleń 
mnie chłopcy kochajom, a jo o bym nie wiem. 
(Franciszek Łojas-Kośla, Poronin 1999)

W Sieblańskiej Dolinie
Jeleń wodę pije,
Skrośjednej dziew cyny
(lub: Skroś jednego chłopca')
Mnie sie smutno yyje.
(Władysław Łukaszczyk-Mulorz, Murzasichle 1976)

Znana powszechnie pieśń nawiązująca do wspomnianego gatun
ku, przypomina czasy istniejącego zbójnictwa. W okresach zimowych 
ci „dobrzy chłopcy” wykorzystywali umiejętności myśliwskie w celu 
zdobycia jedzenia. Podobnie było na terenie Tatr z dezerterami w okre
sie I wojny światowej albo ludźmi zagrożonymi od Niemców w czasie 
II wojny światowej.
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Poćmy chłopcy, poćmy opijać,
Bo ni monie ya co pijać,
Hej, flińcicki na ramie,
Poćmy na jelenie, 
Poćmy na jelenie.
(Stanisław Gąsienica-Byrcyn, Zakopane 1955)

Podobieństwo piosenek podhalańskich można dostrzec także w in
nych bliskich rejonach górskich. Wzajemne oddziaływanie odzwierciedla 
ciekawe zdarzenie. Góral z Istebnej Józef Broda podczas festiwalu za
śpiewał w Zakopanem w 2007 roku piosenkę. Jej tekst nieznacznie został 
zmieniony z uwzględnieniem gwary podhalańskiej i obecnie nie znający 
źródła pochodzenia uznają ją za śpiewkę podhalańską.

Pocekoj yejeleniosku
Na kwilę, na kwik,
Zakieljo se karabinek
Nabje, nabije.
Zakiel jo se karabinek
Nabijał, nabijał,
Jeleniosek w cierny lasek
Wywijał, nywijoł.
Qózef Broda, Istebna 2007)

Sarna swoim pięknem, ale i delikatnością zawsze przyciągała wraż
liwych ludzi. Podobnie jak bystrość czy też niezwykła harmonia w poru
szaniu. Nie dziwią więc porównania urody i zachowania tego zwierzęcia 
do spotykanych u dziewcząt na Podtatrzu.

Podhalskie dzieweczki
Hej! Jako sarnecyki;
A y dołów wargule
Tylko skrobać grule.
(Goszczyński 1853)

Na wysokiej turni stoi sarna,
Przebiera nóżkami, boby yarła
Kieby jo se takie noyk.i miała, 
To byjo se ś nimi przebierała.
(Łojas-Kośla, Poronin, 1999)
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Zając. Podobną do znanej na Podhalu piosenki podał Olejnik3 ze 
Słowackiej Wsi. Ten sam autor przekazał też ciekawą kołysankę śpiewaną 
w Ździarze.

3 Olejnik J., Prispevok k bmotnej a duchoty kulturę ludu pod Vysokymi Tatrami, „Zbornlk prac 
o TANAP-u” 1972, R. 14, s. 65-184.

Styrekposło na yhoy,
Styrek na yające,
Sty rek, pasie owce
Po Głacańskiej łonce.
(Stanisław Gąsienica-Byrcyn, Zakopane 1979)

Śtermi pośli na yboy śtermi na yajonce,
Śtermipasom ofce po yelonej lonce.
(Olejnik, Slovenska Ves 1972)

Spodobały mi sie u uyajonca iisi, 
u jelenia rogi, u dyiewcyny nogi!
(Tetmajer 1984)

Bibibi, bibibi, posła mać na gjiby
Ociec na tjonce, v duma djecko place.
(Olejnik 1972)

Orzeł przedni, oreł, jak zwą go Podhalanie, należy do szczególnie 
wyróżnianych ptaków. Jego władczy lot w wysokich graniach wzbudzał 
zachwyt. Jednocześnie pożądanie zdobycia piór, służących do ozdoby ka
peluszy, wyzwalało emocje polowacy.

Nęci oreł leci
Ponad Morskie Oko,
Buduje gnioydecko
Na Tatrak wysoko.
(Maria Gąsienica-Chmiel, Zakopane 1979)

Hej, leti orol, leti
Ponad ]avorinu,
Siloń sa pnyera
Zhora na dedinu, hojdana!
(Chochel 1972)

Cernuy ci się chłopce
Piórko nie migoce?
Dołek go dyiewcynie
Za ładne warkoce.
(Franciszek Łojas-Kośla, Poronin 1999)
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Inne pieśni poświęcone różnym gatunkom łownym, także drobnym 
ptakom, spotykamy w przekazach oraz jako doraźnie układane i nucone 
po obecny czas.

Przeleciały Kaczki,
Be^łas, bezjiendacki
Przeleciał skowronek, 
Bez orawzki zamek.
(Zejszner 1845)

Warto zauważyć żywotność treści związanej ze zwierzyną w utwo
rach artystów dzisiejszych takich zespołów wokalnych, jak Trebuniów- 

-Tutków. W Apokalipsie zakopiańskiej Krzysztof Trebunia ujął:

Hej, kozice, świstaki, niedźwiedź sie tyzymywo, 
Ze dzisiok po turniak ntfto nie ząspiewo.

7 kolei Sebastian Karpiel-Bułecka z zespołem Zakopower w piosence 
związanej z Tatrami wspomina: Tu świstocek, hań kozica [...], ukazując je na 
tle szczytów Skrajnego Granatu czy Swinicy.

Wymienieni artyści posiadają więzi rodzinne związane z polowac- 
twem tatrzańskim.

Śpiewki poświęcone polowacom

Spośród polowacy wyróżniali się zwłaszcza koziarze i niedźwiedzia- 
rze. Należeli oni do elity łowców tatrzańskich. Najbardziej znanym na 
Podhalu był Jan Krzeptowski Sabała. Także wspomina się Macieja Gą- 
sienicę-Sieczkę, Wojciecha Bukowskiego-Pająka czy Józefa Stopkę-Dzia- 
dusia. Oni właśnie najczęściej wymieniani są w śpiewkach.

Idzie se Sablicek, drózeckom sie wiedzie,
Budzie sieprógowoł z luptoskim niedźwiedzie, 
Z luptoskim niedźwiedzie, z spiskom niedźwiedzicom 
W lesie pod Furkotem, popod Krzesanicom.
(Zakrzewska 1946)

Na wysokim wiyrśku 
uoreł się unosi, 
kuozicka zągwizdła, 
puocuła kuogosi.

Puocuła, puocuła 
stareguo Sabałę,

178



bo mu w kiesónece 
patronki ^ahr^miałe. 
(Sadownik 1957)

uOj, trzy było się spytać,
ej, stareguo Sabały, 
ej, ftóremi pyrciami 
kuozjcki chuodzyły.
(Sadownik 1957)

Pod limbom, pod limbom, 
Stoi Dziaduj ^flintom, 
Pod jego nogami, 
Le%y cap z rogami.
(Stanisław Marusarz, Zakopane 1979)

Śpiewki poświęcone polowaniom

Same łowy w warunkach górskich z wykorzystaniem mało doskonałego 
sprzętu nie należały do łatwych. Narażały na utratę zdrowia, a nawet 
życia. W przypadku myśliwych korzystających z cudzych łowisk, to jest 
kłusowników, dodatkowe niebezpieczeństwo stwarzały straże łowieckie 
Spotkania z takimi kończyły się zwykle karą więzienia, o ile nie doszło 
do zapalczywych czy — zdarzających się — śmiertelnych bójek. Ślady róż 
norodnych zdarzeń możemy od
naleźć w śpiewanych przekazach.

Kie uyńde nagranie, 
Wystrzałem ^flincicki 
Bedom sie strachały 
Te dzikie kozjcki. 
(Józef Pitoń, Zakopane 1999)

Pognać tyz. to, pognać 
chłopca strzeleckiego, 
nosi se piórecko 

kohuta dzikiego.
(Mierczak 1997)

Za piyrsym strzelaniem 
padły dwa jelynie,
I kozjcki obie, pośniodomy sobie. 
(Władysław Gasienica-Niźniok, 
Zakopane 2002)

& V.-

Dawny kłusownik podhalański 
(drzeworyt Kollera)
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Jo se chłopiec ropsic, nie umiem nic robić 
strzelać i ząbijać, dzjewąta uwodnić. 
(Franciszek Łojas-Kośla, Poronin 1999) 

dabije leśnego 
i rodzinęjego, 
bo mi nie doł złapie 
capu rogatego.
(Sadownik 1957)

Cyś mnie Zy widniała, cy Cifto powiedział, 
dejo w kryminale, za koyicki siedział. 
Nik mi nie powiedział, samak to widziała, 
Jak sie pod Krywaniem kozjcka tułała. 
(Ryszard Światek, Stasikówka 2005)

Śpiewki i tańce

Śpiewki można było usłyszeć w czasie polowań we wysokich wierchach. 
Z ich pomocą przekazywano, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, 
istotne informacje związane z polowaniem. Głoszono w ten sposób o po
wodzeniu, a częściej zagrożeniu zwłaszcza od służb łowieckich. Nucone 
były przez samotnych myśliwych i częściej podczas polowań zbiorowych. 
Także śpiewki myśliwskie wykorzystywano w czasie różnych uroczysto
ści rodzinnych i innych.

Niektórzy polowace mieli swoje nuty albo stosowali znane melodie. 
Sam najchętniej wykorzystuję do tańca góralskiego polowackie śpiewki. 
Ich treść stanowi informację o mojej pasji. Niejedną z zebranych piosenek 
poświeconych zwierzynie udało mi się spisać właśnie po takim zaznacze
niu zainteresowań.

Znana jest na Podtatrzu piosenka poświęcona niedźwiedziowi, która 
stanowi przyśpiewkę do tańca o nazwie pochodzącej od tego zwierza. 
Taniec niedźwiedzi wykonuje zwykle od kilku do kilkunastu sprawnych 
chłopaków. W pozycji jak ćwiczenie o nazwie pompki tancerze przesuwa
ją się w podskokach na rękach i czubkach stóp, dokoła albo też w przód 
i na powrót do poprzedniego miejsca. Te podskoki wykonują w takt me
lodii do słów spisanych przez Olejnika4:

4 Olejnik J., Prisperok k hmotnej a duchonej kulturę ludu pod Vysokymi Tatrami, „Zbornik prac 
o TANAP-u” 1972, R. 14, s. 65-184.
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Medvedu, daj labu, pojdeme po babu, 
baba sa nam opiła, medneda nam zabiła, 
mednedu, daj labu.
(Vaźec)

Ńedjyjed^u, daj labku, pujdźęme po bobku, 
babka śe opiła a ńedpyjedja pobiła, 
ńedyyjedyku, daj labku!
(Javorina)

Na terenie Podhala zespół folklorystyczny z Chochołowa miał w la
tach 90. XX wieku w swoim repertuarze podobny taniec z melodią. Sło
wa jego przyśpiewki były najprawdopodobniej tłumaczeniem powyższej 
liptowskiej pieśni i tak brzmiały w dialekcie podhalańskim:

Niedźwiedziu dej łapkę,
Pudyiemy po babkę,
Babka sie pęź^a
I Niedźwiedzia pbieła,
I niedźwiedzia ^bzeła!

Zakończenie

Spośród zebranych kilkuset śpiewek o treści związanej ze zwierzyną i po- 
lowactwem na terenie Tatr i Podtatrza dokonano przedstawionego wy
żej wyboru. Należy pamiętać, że nie tylko one, ale też muzyka stanowią 
do dziś element kultury, który ubogaca samych myśliwych, jak też ludzi, 
którzy nie zajmują się polowactwem. Muzyka wykonywana na prostych 
złóbcokach, rodzaju dłubanych gęśli, czy na kozie, a nawet piszczałce, po 
części grana i śpiewana przybliża ducha przeżytych polowackich wypraw 
oraz wyobrażeń o nich. Dzikie czasem zawodzenia, wyskania ukazują re
likty związku ludzi Podtatrza z ojcowizną — ziemią, której zasoby, w tym 
zwierzyna, umożliwiały przeżycie.
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Janusz M. Ślusarczyk

U źródeł poznania Żywiecczyzny 
i Beskidu Żywieckiego

G
óry polskie — jak w ogóle wszystkie obszary na świecie — mają 
swoją historię odkrywania i poznawania. O owej historii świad
czą między innymi zachowane źródła pisane. Jeśli chodzi o Kar
paty, czy będące ich częścią Beskidy, to do XVIII stulecia nie jest ich 

zbyt wiele; różna jest także ich liczba w odniesieniu do poszczególnych 
pasm. Prezentowany tu materiał dotyczy osiemnastowiecznych informa
cji na temat najwyższego pasma Beskidów, czyli Beskidu Żywieckiego 
oraz przyległych terenów Żywiecczyzny, jakie ukazywały się na kartach 
ówczesnych dzieł polskich erudytów.

Pierwsze informacje na temat Beskidu Żywieckiego ukazały w w póź
nym średniowieczu, w „Kronice” Jana Długosza1. Skromne były to wia
domości, w dodatku nie pozbawione pewnych błędów: autor informował 
o kilku górach, rzekach i innych punktach geograficznych, nie zawsze 
możliwych do dokładnej lokalizacji. Bardzo mało w dzieło poznania 
Beskidu Żywieckiego wniosło także odrodzenie. W zielnikach Marcina 
z Urzędowa i Szymona Syreniusza znajdujemy tylko kilka zdań odnoszą
cych się do kilku gatunków flory występującej na Babiej Górze2. Michał

1 J. Długosz, Koc^niki ctęyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego. Księga I, Warszawa 1961, 
s. 160-161.
2 Marcin z Urzędowa (1500—1573), autor Herbarza polskiego, i Szymon Syreniusz 
(1540-1611), autor Zielnika herbarzem z języka łacińskiego zwanym..., w swych dzie
łach opisywali rośliny, głównie lecznicze, występujące na ówczesnych terenach Polski. 
Obydwaj wspominali o rosnącej na masywie babiogórskim goryczce.
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Hrosieński (Chrósieński, Chrosieński), przedstawił pewne informacje na 
temat „królowej Beskidów”, choć pewne jest, że nie interesowała go ani 
geografia, ani przyroda gór3. Stosunkowo najwięcej informacji odnośnie 
do Żywiecczyzny przekazał siedemnastowieczny wójt żywiecki Andrzej 
Komoniecki4. Jego Chronographia jest ważnym źródłem w sprawach zwią
zanych z osadnictwem, gospodarką itp., natomiast jeśli chodzi o świat 
gór, to napotykamy tylko nazwy kilku szczytów i hal Beskidu Żywieckie
go. Nie ma informacji na temat ich wyglądu bądź budowy, także flora czy 
fauna nie znalazły większego miejsca w opisach. Podawane są natomiast 
różnego rodzaju historie i podania związane z daną górą.

3S. Eljasz-Radzikowski, Michała Chrosieńskiego opisanie ciekawych gór Ta/rów, „Pamiętnik 
Towarzystwa Tatrzańskiego” R. XXVI: 1905, s. 35—140.
4 A. Komoniecki, Chronographia albo D^iejopis Żywiecki, Żywiec 1987.
5 Dla porównania w tym czasie południowe stoki Karpat, a zwłaszcza Tatr, były już 
stosunkowo dobrze poznane, zbadane i opisane przez badaczy, głównie spiskoniemiec- 
kich. Porównując także ówczesną literaturę przedmiotu, należy bezstronnie stwierdzić 
o wielkiej różnicy w jakości prezentowanego materiału. W Polsce praktycznie dopiero 
od czasów S. Staszica możemy mówić o naukowej literaturze ziem górskich.
‘G. Rzączyński, Auctuarium historiae naturalis, Gedanii 1741.

Powolny przełom w poznawaniu Beskidu Żywieckiego nastąpił 
w epoce Oświecenia, choć od razu należy zaznaczyć, że nie był to postęp 
duży. Pojawiające się opisy były niewspółmiernie skąpe w stosunku do 
opisywanych terenów. Co najgorsze, wśród pojawiających się wiadomo
ści, sporo było wysoce niewiarygodnych, wystawiających zdecydowanie 
złą opinię ówczesnym polskim erudytom5. Na przykładzie prezentowa
nego tu materiału można wyrobić sobie doskonały pogląd na poziom 
ówczesnej wiedzy na tematy górskie w Polsce. Analizując wiadomości 
z poszczególnych terenów podgórskich i pasm zachodniokarpackich na
leży stwierdzić, że poza Podhalem i Tatrami, Żywiecczyzna i Beskid Ży
wiecki doczekały się największej ilości informacji.

W miarę wzrostu zainteresowania górami w Polsce, wzrastała także 
ilość informacji na temat Beskidu Żywieckiego, a zwłaszcza jego najwyż
szego szczytu Babiej Góry. W roku 1721 ukazało się dzieło jezuity Ga
briela Rzączyńskiego: Historia naturalis curiosa Regni Poloniae. Już po zgonie 
Rzączyńskiego wyszło w Gdańsku, zapewne w 1743 roku, drugie jego 
dzieło Auctuanum historiae naturalis’. To drugie dzieło, często niesłusznie 
uważane za wtórne wydanie pierwszego, stanowi dodatek i uzupełnienie 
do Historii naturalis 7. roku 1721. Jest to dzieło bardziej dojrzałe i krytyczne 
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od Historia naturalis. Dowodzi w nim, że przyroda żywa, roślinność i fau
na, były głównymi zainteresowaniami Rzączyńskiego.

Rzączyński rozprawę trzecią Historia naturalis zatytułował O górach. 
Rozdział pierwszy poświęcił górom karpackim. Na wstępie informował 
o pochodzeniu i nazwach Karpat, następnie cytował spiskoniemieckie- 
go matematyka i geografa, pierwszego znanego z nazwiska badacza Tatr, 
Davida Frólicha' i jego Bibliotheca Peregrinatum oraz opisy gór niemieckiego 
kompozytora i podróżnika Simplicissinusa Węgierskiego (właściwe na
zwisko Daniel Speer). Rozdział drugi nosi tytuł O górach Biespcpadpkich 
i innych wynioślejs^ych. Według Rzączyńskiego Polska niemal cała otoczona 
jest górami, góry oddzielają Polskę od Węgier i Wołoszy, a „Małopolska 
prawie w całości obfita jest górami”* 8.

"David Frólich (1595-1648), spiskoniemiecki matematyk, astronom, geograf, autor ka
lendarzy. Studiował w Elblągu, Wittenberdze i Frankfurcie nad Odrą, od 1629 przeby
wał w Kieżmarku, skąd sporo podróżował. Był szeroko znanym nauczycielem. W la
tach 1623—47 wydał 30 kalendarzy ze swymi artykułami, za co od cesarza Ferdynanda 
III otrzymał tytuł „cesarskiego i królewskiego matematyka i praktycznego astronoma 
w królestwie węgierskim”. Najcenniejszą jego pracą jest geografia Medulla Geograpbiae 
Practicae, (Bartphae 1639) oraz Bibliotheca sen Cynosura Peregrinantium, boc est V\atoriuni 
(Ulmae 1643—44), opisał w nich między innymi geografię Tatr i okolic.
8G. Rzączyński, Auctuarium..., s. 105.
’G. Rzączyński, Historia naturalis curiosa Regni Poloniae, Sandomiriae 1721, s. 103.
10G. Rzączyński, Auctuarium..., s. 137.
“Tamże, s. 200.

Z nazwy wymienił Rzączyński Bieszczady i kilka miejscowych 
nazw ich szczytów (Modra, Turza, Wapienna), po czym osobny akapit 
poświęcił Babiej Górze i Pilsku9 10. Drugi raz o Babiej Górze wspomniał 
w Auctuarium.. A, pisząc o rosnącej na masywie goryczce, wiadomość tę 
zaczerpnął bez wątpienia od wspomnianych wcześniej Marcina z Urzę
dowa lub (i) Syreniusza. Próbował także wyjaśnić pochodzenie nazwy 
góry. Oczywiście jeziora żadnego na szczycie nie ma i nigdy nie było. Nie 
oznacza to jednak, że zbiorników wodnych brak jest w masywie babio
górskim, wprost przeciwnie, jest ich około 10, są pochodzenia osuwisko
wego. W Auctuarium... znajduje się także informacja o dwóch rzekach 
przepływających przez Żywiecczyznę, a mianowicie o Sole, z podaniem 
wiadomości o jej górskich źródłach, oraz o jej dopływie Koszarawie11.

Informacje te na dziesięciolecia stały się „encyklopedią” dla wielu na
stępców Rzączyńskiego, którzy pisali o Babiej Górze. Przez długi czas, 
gdyż aż do połowy XIX wieku, pojawiały się fragmenty tego tekstu w in
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nych opracowaniach. Był on także znany Stanisławowi Staszicowi, któ
ry opierając się na informacjach Rzączyńskiego, usiłował doszukać się 
wspomnianego jeziorka na szczycie góry.

Najbardziej ciekawe jednak informacje zamieścił Rzączyński przy 
opisie Pilska. „Góra Pilsko w dobrach Żywczańskich znana jest ze swej 
wysokości. Widać z niej Kraków odległy o 10 mil niemieckich. Zużyłem 
prawie pół dnia, idąc po lasach i skałach i stromiznach, zanim wszedłem 
na jej szczyt, gdzie znalazłem źródła wody słodkiej. Mimo pory lipcowej 
odczułem chłód powietrza i silny wiatr. Na Pilsku i innych grzbietach gór
skich od wczesnej wiosny aż do dnia św. Michała pasterze strzegą owiec 
i kóz. Żywią się oni serem i obchodzą całkowicie bez chleba”12. W tym 
momencie zrodzić się musi pytanie: czy Rzączyński był rzeczywiście na 
Pilsku? Wszystkie podane przez niego wiadomości, z wyjątkiem tej o wi
doku Krakowa ze szczytu, brzmią bardzo wiarygodnie: trwająca prawie 
pół dnia droga na szczyt, chłodne powietrze połączone z silnym wiatrem, 
na górskich halach można było spotkać stada owiec i pilnujących ich 
pasterzy, których faktycznie głównym pożywieniem było mleko i żętyca. 
W rozdziale trzecim De montibus Karpatis pisał Rzączyński wyraźnie: „ja 
ażeby to przekazać w 1715 w miesiącu czerwcu z dwoma towarzyszami 
w góry wyruszyłem”13. Kluczem do odpowiedzi jest w tym przypadku 
chronologia życia i działalności Rzączyńskiego, tu jednak napotykamy 
pewne nieścisłości. Stanisław Załęski uważał, że w latach 1710-1717 Rzą
czyński przebywał we Lwowie14, jednak jego opracowanie liczy już ponad 
sto lat. W nowszych badaniach pełniej zajmował się Rzączyńskim Zyg
munt Fedorowicz, który z kolei pisał, że brak jest informacji o miejscu 
pobytu jezuity w latach 1715—171715. Z badaczy dziejów babiogórskich, 
Tomasz Nowalnicki sprawę tę pominął16.

,2G. Rzączyński, Historia naturalis..., s. 103.
nTamże, s. 100.
14S. Załęski, Jezuici wPolsce, t. 3, cz. 1, Lwów 1902, s. 759.
15 Z. Fedorowicz, Fauna polska w dziełach G. Rzączyńskiego (T.J.) (1667-1737), „Memorra- 
bilia Zoologica”, Wrocław XVI: 1966, s. 58.
“T. Nowalnicki, Gdy do tej Babiej Góry... (Szkic do dziejów turystyki babiogórskiej), [w:] Gdy 
do tej Babiej Góry przyjdziesz, t. 1, red. J. Stroka, s. 78.
17S. Załęski, Jezuici w Polsce...; Z. Fedorowicz, Fauna....

Najbliżej gór był Rzączyński, będąc w Krakowie, lecz było to wtedy, 
gdy pobierał jeszcze naukę17. Następnie spotykamy go we Lwowie, Kali
szu, Jarosławiu, Poznaniu, Łańcucie i Sandomierzu. Ostatnie dwanaście 
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lat życia spędził w Gdańsku. Jak więc widać, z wyjątkiem Lwowa wszyst
kie inne miejscowości położone są z daleka od regionów górskich. Gdyby 
przyjąć źródło Załęskiego, to musiałby wzbudzić dużą nieufność fakt 
wyjazdu Rzączyńskiego w góry (Tatry, Beskidy Zachodnie) ze Lwowa. 
Z jednej strony wiemy, że do swej pracy, to jest do zbierania materiałów, 
podchodził nader poważnie, stąd mógł chcieć poznać góry osobiście, aby 
je następnie opisać. Dlaczego jednak nie wybrał o wiele bliżej położo
nych Lwowa Karpat Wschodnich? Następna kwestia także budzi poważ
ną wątpliwość - dlaczego Plisko? Fakt, że w tym czasie było w Beskidach 
kilka misji jezuickich (Biała, Jordanów), nie oznacza, że musiał odwiedzić 
akurat tamte tereny, wszak misje takie rozrzucone były po całych Kar
patach i Podkarpaciu. Niczym się Pilsko nie wyróżniało, w porównaniu 
na przykład z Babią Górą było o wiele mniej znane i trudniej dostępne. 
Dlaczego pominął Tatry? O tym, że w nich nie był, świadczą jego opisy 
fauny i flory. Że nie był na Babiej Górze, nie ma najmniejszej wątpliwości, 
raz - wspomniałby o tym na pewno, dwa — nie wypisywałby na jej temat 
niesprawdzonych informacji.

Nie należy tego problemu uważać za drugorzędny: oto może okazać 
się, że w pierwszej połowie XVIII stulecia Polak, kierowany chęcią jak 
najbardziej wzniosłą, poznaniem naukowym Karpat, udał się na długo 
przed Staszicem w góry celem ich zbadania i opisu. Hipotezę zakładają
cą, że Rzączyński przekazywał informacje udzielone mu przez jakiegoś 
bezimiennego eksploratora gór (może także jezuitę, w każdym razie czło
wieka wykształconego, o czym świadczy rzetelność niektórych opisów), 
dla uwiarygodnienia ich (?) podając się za tego, który zwiedzał góry oso
biście, należy raczej odrzucić, nie kłamałby niepotrzebnie. Może wreszcie 
okazać się, że górą, na którą wspiął się Rzączyński, nie była góra nosząca 
dziś nazwę Pilsko, lecz jakiś inny szczyt.

W roku 1740 ks. Władysław Łubieński (1703-1767) opierając się na 
Rzączyńskim powtórzył prawie dokładnie jego opis Babiej Góry. Jego 
praca Świat we wszystkich swoich częściach większych i mniejszych, wydana zo
stała we Wrocławiu18. Autor studiował w Rzymie, osiągnął godność pry
masa Polski, jako polityk okazał się konserwatystą, przeciwnym wszel
kim zmianom19.

I8W. Łubieński, Świat we wszystkich swoich częściach większych i mniejszych, Wrocław 1740.
”H. Biegełeisen, Ilustrowane dzieje literatury polskiej. 7K Cząsy reakcji. Od Wazów do Sasów, 
Wiedeń b.r.w., s. 57.
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Łubieński odbył długą podróż po Europie, spostrzeżenia z niej wraz 
z dodaniem wiadomości zaczerpniętych z wcześniejszych opracowań po
służyły do napisania dzieła geograficzno-historycznego. Świat... to pierw
sza w języku polskim geografia obfitująca w encyklopedyczne wiadomości 
z dziedziny sztuki, prawa, ekonomii, historii i nauk przyrodniczych, za
opatrzona w ryciny i pięknie ryte mapy różnych prowincji. Jak dotąd było 
to najobszerniejsze dzieło geograficzne wydane w Polsce. W porównaniu 
do wcześniejszych polskich wydań z zakresu geografii Świat... na pewno 
przewyższał je objętością i treścią. Jak pisał Emanuel Rostworowski20, na 
tle jałowizny piśmiennictwa „uczonego” czasów saskich ta zaopatrzona 
mapami, encyklopedyczna składanka mimo swych naiwności i nieporad
ności stanowiła dzieło przynoszące wiele pożytecznych informacji. Księga 
wyróżniała się czystym, polskim językiem i — podobnie jak późniejsze pu
blikacje Łubieńskiego — pozbawiona była makaronizmów. Z drugiej stro
ny Szymon Askenazy, podobnie jak autorzy XIX wieku, nie szczędził słów 
krytyki, pisząc o Swiecie..., że jego wartość równa się zeru, „jest niestrawio- 
nąi niestrawną kompiłacyą, bez porządku i składu, bez żadnej erudycyi”21.

20 E. Rostworowski, Łubieński Władysław, Polski Słownik Biograficzny (dalej PSB) 
XVIII: 1973, s. 505—511; por. opinie Askenazego w przedmowie do Pamiętników pry
masa, „Ateneum 1895, t. I (LXXVII), s. 457—463. W Pamiętniku prymasa w drugiej 
serii Dwóch stuleci, Warszawa 1909, s. 54-123, na s. 55 tenże autor pisał: „słaba głowa, 
żaden charakter [...] on był przeznaczony, ażeby jako proboszcz gdzieś w zapadłej 
parafii, gdzieś za murami klasztornemi [...] pędzić dni jednostajne, pilnować swoich 
owieczek...”.
21 Pamiętnik prymasa, [w:] Dwa stulecia..., s. 62.
22 W. Łubieński, Świat..., s. 413.

Właściwa treść geograficzna dzieła jest bardzo skąpa i ogranicza się 
prawie całkowicie do samych nazw, czasem do ogólnikowych określeń 
w rodzaju „żyzny”, „górzysty” itp. Wiadomości na temat świata gór były 
u Łubieńskiego nader skromne: „Babia Góra tak zwana położona za 
Lanckoroną naywyższa nad inne w Tatrach góry na której wierzchołku 
jest źródło zwane oko Morskie, bo niezmierzoney głębokości”22. Infor
mował ponadto autor, posługując się omawianym wcześniej Rzączyń- 
skim, o cudownym „Merkuryuszu”, swoistym antidotum na rozliczne 
dolegliwości trapiące ludzki organizm i jego zdrowie.

Babia Góra była jedyną górą w Beskidach, o jakiej pisał Łubieński. 
Według autora stanowiła najwyższy szczyt nie Beskidów, lecz Tatr. Dla 
dziejów Żywiecczyzny ważniejszy jest fakt, że Łubieński w swym dziele 
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wymienił z nazwy kolejny punkt na geograficznej mapie tego regionu. 
Chodzi tu o sam Żywiec23, choć informacja ta była nader skąpa, zamyka
jąca się tylko w jednym zdaniu, a informująca o ówczesnych właścicielach 
miasta, czyli rodzinie Wielopolskich, oraz o dawnym zastawieniu miasta 
przez Komorowskich królowej Konstancji.

23Tamże, s. 418.
24B. Chmielowski, Nowe Ateny albo Akademia wsylkiey sciencyipełna..., t. I—II, Lwów 
1745-1746; 1.1 - IV, Lwów 1754-1756.
25Por. J.M. Ślusarczyk, Obra^gór w „Nouych Atenach”Benedykta Chmielowskiego, „De Mon- 
tibus”, Katowice 1994, s. 13-24.

Wkrótce pojawił się nowy opis Babiej Góry, tym razem autorstwa 
ks. Benedykta Chmielowskiego, autora encyklopedii zatytułowanej Nowe 

Ateny24. Był to zbiór wiadomości z zakresu teologii, geografii, polityki, 
matematyki, zoologii, botaniki, mineralogii itp. Autor ukończył studia 
u jezuitów, zmarł w Firlejowie w 1763 roku i został tam pochowany. In
teresował się głównie teologią, geografią, sztuką, pisał dużo, przeważnie 
kompilował.

Geografia w Nowych Atenach zajmuje stosunkowo dużo miejsca. Wia
domości na temat gór nie odbiegają od pozostałych przytaczanych przez 
Chmielowskiego, tak jak i w innych wypadkach uczony ksiądz jest tu 
całkowicie uzależniony od opracowań, z których kompilował swe dzieła. 
Przy cytowaniu innych autorów piszących o górach był bezkrytyczny, ła
twowierny prawie do granic bezmyślności, trzeba jednak w tym momen
cie zdać sobie sprawę z ogólnego poziomu wiedzy na temat gór w Polsce 
w pierwszej połowie XVIII stulecia. W okresie gdy powstawały Nowe 
Ateny góry dopiero stawały się, jeszcze bardzo powoli, terenem eksploracji 
poznawczej i naukowej. Chmielowski nie zwiedzał opisywanych przez 
siebie terenów, zawierzył tym, którzy o nich pisali.

Rodzime góry Chmielowski przytoczył przy opisie Polski jako kraju 
i jego dwóch prowincji: Małopolski i Sarmacji, oraz przy opisie gór w ogó
le25. Góry na świecie pojawiają się na kartach Nowych Aten w kontekście opi
sów poszczególnych państw i kontynentów. Dopiero w specjalnym dwuna
stym rozdziale autor poświęcił im sporo miejsca, zaczynając od przytocze
nia opisów aż po alfabetyczny opis tych „naypryncypialnieyszych”.

W rozdziale zatytułowanym Geografia Generalna y Partykularna całego 
światapraecipue o Pols^c^e, w opisie prowincji Małopolska znajdujemy opis 
„Królowej Beskidów”: „Babia Góra, naywyższa z gór Tatrów za Lanc
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koroną, tak rzeczona iż z daleka patrzącym zdaje się Niewiasta na skały 
wierzchołku reprezentowana owcami obtoczona. Na góry tey wierzchoł
ku iest iezioro Oculis maris”26.

2‘B. Chmielowski, Nowe Ateny [...] część czwarta a drugi supplement, Warszawa 1756, s. 330.
27S. Eljasz-Radzikowski, Polscy górale tatrzańscy, „Lud” R. 3: 1887, s. 252-272.
28 H. Ułaszyn, Na Babią Górę, „Przegląd Polski” 1901, s. 67—68.
29 Geografia Dalszą Korony polskiej y W. X. Litewskiego, y tym przyległych Prowincji i Kraiów, 
Kalendarz^• •] narokpański 1768pryeyfit. zLęęów Duńczewskiego,b.m;w. 1767; opis Babiej 
Góry na s. 14-15.

Porównując oba te teksty, tj. Łubieńskiego i Chmielowskiego, widzi
my wiele zbieżności tych samych wiadomości. Trudno się temu dziwić, 
wydanie obu dzieł dzieliło zaledwie parę lat, brak było postępu w pozna
waniu Babiej Góry czy innych szczytów Beskidów. Nikt ich nie badał, 
nie starał się poznać, a ci, którzy je odwiedzali, pozostawali bezimienni 
i nie chodziło im o naukową czy poznawczą eksplorację masywu. Należy 
także pamiętać, że ani Łubieński, ani Chmielowski nie byli na Babiej 
Górze, nawet w jej pobliżu, zapewne nie byli także pobliżu innych gór, 
a wiadomości do swych dzieł czerpali głównie od Rzączyńskiego oraz 
z rozmaitych mniej czy bardziej przypadkowych informacji ustnych.

„Na góry tey wierzchołku iest iezioro Oculus maris” — ileż to wzbu
dzało później śmiechów i drwin z księdza encyklopedysty. Legendy i po
dania na temat jezior górskich mających połączenie z morzem były częste 
tak wśród górali beskidzkich, jak i tatrzańskich. Z reguły jeziora te były 

„połączone” nie z Bałtykiem, lecz z Adriatykiem. Analizując ten problem, 
Stanisław Eliasz Radzikowski doszedł do wniosku, że był on lepiej zna
ny góralom od Bałtyku, gdyż „chodzili ze swym płótnem nad morze 
Adriatyckie, gdzie sprzedawali je Turkom na żagle i wracając przynosili 
opowieści o silnym morzu”27. Chmielowski usłyszał informacje na temat 
szczytu Babiej Góry, nie wydawały mu się nieprawdziwe, więc w dobrej 
wierze je zamieścił. Dziś nas śmieszą, wtedy przyjmowano je do wia
domości jako pewne. Pewne tym bardziej, że dzisiejszy Mokry Stawek 
miejscowi górale od dawna zwali Morskim Okiem. Pisał o tym nawet 
dwieście lat po Chmielowskim Henryk Ułaszyn28 29.

Stanisław Józef z Łazów Duńczewski był autorem następnej informa
cji o Babiej Górze, którą zamieścił w swym dziele Geografia dalsza Korony 
polskieyy IKX. Litewskiego'-’. Autor pochodził z Kęt, kształcił się w Krako
wie, uzyskując w 1723 roku doktorat prawa. Katedrę matematyki i astro
nomii oraz funkcję profesora Akademii Zamojskiej objął rok później. Był 
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pisarzem niezmiernie płodnym, nieodrodnym synem epoki saskiej, raczej 
miernym autorem panegiryków, „najmniejszej prawie wartości nie przed
stawia również jego działalność pisarska na polu astronomii, znamionu
jąca najgłębszy upadek tej nauki w Polsce”30.

“A. Birkenmajer, Duńczęwski StanisławJózęfi PSB, t. VI: 1948, s. 5.
31 Por. m.in.: W. Smoleński, Kalendarze w Polsce wieku XVIII. (Przyczynek do dziejów oświaty 
w Polsce w XVIII wieku), „Biblioteka Warszawska” 1889, t. 2, s. 361—364.
32J. Kołodziejczyk, Geografia polska w kalendarzach Duńczęwskiego (1767—1770), „Ziemia”, 
R. XIV: 1929, s. 72; tegoż, Kalendarze polskie w XVIII wieku, „Ziemia”, R. XIV: 1929, 
s. 27-30.
33 Geografia Dalsza- ■■, s. 72.
34 Tamże.
35Tamże.

Sławę przyniosły mu wydawane w latach 1725—1774 tak zwane ka
lendarze31 oraz „Geografie”. Kalendarze były podręcznym informatorem 
o sprawach powszednich i odświętnych, ważnych dla jego odbiorców. 
Obszernie reprezentowana była historia naturalna i inne dyscypliny ów
czesnej nauki. Na łamach kalendarzy popularyzowano wiadomości z za
kresu historii i geografii, donoszono także o różnych kuriozach, ale jed
nocześnie o odkryciach i wynalazkach.

Wśród wydawców polskich kalendarzy w XVIII wieku postacią naj
bardziej znaną był właśnie Duńczewski. Kiedy analizuje się wiadomo
ści związane ze światem przyrody (także górami), należy stwierdzić, że 
o przyrodzie pojęcie miał bardzo mierne. Prace jego są kompilacją nie
licznych dostępnych mu dzieł, przeważnie starszych. Z drugiej jednak 
strony rację ma January Kołodziejczyk, zauważając, że kompilacje Duń- 
czewskiego są do pewnego stopnia oryginalne, znajdujemy tu wiele infor
macji, których brak u Rzączyńskiego czy Chmielowskiego32.

„Geografie” wydawano w latach 1755-1769. Nie odbiegały one zasad
niczo poziomem wiedzy, także o Beskidach, od poprzednich dzieł. Duń
czewski z nazw wymienił tylko Babią Górę. Po raz kolejny przytoczył 
wiadomość o jeziorze połączonym z morzem, lecz tym razem umiejsco
wionym nie na szczycie, lecz na stokach masywu („z jeziorka, które ma 
w sobie”33), podana została odległość od Krakowa (10 mil), znalazła się 
także informacja o najprawdopodobniej Siarczanym Źródle zwanym dziś 
Śmierdzącą Wodą, a znajdującym się po Orawskiej stronie34.

„Z tejże góry przerwy pobocznej wiatry wypadają”35, można uwa
żać, że jest to daleka reminiscencja pierwotnej źródłowej informacji na 
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temat babiogórskiej przełęczy Brona. Przy silnych południowych wia
trach, masy powietrza przeciskające się między Diablakiem i Cylem36 są 
szczególnie porywiste i z nieokiełznaną mocą spadają na północne stoki 
masywu. Osoba, która tego doświadczyła i przeżyła wichurę, mogła póź
niej opowiadać o przełęczy ze szczególnie silnymi wiatrami. Po kolejnych 
przekazach informacja ta dotarła do Duńczewskiego i ten zamieścił ją 
w swoim „Kalendarzu” jako uzupełnienie swych wcześniejszych mate
riałów. Należy sądzić, że podobnie przedstawia się sytuacja z owym „ka
miennym mleczkiem” wypływającym z góry, które następnie miało tężeć 
przy ogniu i być spożywanym. Najprawdopodobniej chodziło tu o wyrób 
żętycy z mleka owczego i koziego przez miejscowych górali pasących 
swe owce na halach babiogórskich. W „Kalendarzu na rok 1767” w roz
dziale poświęconym minerałom Duńczewski pisał: „Rubryka malarska 
na Babiej Górze [występuje - przyp. J.M.S.]”37, w następnej edycji „Ka
lendarza”, na rok 1768, zamieścił informacje na temat flory babiogórskiej, 
a ściśle jej północnych stoków: „na Babiej Górze, z tey strony od Krako
wa, rodzi się goryczka ziele, Kosaciec, korzeń maiący na łokieć y więcey, 
zowią się Fiałkowy korzeń”38.

“Dwa główne szczyty masywu babiogórskiego.
37Geografia Dalsza [...] Kalendars^na rok 1767, b.m.w. 1766, s. 11.
38 Geografia Dalsza [...] Kalendarz na rok 1768, b.m.w. 1767, s. 4.
39Tamże, s. 16.

Dla badających tematykę historii poznawania Żywiecczyzny i Beskidu 
Żywieckiego ważna jest wzmianka Duńczewskiego na temat rzeki Soły, 
po długiej przerwie jako pierwszy wspominał o innym punkcie geogra
ficznym tego regionu: „tamże rzeka Soła, z gór idzie, od Żywca miasta”39.

Mimo że informacje Duńczewskiego były na pewno ciekawe, to 
w dalszym ciągu nie pochodziły jednak od człowieka, który zwiedził 
osobiście Babią Górę, lecz tylko skompilował pewną ilość wiadomości. 
Babia Góra i reszta Beskidu Żywieckiego w dalszym ciągu czekały na 
swego odkrywcę z prawdziwego zdarzenia, który by zbadał poszczegól
ne masywy, wspiął się na główne szczyty i pozostawił w miarę rzetelne 
i dokładne opisy. W dalszym ciągu na plan pierwszy przy opisach wy
suwał się najwyższy szczyt Beskidów. Pozostałe pasma czy wierzchołki, 
nawet wysokie Pilsko czy pobliskie Police, nie były znane i zauważane. 
Oczywiście osiadła w tamtych terenach ludność znała je, zainteresowania 
jednak pozamaterialnego (hale, drewno, zioła itp.) nie budziły żadnego, 
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ich nazwy, ewentualnie podania i legendy z nimi związane, znane były 
tylko ludności miejscowej. Brak wiadomości o ich istnieniu i wyglądzie 
poza rejonami podgórskimi był powszechny. Babią Górę można było 
jeszcze widzieć z Krakowa, jej do późna ośnieżony wierzchołek unosił się 
majestatycznie ponad terenami dzielącymi miasto od jej podnóży, była 
zatem zauważana i choćby dzięki temu doczekała się kilku wzmianek. 
Inne szczyty były mniejsze, niewidoczne z rejonów „cywilizowanych”, 
zainteresowania nie budziły żadnego.

W roku 1786 ukazała się Geografia Andrzeja Ewarysta hrabiego Kuro- 
patnickiego. Był on kasztelanem, najpierw buskim a następnie bełskim, 
amatorem geografem, bibliofilem. Interesował się geografią, przetłuma
czył m.in. z niemieckiego Geografię Królestwa Polskiego i Wielkiego księstwa 
Litewskiego Buschinga wydaną w Lipsku i Dreźnie w roku 1768, ponadto 
samodzielnie opracował Geografię albo dokładne opisanie. Był to pierwszy 
polski opis geograficzno-statystyczny rodzimych ziem, wyróżniający się 
oryginalnością, różnorodnością i dokładnością informacji40. Mimo że 
Kuropatnicki mieszkał na Podkarpaciu41, to o górach wspominał margi
nalnie, co jednak ważne, nie powtarzał bezkrytycznie żadnej ciekawostki 
czy kuriozum. W opisie Cyrkułu Myślenickiego mamy tylko bardzo krót
kie wzmianki o miasteczkach Biała, Jordanów, Żywiec, jedyna wzmianka 
o Beskidzie Żywieckim to zdanie: „obfituje ten cyrkuł w góry karpac
kie”42. Identyczna uwaga odnosiła się także do cyrkułu sądeckiego43.

“S.J. Gruczyński, Ladowski Remigiusz, PSB, t. XVI: 1971, s. 251—252.
41 Por. R. Kaleta, Oświeceni i sentymentalni. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech 
Zaborów, Wrocław 1971, s. 61.
42 A.E. Kuropatnicki, Geografia albo dokładne opisanie Królestw Galicyi i Lodomerii, Lwów 
1786, wyd. 1858, s. 10.
43Tamże, s. 11.
44J. Kolbuszewski, Góry takie kamienne. Szkice o górach i ludziach, Warszawa 1972.
45 A. Łajczak, T. Nowalnicki, Jowin Fryderyk Bończa-Bystrzycki (1737—1821) astronom, meteo
rolog, hydrograf i pierwszy K!lanL Polok na Babiej Górze, „Wszechświat” 1983, z. 4, s. 88—91.

Przez pewien czas na pierwszych polskich badaczy Żywiecczyzny 
i masywu babiogórskiego kreowano Pawła Czenpińskiego44, który z po
lecenia Komisji Edukacji Narodowej miał zbierać materiały dla powsta
jącego Gabinetu Historii Naturalnej i wejść w roku 1782 na szczyt Babiej 
Góry, oraz ks. Jowina Bończę Bystrzyckiego, matematyka i nadwornego 
astronoma króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Z rozkazu wład
cy miał on badać również w roku 1782 masyw „Królowej Beskidów”45.
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Analizując tę problematykę, napotkano kilka źródeł przeczących tej opi
nii. Zamiarem Komisji Edukacji Narodowej było przeprowadzenie do
kładnych badań kraju, głównie chodziło o bogactwa naturalne. W tym 
celu przeznaczono kwotę 6000 ówczesnych złotych dla profesora historii 
naturalnej w akademii krakowskiej Jana Jaśkiewicza na badania tereno
we: „do św. Michała w roku teraźniejszym [tj. 1782 — przyp. J.M.S] obróci 
on na odprawienie ułożonej podróży dla zwiedzenia gór w wojewódz
twie Krakowskiem i Sandomierskiem będących”46. W tym miejscu należy 
bardzo wyraźnie podkreślić, że Żywiecczyzna i Beskid Żywiecki, tak jak 
i całe Karpaty Zachodnie i Podkarpacie, od roku 1772, czyli od pierwsze
go rozbioru Polski, nie leżały już w granicach Królestwa. Od dziesięciu 
lat tereny te wchodziły w skład cesarstwa Austrii. Monarchia Habsbur
gów, która już wcześniej zagarnęła pewne obszary Rzeczypospolitej, za
jęła Małopolskę po Wisłę i dolny San, tzn. część województw krakow
skiego i sandomierskiego, ruskie, bełskie po Dubienkę nad Bugiem oraz 
skrawki wołyńskiego i podolskiego aż po prawy bieg Zbrucza.

46 'Protokóły posiedzeń Komisyi Edukacyi Narodowej 1781-1785 wydał Teodor Wierzbowski, 'śfNs.- 
szawa 1915, s. 61.
47 A. Maciesza, Dr. med. Paweł Czenpiński, członek Towarzystwa dla Ksiąg Elementarnych, [w:] 
Epoka Wielkiej reformy. Studja i materiały do dziejów oświaty w Polsce XVIII wieku, red. 
S. Łempicki, Lwów—Warszawa 1923, s. 88.
48J. Kołodziejczyk, Nauki przyrodnicze w działalności Komisji Edukacji Narodowej, Warsza
wa 1936, całość sprawozdania przytoczona na s. 117—118.
49 H. Kołłątaj, Rozbiór krytyczny ząsad Historyi w początkach Rodu Rudzkiego, t. II, Kraków 
1842, s. 178-179. Por. tegoż, Rozbiór krytyczny zasad historii początkowej wszystkich ludów. 
Noty do rozprawy II, czyść I, wyd. Warszawa 1972, s. 674. Jeśli chodzi o kontynuację ba
dań, to niestety z tych ambitnych planów nic nie wyszło i na zbadanie ziem polskich 
należało poczekać jeszcze sporo czasu.

W lecie 1782 roku Jaśkiewicz w towarzystwie swego przyjaciela Pawła 
Czenpińskiego i nieznanego z nazwiska malarza wyruszyli na „pierwszą 
wyprawę naukowo-krajoznawczą”47. Z tej wyprawy Czenpiński złożył 
Towarzystwu do Ksiąg Elementarnych, a tym samym Komisji Edukacji 
Narodowej, sprawozdanie48. Także Jaśkiewicz przedstawił raport Komisji 
a ponadto wyprawę opisał dla Akademii Umiejętności w Paryżu, której 
był członkiem korespondentem: „ta podróż zaczęła się w roku 1782, mia
ła być odbywana corocznie, aż póki by nie została zwiedzona i opisana 
cała powierzchnia ziemi polskiej, w stosunkach do historii naturalnej na
leżących”49. Jak pisał Hugo Kołłątaj: „u nas Jan Jaszkiewicz [...] podczas 
swej podróży po całym powiecie krakowskiem, lelowskiem i po księstwie 
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siewierskim znalazł wszędzie [...] obfitość madreporów i innych skamie
niałych owoców morskich”50. Także Jan Śniadecki pisał o wyprawie Jaś
kiewicza, nic nie wspominając jednak o Żywiecczyźnie czy Beskidzie Ży
wieckim51. Ciekawym wreszcie dokumentem dotyczącym tej wyprawy jest 
poświęcony jej ustęp z mowy Grzegorza Piramowicza, wygłoszony w dzień 
rocznicy otwarcia Towarzystwa dla Ksiąg Elementarnych 7 marca 1783: 

„odprawili wybrani Mężowie pierwszą tę podróż po Woiewództwie Kra- 
kowskiem, nayzyżnieyszey podobno z całego Państwa w te natury skarby 
krainie, i po Woiewództwie Sandomirskiem”52. W swym sprawozdaniu 
Jaśkiewicz wyraźnie wymienił okolice, w jakich przeprowadzono badania. 
Z gór i rzek wymienia tylko rzekę górską „Minocha koło Krzesławic, milę 
od Krakowa płynąca [...] rozległe rozmaitych Marmorow Góry, a osobli
wie te pasmo Gor Porfirowych pomiędzy Górami wapiennymi na Połu
dnie, wprost przez Nową Gorę, Tenczyn, Alwernię aż do Lipowa ciągną
ce się”, dalej wspomina tylko góry występujące koło Kielc i Chęcina. Jak 
więc jasno widać, tereny objęte badaniami ograniczały się do najbliższych 
okolic Krakowa oraz obszarów położonych na północ, czyli Kielecczyzny. 
Tam tylko mógł Jaśkiewicz prowadzić swe poszukiwania, gdyż, jak już 
wspomniano, południowe tereny województwa krakowskiego znalazły 
się pod zaborem austriackim. Pagórkowate tereny położone wokół Kra
kowa zostały uznane przez badaczy jako góry. W rzeczywistości jedyne, 
które badali, były Górami Świętokrzyskimi. Za najważniejsze źródło od
noszące się do terenów badań Jaśkiewicza, a także towarzyszącego mu 
Czenpińskiego, należy uznać rachunek za ową wyprawę, jaki przedstawił 
on Komisji Edukacji Narodowej po jej zakończeniu. Analizując tekst, 
w którym zamieszczono wszystkie miejsca pobytu ekspedycji, wyraźnie 
można odtworzyć jej trasę53 *. Absolutnie nie przebiegała ona przez tereny 
Żywiecczyzny i Beskidu Żywieckiego ani nawet w ich pobliżu. Wyprawa 
odbywała się wyłącznie na terenach ówczesnego województwa krakow
skiego i sandomierskiego, wchodzących w skład Rzeczypospolitej. Poza 
jej granice, w tym także na tereny Beskidów i reszty Karpat ani Jaśkiewicz, 
ani Czenpiński nie zapuszczali się nigdy.

511H. Kołłątaj, Poybiór krytyczny zasad historii..., s. 674.
51J. Śniadecki, Żywoty uczonych Polaków, „Pisma rozmaite Jana Śniadeckiego”, 1.1, Wilno 
1818, w życiorysie Kołłątaja na s. 96.
“Cyt. za: J. Kołodziejczyk, Nauki przyrodnicze..., s. 119—120.
53J. Kołodziejczyk, Pachunek z? pierwszy wycieczkę fizjograficzną w 1782 roku, „Ziemia”,
R. XII: 1927, s. 476—477, autor zamieścił cały tekst rachunku.
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W roku 1813 w „Dodatku” do „Gazety Warszawskiej”54 zamieszczo
no relację Jana Bończy Bystrzyckiego o jego pobycie na Babiej Górze 
w dniu 8 lipca 1782 roku. Na tekst ten powoływał się Żegota Pauli, bez 
podania jego źródła55 *. Powoływano się na niego, uznając jego autora za 
pierwszego rodzimego badacza tego szczytu36. Według słów Bystrzyckie
go, miał on z polecenia Stanisława Augusta Poniatowskiego, przy okazji 
posłowania do Wiednia, wejść na szczyt celem dokonania pomiarów jego 
wysokości względem poziomu Krakowa i „Tatrów i Matrów”. Uczony nie 
dysponował wówczas, poza lunetą astronomiczną, żadnymi przyrządami 
mierniczymi ani też jakąkolwiek wiedzą teoretyczną, która by pozwala
ła takie trudne badania w ówczesnych warunkach przeprowadzić. Nie 
wiadomo, po co miałby go wysyłać Stanisław August do Wiednia ani też 
w jakim celu czynić pomiary Tatr i leżącego daleko na Węgrzech pasma 
Matra57. Absolutnie nie pozwalała także na odbycie podróży badawczej 
istniejąca wówczas sytuacja polityczna. Austria po pierwszym rozbiorze 
ściśle zamknęła swą granicę z Królestwem. Trudno zgodzić się z faktem, 
że w takich okolicznościach nawet na najwyższym szczeblu w Wiedniu 
można było uzyskać zgodę na przeprowadzenie jakichś bliżej nieokreślo
nych badań na Babiej Górze, w „Tatrach i Matrach”. Także informacje 
autora na temat szczytu góry, m. in. o widokach Krakowa i śniegach, 
brzmią wysoce niewiarygodnie, brak także wiadomości o wykonaniu 
jakichkolwiek z planowanych badań. Gdyby przyjąć, że Bystrzycki był 
na Babiej Górze rzeczywiście w roku-1782, to rodzi się pytanie, dlacze
go ogłosił to dopiero po 31 latach? Byłby to przecież znaczący wyczyn, 
godny rozpropagowania. Zamieszczenie artykułu w roku 1813 i podanie 
jako powodu chęci wytłumaczenia kolejnej powodzi wydaj e się mocno 
naciągane. Co bardzo znaczące, ewentualnych badań Bystrzyckiego nie 
wspominają ani nie powołują się na temat jego pobytu na Żywiecczyźnie 
żadni późniejsi autorzy. Dotyczy to zwłaszcza Stanisława Staszica, pierw
szego faktycznego badacza tego obszaru, to właśnie w czasie publikacji 

“„Dodatek” do 86 numeru „Gazety Warszawskiej” z 26 października 1813. 
"Rękopis w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej nr 5376, t. 3, k. 152.
“„Prace Babiogórskie 1980”, Kraków 1981, s. 29-31, s. 140-141; A. Łajczak, T. Nowal- 
nicki, jowin Fryderyk...; T. Nowalnicki, Gdy do tej Babiej Góry..., s. 9.
57 Pasmo Matra należy do Sredniogórza Północnego, położonego na północny wschód 
od Budapesztu, z najwyższą kumulacją Kekes o wysokości 1015 m n.p.m. Samo jego 
położenie wyklucza jego badania razem z Tatrami czy też z okazji domniemanej po
dróży do Wiednia.
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w „Dodatku” ukazywały się jego „Rozprawy”58. Analizując ten problem, 
należy uważać, że Bystrzycki, w momencie publikacji owego artykułu 
mający już 76 lat, zamieścił w nim nieprawdziwe informacje.

58S. Staszic, Druga rozprawa o Bieskidacb, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 1810.
59Urodzony w roku 1738 Ładowski otrzymał na chrzcie imię Stanisław, Remigiusz było 
jego imieniem zakonnym.
60 R. Ładowski, Historya Naturalna Królestwa Polskiego, ctgyli %biór krótki [...], Kraków 1783.
61J. Kołodziejczyk, Ksiącp Ładowski i jego „Historia naturalna”, „Ziemia”, R. XII: 1927, 
s. 370-373.
“Z. Kosiek, Ładowski Remigiusz PSB, t. XVIII: 1973, s. 187-188.

Pod koniec XVIII wieku ukazała się Historya Naturalna Królestwa 
Polskiego autorstwa ks. Remigiusza Badowskiego59, wydana w Krakowie 
w roku 178360. Drugie wydanie, pod nieco zmienionym tytułem, ukazało 
się także w Krakowie, lecz w roku 1804. Badowski (1738—1798), pijar, 
pedagog, przyrodnik, jest znany przede wszystkim jako autor i tłumacz 
dzieł przyrodniczych. We wstępie do Historyk.. zaznaczył, że zamierza 
w swym dziele przybliżyć geografię głównie młodzieży, gdyż jest ona 
podstawą wykształcenia. Było to niejako symptomem zmieniających się 
czasów, książki miały kształcić i dostarczać wiedzy. Było to jedno z na
czelnych zadań, jakie postawiła przed sobą literatura stanisławowska. 
Miała ona przede wszystkim uczyć i wychowywać. Taki też cel przyświe
cał Badowskiemu. Zamysł był bardzo dobry, niestety wykonanie niezbyt 
szczęśliwe. W okresie odradzania się nauk w Polsce, najżywotniejszej 
działalności Komisji Edukacji Narodowej, wydać dzieło, w którym autor 
jedynie przepisał (i to bezkrytycznie) rozmaite wiadomości od autorów 
sprzed dziesięcioleci, a ze współczesnych tylko z Krzysztofa Kluka, to co 
najmniej o pół wieku za późno. Z drugiej strony o pół wieku za wcześnie, 
gdyż nie było jeszcze tylu odpowiednich wiadomości o przyrodzie Polski, 
aby móc już pisać encyklopedie61. Całość napisana była dosyć popraw
nym językiem i cieszyła się dużą popularnością, czego dowodzi powtórne 
wydanie w roku 1804, choć autor korzystał bezkrytycznie z dzieł pisarzy 
zajmujących się wcześniej naukami przyrodniczymi i przekazał wiele ich 
przesądów, mylnych informacji i zmyślonych opisów. Część haseł została 
objaśniona prawidłowo, głównie z zakresu flory. Niektóre hasła z zakresu 
mineralogii zachowały swoje znaczenie do dnia dzisiejszego62.

Badowski przy pisaniu Historii... wzorował się głównie na Rzączyńskim 
i Kluku (Rośliny potrzebne XTTl—\Tiy). Ta niezbyt udana kompilacja spotka
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ła się z bardzo ostrą oceną współczesnych63. Praca ta jest swego rodzaju 
encyklopedią wiadomości o Polsce z dziedzin geografii, botaniki, zoolo
gii, mineralogii, rolnictwa itp. Ułożona jest w porządku alfabetycznym, od 
Długosza do Rzączyńskiego. Był Badowski o wiele ostrożniejszy od Rzą- 
czyńskiego w podawaniu informacji wątpliwych i niesprawdzonych, mimo 
to jego dzieło nie było na pewno osiągnięciem na miarę epoki oświecenia.

“Por. krytyka Ładowskiego: „Dziennik Wileński” 1827, t. II, s. 157; J. Morozewicz, 
Przegląd historyczny podręczników mineralogii w Polsce. Przedmowa do „Podręcznika Mineralogii” 
Pschermaka, Warszawa 1900, s. 47.
MR. Ładowski, Historya Naturalna..s. 43.

Badowski oczywiście sam w górach nie był, Tatry według niego „ku 
tartaryi się ciągną”, w ich jeziorach żyją ryby, które „na grzbiecie kolce 
y kości maią zielone”64. Tak jak i w poprzednim wypadku informacje na 
temat Tatr miał z „kolejnej ręki”. Ten rodzaj wiadomości na temat gór 
pod koniec XVIII wieku świadczy o wielkich dysproporcjach wiedzy 
geograficznej w społeczeństwie polskim. Z jednej strony mamy Badow
skiego i całą spuściznę po Rzączyńskim, obok tego występuje Hipolit 
Kownacki ze swoim traktatem 0 górach, gdzie postuluje jako pilne bada
nie gór pod względem mineralogicznym, opracowania ich map, mamy 
wreszcie pierwszych naukowców badających Karpaty, ci ostatni wpraw
dzie nie są Polakami, lecz wykładają na polskich uczelniach.

Jeśli chodzi o opisy Beskidów, to z Beskidu Żywieckiego uwzględnio
na została tylko Babia Góra. Analizując informacje na jej temat podane 
przez Badowskiego, dochodzimy do wniosków, że po pierwsze była to 
kolejna komplikacja tekstów poprzednich, a po wtóre, że w dalszym cią
gu Babiej Góry nie zdobyła żadna z osób mających wykształcenie. Pierw
sza kwestia nie budzi wątpliwości, wystarczy przytoczyć tekst: „Babia 
Góra jest za Krakowem, obfituje w drzewa i korzenie y rośliny rzad
kie [Długosz, Marcin z Urzędowa, Syreniusz, Rzączyński, Chmielowski 

— przyp. J.M.S], na wierzchołku iest Jezioro [Rzączyński, Chmielowski, 
Bubieński] wytryskujące ze skały. Niektóre skały podobne są kolorem 
do Agatu kamienia [Rzączyński], Nazywa się Babią Górą dlatego, że ma 
figurę z daleka patrzącym do kobiety starey, którą kamieniami na kształt 
owiec otaczaią [Rzączyński, Chmielowski]”. Z kwestią drugą jest podob
nie, Babia Góra była już w pewnym sensie znana, mówiono o niej i pisa
no, Badowski do swej Historii Naturalnej zbierał najnowsze materiały i to, 
że pisząc o Babiej Górze, posłużył się tekstami starymi, świadczy o tym, 
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że nowych nie było. Nie znalazła się zatem żadna osoba, która by zwie
dziła górę osobiście i pozostawiła opis. Wydarzenie takie odbiłoby się 
głośnym echem pośród ówczesnych erudytów interesujących się światem 
gór. Byłby to wyczyn jak na ówczesne czasy wielki i wiadomość o nim 
bez wątpienia dotarłaby do Ładowskiego i pozwoliła na korektę tekstu.

Zawdzięczamy natomiast Ładowskiemu informację na temat Pilska. 
Ważne jest, że ewentualny czytelnik mógł poznać kolejną górę z pasma 
Beskidu Żywieckiego, gdyż jak pamiętamy, dotychczasowi autorzy ogra
niczali się prawie wyłącznie do Babiej Góry. Z drugiej strony zamiesz
czona informacja o Pilsku była niczym innym, jak przytoczeniem wprost 
opisu Rzączyńskiego, co zresztą Ładowski uczciwie zaznaczył65.

65 R. Ładowski, Hisfotya Naturalna...
“B. Hacquet, Neustephysikalisch-politische Reisen in den Jahren 1787—1795 durch die dacischen 
und Sarmatischen oder Nordlichen Karpaten, Nurnberg 1774. t. VI, o Babiej Górze patrz 
s. 109-110.
67 Swe badania opublikował w dziełach Physikalisch-nietallurgische Abbandlung iiber die Ge- 
birge und Bergmerke in Ungam, Berlin-Stettin 1780 oraz Mineralogiscbe Bemerkungen von den 
Karpathen, 1.1—II, Wien 1791 i 1794, wyd. 2 w 1816. W tym ostatnim dziele znalazła się 
krótka informacja na temat Babiej Góry. Nie wszystkie zamieszczane przezeń informa
cje były w pełnym stopniu wiarygodne.

Na informacjach przytoczonych przez Ładowskiego kończą się 
osiemnastowieczne zapisy rodzimych erudytów dotyczące Beskidu Ży
wieckiego. W tym czasie tereny te stały się już miejscem najwcześniej
szych badań terenowych. Pierwszymi uczonymi, którzy znaleźli się na 
szczycie Babiej Góry i badali Karpaty Zachodnie, w tym także omawiane 
tu pasmo66, byli naukowcy zagraniczni: Baltazar Hacquet, z pochodzenia 
Bretończyk, w latach 1787—1805 profesor Uniwersytetu Lwowskiego oraz 
austriacki uczony Johan Fichtel67. Polskim badaczem, który rozpoczął 
badania terenowe w Beskidzie Żywieckim i pozostawił pierwsze szero
kie i wiarygodne opisy był Stanisław Staszic. Miało to jednak miejsce na 
początku XIX wieku.
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Sebastian Nikiel

Góry 
pochylone w pokłonie 
ku zachodu pożodze 

zapatrzone w to piękno 
umilkły w ciszy 

zielonych świerków

Nawet wiatr pędzący 
wśród koron drzew 

zadumany przycupnął 
na ukwieconej łące

Tak i ja... 
zamyślony nad tym cudem 
spoglądając na zatopione 
w błękitach i granatach 

zbliżającej się nocy szczyty gór 
usiadłem wśród traw i wonnych ziół 

sycąc swe serce i karmiąc duszę

I tak w pokorze 
spoglądając na kolejne 
akty spektaklu trwałem 

aż złoto w pąsy — pąsy w błękity 
niepostrzeżenie się odziały

Skrajem nieba granatu 
kosz niosąc pełen gwiazd 

szła ku dogasającej pożodze
- noc -

Stęknęła cichutko 
zmęczona dniem ziemia 

przypominając że czas odejść 
powrócić w doliny do ludzi 
w sercu zabierając ze sobą 
wszystkie te dary natury 
karmiące mnie swą siłą 
od nowa każdego dnia...

(4.10.2015
Zachód słońca - zbocza Sokołówki, Beskid Mały)



OcaCić od zapomnienia

■^1

; L^e»





Jan Skłodowski

Schronisko Warszawskiego 
Klubu Narciarskiego 

w Rafajłowej

T
|ak zwykle bywało — a może i jest tak jeszcze nadal? — że każde góry, 
te bliższe nam geograficznie, ale też i bardziej odległe, miały swe 

„kultowe” schroniska. Tę ich „kultowość”, więc niepowtarzalny 
i przyciągający niczym magnes klimat, tworzyli ludzie — niezwykłe osobo

wości pionierów na górskich szlakach, którzy znajdowali w nich schronie
nie podczas zarówno naukowych eksploracji, jak i ambitnych turystycznych 

„wyryp”. Oni to, wypełniając je górską codziennością zatrzymanego w swej 
drodze wędrowca, zderzoną z majestatycznym dookolnym krajobrazem, 
tworzyli podczas niekończących się schroniskowych wieczorów ich mit i le
gendę. Zapisane lub odciśnięte jedynie w ich pamięci, czasami zaś utrwalo
ne tylko na coraz to bardziej wyblakłej fotografii, ponieśli w przyszłe lata 
często jako jedyny ślad czasu, który „się minął”.

Tatry miały swe „kultowe”, nie jedyne zresztą, schronisko nad Mor
skim Okiem, Czarnohora — na Zaroślaku. W Rafajłowej zaś, u stóp 
Gorganów (powiat nadwórniański w województwie stanisławowskim), 
było schronisko Warszawskiego Klubu Narciarskiego, zwane potocznie 
oraz utrwalone w literaturze i przekazie jako WKN1. Istniało wyjątko

1 Podstawowe Informacje na temat tego schroniska znajdują się w następujących publi
kacjach: Schronisko UPK.N. w Rafajłowej, „Turysta w Polsce” 1938, rok IV, nr 2. Warsza- 
wa-Kraków, s. 11; D. Dyląg, Gorgany. Przewodnik, Pruszków 2008, s. 93—94; Ł. Quirini- 
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wo krótko w stosunku do innych schroniskowych żywotów — bo od 
końca zimy 1938 roku do początku lata 1941. Jednakowoż jego czas 

„minął się” z wyjątkową nieodwołalnością, nie tylko z powodu całko
witego materialnego zniknięcia obiektu z powierzchni ziemi w tragicz
nych wojennych latach i związanych z nimi mrocznych zdarzeń, ale 
też i skutecznego zatarcia się pamięci o nim wskutek znalezienia się 
Gorganów, w następstwie powojennej zmiany granic państwowych, na 
terenie Ukrainy (wpierw będącej radziecką republiką, obecnie — nie
podległym państwem) oraz zmiany nazwy miejscowości z Rafajłowej 
na Bystrycię. Zdarzenia te — o paradoksie! — spowodowały, że „kulto- 
wość” tego schroniska, mimo krótkiego czasu jej wykreowania, nie tyl
ko szybko osiągnęła dojrzały wymiar, ale też jej świadomość nie uległa 
zupełnemu zatarciu w ciągu minionych dziesięcioleci. Dziś, gdy coraz 
liczniejsi turyści z Polski, ale też i z samej Ukrainy, wędrują po Gorga
nach i odwiedzają z powodów historycznych także i dawną Rafajłową — 
w 2014 roku obchodzono tam uroczyście jubileusz 100-lecia walk Le
gionów Polskich — przywołanie historii tego obiektu jest jak najbardziej 
uzasadnione.

Gorgany, do dziś uważane za najdziksze góry Europy, nie miały roz
budowanej sieci schroniskowej, nawet u schyłku lat międzywojennych, 
gdy baza ta była szersza niż obecnie. Ponadto leżąca u ich podnóża Ra- 
fajłowa, wsławiona legionowymi walkami późniejszej II Brygady, zwanej 
Karpacką lub Żelazną, na przełomie .lat 1914/15, stawała się coraz bar
dziej znaną miejscowością letniskową, a z czasem i narciarską. Coraz licz
niejsze rzesze turystów i harcerzy wędrowały gorgańskimi szlakami, od
wiedzały tamtejsze legionowe pomniki ze sławnym Krzyżem Legionów 
na, jak to wtedy określano, Przełęczy Pantyrskiej (faktycznie Rogodze 
Wielkie) na czele, organizowano też zimowe marsze huculskim szlakiem 
II Brygady Legionów. Ponadto Rafajłowa nie tylko znajdowała się w węźle 
lokalnych szlaków turystycznych wiodących na Sywulę, Bojaryn, Maksy- 
miec, Płoskę, Poleński, Doboszankę, Czarną Klewę, Bratkowską, Gropę, 
Durnię, w doliny Salatruka, Doużyńca, wreszcie przez dolinę Rafajłowca 
na graniczną wówczas Przełęcz Rogodze Wielkie, ale także na głównym 
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szlaku karpackim imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, co u schyłku lat 
trzydziestych wydatnie przyczyniało się do wzrostu ruchu turystycznego. 
Tak więc, mimo istnienia na miejscu kwater noclegowych u miejscowych 
Hucułów czy w oberży Wundermanna oraz kilku mniejszych stacji tu
rystycznych (jak np. Towarzystwa Szkoły Ludowej, schroniska Robotni
czego Towarzystwa Turystycznego czy „Przyjaciół Przyrody”), potrzeba 
wzniesienia nowoczesnego, obszernego obiektu schroniskowego stawała 
się coraz bardziej uzasadniona.

Miejsce na jego budowę wybrano z rozmysłem — w pobliżu centrum 
wsi i stacji kolei wąskotorowej z Nadworny, ale też na uboczu, na wzno
szącej się powyżej toru kolejowego wiodącego od przysiółka Pryłuki lo
kalnej kulminacji, w miejscu dającym szeroki widok na pasma górskie 
otaczające wieś oraz nieco z wysokości na nią samą rozlokowaną w roz
szerzającej się tu dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej. W bezpośredniej 
bliskości planowanego obiektu istniały również odpowiednie warunki 
terenowe dla urządzenia narciarskich pólek ćwiczebnych. Wysokość nad 
poziom morza tego miejsca wynosiła 760 m.

Schronisko zostało wzniesione w latach 1937—38 przez Warszaw
ski Klub Narciarski (jako pierwszy taki klub powstały w Polsce poza 
górami), zarejestrowany jako organizacja w 1923 roku po wydzieleniu 
się z Warszawskiego Towarzystwa Narciarskiego. Siedziba Klubu, zrze
szającego w 1938 roku ok. 500 członków, a wśród nich instruktorów 
oraz sędziów narciarskich, posiadała warszawski adres przy ul. Marszał
kowskiej 97 m. 2 — w mieszkaniu Edyty Wargenau, aktywnej członkini 
Klubu. Prezesem jego od 1930 (źródła podają daty 1929 lub 1930) do 
1944 roku, więc w okresie budowy schroniska, był pochodzący z kur- 
landzkiej szlachty inż. architekt Wacław Weker2, absolwent Wydziału 
Architektury w Szkole Sztuk Pięknych w Paryżu, a następnie w Poli
technice Warszawskiej, zdobywca wielu nagród na konkursach i autor 
licznych architektonicznych realizacji. Warszawski Klub Narciarski miał 
już zresztą nieodległe doświadczenia z budową tego typu obiektów — 
w latach 1930—34 z jego inicjatywy i według projektu prezesa Wacława 
Wekera powstało schronisko na Polanie Chochołowskiej w Tatrach.

2 Wacław Weker — biogram w Wikipedii.

Projekt schroniska w Rafajłowej został wykonany w 1936 roku przez 
Wekera jako jego kolejna realizacja schroniskowej architektury, przy bu
dowie zaś wspierał projektanta inżynier dróg i mostów Maksymilian 
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Dudryk-Darlewski3, absolwent Politechniki Lwowskiej, znany taternik, 
fotograf, aktywny w krzewieniu sportu i turystyki. Ponadto w pracach 
organizacyjnych związanych z budową tego obiektu czynnie uczestni
czyło rodzeństwo — wspomniana wyżej Edyta i Borys Wargenauowie4. 
Miejsce posadowienia obiektu wymagało wyrównania i wypoziomowa- 
nia ze względu na naturalną pochyłość terenu, co uzyskano przez lokalne 
podsypanie ziemią, tworzącą w efekcie wyraźne skarpy od strony jego 
spadku. Następnie ekipa geodezyjna wytyczyła odcinki znaczące zarys 
fundamentów. Prace te zostały wykonane najpewniej w 1936 roku, mało 
natomiast prawdopodobne, że wiosną roku następnego — wtedy bowiem 
szły już pełną parą prace budowlane. Budowa schroniska, starannie 
zorganizowana, była sprawnie prowadzona w kalendarzowych latach 
1937—38, ale też przez okres niewiele przekraczający jeden rok. Jedno
cześnie miała też poparcie wysokich czynników rządowych, hołdujących 
lansowanej i modnej wówczas idei łączenia narciarstwa z wyjazdowymi 
imprezami, a wyrażającej się hasłem „narty-dancing-brydż”, więc wice
ministra komunikacji płk. inż. Aleksandra Bobkowskiego i naczelnika 
Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji, Henryka Szatkowskiego, 
który wsparł realizację projektu znaczną subwencją. Kamień węgielny 
pod schronisko położono wiosną 1937 roku, latem zaś stanął jego zrąb 
zwieńczony „wiechą” ze świerczyny, a zdarzeniu temu nadano uroczystą 
oprawę. Przybyli na tę okazję liczni goście, wśród nich znalazł się wicemi
nister Bobkowski. Wewnątrz budynku, w ich obecności, został przez płk. 
Franciszka Trzepałkę odczytany akt erekcyjny, a następnie, po złożeniu 
podpisów — poświęcony przez księdza Józefa Smaczniaka, proboszcza 
rzymskokatolickiej parafii w Nadwornie (do której należała Rafajłowa

3 Maksymilian Dudryk-Darlewski — biogram w Wikipedii.
4 Ze względu na dotychczasowy brak publikacji na temat tych osób przedstawia się ich 
krótkie biogramy. Edyta Wargenau (ur. w 1901 roku) i Borys Wargenau (ur. w 1903), 
dwoje z czworga dzieci Edmunda i Marii z d. Wróbel, ukończyli gimnazjum w War
szawie. Edyta była aktywną działaczką Warszawskiego Klubu Narciarskiego. W czasie 
okupacji czynna w PCK oraz w podziemiu niepodległościowym. Po wojnie przez wiele 
lat prowadziła sekretariat Klubu. Zmarła w Warszawie w wieku 92 lat. Borys w czasie 
II wojny światowej dotarł z Rumunii do Francji, gdzie walczył na linii Maginota. Na
stępnie przebywał w Anglii, był żołnierzem w dywizji gen. Maczka, po zakończeniu 
działań wojennych osiadł w tym kraju. Dalsze lata życia spędził w Australii (dokąd 
wyjeżdżał dwukrotnie), gdzie zmarł ok. 1997 roku. Polskę odwiedził trzy razy (po raz 
pierwszy w 1975, ostatni w latach 80.). Notatka autora z rozmowy z Włodzimierzem 
Wargenauem z 20 i 30.07.2015.
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Poświęcenie aktu erekcyjnego schroniska - ksiądz proboszcz Józef Smaczniak 
(w białej komży) i miejscowy ksiądz greckokatolicki, trzeci od prawej — Borys 
Wargenau (w białej koszuli z krawatem, oparty o słup), szósty od prawej — 
wiceminister Bobkowski (w jasnych pumpach i jasnych skarpetach). Lato 1937 r. 

(autor fotografii nieznany)

z jej filialną kaplicą) oraz miejscowego kapłana greckokatolickiego. Na
stępnie wiceminister Bobkowski dokonał uroczystego wmurowania aktu 
erekcyjnego w fundament schroniska, po czym uczestnicy spotkali się 
z cieślami — Hucułami — na poczęstunku zorganizowanym na budowie.

Prace posuwały się na tyle szybko, że pierwsi goście zjawili się w nie
wykończonym schronisku już na święta Bożego Narodzenia. W niespełna 
dwa miesiące później, 17 lutego 1937 roku, dokonano poświęcenia schroni
ska i oddano go do eksploatacji. Warszawski Klub Narciarski zorganizował 
przyjazd gości i narciarzy — na tę okoliczność, w przeddzień imprezy, więc 
16 lutego, wyjechał o godz. 16.45 z Warszawy specjalny pociąg wiozący jej 
uczestników na cztery dni w Karpaty Wschodnie. Inauguracja schroniska 
WKN została połączona z odbywającym się już od kilku lat w Rafajłowej 
marszem narciarskim Huculskim Szlakiem II Brygady Legionów Polskich 
współorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny, Pol
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ski Związek Narciarski oraz Urząd Wychowania Fizycznego i Przyspo
sobienia Wojskowego. Dla upamiętnienia natomiast rozgrywających się 
w Rafajłowej legionowych walk, nowo powstałe schronisko przyjęło imię 
Drugiej Karpackiej Brygady Legionów Polskich - „ku pamięci bohater
skich zmagań w okolicach Rafajłowej naszych legionów w okresie wielkiej 
wojny i dla uwiecznienia nieśmiertelnego czynu legionowego”5.

5 Schronisko UZK.N. w Rafajłowej...

Schronisko było obszerną drewnianą budowlą zrębową wzniesioną 
w stylu huculskiej graydy - jak wspomniano, przez miejscowych majstrów. 
Stanowiły ją ustawione w czworobok cztery elementy architektoniczne 
okalające wewnętrzny odkryty dziedziniec. Trzy z nich to ustawione 
w podkowę skrzydła użytkowe, których ściany tworzył wieniec z drew
nianych bali, czwarty zaś to frontowe, także z bali, ogrodzenie z cen
tralnie usytuowaną bramą, z przeprutymi w nim, po obu jej stronach, 
zespołami trzech niewielkich masywnie obramowanych okien, przyda
jących kompleksowi znamiona obronności. Skrzydła budowli, parterowe, 
z wyniosłymi poddaszami - dwupoziomowym w skrzydle środkowym 
i wyposażonymi w okna mansardowe przykrywał stromy, wysunięty ku 
przodowi, kryty starannie drobnym gontem dach, w którego kalenicach 
rysowały się murowane kominy. Gontami także pokryte było ogrodzenie 
i brama. Zarówno całość budowli, jak i jej detale, m.in. półszczyty środ
kowego skrzydła zdobione dwukolorową drewnianą mozaiką, ozdobnie 
wykonane drzwi wejściowe z dekoracją promieniście ułożonych w ich 
górnej części listew wspartych na łuku kryjącym monogram „WKN”, 
uskokowe profilowanie rysiów i podpór stropu przyokapowej części da
chu wydatnie wysuniętej przed płaszczyznę, fasady czy geometryczny 
ornament cięty w futrynach okien ogrodzenia, są przykładem starannej 
huculskiej ciesiołki zawierającej wiele elementów zdobniczych miejscowej 
proweniencji.

Schronisko, którego kierownikiem został członek Klubu Borys War- 
genau - z wykształcenia technik-mechanik, także parający się ambitnie 
fotografią, miało 60 miejsc noclegowych (według niektórych źródeł 160, 
co jest liczbą przesadzoną). Na parterze znajdowały się: duża jadalnia, 
świetlica, dwie kuchnie (główna i turystyczna), narciarnia, pomieszczenia 
gospodarcze oraz biuro i mieszkanie kierownika obiektu. Na drugiej kon
dygnacji mieściło się osiem zbiorowych pokoi noclegowych, zaś na trzeciej 
(w skrzydle środkowym) - cztery. Schronisko miało nowoczesną, zwłasz-
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„Wiecha” na zrębie obiektu. Na lewo na górze — na belce siedzi Borys Wargenau. 
W otworze okiennym, na prawo od belki — stoi Edyta Wargenau. Na dole, drugi od 
lewej (stoi wewnątrz) - kpt. Franciszek Trzepalko. 1937 r. (autor fotografii nieznany)



Schronisko W.K.N. Widok od północnego wschodu 
(pocztówka fotograficzna, autor nieznany, wydanie z lat 1938—39)

Schronisko W.K.N. - elewacje południowo-zachodnia i południowo-wschodnia 
(pocztówka fotograficzna, autor nieznany, wydanie z lat 1938-39)



cza w tamtych latach na Huculszczyźnie, infrastrukturę - instalacje bieżą
cej wody zimnej i ciepłej umożliwiające wyposażenie obiektu w umywal
nie i natryski oraz centralne ogrzewanie, co czyniło obiekt całorocznym. 
Oprócz funkcji ściśle schroniskowych obiekt udzielił także pomieszczeń 
stacji ratunkowej TKN (Zimowego Górskiego Pogotowia Ratunkowego 
Towarzystwa Krzewienia Narciarstwa) oraz miejscowej placówce KOP 
(Korpusu Ochrony Pogranicza). Częstymi bywalcami schroniska byli 
oczywiście członkowie Klubu, także członkowie rodziny kierownika — 
i tak np. Stanisława Wargenau, żona Edmunda, młodszego brata kierow
nika, dorywczo pełniła funkcję gospodyni obiektu, posiadającego zresztą 
stały personel pomocniczy. Schronisko WKN odwiedzało coraz więcej 
górskich wędrowców oraz narciarzy, a ono samo pojawiło się na licznych 
fotografiach takich autorów, jak często bywający latem i zimąw Rafajłowej 
Adam Lenkiewicz, Maksymilian Dudryk-Darlewski czy Antoni Smiałow- 
ski - prace ich chętnie reprodukowano w postaci fotowidokówek (pocz
tówek fotograficznych). Renoma schroniska rosła, dzięki czemu stawało 
się coraz bardziej znanym miejscem na turystycznej i narciarskiej mapie 
Polski. Jako ciekawostkę można wreszcie dodać, że były tam dwa schroni
skowe psy — białe owczarki o imionach Żaba i Żuraw.

Ten krótki okres świetności obiektu został brutalnie przerwany je- 
sienią 1939 roku. Już we wrześniu, ze względu na wybuch wojny, fre
kwencja turystyczna w Rafajłowej zmalała praktycznie do zera. Już wcze
śniej, bo jeszcze w sierpniu, odmaszerował z placówki KOP stacjonującej 
w WKN-ie oddział jej żołnierzy wraz z dowódcą — kapitanem Kazimie
rzem Bartyńskim (zginął później w Katyniu). Budynek WKN-u stał opu
stoszały, jedynym jego mieszkańcem, a zarazem i opiekunem, był jego 
dawny kierownik Borys Wargenau. Niebawem przyszli sowieci, począt
kowo bali się jednakże do schroniska wejść z obawy, że zostało wcześniej 
podminowane — po pewnym jednak czasie, z nastaniem mrozów, zostało 
zajęte przez wojsko. Urządziło ono w budynku schroniska miejsce zbor
ne dla zatrzymanych na granicy (w rejonie Płoski czy Pantyru) przecho
dzących przez zieloną granicę na Węgry uciekinierów z okupowanego 
kraju, przede wszystkim zaś przeprowadzanych przez kurierów oficerów 
i żołnierzy wojska polskiego. Szybkie konne sowieckie patrole na znak 
dany świetlną racą z granicy przybywały na nią, dokonując aresztowań 
i zabójstw. Żywi byli sprowadzani pod bronią do WKN-u, poddawani 
brutalnym przesłuchaniom, a następnie odsyłani koleją leśną do NKWD 
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w Nadwornej, ciała zaś zwożonych saniami zabitych na granicy, a być 
może też i ofiar przesłuchań, grzebali w pobliżu schroniska. Ślad tych 
tragicznych pochówków nie zachował się, najstarsi mieszkańcy Rafajło- 
wej także nic tu nie potrafią pomoc - jako dzieci w czasie wojny, tak jak 
i dorośli, ze strachu z dala omijali budynek schroniska. Borys Wargenau 
został z WKN wysiedlony, zamieszkał wtenczas na krótko w budynku 
nadleśnictwa, tzw. „Hallerówce”, pracował zaś w piekarni Juhasa na Pry- 
łukach (przysiółek Rafajłowej). Jeszcze jesienią 1939 roku opuścił on Ra- 
fajłową, przedostając się z pomocą Cyganów przez Węgry do Rumunii. 
Po niedługim czasie powrócił jednak do Rafajłowej, nie ujawniając się 
- przebywał tam bardzo krótki czas i po przekonaniu się o grożącym mu 
ze strony sowieckich władz niebezpieczeństwie opuścił ją definitywnie, 
by podobną co poprzednio drogą dotrzeć na Zachód. W „Hallerówce” 
ukrył, pod jednym z dolnych stopni drewnianych schodów wiodących na 
strych, zawinięte w gazetę rodzinne dokumenty i zdjęcia, m.in. swej żony 
i córki. Odkryte przypadkowo przez przedwojennego polskiego nadle
śniczego (który jeszcze mieszkał w Rafajłowej), pozostały w tej skrytce 
i nigdy już do właściciela nie trafiły.

Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej pod koniec czerwca 1941 roku 
spowodował szybką ucieczkę „pierwszych” sowietów. Oprócz licznych, 
wysadzonych przez nich w powietrze mostów, podpalili też szereg budyn
ków, a wśród nich schronisko WKN (tu należy zdementować pojawiającą 
się drukiem informację, że spłonęło w 1944 roku podczas walk polskiej 
partyzantki z Niemcami). Jego powolny pożar trwał długo, ogień widocz
nie nie był sprawnie podłożony, więc budynek zaczął dymić dopiero po 
upływie dwunastu godzin. Spłonął doszczętnie, ludzie bowiem obawiali 
się go ratować z obawy o ewentualnie założone materiały wybuchowe6.

6 K. Chrzanowska-Grzesińska, S. Chrzanowski, Wspomnienia Rafajłowej %lat 1939-1943, 
.Lwowskie Spotkania. Społeczno-Kulturalny Kwartalnik Polski na Ukrainie” 2013, 
nr 4.

W nowej, zaistniałej po zakończeniu wojny, sytuacji politycznej i po 
zmianie granic państwowych odbudowa obiektu nie wchodziła w rachu
bę. Natomiast atrakcyjne miejsce jego posadowienia zostało wykorzy
stane do wzniesienia zupełnie nowego budynku służącego administracji 
tamtejszych lasów. W ten to sposób dopełniła się historia legendarne
go WKNu, którego istnienie, potwierdzone dawnymi, przedwojennymi 
zdjęciami, pozostało jedynie w ginących wspomnieniach rodzin dawnych 
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tamtejszych bywalców i pamięci najstarszych, z roku na rok coraz mniej 
licznych mieszkańców dawnej Rafajłowej - tych, którzy wyjechali z niej 
do Polski, i tych pozostałych w obecnej Bystryci.

Autor serdecznie dziękuje Pani Krystynie Chrzanowskiej-Grzesińskiej z Wrocławia 
za przekazanie mu wraz wieloma ważnymi informacjami na temat przedwojennej Ra
fajłowej także dokumentalnych fotografii tamtejszego schroniska WKN. Kieruje też 
słowa podziękowania do Pani Barbary Wargenau z Warszawy i Pana Włodzimierza 
Wargenaua z Komorowa za życzliwe udzielenie wiadomości dotyczących postaci Bo
rysa Wargenaua (kierownika schroniska WKN w Rafajłowej) i jego rodziny. Ponadto 
wyraża Panu Włodzimierzowi Wargenauowi wdzięczność za udostępnienie do publi
kacji zdjęć ze zbioru rodzinnego oraz cierpliwe i długie rozmowy, podczas których, 
jako uczestnik tych historycznych już zdarzeń, wskazał osoby ze swej rodziny występu
jące na archiwalnych zdjęciach i uściślił nieopisane dotąd fakty dotyczące schroniska 
WKN w Rafajłowej.



SC

'r
,r

'4

i* -

Hucuł z Rafajłowej



Jan Skłodowski

Legenda z dawnej 
Huculszczyzny

W
iara w zjawiska i moce nadprzyrodzone, czary, gusła i prak
tyki magiczne były nie tylko dawniej, ale nawet czasami 
i obecnie są ściśle związane z życiem duchowym Hucułów.

Objawiają się one i okazują wręcz niezbędne zwykle w przełomowych 
momentach życia, także trudnych, niesionych przez pierwotne żywioły, 
zagrożeniach, by je „oswoić”, opanować czy nawet zapobiec im. Wtedy 
to fantazja, pobudzana grozą zjawisk otaczającej dzikiej natury, kazała 
zaludniać wyobraźnię tajemniczymi stworzeniami, wokół których snuła 
najrozmaitsze, przekazywane z pokolenia w pokolenie, legendy. Takimi 
właśnie stworami były na Huculszczyźnie wowkuny (wowk. — wilk), znane 
też i gdzie indziej pod złowrogą nazwą wilkołaków — budzących strach 
okrutnych i mściwych istot, będących przemienionymi w wilki ludźmi. 
Jedną z legend o nich zapisałem na początku grudnia 2015 roku w poło
żonej u stóp Gorganów Rafajłowej — bajda ta żyje z dawien dawna wśród 
tamtejszych Hucułów, a przywołała mi ją mieszkanka wsi, Natalia Ba- 
biuk, jako zasłyszaną w dzieciństwie od swych przodków.

Gazda, co był wowkunem

Dawno temu, gdy do Rafajłowej nie przyjejdjali jestęcty turyści, a Huculi nie 
wiedzieli, je poga ich wsią istnieje szeroki świat, gagda gagdynią £ przysiółka 
Kłempusge nybrali się napołojone w oddaleniu od ich domostwa sianojgcie. Był tedy 
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cąas letnich sianokosów, pogoda od dłu^s^ego czasu harna, dobra więcpora na ^bra
nie wysuszonego siana i ułożenie go w postaci kształtnej kopicy. Gazda ągazdynią 
przynieśli więc potrzebne do tej pracy narzgdzja — widły oraz grabie osadzone na 
mocnych kijach, by w razie czego można było ich użyć do odpędzenia wałęsających się 
w okolicy wilków. Wnet przystąpili do pracy. On podawał widłami siano, ona ząś, 
stojąc na już narzuconym, układała kolejne jego warstwy rozgarniając je sprawnie 
grabiami, dzięki czemu kopicą szybko się powiększała, a gazdynia znajdowała się 
coraz nyżęj nad ziemią.

Wpewnym momencie mążjej oznajmił, żę bardzo jest zmęczony i musi napić się 
wody, a ponieważ nic do picia nie wzjęli, musi ją zostawić i udać się do zagrody dla 
krótkiego odpoczynku i ugaszenia pragnienia. Gdy odszedł, gazdynia nie układała 
nowych warstw siana — nikt ich jej nie podawał, leczjedynie ugniatała stopami i wy
równywała grabiami już ułożone. Aż tu, w niedługi cząspo odejściu gazdy, poczuła 
wpierw lekkie, ale też dziwne szarpnięcie za tył spódnicy. W pierwszej chwili nie 
Zwróciła na nie większej uwagi, wydało się jej, śęe być moje zączępiła nią o jakiś 
uschły, znajdujący się w sianie badyl. Ale gdy pojawiło się kolejne, i w dodatku silniej
sze, obejrzała się do tyłu — i... zamarła ąe ZdAZy-... Ujrzała zą sobą wilka, który 
wspinając się przednimi łapami na kopicę dosięgał swą rozwartą paszczą spódnicy, 
i sząrpał ją kłami coraz bardziej zawzięcie. ■■■ Przemogła jednak paraliżujący ją 
strach i, wymachując grabiami, zączęła krzyczeć, by odpędzić w ten sposób napastni
ka, wzywając jednocześnie męża do szybkiego powrotu i wyratowania jej opresji. To 
wystarczyło, by wilk dal za wygraną i umknął w las. Gazdynia zajęła się przerwaną 
pracą, tym spokojniejsza, Żę i gagcla powracał już od strony zabudowań. Nie obeszło 
się jednak, by mężowi nie uczyniła wymówki: „jak mogłeś, Iwanie — rzekła — mnie 
tu samą na odludziu zostawić? Ledwo odszedłeś, zakradł się cichaczem wilk i po
szarpał mi odzienie—popaść jak ztyłu wygląda..Na to gazda nic nie odryekł, 
tylko się do żony szeroko uśmiechnął... a ona zobaczyła, że między Pubami miał 
pozaczepiane barwne nitki zjej spódnicy....

Jak tu więc nie wierzyć, że wilkołaki naprawdę istnieją?



Józef Durden

Sekcje fachowe Towarzystwa 
Tatrzańskiego — współtwórcami 

osiągnięć organizacji

M
inął wiek od czasu utworzenia ostatniego ze specjalistycznych 
ugrupowań członków Towarzystwa Tatrzańskiego. W począt
ku XX wieku, w końcu trzeciej dekady istnienia Towarzystwa, 
w kręgu członków ożywiło się dążenie do rozszerzenia i ukierunkowania 

działalności w górach, zwłaszcza w Tatrach i na rzecz Tatr, stosownie do 
oczekiwań, zaistniałych potrzeb i tendencji. Kształtująca się przez lata 
myśl o uaktywnieniu członków stała się rzeczywistością. Postępowało 
zespolenie ich działań ukierunkowanych na realizację wspólnych celów. 
Poczynając od roku 1903, zaczęły samorzutnie powstawać specjalistycz
ne ugrupowania członków Towarzystwa określane jako sekcje fachowe. 
Dynamiczny rozwój zespołów ludzi gór o podobnych zainteresowaniach 
sprawił, że wkrótce stały się one silnymi i pożytecznymi ogniwami macie
rzystej organizacji, znacząco zmieniającymi jej oblicze przez rozszerzenie 
zakresu działalności. Twórcami nowych ugrupowań byli aktywni człon
kowie TT, znawcy rozlicznych zagadnień górskich, ludzie wielkich pasji, 
możliwości, świadomi potrzeby dokonania doniosłych czynów w Ta
trach, Zakopanem i Towarzystwie. Sekcje fachowe pokaźnie wspomo
gły realizacje nowych, zwiększonych zadań programowych Towarzystwa. 
Przejmując część obowiązków Wydziału (Zarządu) TT, podejmowały 
działania wykraczające poza zakres podstawowych celów statutowych, 
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ustalonych zamierzeń, ożywiły i uatrakcyjniły program, przyczyniły się 
do zyskania prestiżu i znaczenia Towarzystwa w kraju i poza granicami. 
Pierwszy formalnie zatwierdzony 19 marca 1874 roku statut Galicyjskie
go Towarzystwa Tatrzańskiego nie zawierał zapisu o możliwości tworze
nia sekcji specjalistycznych. Kolejny statut organizacji, uprawomocniony 
niebawem 8 października 1874 roku, oprócz skrócenia nazwy o przy
miotnik „Galicyjskie” określił nowe korzystne możliwości działania 
wynikłe z postanowienia paragrafu 6.: „Towarzystwo Tatrzańskie może 
ustanawiać oddziały albo sekcje w różnych miejscowościach naszego 
kraju, stosownie do uznanej potrzeby, na podstawie niniejszego statutu 
z reprezentacją od Zarządu Głównego niezależną”'. Pierwszy oddział TT 
powstał dwa lata później, w roku 1876 w Stanisławowie. Walery Eliasz, 
długoletni, aktywny członek Wydziału TT, wcześnie dostrzegł potrzebę 
istnienia sekcji i dążył do ich zawiązania. Utworzenie pierwszej sekcji 
nastąpiło, gdy w kręgach doświadczonych turystów wysokogórskich wy
krystalizowały się nowe idee i dążenia rozszerzenia ruchu wspinaczko
wego, jednocześnie narastała świadomość potrzeby wzmożenia ochrony 
przyrody górskiej, zachowania walorów krajobrazowych oraz bogactwa 
wartości góralszczyzny. W drugiej dekadzie XX wieku dojrzała koncepcja 
tworzenia następnych grup specjalistycznych. W latach 1903—1914, utwo
rzono sześć sekcji fachowych Towarzystwa Tatrzańskiego. Dopełnieniem 
tych ugrupowań było okresowe włączenie TOPR w strukturę organiza
cyjną TT.

Sekcje fachowe prowadziły ukierunkowaną działalność, określoną 
w osobnych statutach zatwierdzonych przez Wydział TT. Przynależność 
do sekcji była uwarunkowana członkowstwem w Towarzystwie. Człon
kowie oprócz składek (wkładek) opłacanych w Towarzystwie, uiszczali 
także opłaty w sekcjach, w kwotach ustalonych przez poszczególne za
rządy. Ugrupowania te tworzyli naukowcy z ośrodków akademickich 
Krakowa i Lwowa, wytrawni znawcy zagadnień górskich i regionalnych.

Sekcje utrzymywały stały kontakt i współpracę z Towarzystwem po
przez swych reprezentantów delegowanych do Wydziału TT. Poszcze
gólne sekcje działały na podobnych zasadach jak oddziały, dysponowały 
własnymi funduszami, tworzonymi oprócz składek, także z własnych 
dochodów: opłat za kursy, prelekcje, wycieczki, wydawnictwa, oraz sub
wencji Towarzystwa, dotacji różnych instytucji oraz darowizn osób pry-

1 „Pamiętnik TT” R. I: 1876, s. 10.
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watnych. Członkowie sekcji mieli prawo noszenia stosownych odznak, 
posiadania legitymacji uprawniających do korzystania z określonych 
zniżek w schroniskach i na imprezach organizowanych przez bratnie 
sekcje. Sekcje miały własne pieczątki, znaki, natomiast SN PTT także 
sztandar. Na łamach numerów „Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskie
go” zamieszczono sprawozdania z działalności z uwzględnieniem spraw 
finansowych, skład zarządu sekcji, komisji kontrolującej, wykazy człon
ków zwyczajnych i honorowych. Okresy istnienia sekcji, uwarunkowane 
sytuacją polityczną, potrzebami i zaangażowaniem członków, wynosiły 
od dwóch do ponad stu lat. Ewenementem istnienia Sekcji Narciarskiej 
PTT było i pozostaje to, że przetrwała i zachowała nazwę w latach po 
rozwiązaniu macierzystej organizacji PTT. Sekcje korzystały ze wsparcia 
organizacyjnego, finansowego oraz lokalu Towarzystwa w Dworcu Ta
trzańskim w Zakopanem.

Jan Gwalbert Pawlikowski, czołowy działacz władz Towarzystwa 
i sekcji, członek dożywotni i honorowy TT, przemawiając w roku 1913 
z okazji 40-lecia Towarzystwa i 10-lecia utworzenia pierwszej sekcji TT, 
wskazał, że „Głównym wyrazem przekształcania i odmładzania Towa
rzystwa jest powstanie sekcji... Z jednej strony posiadają one wolną od 
wszelkiego biurokratyzmu autonomię, przy której bujnie i swobodnie 
rozwijać się mogą, z drugiej nie są one oderwanymi od pnia odłogami, 
ale zespolone organizacyjnie, z tym pniem poprzez udział w Wydziale 
Centralnym, wzmacniają jego żywotność i siłę”2.

2 W. Szajnocha, J.G. Pawlikowski, Czterdzieści lat istnienia Towarzystwa Tatrzańskiego 1873— 
1913, Kraków 1913 s. 33.

Dobrze rozumiana autonomia sekcji, w całym okresie ich istnienia, 
umożliwiała swobodne podejmowanie decyzji i realizację własnych am
bitnych zamierzeń zgodnych z ideą Towarzystwa. Ludzie gór różnych za
interesowań rozwijali ukierunkowane formy wielostronnej i pożytecznej 
działalności, zgodnej z duchem czasu, wymogami postępu, oczekiwania
mi społeczności osób zainteresowanych górami i góralszczyzną. W koń
cu XIX i na początku XX wieku członkowie Towarzystwa, a także am
bitni sympatycy, goście Zakopanego wykazywali aktywność w Tatrach, 
zwłaszcza w uprawianiu turystyki górskiej i taternictwa (wówczas słowa 
te były równoznaczne). Zakończyła się era wycieczek bez programu. Wy
ruszano w góry z ambitnie określonym zamiarem, coraz częściej zabie
rając linę do asekuracji podczas wspinaczek. Taternikom towarzyszyli 

219



góralscy przewodnicy, ich działalność w czasie wspinaczki miała coraz 
częściej charakter partnerstwa. Brakowało ugrupowania integrującego 
entuzjastów karkołomnych wspinaczek tatrzańskich. Z tego środowiska 
wysunięto myśl zorganizowania pierwszego ugrupowania fachowego ta
terników, w maju 1903 roku powstała

SEKCJA TURYSTYCZNA TOWARZYSTWA 
TATRZAŃSKIEGO

zrzeszająca ambitnych, odważnych członków Towarzystwa. Przyjęła ona, 
iż jedynym celem statutowym będzie „praca około rozwoju turystyki 
polskiej, szerzenie wśród ogółu zamiłowania do taternictwa i ułatwianie 
zwiedzania Tatr”. Inicjatorem wzmożenia ukierunkowania taternictwa 
i nadania mu formy organizacyjnej był Dionizy Bek, redaktor tygodni
ka „Przegląd Zakopiański”, członek Towarzystwa Tatrzańskiego. Na jego 
propozycję w końcu marca 1902 roku spotkali się przebywający wówczas 
w Zakopanem: prof. Ciąglewicz, J. Chmielewski, A. Lewicki, M. Lima
nowski, W. Szukiewicz, A. Modliński, M. Brensztein, przewodnik K. Ba
chleda i sam inicjator. Postanowiono opracować stosowny kwestionariusz 
dla zaawansowanych turystów górskich i propagować idee taternictwa na 
łamach powyższego czasopisma.

W odpowiedziach ankietowanych dominował pogląd o konieczno
ści „zawiązania w Zakopanem klubu turystycznego, mającego za zadanie: 
«stworzyć rodzimy typ turystyki i zająć się rozwojem taternictwa polskiego»”.

Kolejne spotkanie osób zainteresowanych odbyło się 12 sierpnia 
1902 r. w Dworcu Tatrzańskim TT i zakończyło przyjęciem projektu 
utworzenia przy Towarzystwie „Sekcji Turystycznej” oraz utworzeniem 
Tymczasowego Zarządu Sekcji. Walne Zgromadzenie członków Towarzy
stwa Tatrzańskiego z 27 kwietnia 1903 roku powołało do życia „Sekcję 
Turystyczną TT”. Namiestnictwo c.k. we Lwowie zatwierdziło statut re
skryptem z 28 maja 1903 roku, a następnie zwołane 25 lipca 1903 roku 
Ogólne Zgromadzenie członków „Sekcji Turystycznej Towarzystwa Ta
trzańskiego” dokonało wyboru Zarządu i sekcji w składzie: J. Chmielow
ski (przewodniczący), dr Z. Balicki (z-ca przewodniczącego), A. Garlicki 
(sekretarz), prof. T. Łopuszański, ks. W. Gadowski, W. Pizański, dr J. No
wicki. W kolejnych latach funkcję przewodniczącego zarządu sekcji spra
wowali: ks. W. Gadowski (1904-05), T. Łopuszański (1905-07), K. Pa
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nek (1907-09), Z. Klemensiewicz (1909-11), M. Smoluchowski (1911-12), 
J. Czerwiński (1912—19), W. Goetel (1919—21 i 1934—35), M. Świerz (1921— 
28), S. Komornicki (1928—30) oraz K. Piotrowski (1930-34).

W pierwszym roku istnienia sekcji grono członków tworzyło 38 ta
terników, oprócz wyżej wymienionych członków Zarządu należeli do 
niej znani ludzie gór, także prof. S. Ponikło (wiceprezes Wydziału TT), 
W. Barabasz, W. Eliasz-Radzikowski, M. Kirkor, J. Nowicki, L. Świerz, 
K. Englisch, J. Ficher, dr K. Jordan, T. Korniłowicz, S. Krygowski, 
K. Lutosławski, B. Romaniszyn. Swoistą ciekawostką był udział jednej 
kobiety, Anny Szyszłowiczowej i brak na liście członków sekcji głównego 
inicjatora jej utworzenia — redaktora Dionizego Beka (ze względu na stan 
zdrowia wówczas nie podejmował wypraw w Tatry). W następnym roku 
wskutek odejścia grupy „niemłodych” taterników lista członków skróciła 
się do 19 nazwisk, w tym gronie było 7 członków zarządu. Odnotowano 
dopiero w roku 1907 znaczny wzrost liczby członków Sekcji (59 osób). 
Rok później dwukrotnie wydłużyła się lista członków (118 osób). Gro
no pań tworzyły wówczas ambitne taterniczki: Helena Dłuska, Jadwiga 
Januszkiewicz, Wanda Jerominówna, Irena Pawlewska, Elżbieta Trenkle- 
równa oraz znana noblistka Maria Skłodowska. Swoistą niezwykłością 
było zwiększenie liczby członków sekcji, w czasie gdy wprowadzono 
ograniczenia w przyjmowaniu członków, polegające na spełnieniu okre
ślonych wymogów, m.in. wykazaniem się znajomością Tatr, przejściem 
tras taternickich, wejściem na szczyty ponad 2000 m n.p.m. oraz reko
mendacji członka wprowadzającego. W początkowym okresie sekcja 
była rodzajem klubu turystycznego, otwartego dla wszystkich członków 
Towarzystwa. Zagrożenia tudzież nieszczęśliwe wypadki w górach wy
wołały apele o wnikliwe weryfikowanie kandydatów na członków sekcji. 
Około 1908 roku Sekcja Turystyczna TT, zachowując pierwotną nazwę, 
wprawdzie coraz mniej adekwatną do wyodrębniającego się taternictwa, 
przekształcała się w poniekąd ekskluzywny klub taternicki. Jan Gwalbert 
Pawlikowski, w latach młodości zamiłowany taternik, następnie publicy
sta, zwolennik ochrony przyrody tatrzańskiej, pisząc w roku 1913 o daw
nej turystyce tatrzańskiej, stwierdził: „Dzisiaj na przeciwnym krańcu, na 
zupełnie odmiennej postawie wytworzył się nowy typ wyrosły ponad 
przeciętną turystykę, nowy typ «taternicki», którego wyrazem jest Sekcja 
Turystyczna Towarzystwa w dzisiejszej swojej postaci zamkniętego klu
bu. Ten «ezoteryzm» turystyczny wymagający od swoich członków szcze
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gólnych kwalifikacji, jest wielce szanowny i potrzebny, jako uwieńczenie 
turystyki, jako pepiniera i propaganda kwalifikacji nadprzeciętnych”3. 
Członkowie penetrowali skalne urwiste drogi, wyszukując możliwości 
nowych wejść na szczyty.

3 Tamże, s. 34—35.

Opisy wypraw taternickich oraz roczne sprawozdania z czynności 
sekcji publikowano na łamach „Pamiętnika TT”.

Znaczącym wydarzeniem wydawniczym Sekcji Turystycznej TT było 
ukazanie się w roku 1907 pierwszego numeru „Taternika” - fachowego 
czasopisma o tematyce turystyki wysokogórskiej, taternickiej, z czasem 
alpinistycznej. Rozwojowi taternictwa towarzyszyło ścieranie się poglą
dów dotyczących idei istoty ruchu wysokogórskiego. Czasopismo stało 
się swoistym forum wymiany poglądów, polemik, prezentacji dokonań 
i opisów przezwyciężania problemów. Niezwykłością edytorską, potwier
dzającą w pełni słuszność wydawania „Taternika”, pozostaje to, że po 
ponadwiekowym okresie publikacji oraz pomimo przekształceń Sekcji 
i zmian wydawców czasopismo zachowało pierwotne tytuł i charakter. 
Aktualnie fachowe pismo „Taternik”, cenne źródło historii turystyki wy
sokogórskiej taternictwa i alpinizmu polskiego, ukazuje się jako organ 
Polskiego Związku Alpinizmu. Członkowie Sekcji Turystycznej Towa
rzystwa Tatrzańskiego opłacając składki (2 korony — waluty austriackiej) 
otrzymywali egzemplarze „Taternika” bezpłatnie, ponadto przysługiwały 
im prawa m.in. udziału w zebraniach, uczestnictwa w wycieczkach zbio
rowych i małych grupach organizowanych pod egidą Sekcji, korzystania 
ze zbiorów bibliotecznych (książek, map, czasopism), a także z wszel
kiego rodzaju udogodnień: porad, wypożyczalni sprzętu turystycznego- 
-taternickiego oraz... noszenia odznaki Sekcji, co wówczas było oczy
wistym powodem do dumy. Odznaki — widomy znak przynależności 

— wprowadzono w pierwszym roku istnienia zorganizowanej grupy. Sek
cja Turystyczna TT korzystała z lokalu w Dworcu Tatrzańskim w Za
kopanem, tamże prowadzono punkt informacji turystycznej, bibliotekę 
i wypożyczalnię sprzętu. Sekcja przejęła nadzór nad przewodnictwem 
tatrzańskim, prowadziła nabór, szkolenia, egzaminy przewodników ta
trzańskich, dokonywała wpisów kwalifikacyjnych do ich książeczek 
służbowych. W przypadkach nieporozumień rozpatrywała zażalenia tu
rystów i rozwiązywała spory. Taternicy zrzeszeni w Sekcji Turystycznej 
TT zajmowali się szczegółowym badaniem Tatr pod względem topogra
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ficznym, rozpowszechnianiem zebranych wiadomości, wydawaniem wła
snych publikacji dotyczących taternictwa, także map, fotografii w formie 
albumów i pocztówek.

Nakładem Sekcji Turyst. TT w roku 1910, ukazała się książka Mie
czysław Karłowicz w Tatrach, zawierająca zbiór pism i fotografii słynne
go kompozytora, notabene aktywnego członka Sekcji, zaginionego rok 
wcześniej w lawinie śnieżnej pod Małym Kościelcem. Trzy lata później 
wydano drukiem Zasady taternictwa Zygmunta Klemensiewicza. Staraniem 
Sekcji Turystycznej w latach 1925—26 ukazał się Przewodnik po Tatrach Wy
sokich wydany w 4 tomach o łącznej ilości 571 stron tekstu i rysunków, 
opracowany przez J. Chmielowskiego i M. Świerża. Sekcja Turystyczna 
TT przyczyniła się do wydania drukiem pracy J. Chmielowskiego prze
znaczonej dla taterników Przewodnik po Tatrach. Inną formą popularyzacji 
taternictwa były cyklicznie organizowane odczyty, pokazy widoków gór
skich, spotkania z ciekawymi ludźmi gór. W ciągu długich lat istnienia 
sekcji grono jej członków tworzyli wybitni Polacy, których nazwiska po- 
zostają znane nie tylko w kraju. Oprócz wcześniej wymienionych nazwisk 
należy odnotować udział w sekcji także ludzi skądinąd dobrze znanych, 
a mianowicie oprócz wcześniej wymienionej Marii Skłodowskiej, także: 
Tadeusza Boya-Żeleńskiego, dr Karola Jordana, Rafała Malczewskiego, 
Eugeniusza Romera, Władysława Skoczylasa, Kazimierza Przerwę-Tet- 
majera, Juliusza Żuławskiego, Zygmunta Klemensiewicza i Tadeusza 
Smoluchowskiego.

Tuż przed I wojną światową należało do sekcji 113 taterników. W la
tach wojny, z przyczyn oczywistych, opustoszały Tatry oraz raptownie, 
o około 80% zmniejszyła się lista członków Towarzystwa Tatrzańskiego 
oraz niemal analogicznie ilość członków ST TT. Gremium Sekcji tworzy
li ludzie z kręgu inteligencji: pracownicy naukowi, artyści, inżynierowie, 
lekarze, prawnicy, literaci i ksiądz. Członkowie zamieszkiwali w Galicji, 
najliczniej w Krakowie, także we Lwowie, Bochni, Zakopanem i Warsza
wie (Królestwo Polskie).

W pierwszej dekadzie XX wieku w każdym roku zwoływano Ogólne 
Zgromadzenie ST TT. Podejmowane uchwały doprowadziły do zmiany 
statutu Towarzystwa 19 czerwca 1911 roku, co umożliwiło reprezento
wanie oddziałów i sekcji stosownie do ich wielkości podczas Walnych 
Zgromadzeń Towarzystwa Tatrzańskiego.
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Po odzyskaniu niepodległości kraju rozszerzono nazwę Towarzy
stwa Tatrzańskiego o przymiotnik „Polskie”, analogicznie uległa zmianie 
nazwa Sekcji Turystycznej TT na PTT Zarząd Główny PTT, zgodnie 
z uchwałą Walnego Zjazdu Towarzystwa, powierzył Sekcji Turystycznej 
opiekę nad turystyką górską i nadzór nad przewodnictwem tatrzańskim. 
Po latach stagnacji odżywał ruch taternicki, stając się coraz bardziej 
atrakcyjnym zajęciem młodego pokolenia w górach. Modnym naśladow
nictwem taterników przez wielu snobów tamtych czasów było chodzenie 
po Zakopanem z liną na ramieniu i... ograniczenie „wypraw”, a raczej 
spacerów po Krupówkach, i odwiedzin... kawiarni.

Zmieniony statut zaostrzył kryteria przyjmowania członków. Przyję
cie do Sekcji uwarunkowano poparciem 3 członków i akceptacją Zarządu. 
Członek adept, by zyskać prawa członka zwyczajnego, musiał wykazać się 
doświadczeniem taternickim, przejściem jako pierwszy na linie przynaj
mniej podczas trzech dłuższych tras określonych jako dość trudne.

Rozmowy taterników o celowości i potrzebie wyjazdów w góry euro
pejskie, a także Andy i Himalaje powracały coraz częściej. W roku jubile
uszu 25-lecia Sekcji Turystycznej jasno z nadzieją i przekonaniem formu
łowano poglądy o przyszłości taternictwa i przeobrażeniu go w alpinizm, 
andynizm i himalaizm. Erę polskiego alpinizmu poprzedziło nawiązanie 
w roku 1929 współpracy Sekcji Turystycznej PTT z Sekcją Taternicką 
AZS w Krakowie4, a w następnym roku z Kołem Wysokogórskim Od
działu Warszawskiego PTT.

4 Specjalistyczne czasopismo „Taternik”, wydawane jako organ ST PTT, w tym czasie 
zostało jednocześnie organem Sekcji Taterniczej AZS w Krakowie.

W latach trzydziestych XX wieku członkowie ST PTT wielokrotnie 
wyruszali w Alpy, pierwszą wyprawę zorganizowano w roku 1931. Za
inaugurowanie działalności alpejskiej zostało uwieńczone przejściem 
kilku urwistych ścian skalnych, m.in. La Meije (3982 m n.p.m.) przez 
W. Birkenmajera, J.K. Dorawskiego, J. Gołcza, J.A. Szczepańskiego. Było 
to drugie całkowite przejście południowej 900-metrowej ściany. Był to 
wspaniały start działalności wspinaczkowej alpinistów ST PTT, dobrze 
rokujący dalsze sukcesy w wysokich górach świata. Istotnym dokonaniem 
członków ST PTT, przy współudziale alpinistów z KW OW PTT i wspar
ciu Zarządu Głównego PTT, było zorganizowanie w roku 1933 pierw
szej polskiej wyprawy w góry pozaeuropejskie. Uczestnicy: S. Daszyński, 
K. Narkiewicz-Jadko (kierownik wyprawy), S. Osiecki i W. Ostrowski, 
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weszli na najwyższy szczyt kontynentów amerykańskich — Aconcagua 
(6960 m n.p.m.). W nazewnictwie tej części Andów przyjęto i zachowały 
się określenia miejsc, m.in. Lodowiec Polaków upamiętniający pionier
skie dokonania Polaków w tych górach.

Kontynuacja organizowania wypraw alpinistycznych wymagała kon
solidacji i unifikacji polskiego ruchu wysokogórskiego. Pierwotna nazwa 
ugrupowania taterników — „Sekcja Turystyczna TT” — po latach stała się 
anachroniczna, właściwie w potocznym znaczeniu „turystyczna” nigdy 
nie była. Od zarania istnienia dominował nurt turystyki wysokogórskiej 
i taternictwa. Po 32 latach działalności taternickiej i alpinistycznej, w roku 
1935, dostosowując określenie adekwatne do działalności, przyjęto na
zwę „Klub Wysokogórski PTT”. Renomowane wówczas stowarzyszenie 
zrzeszało 167 taterników, alpinistów. Powyższe grono „bractwa od liny” 
tworzyło 138 doświadczonych taterników, 15 seniorów wyróżnionych 
tytułem „Członek Honorowy” oraz 14 adeptów, określanych mianem 

„członek-uczestnik”.
W strukturze Klubu działały koła: w Warszawie zrzeszające 93 człon

ków, w Krakowie 59 członków i w Zakopanem 15 członków. Alpiniści 
Klubu Wysokogórskiego PTT uczestniczyli i osiągali sukcesy, zdobywając 
dziewiczy szczyt Nevado Ojos del Salado (6885 m n.p.m.) podczas drugiej 
wyprawy w Andy na przełomie lat 1936/37. Działalność wspinaczkową 
w Alpach kontynuowano w latach 1936, 1937, 1938, 1947. W czwartej de
kadzie XX wieku Klub organizował wyprawy w góry Kaukazu, następnie 
członkowie uczestniczyli w wyprawach naukowo-badawczych w warun
kach zgoła polarnych na Spitsbergenie oraz w tropikalnych warunkach 
w górach Ruwenzori w Afryce. Ogromnie śmiałym przedsięwzięciem 
było zorganizowanie pierwszej polskiej wyprawy w roku 1939 w Hima
laje, uwieńczonej wejściem na Nanda Devi East (7434 m n.p.m.). Bliż
sze informacje o osiągnięciach członków Sekcji Turystycznej TT/PTT 
zamieszczono w 22. tomie „Pamiętnika PTT”. Organizowanie wypraw 
przez Sekcję, a następnie Klub Wysokogórski PTT, wymagało zdobycia 
znacznych funduszy. Pozyskiwano na ten cel pieniądze od osób prywat
nych, instytucji. Głównym sponsorem zawsze było PTT, przeznaczając 
coroczne stałe dotacje. Ponadto Zjazd Delegatów Towarzystwa w roku 
1932 jednomyślnie uchwalił wniosek ST PTT o utworzenie „Funduszu 
alpinistycznego im. M. Świerża”, obligatoryjnie zasilanego przez oddziały 
PTT, stosownie do ich wielkości, kwotami od 20 do 200 zł rocznie. Dwie 
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dekady wcześniej odnotowano na łamach „Taternika”: „Sekcja Turystycz
na, która dzięki, warunkom stworzonym przez Towarzystwo Tatrzańskie, 
mogła taternictwo nasze pogłębić i podnieść do wyżyn zachodnio-euro
pejskiego alpinizmu, zawsze doznawała bardzo życzliwego poparcia od 
Tow. Tatrz., uwzględniającego, o ile możliwości, wszystkie jej potrzeby”5.

5 „Taternik” 1913, z. 3.
6 M. Karłowicz, IR Tatrach, Kraków MCMX, s. VIII.
7 „Pamiętnik TT” R. XXIX: 1908, s. 87.

Bractwo od liny, entuzjaści zdobywania skalnych ścian, działali bez
interesownie. Nikt nie obiecywał im gratyfikacji. Szli w góry często z wła
snym sprzętem, powodowani pasją zdobywców, mieli pełną świadomość, 
że ich hobby jest kosztowne, nader trudne i ryzykowne. Nagrodą za trud, 
niedogodności i wyrzeczenia, ryzyko podczas długotrwałych i dalekich 
wypraw były tylko satysfakcja i uznanie w gronie ludzi gór. Od zara
nia istnienia sekcji trwała dyskusja, a nawet spory dotyczące idei, sensu 
i zagrożeń wspinania się na skalnych ścianach w dążeniu najkrótszymi 
drogami na szczyty. Poglądy na zagadnienie taternictwa zmieniały się 
okresowo i zgodnie z duchem czasu, stosownie do tendencji zapatrywań 
młodych taterników, nabywanych doświadczeń, nowych wyzwań i moż
liwości technicznych i wpływów zagranicznych. Mieczysław Karłowicz, 
z talentu i wykształcenia muzyk, kompozytor, z zamiłowania fotograf, 
narciarz, taternik (członek ST TT) niezwykle wrażliwy na majestat i pięk
no gór, był twórcą ideologii taternictwa odkrywczo-estetycznego. Jan 
Gwalbert Pawlikowski, wspomniany wcześniej czołowy taternik lat 70. 
XIX wieku, twierdził, że „Taternictwo nie siedzi w nogach, lecz w ser
cu”, uznawał także: „Ażeby być naprawdę taternikiem - trzeba przyrodę 
i piękno w ogóle, a Tatry w szczególności kochać; trzeba te Tatry znać 
i wreszcie obok zamiłowania do chodzenia po górach, trzeba mieć pewne 
ku temu kwalifikacje”6. Roman Kordys, aktywny taternik, alpinista, czło
nek zarządu ST TT, z zawodu prawnik, dziennikarz, współtwórca „Ta
ternika”, pisząc wspomnienia o wejściu na Wielki Szczyt Wideł, wyraził 
swój rzeczowy pogląd na taternictwo: „Niezapomnianych wrażeń krocie 
dały nam góry!... W górach znaleźliśmy urok grozy i niebezpieczeństw, 
czar sięgania w niemożliwość, wspaniałą radość zwycięstwa”7.

Mieczysław Świerz - redaktor naczelny „Taternika” w latach 1913-29 
(z przerwami) - był zwolennikiem nowoczesnego taternictwa, wyraź
nie dostrzegał w nim elementy sportu. Aktywny taternik, uznawany za 
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wskrzesiciela polskiego taternictwa, związany z Sekcją Taternicką AZS 
w Krakowie, następnie prezes Klubu Wysokogórskiego PTT dr Ma
rian Sokołowski na łamach „Taternika” (rok 1923—24) odpowiadając na 
własne pytanie „Czymże jest taternictwo?”, jednoznacznie stwierdził: 
„Przede wszystkim jest sportem”. Niezwykle doświadczony narciarz, 
wytrawny taternik, organizator ratownictwa górskiego Mariusz Zaruski 
twierdził: „Istotą taternictwa jest walka. Walka z przeciwnościami i nie
bezpieczeństwami świata tatrzańskiego; w konkluzji ostatecznej — walka 
z samym sobą. I z tego też powodu nie jest ono sportem”8 *.

M. Zaruski, Na bezdrożach tatrzańskich, Warszawa 1958, s. 22.
Myśli o Alpinizmie, „Taternik” 1932, z. 4.

Nieco odmienny pogląd wyrażał Jan A. Szczepański, w czasie gdy 
redagował „Taternika” w latach 1931-36. Zamieszczając w tym czaso
piśmie Myśli o Alpinizmie, stwierdził: „Najistotniejszym składnikiem wy
praw wysokogórskich jest poczucie harmonii szczęścia. Bez niej wyprawa 
stałaby się «obowiązkiem a zatem nonsensem»”’.

W okresie pierwszego ćwierćwiecza XX wieku działały w kraju róż
ne zrzeszenia taterników. W zgodnej opinii znawców zagadnienia Sekcja 
Turystyczna TT/PTT odgrywała główną rolę w polskim ruchu wysoko
górskim.

Sekcja Turystyczna była chlubą Towarzystwa, rozwijała ruch wyso
kogórski w Tatrach, zainaugurowała organizowanie wypraw w wysokie 
góry świata.

W latach II wojny światowej działalność taternicka, alpinistyczna ule
gła znacznemu ograniczeniu. Członkowie Klubu Wysokogórskiego ulegli 
rozproszeniu w krajach Europy, Afryki i Ameryki Północnej. Tam, gdzie 
były góry i możliwości, wspinali się na szczyty: J. Gołcz z towarzyszami 
działał w górach Ruwenzori; W. Ostrowski dokonał pierwszego polskie
go wejścia na główny wierzchołek „Góry złych duchów”, czyli Kiliman
dżaro (5895 m n.p.m.); taternicy J. Hajdukiewicz, M. Mischke i J. Sawic
ki utworzyli w Szwajcarii Klub „Winterthur”, dokonali około 150 wejść 
szczytowych w Alpach, wydali 5 zeszytów pisma „Taternik”. Po latach 
Bolesław Chwaściński, niegdyś członek ST PTT, notabene członek Za
rządu, współzałożyciel Klubu Wysokogórskiego Oddz. Warszawskiego 
PTT, następnie od roku 1935 aktywny członek Klubu Wysokogórskiego 
PTT, a także Polskiego Związku Alpinizmu, opublikował wnikliwe opra
cowanie Z dziejów taternictwa wydane w roku 1979. Wprawdzie wzmianko
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wał w nim o Sekcji Turystycznej TT/PTT, Klubie Wysokogórskim PTT, 
jednak pomimo znajomości zagadnień z autopsji i posiadanych predyspo
zycji nie pokusił się o osobny, choćby skromny rozdział dotyczący grupy 
taterników, alpinistów działających pod egidą Towarzystwa Tatrzańskie
go tudzież Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Klubu Wysokogór
skiego PTT. Niewątpliwie istnieje potrzeba wnikliwego opracowania 
monografii o heroicznych członkach Towarzystwa, którzy w ciągu nie
mal pierwszego półwiecza XX wieku realizowali ambitne cele w górach, 
w kraju i na świecie, bez względu na trudne warunki, zagrożenia, a nawet 
ofiary.

Swoistą prawidłowością powstania kolejnych sekcji Towarzystwa 
Tatrzańskiego było to, że członkowie ST TT współtworzyli pokrewne 
związki turystyczno-sportowe aktywnie działające nadal w okresach zi
mowych. Rodzimym odpowiednikiem powyższej Sekcji była następna:

SEKCJA NARCIARSKA TOWARZYSTWA 
TATRZAŃSKIEGO

SN TT powstała w roku 1907 jako drugie zrzeszenie w strukturze To
warzystwa. Skupiała ludzi gór zainteresowanych mało wówczas znaną 
formą turystyki i sportu zimowego. Entuzjaści narciarstwa górskiego: 
Stanisław Barabasz, Mieczysław Karłowicz, Mariusz Zaruski, działając 
w porozumieniu z Towarzystwem Tatrzańskim, utworzyli Zakopiańskie 
Toważystwo Łyżwistów. Po kilku miesiącach zmieniono nazwę na Za
kopiański Oddział Narciarzy Towarzystwa Tatrzańskiego. W pierwszym 
roku działalności zrzeszał on kilkunastu narciarzy. Przewodniczącym 
został S. Barabasz, sekretarzem M. Zaruski, członkiem Komisji Kon
trolującej M. Karłowicz. Pierwszy bezpłatny kurs narciarstwa trwał od 
25 grudnia 1907 do 2 stycznia 1908 roku.

Zajęcia dwukrotnie w ciągu dnia prowadził por. H. Bobkowski, na
stępnie, gdy on zachorował, zajęcia z 49 narciarzami kontynuował M. Za
ruski. W drugim etapie nauki i doskonalenia jazdy w trudniejszych wa
runkach górskich, trwającym do 10 kwietnia 1908 roku, uczestniczyło 
67 osób10, w tym 55 panów i 12 pań. Zainteresowanie kursem wykazało 

10 M. Zaruski, Na bezdrożach tatrzańskich...
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5 przewodników, lecz tylko Stanisław Gąsienica Byrcyn uzyskał potwier
dzenie umiejętności jazdy na nartach.

Kurs przyczynił się do zwiększenia grona członków ZON TT. W spra
wozdaniu według stanu na 25 kwietnia 1908 roku odnotowano udział 
21 narciarzy, w tym dwie panie: Leokadię Czerwińską! Jadwigę Stupnicką. 
Naukę jazdy na nartach początkowo prowadzono metodą „alpejską”, czyli 
z jednym długim kijem bambusowym do podpierania się i odpychania. 
Wprowadzony niebawem nowy sposób, określany jako „szkoła norweska”, 
polegający na korzystaniu z dwóch kijków podczas jazdy, okazał się bar
dziej praktycznym, bezpiecznym i przydatnym zarówno podczas wycie
czek wysokogórskich oraz zawodów. Narciarze zrzeszeni i sympatycy zi
mowej turystyki w Tatrach podczas kilku wycieczek dokonali pierwszych 
wejść szczytowych na nartach. W roku 1908 dokonano pierwszego wej
ścia zimowego, zdobywając szczyt Żółtej Turni (2087 m n.p.m.). Podczas 
następnych wypraw zimowych osiągnięto na nartach kolejno: Kościelec, 
Wołoszyn, Krzesanego i Ciemniak. W roku 1909 pozostawiono ślady nart 
na: Kamienistej, Złocistym, Batyżowieckim oraz Turni Śląskiej.

W następnym sezonie zimowym odnotowano wejścia na: Granat 
Przedni, Mnicha, Orlą Basztę, Starorobociański Wierch, Kończystą nad 
Jarzębczą, Raczkową Czubę, także Kozi Wierch i Rysy. Doświadcze
ni narciarze wyruszali na dłuższe trasy, m.in. od Jeziora Szczyrbskiego 
przez Grzebień Polski do Zakopanego. Kolejna zmiana nazwy stowarzy
szenia narciarzy zakopiańskich nastąpiła w roku 1911. Spełniając wymóg 
statutu Towarzystwa Tatrzańskiego, przyjęto właściwe określenie „Sekcja 
Narciarska Towarzystwa Tatrzańskiego”. Po odzyskaniu niepodległości 
po zakończeniu I wojny światowej rozszerzono nazwę o człon „Polskie”, 
analogicznie uzupełniono nazwę Sekcji Narciarskiej PTT. Zarząd Sek
cji Narciarskiej dzierżawił w okresach zimowych schroniska tatrzańskie, 
wcześniej czynne wyłącznie w okresach letnich. Wpierw uporządkowa
no i zaopatrzono w prowiant i opał schroniska na Hali Gąsienicowej, 
w Dolinie Pięciu Stawów Polskich oraz szałas na Kalatówkach. W roku 
1909 wydzierżawiono od Zarządu Dóbr Zakopiańskich szałas na Pysznej 
(1270 m n.p.m.), wkrótce przerobiony na schronisko, które w późniejszym 
czasie przeszło na własność SN PTT. Organizowanie w sezonach zimo
wych rocznie kilku kursów narciarskich, rozpoczynając w stałym ter
minie świątecznym, powodowało zwiększenie zainteresowania „białym 
szaleństwem” oraz dynamiczny, niemal dwukrotny na przestrzeni dwóch 
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lat wzrost grona członków sekcji. W roku 1911 lista zrzeszonych narciarzy 
zawierała nazwiska 120 osób, rok później 133 — w tej liczbie 12 pań. Tego 
roku podjęto uchwałę ograniczającą nabór osób przypadkowych. W pro
tokołach odnotowano wprowadzenie wyższych wymogów niżeli stawia
nych w okresie do I wojny światowej. W roku 1912 statut (cytat zgodny 
z dawną pisownią) stanowił, że „[...] członkiem Sekcji może być osoba, 
która wykaże się praktyczną znajomością jazdy na nartach, zdolnością do 
samodzielnego chodzenia i oryentowania się w górach i znajomością Tatr 
w zimie, oraz zgodnie z regulaminem przedstawi wykaz zrobionych w zi
mie wycieczek. Poza tern, według tego regulaminu członkiem czynnym 
może być również osoba, pracująca naukowo, literacko, artystycznie lub 
na polu fotografii, jeżeli działalność jej ma związek z Tatrami w zimie. 
Uczestnikiem może być każdy i posiada wszystkie prawa z wyjątkiem 
prawa głosowania na Ogólnych Zgromadzeniach Sekcji”11.

11 Sprawozdanie SN TT, „Pamiętnik TT” R. XXXIV: 1913, s. XXVIII.

Rozwój SN TT wpływał na stan dochodów Sekcji utrzymywanej ze 
składek, opłat za kursy, noclegi w schroniskach, wypożyczanie sprzętu 
i pokazy przeźroczy. Fundusz Sekcji zasilały subwencje Towarzystw Ta
trzańskiego, Związku Towarzystw Turystycznych, a także Ministerstwa 
Robót Publicznych i osób prywatnych. W sezonie 1909/1910 dochody 
i rozchody Sekcji Narciarskiej TT wynosiły 1030 koron 03 hal. Środki fi
nansowe wydawano na wykonanie serii pocztówek z zimowymi widoka
mi Tatr, druk własnych publikacji, subsydiowanie wykonania przeźroczy 
do celów szkoleniowych i pokazów oraz wspieranie imprez sportowych 
i turystycznych wycieczek narciarskich.

W roku 1912 wydano Przewodnik po terenach narciarskich Zakopanego 
i Tatr z mapą w skali 1:75000, opracowany przez M. Zaruskiego oraz 
tego samego autora Uwagi o zachowaniu się na wycieczkach gimowych w Tatry 
w 23. tomie „Pamiętnika TT”.

Rok 1910 był przełomowy w działalności programowej SN TT, odtąd 
uwzględniano wyczynowy charakter narciarstwa i udział członków w im
prezach sportowych. Zarząd Sekcji wpłacając 200 koron austr., wspomógł 
zorganizowanie Międzynarodowego Dnia Narciarskiego w Zakopanem. 
Z zapałem przystąpiono do zorganizowania zawodów, zaplanowanych 
13 marca. Staranne przygotowania zniweczył... brak śniegu. Dwa tygo
dnie później Komitet Krakowskiego Koła Karpackiego Towarzystwa 
Narciarzy zorganizował odrębne zawody. Zaproszeni zawodnicy SN TT 
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zdobyli wówczas pięć nagród. Narciarze sekcji uzyskując pomyślne wyni
ki, rozpoczęli trwającą nadal erę sukcesów sportowych12.

12 Nadal istnieje SN PTT Zakopane 1907, lecz działa jako samodzielny klub sportowy 
poza strukturą organizacyjną reaktywowanego PTT.
13 „Pamiętnik TT” R. XXXIII: 1912, s. XXXIV-XXXV.

Głównym celem działalności SN TT określonym przez założycieli 
miało być „budzenie i uprawianie sportu narciarskiego, zimowej turysty
ki górskiej i ułatwianie zwiedzania Tatr w zimie”. W sprawozdaniu sekcji 
za sezon 1910/11 w rozdziale VII (Zawody) stwierdzono: „Urządzanie 
zawodów narciarskich nie leży bezpośrednio w zakresie naszej działalno
ści; nie lekceważymy ich jednakowoż, jako ważnego czynnika populary
zującego narciarstwo i dlatego nie uchyliliśmy się od obowiązku wzięcia 
udziału w ich urządzeniu”13.

Zamiar rywalizacji sportowej narciarzy świtał od zarania istnienia 
Sekcji Narciarskiej TT, działającej wówczas jako Zakopiański Oddział 
Narciarzy TT. W dalszej części powyższego sprawozdania odnotowano: 
„Myśl urządzenia, czyli tzw. Dnia Narciarskiego nie była nową. Już w roku 
1908 w Zakopiańskim Oddziale narciarzy omawiano kwestyę wyścigów 
narciarskich w Zakopanem i naznaczono je wówczas na r. 1909. Śmierć 
wiceprezesa oddziału nieodżałowanej pamięci Mieczysława Karłowicza, 
odsunęła je znowu na rok przyszły”.

Z upływem lat zastanawiano się nad rozgraniczeniem i wyodrębnie
niem nurtu sportowego i turystycznego sekcji.

Znakomici narciarze startując w barwach SN TT, podczas licznych 
zawodów w kraju i poza granicami, tudzież uzyskując dobre wyniki, 
wpływali na kształtowanie tendencji sportowej, która niebawem stała się 
dominująca. Do roku 1914 grono przodujących zawodników SN TT two
rzyli: H. Bednarski, J. Borkowski, T. Bujak, J. Ciułacz, J. Małachowski, 
A. Pawłowski, S. Zubek. Czołową grupę pań startujących w zawodach 
stanowiły: E. Michałowska,}. Małachowska oraz H. Warmińska (w roku 
1911 zajęła I miejsce w biegu pań). W tym czasie grono zwolenników 
narciarstwa turystycznego tworzyli: T. i M. Smoluchowscy, R. Kordys, 
M. Dudyk, Z. Klemensiewicz, M. Lerski, J. Maślanka, W. i F. Goetlowie, 
a także S. Barabasz, M. Zaruski i S. Zdyb. Wprawdzie pierwsi w roku 1906 
powołali sekcję narciarskę członkowie Oddziału TT „Beskid” w Nowym 
Sączu, następnie narciarze Oddziału Czarnohorskiego TT w Kołomyi. 
Jednak wkrótce znakomite sukcesy sportowców SN TT w Zakopanem, 
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uzyskiwane w kraju i poza granicami, przyczyniały się do wzrostu po
pularności tego zrzeszenia narciarzy w Towarzystwie Tatrzańskim oraz 
pokaźnie wpłynęły na rozwój narciarstwa i sportów zimowych w kraju.

W sezonie 1932/33 wskutek zmian statutu PTT utworzono przy od
działach 17 sekcji narciarskich skupiających 719 członków. W ciągu sześciu 
lat zwiększyła się ilość sekcji do 26, natomiast liczba zrzeszonych narciarzy 
osiągnęła 3813. Sekcje i Koła Narciarzy działały przy Oddziałach i Ko
łach PTT w: Białej, Bielsku, Cieszynie, Częstochowie, Drohobyczu, Gorli
cach, Jaremczu, Jordanowie, Kołomyi, Krakowie, Lwowie, Łodzi, Pozna
niu, Przemyślu, Rabce, Rzeszowie, Sanoku, Skoczowie, Skole, Sosnowcu, 
Stanisławowie, Stryju, Tarnowie, Warszawie, Zakopanem i Żywcu.

Tendencja powiększania się grona członków sekcji, utrzymująca się 
w kolejnych sezonach do końca okresu międzywojennego sprawiła na
pływ 759 narciarzy. Działalność oddziałowych sekcji narciarskich w kra
ju, zwłaszcza oddalonych od Tatr i innych pasm górskich, miała charakter 
turystyczny i szkoleniowy. W sezonie 1937/38 powyższe sekcje zorgani
zowały 297 wycieczek i rajdów narciarskich oraz 30 kursów i obozów 
szkoleniowych. Na terenach górskich organizowano międzysekcyjne 
obozy narciarskie. Członkowie sekcji brali udział w 40 imprezach, zawo
dach obcych. Sekcje narciarskie PTT działające na terenach nizinnych 
nie organizowały zawodów, niemniej 44 zawodników wywodzących się 
z różnych miejscowości 62 razy uczestniczyło w prestiżowych imprezach 
narciarskich. Mówiąc o sukcesach sportowych narciarzy występujących 
w barwach PTT, mamy na myśli nade wszystko zawodników zrzeszo
nych w Sekcji Narciarskiej PTT w Zakopanem. Udział zawodników w tej 
sekcji oraz ich wspaniałe wyniki uzyskane podczas mistrzostw Polski, 
Europy i Świata oraz Olimpiadach Zimowych pozostają chlubną kartą 
polskiego sportu zimowego. Ogromnym sukcesem SN PTT w roku 1938 
było uzyskanie przez Stanisława Marusarza tytułu wicemistrza świata 
w konkurencji skoków podczas Narciarskich Mistrzostw Świata w Lahti. 
Startując niebawem w Mistrzostwach Okręgu Podhalańskiego, ustano
wił rekord Polski w skokach na Wielkiej Krokwi, osiągając wspaniały 
w owym czasie wynik skoku na odległość 76,5 m. Sekcja Narciarska PTT 
zyskała rozgłos, wiele wiadomości o osiągnięciach członków zamieszcza
no w prasie oraz wydawnictwach sportowych. Władze sportowe w roku 
1938 wyróżniły SN PTT Zakopane nadaniem zaszczytnego tytułu „Naj
lepszy Klub Narciarski w Polsce”.
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Zakopiańska SN PTT miała znaczny udział w rozbudowie infrastruk
tury sportowej (przygotowanie tras biegowych, zjazdowych, skoczni) 
w Zakopanem. Aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu zawodów pod 
względem technicznym i przez udział swoich narciarzy w Mistrzostwach 
Świata FIS Zakopane 1939.

Nazwiska zawodników SN PTT, Heleny Marusarzówny, Bronisława 
Czecha, Stanisława Marusarza i innych, pozostają w naszej wdzięcznej 
i wiernej pamięci. Zarówno ich wyniki sportowe, jak i patriotyczna po
stawa w latach hitlerowskiej okupacji nadal budzą szacunek i uznanie 
Polaków.

SEKCJA PRZYRODNICZA TT

Powstała w roku 1910 jako trzecie zrzeszenie specjalistyczne Towarzy
stwa Tatrzańskiego. Zamysł utworzenia grupy zajmującej się szeroko 
rozumianymi zagadnieniami przyrody górskiej, zwłaszcza tatrzańskiej, 
zaistniał w maju 1910 roku wśród członków Towarzystwa zamieszka
łych w Zakopanem. Myśl o potrzebie wnikliwego zajęcia się problema
mi przyrody górskiej zyskała oddźwięk i aprobatę ludzi nauki, zwłaszcza 
przyrodników, także sezonowo przebywających w Tatrach. Podczas ze
brania organizacyjnego zwołanego 7 lipca 1910 roku przyjęto program 
działalności, uznając, że tworzona sekcja będzie ośrodkiem wymiany my
śli, spostrzeżeń między przyrodnikami zainteresowanymi popularyzacją 
wiadomości przyrodniczych dotyczących gór, zwłaszcza Tatr. Niebawem, 
14 lipca tego roku, rozpoczęto cykl posiedzeń naukowych. Podczas spo
tkań do 19 stycznia 1911 roku wygłoszono 10 odczytów dotyczących 
budowy i przyrody Tatr, a także „O zlodowaceniu północnej Europy” 
i „Lawinach śnieżnych w Tatrach”. Statut sekcji został przyjęty 18 marca 
1911 roku i wkrótce zatwierdzony przez walne zgromadzenie Towarzy
stwa Tatrzańskiego. Jako główny cel działalności uznano prowadzenie 
wszechstronnych badań przyrody i warunków atmosferycznych, zwróce
nie uwagi na wyjątkowe ich walory, niespotykane nigdzie w kraju poza 
Tatrami. Zamierzenia realizowano poprzez działalność popularyzacyjno- 
-naukową, utworzenie u podnóża Tatr naukowej pracowni przyrodniczej 
oraz założenie i prowadzenie wzorowej stacji meteorologicznej jako pla
cówki naukowej z nowoczesnym na owe czasy (rok 1911) wyposażeniem. 
Dwa lata później stację usytuowano w ogrodzie Towarzystwa w Zakopa
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nem i wyposażono w najnowszy samopiszący sprzęt pomiarowy. W dal
szych latach Towarzystwo Tatrzańskie nabyło dla stacji przybory do 
badania natężenia promieniowania słonecznego oraz, nawiązując współ
pracę z Państwowym Instytutem Meteorologicznym, instalowano stację 
w Beskidach. Sekcja organizowała dla członków i osób zainteresowanych 
wycieczki naukowe w Tatry prowadzone przez przyrodników. Zwiedza
nie wybranych partii gór łączono ze szczególnym objaśnieniem okazów 
przyrodniczych, skał, budowy geologicznej, zjawisk meteorologicznych 
w różnych porach roku. Współpracując z Muzeum Tatrzańskim, groma
dziła kolekcje skał tatrzańskich, okazów przyrodniczych i prowadziła 
własną bibliotekę ukierunkowaną tematycznie. W okresach zimowych 
zbierano na opracowanych ankietach spostrzeżenia, informacje i uwagi 
turystów dotyczące ośnieżenia gór, nawisów, lawin i zlodowacenia itp.

W roku 1911 członkowie sekcji wygłosili w Zakopanem 9 odczytów, 
w tym jeden (płatny) uzupełniony pokazem przeźroczy, zorganizowany 
wspólnie z ST TT. Frekwencja wahała się od 20 do 120 uczestników. 
Tematyka odczytów dotyczyła m.in. fauny jezior tatrzańskich, genezy 
i elementów flory i fauny zjawisk krasowych w Tatrach. W roku 1912 zor
ganizowano 4 odczyty, w tym dwa pokazem „obrazów świetlnych”, czy
li przeźroczy, oraz jeden przygotowany wspólnie z Sekcją Ludoznawczą 
Towarzystwa Tatrzańskiego. Rok później wygłoszono 11 odczytów, 4 ilu
strowane przeźroczami, dwukrotnie pobierano opłatę za wstęp. Dochód 
119 koron zasilił fundusz sekcji. Wiele inicjatywy i zaangażowania w akcję 
odczytową wykazali: M. Zaruski (6 odczytów), E. Romer, M. Limanow
ski i K. Stecki (po 3 odczyty) oraz A. Lityński (2 odczyty).

Teksty wygłaszanych referatów, przygotowane przez naukowców oraz 
przez doświadczonych turystów, znawców zagadnień, częstokroć publi
kowano na łamach czasopism naukowych, popularno-naukowych, m.in. 
w „Rozprawach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii 
Umiejętności”, w pismach „Kosmos”, „Wszechświat”, a także w „Spra
wozdaniach Komisji Fizjograficznej UJ” oraz w rocznikach „Pamiętnik 
TT”, a następnie w „Wierchach” wydawanych do roku 1949 jako organ 
PTT. Grono członków sekcji w poszczególnych latach tworzyło średnio 
około 30-40 osób, znaczną część tej grupy stanowili utytułowani na
ukowcy, w tym 3 profesorów i 16 doktorów. Grono członków tworzyli 
aktywni działacze Towarzystwa Tatrzańskiego, m.in. A. Lityński (zoo
log), K. Stecki (botanik),}. Fudakowski (zoolog), T. Korniłowicz (działacz 
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ochrony przyrody), W. Kulczyński (senior, zoolog), S. Minkiewicz (zoolog), 
M. Raciborski (botanik), a także geologowie: M. Limanowski, W. Goetel, 
W. Kuźniar, oraz pisarz S. Żeromski. Wieloletnim przewodniczącym za
rządu sekcji (do roku 1916) był dr K. Dłuski, notabene także przewodni
czący Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego, założyciel TOPR-u oraz czło
nek Sekcji Ludoznawczej. Prowadzenie szeroko pojętej działalności było 
możliwe dzięki życzliwości wielu ludzi wspomagających fundusz sekcji, 
tworzony ze składek członkowskich i dochodów za odczyty oraz zasilany 
stałymi dotacjami Towarzystwa w wysokości 200 koron rocznie oraz do
celowymi subwencjami, 300—400 k. na urządzenie stacji meteorologicznej 
i prowadzenie codziennych obserwacji pomiarów.

W latach I wojny światowej zakres prowadzonych prac badawczych 
uległ zmniejszeniu. Pomimo ograniczeń i utrudnień Sekcja Przyrodnicza 
wykazywała aktywność. W sprawozdaniu z czynności Towarzystwa Ta
trzańskiego za lata 1917—1918 czytamy: „Z Sekcji w Zakopanem jedynie 
przyrodnicza była stale czynną i jej niestrudzony członek p. Wigilew pro
wadził dalej przy chwilowej pomocy innych osób obserwacje meteorolo
giczne tak w Zakopanem jak i na Hali Gąsienicowej”14.

14 „Pamiętnik TT” R. XXXVI:1917/1918, s. 7.

Wydział TT udzielał znacznych dotacji na prowadzenie prac sekcji 
i badań naukowców w następujących kwotach: w roku 1915 — 740 k., 
1916 - 500 k., 1917 - 620 k., 1918 - 1000 k.

Przedstawiciel Sekcji przy Wydziale TT, dr W. Kuźniar, podczas Wal
nego Zgromadzenia TT 22 czerwca 1918 roku wnioskował, by Towarzy
stwo zapobiegało niszczeniu grot tatrzańskich. Działalność w tym zakre
sie prowadzili bracia Stefan i Tadeusz Zwolińscy oraz Tadeusz Malicki. 
Penetrując jaskinie, zajmowali się także gromadzeniem i kompletowa
niem kości niedźwiedzia jaskiniowego z Groty Magury w celu zestawie
nia szkieletu do zbiorów Muzeum Tatrzańskiego.

W odrodzonej Polsce zmieniały się formy organizacji prowadzenia 
prac naukowych. Zagadnieniami ukierunkowanych badań naukowych 
w Tatrach zajmowały się powstałe specjalistyczne instytucje, ośrodki 
i placówki państwowe. Pomyślnie rozpoczęta działalność Sekcji Przy
rodniczej PTT ulegała pogłębiającej się stagnacji. Rezultaty wcześniej
szych dokonań członków sekcji pozostały cennym wkładem do dalszego 
poznawania zjawisk przyrodniczych w Tatrach, rzetelnie opracowanym 
materiałem porównawczym.
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Doroczny Zjazd Delegatów PTT obradujący 14 kwietnia 1929 roku 
stwierdził, że „Sekcja przyrodnicza PTT od szeregu lat faktycznie nie 
istnieje... od szeregu lat nie odbywają się walne zebrania sekcji i w ogóle 
nie ma obecnie żadnych członków tej sekcji. W tym stanie rzeczy Zjazd 
Delegatów uznał Sekcję przyrodniczą za nieistniejącą”15.

15 „Wierchy”, t. 8: 1930, s. IV.

SEKCJA LUDOZNAWCZA TT

Sekcja Ludoznawcza TT została utworzona w roku 1911 przez zako
piańskie grono członków Towarzystwa Tatrzańskiego zainteresowanych 
góralszczyzną. Jako główny cel poczynań uznała wnikliwe badanie i po
pularyzowanie zagadnień etnograficznych, dotyczących kulturowo i te
rytorialnie zbliżonych regionów Podhala, Spiszą i Orawy oraz dalszych 
terenów karpackich. Zamysł podjęcia zbiorowych badań etnograficznych 
regionów górskich nie był nowy. Istotnym impulsem do szeroko pojętej 
działalności było przybycie do Zakopanego zamiłowanego etnografa Bro
nisława Piłsudskiego. W dniu 11 listopada 1911 roku w trakcie spotkania 
sympatyków góralszczyzny wysunięto zamiar utworzenia stosownego To
warzystwa i samorzutnie zawiązał się komitet organizacyjny.

Dwa dni później postanowiono, by nowe stowarzyszenie działało pod 
nazwą „Sekcja Ludoznawcza TT”. Zebranie założycielskie 25 listopada 
wyłoniło tymczasowy zarząd z przewodniczącym B. Piłsudskim, za
stępcą W. Brzegą, sekretarzem L. Winnickim, członkami zostali: A. Ta- 
dziak i M. Zaruski. Po roku grono członków Sekcji liczyło 44 osoby oraz 
63 współpracowników spoza kręgu Towarzystwa Tatrzańskiego, opłaca
jących także, lecz niższe składniki. Współpracownicy, głównie z terenu 
Podhala, posiadali odrębne legitymacje i odznaki i korzystali z części 
uprawnień członków.

Grono aktywnych, oprócz wymienionych członków, tworzyli m.in.: 
Bronisława Giżycka, Stanisław Barabasz, hr. Anna Potocka, dr Andrzej 
Chramiec, dr Wiktor Kuźniar, dr dr Bronisława i Kazimierz Dłuscy, 
Tadeusz Korniłowicz, Alfred Lityński, Józef Lisiecki (artysta rzeźbiarz), 
Ksawery Prauss, Józef Oppenheim, Juliusz Zborowski (późniejszy dy
rektor Muzeum Tatrzańskiego), Władysław hr. Zamoyski i dr Julian Mar
chlewski.
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Sekcja Ludoznawcza TT wszczęła działalność od nawiązania ścisłej 
współpracy z Muzeum Tatrzańskim, stając się niebawem łącznikiem mię
dzy Towarzystwem Tatrzańskim a powyższą instytucją. Wkrótce postrze
gano Sekcję jako rodzaj agendy Muzeum dopełniającej pracę tej instytucji.

Jednym z przejawów pożytecznej współpracy był udział członków 
sekcji w komisji budowlanej Muzeum oraz finansowe i organizacyjne 
wspomaganie prac przy wznoszeniu istniejącego do dziś budynku przy 
ulicy Krupówki w Zakopanem. Entuzjazm i zaangażowanie członków 
miały odzwierciedlenie w dynamice pracy Sekcji. W celu prowadzenia 
ukierunkowanych działań utworzono komisje specjalistyczne:

■ gromadzenia zbiorów etnograficznych,
■ inwentaryzacji okazów kultury podhalańskiej,
■ badania zwyczajów prawnych,
■ psychologiczną,
■ odczytową.
Komisja gromadzenia zbiorów etnograficznych, w osobach 

W. Brzegi i T. Korniłowicza, zajmowała się wyszukiwaniem w terenie, 
nabywaniem lub pozyskiwaniem w formie darowizny dla Muzeum Ta
trzańskiego wybranych okazów góralskiej sztuki ludowej, przedmiotów 
użytkowych, ubiorów, instrumentów muzycznych, narzędzi rolniczych 
i pasterskich.

Komisja inwentaryzacji okazów kultury podhalańskiej działała 
pod przewodnictwem W. Brzegi. Staraniem jej członków sporządzono 
spis wraz z adresami osób i muzeów posiadających kolekcje regionalnych 
eksponatów ludowej sztuki góralskiej i przedmiotów użytkowych. Doko
nano spisu i klasyfikacji muzealnych eksponatów etnograficznych oraz 
księgozbioru.

Komisja badania zwyczajów prawnych powstała w celu naukowe
go poznania norm prawa zwyczajowego, tradycyjnie przekazywanego 
w ciągu pokoleń oraz zasad stosowania tych prawideł w rozstrzyganiu 
spraw (rodzinnych, spadkowych) w środowisku wsi, parafii, gminy i prze
strzegania norm etyki zawodowej w pasterstwie, myślistwie, zbieractwie 
ziół i minerałów, ukształtowanych w odosobnieniu od obcych wpływów. 
Zaproszono do niej znawców prawa: dra T. Paszkiewicza, dra Z. Wa- 
siewicza, następnie pozyskano do współpracy prawników i nauczycieli 
z Podhala. W celu poznania dawnych praw zwyczajowych prowadzono 
badania w archiwach sądowych. Poznawanie aktualnie stosowanych tra
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dycyjnych norm prowadzono poprzez rozmowy, wywiady środowiskowe 
odnotowane w przygotowanych kwestionariuszach.

Komisja psychologiczna zajmowała się zbieraniem materiału do
świadczalnego w celu zbadania typów kojarzeniowych wśród górali 
podhalańskich. Zespół kierowany przez dr Ludwikę Karpińską, mo
tywowany osiągnięciem celów naukowych, zajmował się poznawaniem 
przemian świadomości w rodzinach złożonych z kilku pokoleń, wywo
dzących się z ludu i inteligencji. Prowadzono badania nad oddziaływa
niem bodźców zewnętrznych na stan psychiczny mieszkańców miejsco
wości podgórskich.

Komisja odczytowa organizowała pogadanki, odczyty, prelekcje dla 
członków sekcji i osób zainteresowanych regionem. W roku 1912, w se
zonie zimowo-wiosennym wygłoszono w Zakopanem 11 prelekcji zakoń
czonych wymianą poglądów i spostrzeżeń. Jedna prelekcję (powtórzenie) 
wygłoszono w Nowym Targu. W następnym roku przygotowano 6 od
czytów i pogadanek dotyczących etnografii (4 w Zakopanem i 2 w No
wym Targu). Uzupełnieniem akcji odczytowej były pokazy okazów regio
nalnych. Kolekcjonerzy}. Lesicki, dr S. Szymański demonstrowali własne 
zbiory przedmiotów rękodzieła ludowego, B. Piłsudski prezentował zbiór 
eksponatów nabytych dla Muzeum Tatrzańskiego im. dra T. Chałubiń
skiego. B. Giżycka przedstawiła zebrane podania i pieśni podhalańskie 
oraz własną kolekcję obrazów malowanych na szkle.

Działalność sekcji zyskała aprobatę górali oraz uznanie wielu wpły
wowych osób, m.in. księży, nauczycieli, redaktorów czasopism lokalnych. 
Gotowość współdziałania wyrazili i podejmowali współpracę także prof. 
T. Buła i dr G. Bednarski — poseł na sejm krajowy. Bliska współpraca 
z czasopismem „Zakopane”, utrzymywana poprzez stałego delegata sekcji 
w komitecie redakcyjnym, owocowała zamieszczaniem notatek, artyku
łów dotyczących propagowania idei ruchu etnograficznego. Opracowania 
o powyższej tematyce ukazywały się także w rocznikach „Pamiętnik TT”. 
Bronisława Giżycka (skarbnik sekcji) zamieściła w tomie XXXIV (rok 
1913) artykuł Z podań i wierceń ludowych na Podhalu -1 D^ień Zaduszny.

Sekcja Ludoznawcza TT gromadziła własny, tematycznie ukierun
kowany księgozbiór, archiwum dokumentów, fotografii, zbiór zapisków, 
opisów podań dotyczących życia i zwyczajów górali podhalańskich, tak
że gwary i słownictwa, medycyny ludowej z wykazem leków ziołowych 
i kosmetyków. Członkowie i współpracownicy sekcji nie ograniczali 
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działań do terenu Podhala. Wykazywali zainteresowanie także Spiszem 
i Orawą. W celu poznania tamtejszego folkloru i zbierania materiałów 
etnograficznych organizowano wycieczki do sąsiednich terenów. Bez
pośrednie kontakty z tamtejszymi góralami przynosiły oczekiwany efekt 
w postaci sporządzonych notatek oraz nadsyłanych w terminie później
szym: zapisów, opisów nawyków, zwyczajów i obrzędów świątecznych, 
okolicznościowych, rodzinnych, także pasterskich. Z inicjatywy Broni
sława Piłsudskiego zamierzano wydać „Naukowy Rocznik Podhalański”, 
zajmujący się zagadnieniami góralszczyzny. W tym celu powołano komi
tet redakcyjny z udziałem: S. Barabasza, dra E. Długopolskiego, W. Or- 
kana, B. Piłsudskiego, R. Zawilińskiego. Sekcja w roku 1913 wsparła wy
dawnictwo kwotą 410 koron, w tym 350 pochodziło z docelowej dotacji 
Towarzystwa Tatrzańskiego. Pierwszy nienumerowany tom, obejmujący 
lata 1914—1921, przygotowany do druku przed I wojną światową został 
uzupełniony i wydany w roku 1921

Wybuch I wojny światowej spowodował wyjazd z Zakopanego wie
lu aktywnych członków Sekcji Ludoznawczej TT, miało to destrukcyjny 
wpływ na dalszą zorganizowaną działalność entuzjastów góralszczyzny. 
W sprawozdaniach Towarzystwa za okres I wojny światowej zamieszcza
nych w „Pamiętniku TT” podawano wykaz istniejących, działających 
wcześniej sekcji fachowych bez publikowania sprawozdań. Nikła infor
macja dotycząca Sekcji wskazuje, że w owym czasie delegatem w Wydziale 
Towarzystwa Tatrzańskiego był dr Jan Pawlikowski. Istnieje przypuszcze
nie, że w początku lat dwudziestych XX w. personalnie osłabiona sekcja 
uległa stopniowej likwidacji. Dobrze rozpoczęta pożyteczna działalność 
została przedwcześnie zakończona. Przetrwała słuszna idea zabezpie
czania okazów gór i góralszczyzny, dalszym jej urzeczywistnieniem zaj
mowali się indywidualnie członkowie Towarzystwa Tatrzańskiego oraz 
Muzeum Tatrzańskie im. dra T. Chałubińskiego w Zakopanem. Związki 
Towarzystwa z Muzeum sięgały zarania dziejów organizacji. W tomie 
I „Pamiętnika TT” wydanego w roku 1876 na s. 26 czytamy: „Chcąc uła
twić turystom poznanie płodów tatrzańskich, urządził Wydział muzeum 
tatrzańskie”. Po zaniechaniu działalności tej placówki, wkrótce w roku 
1888 powstaje drugie Muzeum Tatrzańskie, im. dra Tytusa Chałubińskie
go w Zakopanem. W roku jubileuszowym 75-lecia PTT nastąpiło po-

16 Dalsze tomy „Rocznika Podhalańskiego” wydane przez Muzeum Tatrzańskie ukazu
ją się nieregularnie od roku 1979.
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łączenie Towarzystwa z Muzeum Tatrzańskim. Niewątpliwie wpływ na 
powyższą decyzję zjednoczenia organizacyjnego bratniego Towarzystwa 
i Muzeum miała wcześniejsza ścisła współpraca Sekcji Ludoznawczej TT 
z muzeum w Zakopanem.

SEKCJA OCHRONY TATR

Sekcja Ochrony Tatr zapoczątkowała działalność, zanim w roku 1912 
spełniono formalne wymogi zatwierdzenia statutu i wyboru władz. 
Wzmagający się na początku XX w. ruch turystyczny w Tatrach powo
dował realne i postępujące zagrożenie przyrody górskiej, zwłaszcza uni
katowych okazów fauny i flory. Hałas, zaśmiecanie szlaków, deptanie 
i zrywanie kwiatów w celach handlowych było nagminnymi zjawiskami 
ubocznymi pobytu w górach mało uświadomionych letników i górali. 
Niezwykle wrażliwy na piękno gór Mieczysław Korłowicz, powodowany 
troską ochrony przyrody tatrzańskiej, w roku 1907 wyrażał zamysł utwo
rzenia sekcji Towarzystwa działającej w celu zachowania walorów przy
rodniczych Tatr. Latem 1911 roku Mieczysław Limanowski postulował 
zwiększenie ochrony przyrody tatrzańskiej i powołania odpowiedniego 
gremium członków Towarzystwa Tatrzańskiego. Dopiero działania Jana 
G. Pawlikowskiego doprowadziły do utworzenia Sekcji.

Nasilający się handel szarotkami, uznawanymi jako pamiątki z Tatr, 
wywołał zaniepokojenie całkowitym ogołoceniem tych gór z tej niezwy
kłej i charakterystycznej ozdoby. Grupa członków Towarzystwa zorga
nizowała 18 sierpnia 1911 roku pogadankę, określaną jako „naukową”, 
dotyczącą zabezpieczenia unikatowych roślin i zwierząt. W trakcie dys
kusji wysuwano postulat racjonalnej ochrony fauny, flory i martwej natu
ry tatrzańskiej. Następnego dnia, podczas wiecu członków Towarzystwa 
Tatrzańskiego uchwalono rezolucję wzywającą Wydział TT do podjęcia 
zdecydowanych działań na rzecz realizacji jednego z głównych celów sta
tutowych Towarzystwa, tj. ochrony przyrody górskiej, zwłaszcza gatun
ków zagrożonych wyginięciem.

Grupa zatroskanych członków TT, potocznie zwanych „ochronia
rzami”, prowadziła akcję uświadamiania górali i przybyszów. Kierując 
się potrzebą przyspieszenia i ułatwienia działań Wydziału TT w zakresie 
zabezpieczania przyrody, zainicjowała podjęcie wzmożonych zorgani
zowanych posunięć. Akceptowano ich inicjatywę dotyczącą utworzenia 
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sekcji fachowej dla „Ochrony Tatr”. Podczas zebrania organizacyjnego 
11 lutego 1912 roku uchwalono statut i wybrano tymczasowy zarząd. Po 
dopełnieniu formalności urzędowego zatwierdzenia statutu zwołano na 
9 sierpnia zebranie założycielskie w Zakopanem.

Przyjęte założenia działalności Sekcji Ochrony Tatr Towarzystwa Ta
trzańskiego określały główne jej zadania:

1. Dążenie do zabezpieczenia Tatr przed czynnikami zacierający
mi pierwotny charakter krajobrazu tatrzańskiego (czynnikami tymi 
mogą być budowle, urządzenia komunikacyjne, przemysłowe itp.).
2. Opieka nad właściwymi okolicom górskim rzadkimi gatunkami 
roślin i zwierząt tatrzańskich.
3. Przeciwdziałanie zaśmiecaniu gór i w ogóle niewłaściwemu za
chowaniu się człowieka w stosunku do dzikiej przyrody.

Czołowy ideolog ochrony przyrody, założyciel, a następnie przewod
niczący Sekcji Ochrony Tatr TT uznawał, że „trzeba otworzyć ludziom 
oczy na przyrodę otaczającą, do której zbliżają się z miłością i zaciekawie
niem sposobni i chętni do zapoznania się z nią”17.

17 W. Szajnocha, J.G. Pawlikowski, Czterdzieści lat istnienia..., s. 39.

Istotnym działaniem było kształtowanie świadomości i właściwych 
zachowań letników i turystów w górach. Szeroki zakres propagowania 
idei uwzględniał publikowanie wygłaszanych referatów, opracowań, m in. 
Wiktora Kuźniara W sprawie kolejki na Świnią, a także Mieczysława Li
manowskiego pod takim samym tytułem wydanych w 1912 roku w Kra
kowie. W następnym roku ukazały się publikacje dotyczące identycznego 
tematu. Dr Tomasz Lulek poruszył finansową stronę, czyli kosztu reali
zacji projektu, natomiast Henryk Kuzanek opracował rozprawę pod zna
miennym tytułem Cpyjby tryumf nonsensu? Ryecp w sprawie kolejki na Świnią 
wydaną staraniem Sekcji Ochrony Tatr TT. Autor zakończył opracowanie, 
wyrażając pogląd: „Tatry są nam skarbem bezcennym, którego strzec win
niśmy, jak relikwii. Wyższe, unikatowe wartości winny trwać niezmienne 
bez względu na interes grup zainteresowanych doraźnym zyskiem”. Także 
w roku 1913 ukazało się wspaniałe opracowanie prof. Jana G. Pawlikow
skiego pt. Kultura a natura (odbitka z „Lamusa”), rozprawa zawiera nadal 
aktualne założenia dotyczące bezwzględnej potrzeby ochrony przyrody.

Wyrazem determinacji było opublikowanie w prasie krajowej Memoria
łu Sekcji Ochrony Tatr TT do Wydziału Tow. Tatry.”. Opracowano i opubliko
wano także Memoriał Sekcji Ochrony Tatr TT do Wysokiego Wydyiału Krajowego.

241



Sekcja Ochrony Tatr TT powstała we właściwym czasie, gdy kontro
wersje budziło nadmierne uprzystępnianie Tatr i ważyła się sprawa budo
wy kolejki zębatej na Świnicę. Pomysł akceptowany był na szczęście tylko 
początkowo i tylko przez mniejszość członków Towarzystwa. Wskutek 
usilnych interwencji, publikacji, wystąpień członków Sekcji Ministerstwo 
Kolei zweryfikowało wcześniejszą, pozytywną decyzję, definitywnie 
odmawiając pozwolenia na budowę kolejki na Świnicę oraz zaniechało 
subwencjonowania prac. Rozstrzygnięciem problemu żywo interesował 
się szerszy krąg inteligencji spod znaku Towarzystwa Tatrzańskiego za
interesowany ochroną walorów Tatr. Sekcja Ochrony Tatr w roku po
wstania zrzeszała 105 członków oraz 110 współpracowników. Grono jej 
członków tworzyli wówczas ludzie nauki, profesorowie (oprócz wcze
śniej wymienionego J.G. Pawlikowskiego) Józef Latkowski, Mieczysław 
Kowalewski, Władysław Kulczyński, Marian Raciborski, Władysław 
Skoczylas, Zygmunt Weyberg, także siedemnastu utytułowanych pracow
ników naukowych. Znamiennym, nader godnym odnotowania był fakt, 
że człowiekiem, którym wspierał inicjatywę utworzenia Sekcji Ochrony 
Tatr i jako jeden z pierwszych wpisał się na listę członków, następnie 
pracował w Komisji Kontrolującej, był Władysław hrabia Zamoyski, wła
ściciel znacznej części Tatr, który w przeciwieństwie do poprzednich wła
ścicieli nie szczędził pieniędzy na ochronę przyrody tatrzańskiej i czynił 
wszystko, by obce siły nie zawłaszczyły wschodniego otoczenia części 
Morskiego Oka. Członkiem Sekcji OT był także Jerzy Uznamski wspól
nie z bratem Józefem, współwłaścicielem dóbr szaflarskich, obejmują
cych środkową część Tatr, od Granatów po Giewont.

W drugim roku działalności sekcja zrzeszała 124 członków oraz 
225 współpracowników. Na listę członków wpisali się Polacy wielkiej sła
wy i autorytetu, m. in. nobliści Maria Skłodowska-Curie, Henryk Sien
kiewicz, literaci - Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Stefan Żeromski i Jerzy 
Żuławski. Tytułem honorowego członka sekcji jako pierwszych wyróżnio
no przyrodnika Mariana Raciborskiego i artystę Stanisława Witkiewicza.

Sekcja, stosownie do swej nazwy, czyniła wiele, by sprostować licz
nym wyzwaniom, jakie ustawicznie występowały z różnym nasileniem. 
Latem roku 1912 zwołano w Zakopanem wiec publiczny dla przedsta
wienia problematyki ochrony Tatr i własnego stanowiska w tej sprawie. 
Wyrażono pogląd, że Tatry bez nadmiernie zbędnego ucywilizowania 
winny zachować pierwotne walory krajobrazowe i przyrodnicze, tylko 
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wówczas pozostaną wielką wartością narodową. Sprzeciwiano się pro
jektowi i zamiarowi budowy schroniska nad brzegiem Czarnego Stawu 
Gąsienicowego. Dbałość o zachowanie okazów sprawiła, iż Zarząd Sek
cji OT powołał Komisję Inwentaryzacyjną zajmującą się spisem zabyt
ków przyrody tatrzańskiej w celu ich nadzorowania i zabezpieczania. Po 
okresie niemal całkowitego zahamowania działalności w latach I wojny 
światowej w odrodzonej Polsce zaistniały początkowo nader sprzyjające 
warunki ochrony Tatr. Ministrem Oświaty w pierwszym okresie powo
jennym (w latach 1918—1919) został Ksawery Prauss — przyrodnik, dyrek
tor szkoły w Zakopanem, działacz oświatowy, notabene członek Towa
rzystwa Tatrzańskiego oraz sekcji Ludoznawczej, Ochrony Tatr i Przy
rodniczej. Pozostał on aktywnym członkiem nawet wówczas, gdy pełnił 
zaszczytną funkcję państwową — ministra WRiOP Jednym z istotnych 
celów jego dążeń było uznawanie ochrony przyrody jako zadania władz 
państwowych. Z jego inicjatywy utworzono Państwową Komisję Ochro
ny Przyrody. Od roku 1920 w pracach 15-osobowej komisji uczestniczy
ło czterech członków Sekcji Ochrony Tatr TT: W. Kuźniar, J.G. Pawli
kowski, K. Prauss, S. Sokołowski, trzech spośród nich nominowano do 
Wydziału Wykonawczego Komisji. Ponadto Sekcja OT TT, pozostając 
organem doradczym Towarzystwa, zyskała mandat delegata Państwowej 
Komisji Ochrony Przyrody na Tatry. Węzłowym dążeniem Sekcji było 
szerzenie idei wytyczania rezerwatów przyrody w naszych najwyższych 
górach, a docelowo kompleksowego chronienia przyrody poprzez utwo
rzenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Z upływem lat zwiększało 
się grono zwolenników i oponentów, a nawet zawziętych przeciwników, 
wprowadzania zasad ścisłej ochrony przyrody górskiej. Wydawany w la
tach dwudziestych XX wieku tygodnik „Głos Zakopiański” publikował 
artykuły „ochroniarzy”. W tym czasie głosy sprzeciwu, formułowane 
przez Jana Pęksę, a także lekarza Jana Galarowskiego, drukował tygo
dnik „Góral”. Domagano się prawa wypasu w Tatrach nieograniczonej 
liczby owiec i bydła oraz dowolności przy budowie szałasów i prywat
nych schronisk górskich. Różnice poglądów były tak znaczne, że wyraża
no obustronne protesty podczas demonstracji przed zakopiańską siedzibą 
PTT, sporadycznie dochodziło do przepychanek, a nawet rękoczynów.

Los grupy „ochroniarzy” spod znaku PTT bynajmniej nie zawsze im 
sprzyjał. W dyskusji prasowej rozpętanej w latach trzydziestych XX wie
ku przedstawiciele sekcji prof. J.G. Pawlikowski, dr W. Goetel podejmo

243



wali polemikę na tematy „ochroniarstwa” przyrody górskiej, wyjaśniając 
potrzebę ograniczeń wypasu, zasady pasterstwa i racjonalnie wskazując, 
że dbałość o walory tatrzańskie nie wyeliminuje turystów z gór, lecz spra
wi, że będą oni mieli po co tam chodzić.

Sekcja OT utrzymywała ścisłą współpracę z Ligą Ochrony Przyrody, 
a następnie została jej członkiem zbiorowym. Nowością propagowania 
wspólnej idei było prowadzenie pogadanek radiowych przygotowanych 
przez członków sekcji. Pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku, gdy 
utworzenie Tatrzańskiego Parku Narodowego wydawało się bliskie reali
zacji, zwracano większą uwagę na dewastację przyrody w innych pasmach 
górskich. Zjazd Delegatów PTT w roku 1928 zalecił reorganizowanie Sek
cji i opracowanie nowego statutu. Rok później nastąpiło formalne prze
kształcenie Sekcji Ochrony Tatr w Sekcję Ochrony Przyrody Górskiej. Ko
lejna reorganizacja w roku 1930, sprawiła rozszerzenie działalności i zmia
nę nazwy na Sekcję Ochrony Gór PTT. W tym czasie Sekcja działająca pod 
kierownictwem prezesa prof. J.G. Pawlikowskiego wykazywała zwiększo
ną aktywność propagandową, m.in. publikowano apele w prasie, w kino
teatrze w Zakopanem oraz na afiszach i ulotkach ochrony szarotek, limb, 
kosówki. Walne zgromadzenie członków Sekcji zdecydowanie wypowie
działo się przeciwko znakowaniu zwiększonej sieci szlaków tatrzańskich, 
stanowczo i z dobrym skutkiem protestowano, gdy bliski realizacji był za
miar wytyczania i wyznakowania ścieżki od schroniska na Hali Gąsienico
wej na Kościelec via Mały Kościelec. Usilnie zabiegano, by ZG PTT prze
ciwdziałał zamiarowi przebudowy trasy spacerowej pod reglami na drogę 
jezdną lub ulicę. W wyniku przekształcenia działalności, na podstawie 
nowego statutu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego zaczęły powstawać 
sekcje fachowe przy oddziałach PTT. W roku 1938 istniało w kraju 14 Sek
cji Ochrony Gór: w Bielsku, Cieszynie, Częstochowie, Gorlicach, Katowi
cach, Kielcach, Krakowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Rabce, Sosnow
cu, Szczawnicy, Zakopanem i Żywcu. Na początku lat trzydziestych przy 
Oddziale PTT w Stanisławowie działała Sekcja Krajoznawcza i Ochrony 
Przyrody. Współpraca sekcji przy Zarządzie Głównym PTT i oddziałach 
terenowych przejawiała się dążeniem do finalizowania tworzenia Tatrzań
skiego Parku Narodowego, ustalenia zasad gospodarki pasterskiej i roz
budowy infrastruktury w Tatrach, wyznaczania i uporządkowania rezer
watów przyrody, ustalenia zagadnień turystycznych, taternickich, by owa 
działalność nie powodowała dewastacji przyrody górskiej. Sekcja Ochrony
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Gór utrzymywała bliskie kontakty m.in. ze Związkiem Ziem Górskich, 
Związkiem Harcerstwa Polskiego, Polskim Towarzystwem Krajoznaw
czym, towarzystwami turystycznymi działającymi po południowej stronie 
Tatr oraz Biurem Ochrony Przyrody w Brukseli.

Działania wojenne w latach 1939-1945 wyrządziły dotkliwe straty 
fauny i flory górskiej.

Wielu znakomitych naukowców, zasłużonych dla ochrony przyro
dy górskiej — członków Sekcji — nie doczekało wyzwolenia, byli wśród 
nich m.in.: prof. St. Sokołowski (autor pierwszego projektu Tatrzańskie
go Parku Narodowego), prof. prof. J. Smoleński i M. Siedlecki, S. Kreutz, 
B. Dyakowski, S. Dziubakowski, S. Pawłowski, S. Krzemiński. Trzy tomy 
„Wierchów” wydane w okresie powojennym, ostatnie roczniki, drukowane 
jako organ ZG PTT, nie zawierają informacji o działalności Sekcji Ochro
ny Gór PTT, nasuwało to przypuszczenie, że pionierskie stowarzyszenie 
proekologiczne w kraju w krótkim czasie 4 w trudnych warunkach okresu 
powojennego nie zdołało zespolić sił, by wznowić działalność, bądź pro
wadziło ją w ograniczonym zakresie do tzw. połączenia PTT—PTK, a wła
ściwie w opinii wielu turystów górskich — likwidacji PTT w roku 1950.

Utworzenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 1955 było 
spełnieniem wieloletnich dążeń, starań i zabiegów grona „ochroniarzy” 
spod znaku PTT.

Reaktywowana 9 stycznia 2004 r. Sekcja Ochrony Tatr przy zako
piańskim Oddziale PTT jako cel pracy uznała wspieranie TPN w za
kresie ochrony przyrody tatrzańskiej, społecznego przeciwdziałania na 
zakusy nadmiernego ucywilizowania Tatr. Przyjęcie dawnej nazwy Sekcji 
było stosownym przejawem nawiązania do tradycji i próbą kultywowa
nia działań zgodnych z nazwą sekcji. Trwałym śladem istnienia tej sekcji 
było ustanowienie i nadawanie zasłużonym osobom symbolicznego od
znaczenia Zielonym Krzyżem im. Stefana Chałubińskiego oraz opubli
kowanie w roku 2007 broszury Sekcja Ochrony Tatr PTT — wczoraj — d%iś 

—jutro — w 95 rocznicę, istnienia, a także zorganizowanie 24—25 marca 2007 
roku rocznicowego sympozjum w Zakopanem.

SEKCJA PRZYJACIÓŁ ZAKOPANEGO

Powstała w kwietniu 1914 roku jako szóste, a zarazem ostatnie zrzesze
nie specjalistyczne członków Towarzystwa Tatrzańskiego działające przy 
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Wydziale (Zarządzie Głównym). Statut sekcji, zatwierdzony 25 kwietnia 
1914 roku przez XLIII Zgromadzenie Towarzystwa, określał zadanie 
tej grupy, wskazując, że „Celem ma być popieranie interesów Zakopa
nego - materialnych, społecznych i umysłowych - jako najważniejszego 
ogniska polskiego ruchu turystycznego”. Zamierzeniem członków była 
praca wspomagająca rozwój miejscowości pod Giewontem w kierunkach 
kulturalnym, oświatowym i estetycznym, uwzględniających jej tradycyjny, 
regionalny, uzdrowiskowy i turystyczny charakter. Poglądy o celowości 
zjednoczenia się członków TT zamieszkałych w Zakopanem i zaintere
sowanych działalnością na rzecz tej miejscowości wyrażano w roku 1912, 
podczas wiecu TT w Zakopanem. Inicjatywa wspomagania Zakopane
go przez Towarzystwo Tatrzańskie nawiązywała do przeszłości Towa
rzystwa, które w początkowym okresie swego istnienia wykazało wiele 
inwencji i wydatkowało znaczne kwoty z własnych dochodów na inwe
stycje dotyczące infrastruktury i ucywilizowania dawnej wioski pod Gie
wontem, okresowo stając się rzeczywistym „gospodarzem Zakopanego”. 
Przybysze, osiedliwszy się w podtatrzańskiej miejscowości, wykazywali 
więcej energii i inicjatywy w sprawach ulepszenia warunków bytu niże
li miejscowi górale. Działalność rozpoczęto, zanim spełniono wszystkie 
wymogi formalnej rejestracji. O powstaniu Sekcji pisał dr J.G. Pawlikow
ski w broszurze Czterdzieści lat istnienia Towarzystwa Tatrzańskiego wydanej 
w roku 1913: „Zadania jej, bardzo wielostronne, streszczają się w dążeniu 
podniesienia Zakopanego i warunków pobytu w niem na wyższy szcze
bel wymagań kulturalnych. Rzecz jasna, że to rozszerzyłoby niepomier
nie sferę działania, a zatem i sferę wpływów Towarzystwa”. W tymcza
sowym zarządzie sekcji działali: art. malarz W. Brzega, dr Z. Czaplicki 
dziennikarz z Nowego Targu, dr J. Diehl, nauczyciel szkoły snycerskiej 
M. Heitzman, właściciel realności18 G. Kaleński, nauczyciel M. Kozłow
ski, ob. ziemski K. Nikorowicz, art. malarz M. Zaruski, lekarz J. Żychoń. 
W roku 1913 utworzono Koło Dramatyczne. Przyjęcie i zatwierdzenie 
regulaminu Koła przez Tymczasowy Zarząd Sekcji, było uznaniem tej 
grupy za agendę sekcji. Celem działalności Koła Dramatycznego było 

„Utworzenie ogniska dla wzajemnego kształcenia się w zakresie spraw 
teatralnych, zorganizowanie warsztatu naukowego dla studiów, oraz sze
rzenie kultury teatralnej”. Pracę Koła nadzorował zarząd z kierownikiem 
T. Langierem oraz Komisja Artystyczna. Inauguracyjny występ odbył się

18 realność- dawniej ‘nieruchomość, posiadłość, posesja’ (przyp. red).
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21 czerwca 1914 roku. Do końca 1916 roku wystawiono kilka sztuk w sali 
hotelu Morskie Oko. O wydarzeniach teatralnych Koła Dramatycznego 
Sekcji Przyjaciół Zakopanego Towarzystwa Tatrzańskiego wzmiankował 
dwutygodnik „Zakopane”. Koło istniało dłużej niżeli macierzysta Sekcja, 
która ze względu na wybuch I wojny światowej ograniczyła działalność, 
przypuszczalnie wkrótce przestała istnieć. „Pamiętniki TT” za lata 1915— 
1916, 1917—1918 (okres I wojny światowej) nie zawierają żadnej informa
cji o działalności Sekcji, jednak odnotowano ją w wykazie istniejących 
sekcji fachowych. W przeciwieństwie do pozostałych sekcji nie delego
wano jej reprezentanta do Wydziału (Zarządu Głównego) Towarzystwa 
Tatrzańskiego. W okresie międzywojennym nie reaktywowano Sekcji, jej 
zamierzenia realizował Wydział TT, następnie Zarząd Główny PTT oraz 
utworzony w roku 1922 Oddział PTT w Zakopanem. Gwoli dopełnienia 
wiadomości, odnotujmy fakt, że utworzono około roku 1930 Związek 
Przyjaciół Zakopanego działający samodzielnie, sporadycznie współpra
cujący z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim poprzez część członków 
należących do obu organizacji.

SEKCJA RATOWNICZA PTT (TOPR)

W strukturze organizacyjnej Towarzystwa okresowo działała zorganizo
wana grupa łudzi niosących pomoc poszkodowanym w górach. Zwięk
szający się zwłaszcza na początku XX wieku indywidualny, grupowy, wy
sokogórski ruch turystyczny i wspinaczkowy oraz narciarski w Tatrach 
powodował każdego roku coraz większą liczbę nieszczęśliwych wypad
ków. Potrzeba udzielenia pomocy w górach zrodziła myśl o celowości 
utworzenia grupy doświadczonych turystów, przewodników, taterników, 
którzy powodowani względami humanitarnymi nieśliby ratunek poszko
dowanym. Zamysł zorganizowania niezbędnej grupy wysuwał w roku 
1907 artysta malarz zainteresowany zagadnieniami górskimi Mariusz 
Zaruski, pomocnie wspierał go kompozytor Mieczysław Karłowicz. 
Jego śmierć w lawinie śnieżnej na zboczu Małego Kościelca 8 lutego 
1909 roku była silnym bodźcem do energicznego i niezwłocznego orga
nizowania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Statut, 
zatwierdzony 29 października 1909 roku przez Wysokie c.k. Namiest
nictwo, określił zamierzenia w paragrafie 2: „Celem Towarzystwa jest 
poszukiwanie zaginionych turystów i niesienie pierwszej pomocy w nie
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szczęśliwych wypadkach na obszarze Tatr”. TOPR działał na podsta
wie ściśle ustalonych zasad regulaminu, opracowanego przez naczelnika 
straży ratunkowej Mariusza Zaruskiego, zatwierdzonego przez Zarząd 
Towarzystwa 14 czerwca 1910 roku, drukowanego wkrótce nakładem 
TOPR w Zakopanem. Istniał ścisły związek i współpraca TOPR-u z To
warzystwem Tatrzańskim. Ugrupowanie ratowników w znacznej części 
tworzyli doświadczeni turyści, taternicy z kręgu członków działających 
w Sekcji Turystycznej TT oraz działaczy władz Towarzystwa.

Naczelnik TOPR był jednocześnie członkiem Wydziału Towarzystwa 
Tatrzańskiego, Zarządu Sekcji Turystycznej TT, przewodniczącym Za
rządu Zakopiańskiego Oddziału Narciarzy TT. Na łamach 32 tomu „Pa
miętnika TT” (rok 1911) opublikował artykuł Z wypraw TOPR. W powyż
szym roczniku zamieszczono informację o przystąpieniu członków ST 
TT do TOPR-u, wypadku M. Karłowicza, S. Szulakiewicza i K. Bachledy 

— notabene przewodnika i ratownika TOPR. Wydział Towarzystwa Ta
trzańskiego poczynając od roku 1910, udzielał finansowego wsparcia dla 
Pogotowia Ratunkowego w kwotach 200—300 koron rocznie. Wskutek 
zmian organizacyjnych od roku 1927 TOPR działał jako Sekcja Ratun
kowa PTT, dalsza reorganizacja Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 
sprawiła, iż powyższa sekcja działała w strukturze Oddziału PTT w Za
kopanem, zachowując pierwotną nazwę, system i zasady prowadzenia 
akcji udzielania pomocy w górach. TOPR od 1909 roku do czasu rozwią
zania PTT w roku 1950 miał swą siedzibę w Dworcu Tatrzańskim PTT’.

Od 1930 roku wszyscy przewodnicy tatrzańscy PTT obowiązkowo 
należeli do TOPR.

Od lat TOPR działa jako samodzielna organizacja, po okresie dzia
łalności jako grupa tatrzańska GOPR powrócono do tradycyjnej nazwy 
(w skrócie TOPR).

Okres dobrej passy powstania sekcji fachowych TT-PTT trwał 11 lat, 
zakończył go wybuch I wojny światowej. Sekcje zaistniały dzięki inwen
cji ambitnych, zaangażowanych ludzi wielkiej pasji, znajomości zagad
nień i możliwości działania. Powodowani potrzebą rozwiązywania pro
blemów górskich, osiągania sukcesów dążyli do powiększenia prestiżu

15 Po 1950, gdy budynek Dworca przejęło PTTK, TOPR nadal korzystał z pomieszczeń 
do czasu wybudowania własnego ośrodka.
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Towarzystwa. Sekcje tworzono w zasadzie wskutek inicjatyw oddolnych, 
a ich programy były zgodne z rzeczywistym społecznym zapotrzebowa
niem poznawania gór i zgłębiania problematyki tatrzańskiej, podhalań
skiej w początku XX wieku. Zainteresowania zagadnieniami górskimi 
i regionalnymi wykazywało wielu członków Towarzystwa Tatrzańskiego. 
W roku 1912 istniejące wówczas sekcje TT zrzeszały 455 osób, stanowiło 
to niemal 20% ogółu członków Towarzystwa. Członkowie Towarzystwa, 
zwłaszcza znawcy zagadnień górskich, korzystali z możliwości przyna
leżności do kilku sekcji, zgodnie ze swymi zainteresowaniami mogli ko
lektywnie i skuteczniej dążyć do osiągnięcia ambitnych celów, a nawet 
rozszerzać program działalności Towarzystwa. Swoistym rekordzistą był 
Mariusz Zaruski, działacz o niezwykle rozległych zainteresowaniach. Na
leżał do wszystkich sekcji TT, tworzył bądź współtworzył kilka, aktyw
nie działał w wielu, nade wszystko w Tatrzańskim Ochotniczym Pogo
towiu Ratunkowym. Przynależność do niejednej sekcji była przywilejem 
znawców zagadnień specjalistycznych, swoistym wyróżnieniem, rodza
jem nobilitacji w kręgu ludzi gór, oraz powodem do dumy i satysfakcji 
w społeczności członków Towarzystwa Tatrzańskiego. Niezwykłością 
organizacyjną było tworzenie kolejnych sekcji przez członków wcześniej 
powstałych grup o odmiennym programie i zakresie działalności. Udział 
członków w kilku sekcjach wpływał korzystnie na wzajemne relacje, 
współpracę i wspieranie. Uroczystości 40-lecia Towarzystwa Tatrzańskie
go w sierpniu 1913 roku w Zakopanem przygotowały wspólnie istnieją
ce wówczas sekcje TT: Turystyczna, Narciarska, Przyrodnicza, Ochrony 
Tatr i Ludoznawcza.

Urządzono wiec tatrzański, odczyty, wycieczki z fachowym objaśnia
niem okazów przyrody, geologicznych na Swinicy, Czerwonych Wier
chach. Wycieczka do Morskiego Oka przypadła w jedenastą rocznicę po
myślnego zakończenia sporu o najpiękniejszy zakątek Tatr.

Działalność wszystkich sekcji fachowych, w tym określonych jako 
naukowe (Przyrodnicza i Ludoznawcza), zyskała zrozumienie i uznanie 
społeczne. Zagadnienia sekcji omawiano pięćdziesięciokrotnie podczas 
obrad Wydziału TT, następnie Zarządu Głównego PTT. Brak jasno sfor
mułowanego statutu sekcji i zależność od macierzystej organizacji z bie
giem lat powodowały problem ich pełnego podporządkowania się wła
dzom centralnym Towarzystwa.
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Dbałość Wydziału TT o zachowanie idei i jedności Towarzystwa oraz 
wykluczenie zapędów emancypacji Sekcji doprowadziły w roku 1922 do 
zmiany statutu Towarzystwa Tatrzańskiego, co skutkowało niewielkim 
ograniczeniem ich praw i zwiększenia subordynacji. Podobny cel miało 
utworzenie Komisji Międzysekcyjnej z udziałem przedstawicieli istnieją
cych fachowych grup. W połowie lat dwudziestych wznowiono organi
zowanie konferencji międzysekcyjnych, m.in. w sprawach wprowadzania 
poprawek statutu i współpracy. Nowy statut PTT, opracowany w roku 
1935, zawierał zapis o możliwości tworzenia sekcji przy oddziałach PTT, 
bez wyłącznej zależności od ZG PTT. Sekcja Narciarska PTT, stała się 
Sekcją Narciarską Oddziału PTT w Zakopanem, natomiast zrzeszenie 
taterników o anachronicznej nazwie Sekcja Turystyczna zostało przemia
nowane na Klub Wysokogórski PTT działający w ramach Oddziału PTT. 
W roku 1937 Zarząd Główny uchwalił obowiązujący, ujednolicony regu
lamin ramowy dla wszystkich sekcji Towarzystwa.

Osobliwością, a nawet zdumiewającą regułą w historii sekcji były 
okresy ich istnienia. Najdłużej istniały (istnieją) ugrupowania powstałe 
najwcześniej, a ich osiągnięcia są najbardziej okazałe. Z drugiej strony 
działalność sekcji powstałej jako ostatnia trwała najkrócej, a jej dorobek 
okazał się znikomy. Niemal wszystkie, choć w różnym stopniu, miały 
wpływ na uaktywnienie i uatrakcyjnienie działalności i doniosłości To
warzystwa. Sekcja Ochrony Tatr nieprzejednanie przeciwdziałała błędnej 
tendencji popierania przez część członków Towarzystwa planów nad
miernej rozbudowy infrastruktury w Tatrach, zwłaszcza budowy kolej
ki zębatej na Swinicę, schronisk pod szczytem Rysów i nad brzegiem 
Czarnego Stawu. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie bez sekcji fachowych 
byłoby zwyczajną organizacją górską z przeciętnym programem działa
nia, pozbawioną ambicji, wyższych celów i znacznych osiągnięć. Chlub
ne dokonania członków sekcji, działających bezinteresownie, rozsądnie 
z pożytkiem dla gór i ludzi gór, kształtowały, współtworzyły chlubną 
historię i pozytywne oblicze Towarzystwa, przyczyniły się do jego zna
czenia i pozycji. Powodowani czystą, szlachetną ideą czynienia dobra, 
podejmowali wysiłki na rzecz Tatr i Zakopanego. Z uporem, świadomie 
i wbrew przeciwnościom uprawiali swoisty „kult tatrzański” dopełniony 
ochroną rzeczywistych walorów skalnej ziemi, tradycji góralskiej i rozwo
jem turystyki, taternictwa i sportów narciarskich. Dobrze przysłużyli się 
szeroko rozumianej sprawie tatrzańskiej i Towarzystwu Tatrzańskiemu.
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Skoro po latach wspomina się efekty pomyślnych osiągnięć dotyczących 
zachowania walorów krajobrazowych i przyrodniczych Tatr tudzież roz
wój zorganizowanego taternictwa, alpinizmu, narciarstwa, należy pamię
tać, że trud pionierskiej działalności w tych dziedzinach zapoczątkowali 
członkowie Towarzystwa Tatrzańskiego skupieni w sekcjach fachowych. 
Pominięcie lub pomniejszanie dokonań sekcji w całokształcie działalno
ści organizacji uznać należy za niegodne uszczuplanie historii Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego.

Przemijający czas zaciera ślady istnienia sekcji, zaszczytna działal
ność i dokonania nie powinny ulec zupełnemu zapomnieniu. Nadal brak 
wnikliwego opracowania dotyczącego sekcji fachowych PTT. Władysław 
Krygowski, wieloletni działacz Towarzystwa, autor jedynej dotychczas, 
niewielkiej objętościowo monografii Dnieje PTT, potraktował zagadnienia 
sekcji dość marginalnie. Państwo Zofia i Witold Paryscy, autorzy Wielkiej 
Encyklopedii Tatrzańskiej, opracowali możliwie obszerne hasła dotyczące 
poszczególnych sekcji. Wzmianki o sekcjach Towarzystwa zamieszczano 
w artykułach czasopism i literaturze tatrzańskiej. Sporo informacji o SN 
TT przekazał M. Zaruski w swej książce Na bezdrożach Tatrzańskich, także 
doszukać się można informacji w opracowaniu S. Ziemby Śladami dwóch 
desek. K. Stecki (senior) w swojej książce Wspomnienia zakopiańskie jeden 
z rozdziałów zatytułował Z dziejów Sekcji Ochrony Tatr. Na łamach 20 tomu 

„Pamiętnika PTT” Janusz Ślusarczyk zamieścił obszerny artykuł Dzieje 
Sekcji Ochrony Tatr Towarzystwa Tatrzańskiego.

Sekcje fachowe Towarzystwa Tatrzańskiego powstawały we właści
wym czasie, działały rozważnie, kierując się potrzebą realizowania wyż
szych celów, z korzyścią dla Tatr, ochrony przyrody i pierwotnych wa
lorów krajobrazowych, kształtowania właściwych zachowań w górach. 
Znacząco przyczyniły się do rozwoju i sukcesów rodzimego taternictwa, 
narciarstwa.

Sekcje powodowane szlachetnymi zamiarami pracy na rzecz gór i To
warzystwa podjęły się trudnej misji. Członkowie z kręgu polskiej inteli
gencji, elity ludzi gór, ludzi dobrej woli, działając bezinteresownie, wie
rzyli w słuszność przedsięwzięć, czynili dobro zgodnie z duchem czasu, 
rzeczywistymi potrzebami, oczekiwaniami i rozsądkiem. Niewątpliwie 
celowe będzie dalsze zbieranie rozproszonych wiadomości, ujawnienie 
nieznanych, zapomnianych wydarzeń odkrywanie dawnych dokumen
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tów, zapisów i fotografii dotyczących chlubnej działalności sekcji facho
wych Towarzystwa.

Tworzenie sekcji TT niezaprzeczalnie było ambitnym, pożytecznym 
i słusznym przedsięwzięciem rozsądnych członków Towarzystwa Ta
trzańskiego.

Zachowajmy wdzięczną pamięć o ich inicjatywach, nieprzeciętnych 
dokonaniach, pozostających wzorcem i inspiracją działań członków re
aktywowanego PTT i powodem ich dumy.

P.S. W założeniu autora powyższy tekst, z uwagi na charakter tego rodzaju publikacji 
w „Pamiętniku PTT”, stanowi jedynie zarys całości dokonań sekcji fachowych TT—PTT.



Robert Słonka

Zaginione wioski Żywiecczyzny

Wstęp

Kotlina Żywiecka jest miejscem szczególnym, bowiem piękno górskie
go krajobrazu splata się tutaj z barwnymi dziejami regionu oraz losami 
możnych władców i prostych ludzi, którzy wpływali na jego losy. Historia 
wielkich rodów władających tym zakątkiem Karpat, tajemnicze legendy 
sięgające pradawnych czasów oraz góralskie frywolne bajki tworzą nie
powtarzalny klimat Żywiecczyzny. Wędrując grzbietami, które otacza
ją kotlinę, odkryjemy stare warownie rycerskie i klimatyczne drewniane 
kościółki, dawne wsie pasterskie i malownicze miasteczka. Tutaj spotyka 
się kultura dworska z tradycjami mieszczan i zwyczajami góralskimi. Gdy 
zapragniemy wyruszyć na beskidzkie szlaki, poznamy aż cztery pasma 
górskie, a każde z nich zachwyci nas innym klimatem. Na zachodzie nie
zwykle imponująco prezentuje się opadający ku Bramie Wilkowickiej Be
skid Śląski, od północy fałduje horyzont rozcięty doliną Soły Beskid Mały, 
na wschodzie rozłożyły się należące do Beskidu Makowskiego malowni
cze Czeretniki, wreszcie na południu odnajdziemy najwyżej zarysowane 
szczyty, czyli Beskid Żywiecki. Przy dobrej pogodzie bez trudu rozpo
znamy najwyższe szczyty wymienionych pasm, czyli Skrzyczne (1257 m 
n.p.m.), Czupel (966 m n.p.m.), Mędralową (1169 m n.p.m.), oraz Królową 
Beskidów, dostojną Babią Górę (1725 m n.p.m.). W samym sercu tego ob
niżenia, w widłach rzek Soły i Koszarawy, u stóp tajemniczej góry Grójec 
znajduje się najważniejsze miasto tej części polskich gór — Żywiec.
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Wędrujący w okresie międzywojennym szlakami Żywiecczyzny znaw
ca polskich Karpat i propagator turystyki w Beskidach Zachodnich, prof. 
Kazimierz Sosnowski, w ten sposób opisał wrażenie jakie wywarło na nim 
dumne ze swej historii i tradycji miasteczko: „Góry najwyższe [...] wień
cem otoczyły Żywiec. Miasto przemiłe i schludne Żywiec jest stolicą 
lasów, źródłem wybornego piwa [...] słynie z pięknego zamku, ze wspa
niałych, staropolskich strojów mieszczańskich i ze ślicznego położenia. 
Jest jednym z najpiękniej położonych miast w Polsce. Nie - Żywiec jest 
najpiękniej położonym miastem w Polsce”. Krajoznawca zauważył 
także, jak zmienia się okolica, bowiem był świadkiem pierwszej regulacji 
niespokojnej rzeki Soły przebijającej się przez Beskid Mały, czyli budowy 
Jeziora Międzybrodzkiego. Zanotował wtedy, że: „[...] budowa zapory na 
Sole w Porąbce zamieni wkrótce ten przełom w wielkie śródgórskie Mię- 
dzybrodzkie jezioro o powierzchni ok. 8 km2, co turystyczną i letniskową 
wartość wysoko podniesie”. Oddana do użytku w 1937 roku zapora spo
wodowała, że w górnym biegu rzeki Soły powstało niezwykle malownicze 
jezioro, które spełniło funkcję retencyjną, lecz siłą rzeczy pod wodą znala
zły się usytuowane w dolinie najstarsze części wsi Międzybrodzie.

Po drugiej wojnie światowej dopracowano koncepcję komplekso
wego opanowania rzeki, mając na uwadze stworzenie systemu ochrony 
powodziowej, budowę zbiorników wody pitnej oraz wykorzystanie siły 
wody do produkcji energii elektrycznej. Powstała elektrownia wodna na 
zaporze w Porąbce, a następnie przystąpiono do budowy kolejnej z zapla
nowanych inwestycji, czyli zbiornika wodnego w Tresnej. Teren zapro
jektowanego sztucznego jeziora przewidywał likwidację najstarszej osady 
w Kotlinie Żywieckiej, czyli Starego Żywca, wsi Zadziele, oraz częścio
we zalania wsi Oczków, Pietrzykowice, Tresna, Zarzecze oraz przysiółka 
Moszczanicy zwanego Rędziną. W ciągu kolejnych lat wybudowano jed
no z największych sztucznych jezior w Beskidach, czyli Jezioro Żywiec
kie, oraz oddano do użytku zbiornik w Czańcu. Ostatnim elementem 
budowy systemu regulacji rzeki Soły, oraz jej wykorzystania energetycz
nego, była śmiało zaprojektowana elektrownia szczytowo-pompowa na 
górze Żar, a na jej szczycie powstał kolejny zbiornik wodny. Tym samym 
zakończył się trwający ponad 50 lat proces regulacji rzeki Soły. Żywiec
czyzna zmieniła się diametralnie, na jej mapach pojawiły się cztery 
sztuczne jeziora, a na zawsze zniknęły wsie wpisane w wielowieko
wą historię regionu.
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Artykuł mój nie ma na celu negowania konieczności budowy sztucz
nych zbiorników na Sole, bowiem względy bezpieczeństwa, pozyskiwanej 
energii oraz współczesnego zagospodarowania turystycznego są oczywi
ste. Dzięki „Kaskadzie Soły” nie dochodzi do katastrofalnych powodzi, 
pozyskujemy energię naturalną, a turystyka na Żywiecczyźnie rozwija się 
harmonijnie. Natomiast ważne jest, by pamiętać o mieszkańcach 
zalanych terenów, ich dawnych dziejach i troskach dnia codzien
nego, tym bardziej, że w momencie budowy zbiorników, nie było mowy 
o ocalaniu jakichkolwiek pamiątek związanych z historią wsi. Szkoda, że 
wtedy nie pomyślano o zachowaniu reprezentatywnych budynków i nie 
powstał skansen prezentujący kulturę materialną i duchową tych terenów, 
jak to zrobiono między innymi nad brzegami Jeziora Czorsztyńskiego 
(Osada Kluszkowce). Poza wymiarem czysto etnograficznym mogło to 
być miejsce, które gromadziłoby pamiątki związane z zalanymi wsiami 
oraz przestrzenią do spotkań wysiedlonych mieszkańców.

Przez ponad 40 lat cisza zapadła nad zalanymi wioskami, obecnie 
coraz więcej mówi się i pisze o nich. Pierwszym tekstem dotyczącym tych 
terenów był rękopis Eligiusza Czarno ty z 1998 roku Kronika wsi Zadtye- 
le, zawierający wspomnienia z okresu międzywojennego, okupacji oraz 
ostatnich lat funkcjonowania osad. Ten niezwykle emocjonalnie napisany 
dla swej wnuczki materiał zawierał charakterystykę osób mieszkających 
w Zadzielu, mapę wraz z nazwiskami mieszkańców oraz dwa zdjęcia. 
Później ukazał się tekst Doroty Cebuli i Marty Szymańskiej w „Karcie 
Groni” (nr XXI, 2001 r.) pt. Zaginiony świat- dnieje Starego Żywca, a w kolej
nych latach opublikowane zostały artykuły w lokalnej gazecie żywieckiej 

„Nad Sołą i Koszarawą” Józefa Pszczółki i Hieronima Woźniaka. Próbą 
zbiorczej syntezy wymienionych tekstów, uzupełnionych dziejami własnej 
rodziny oraz największym zbiorem fotografii, była wydana w 2012 roku 
książka mojego autorstwa pt. Zadtyele — piękna wioska.

Poniższy tekst jest próbą przybliżenia dziejów zalanych wsi znajdują
cych się pod wodami Jeziora Żywieckiego, ze szczególnym naciskiem na 
najstarszą osadę Kotliny Żywieckiej, czyli Stary Żywiec, oraz powstałą 
jako jej kontynuację wieś Zadziele, od czasu ich powstania po dni, gdy 
przestały istnieć. Trudno jednoznacznie określić dokładną datę końca 
funkcjonowania wsi, gdyż budowa sztucznego jeziora rozpoczęła się pod 
koniec lat pięćdziesiątych, a pierwsi ludzie już wtedy zaczęli opuszczać te 
tereny. Po raz pierwszy wzburzone wody Soły zalały północną część Ko
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tliny Żywieckiej i oparły się o wybudowaną w Tresnej zaporę już w poło
wie lat sześćdziesiątych, więc słusznie będzie założyć, że nikt wtedy już 
tam nie mieszkał. Możemy umownie przyjąć, że mija 50 lat od czasu, gdy 
wsie przestały istnieć. Ważne jest to, aby pamiętać o leżących pod 
wodami wioskach, gdyż są one częścią naszego wspólnego dzie
dzictwa tego zakątka Beskidów.

Pradzieje

Najdawniejsze ślady obecności człowieka w Kotlinie Żywieckiej znajdują 
się na górze Grójec (612 m n.p.m.), która położona jest w samym centrum 
tego rozległego obniżenia beskidzkiego, u zbiegu dwóch głównych rzek: 
Soły i Koszarawy. Przeprowadzane zarówno w okresie międzywojen
nym, jak i w ostatnich latach prace archeologiczne potwierdziły istnienie 
osady z okresu późnohalsztackiego (ok. VI—IV w. p.n.e.) oraz z okresu 
wpływów Imperium Rzymskiego, czyli lateńskiego w swej ostatniej fazie 
(okres późnolateński, reprezentujący tzw. kulturę puchowską, ok. III w. 
p.n.e. - do I w. n.e.), i trudno jest określić, czy istnieje ciągłość osadnicza 
wymienionych stanowisk. Materiały związane z pierwszym z okresów 
to ceramika w typie łużyckim, zabytki metalowe, brązowe ozdoby, oraz 
część chaty na południowym krańcu szczytu Grójca. Drugi okres repre
zentują mniej liczne zabytki ceramiczne lepione w rękach oraz przedmio
ty wykonane z brązu i żelaza. Prawdopodobnie o ludach zamieszkujących 
Grójec w drugim z omawianych okresów pisał Tacyt w dziele Germania 
(98 r. n.e.), opisującym ludy germańskie poza Cesarstwem Rzymskim, 
i kojarzył ich z celtyckim plemieniem Kotynów. Budowali oni wyżynne 
osady w północnej Słowacji, a w polskich Beskidach osiedlili się na górze 
Grójec w Kotlinie Żywieckiej oraz w Podegrodziu w Kotlinie Sądeckiej. 
Zajmowali się wytapianiem rud żelaza, garncarstwem i pasterstwem, bili 
nawet swoją monetę, a także zajmowali się hańbiącym, według kronika
rza, zajęciem, a mianowicie pracą w kopalni. Schyłek ich kultury należy 
wiązać z ekspansją ludów germańskich oraz przesiedleniami dokonanymi 
przez cesarza Marka Aureliusza na tereny rzymskiej prowincji Panonia, 
które były nagrodą za wsparcie militarne podczas wojen markomańskich. 
Najważniejszym wnioskiem jest ten, że góry nie stanowiły bariery osad
niczej dla południowych ludów Europy, jednak ich kres w polskiej czę
ści Beskidów przypada na I lub II wiek naszej ery, a „na terenie Grójca
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[siedlisko przyp. R.S.] zanika szybciej niż na pozostałych terenach”. Po 
ustaniu życia na Grójcu w tej części Karpat zapada trwająca niemal ty
siąc lat osadnicza cisza. Znaleziska monet rzymskich bitych w IV r. n.e. 
w mennicy cesarza Konstantyna II świadczą jedynie o tym, że przez Ko
tlinę Żywiecką przebiegała jedna z odnóg szlaku bursztynowego, jednak 
nie odkryto śladów trwałej obecności ludów przez nią wędrujących.

Osadnictwo piastowskie

W okresie formowania się państwa piastowskiego obecna Żywiecczyzna 
była dzikim terenem pogranicznym pomiędzy śląskim plemionem Gołę- 
szyców a plemieniem Wiślan. Pradawna puszcza karpacka nie zachęcała 
do zapuszczania się w górskie ostępy, stąd jako pierwsze pojawiają się 
osiedla ludzkie na terenie łatwiejszego komunikacyjnie pogórza. Zjedno
czony przez księcia Mieszka I obszar wieloplemienny poprzez chrzest zo
stał w X wieku wciągnięty w orbitę państw zachodniej cywilizacji. W ko
lejnych dziesięcioleciach Piastowie zaczęli tworzyć struktury państwowe, 
a w dalszej kolejności kraj został podzielony na jednostki administracyj
ne władzy kościelnej (diecezje) i świeckiej (kasztelanie). Prawdopodobnie 
Bolesław Chrobry zbudował ośrodki władzy terenowej zwane kasztela
niami, a na obszarze mającym wpływ na ukształtowanie się Żywiecczy
zny powstały dwa grody tego typu: Oświęcim (wymieniony w kronice 
polskiej Wincentego Kadłubka z 1177 r. jako kasztelania zależna od Kra
kowa) i Cieszyn (wymieniony w bulli papieża Hadriana IV w 1155 r. jako 
siedziba kasztelana zależnego od Wrocławia). Dawna granica plemienna 
stała się granicą pomiędzy kasztelanią cieszyńską a oświęcimską, diece
zjami wrocławską a krakowską, wreszcie najszerzej pomiędzy Śląskiem 
a Małopolską. Być może dokładna linia podziału między wspomniany
mi strukturami została wytyczona w XIII wieku, gdy na tych terenach 
powstała sieć parafialna, a granica przebiegała w następujący sposób: od 
Przełęczy Jabłonkowskiej, poprzez Baranią Górę i Malinowską Skałę, 
skąd opadała ku Przełęczy Salmopol, następnie poprzez szczyty Kotarz 
i Klimczok wędrowała do źródeł Białki, a dalej nurtem rzeki Białej aż po 
Wisłę. Otoczona Beskidami Kotlina Żywiecka znajdowała się na terenie 
kasztelani oświęcimskiej pierwotnie zależnej od Krakowa, jednak zmiana 
nastąpiła w 1177 lub 1178 roku, gdy książę senior dzielnicy krakowskiej 
Kazimierz II Sprawiedliwy, jako prezent na chrzcie, podarował tereny 
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kasztelani bytomskiej i oświęcimskiej synowi księcia opolsko-raciborskie- 
go Mieszkowi Plątonogiemu. Tym samym Ziemia Oświęcimska, a wraz 
z nią Żywiecczyzna, przeszła w ręce Piastów Śląskich i podczas ich rzą
dów doszło do planowego jej zaludnienia.

Pierwsi ludzie pojawili się tutaj prawdopodobnie w połowie XIII wie
ku po najazdach Mongołów, gdyż sytuacja wymagała, by dzięki nowym 
osadnikom odbudować zniszczenia oraz osadzać kolonistów na dżiewi- 
czych beskidzkich terenach, tak by przynosili dochody do książęcego 
skarbca. Pierwsza wzmianka o osadzie w Kotlinie Żywieckiej pochodzi ze 
Spisu Świętopietrza Diecezji Krakowskiej z lat 1325-1328 roku, gdzie wy
mieniona jest „parochia ecclesie de Ziwicz”, czyli żywiecka parafia, która 
istniała już w 1308 roku, a jej pleban nazywał się Engbertus. W 1327 roku 
w Bytomiu wystawiony został dokument lenny Jana I Scholastyka wobec 
króla czeskiego Jana Luksemburskiego, a Żywiec — podobnie jak pozosta
łe śląskie ziemie - został włączony do terytorium Czech. Osadę określa 
się jako „oppidum”, czyli „zorganizowane miasteczko”, możemy zatem 
przypuszczać, że został lokowany pod koniec XIII wieku. Pierwotny akt 
lokacyjny zaginął, natomiast z dokumentu potwierdzającego przywileje 
miejskie z 1448 roku dowiadujemy się, że przy założeniu wzorowano się 
na Oświęcimiu. Dolna data lokacji Żywca to zatem przyznanie praw miej
skich Oświęcimowi (ok. 1272 roku), górna to schyłek XIII wieku, biorąc 
pod uwagę rozwiniętą już osadę na początku XIV wieku. Inicjatorami 
akcji osadniczej w Kotlinie Żywieckiej byli Piastowie Śląscy, do których 
należała Ziemia Oświęcimska, czyli panujący w tym okresie książę opol
ski Władysław oraz jego syn Mieszko I Cieszyński, od 1290 roku pan 
Księstwa Cieszyńskiego. Samodzielne Księstwo Oświęcimskie powstało 
w latach 1312-1317, a kolejni jego władcy byli właścicielami Żywca.

Kotlina Żywiecka kolonizowana była od północy zarówno w górę 
biegu rzeki Soły (linia Oświęcim-Kęty-Żywiec), ale także od strony Bra
my Wilkowickiej, wzdłuż rzeki Białej. Ta druga nić osadnicza wiąże się 
z zakonem cystersów. Już w 1246 roku opactwo cystersów w Lubiążu 
koło Wrocławia nabyło na kolonizację na prawie niemieckim 500 łanów 
na „terytorium Oświęcim”, ale nie ma pewności, o jaką ziemię chodzi, 
ani potwierdzenia, czy zakonnicy zrealizowali to nadanie. Dopiero za pa
nowania Mieszka I Cieszyńskiego dochodzi do zagospodarowania przez 
cystersów z Rud koło Raciborza terenów pomiędzy Żywcem a wsią Ło
dygowice oraz lasów koło wsi Mikuszowice (czyli obecnych Wilkowic) 
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poprzez objęcie w posiadanie 107 wielkich łanów, czyli 2675 ha. W doku
mencie wystawionym pomiędzy 1290 a 1305 rokiem mowa jest o istnie
jących już własnościach książęcych (Żywiec, Łodygowice) oraz obszarze, 
który książę „w celu zbawienia swojej duszy” podarował zakonowi.

Trudno jednoznacznie ustalić, jaka była rola cystersów w koloniza
cji terenów w okolicach doliny Soły i samego Żywca. Jedno jest pew
ne, że dzięki dobrym kontaktom z Piastami Śląskimi na przełomie 
XIII/XIV wieku uczestniczyli w akcji osadniczej w Kotlinie Żywieckiej. 
Może zastanowić fakt, że imię pierwszego plebana żywieckiego „Engber- 
tus” to łacińska forma imienia „Engelbert”, a tak nazywał się cysterski 
Opat z Lubiąża, później z Mogilan, który około 1290 roku ukończył pi
sanie Kroniki Polsko-Sląskiej. Nie znaczy to absolutnie, że to ta sama oso
ba, ale świadczy o popularności tego imienia wśród cystersów. I jeszcze 
jeden ślad: w niewielkiej odległości od pierwotnego Żywca pod koniec 
XIV wieku powstała osada Rudza, której nazwa nawiązuje do cysterskiej 
miejscowości Ruda, tak bowiem zapisano nazwę tego miejsca w Księdpe 
uposażeń biskupstwa wrocławskiego i posługiwano się nią aż do XIX wieku.

Stosunki pomiędzy książętami oświęcimskimi a cystersami pogor
szyły się w połowie XIV wieku, gdy książę oświęcimski Jan I Schola
styk najeżdżał łupiesko wsie zakonników, reperując w ten sposób swój 
skarbiec. Najazdy odbiły się głośnym echem, a finał sprawy sądowej 
miał miejsce w Avinionie, gdzie rezydował papież. W 1364 roku zapadł 
wyrok uznający prawa cystersów i nakazujący księciu wypłacić stosow
ne odszkodowanie. W związku z tymi wydarzeniami Jan I Scholastyk 
bywał w tym czasie w Żywcu i prawdopodobnie to on rozpoczął pro
ces fortyfikacji doliny Soły poprzez budowę zamków na górach Grójec 
i Wołek w Kobiernicach.

Nie jest możliwe odtworzenie układu przestrzennego pierwotnej ży
wieckiej osady. Na pewno było to drewniane miasteczko leżące na prawym 
brzegu Soły, którego centralnym miejscem był kościół pw. Wszystkich 
Świętych. W latach 30. XIV wieku Żywiec liczył sobie około 400 miesz
kańców, którzy zajmowali się karczowaniem lasu, rybołóstwem, hodowlą 
zwierząt, rzemiosłem, uprawą roli oraz handlem. Pierwsze ślady działal
ności handlowej mamy poświadczone już w 1339 roku we Włodzimierzu 
na Rusi, gdzie wraz z wójtem Bochni pojawia się „Jan, Bruno i Leon de 
Sywicz”. Ważną dziedziną gospodarki było flisactwo, mieszkańcy trud
nili się spławianiem drewna doliną Soły, a następnie Wisłą do Krakowa 

259



i Gdańska. Potwierdzają to XVI-wieczne przywileje, zwolnienia z opłat 
wynikających ze spływu oraz rachunki z komory celnej w Oświęcimiu, 
dzięki którym dowiadujemy się, że drzewo płynące z Żywca rejestro
wane było w Międzybrodziu. Władzę w mieście sprawował wójt, któ
ry oprócz wpływu z lokalnych opłat handlowych i sądowych posiadał 
największe w mieście gospodarstwo, tzw. łany wójtowskie. Na początku 
XV wieku wójtostwo należało do Jerzego i Mikołaja Trautwaldów, którzy 
w 1432 roku sprzedali je księciu Kazimierzowi I Oświęcimskiemu.

Rozwój przestrzenny Żywca w XV i XVI wieku

Przełom XIV i XV wieku przyniósł najważniejszą zmianę w funkcjo
nowaniu osady, bowiem część mieszkańców Żywca - jak zanotował An
drzej Komoniecki — zdesperowanych ciągłymi wylewami rzeki Soły po
stanowiło przenieść się wraz z rodzinami na nowe miejsce. Wybór padł 
na tereny położone kilka kilometrów dalej na południe (obecna dzielnica 
Rudza), a w miejscu tym wybudowano murowany kościół pw. Świętego 
Krzyża (konsekrowany w 1428 roku przez biskupa Jarosława) oraz drew
niane domy w układzie placowym. Rozchodziły się z tego miejsca trakty 
w trzech kierunkach: na północ w stronę starej żywieckiej osady i dalej 
doliną Soły do Oświęcimia, na południe w górę doliny Soły, a następnie 
przez Przełęcz Jabłonkowską na Morawy oraz ku południowemu wscho
dowi doliną Koszarawy i potoku Glinne na węgierską Orawę. Jako nie
wielka osada mogła pojawić się już na początku XIV wieku i była drugą 
fazą w rozwoju przestrzennym Żywca. Na początku XV wieku w ramach 
organizmu miejskiego funkcjonowały zatem dwa miejsca, a w ciągu na
stępnych dziesięcioleci doszło do ich formalnego przekształcenia w wieś 
Stary Żywiec i miasto Żywiec.

Żywiecczyzna co najmniej od 1445 roku stanowiła obszar zwany 
weichbild (niem.) lub districtus (łac.), czyli okręg wydzielony z terytorium 
Księstwa Oświęcimskiego z własnym, ale początkowo zależnym od 
księcia sądownictwem, wojskiem i skarbem. Wyodrębnienie się takiej 
jednostki prowadziło do systematycznego uniezależniania się „państwa 
żywieckiego” od Piastów oświęcimskich, bowiem ułatwiała sprzedaż 
terenów osobom prywatnym. W 1450 roku właścicielem (dzierżawcą?) 
Żywca był szlachcic Michał Strzała, ale już w 1452 roku władali nim 
Włodek i Katarzyna Skrzyńscy herbu Łabędź oraz ich synowie Wło
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dek i Borzywoj. Nieznane są okoliczności przejęcia Żywiecczyzny przez 
Skrzyńskich, natomiast kronikarze przekazali, że ich działalność w do
linie Soły miała charakter rozbójniczy. Z zamku na górze Grójec oraz 
z Turzej Góry koło Dobczyc napadali na węgierskich kupców oraz nie 
szczędzili miejscowej ludności, a największe nasilenie napadów miało 
miejsce w 1460 roku, co skrupulatnie zanotował Jan Długosz. Aby za
pobiec dalszemu grabieniu na Żywiecczyźnie oraz zapanować politycz
nie nad granicznym terenem, wojska starosty krakowskiego Mikołaja 
Pieniążka z Witowie i Piotra Komorowskiego żupana Orawy i Lipto
wa podjęły akcję zbrojną, która doprowadziła do usunięcia Skrzyńskich 
z Żywiecczyzny. Jednak lokalna wojna trwała nadal. Włodek Skrzyński 
Młodszy nadal napadał z zamku w Lietawie i z Bukowca, a Borzywoj 
z zamku w Bytczy i dopiero kolejna wyprawa w 1462 roku, Pieniążka, 
Komorowskiego oraz starosty spiskiego Przecława z Dmoszyc, ostatecz
nie doprowadziła do klęski Skrzyńskich.

Konsekwencją zakończenia konfliktu była sprzedaż Żywieczczyzny 
w 1465 roku przez rycerzy-rozbójników herbu Łabędź królowi polskiemu 
Kazimierzowi Jagiellończykowi za kwotę 3 tysięcy złotych węgierskich 
i tym samym Żywiecczyzna wróciła do Polski. Dokument wystawiony na 
zamku w Lietawie wymienia szczegółowo przedmiot transakcji, a mia
nowicie: zamek i miasto Żywiec, wsie Stary Żywiec oraz pozostałe, które 
wchodziły w skład okręgu, czyli Zarzecze, Pietrzykowice, Łodygowice, 
Zabłocie, Sporysz, Wieprz Mały, Wieprz Wielki, Radziechowy, Lipowa, 
druga Lipowa, Rychwałd, Gilowice, Cisiec, Moszczanica, Siemień. Z do
kumentu jasno wynika, że w tym czasie rozróżniano Stary Żywiec, który 
spadł do rangi wsi, oraz Nowy Żywiec, który był ośrodkiem miejskim. 
To rozróżnienie pojawia się później w dokumentach kancelarii Piotra 
Komorowskiego (Antiąua Zywyec^ villa i Oppidum Zywyec%) oraz u Jana 
Długosza, który opisując w latach 1470—1480 „districtus Zywyecz”, wy
raźnie zaznaczył, że kościół starożywiecki należy do kościoła parafial
nego w Żywcu, którym w tym okresie był kościół pw. Świętego Krzyża. 
Oprócz świątyni i domów mieszczan na terenie miasta znajdowała się 
wybudowana w pierwszej połowie XV wieku wieża mieszkalna otoczona 
wałem ziemnym i płytką fosą (obecny Stary Zamek). Ponadto na północ
nym stoku Grójca opadającym do zbiegu Soły i Koszarawy znajdował 
się rodzaj wysuniętego punktu warownego, a na jego szczycie stał drugi 
obiekt spełniający prawdopodobnie funkcje mieszkalne i obronne. Mia
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sto miało rozwinięty ustrój (rajcy, ławnicy), gospodarkę opartą na rze
mieślnikach skupionych w cechach oraz kupcach, karczmarzach i „bie
docie wszelkiej maści”. Taki Żywiec otrzymał w 1467 roku od króla Piotr 
Komorowski za zasługi w walce ze Skrzyńskimi i przez kolejne 157 lat 
ród Komorowskich herbu Korczak władał Żywiecczyzną. Pierwszą in
westycją magnata był zakup dóbr łodygowickich od zakonu cystersów 
(w latach 1471-1477) i tym samym obszar Kotliny Żywieckiej został sku
piony w rękach jednego właściciela.

Trzecią fazą rozwoju Żywca w drugiej połowie XV wieku było prze
niesienie osady na kolejne miejsce. Przyczyną tej decyzji było zniszczenie 
w 1477 roku przez wojska królewskie pod wodzą Jakuba Dębińskiego 
istniejącego miasta zlokalizowanego przy kościele św. Krzyża. W ten 
sposób król dobitnie zakończył knowania Mikołaja Komorowskiego 
z Krzyżakami oraz królem węgierskim Marcinem Korwinem i zapro
wadził porządek na terenach przygranicznych. Zburzono wtedy także 
fortyfikacje na Grójcu i Wołku w Kobiernicach oraz spalono Stary Ży
wiec. Skruszony Mikołaj wybłagał u króla darowania winy, dzięki czemu 
Żywiecczyzna pozostała w rękach Komorowskich, a następne lata upły
nęły na odbudowie wsi Stary Żywiec i budowie nowego miasta Żywca. 
Wytyczono podzielony na działki mieszkalne i ogrodowe czworoboczny 
rynek, powstały uliczki oraz zagospodarowano otaczające go pola. Roz
poczęto budowę nowego kościoła w południowo-zachodnim narożniku 
placu oraz przeznaczono część gruntu na cmentarz. Odbudowano ży
wiecki zamek, powstały murowane budynki mieszkalne otoczone murem 
obronnym, a w kolejnych latach okrągłe baszty oraz kwadratowa wieża. 
System obronny nowo budowanego miasta utworzyły prawdopodobnie 
umocnienia drewniano-ziemne oraz fosa napełniana młynówką.

W XVI wieku dzięki wysokim funkcjom, jakie Komorowscy pełnili 
na dworze królewskim, Żywiec potężniał i zmieniał swe oblicze. Miesz
czanie bogacili się i posyłali swe dzieci na naukę do krakowskiej uczelni. 
Prężnie rozwijały się cechy rzemieślników, a wyroby miejscowych gar
barzy, sukienników i piekarzy słynęły w okolicy. Najważniejsze budowle, 
zgodnie z panującymi trendami architektonicznymi, zyskały renesanso
wą formę. Składający się z trzech kondygnacji zamek ozdobiono atty- 
ką, a w jego wnętrzu zbudowano, na wawelską modłę, arkadowy dzie
dziniec. Ukończono budowę kościoła pw. „Narodzenia Panny Maryjej 
i Świętego Wawrzyńca męczennika” poświęconego w 1547 roku, który 
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przejął funkcję parafii, oraz sukcesywnie rozbudowywano go w duchu 
odrodzenia (m.in. wieża, kaplica).

Do ważnych zmian zaszło na terenach górskich „Państwa Żywiec
kiego”, bowiem od końca XV wieku zaczęli pojawiać się Wołosi, czyli 
pasterze pochodzenia bałkańskiego wędrujący Łukiem Karpat, których 
gospodarka opierała się głównie na wypasie owiec. Tam, gdzie docierali, 
powstawały wsie „na prawie wołoskim”, przynoszące określone dochody 
właścicielom oraz dające utrzymanie miejscowej ludności. Kolejnym waż
nym wydarzeniem gospodarczym Żywiecczyzny było powstanie folwar
ków, czyli rolno-hodowlanych gospodarstw wiejskich opartych na przy
musowej pracy („pańszczyźnie”). Pierwszy folwark powstał w 1568 roku 
w Sporyszu, potem utworzono kolejne „klucze”, które organizowały go
spodarczo Kotlinę Żywiecką oraz zasadniczo zmieniły funkcjonowanie 
wsi Stary Żywiec.

Czasy Komorowskich, Wazów i Wielopolskich

Spalona po najeździe Jakuba z Dębna w 1477 roku wieś Stary Żywiec 
(„Antigua Zywyecz villa”) w następnych latach rozwijała się w cieniu no
wego miasta („Oppidum Zywyecz”). Z wojennej pożogi nie ocalał drew
niany kościół pw. Wszystkich Świętych. Andrzej Komoniecki pisał, że 
świątynia powstała w czasach, o których „pamiętnika nie masz” (praw
dopodobnie był to koniec XIII wieku), a zbudowana była „z drzewa ciso
wego, naonczas obficie tu będącego”. Odbudowana została, tym razem 
z drzewa jodłowego, lecz wezbrane wody Soły naruszyły konstrukcję tak
że tego kościółka. Mieszkańcy ponownie wznieśli świątynię w 1507 roku, 
wykorzystując w tym celu drewno z uszkodzonej budowli. Kościół oto
czony był kamienno-drewnianym murem z furtką od strony wschodniej, 
a dookoła rozciągały się podmokłe tereny nad brzegiem rzeki. Przy ko
ściele znajdowały się cmentarz oraz budynek plebanii. Dalej rozlokowały 
się wiejskie zagrody, za którymi rozpoczynały się otoczone beskidzkimi 
szczytami pola uprawne .

Dzięki Andrzejowi Komonieckiemu dowiadujemy się, że Krzysztof 
Komorowski nadał prawo do ziemi kmieciom mieszkającym w Starym 
Żywcu. Kronikarz zanotował, że ów łan ziemi „sołtysi nazwany [...] 
między kmiecie podzielił i rozdał, a wsią osadził, przezwawszy Stary 
Żywiec”. W 1604 roku zapisał swojemu synowi Mikołajowi „klucz ło- 
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dygowicki” oraz wsie na Żywiecczyźnie (Stary Żywiec, Międzybrodzie, 
Jeleśnię, Krzyżową i Przyborów). Po śmierci Krzysztofa w 1608 roku 
pozostały majątek ziemski został podzielony na trzy części i zgodnie 
z wolą zmarłego podzielony między synów: Mikołaj otrzymał „całe do
bra żywieckie”, Piotr „Państwo Suskie”, a Jan „Państwo Slemieńskie”. 
Nowy właściciel Żywiecczyzny zapisał się w dziejach miasta i regionu 
jako bezlitosny zarządca, pijak i awanturnik, fałszerz monet i kłamca. 
Jego motorem działania była maksymalizacja wpływów z posiadanych 
majątków, a jedną z pierwszych decyzji po śmierci ojca było utworze
nie folwarku na terenie wsi Stary Żywiec. Andrzej Komoniecki w ten 
sposób opisał działalność Mikołaja w 1608 roku: „[...] folwark staroży- 
wiecki zbudował i te grunta na folwark obrócił. A tych kmieci ze wsią 
gdzie indziej przeniósł i nową wieś Zadziele w końcach gruntów założył 
i ról ośm wydzielił i poddanych tamże osadził, jako teraz jest”. Z zapisu 
dowiadujemy się, że obszar Starego Żywca został zagospodarowany na 
przynoszące dochód gospodarstwo, a jego mieszkańcy zostali przesie
dleni na nowe miejsce. Wynika z tego wniosek, że mieszkańcy nowo 
utworzonej wsi Zadziele to potomkowie starożywieckich rodzin, 
którzy związani byli z powstałym gospodarstwem, a sama wieś 
może być traktowana jako swoista kontynuacja Starego Żywca. 
Nazwę wsi Komoniecki wyjaśnia w kolejnym rozdziale swej Chronografii: 
„Zadziele, że za działem pól starożywieckich osadzona ta wieś jest, co 
przedtem Starym Żywcem była, ale się musiała dla folwarku zbudowa
nego na Zadziele przemienić”. W kolejnym ustępie kronikarz podkreśla 
graniczny charakter wsi, opisując jej położenie: „A ta Łękawka wpada 
do rzeki Soły poniżej wsi Zadziela, granicząc Państwo Żywieckie”, oraz 
dodaje: „Zadziele sie furmańcem sławi i granicą”. Wynika z tego, że 
oprócz rolnictwa, hodowli zwierząt i drobnego rzemiosła jednym z zajęć 
było także „powożenie”, czyli świadczenie usług transportu towarów 
i drewna. Położona początkowo na 250 ha wieś weszła w skład „klu
cza starożywieckiego”, a jej kościołem parafialnym była świątynia pw. 
Wszystkich Świętych w Starym Żywcu.

Pomimo warunków na pomyślny rozwój regionu przez niegospo
darność oraz chulaszczy tryb życia Mikołaja Komorowskiego szansa 
ta nie została wykorzystana. Uwikłany w ciągłe konflikty i spory, po- 
padł w długi, a gdy wierzyciele zbrojnie domagali się zwrotu pieniędzy, 
grabiąc między innymi nowopowstałe folwarki (najazd Jana, Andrze
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ja i Aleksandra Rylskich), postanowił sprzedać Żywiecczyznę. W roku 
1618 zakończył się proces przejmowania przez szlachcica Krzysztofa 
Rarowskiego tzw. klucza łodygowickiego (Mikuszowice, Wilkowice, 
Łodygowice), natomiast w 1624 roku oszacowano wpływy z „Państwa 
Żywieckiego”, które zostało zakupione przez królową Konstancję, żonę 
Zygmunta III Wazy. Dzięki przejściu Żywca pod władzę królewską 
uregulowane zostały sprawy organizacji miasta oraz okolicznych wsi 
w „Ordynacji dla Miasta Żywca” podpisanej w Warszawie w 1626 roku. 
Po śmierci królowej majątek przeszedł na jej synów, a od 1655 roku 
jedynym właścicielem stał się król Jan II Kazimierz Waza. Za jego rzą
dów doszło do wojen na terenie Rzeczypospolitej, a na Żywiecczyźnie 
największe nasilenie krwawych wydarzeń miało miejsce podczas poto
pu szwedzkiego. W związku z konfliktem w Żywcu przebywał król Jan 
Kazimierz, a ogłoszony tu uniwersał mobilizował górali i mieszczan do 
walki ze Szwedami. Zapewne Stary Żywiec i Zadziele były świadkami 
tych wydarzeń, gdyż przez wsie ciągnęli chłopi na odsiecz obleganemu 
Oświęcimowi. Po zakończeniu działań wojennych proboszcz żywiecki 
Stanisław Kaszkowic otrzymał rolę kmiecą w Starym Żywcu, rozciąga
jąca się od zabudowań folwarku aż po wieś Moszczanica, oraz przywilej 
na kaznodziejstwo.

Kolejna wizyta króla Jana Kazimierza w 1669 roku pozostawiła po 
sobie niezwykłą pamiątkę w Starym Żywcu, bowiem monarcha zo
stał uleczony cudowną wodą tryskającą ze źródła św. Wita i w miejscu, 
gdzie znajdowała się „boża męka” i ocembrowana studnia, z wdzięcz
ności polecił wybudować drewnianą kapliczkę. Lasek św. Wita od wie
ków kojarzony był z pradawnym kultem bóstw słowiańskich, a legendy 
przekazywane z pokolenia ną pokolenie kojarzyły to miejsce z boginią 
Żywią, która dała nazwę miastu. W cudowną moc wody źródlanej wie
rzyli mieszkańcy, a fundacja królewska uczyniła to miejsce szczegól
nie wyjątkowym. W dwusetną rocznicę funadacji (1869 r.) wzniesiono 
w tym miejscu murowaną Kapliczkę św. Wita według projektu Karola 
Pietchki, a obiekt ten — obok kościoła pw. Wszystkich Świętych — stał się 
symbolem Starego Żywca. Co najmniej od 1612 roku przez wsie prze
chodziły pielgrzymki zdążające do Częstochowy, modlono się w staro- 
żywieckim kościele, a następnie przez Zadziele kierowano się w stronę 
Sanktuarium Maryjnego. Pielgrzymi zatrzymywali się przy cudownym 
źródełku, a w kolejnych latach przy kapliczce św. Wita.
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W 1678 roku stolnik koronny Jan Wielopolski, mąż wnuczki Miko
łaja Komorowskiego, Konstancji Krystyny, zadeklarował chęć zakupu 
Żywiecczyzny za kwotę 600 000 zł i w ciągu następnych lat doszło do 
sfinalizowania transakcji. W początkowym okresie władania Żywiecczy
zną Wielopolscy herbu Starykoń wykazywali zainteresowanie rozwojem 
swej posiadłości, czego przykładem są inwestycje w mieście z pierwszej 
połowy XVIII wieku, takie jak odbudowa kościoła parafialnego po po
żarze, założenie ogrodu włoskiego oraz przebudowa zamku. Odnaleźć 
można jednak także decyzje, które świadczą o pilnowaniu tylko własnych 
interesów, bez korzyści dla mieszkańców - jak zniesienie przywilejów na 
warzenie piwa, szynkowanie wódki i piwa, co wprost uderzyło w dochody 
mieszczan, a napełniło skarbiec właścicieli. Z czasem Żywiecczyzna ule
gała rozdrobnieniu pomiędzy członków rodziny, a coraz potężniejsza for
tuna Wielopolskich w innych częściach Rzeczypospolitej powodowała, że 
dobra beskidzkie traktowane były coraz bardziej marginalnie. Po tym, jak 
odziedziczyli ordynację Myszkowskich w 1729 roku, stali się posiadaczami 
olbrzymich kompleksów (m.in. Pieskowa Skała, Pińczów, Książ Wielki), 
a Ziemia Żywiecka stała się jedną z wielu peryferyjnych rezydencji.

Przełom XVII i XVIII wieku to czas kiedy żył i tworzył jeden z naj
wybitniejszych kronikarzy regionalnych, wójt żywiecki Andrzej Komo- 
niecki, który przekazał swoja wiedzę na temat dziejów Żywiecczyzny. 
Jednak na kartach jego Chronografii Stary Żywiec i Zadziele pojawiają się 
bardzo rzadko, co najwyżej w powiązaniu z wydarzeniami dziejącymi 
się w mieście Żywcu. Znajdziemy tam fragment dotyczący interesujących 
nas terenów, gdy opisuje pielgrzymkę mieszczan, która w 1722 roku na 
drodze do Częstochowy odwiedziła kościół w Starym Żywcu. Przy oka
zji opisu wydarzeń obejmujących większą część terytorium Żywiecczyzny 
pojawia się informacja, że klęska głodu i nieurodzaju nawiedziła dolinę 
Soły w 1727 roku i „ludzie jedli leda trawska i grzyby”, a „[...] Znowu 
na Zadzielu w budzie karczmie pojadłszy ludzie grzybów, szaleli z nich 
przez kilka dni i wiele ludzi na czerwonkę zumierało”.

Od 1768 roku miały miejsce wydarzenia związane ze stopniową anek- 
sją przez państwa zaborcze terytorium Polski. Próbą zbrojnego ratowania 
kraju była tzw. konfederacja barska, a na terenie Żywiecczyzny konfe
deraci stoczyły kilka potyczek z wojskami rosyjskimi (Żywiec, Milówka, 
Siemień). W 1772 roku nastąpił I rozbiór Polski, a Żywiecczyzna znalazła 
się w utworzonej przez Austriaków jednostce administracyjnej zwanej
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Galicją i Lodomerią. W 1782 roku w Żywcu przebywał lustrujący nowe 
rubieże cesarz Józef II Habsburg, który zarzucił ówczesnemu właścicie
lowi Ignacemu Wielopolskiemu brak odpowiedniej dbałości o miasto 
i mieszkańców. Czy cesarz przejechał starożywieckim traktem, potem 
zadzielską drogą i dalej skierował swój orszak do Krakowa? Trudno po
wiedzieć, jednak już w kilka lat po tej wizycie rozpoczęto budowę odnogi, 
tzw. Cesarki, czyli Głównej Szosy Handlowo-Pocztowej, która oznaczo
na została jako „Droga Cesarska Nr 20”, a przebiegała terenami, które 
zlustrował cesarz. Ta śmiało poprowadzona szosa górska wznosiła się od 
Andrychowa na Przełęcz Kocierską, przebijała się przez Beskidy i dalej 
wędrowała przez Kotlinę Żywiecką, opadając ku wsi Zadziele, a następnie 
przez Stary Żywiec kierowała się do centrum miasta Żywca, by poprzez 
Milówkę, Kamesznicę i Koniaków, przekroczyć granicę na Przełęczy 
Jabłonkowskiej. Najważniejszym wydarzeniem dla miasta i okolicznych 
wsi było uzyskanie w 1795 roku niezależności od rodziny Wielopolskich 
trwoniących majątek na balach organizowanych w Paryżu. Dochodami 
miasta były między innymi wpływy ze Starego Żywca i Zadziela, bowiem 
kasę miejska zasilały opłaty odprowadzane z parceli, młynów, tartaków 
i myta, a takie budynki znajdowało się w tych wioskach.

Pod berłem Habsburgów
O

Na początku XIX wieku majątek Wielopolskich oraz pozostałe ziemie ży
wieckie sukcesywnie przechodziły w ręce Habsburgów. Początkowo zie
mie skupywał Książę Cieszyński Albert Sasko-Cieszyński, wielce majętny 
i wrażliwy na sztukę magnat. Następnie przekazał je swojemu bratankowi, 
synowi cesarza Leopolda II — Karolowi Ludwikowi Habsburgowi, który 
nabywał kolejne obszary Żywiecczyzny. W listopadzie 1838 roku powięk
szył majątek o zakup od Adama Wielopolskiego m.in. Starego Żywca, Za
dziela, Zarzecza, Czernichowa, Tresnej i Międzybrodzia. Zakończyło się 
panowanie Wielopolskich w Żywcu, a jeden z ostatnich z rodu, Andrzej, 
został pochowany na cmentarzu w Starym Żywcu w 1835 roku. Kolejnym 
właścicielem dóbr żywieckich został Albrecht Fryderyk Habsburg, któ
ry zapisał się jako dobry gospodarz i inicjator wielu inwestycji w regionie 
(m.in. Arcyksiążęcego Browaru na Pawlusiu, Huty Fryderyka w Sporyszu). 
W 1895 roku w wybudowanym Nowym Zamku w Żywcu zamieszkał Ka
rol Stefan, który zauroczony Żywiecczyzną, związał z nią losy swej rodziny.
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Stary Żywiec i Zadziele rozwijały się systematycznie, a na ich tere
nie powstawały nowe gospodarstwa rolne, rodzinne zakłady (m.in. młyn, 
tartak, piekarnia, kuźnia), niewielkie firmy przemysłowe (m.in. kaflarnia, 
cegielnia) oraz sklepy i punkty usługowe. Jednak także klęski nie omijały 
Żywiecczyzny. W pierwszej połowie XIX wieku została nawiedzona przez 
zarazy, mnóstwo ludzi umarło, a chowano ich na przykościelnym cmen
tarzu oraz przy zadzielskim lesie. Od wieków tereny te nękane były przez 
powodzie, a te największe brutalnie niszczyły gospodarstwa i zakłady 
w dolinie Soły. Andrzej Komoniecki w swej kronice wymienia kilkanaście 
powodzi, później średnio co 20 lat dochodziło do tego typu katastrofy.

W 1848 roku zniesiono pańszczyznę, ale jednocześnie zabroniono 
chłopom korzystać z „pańskiego lasu” i wydzielono „lasy ekwiwalen- 
towe”, czyli ściśle określone obszary, z których gospodarze mogli pod 
nadzorem służby leśnej pobierać drewno. Dochodziło w tym czasie do 
wielu konfliktów i sporów, które dotyczyły m.in. prawa do poboru ściół
ki leśnej przez Zadzielan oraz terenów, z których można było pozyski
wać drewno. Ludność z wyżej położonych obszarów przenosiła się na 
tereny w dolinie Soły, Łękawki i Moszczanki, gdzie łatwiej można było 
utrzymać siebie i rodzinę. Dawny folwark starożywiecki nazywany był 

„Dworem”, a w jego skład w 1844 roku wchodziły Stary Dwór (stary dom 
dworski, budynek zarządcy, stajnie, budynek gospodarczy), stodoły dwor
skie, oraz stadnina koni pod wierzch. Na „dworskich polach” pracowało 
wielu ludzi, uprawiano zboża, wypasano krowy i powożono wozami za
przęgniętymi w dorodne konie. Ponadto istniały stawy dworskie, a jeden 
z nich znajdujący się w Zadzielu nazywano „Kasztelanem”.

W Słowniku geograficznym Królestwa Kolskiego i innych krajów słowiańskich za
pisano, że w 1880 roku w Starym Żywcu mieszkało 295 osób, natomiast 
w Zadzielu liczbę mieszkańców oszacowano na 633 (w tym 25 Żydów). 
Część z nich znajdowała zatrudnienie w nowo powstających zakładach 
przemysłowych, takich jak fabryka chemiczna spółki Unger-Dattner 
w Zadzielu, która przekształciła się w spory zakład Kotliny Żywieckiej, 
czyli fabrykę Przemysł Druciany „Wschód” Sp. z o.o. (od 1921 r.), wokół 
którego powstała robotnicza dzielnica Kolonia. Zdarzały się także przy
padki wyjazdów zarobkowych do krajów europejskich (m.in. do Francji) 
oraz Ameryki, a na listach emigracyjnych USA z lat 1907—1912 odnajdzie - 
my osoby z Zadziela i okolicznych wiosek (m.in. ze Siemienia, z Łękawicy, 
Rychwałdu, Zarzecza i Gilowic).
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Okres międzywojenny

Pierwsze lata XX wieku upłynęły na przygotowaniach do nieuchronnie 
zbliżającego się konfliktu wojennego. Ruch niepodległościowy na Ży
wiecczyźnie uformował się na przełomie wieków, bowiem w 1893 roku 
powstało Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, w 1913 roku Towarzystwo 

„Strzelec”, a jego członkowie służyli w Legionach Józefa Piłsudskiego. Jak 
wspomina świadek wymarszu pod wodzą Leonarda Rybarskiego, komen
danta żywieckich strzelców na front: „Z boku sztandary stowarzyszeń, ce
chów i bractw [...]. Żegna nas przemową przedstawiciel miasta [...], pada 
rozkaz. Zwijamy się w kolumnę czwórkową i maszerujemy w kierunku na 
Stary Żywiec w takt orkiestry”, a dalej maszerowali przez Zadziele i Kęty 
do Wadowic. Mieszkańcy wsi także walczyli o niepodległość Polski, gdyż 
do czasów II wojny światowej w domach znajdowały się mundury armii 
austriackiej (m.in. w piekarni Józefa Nowaka w Zadzielu), a historie prze
trwały w rodzinnych przekazach (m.in. dzieje Józefa Pezdka z Zadziela 
walczącego we Francji, który przeszedł szlak bojowy z armią gen. Józefa 
Hallera). Brali udział w wielu bitwach w całej Europie, a powrócili do ro
dzinnych wsi w listopadzie 1918 roku, by cieszyć się odzyskaną wolnością.

Majątek ostatnich właścicieli Żywiecczyzny, czyli rodziny Habsbur
gów został przejęty przez Państwo Polskie, w imieniu którego od 28 lu
tego 1919 roku zarządzany był przez Polskie Ministerstwo Rolnictwa 
i Dóbr Państwowych. Karol Stefan Habsburg, dzięki wstawiennictwu 
marszałka Józefa Piłsudskiego i króla hiszpańskiego Alfonsa XIII, od
zyskał swe dobra, czyniąc jednocześnie szereg darowizn na rzecz miesz
kańców oraz młodych instytucji. Duże przekazanie majątku miało miej
sce w 1924 roku na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, 
a wśród dóbr leśnych i rolnych znalazł się tam także Stary Żywiec.

W 1921 roku doszło do ważnej zmiany administracyjnej, bowiem sta
rostwo powiatowe w Żywcu wystąpiło z wnioskiem o przyłączenie wsi 
Stary Żywiec do Żywca. Mieszkańcy wyrazili zgodę i od 1929 roku Stary 
Żywiec (720 mieszkańców) stał się dzielnicą miasta. W 1925 roku decyzją 
metropolity krakowskiego została erygowana parafia w Starym Żywcu, 
która objęła swym zasięgiem Zarzecze, Zadziele, część Tresnej, Czerni
chów, Międzybrodzie Żywieckie oraz część Moszczanicy.

W okresie międzywojennym wsie Stary Żywiec i Zadziele mocno 
się rozwijały. Uregulowano rzekę Sołę i jej dopływy, m.in. Łękawkę,
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Fabryka Mebli Stalowych „Wschód” z Zadzielu przeniesiona 
została do żywieckiej dzielnicy Zabłocie (obecny FAMED)

Spacer po Zadzielu, lata międzywojenne (Józefa i Stanisław Słonka)



Para młoda i goście weselni przed restauracją Michała Siwka w Zadzielu
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doprowadzono prąd do większości gospodarstw oraz poprawiono stan 
dróg poprzez ich utwardzanie, a za budulec służył piaskowiec z pobli
skich kamieniołomów. Chaty drewniane coraz częściej zastępowano mu
rowanymi, utworzono kółko rolnicze, na polach pojawiły się nowoczesne 
maszyny usprawniające pracę (m.in. tryjer), oraz tworzyły się instytucje 
finansowe (od 1919 roku w Zadzielu kredytów udzielała Kasa Stefczy- 
ka). W Starym Żywcu funkcjonowały tartak, młyn, kuźnia oraz słynna 
w całej okolicy restauracja. W 1935 roku powstała drewniana szkoła, tym 
samym dzieci nie musiały chodzić na lekcje do miasta Żywca. Miała jed
ną izbę, a nauczyciel uczył podczas zajęć dzieci w różnym wieku, zadając 
poszczególnym grupom inne tematy do przyswojenia.

W pobliskim Zadzielu mieściła się stolarnia, piekarnia, betoniarnia i ma
sarnia oraz rozległe gospodarstwa rolne. Początkowo pomiędzy Dolnym 
Zadzielem a przysiółkiem Myszyniec istniała drewniana 1-klasowa szkoła 
ludowa, która wspomniana jest w Ssęemantyjmie Królestwa Galicji i Lodomerii 
£ Wielkim Księstwem Krakowskim opisującym 1911 rok. Później w centrum 
wsi powstał murowany budynek, a dzieci uczęszczały do 7-klasowej szkoły, 
którą od 1933 roku kierował Jan Jakubiec. Religię wykładał przywożony na 
zajęcia pierwszy proboszcz Starego Żywca ks. Antoni Moskal (1925—1936), 
a następnie ks. Franciszek Bednarczyk (1936—1955). Porządku pilnowało 
trzech policjantów, strażacy pełnili przeciwpożarowe warty, a mieszkańcy 
znali się wszyscy nawzajem oraz spotykali na chrzcinach, weselach i imie
ninach. Wieś stanowiła samowystarczalny organizm, a najlepszą jej charak
terystyką są słowa mieszkanki Józefy Słonki: „Zadziele — piękna wioska, 
wszystko miała, zakłady, krawiec, kompletnie nie trzeba było nic, w pierni
ki gospodarzy, ludzie się zgadzali i blisko do miasta”.

W 1934 roku utworzono zarządzane przez sołtysów gminy zbioro
we (w miejscu gmin wiejskich), a na interesującym nas terenie powstała 
gmina Sporysz, która objęła następujące wsie: Czernichów, Isep, Między
brodzie, Moszczanicę, Oczków, Pewel Małą, Przyłęków, Sporysz, Swin- 
ną, Tresną, Trzebinię i Zadziele, które wtedy liczyło 1200 mieszkańców. 
W okresie międzywojennym rozwijające się wsie odwiedził lider ruchu lu
dowego Wincenty Witos, prezydent RP Ignacy Mościcki, oraz jest praw
dopodobne, że także marszałek Józef Piłsudski, gdyż przebywał jesienią 
1934 roku w dworku p. Kępińskich w pobliskiej Moszczanicy.

Na terenie Starego Żywca i Zadziela znajdowało się wiele obiek
tów kultu religijnego. Najcenniejszym zabytkiem był drewniany kościół 
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pw. Wszystkich Świętych w Starym Żywcu, którego początki sięgały praw
dopodobnie końca XIII wieku, natomiast znaną nam formę przybrał po 
1507 roku, gdy został odbudowany po powodzi. Wielkim szacunkiem cie
szyła się kapliczka św. Wita z cudownym źródełkiem, którą w 1869 roku 
zaprojektował Karol Pietschka i wybudował w miejscu drewnianej po
przedniczki, pamiętającej wizytę króla Jana Kazimierza w Żywcu. W Za- 
dzielu znajdowała się „Kaplica Górna” przy drodze z Żywca do Suchej 
i Andrychowa wybudowana w 1869 roku przez mieszkańców, a wiązała się 
z nią legenda o pustelniku Urbańskim ponoć w niej mieszkającym. „Kapli
ca Dolna” stała przy drodze z Żywca do Kęt, w miejscu, gdzie biło „świę
te źródło”, a w XIX wieku najbogatszy gospodarz zadzielski o nazwisku 
Masny zakupił w Krakowie obraz Matki Boskiej i umieścił go w kapliczce. 
Oprócz wymienionych budowli sakralnych znajdowały się na terenach 
wsi krzyże przydrożne (m.in. krzyż w Starym Żywcu ufundowany przez 
Wojciecha Obtułowicza), kapliczki słupowe (m.in. Boża Męka z 1702 r. 
ufundowana przez Stanisława i Annę Pikułów, Figura Przydrożna ufun
dowana w 1713 r. przez Walentego Wawaka z Międzybrodzia), oraz figury 
kamienne (m.in. Matka Boska z 1846 r. ufundowana przez Jakuba Pezde- 
ka oraz Matka Boska Niepokalanie Poczęta z 1878 r. ufundowana przez 
Józefa Micorka i Jędrzeja Gołucha). W Zadzielu znajdowała się drewniana 
bożnica żydowska, jednak już w latach trzydziestych XX w. nie odbywały 
się w niej modły, gdyż synagoga w Zabłociu była miejscem, które skupiło 
życie religijne wyznawców Mojżesza. Ostatnią rodziną żydowską, która 
opuściła Zadziele, byli Ruffaisenowie, którzy przenieśli się do Zabłocia po 
tym, jak spłonęła ich karczma w 1934 roku.

Dużym wydarzeniem w całym regionie była budowa zapory wodnej 
w Porąbce, która miała zapobiec katastrofalnym powodziom, które nisz
czyły ludzkie gospodarstwa w dolinie Soły. Już w 1903 roku opracowano 
koncepcję budowy zbiorników, lecz dopiero w 1917 r. podjęto uchwałę 
o inwestycji przeciwpowodziowej na Sole. Budowana z przerwami w la
tach 1925-1936 według projektu prof. Gabriela Narutowicza i inż. Tade
usza Beckera zapora typu ciężkiego zmieniła trwale ten zakątek Beski
dów. Podczas budowy zapory w Porąbce pod wodą znalazły się niektóre 
przysiółki Międzybrodzia Bialskiego (powstałego w 1924 r. w wyniku 
połączenia Międzybrodzia Lipnickiego i Międzybrodzia Kobiernickiego), 
czyli Grabie, Wałeczki, Pod Górą, U Stasia, Za Obłazem, Dorzoki, Stwo
ry, Pielesze, Kubicę, Kamieniec, Łaski oraz najstarsza część wsi Skarcz
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(lub Skore). Wielu mieszkańców Żywiecczyzny pracowało przy budowie 
zbiornika (m.in. piekarnia Józefa Nowaka z Zadziela dostarczała pieczy
wo dla pracujących), a skala zatrudnienia ukazuje ogrom tej inwestycji 
(w 1934 roku zatrudnionych było 1840 robotników i 300 junaków). Naj
większy obiekt hydrotechniczny Polski uroczyście oddano do użytkowa
nia w grudniu 1936 roku i zapoczątkowano proces inwestycyjny zmierza
jący do całkowitej regulacji rzeki, zwany Kaskadą Soły.

II wojna światowa

Najtragiczniejszy okres w dziejach Żywiecczyzny to koszmar drugiej 
wojny światowej. W tygodniach poprzedzających wybuch konfliktu czuć 
było narastające napięcie i lęk przed przyszłością. Pod koniec sierpnia 
1939 roku odbył się pobór do wojska oraz przystąpiono do budowy oko
pów w pobliżu Fabryki „Wschód” w Zadzielu, na Oczkowskiej Grapie 
i wzdłuż Łękawki. Niemiecka V Kolumna dokonała akcji sabotażowej 
polegającej na spaleniu zabudowań folwarku w Starym Żywcu i zabudo
wań dworskich w Lipowej.

W piątek 1 września 1939 roku nad Zadzielem i Starym Żywcem roz
legł się przeszywający sygnał fabrycznej syreny ogłaszający wybuch wojny 
i ostrzegający przed pierwszym nalotem. Niemiecka VII Bawarska Dy
wizja Piechoty gen. mjra Eugena Otto przekroczyła południową granicę 
Polski na Przełęczy Jabłonkowskiej i osiągając dolinę Soły, skierowała się 
w głąb kraju. Za obronę Beskidów w tym rejonie odpowiedzialna była 
Armia „Kraków” gen. Antoniego Szyllinga, a główne polskie umocnienia 
znajdowały się w położonej 10 km na południe od Żywca Węgierskiej 
Górce. Kompania Forteczna Nr 151 dowodzona przez kpt. Tadeusza Se
mika (Forty Obronne „Waligóra”, „Wędrowiec”, „Wyrwidąb”, „Włóczę
ga”, „Wąwóz”) wraz z batalionem KOP „Berezwecz” i „Wilejka” oraz ba
talionem Obrony Narodowej „Żywiec” miały za zadanie możliwie najdłu
żej powstrzymać hitlerowską agresję. Potężne siły niemieckie zaatakowały 
pozycję polskich żołnierzy w Węgierskiej Górce, którzy bronili się w nie
wykończonych fortach bez łączności, osłon, oświetlenia, wody i żywności. 
Bohaterska obrona ostatniego z broniącego się Fortu „Wędrowiec” zakoń
czyła się 3 września o godz. 17 z powodu braku amunicji oraz 10 rannych 
żołnierzy. Tego samego dnia Niemcy weszli do Żywca, natomiast ostatnia 
potyczka zbrojna na Żywiecczyźnie miała miejsce w Zadzielu.
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Batalion KOP „Berezwecz” dowodzony przez majora Kazimierza 
Czarkowskiego, 1939 r. (nazwa jednostki pochodziła od miejscowości leżącej 

na Wileńszczyźnie, skąd pochodzili zmobilizowani na Żywiecczyznę żołnierze)

W
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Komitet Budowy Domu Spółdzielni w Zadzielu w 1937 roku

V 9

wieckiej Komendy ZWZ-AK, Placówce nr 5 obejmującej gm. Gilowice— 
Zadziele-Rychwałd struktury konspiracyjne budował żołnierz września 
Stefan Gąsiorek ps. „Kruk”. Od 1942 roku podziemiem na tym terenie 
kierował ppor. Jan Urbaniec ps. „Ponton”, a po nim ppor. Franciszek 
Łopatka ps. „Boruta”.

Żywiecczyzna została wyzwolona przez żołnierzy IV Frontu Ukraiń
skiego w wyniku niezwykle zaciętych walk, które rozpoczęły się w lutym 
1945 roku. Niemcy utworzyli linię obrony wzdłuż rzeki Żylicy oraz wsi 
Zadziele—Rychwałd—Moszczanica, tym samym Kotlina Żywiecka znala
zła się w centrum działań wojskowych. W marcu Armii Radzieckiej uda
ło się przełamać front i zdobyć Zadziele, Stary Żywiec oraz Moszczanicę, 
jednak jeszcze przez kilka tygodni wsie przechodziły „z rąk do rąk”. Spo
wodowało to ogromne zniszczenia dzielnic miasta (Stary Żywiec, Rudza) 
oraz wsi Zadziele, lecz Niemcy zmuszeni zostali do odwrotu na południe, 
w kierunku Zwardonia, skąd zaatakowali Żywiecczyznę. W wyniku walk 
o Stary Żywiec spłonął doszczętnie drewniany kościół pw. Wszystkich 
Świętych, a ponoć tak szybko przenosił się po nim ogień, że Niemcy nie 
zdążyli uciec z płonącej wieży świątyni. W Zadzielu uszkodzona została
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„Dolna Kaplica” z cudownym obrazem Matki Boskiej, ale o dziwo sam 
obraz nie ucierpiał, co mieszkańcy uznali za widoczny znak opieki bo
skiej nad mieszkańcami. Zniszczone wiosenną ofensywą domy, zostały 
rozkradzione przez żołnierzy niemieckich i radzieckich, jednak najważ
niejsze było to, że zakończył się okres okupacji. Żywiec i okoliczne wsie 
odzyskały wolność 5 kwietnia 1945 roku i rozpoczął się czas odbudowy 
zrujnowanej ojczyzny.

Zaginione wioski

Po zakończeniu wojny mieszkańcy Żywiecczyzny starali się możliwie 
szybko i skutecznie odbudować zniszczone domy i gospodarstwa. Część 
ludzi zdecydowała się wyjechać na „ziemie odzyskane”, lecz bardzo czę
sto wracali po kilku latach na ojcowiznę. W rzeczywistości socjalistycz
nej, która zapanowała po wyzwoleniu, starano się wrócić do normalnego 
życia: naprawiano uszkodzone okna, linie energetyczne i maszyny rol
nicze. Do wsi wracali nauczyciele, m.in. Jan Jakubiec z Zadziela, który 
energicznie zabrał się do organizacji nauki w szkole. W Starym Żywcu 
wybudowano drewniany barak mieszkalny w miejscu spalonego kościo
ła i wyposażono go w niezbędne sprzęty liturgiczne, a w dawnym bu
dynku „Dworu” urządzono szkołę. Niezwykłym wydarzeniem w życiu 
obu wsi była msza prymicyjna Oswalda „Ojca Daniela” Ruffaisena, syna 
zadzielskiego karczmarza, który na skutek burzliwych wydarzeń wo
jennych przeszedł niezwykłą drogę duchową, przyjął święcenia i został 
katolickim księdzem. Wielka procesja przeszła z prowizorycznej świą
tyni w Starym Żywcu, do miejsca, gdzie stała jego rodzinna gospoda 
w Zadzielu. Na miejscu małych sklepików zaczęły powstawać pierwsze 
wiejskie domy handlowe oraz na powrót zaczęła funkcjonować spółdziel
czość rolnicza. Sytuacja zmieniła się, gdy zaczęto wdrażać zasady komu
nizmu, czyli w 1946 roku upaństwowiono zadzielską fabrykę „Wschód”, 
a w 1949 roku w myśl zasady kolektywizmu scalono pola prywatnych 
gospodarzy w spółdzielcze obszary rolne.

Tymczasem na najwyższych szczeblach władzy państwowej zapada
ły decyzje dotyczące ostatecznej regulacji rzeki Soły oraz wykorzystania 
jej zasobów energetycznych. W latach 1951—1954 powstała Elektrownia 
Wodna na Zaporze w Porąbce oraz opracowano koncepcję gospodar
ki zasobami wodnymi Soły. Pojawił się nawet pomysł, by wybudować
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11 zbiorników na rzece oraz jej dopływach, lecz ostatecznie zrezygno
wano z tej koncepcji z powodów finansowych. Postanowiono przegro
dzić rzekę w miejscowości Tresna oraz wybudować duży zbiornik re
tencyjny. Wstępne ustalenia dotyczące skali inwestycji, wywłaszczania 
gruntów i wydawania zezwoleń na inwestycje poza terenem budowy 
poczyniono już w 1957 roku. Budowę zbiornika przyspieszyła kolej
na powódź w 1958 roku, która zatopiła wiele domów, zerwała mosty, 
zniszczyła uprawy i w roku kolejnym ruszyły pierwsze prace przy two
rzeniu zapory wodnej.

Głównym biurem projektowym była Hydrobudowa Warszawa (ge
neralny projektant mgr inż. Skrzyński), a bezpośrednim wykonawcą za
pory był Zarząd Inwestycji Budowy Zbiorników na rzece Sole (naczelny 
dyrektor mgr inż. T. Jagiełło), a stworzone plany przewidywały likwi
dację części miasta Żywca, dzielnicy Stary Żywiec, wsi Zadziele oraz 
częściowe zatopienie Oczkowa, Pietrzykowie, Tresnej, Zarzecza i dziel
nicy Moszczanica o nazwie Rędzina. W wymienionych miejscowościach 
pod koniec lat 50. XX wieku pojawili się przedstawiciele Komitetu Po
wiatowego PZPR, którzy na spotkaniach z mieszkańcami informowali 
o inwestycji oraz przedstawiali propozycje możliwych terenów do osie
dlenia się po wywłaszczeniu. W pamięci mieszkańców Starego Żywca 
i Zadziela zachowała się kompletna ignorancja władz na prośby i po
stulaty mieszkańców, aby np. udostępnić tereny Działów Zadzielskich 
pod budowę domów. Kolejnym przykładem krzywdy, z jaką spotkali 
się mieszkańcy, co potwierdzają dokumenty przechowywane w Archi
wum Państwowym w Katowicach Oddział w Żywcu oraz świadkowie 
tych wydarzeń, to kwoty wykupu terenów przeznaczonych pod zalanie, 
bowiem ceny rynkowe wahały się od 20 do 40 zł za hektar, podczas 
gdy wysiedleńcom płacono 1,5 zł za hektar ziemi. W Uchwale Prezy
dium Powiatowej Rady Narodowej w Żywcu określono, że do 28 lute
go 1962 roku odbędzie się: „terminowe i sprawne przymusowe przesie
dlenie ludności zamieszkującej rejony robót”. W kolejnych miesiącach 
na teren wjechał ciężki sprzęt i sukcesywnie burzono domy, zagrody 
i kapliczki (m.in. Kapliczkę św. Wita, Górną i Dolną Kaplicę w Zadzie- 
lu), przeniesiono starożywiecki cmentarz na nowe miejsce (Cmentarz 
Przemienienia Pańskiego w Żywcu, Działka 12), zasypywano studnie, 
równano teren oraz wytyczono nowe drogi wokół powstającego Jeziora 
Żywieckiego. Rzekę Sołę przegrodzono w wąskim miejscu pomiędzy 
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beskidzkimi wzniesieniami w miejscowości Tresna, a powstała zapora 
pierwszą powódź zatrzymała już w czerwcu 1965 roku, jak pokazała 
to Polska Kronika Filmowa (26/65 Wydanie A). Uroczyste oddanie do 
eksploatacji zapory w Tresnej wraz z elektrownią nastąpiło 12 listopa
da 1967 roku, podobnie jak niewielkiego zbiornika retencyjnego, czyli 
jeziora w Czańcu. Ostatnie przedsięwzięcie inwestycyjne miało miejsce 
w latach 1971—1979, gdy powstała podziemna elektrownia szczytowo- 
-pompowa z najwyżej położonym w Polsce sztucznym zbiornikiem zlo
kalizowana na górze Żar.

Z terenów zalanych ocalało niewiele zabytków sztuki sakralnej, a do 
najcenniejszych należąTryptyk XIV-wieczny z 12 Apostołami z Kościoła 
w Starym Żywcu, którego skrzydła znajdują się w Muzeum Narodowym 
w Krakowie, a posągi w Żywcu-Moszczanicy, oraz figurki św. Barbary 
i św. Katarzyny z Kaplicy św. Wita z ok. 1510 roku, które przechowywane 
są w Muzeum w Żywcu. Zaangażowanie proboszcza ks. Andrzeja Tura- 
kiewicza (1955—1966) sprawiło, że parafię ze Starego Żywca przeniesio
no w 1964 roku do pobliskiego Zarzecza i tam znajduje się obraz Matki 
Boskiej z Górnej Kaplicy w Zadzielu. Dzięki mieszkańcom ocalało kilka 
krzyży i kapliczek kamiennych, bowiem gdy przenosili się na nowe pose
sje, zabierali je ze sobą.

W rodzinnych albumach zachowały się nieliczne zdjęcia ukazujące 
rodziny starożywieckie i zadzielskie, w niektórych nowych domach wi
szą święte obrazy, które budzą sentyment, a zachowane sprzęty domowe 
przypominając rodzinnym miejscu. „Gazeta Krakowska” w 1967 roku 
podała, że na potrzeby budowy Jeziora Żywieckiego, czyli z obszaru 
1130 ha, przesiedlono 4 tysiące osób, wyburzono 1275 budynków, które 
wybudowane były na terenie 635 gospodarstw rolnych. Wielowiekowe 
więzy społeczne przestały istnieć, bowiem mieszkańcy rozproszyli się 
po terenie Żywiecczyzny i okolicznych regionach. Część zamieszkała 
w obecnych dzielnicach Żywca (m.in. na Osiedlu Paderewskiego, Górze 
Burgałowskiej, Zabłociu, Sporyszu), inni zaczęli nowe życie w Bielsku- 
-Białej, Kozach czy Bujakowie. Podczas wielu rozmów, jakie przepro
wadziłem w ciągu ostatnich lat z przesiedlonymi mieszkańcami, wyczu
wa się wielką nostalgię za rodzinnymi wioskami. Panuje przekonanie 
o braku dostatecznej rekompensaty związanej z koniecznością zamiesz
kania w nowym miejscu i poczucie straty nie dającej się wycenić, czyli 
utraty ojcowizny.
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Zakończenie

Jestem potomkiem rodu Słonków i Nowaków, z dziada, pradziada gospo
darzy z Zadziela, którzy mieli swoją piekarnię w dzielnicy Kolonia. Stary 
Żywiec był dla nich także niezwykle ważny z racji kościoła pw. Wszyst
kich Świętych, w którym przyjmowali sakramenty i modlili się o zdrowie 
najbliższych, stąd najwięcej informacji właśnie o tych wsiach umieściłem 
w tekście. Moi dziadkowie Józefa i Stanisław Słonkowie przekazali mi 
dzieje naszej rodziny oraz zdjęcia przedwojennego Zadziela, które cudem 
przetrwały okupacyjną zawieruchę. Staram się, by pamięć o zalanym ob
szarze Żywiecczyzny nie zaginęła i na zawsze trwale wpisała się w naszą 
świadomość. Wsie, które znajdują się pod wodami Jeziora Żywiec
kiego to część naszej żywieckiej wspólnoty, beskidzkiej tożsamo
ści i karpackiej kultury.
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Sebastian Nikiel

***

Człowiekiem gór nie ten jest 
kto często w nie powraca 

nie ten kto szczyci się 
przebytymi kilometrami 

odznakami 
wysokością 

pustymi tytułami 
— to nic... - 

to blichtr tylko...

Człowiekiem gór jest ten 
kto choćby rzadko w nich bywa) 

na co dzień 
bez poklasku 
na nizinach 

w znoju szarego życia 
— ma je w sercu... —

Ten kto myślą tęskni 
kto zjednoczony z nimi 

miłości trwałymi ślubami 
nie tylko w nich ale 

- zawsze i wszędzie —

(28.09.2012)
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Józef Haduch

Orient Express — spotkanie 
Europy z Azją

F
ascynująca historia kolei jest historią naszej cywilizacji. Dzięki wy
nalezieniu lokomotywy parowej i nowoczesnych superszybkich 
pociągów człowiek w zaledwie 200 lat nie tylko zrewolucjonizo
wał transport i technikę, ale także do dzisiaj wpływa na stosunek prze

strzeni i czasu, przekształcając go. Żaden środek transportu w czasach 
nowożytnych nie zmienił życia ludzi w większym stopniu niż żelazny, 
buchający kłębami dymu i toczący się po szynach pojazd. Niezwykły wy
nalazek kolei żelaznej otworzył zupełnie nowe możliwości transportowe, 
umożliwił rozwój handlu pomiędzy krajami i kontynentami, napędził 
rozwój nowych gałęzi przemysłu i w niespotykany dotychczas sposób 
zmienił mobilność ludzi.

Początki Orient Expressu

W 1870 roku George Nagelmackers ogłasza pracę noszącą tytuł Projekt 
wprowadzenia wagonów sypialnych na europejskie linie kolejowe. Od tego czasu 
musi jeszcze upłynąć trzynaście lat, kiedy to słynny pociąg Orient Express 
wyruszy na swoją pierwszą trasę. Podczas swojego pobytu w Ameryce 
George Nagelmackers zobaczył po raz pierwszy sypialne wagony typu 
Pullman. Wagony te w Europie były kompletnie nieznane. Fascynacja 
wygodnymi wagonami dla podróżnych była bezpośrednią przyczyną do 
uruchomienia pociągu, który mógłby być wykorzystany w Europie do po
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łączenia Paryża ze Stambułem, połączenia Europy i Azji. Nagelmackers 
swoje marzenia o pociągu, który będzie przemierzał przez Europę, roz
wijał stopniowo. W 1872 roku założył w Liege firmę Compagnie Inter
nationale des Wagon - Lits, nazwaną w skrócie CIWL. Zarządzał nią 
z Paryża. Przy wsparciu swojej rodziny i wydatnej pomocy króla Belgii 
Leopolda II w 1876 roku stał się właścicielem pięćdziesięciu sypialnych 
wagonów kursujących pomiędzy Paryżem a Wiedniem. Interes rozwijał 
się bez ograniczeń, tak więc Nagelmackers rozszerzył nazwę swojej firmy 
do Compagnie Internationale des Wagon — Lits et des Grands — Express 
Europeens, zakładając także Compagnie Internationale des Grands Ho
tels, czym dowiódł, że ma zmysł organizacyjny i jest przedsiębiorczy. Jego 
plany sięgały znacznie dalej, a to, co zrealizował, było tylko wstępem po
przedzającym uruchomienie dalekobieżnego pociągu. Aby Orient Eks- 
press mógł zaistnieć, potrzebna była zgoda zarządów kolejowych wszyst
kich państw, przez które pociąg będzie przemierzał pomiędzy Paryżem 
a Stambułem. W trakcie negocjacji trwających dziesięć lat Nagelmackers 
podpisał 22 umowy z koleją Alzacji i Lotaryngii, Bawarii, Badenii, Wir- 
tenbergii, cesarstwa Austro-Węgierskiego oraz Rumunii. Wreszcie pociąg 
mógł wyruszyć w daleką trasę. 4 października 1883 roku na dworcu Gar 
de l’Est o godzinie 19:30 tysiące zgromadzonych Paryżan obserwowa
ło odjazd dalekobieżnego pociągu Orient Express do Stambułu. Wśród 
uczestników pierwszego przejazdu był minister robót drogowych Belgii, 
ambasador Turcji i oczywiście Nagelmackers. W pierwszą podróż wy
brało się dwadzieścia cztery osoby, dziennikarze i biznesmeni. Wszyscy 
podróżni podziwiali pociąg i byli zachwyceni. W przedziałach oprócz 
kącika toaletowego były łóżka z codziennie zmienianą pościelą, a lokaja 
wzywało się przez naciśnięcie specjalnego przycisku. Na wypadek niebez
pieczeństwa był zainstalowany także hamulec bezpieczeństwa. Wagony 
miały nowoczesne rozwiązania techniczne zgodne ze standardem obo
wiązującym wówczas w kolejnictwie, były naprawdę wygodne w użyciu 
na trasie dalekobieżnej. Pociąg miał też wagon restauracyjny a kuchnia 
była oszołamiająca, mogła zaspokoić każdego smakosza. Trasa z Paryża 
wiodła przez Strassburg, Monachium, Wiedeń, Budapeszt. 7 październi
ka Orient Express wjechał do Rumunii, a podróżni pociągu stali się go
śćmi króla Karola. Następnego dnia dotarli do brzegu Dunaju w mieście 
portowym Giurgiu, niestety musieli wysiąść z pociągu i przepłynąć pro
mem na drugi brzeg Dunaju. Podróżni na terytorium bułgarskim, które 
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nie uczestniczyło w projekcie, przesiedli się do archaicznych wagonów 
ciągnionych przez „ciuchcię” i dojechali do morskiego portu w Warnie 
nad Morzem Czarnym. Z Warny pasażerowie Orient Expressu płynęli 
po burzliwym morzu parowcem przez całą noc do Stambułu. I to był 
koniec pierwszego rejsu pociągu Orient Express. Cała podróż z Paryża 
do Stambułu trwała 82 pełne godziny.

Pierwsze złote lata

Aby skrócić czas podróży i by stała się ona wygodniejsza, prowadzono 
prace modernizacyjne na liniach kolejowych. W 1889 roku zakończono 
prace na odcinku kolejowym przez Nisz, co pozwoliło skierować Orient 
Express na nieco zmienioną trasę: z Budapesztu przez Belgrad do So
fii i stamtąd dalej do Stambułu. I od tego czasu długość całej linii ma 
3188 kilometrów i jest najdłuższą linią ciągłą całej Europy. Czas przejaz
du skrócił się do 67 godzin i 35 minut. A średnia prędkość pociągu była 
duża, jak na tamte czasy i wynosiła 40 km/h. I w ten oto sposób pod 
koniec XIX wieku zanotowano ogromny sukces, którym zapisano ważną 
kartę w historii rozwoju europejskiego kolejnictwa, łącząc bezpośrednio 
torami Europę ze stolicą Turcji leżącą bezpośrednio na styku Europy 
z Azją. Od tego czasu Orient Express przeżywał najwspanialsze czasy 
w swojej niezwykłej karierze. Obsługiwał i łączył największą liczbę stolic 
w Europie ze wszystkich kursujących w niej pociągów. Z usług Orient 
Expressu szczególnie chętnie korzystali zamożni Brytyjczycy, będący 
w drugiej połowie XIX wieku pionierami turystyki kolejowej, a wraz 
z dalszym wzrostem zamożności innych społeczeństw następował też 
wzrost zainteresowania tą formą podróżowania w szerszej przestrzeni 
światowej. Coraz częściej podróż Orient Expressem wybierali Niemcy, 
Francuzi, a nawet Amerykanie. A i coraz częściej do podstawowego skła
du dołączano dodatkowe osobne wagony, którymi w podróż wybierały 
się koronowane głowy. Z pociągu korzystali dyplomaci, przedstawiciele 
europejskiej finansjery i artyści. Pociąg był modny wśród ludzi bogatych 
i wielkich dostojników. Był podziwiany za luksus wyposażenia wagonów. 
Komfort wagonów sypialnych porównywalny był z pięciogwiazdkowy
mi hotelami, a obsługa, wystrój i wybór dań w wagonie restauracyjnym 
nie ustępował najlepszym włoskim i francuskim lokalom gastronomicz
nym. Na ścianach znajdowały się gobeliny, aksamitne zasłony, sufity były
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wyłożone hiszpańską skórą z Kordoby, w przedziałach znajdowały się 
kryształowe świeczniki, a w korytarzach dywany. Była też palarnia dla 
panów, buduar dla pań, łazienki wykładane mozaiką oraz mahoniowa 
boazeria. Wszystkie wagony miały specjalne resory łagodzące wychyle
nie wagonów podczas pokonywania zakrętów i to nawet przy prędko
ści 80 km/h. Pasażerowie podróżowali w takich warunkach, jakich do
tychczas w tamtych czasach żaden pociąg nie oferował. Ceny biletów 
były astronomicznie wysokie, nawet jak na tamte czasy. Bilet z Paryża do 
Stambułu kosztował tyle, ile zarabiała w ciągu roku paryska służąca. Dla
tego z pociągu mogli korzystać podróżni o wysokim statusie społecznym 
i ludzie bardzo bogaci. Turcy czujący się częścią Europy byli oczarowani 
pociągiem i wiedzieli, że bezpośrednie połączenie z Europą umożliwia 
dalszy rozwój wielkiej Turcji, co też stało się faktem. Natomiast kraje 
Zachodniej Europy wzmacniały swoje wpływy na Bliskim Wschodzie. 
Rozwijała się współpraca gospodarcza, ale i rozszerzona była wymiana 
kulturalna. Osoby wykształcone, pragnące kontaktu z Paryżem i wiel
kimi miastami Europy, zaspokajały swoje ambicje i aspiracje. I tak było 
aż do czasu I wojny światowej, kiedy to kursowanie pociągu zawieszono.

Po I wojnie światowej — drugie złote lata

W latach 1916-1918 powstaje tzw. Pociąg Bałkański (Balkan^u^ z Berlina 
do Stambułu, który nie tylko przewoził żołnierzy, ale także pełnił rolę 
pociągu propagandowego Wielkich Niemiec. Po zakończeniu pierwszej 
wojny światowej traktat wersalski z 28 czerwca 1919 roku postanawia 
w jednym z 440 artykułów, że ma być wznowione kursowanie pocią
gu Orient Express, lecz trasa będzie zmieniona. Od 1919 roku Orient 
Express kursował przez najdłuższy (19,8 km) w tamtych czasach kolejo
wy tunel Simplon w Alpach wydrążony w masywie Monte Leone łączą
cy Szwajcarię z Włochami. Tunel Simplon (Sempione), który ukończono 
w 1906 roku od początku budowy, od 1889 roku, nadzorował pruski in
żynier Carl Brandau. Były to dwa tunele równoległe znajdujące się w od
ległości 17 m od siebie połączone pomiędzy sobą tunelami poprzecznymi. 
Zmieniona trasa pociągu z Paryża przebiegała przez Lozannę, do Me
diolanu, Wenecji, Triestu, Zagrzebia i Belgradu, a następnie połączyła się 
z dawnym odcinkiem. Podróż na całej trasie została skrócona do 56 go
dzin. Pociąg, który kursował tą trasą, nazwano Simplon Orient Express
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Peron pierwszy na dworcu kolejowym Sirkeci w Stambule (fot. Józef Haduch)

' JT i

■i

Muzeum Orient Expressu w Stambule (fot. Józef Haduch)

■

ALSTHOM
TC! 

C'80
FRANCE

I3SI

TCDD 
‘8006a 

SlRKECi



South Eastern Railway.. London-Chataro-Dover Railway 
Chemins de Fer du Nord (O) & de U BSTde France

> Eierj Ojj

LONDRES

WINTER 1888-89

flENNE

CONSTANTl

Depart tous les Jours 
De LONORESsde PARIS pour VIENNE 

Les Mercredis 
ffMijR CONSTANTINOPLE 

Le Jeudi * le Dimanche 
Pour BUKAREST

The Trains are Starting 
From LONDON s PARIS Every Daj ForVIENNA

Onlyon Wednesday 
For CONSTANTINOPLE

OnThursdays * Sundays 
For BUKAREST

[LONDRESPARIS CONSTANTINOPLE]
BETWEEN

&ENTRE & BETWEEN

PARIS & BUKAREST

£

F’' Service Rapide Fast Trauełling
Sans ChangementdeVoitures WithoutanyCfiangeoFCarriages

SANS PASSEPORT WITHnilT PASSPORT
ENTRE

HIVER 1888-89

1,1 ) PARIS (Gare de 1’Est)?
JOURS MUNICH  

I VIENNE

PARIS-BUKAREST
Je.d. ,t Oi«jKie_PARIS (£nfcftt) 7 » 30w-<,..) TkmdipM twhj.tuini< it lł«di_ VIENNE. .... 10 » fńOj ind Hiadij
Sl»«4i «t BUDAPEST ' *>00—4

' BUKAREST. . lilii iiHmOj

PARIS-CONSTANTINOPLE
Merertii-PARJS (Gare de l'Est)..........7 • 30u»O,.)Wednti<>j
Jesdi-----VIENNE.................................. <^..10- IBThtirłiij
Wredi_BUDAPEST............................. wm 5 * 25 w e..| Friiłj
Ve»drtdi_BELGRADE.......................... liii 32,i”»mIFridij
Swedi—CONSTANTINOPLE S > 40-/<>..) Utordij

». lat CHAIX(ua*Chórel| IS.rue Brand.Pa»i.

LO NDRES-PARIS-VIENNE
IIWWIS c*

CIUIHU-. •!«.»<) M

Plakat informacyjny na sezon zimowy 1888/89

292



i stał się najważniejszym pociągiem w Europie łączącym Paryż ze Stam
bułem. Dzięki uruchomieniu połączenia Paryż—Calais CIWL poszerzyła 
zakres działania o Wielką Brytanię, i od roku 1930 kursował Arlberg 
Orient Express, który z Londynu przez Zurych, Innsbruck, Budapeszt, 
Bukareszt docierał do Aten. Były to drugie złote lata Orient Expressu 
i znowu z usług pociągu korzystali bogaci ludzie ze świata dyplomacji, 
finansjery, filmu i teatru, pisarze i dziennikarze. Zafascynowany koleją 
i Orient Expressem król Bułgarii Ferdynand przez terytorium swojego 
kraju sam kierował lokomotywą. A kiedy wielki reformator Turcji Ke- 
mal Attaturk wykonał przewrót we własnym kraju i zlikwidował wiele 
obyczajów, w tym obowiązek noszenia fezu, to rolę dostarczyciela ka
peluszy w miejsce tradycyjnego nakrycia głowy w Turcji przejął Orient 
Express i przez długi czas przewoził z Paryża ich duże ilości. W zimie 
w 1929 roku przez jedenaście dni pociąg stał unieruchomiony w bał
kańskich śniegowych zaspach. Po odkopaniu pociągu z zasp w Stam
bule zjawił się z piętnastodniowym opóźnieniem, a w tym czasie można 
było skonsumować w Orient Expressie pieczeń z wilka. W roku 1918 
w wagonie nr 2419 stojącym w Compiegne Niemcy podpisały dokument 
zawieszenia broni, zaś w 1940 roku Adolf Hitler w tym samym wagonie 
zmusił Francję do podpisania kapitulacji. II wojna światowa zatrzymała 
kursowanie pociągu i jego dalszy rozwój.

Po II wojnie światowej - powolny upadek

Po drugiej wojnie światowej kursowanie pociągu wznowiono w 1945 roku. 
Ale nie cbył to już ten sam Orient Express, co przed wojną. Ateny prze
stały być jedną ze stacji docelowych, gdyż przebieg dotychczasowej li
nii kolejowej przez zamkniętą Jugosławię to uniemożliwiał. Trasę zmie
niono i dopiero w 1951 roku był możliwy przejazd do Aten ponownie. 
Przez jeden rok (1951) nie kursował też pociąg do Stambułu z powodu 
konfliktu granicznego Bułgarii z Turcją. Były też napięcia i utrudnienia 
w okresie istnienia bloku państw komunistycznych, ale nigdy nie prze
rwano ostatecznie kursowania pociągu i pociąg regularnie przemierzał 
trasę z Paryża do Stambułu i Aten trzy razy w tygodniu. Nastąpiła jed
nak zmiana w roku 1962 i definitywnie dwa z trzech połączeń zostały 
wstrzymane — kursował Simplon Orient Express o nowej nazwie Direct 
Orient Express. Od tego czasu pociąg przestał odgrywać znaczącą rolę 
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w komunikacji kolejowej w Europie, powoli jego świetność przechodziła 
do historii. W 1971 roku firma Wagons-Lits Company zakończyła pro
dukcję nowych wagonów. Ostatni kurs Orient Expressu miał miejsce 
19 maja 1977 roku. Jednak jeszcze pod nazwą Orient Express kursował 
pociąg z Paryża do Bukaresztu, a w 2001 roku trasa została skrócona do 
Wiednia i była częścią trasy Paryż-Strasburg. Od momentu zaistnienia 
pociągu TGV relacji Paryż-Strasburg Kolei Francuskich SNCF pociąg 
o nazwie Orient Express od roku 2007 kursował już tylko na odcinku 
Strasburg—Wiedeń. I to był ostatni akord regularnego kursowania Orient 
Expressu w Europie.

Reaktywowanie legendy

Milioner James Sherwood podjął się reaktywowania Orient Expressu 
w nowej wersji. 25 maja 1982 roku odrestaurowany i zmodernizowany 
pociąg jako Yenice-Simplon Orient Express wyruszył ponownie na naj
bardziej popularną wśród Brytyjczyków trasę z Londynu do Wenecji. Po
dróżni za bilet musieli wówczas zapłacić 1200 funtów. Aktualna cena 
biletu Venice-Simplon Orient Expressu na historycznej trasie z Paryża 
do Stambułu wynosi 3500 do 5500 euro. W tej kwocie podróżni mają do 
dyspozycji w pełni wyposażoną dwupokojową kabinę oraz zapewnioną 
całodobową opiekę stewardów i hostess. Na srebrnej zastawie i w krysz
tałowych szkłach przy dźwiękach muzyki wykwintne posiłki są serwo
wane w wagonie restauracyjnym. Pasażerowie na trasie przejazdu mają 
możliwość zwiedzania poszczególnych miast i korzystają z luksusowych 
hoteli, a posiłki spożywają w restauracjach o wysokiej marce. Dzięki wy
sokiej jakości usług dla podróżnych Orient Express przeżywa drugą mło
dość, pomimo iż w dobie szybkiego biegu światowych wydarzeń nikt nie 
traktuje go jako najszybszego środka lokomocji, lecz jako symbol luksusu 
umożliwiający przeżycie niezapomnianej turystycznej przygody w elitar
nym gronie z gwarancją chwilowego powrotu do złotych czasów europej
skich kolei. Choć legenda sławnego pociągu przygasła, należy zapamię
tać, że był on najbardziej znanym i mającym najwyższy prestiż pociągiem 
na świecie i dzięki niemu powstało pierwsze transkontynentalne połą
czenie kolejowe w historii Europy. Lecz od kiedy w komunikacji rozpo
częła się era dynamicznego rozwoju lotnictwa cywilnego i szybkich po
ciągów, luksusowa podróż po szynach powraca na swoje dawne miejsce 
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jako kosztowna rozrywka dostępna wyłącznie dla zamożnych klientów. 
Dalej do dnia dzisiejszego nieprzerwanie od 1982 roku Venice-Simplon 
Orient Express oferuje usługi turystyczne obejmujące podróże pomiędzy 
Wenecją a Londynem i Paryżem oryginalnymi wagonami z lat 20. i 30. 
XX wieku.

Inspiracja dla artystów

Luksusowy pociąg inspirował pisarzy, reżyserów i muzyków do tworze
nia mniej lub bardziej wartościowych dzieł. Niezliczone opowiadania 
i kilka słynnych filmów zawdzięczają swoje powstanie magicznemu uro
kowi tego ekskluzywnego pociągu. Podróż Orient Expressem urzekała 
wielu pisarzy. Wypowiadali się o nim z zachwytem i nazywali go „kró
lem pociągów i pociągiem królów”. Walery Larbaud tak pisał: „Użycz mi 
swojego hałasu, swej potężnej, tak miłej dla oka postawy, luksusowy po
ciągu”. Jeden z austriackich pisarzy relacjonował w 1913 roku: „W pocią
gu panowała niezrównana atmosfera. Pasażerowie stanowili malowniczy 
przekrój europejskiego towarzystwa. Tak dystyngowani, że aż mdli, ale 
była też ożywcza przyprawa w postaci nie do końca statecznych współpa
sażerów: defraudantów, hazardzistów i innych «Kawalerów» mieniących 
się niezwykłym blaskiem”. Angielski powieściopisarz Graham Greene 
(1904—1991) w 1932 roku wydał Pociąg do Stambułu, lecz najsłynniejsze lite
racko dzieło o tym niezrównanym środku lokomocji - Morderstwo w Orient 
Expressie — wyszło spod pióra jego rodaczki, Agaty Christie (1890—1976). 
Na podstawie tej wydanej w 1932 roku książki reżyser Sydney Lumet 
nakręcił w 1974 roku klasyczny film pod tym samym tytułem. Główne 
role zagrali w nim: Albert Finney jako detektyw Herkules Poirot, Lauren 
Bacoll jako pani Hulbord oraz Ingrid Bergman, która dostała Oscara za 
drugoplanową rolę Grety Ohlsson. Były też inne filmy: Istanbul Express, 
thriller z Gene Barrym w roli głównej w roku 1968, Pozdrowienia z Rosji 
z serii Jamesa Bonda w roku 1963, Sypialny pociąg do Triestu według opo
wieści Clifforda Greya w roku 1948. Jean-Michel Jarre stworzył utwór 
muzyczny pt. Orient Express, a w serialu telewizyjnym Doktor Who ósmy 
odcinek ósmej serii zatytułowano Mummy on Orient Express. Philip Sparke 
stworzył też orkiestrowe utwory muzyczne Orient Express. Od 30 kwiet
nia do 22 czerwca 2014 roku miała miejsce w Arabskim Instytucie w Pa
ryżu wystawa II e tait une fois 1’Orient Express.
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Orient Express w Polsce

Orient Express ma też swoją historię w Polsce, gdyż wagony CIWL jako 
rozkładowy Orient Express kursowały regularnie w początku lat 50. XX 
wieku z Warszawy Głównej do Zebrzydowic (granica państwa) i dalej 
przez Pragę do Paryża. Były też wagony do Stambułu, Triestu i Rzymu. 
Drugim pociągiem był Nord Express z luksusowymi wagonami CIWL 
relacji Paryż—Berlin—Warszawa i też kursował tylko do połowy lat 50. XX 
wieku. Trzecim pociągiem również mającym w swoim składzie wagony 
CIWL i kursującym przez Polskę był Bałt Orient Express ze Sztokholmu 
i Oslo przez Świnoujście, Poznań, Wrocław, Pragę, Budapeszt do Stam
bułu. Pociąg kursował w latach 1949—1954. Były to oryginalne składy 
kolejowe Orient Expressu kursujące regularnie przez Polskę z wagonami 
CIWL. Były też nierozkładowe kursy luksusowych wycieczek w Polsce 
pod koniec XX wieku i na początku XXI wieku organizowane przez ko
mercyjne firmy turystyczne. Pociągi te zestawiano z byłych odkupionych 
z CIWL wagonów. Zawitał też kilkakrotnie Orient Express do Krako
wa. Jedna z takich wizyt odbyła się 12 lipca 2008 roku, kiedy to wjechał 
na Dworzec Główny po raz kolejny legendarny Venice-Simplon Orient 
Express. W składzie było 16 oryginalnych wagonów granatowo-białych 
ze złoconymi napisami i elementami zdobniczymi, kursujących niegdyś 
pomiędzy Paryżem a Stambułem. I nie była to pierwsza, ale i nie ostatnia 
wizyta Orient Expressu w Krakowie.

Legenda Orient Expressu

Pociąg Orient Express trwale wpisał się w historię kolejnictwa, ale też 
w historię podróżowania i turystyki — jest kolejową legendą Europy. 
Rozkładowy regularnie kursujący luksusowy pociąg Orient Express już 
od dawna nie porusza się po stalowych szynach, ale pozostały o tej na
zwie trwale zapisane karty historii. Jest w Stambule dworzec Sirkeci i to 
na tym dworcu przy peronie pierwszym kończyły bieg pociągi Orient 
Expressu najczęściej wyruszające z Paryża. Jest na dworcu stylowa restau
racja o nazwie Orient Express i jest też przy peronie pierwszym jedyne 
chyba w Europie muzeum pamiątek poświęcone temu jednemu z najbar
dziej znanych pociągów na starym kontynencie, które warto zwiedzić, by 
wczuć się w dawne czasy kolejnictwa i wytwornego luksusu podróżowa
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nia. Można też przespacerować się po hali dworcowej, okolicy dworca 
i poczuć atmosferę czasów Orient Expressu w Stambule, dawnym Kon
stantynopolu na wschodnim krańcu Europy.
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Plaża Czołpińska w Słowińskim Parku Narodowym (fot. Józef Haduch)



Józef Haduch

Słowiński Park Narodowy — 
góry nad Bałtykiem

Wstęp

23 września 1966 roku Rada Ministrów uchwaliła status prawny i na
zwę Słowińskiego Parku Narodowego. Park rozpoczął funkcjonowanie 
z dniem 1 stycznia 1967 roku, a oficjalne przecięcie wstęgi miało miejsce 
18 czerwca 1967 roku. Początkowo siedziba dyrekcji Parku znajdowała się 
w Łebie, skąd po dwóch latach została przeniesiona do Smołdzina. Aktu
alnie powierzchnia Parku to ponad 32 tys. ha, z czego ok. 10 tys. ha sta
nowią wody śródlądowe, a 11 tys. ha zajmuje pas wód przybrzeżnych Mo
rza Bałtyckiego. W 1977 roku SPN został objęty programem UNESCO 
MAB „Człowiek i Biosfera”, którego celem jest utworzenie globalnej sieci 
rezerwatów biosfery. Kolejnym ważnym dla statusu SPN dokumentem 
jest „Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie mię
dzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego”, 
zwana też konwencją ramsarską. Najmłodszą formą ochrony, którą objęto 
w 2004 roku wybrane ekosystemy Parku, jest ogólnoeuropejska sieć eko
logiczna Natura 2000. Podstawowym założeniem tego przedsięwzięcia 
jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego krajów członkowskich Unii 
Europejskiej. Obwód Ochronny Smołdziński Las zajmuje powierzchnię 
1753,34 ha. Obejmuje fragment Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej. Obwód 
podzielony jest na 3 uroczyska: Sowie Góry, Czołpińskie Łęgi i Czołpino.
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Na terenie Obwodu Ochronnego znajdują się liczne atrakcje przyrodni
cze i turystyczne, m.in. odcinek szlaku czerwonego przebiegający przez 
Wydmę Czołpińską - najdłuższy fragment szlaku przez ruchome wydmy, 
niebieski szlak turystyczny na latarnię morską w Czołpinie, ścieżka przy
rodnicza ukazująca świat roślin na wydmach, zabytkowe obiekty: dom la
tarników i budynek ratownictwa morskiego (tzw. Czerwona Szopa), punkt 
widokowy w byłej jednostce wojsk rakietowych i wiele innych. W grani
cach Obwodu położony jest obszar leśny, tzw. Bukowe Góry, charaktery
zujący się wybitnymi walorami przyrodniczymi.

Z kroniki Słowińskiego Parku Narodowego

W grudniu 1955 roku wybitny znawca i popularyzator nadmorskiej przyro
dy prof. Teofil Wojterski skreślił znamienne słowa: „Chciałbym, aby rzesze 
młodzieży, tłumnie zjeżdżającej latem do malowniczych miejscowości nad
morskich, poznały przepięknego mikołajka, a także bażynę czy woskowicę 

— rośliny, które spotkać można wyłącznie w wąskim pasie przymorskim. 
Chciałbym, aby młodzież, poznawszy te rośliny wraz z ich ciekawymi prze
jawami życia, zrozumiała konieczność ochrony zarówno coraz rzadszego 
u nas mikołajka, który stał się wprost symbolem roślinności nadmorskiej, 
jak i pionierskich traw, przyczyniających się do stopniowego ustalania 
wydm ruchomych”. Marzenie o prawnej ochronie nadmorskiej przyrody 
stało się faktem. Misja zainicjowana przez wybitnych przedstawicieli świata 
nauki jest kontynuowana od 40 lat przez pracowników Parku z pomocą 
tych, dla których Ziemia Słowińska była, jest lub będzie najpiękniejszym 
zakątkiem na Ziemi. SPN jest niewątpliwie jedną z najpiękniejszych „pereł 
Pomorza”. Ten urokliwy zakątek położony w odległości 30 km od Słupska 
przyciąga rzesze turystów (300 tys. rocznie). Nie bez powodu wspominany 
jest później przez nich jako kraina wody, wiatru i piasku. Symbolem Parku, 
rozpoznawalnym również poza granicami naszego kraju, są ruchome wy
dmy. Niezatarte wspomnienia pozostają w pamięci zwiedzających zwłasz
cza z wędrówek szlakiem czerwonym przez, fragmentami quasi-pustynny, 
krajobraz Mierzei Łebskiej. Z najwyższych punktów widokowych w tej 
części Parku rozpościera się mozaika ekosystemów, którą tworzą wydmy 
białe porośnięte przez nadmorskie trawy, wydmy szare z murawami psam- 
mofilnymi, nadmorski bór bażynowy oraz dominujące przestrzennie wody 
największych polskich jezior przymorskich i Morza Bałtyckiego. Szlaki 
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turystyczne wiodą nie tylko przez malownicze plaże, wydmy, lasy i łąki, 
ale także przez krajobrazy rolnicze. Wszak owe tereny popularnie nazy
wane są „Krainą w kratę” — dzięki tradycji budownictwa szachulcowego. 
Małe urokliwe rozsiane pośród jezior rybackie wioski, w których jeszcze 
niejedna chata kryta jest trzcinową strzechą, latarnia morska w Czołpi- 
nie, zabytkowe kościółki, ruiny pałaców i dworków — to cenne, material
ne dopełnienie przyrodniczego bogactwa Ziemi Słowińców. Wiele innych 
miejsc, jak choćby otoczone ochroną wzgórze Rowokół (115 m n.p.m.) czy 
pojedynczy głaz narzutowy nazwany „diabelskim kamieniem” przyciągają 
turystów swą legendą i tajemniczym magnetyzmem.

Panorama Czołpińska i Czołpino

Spośród 15 latarni na polskim wybrzeżu latarnia w Czołpinie jest naj
starszym obiektem nawigacyjnym. Jej projektantem w 1872 roku był nie
miecki inżynier E. Kummer. Budowa latarni trwała 3 lata. Materiał do 
budowy dowożono od strony morza barkami, następnie dostarczano go 
specjalnym pomostem na zalesioną wydmę o wysokości 56 m w odle
głości 1 km od plaży. Latarnia zbudowana jest z czerwonej licowanej 
cegły. Jest wysoka na 25,2 m, a u podstawy ma 7 m średnicy. Swoją pracę 
latarnia rozpoczęła 15 stycznia 1875 roku. Zasięg światła latarni wynosi 
22 Mm, tj. około 40 km. Z galerii u szczytu latarni roztacza się niezwy
kła panorama Słowińskiego Parku Narodowego. W kierunku wschod
nim Mierzeja Łebska oddziela od siebie dwa akweny: Morze Bałtyckie 
i jezioro Łebsko — o powierzchni 7 140 ha. Na Mierzei na pierwszym 
planie widać kompleks ruchomej wydmy Czołpińskiej, za nim nieco po 
prawej następne pasmo wydm ruchomych zwanych Górami Sowimi, naj
dalej zaś na wschód odznaczają się białe zbocza wydm łebskich, które 
od latarni w Czołpinie oddalone są ok. 12 km. Na południe widoczne 
jest wzgórze Rowokół oddalone od latarni w linii prostej 7,5 km. Góru
jące nad okolicą wzniesienie, zwane Świętą Górą Słowińców, odgrywało 
w przeszłości ważną rolę w kształtowaniu osadnictwa w regionie. Jest to 
najwyższa morena czołowa w paśmie, które od południa zamyka Nizinę 
Gardnieńsko-Łebską. W zachodniej części panoramy zwraca uwagę Mie
rzeja Gardnieńsko-Łebska, prawie w całości porośnięta przez nadmorski 
bór sosnowy. Wśród drzew widoczne są dwa jeziora: bliżej latarni Dołgie 
Duże, natomiast dalej słabo widoczne jest jezioro Gardno.
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Czołpino to dawniej zamieszkała wieś, dziś znajduje się w obrębie 
Słowińskiego Parku Narodowego. Nazwa osady powstała od kaszubskie
go słowa c^ólpa, czyli ‘kopiec, pagórek’. W wiekach średnich istniała tu 
rybacka kolonia Stara Chusta, którą jednak w końcu zasypały ruchome 
piaski. Założenie osady Czołpino miało miejsce w końcu XVIII wieku 
po zakończeniu melioracji w rejonie jezior Łebsko i Gardno. Wieś znaj
dowała się przy wschodnim brzegu jeziora Dołgie Wielkie, ale podlega
ły jej także rybackie budy nad morzem, stacja ratownictwa brzegowego 
oraz wybudowana w 1871 roku latarnia morska na Czołpińskej Górze. Po 
1945 roku Czołpino znalazło się wewnątrz poligonu wojskowego, więc 
mieszkańcy zostali wysiedleni, a nazwa pozostała jedynie jako określenie 
latarni morskiej.

Tajemnice plaży

Plaża i wydmy stanowią jedyny rodzaj brzegu, który regeneruje się w spo
sób naturalny. Procesy budowania szerokich plaż (akumulacja), ich nisz
czenia w okresach sztormów (abrazja) i ponownej odbudowy to swoisty 
spektakl, w którym główną rolę odgrywa wiatr i poddane jego działaniu 
ruchy wody — fale. Abrazja jest rodzajem erozji, która polega na nisz
czeniu brzegu morskiego przez fale przyboju. Podczas sztormów, gdy 
podnosi się poziom wody, fale z ogromną siłą uderzają w brzeg, nisz
cząc duże fragmenty lądu. Kiedy fale przyboju natrafiają na przeszkodę 
w postaci wysokich brzegów, podcinają je, powodując cofanie się brzegu 
i powstanie stromego klifu. Systematyczne, podczas sztormów zimo
wych, uderzenia fal w wysoki klifowy brzeg powoduje tworzenie się na 
nim obrywów. U podnóża klifów powstaje tzw. platforma (terasa) abra- 
zyjna — płaska powierzchnia o szerokości od kilku do kilkunastu me
trów. W miejscach, gdzie brzeg jest niski a plaża szeroka, falująca woda 
segreguje piasek - drobne ziarna są wymywane i wynoszone przez wodę 
na plażę, grubsze pozostają na brzegu. Jednak w czasie sztormów fale 
przyboju bez przeszkód rozmywają plażę i sąsiadujące z nią wydmy nad
brzeżne. W skrajnych przypadkach intensywna abrazja brzegu może tu 
doprowadzić do przerwania wałów wydm nadbrzeżnych i zalania nisko 
położonych fragmentów nabrzeżnego lądu. Akumulacja jest procesem, 
w wyniku którego niesiony przez fale piasek, żwiry i otoczaki - okruchy 
skalne przyniesione przez lodowce z obszaru Skandynawii i wygładzone
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Wydma Czołpińska (fot. Józef Haduch)
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przez fale - osadzają się w strefie brzegowej morza lub bezpośrednio na 
brzegu, powiększając powierzchnię lądu. Najczęściej spotykanym w bał
tyckich plażach jest kwarc (ponad 90—95%). Minerały ciężkie — głównie 
magnetyt, ilmenit, rutyl i monacyt lub minerały półszlachetne jak granaty 
lub cyrkon — stanowią w składzie mineralnym zaledwie kilka procent. 
Obecność tych minerałów zaznacza się w postaci ciemniejszych pasemek 
w pobliżu linii wody lub u podnóża wydm. Piasek porywany przez wodę 
z plaży i dna morskiego, a także materiał niesiony do morza przez rzeki 
tworzą tzw. rumowisko, które w zależności od kierunku wiania wiatru 
i nadbiegania fal przemieszcza się prostopadle lub ukośnie do brzegu. Ru
mowisko niesione przez fale podchodzące prostopadle do brzegu osadza 
się na nim tuż przy linii wody, tworząc czasem wały brzegowe o wyso
kości od 2 do 6 m.

Im bliżej lata, plaża jest szersza i wyższa, a piasek na brzegu wysy
cha. Wiatr zaczyna transportować materiał piaszczysty, rozpoczynając od 
frakcji najdrobniejszych. Gdy wieje wzdłuż brzegu albo w kierunku lądu, 
niesiony piasek osadza się, odzwierciedlając się w profilu plaży najpierw 
jako delikatne ripplemarki - zmarszczki wiatrowe. Czasami zatrzymują go
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Budownictwo szachulcowe (fot. Józef Haduch)



rośliny, czasami inne przeszkody (drewno dryftowe) i tworzą się pierwsze 
formy wydmowe. Gdy wiatr wieje od lądu, piasek wraca do morza i jest 
deponowany w strefie podbrzeża albo wzbogaca niesiony przez prądy li
teralne potok rumowiska. Jego wędrówka zaczyna się więc od początku.

Z osadzonych przez fale piasków wiatry dzięki akumulacji eolicznej 
tworzą wały wydm nadmorskich rozciągające się wzdłuż brzegu. Stano
wią one naturalną osłonę brzegu przed napływającymi falami.

Akumulacja piasku nanoszonego przez fale i prądy przybrzeżne po
woduje powstawanie rew, kos i mierzei. Kosa to wąski, o łukowatym 
kształcie półwysep rozciągający się od brzegu w kierunku morza. Wy
dłużające się kosy z czasem zamykają zatokę morską całkowicie i tworzą 
mierzeje. Jednak w dłuższym okresie w miejscach akumulacji mogą roz
począć się procesy abrazyjne, wymywając plaże i przerywając mierzeje.

Na brzegu morskim abrazja i akumulacja ustawicznie kształtują przebieg 
linii brzegowej. Na skutek abrazji zniszczeniu ulegają niekiedy duże frag
menty lasów rosnących na klifach — naderwane drzewa zsuwają się na plażę, 
do morza. Zagrożone są także domy mieszkalne wybudowane w pobliżu 
brzegu. Trwałość procesów zachodzących na styku morza i lądu to jedna 
z najlepszych metod ochrony brzegu morskiego. Nadal jednak największym 
zagrożeniem bywa naruszenie tej naturalnej bariery przez człowieka.

Ścieżki przyrodnicze i ochrona czynna

W latach 90. XX wieku zaprojektowano pierwszą ścieżkę przyrodniczą. 
Jej trasa wiedzie poprzez obszary ochrony ścisłej i czynnej w Obwodzie 
Ochronnym Kluki. Tematyka ścieżki koncentruje się na takich zagad
nieniach, jak: zamieranie drzewostanów i wtórna sukcesja roślinności 
na osuszonych torfowiskach, biologia i aspekty ekologiczne maliny mo- 
roszki, eutrofizacja i zarastanie jeziora Łebsko, mozaikowy układ siedlisk 
i holoceńska historia lokalnych zbiorowisk leśnych w obszarze ochrony 
ścisłej „Klukowe Buki”. Z biegiem lat wytyczono kolejne ścieżki przyrod
nicze oraz punkty edukacyjne na obszarze całego Parku.

Lata 90. XX wieku zaznaczyły się też jako okres intensywnych działań 
w zakresie ochrony czynnej roślin, zwierząt i ich siedlisk. Przedmiotem 
działań Służby Parku jest odtworzenie optymalnych siedlisk lęgowych 
dla ptaków wodnych i błotnych oraz stworzenie miejsca żerowania i od
poczynku dla wielu gatunków ptaków wędrownych. W ramach działań 
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ochronnych realizowany jest również program ochrony autochtonicznej 
populacji siei łebskiej, ptaków drapieżnych, ssaków morskich oraz roślin
ności torfowisk wysokich typu bałtyckiego.

Słowiński Park Narodowy ze swoimi niezwykłymi atrakcjami, jak 
piaskowe przybrzeżne wydmy, nadmorska plaża, trwałymi budowlami, 
jak np. latarnia morska, przybrzeżnymi jeziorami, jest niezwykłą atrak
cją turystyczną. Morskie i nadbrzeżne flora i fauna chronione prawnie, 
są trwale zachowanym reliktem dla przyszłych pokoleń Polski i Euro
py. Dlatego warto podejmować działania o charakterze ochronnym, jak 
choćby Natura 2000.
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Janusz Eksnbr

Ostatni wyczyn słupa

P
anu Olgierdowi rzadko zdarzało się trzeźwieć, a jeszcze rzadziej 
nie pić. A już czymś zupełnie nadzwyczajnym bywały powroty do 
przeszłości, retrospekcja obejmująca wstecz dwadzieścia, a może 
trzydzieści lat. Powroty do młodości, do wieku męskiego — nic nie za

powiadało, że wiek męski będzie wiekiem klęski — do miejsc, a raczej do 
geograficznych punktów na mapie, gdzie dłużej lub krócej przyszło mu 
żyć, do galerii postaci, z jakimi się przez te wszystkie lata zetknął: ludzi 
mu bliskich, a teraz dalekich, tych, co już odeszli albo gdzieś zaginęli 
w mrokach niepamięci. Nie, nie wyobrażał sobie ewentualnego spotka
nia z „duchami przeszłości”, choćby to były anioły niebieskie, zresztą sam 
uważał się za „ducha”, za „demona zła”, który sam sobie zgotował ten los. 
Los bezdomnego pijaczka, którego cała nędzna egzystencja nakierowana 
była tylko i wyłącznie na alkohol. Bez alkoholu jego dni byłyby policzone.

Alkohol to była ucieczka przed samym sobą, przed życiem, przed tym, 
kim był, przed całą przeszłością, która nigdy nie powróci. Nie mógł nie 
pić. Gdy nie pił, cierpiał bardziej, niż gdy pił. Deliryczne epizody, czarna 
otchłań prawdziwego piekła, w jakiej się pogrążał, dziesiątki pobytów 
w izbach wytrzeźwień, na dołkach różnych komend, na klatkach schodo
wych anonimowych domów, na poczekalniach dworcowych, skąd brutal
nie go przepędzano — to szczegóły, z jakich zbudował swoje aktualne CV.

Zaczęło się bardzo niewinnie. Pierwszy raz upił się zaraz po zdaniu 
matury. W parku miejskim, przy cuchnącym ścieku, który paręnaście ki
lometrów dalej przeistaczał się w ważną rzekę o znaczeniu ogólnopol
skim, wypił z kolegami kilka butelek sikacza, wina marki wino, wytło
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czonego z gnijących jabłek zaprawionych siarką. Jak trafił do domu, nie 
pamiętał. Pamiętał natomiast ślady rzygowin na brudnym ubraniu, na 
rozdartej w kilku miejscach bluzie, za którą matka zapłaciła majątek.

Alkohol stanowił element ówczesnego krajobrazu, w otoczeniu które
go przyszło mu żyć. To widok wujka, któremu babcia nalewała po skoń
czonej robocie — a pomagał dziadkom przy żniwach — pełną szklankę 
wódki, którą ten powoli, jakby się z namysłem delektując, wypijał. To 
ojciec, którego podglądał, jak ukradkiem duszkiem pociągał z głęboko 
schowanej w kredensie butelki, a potem dolewał do niej wody, aby matka 
nie zorientowała się, że coś z niej ubyło. To liczne uroczystości rodzinne, 
sąsiedzkie, wesela, zrękowiny, świniobicia, towarzyskie spotkania przy 
żeliwnym kociołku, w którym prażono ziemniaki z obfitym dodatkiem 
różnych tłuszczów, a wszystko to z morzem wódki, która poprawiała 
nastrój, humor, po której chciało się żyć.

Jeszcze kilka razy wziął w czasie wakacji udział w alkoholowych bie
siadach, nadal było to wino marki wino. Wcale mu nie smakowało, ale jak 
tu nie pić, skoro koledzy piją.

Ograniczone możliwości finansowe sprawiały, że w czasie studiów 
z rzadka delektował się alkoholem, ale jeśli już, to prawdziwym winem: 
jugosłowiańską Istrą, węgierskim Egri Bikawerem, a raz nawet włoską 
Córą, którą ciotka poczęstowała go w kawiarni, gdzie się po dłuższym 
niewidzeniu spotkali. Było też czasem piwo, a raz „piwo z różą”. Pod 
kioskami przystosowanymi do wyszynku zazwyczaj ustawiały się długie 
kolejki piwoszy. Również ustawił się w takiej kolejce zaintrygowany za
mówieniami kolejkowiczów: „Piwo z różą poproszę”. Też poprosił. Oka
zało się, że do dużego kufla „barman” nalewał setkę zwyczajnej wódki 
z czerwoną kartką, a dopełniał go piwem. Naturalnie ten swoisty coktail 
sporo kosztował, ale właśnie podjął stypendium, więc było go stać na 
taki luksus. Miał natomiast poważny problem z powrotem do akademika, 
bo „piwo z różą” było swoistą mieszanką wybuchową. Pił zatem jak każ
dy, ani mniej ani więcej, nie za często, nie za dużo, normalnie.

Problem zaczął się po kilku latach, kiedy po skończeniu studiów wszedł 
w okres „małej stabilizacji”, podjął bardzo intratną pracę, ożenił się z przed
szkolanką z pobliskiego przedszkola, w związku z czym „wcześniak” — uro
dził się trzy miesiące po ślubie - miał zapewnione przedszkole. Charakter 
pracy, ciągłe kontakty z klientelą firmy, nieustanne wyjazdy w delegacje 
zaowocowały coraz częstszym sięganiem po kieliszek, w końcu stał się on 
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nieodzowny. Organizm pana Olgierda domagał się coraz większej dawki 
alkoholu — obojętne, czy była to wódka, koniak, whisky, wino, piwo — która 
nieraz zastępowała mu tradycyjny posiłek. Żartował przy tym, bo jeszcze 
żartował, że on, podobnie jak Gilbert Becaut, pije wszystko, co jest choć 
trochę alkoholizowane, nie wyłączając wody kolońskiej.

Pan Olgierd miał powody, żeby uciekać w alkohol. Małżeństwo oka
zało się niewypałem, gdyż ładna i powabna przedszkolanka coraz częściej 
przyprawiała mu rogi, kłamiąc w żywe oczy, że dochowuje mu wierności. 
Adwokat pouczył ją, że nawet gdy mąż złapie ją z kochankiem w łóżku 
in flagranti, ma głośno krzyczeć, że to nie ona, lecz ktoś inny. Adwokat 
żony wkroczył w jego życie przy pomocy pozwu o rozwód wniesionego 
w imieniu przedszkolanki.

Proces ślimaczył się parę miesięcy, gdyż pan Olgierd mimo wszyst
ko nie chciał rozwodu. <Żona doprowadziła jednak na rozprawę kilkoro 
świadków, którzy zgodnie zeznali, że pan Olgierd to alkoholik znęcający 
się nad żoną i małoletnim dzieckiem, czasem uciekający się nawet do rę
koczynów. Naturalnie przedstawiła też obdukcję z opisem obrażeń ciała 
typu „lekkie zasinienie na policzku”, która uzupełniała koszmarny obraz 
jej nieszczęśliwego pożycia z panem Olgierdem. Rzecz jednak w tym, 
że obraz ten był od początku do końca fałszywy. Pan Olgierd nigdy na 
nikogo nie podniósł ręki, nigdy nie użył niecenzuralnego słowa, a jak 
wypił, to od razu zasypiał kamiennym pijackim snem. Cały ten proces 
sprawił, że pan Olgierd, szukając ucieczki i środka na uspokojenie, znacz
nie zwiększył dawkę spożywanego alkoholu oraz częstotliwość, z jaką 
po niego sięgał. Przestał też ukrywać skłonność, w jakiej coraz bardziej 
się pogrążał. Okazjonalne picie ustąpiło miejsca coraz częstszym ciągom 
trwającym dwa, trzy i więcej dni. Początkowo koledzy z pracyjcryli pana 
Olgierda jak mogli, a znajomy lekarz wystawiał mu ex post fałszywe za
świadczenia o chorobie bądź niedyspozycji. Jednak w końcu wyszło szy
dło z worka. Do firmy przyjechali kontrolerzy z jednostki nadrzędnej na 
tak zwany audyt. Pan Olgierd był najbardziej kompetentny do udzielania 
audytorom stosownych wyjaśnień. Ale pan Olgierd zapił i nie przyszedł 
do pracy. Ktoś z dyrekcji w ramach zarządzonego dochodzenia odwie
dził go w domu i naocznie stwierdził, że pan Olgierd jest kompletnie 
pijany. Zresztą sama praca, a raczej ciągłe stresy, jakie u pana Olgierda 
wywoływała, również sprzyjały ucieczkom w alkohol. Gdy wręczono mu 
wymówienie w trybie natychmiastowym, nawet odetchnął z ulgą. Już nie 
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będzie musiał znosić kretyńskich uwag przemądrzałego zwierzchnika, 
jego przechwałek - „pan nie wie, kto ja jestem” - a także jawnej niespra
wiedliwości. Kumple zwierzchnika nic nie robiąc, o wiele więcej zarabiali, 
a jeśli coś nie wyszło, winą zawsze obarczano pana Olgierda. I nie miało 
to jeszcze żadnego związku z alkoholem.

Kolega ze studiów załatwił panu Olgierdowi nową pracę. Kilka miesię
cy minęło, a pan Olgierd nie zawiódł swego protektora, przeciwnie - był 
wzorowym pracownikiem. Ale w jego życiu osobistym znowu coś pękło. 
Była żona doprowadziła do eksmisji pana Olgierda ze wspólnego mieszka
nia, do którego zresztą jeszcze przed eksmisją wprowadził się jej aktualny 
adorator. Dwóch facetów we wspólnym mieszkaniu - były i aktualny part
ner pani Olgierdowej — stwarzało atmosferę nie do zniesienia. Pan Olgierd 
nie mógł znieść widoku męskich majtek schnących w łazience, a także 
dochodzących zza ściany odgłosów pożycia pozamałżeńskiego byłej żony. 
Toteż mimo iż mógł walczyć o lokal zastępczy, co przedłużyłoby status 
quo niemal w nieskończoność, zrezygnował z walki i sam wyprowadził się 
właściwie donikąd. Kilka tygodni wegetował kątem u jakiejś starej ciotki, 
ale gdy się upił, ciotka wystawiła mu walizkę na korytarz. Potem wynajął 
pokój przy rodzinie, bez meldunku, za to za wysoką opłatą. Powtórzyła 
się historia taka jak z ciotką. Gospodarze mieszkania wyrzucili go na uli
cę, nie bacząc na to, że był w stanie kompletnej nieważkości, ale przecież 
nie rozrabiał, nie klął, nie awanturował się, nikomu nie ubliżał. Podobno 
samym swoim widokiem demoralizował dzieci gospodarzy.

Pan Olgierd staczał się coraz niżej i niżej. Miał dłuższe przerwy w pi
ciu, co pozwalało mu powracać — niestety nie bezpowrotnie — do daw
nego emploi, gdy był przykładnym pracownikiem poważnej firmy o usta
bilizowanym życiu rodzinnym, gdy był dobrym mężem i ojcem. Wtedy 
udawało mu się nawet wyrwać z wielkiego miasta w ukochane góry, które 
poznał i pokochał w młodości.

Naród góralski nigdy nie stronił od kieliszka, ale też nawet bardzo zde
klarowani alkoholicy potrafili długo wytrzymać w abstynencji. Pan Olgierd 
dowiedział się o tym od znajomego bacy. „Baco, a co wy teraz robicie? — 
Ano siedzę i myślę. - A jak nie myślicie? - A to sobie jedynie siedzę”.

Baca wtajemniczył pana Olgierda w praktyki ślubowań. Szło się do 
księdza i przysięgało przed ołtarzem, że przez pół roku, rok, dwa lata nie 
sięgnie się po kieliszek. Niemal wszyscy, którzy przysięgli, dotrzymywali 
słowa, a koledzy co to zwykle namawiają, aby z nimi wypić („Co? Nie 
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napijesz się ze mną?”), szanowali te śluby. Zdarzało się, że proboszcz 
udzielał delikwentowi swoistej dyspensy i pozwalał wypić przy okazji we
sela albo stypy po śmierci kogoś bliskiego. Pan Olgierd też spróbował, ale 
przysięgi nie dotrzymał. Nie dotrzymał, bo był już kompletnie uzależnio
ny i bez wódki nie mógł żyć. Doszło do tego, że niestary jeszcze mężczy
zna, kiedyś noszący elegancki garnitur, a w kieszeni dyplom ukończenia 
wyższych studiów, stał się abnegatem. Pracę tracił jedną po drugiej. Nie 
miał gdzie mieszkać. Znajomi bliżsi i dalsi omijali go z daleka, tylko cza
sem któryś z dawnych kolegów przy przypadkowym spotkaniu pospiesz
nie wcisnął mu w rękę banknot o niewielkim nominale. Niby na bułkę 
z masłem. Pan Olgierd często był bez grosza. Zdarzało się, że próbował 
w markecie pociągnąć z butelki stojącej na regale. Odwoził wózki niektó
rych klientów i zebrał w ten sposób nawet kilkanaście złotych, po zło
tówce od wózka, a w końcu żebrał, prosząc o drobne, podobno na chleb.

W chorym umyśle pozostały jeszcze jaśniejsze punkty. Pan Olgierd 
miał marzenia. Pomiędzy jednym a drugim ciągiem uciekał w przeszłość, 
kiedy to był jeszcze piękny i młody, gdy żona nie przyprawiała mu rogów, 
a wielka kariera stała przed nim otworem. Jako młody człowiek kiedy 
tylko mógł, wyjeżdżał w góry. Tylko tam czuł się naprawdę dobrze, tylko 
tam przemyśliwał o wielkich sprawach ludzkiej egzystencji, a nawet pró
bował pisać wiersze.

Chociaż alkoholizm bywa nazywany chorobą zakłamania — bo al
koholik zawsze znajdzie wytłumaczenie dla tego, co robi bądź nie robi, 
dlaczego pije, choć wie, do jakich skutków to picie prowadzi — to pana 
Olgierda czasem stać było na racjonalne myślenie. Przy tych rzadkich 
okazjach uświadamiał sobie, że sam jest sobie winien, że przecież jego 
życie mimo wszystko mogło ułożyć się inaczej, że być może jeszcze nie 
wszystko stracone. W jego kalekiej wyobraźni, jak w starym filmie, prze
suwały się obrazy Czerwonych Wierchów, Wołowca, Swinicy, Kościelca, 
a ich magia nie pozwalała mu spokojnie zasnąć. Spychała na dalszy plan 
to, co przyniesie następny dzień: czy uda się zdobyć parę groszy na piwo, 
czy uda się zaspokoić głód, a nawet czy uda się wysikać w cywilizowa
nych warunkach. Jeśli jeszcze o czymkolwiek marzył, to o tym, żeby 
jeszcze raz przed marnym końcem, który mógł nadejść w każdej chwili, 
na własne oczy zobaczyć najpiękniejsze góry świata. Marzenia rzadko 
się spełniają. Zresztą chwil, kiedy jego świadomość stać było jeszcze na 
marzenia, kiedy piekielny koszmar alkoholowego głodu na krótko wra-
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cał tam, skąd przyszedł, naprawdę było bardzo niewiele, a możliwości 
wyjścia naprzeciw marzeniom były oczywiście równe zeru. A jednak los 
uśmiechnął się do pana Olgierda.

Pewnego lipcowego poranka, gdy wygrzewał się w słońcu, siedząc 
na ławce w pobliżu dworca kolejowego w towarzystwie kilku „kolegów”, 
takich samych jak on wyrzutków, znienacka został zaczepiony przez 
młodego człowieka, który bez zbędnych wstępów zapytał: „Panowie, czy 
chcecie co nieco zarobić?”. Na takie hasło odzew był natychmiastowy. 

„Oczywiście! Ile i za co?”. „Chodzi tylko o formalność, o podpisanie paru 
papierów... Każdy z was otrzyma za to tysiąc pięćset, a może nawet dwa 
tysiące złotych”. Ta gigantyczna kwota oczywiście podziałała na wyo
braźnię ludzi, dla których moneta pięciozłotowa była poważnym pienią
dzem, pięć złotych wystarczało przecież na dwa piwa. Żaden z kolegów, 
pan Olgierd również, nie zwrócił uwagi na rozbiegane oczy Świętego 
Mikołaja, dobroczyńcy, co to można takiego spotkać tylko raz w życiu. 
Taki człowiek to przecież los wygrany na loterii. Dobroczyńca był bar
dzo elokwentny, jego słowa przypominały bajkę z tysiąca i jednej nocy. 
Spośród czterech kandydatów do łatwego zarobku wybrał dwóch, w tym 
pana Olgierda, bo tylko ci dwaj mieli dowody osobiste. Poza tym, jeśli 
chodzi o pana Olgierda, to widać było wyraźnie na jego twarzy ślady in
nego, normalnego życia, a sposób wysławiania się świadczył o inteligen
cji, a nawet o kulturze, o jaką w przeszłości musiał się ocierać. Tylko ten 
fatalny strój, ten zapach porównywalny z zapachem wysypiska śmieci, ten 
zaniedbany wygląd... Dobroczyńca postawił twarde warunki. „Panowie, 
musicie wyglądać jak ludzie!”. Procedura przywracania panu Olgierdowi 
ludzkiego wyglądu zajęła kilka dni. Kilka dni bez picia, kilka dni walki 
na śmierć i życie z tak zwanym zespołem abstynencyjnym, kiedy białe 
myszki przesłaniają świat. Jednak wizja zdobycia dwóch tysięcy złotych 
przypominała z kolei kota pożerającego myszki i stopniowo zamienia
jącego się w banknoty: dwustuzłotowy, stuzłotowy, pięćdziesięciozło- 
towy... Banknoty, których pan Olgierd nie trzymał w ręku od lat. Jest 
taki moment w życiu alkoholika, że sprawą ostateczną staje się albo-albo, 
albo życie albo śmierć. Jedni wybierają życie, inni - śmierć. Przed panem 
Olgierdem otworzyła się szansa na życie. Widok upragnionych gór stawał 
się coraz bardziej realny. Jak zdobędzie te pieniądze, to natychmiast poje- 
dzie... „Przecież pić także można, patrząc na góry, czując góry..Tylko 
do tego momentu trzeba jakoś dotrwać, wytrzymać, nie poddać się przy
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musowi, któremu tyle razy - mimo zaklęć i zapewnień, że będzie inaczej 
- poddawał się bez reszty. „Może się uda. Tym razem musi się udać!”.

Sowicie wynagradzana praca polegała rzeczywiście tylko na złożeniu 
kilku podpisów na dokumentach, których nie warto czytać, ale także na 
podjęciu z banku zawrotnych kwot, z jednego sto tysięcy, z drugiego — 
trzysta.

Pan Olgierd został wykąpany, ostrzyżony, ubrany w nowy garnitur 
z marketu, nowe buty, nową koszulę, a nawet krawat. W niczym nie przy
pominał wyrzutka z ławki w pobliżu kolejowego dworca. Pan Olgierd nie 
przejawił żadnego zainteresowania akcją, w jakiej uczestniczył. Nawet 
nie dotarło do niego, że został prezesem spółki z ograniczoną odpo
wiedzialnością o dźwięcznej nazwie: „Jasna przyszłość”. Nie dotarło do 
niego, że dobroczyńca, który go nie opuszczał na krok, wykorzystuje go 
jako tak zwany słup. Zresztą ta nazwa nic by panu Olgierdowi nie po
wiedziała. Nie domagał się nawet większej prowizji, bo umowa była dla 
niego umową.

Po zainkasowaniu wynagrodzenia zjadł jeszcze w barze mlecznym 
fasolkę „Jaś” z masłem i od razu udał się na dworzec. Na pociąg, który 
miał go zawieźć w wymarzone góry, należało czekać trzy godziny. Czekał 
w dworcowej poczekalni z zakupionym biletem świadomy, że tym razem 
nikt go z dworca nie wyrzuci. Z daleka ominął pobliskie delikatesy, gdzie 
przyciągała wzrok i kusiła półka pełna kolorowych butelek z wymyślny
mi etykietkami. Ile go to kosztowało, tylko on wiedział. W czasie podró
ży nie zmrużył oka. Szczęśliwie dojechał do celu i zobaczył obiekt swoich 
marzeń w całej okazałości, skąpany w słońcu, wspaniale wyrysowany na 
tle błękitnego nieba. Do dolnej stacji kolejki linowej dojechał taksówką, 
po drodze zatrzymał się na chwilę przed sklepem „Alkohole świata”. Za 
jakiś czas ktoś widział dziwnego człowieka zdążającego od Kasprowego 
w kierunku Swinicy, w garniturze, z plastikową siatką w ręku.

To był pan Olgierd.
W południe następnego dnia wiadomości radiowe rozpoczęły się 

od komunikatu: „Kolejna ofiara w Tatrach. Niezidentyfikowany turysta 
spadł w przepaść w okolicach Swinicy”.



Sebastian Nikiel

Nie jestem chatarem 
ani taternikiem 

nie jestem przewodnikiem 
ani nikim kogo byście znały 

jestem jedynie małym 
wątłym ludzkim okruchem 
obcym przybyszem który 

w was bez pamięci zakochany

- was Tatry - 

nieba polskiego z granitu filary 
pośród waszych turni 

na zawsze chcę pozostawić 
moje serce rozkochane.

(4.09.2007)



‘Kroniką żałobna





MIECZYSŁAW WINIARSKI
(1956-2015)

M
ietek, bo tak go nazywa
li przyjaciele i znajomi, to 
jedna z najwspanialszych 
postaci ostatnich kilkunastu lat w na

szym Towarzystwie. Może mniej zna
ny poza Tarnobrzegiem, gdzie wyko
nywał codzienną olbrzymią pracę, ale 
to tylko dlatego, że był człowiekiem 
niesłychanie skromnym. Wielokrot
nie odmawiał przyjęcia oferowanych 
mu kierowniczych funkcji. Intensyw
nie pracował społecznie, pozostając 
z własnego wyboru w cieniu. Przez 
15 lat był duszą Koła, organizatorem 

f

wielu imprez, a także bardzo aktywnym przewodnikiem. To, że tarno
brzeskie Koło PTT było zdecydowanie największe i najprężniejsze w kra
ju, to w dużej mierze Jego zasługa.

Urodził się 3 lipca 1956 roku w Wesołej na Podkarpaciu. Dzieciństwo 
i dorosłe życie spędził w Tarnobrzegu. Turystyka stała się jego pasją już 
w dzieciństwie. W wieku 17 lat wstąpił do Oddziału PTTK „Siarkopol”. 
Współuczestniczył w organizowaniu rajdów górskich i propagował wśród 
młodzieży szkolnej akcję zdobywania GOT. W czasie rajdów organizował 
tzw. ruchome punkty weryfikacyjne, czego efektem było zdobycie odznak 
przez ponad tysiąc osób. W tym okresie zaczął też poznawać zagraniczne 
góry, odbywając wyprawy do Bułgarii i Grecji. Systematycznie poszerzał 
swoją wiedzę turystyczną przez uczestnictwo w licznych kursach i szko
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leniach. Zdobył uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej, Przodow
nika Turystyki Pieszej oraz znakarza szlaków górskich, nizinnych i ro
werowych. Po ukończeniu kursu przewodnickiego, w 1998 roku uzyskał 
uprawnienia przewodnika beskidzkiego. W 1998 roku był też współau
torem przewodnika Znakowane szlaki turystyczne województwa tarnobrzeskiego.

Na początku 1999 roku wśród tarnobrzeskich miłośników turysty
ki górskiej narodziła się myśl powołania Koła Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego. W grupie założycieli był Mietek Winiarski, służąc swym 
bogatym doświadczeniem. W wyniku przeprowadzonego rozeznania 
bardzo spodobała mu się działalność nowosądeckiego Oddziału PTT 

„Beskid”, polegająca na regularnej organizacji wycieczek górskich. Zade
cydowano więc, by tarnobrzeskie Koło weszło w struktury tego Oddzia
łu. Podczas pierwszych wyborów Mietek został wybrany do Zarządu 
Koła jako członek - i była to jego jedyna oficjalna funkcja w Kole, którą 
przyjął.

Jego działalność była bardzo wszechstronna. Zajmował się organiza
cją górskich wycieczek, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wizy
tówką Mietka były wyprawy w ukraińskie Karpaty Wschodnie, których 
odbyło się ponad trzydzieści! Były też góry Słowacji, Rumunii czy Pire
neje. No i bardziej ambitne wyjazdy w Alpy czy Kaukaz, podczas których 
Mietek wraz z innymi członkami Koła stanął na szczytach Mont Blanc 
w 2001 i Elbrusa w 2004 roku. Swoją wiedzę przewodnicką wykorzysty
wał podczas prowadzonych przez siebie społecznie wycieczek, a było ich 
ponad 150. Jak twierdzą ich uczestnicy, zawsze dbał o komfort duchowy 
i fizyczny swoich turystów, była też muzyka, souveniry-niespodzianki czy 
kulinaria. „Ktoś, kto raz z Nim pojechał, chciał już zawsze z Nim jeź
dzić, stąd sława tarnobrzeskich wycieczek sięgała daleko poza to miasto, 
w tym do Radomia, skąd wywodziła się duża grupa «Mieciowych» tury
stów” — wspomina Piotr Kutkowski, radomianin właśnie.

Jego marzeniem była wyprawa na Kilimandżaro, ale nie pozwoli
ły na to problemy zdrowotne. Mimo to aktywność Mietka nie zmalała. 
Ukończył studia magisterskie, zdobył uprawnienia przewodnika święto
krzyskiego oraz na karpackie parki narodowe. W 2009 roku zakończył 
zdobywanie Korony Gór Polskich. Swoją rozległą wiedzę wykorzystywał 
jako wykładowca na kursach przewodnickich, a w latach 2006-2014 był 
członkiem Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej dla Przewodników 
Górskich Beskidzkich.
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W miarę możliwości też podróżował. Był w Meksyku, Indiach, Zie
mi Świętej. W 2009 roku pielgrzymował pieszo do Hiszpanii, Drogą św. 
Jakuba do Santiago de Compostela. I tu zaczęła się jego kolejna fascyna
cja — stał się propagatorem idei Szlaków Jakubowych. Wspólnie z kolegami 
przygotował, a następnie społecznie wyznakował Małopolską i Lubelską 
Drogę św. Jakuba oraz szlak dojściowy do Drogi Małopolskiej z Tarno
brzega. W 2010 roku, wraz z Markiem Łygasem i Wiesławem Grdeniem, 
napisał przewodnik Małopolska Droga św. Jakuba, wydany przez Oficynę Wy
dawniczą „Rewasz”. W ramach imprez Koła pod jego przewodnictwem 
odbyło się ponad 30 wędrówek tymi Drogami, a wzięło w nich udział bli
sko 700 osób. Jeden z jego przyjaciół wspomina: „Życie wielu z nas pod 
wpływem Mietka zmieniło się. Dzięki niemu znaleźli drogę, znaleźli cel, 
znaleźli radość. Jedni odkryli w sobie pasję wędrowania, kilku ukończyło 
studia, zdobyło uprawnienia przewodnika i pilota. Niektórzy z Jego pomo
cą znaleźli pracę. Mietek zawsze był dla nas podporą na zakrętach życia”.

Za swoją społeczną pracę w dziedzinie turystyki otrzymał wiele od
znaczeń i wyróżnień. Między innymi Srebrny Krzyż Zasługi, odznakę 
Za Zasługi dla Turystyki, Złotą Odznakę PTT z Kosówką oraz inne od 
władz wojewódzkich oraz PTTK.

Ostatnie lata były dla Mietka coraz trudniejsze. Mimo postępującej 
choroby zachowywał nieustanny optymizm i pogodę ducha, angażując się 
w miarę sił w różnego rodzaju prace. Zmarł 7 lipca 2015 roku w wieku 59 lat.

Tę notę biograficzną chciałbym zakończyć wspomnieniem Natalii Fe- 
liczak: „Jeżeli by można coś o Nim powiedzieć, to tylko to, że potrafił 
ujmować każdego człowieka swoim podejściem, swoją dobrocią, swoją 
mądrością życiową. Miłośnik gór, pasjonat turystyki, wspaniały przyja
ciel, człowiek, który nigdy nie przeszedł obojętnie obok ludzkich potrzeb. 
W każdym człowieku, którego spotkał na swoim szlaku życia, dostrzegał 
dobro, potrafił słuchać, a także uczyć się od innych, chociaż sam miał 
wiele do przekazania... Trudno nam się pogodzić z Jego odejściem, gdyż 
był dla nas wszystkich człowiekiem o wielkim sercu, nie tylko przewod
nikiem górskim, ale też i dla wielu życiowym. A do tego jeszcze Jego 
walka o każdy dzień, o każdą chwilę. Wspaniale było móc Go poznać, 
człowieka który szanował każdego z nas, którego myśmy podziwiali, któ
ry pozostawił po sobie życie zapisane służbą i poświęceniem dla innych”.

Maciej Zaremba
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Sebastian Nikiel

***

W Nosala skalnych ścianach 
ponad dolinami u wrót Tatr 

od wieków dniem i nocą, 
w burzy i w deszczu 

w zlocie skąpany wieczoru 
zaklęty w skale owczarek 

trwa z dumnie zadartą 
w stronę Tatr głową

Jakaż to siła olbrzymia 
w kamień Cię zmieniła 

czyja dłoń osadziła 
w Nosala turniach...

I tak trwa nieulękniony 
co dzień witając i żegnając 
słońce do życia budzące 

skalne olbrzymy Tatr

I tak złączeniu 
w wieczystej symbiozie 

trwają oporem wobec czasu 
ileż pokoleń już was podziwiało 

ileż w was się zakochało

I moje serce Wam oddane 
i gdy moje kości zmęczone 
złożę w ciemnym grobie 
Wy nadal trwać będziecie 

majestat gór sławiąc...

(25.11.2014)
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Bachleda Klemens (1849—1910) — 105. rocznica śmierci wybitnego ta
ternika (1892—1910), „króla” przewodników atrzańskich, z zawodu cieśli; 
jednego z założycieli i naj czynniej szych członków Tatrzańskiego Pogo
towia Ratunkowego (później GOPR), który zginął na ścianie Małego Ja
worowego Szczytu w czasie akcji ratowniczej Stanisława Szulakiewicza.

Bujak Jakub (1905-1945) - 110. rocznica urodzin i 70. rocznica śmier
ci dra inżyniera mechanika, narciarza, taternika i alpinisty. Taternictwo 
uprawiał od 1930 roku. W 1933 r. został członkiem Sekcji Turystycz
nej PTT. W latach 1935-36 był wiceprezesem Koła Wysokogórskiego 
Oddziału Warszawskiego PTT, a od 1935 r. członkiem zarządu Klubu 
Wysokogórskiego i przewodniczącym Komisji Alpejskiej. Brał udział 
w pierwszej polskiej wyprawie himalajskiej w 1939 r., zdobywając z Janu
szem Klarnerem Nanda Devi East. W czasie wojny został jako pierwszy 
Polak członkiem brytyjskiego Alpine Club. Zaginął 5 lipca 1945 r. w gó
rach Kornwalii. Został pośmiertnie wyróżniony wśród członków PTT 
Odznaką Honorową PTT (1948).

Bulanda Justyn (1900—1954) — 115. rocznica urodzin księdza kanonika, 
turysty górskiego i krajoznawcy, współzałożyciela i członka zarządu Od
działu PTT w Rabce (1927—1949). W latach 1949-1950 ks. Justyn Bulanda 
był delegatem Oddziału PTT w Krakowie na teren rabczański.

Chałubiński Tytus (1820-1889) - 195. rocznica urodzin znakomite
go lekarza, botanika, społecznika, turysty tatrzańskiego i taternika. Był 
wielkim miłośnikiem Tatr i rzecznikiem poprawy bytu górali podhalań
skich. Od 1874 r. był członkiem zwyczajnym Towarzystwa Tatrzańskie - 
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go. Był pionierem turystyki tatrzańskiej i nazwano go „królem Tatr”. 
W 1877 r. Towarzystwo Tatrzańskie mianowało Tytusa Chałubińskiego 
swoim członkiem honorowym.

Chybiński Adolf Eustachy (1880-1952) - 135. rocznica urodzin histo
ryka muzyki polskiej, współtwórcy współczesnej muzykologii, miłośnika 
gór, krajoznawstwa i ludoznawstwa, profesora uniwersytetów we Lwowie 
i w Poznaniu, członka Polskiej Akademii Umiejętności. Od czasu reak
tywowania i ukonstytuowania się Oddziału PTT we Lwowie był jego 
drugim prezesem (1923-1925), a później członkiem zarządu (do 1930). 
W latach 1923—1925 pełnił również funkcję wiceprezesa Zarządu Głów
nego PTT, a od 1930 r. był członkiem Komisji Propagandy PTT. W la
tach 1946—1950 pełnił funkcję prezesa Oddziału PTT w Poznaniu. Zo
stał wyróżniony wśród działaczy PTT Odznaką Honorową PTT (1948), 
a na ostatnim Zjeździe Delegatów PTT 16 grudnia 1950 r. w Warszawie 
nadano mu godność członka honorowego PTT.

Dzieduszycki Włodzimierz (1825-1899) — 190. rocznica urodzin pol
skiego hrabiego, ziemianina, działacza społeczno-kulturalnego i gospo
darczego. Od początku utworzenia Towarzystwa Tatrzańskiego jako 
jeden z założycieli był członkiem dożywotnim, a w 1875 roku został 
mianowany członkiem honorowym. Był pierwszym prezesem Oddziału 
Towarzystwa Tatrzańskiego we Lwowie (1883—1885).

English Karol Artur (1881-1945) - 70. rocznica śmierci prawnika, wy
bitnego taternika, członka Towarzystwa Tatrzańskiego i Sekcji Turystycz
nej TT od 1903 roku. Jako pracownik naukowy UJ był ekspertem de
legacji polskiej na konferencji w Wersalu (1919). Od 1897 r. dokonywał 
licznych pierwszych wejść na niezdobyte wówczas szczyty Tatr. W 1925 r. 
na stałe zamieszkał w Wiedniu. Od 1941 r. podjął pracę w wywiadzie Ko
mendy Głównej ZWZ-AK, w sieci „Lombard” - pseudonim „Tatrzań
ski”. Po zdradzie jednego z agentów został aresztowany przez Niemców 
w 1943 r. Po dwuletnich torturach, nie wydając nikogo, został rozstrze
lany 5 kwietnia 1945 r.

Galas Piotr (1887-1975) — 40. rocznica śmierci profesora gimnazjalnego, 
krajoznawcy i turysty górskiego, członka PTK i PTT, później PTTK, 
działacza Towarzystwa Szkoły Ludowej, współtwórcy Muzeum Regio
nalnego w Bochni (1959). Od 1928 r. był członkiem zarządu i wicepre
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zesem Oddziału PTT w Bochni, aż do jego rozwiązania z końcem 1937 
roku. W latach 1938—39 był również członkiem zarządu Oddziału w Tar
nowie — jako wiceprezes Koła PTT w Bochni, powstałego z rozwiązane
go uprzednio Oddziału.

Gentil-Tippenhauer Wanda, pseud. „Ruda” (1899-1965) - 50. rocz
nica śmierci malarki, turystki i narciarki tatrzańskiej, urodzonej na Haiti. 
Malowała akwarelą i temperą pejzaże oraz sceny rodzajowe z Podhala 
i Tatr. Była przyjaciółką i towarzyszką życia Józefa Oppenheima. Wspól
nie z nim napisała wspomnienie 'Pamięci umarłych schronisk („Wierchy” 
1948). Dostarczyła również spisane wspomnienia o turystach i ludziach 
gór, głównie o Józefie Oppenheimie, publicyście Stanisławie Zielińskim, 
który opublikował książkę W stronę Pysynej (Czytelnik 1961), umieszczając 
Wandę Gentil-Tippenhaurer jako współautora. Wanda Gentil-Tippen
hauer została pochowana na starym cmentarzu w Zakopanem. Była ciot
ką Andrzeja Rosickiego, członka Oddziału Łódzkiego PTT.

Goetel Ferdynand (1890—1960) — 125. rocznica urodzin i 55. rocznica 
śmierci dziennikarza, literata, podróżnika, działacza turystycznego i ta
ternika. Od młodych lat uprawiał taternictwo wraz ze swoim bratem Wa
lerym jako członek Klubu Kilimandżaro (1907-1914). W 1908 r. został 
przyjęty do Sekcji Turystycznej TT. W latach 1923—24 był członkiem jej 
zarządu. Mieszkając podczas studiów w Wiedniu (1908—1912) był człon
kiem polskiej grupy turystycznej CAP („Klub Alpejski Polaków”), tamże 
odbywał wycieczki narciarskie w Alpy (1912-1914) z wejściami na szczy
ty powyżej 3000 metrów. W latach 1923—25 Ferdynand Goetel pełnił 
funkcję sekretarza ZG Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, a w latach 
1930—31 był członkiem utworzonej wówczas Komisji Propagandy PTT. 
Jest autorem wielu książek, głównie podróżniczych. W 1943 r. Ferdy
nand Goetel za zgodą Delegatury Rządu na kraj wziął udział, z ramienia 
Polskiego Czerwonego Krzyża, w niemieckiej komisji badającej odkryte 
groby polskich oficerów w Katyniu. Poszukiwany przez NKWD, ukry
wał się w Krakowie, skąd udało mu się z fałszywym holenderskim pasz
portem opuścić Polskę. Zamieszkał w Anglii. 13 grudnia 2003 r. prochy 
Ferdynanda Goetla zostały sprowadzone do Polski i pochowane w Zako
panem na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku.

325



Grażyński Michał (1890-1965) - 125. rocznica urodzin i 50. rocznica 
śmierci polityka, działacza niepodległościowego i społecznego, miłośni
ka gór, krajoznawstwa, turystyki i harcerstwa. Zmarł na emigracji w Lon
dynie. W latach 1912—24 był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ja
giellońskiego. W latach 1926-39 pełnił funkcję Wojewody Śląskiego, a od 
1931 r. przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego. Był członkiem 
PTT i współorganizatorem Muzeum Śląskiego w Katowicach. Polskie 
Towarzystwo Tatrzańskie w 1939 r. mianowało dra Michała Grażyńskie
go swoim członkiem honorowym, a Akademia Górnicza w Krakowie 
przyznała tytuł doctora honoris causa. Tl czterotomowej, komunistycznej 
Encyklopedii Powszechnej PWN nie zamieszczono jego nazwiska.

Jakubski Antoni Władysław (1885-1962) - 130. rocznica urodzin zoo
loga, lekarza, działacza turystyki i taternika, docenta Uniwersytetu Lwow
skiego (1917) i profesora Uniwersytetu Poznańskiego (1919) oraz członka 
Polskiej Akademii Umiejętności. Przez całe swoje życie był aktywnym tu
rystą górskim. W latach 1904—06 należał do Koła Taterników we Lwowie, 
a w 1909 r. został członkiem ST TT. Od 1912 r. był członkiem Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego we Lwowie. W latach 1909-10 przeby
wał turystycznie w Afryce, dokonując m.in. wejścia na Kilimandżaro. 
W latach 1921—22 i 1925—37 pełnił funkcję wiceprezesa Oddziału PTT 
w Poznaniu, członka zarządu w latach 1923—25, a w 1937 r. został wybra
ny na prezesa. Był również członkiem zarządu Oddziału PTK w Pozna
niu (1931-32).

Janas Jan (1840—1912) — 175. rocznica urodzin miłośnika gór, tury
sty, księdza dziekana, proboszcza w Stawie k. Wrześni (1886—1912). Od 
1876 r. był członkiem Towarzystwa Tatrzańskiego, a w latach 1877—1912 
delegatem TT na powiat wrzesiński.

Liberak Marian Adam (1895—1931) — 125. rocznica urodzin leśnika, pu
blicysty, działacza społecznego i ochrony przyrody. Był członkiem PTT 
i działał w Sekcji Ochrony Tatr PTT. Opublikował szereg artykułów 
i prac o tematyce leśnej i tatrzańskiej, w tym szkice historyczne: Górnictwo 
i hutnictwo w Tatrach Polskich („Wierchy” 1927), Pasterstwo w Tatrach Polskich 
(„Przegląd Leśniczy” 1928).

Orkan Władysław (1875—1930) — 140. rocznica urodzin i 85. rocznica 
śmierci pisarza prozaika i poety, działacza społecznego, aktywisty i głów

326



nego inspiratora tworzenia podhalańskiego ruchu regionalnego. Jako 
członek Związku Górali, a później Związku Podhalan blisko współpra
cował z Towarzystwem Tatrzańskim, a później z PTT. Był współzałoży
cielem w 1912 r. Oddziału Podhalańskiego Polskiego Towarzystwa Kra
joznawczego w Zakopanem.

Paryski Witold Henryk (1909—2000) — 15. rocznica śmierci krajoznaw
cy, taternika, przewodnika tatrzańskiego i ratownika, alpinisty i andyni- 
sty, autora przewodnika Tz/zy Wysokie (24 tomiki) oraz wraz z żoną Zofią 
Radwańską-Paryską Encyklopedii Tatrzańskiej (1973) i Wielkiej Encyklopedii 
Tatrzańskiej (1995). Turystykę górską uprawiał od 1922 r., narciarstwo od 
1923 r., taternictwo od 1925 r., uczestniczył w pierwszych przejściach, 
także w zimie. W latach 1936-37 uczestniczył w drugiej polskiej wypra
wie w Andy, a w 1938—39 w wyprawie do Nikaragui. Działał w zarządach 
Sekcji Taternickiej ASZ, Sekcji Turystycznej PTT, Klubu Wysokogórskie
go PTT. Starszy instruktor taternictwa, członek TOPR od 1928 r. Przez 
szereg lat był redaktorem „Taternika”. W 40-lecie ustanowienia Tatrzań
skiego Parku Narodowego wraz z żoną zostali jako pierwsi uhonorowani 
medalem „Dobroczyńcy Tatr”. Cały swój księgozbiór pp. Paryscy zapisali 
Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu. Członek honorowy PTT (1995).

Pawlikowski Jan Gwalbert (1860—1939) - 155. rocznica urodzin publi
cysty, literaturoznawcy, działacza ochrony przyrody, miłośnika gór i tu
rystyki tatrzańskiej. W latach 1876—1881 uprawiał taternictwo, dokonując 
wielu nowych wejść. Był pionierem ochrony przyrody tatrzańskiej i spe
leologii tatrzańskiej. J.G. Pawlikowski był aktywnym i czołowym dzia
łaczem Towarzystwa Tatrzańskiego i Sekcji Turystycznej TT. W 1912 r. 
był jednym z założycieli Sekcji Ochrony Tatr TT. Był jednym z głównych 
autorów projektu pierwszej polskiej ustawy o ochronie przyrody (1934). 
W1913 r. został członkiem honorowym Towarzystwa Tatrzańskiego i Sek
cji Turystycznej TT. Był inspiratorem, współzałożycielem i pierwszym 
redaktorem (1923—34) rocznika poświęconego górom „Wierchy”, który 
zastąpił dawny „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego”. W 1927 roku 
nadano J.G. Pawlikowskiemu godność honorowego obywatela Zakopa
nego. Jan Gwalbert Pawlikowski otrzymał również członkostwo hono
rowe Karpathenverein (1923), Związku Podhalan (1932) i Ligi Ochrony 
Przyrody (1937).
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Pierzchalanka Jadwiga (1905-1980) - 110. rocznica urodzin i 35. rocznica 
śmierci turystki tatrzańskiej i jednej z najwybitniejszych polskich taterniczek 
okresu międzywojennego. Urodzona we Lwowie, zamieszkała w Zakopa
nem (ps. „Orlica”). Od 1933 r. uprawiała taternictwo letnie i zimowe, także 
jaskiniowe. Była członkiem PTT i Klubu Wysokogórskiego PTT (1936).

Pławicki Feliks (1834—1925) — 90. rocznica śmierci kapitana armii CK, 
członka założyciela Towarzystwa Tatrzańskiego, współautora pierwszego 
(1873) i drugiego (1874) statutu Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 
oraz organizacyjnie odpowiedzialnego za rejestrację pierwszej jego wersji.

Polak Kazimierz (1923-1985) - 30. rocznica śmierci historyka, biblio
grafa turystyki i krajoznawstwa. Od 1946 r. pracował w Centralnej Bi
bliotece Górskiej. Był członkiem Zarządu Oddziału PTT w Krakowie 
(1946—48), a później działaczem Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK. 
Corocznie publikował w „Wierchach” bibliografię górską. Wydał m.in. 
Bibliografię Wierchów 1923—1972 (1976) oraz Bibliografię Pamiętników Towarzy
stwa Tatrzańskiego %a lata 1876—1920.

Potocki Artur (1850-1890) - 165. rocznica urodzin i 125. rocznica 
śmierci polskiego hrabiego, ziemianina (właściciela dóbr ziemskich), syna 
Adama i Katarzyny z Branickich, polityka, działacza szeregu organizacji 
społecznych, posła na Sejm Krajowy w Galicji oraz miłośnika turysty
ki i leśnictwa. Od 1875 r. był współwłaścicielem dziennika „Czas”. Był 
jednym z założycieli Towarzystwa Tatrzańskiego i pełnił funkcję konser
watora zbiorów i archiwisty. Otrzymał członkostwo honorowe Towarzy
stwa Leśnego.

Ratajski Cyryl (1875—1942) — 140. rocznica urodzin polityka, adwoka
ta, działacza społecznego, miłośnika gór i turystyki. W latach 1922-24, 
1926—34 i w 1939 był prezydentem miasta Poznania. Był członkiem To
warzystwa Tatrzańskiego, a później PTT oraz jednym z głównych ini
cjatorów i założycieli Polskiego Towarzystwa Turystycznego „Beskid” 
z siedzibą w Cieszynie (1910) i jego pierwszym prezesem (1910—1911). 
Towarzystwo to liczące wówczas ponad stu członków, pozostając samo
dzielnym (Księstwo Cieszyńskie podlegało bezpośrednio władzy Habs
burgów i nie było pod zaborem austriackim), przystąpiło z inicjatywy 
Cyryla Ratajskiego z końcem 1910 r. w charakterze członka zbiorowego 
do Towarzystwa Tatrzańskiego.
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Reinfuss Roman (1910—1998) — 105. rocznica urodzin etnologa i etno
grafa. Prof. Roman Reinfuss był członkiem rad naukowych kilku muzeów 
polskich, w tym Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem i członkiem Rady 
Naukowej Związku Podhalan. Był autorem wielu publikacji naukowych 
i popularnonaukowych z dziedziny etnografii krajów karpackich oraz do
tyczących polskiej sztuki ludowej i folkloru. W uznaniu zasług dla Podhala 
w 1980 r. Rada Narodowa Miasta Zakopanego i Gminy Tatrzańskiej przy
znała prof. Romanowi Reinfussowi tytuł honorowego obywatela Zakopa
nego. Pośmiertnie, na IV Zjeździe PTT w Zakopanem, został mianowany 
członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Schmidt Władysław (1840—1908) — 175. rocznica urodzin miłośnika 
gór, turysty i księgarza lwowskiego. Od 1968 r. prowadził we Lwowie 
przy ul. św. Ducha, wspólnie z wydawcą Władysławem Gubrynowiczem, 
jedną z czołowych polskich księgarni w kraju. Od 1877 r. był członkiem 
Towarzystwa Tatrzańskiego, a w latach 1878—1883 jednym z delegatów 
Towarzystwa do tworzenia Oddziału we Lwowie. Ponownie został po
wołany delegatem Towarzystwa Tatrzańskiego w łatach 1887—1908 i czy
nił starania dla reaktywowania Oddziału Lwowskiego TT.

Smoluchowski Wilhelm (1900—1974) — 115. rocznica urodzin dra inży
niera elektryka, żołnierza Wojska Polskiego (1918—1921), turysty górskie
go od 7. roku życia, narciarza i taternika. Był członkiem Zarządu Głów
nego Polskiego Związku Narciarskiego oraz Sekcji Turystycznej PTT, 
a później Klubu Wysokogórskiego.

Sochacki August Hipolit (1855-1941) - 160. urodzin patrona Oddziału 
Dęblińskiego PTT, dra medycyny, gorącego patrioty, filantropa, społecz
nika, krzewiciela kultury fizycznej i zdrowego trybu życia, syna Michała 
Sochackiego herbu Zagłoba. Był Honorowym Obywatelem Gminy Irena 
i Miasta Dęblin oraz uczestnikiem powstań narodowych 1830 i 1863 r.

Sokołowski Stanisław sen. (1865-1942) — 150. rocznica urodzin leśni
ka, znawcy przyrody tatrzańskiej, rzecznika ochrony lasów tatrzańskich 
i utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego, profesora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (1919—1935), wcześniej profesora Wyższej Szkoły Laso- 
wej we Lwowie (1904-1919), członka Polskiej Akademii Umiejętności 
(od 1931). Był autorem licznych artykułów i prac naukowych dotyczą
cych lasów i roślinności tatrzańskiej oraz ochrony tychże. Był członkiem 
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TT i PTT, a od 1920 r. członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody. 
Ożeniony z góralką z Walczaków będąc na emeryturze, osiadł na stałe 
w Zakopanem w swoim domu „Ornak”.

Sokołowski Stanisław jun. (1900-1990) - 115. rocznica urodzin geolo
ga Tatr i Karpat, profesora Instytutu Geologicznego w Warszawie, człon
ka PTT i PTTK. W młodości uprawiał turystykę tatrzańską i taternictwo 
wraz ze swoimi braćmi Adamem i Marianem. Jest autorem licznych prac 
z dziedziny geologii Tatr i Podtatrza.

Stecki Konstanty Marian Mścisław (1885-1978) - 130. rocznica urodzin 
botanika, społecznika, krajoznawcy, profesora Uniwersytetu Poznańskiego 
(1925), a później Akademii Rolniczej w Poznaniu (1960). W 1911 r. miesz
kając w Zakopanem (1910-1923), został członkiem Towarzystwa Tatrzań
skiego. Był działaczem Sekcji Przyrodniczej TT (1911—1914), członkiem 
Koła Grotołazów tej Sekcji oraz Sekcji Ochrony Tatr (1924-25), Sekcji Lu
doznawczej TT, Sekcji Turystycznej TT, a także sekretarzem TOPR (1914— 
1919). Od początku założenia w Zakopanem Oddziału PTT pełnił funkcję 
sekretarza (1921—23), później był członkiem władz Oddziału PTT w Pozna
niu (1923—26), a w latach 1920—1923 członkiem Zarządu Głównego PTT 
w Krakowie. Przez pół wieku publikował swoje prace w „Wierchach”.

Tetmajer-Przerwa Kazimierz Jan (1865-1940) - 150. rocznica urodzin 
i 75. rocznica śmierci wybitnego polskiego poety i prozaika, piewcy Tatr 
i Podhala, w latach młodości taternika i turysty tatrzańskiego, współ
twórcy podhalańskiego ruchu regionalnego. W twórczości Kazimierza 
Tetmajera główne miejsce zajmuje tematyka tatrzańska i podhalańska. 
W 1912 r. został Tetmajer członkiem Sekcji Turystycznej Towarzystwa 
Tatrzańskiego. Był również jednym z pierwszych członków tworzącej się 
wówczas Sekcji Ochrony Tatr TT. W tymże też 1912 r. Kazimierz Tet
majer był także jednym ze współzałożycieli Oddziału Podhalańskiego 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W 1913 r. Towarzystwo Ta
trzańskie oraz ST TT mianowały poetę swoim członkiem honorowym. 
W 1948 r. Kazimierz Przerwa-Tetmajer został pośmiertnie wyróżniony 
Odznaką Honorową PTT przyznaną za „wierność idei i wytrwałość 
w pracy”. Kazimierz Przerwa-Tetmajer zmarł w styczniu 1940 r. w War
szawie. W czerwcu 1986 r. spełniło się jego marzenie i spoczął na cmen
tarzu zasłużonych na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem.

330



Wala Jędrzej, starszy (1820—1896) — 195. rocznica urodzin wybitnego 
przewodnika tatrzańskiego I klasy z rodu Bachledów. Był uczestnikiem 
wielu tatrzańskich wypraw i przewodnikiem m.in. ks. Józefa Stolarczyka, 
Walerego Eljasza, Maksymiliana Nowickiego, Adama Asnyka, Leopolda 
Świerża, Eugeniusza Janoty. Od 1866 r. był strażnikiem tatrzańskim i po
gromcą kłusowników. Upamiętniony został nazwami Wałowych Turni 
w Grani Hrubego, a Towarzystwo Tatrzańskie w 1900 r. upamiętniło go 
pomnikiem na Pęksowym Brzyzku, gdzie został pochowany.

Witkiewicz Stanisław (1851—1915) — 100. rocznica śmierci malarza, lite
rata, krytyka sztuki, twórcy stylu zakopiańskiego w budownictwie i archi
tekturze. Najważniejszymi z zachowanych do dziś w Zakopanem budow
li zaprojektowanych przez Witkiewicza są „Koliba”, „Dom podjedlami”, 
„Oksza”, kaplica w Jaszczurówce i kaplica nad Bystrem. S. Witkiewicz 
projektował również w stylu zakopiańskim meble oraz inne sprzęty użyt
kowe, w których wysublimował tatrzańskie zdobnictwo. Tematyką ta
trzańską! zakopiańską zajmował się także w twórczości literackiej. Towa
rzystwo Tatrzańskie w 1913 r. nadało mu godność członka honorowego.

Witkiewicz Stanisław Ignacy ps. Witkacy (1885—1939) — 130. rocz
nica urodzin malarza, teoretyka sztuki, filozofa, żołnierza i turysty ta
trzańskiego. W młodych latach uprawiał turystykę tatrzańską (wspólnie 
z Leonem Chwistkiem i Tadeuszem Micińskim), narciarstwo oraz ta
ternictwo w towarzystwie przewodników tatrzańskich (m.in. wejście na 
Durny Szczyt). Był członkiem Sekcji Taternickiej KS „Tatry” w Zakopa
nem, gdzie mieszkał w latach 1890—1914 i 1918—1939. 18 września 1939 r. 
po agresji Związku Sowieckiego na Polskę, przerażony doświadczeniem 
potwornych bolszewickich zbrodni sprzed dwudziestu lat, odbiera sobie 
życie w Jeziorach na Polesiu. 14 kwietnia 1988 r. pochowano symbolicznie 
Stanisława Ignacego Witkiewicza na starym cmentarzu w Zakopanem.

Zborowski Juliusz Wiktor (1888—1965) — 50. rocznica śmierci języ
koznawcy, etnografa, historyka, muzeologa, działacza krajoznawcze
go i turysty tatrzańskiego. W latach 1918—20 był redaktorem „Gazety 
Podhalańskiej”, zaangażowanym w działalność plebiscytową. Od 1918 r. 
związany z Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem. W 1922 został kierow
nikiem działu etnograficznego Muzeum, a wkrótce jego dyrektorem; sta
nowisko to sprawował aż do śmierci. W Towarzystwie Tatrzańskim Ju
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liusz Zborowski był zastępcą członka Komisji Ludoznawczej (1913—14), 
później w PTT w latach 1925-33 członkiem władz Sekcji Ochrony Tatr 
(w latach 1930-31 Sekcji Ochrony Gór), a od 1933 r. członkiem Komi
sji Propagandy PTT W latach 1920-21 sprawował funkcję wiceprezesa 
Oddziału PTT w Nowym Targu, a w Oddziale PTT w Zakopanem był 
członkiem zarządu (1924-26) i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 
(1934—39). Został wyróżniony odznaką honorową PTT (1948) i Złotą 
Odznaką PTTK (1957).

Ziemblic Ludwik, właśc. Bogusz (1895—1987) - 120. rocznica uro
dzin taternika, alpinisty, ratownika górskiego, narciarza i przewodnika 
tatrzańskiego. Wspinał się od 1913 r. w Tatrach i Alpach oraz ponownie 
w Tatrach od 1945 r. W latach 1932—39 budował i prowadził schronisko 
AZS pod Popem Iwanem w Czarnohorze. Od 1945 r. był kierownikiem 
schroniska na Kasprowym Wierchu, a od 1951 r. na Markowych Szczawi
nach na Babiej Górze. Po osiedleniu się w Zakopanem zajął się przewod
nictwem tatrzańskim. Był przewodnikiem tatrzańskim II klasy i działa
czem Koła Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem. Z okazji swoich 
75 urodzin przeszedł południową ścianę Zamarłej Turni.

Zwoliński Stefan (1900-1982) - 115. rocznica urodzin zakopiańskiego 
księgarza, speleologa, badacza dziejów dawnego górnictwa i hutnictwa 
w Tatrach, działacza turystycznego, brata Tadeusza Zwolińskiego. Był 
członkiem TT, PTT, a później PTTK. W młodości uprawiał turystykę 
i narciarstwo górskie w Tatrach oraz zwiedzał jaskinie tatrzańskie. Od 
1946 r. organizował zespołowe badania jaskiń tatrzańskich z ramienia 
PTT, a później PTTK. Ogłosił wiele artykułów naukowych z tej dziedzi
ny. W latach 1958-1965 był prezesem Oddziału Zakopiańskiego PTTK, 
a w latach 1960-1968 przewodniczącym Komisji Speleologii ZG PTTK. 
Zajmował się również ochroną przyrody tatrzańskiej, głównie jaskiń, 
a w latach 1959—1966 był członkiem rady TPN. Otrzymał członkostwo 
honorowe PTTK (1972), Klubu Wysokogórskiego (1963), Speleoklubu 
Tatrzańskiego w Zakopanem i Speleoklubu Warszawskiego PTTK.

Zwoliński Tadeusz (1893—1955) — 60. rocznica śmierci zakopiańskiego 
księgarza, działacza turystycznego, kartografa, speleologa. W młodości 
uprawiał turystykę tatrzańską, jaskiniową i narciarstwo. Był członkiem 
TT, PTT i później PTTK. Opublikował wiele map i przewodników ta
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trzańskich. Był również autorem pierwszych planów wielu jaskiń tatrzań
skich. Był jednym z czołowych działaczy Oddziału Zakopiańskiego PTT, 
a w latach 1946—1948 członkiem ZG PTT Pracował także w wielu komi
sjach ZG PTT, m.in. w komisji przewodnickiej i zarządzie TOPR, oraz 
sprawował nadzór nad znakowaniem szlaków tatrzańskich. W 1948 r. zo
stał odznaczony Odznaką Honorową PTT.

Żuławski Janusz (1885—1937) — 130. rocznica urodzin taternika, pio
niera narciarstwa wysokogórskiego. W 1909 r. został członkiem Sekcji 
Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego i członkiem Zakopiańskie
go Oddziału Narciarzy TT. Taternictwo uprawiał w latach 1908—1912, 
a później tylko turystykę tatrzańską. W 1910 r. został członkiem TOPR.

zestawił Janus^ Machulik



Sebastian Nikiel

Tam turnie olbrzymie 
niczym gotyku 

katedry strzeliste

Tam wody 
szlachetne 

niczym kryształ czyste

Tam Ty 
mały nic nie znaczący 

kruchy płomień 
nazbyt krótkiej świecy

Tam serce 
zastygłe tym 

wiecznym marzeniem.

(12.01.2005)







Almanach Sądecki

Katolickie Stowarzyszenie 
.Cńritas Christiana*

Oddział w Nowym Sączu S
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R. XXIII 
NR 3/4 (88/89)

CHRISTIANA

SĄDECKI
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Numer 3/4 (88/89) „Almanachu” 
ukazał się w 100. rocznicę walk na 
ziemi sądeckiej i limanowskiej pod
czas I wojny światowej. Do tego okre
su nawiązuje praca Sylwestra Rękasa 
Rosjanie w Nowym Sączy w 1914 roku. 
Już na początku wojny szybko zaczę
li oni zajmować tereny Galicji. We 
wrześniu w Nowym Sączu zainstalo
wała się Kwatera Główna armii au
striackiej, a następnie przeniosły się 
tu władze krajowe Galicji. Gdy front 
zaczął się zbliżać do Nowego Sącza, 
na początku listopada władze woj
skowe ewakuowały się do Cieszyna, 
a cywilne do Białej. 18 listopada mia
sto opuściły wojska austriackie, a weszły rosyjskie. Ich pobyt trwał 24 dni. 
Rosjanie uciekli 12 grudnia, a następnego dnia do Nowego Sącza wkroczył 
1. pp Legionów z Józefem Piłsudskim na czele. Jego rozkazem 18 grudnia 
powołana tu została słynna I Brygada Legionów.

Autorką innego, bardzo ciekawego artykułu Okoliczności zabójstwa mini
stra Bronisława Pierackiego jest Lucyna Kulińska. Bronisław Pieracki urodził 
się w Gorlicach, ale dzieciństwo i młodość spędził w Nowym Sączu. Tu 
uczęszczał do gimnazjum, tu wstąpił do Związku Walki Czynnej i Związ
ku Strzeleckiego, gdzie ukończył szkołę oficerską. W latach 1914—1917 
służył w Legionach. W 1918 roku został dowódcą okręgu Polskiej Or
ganizacji Wojskowej, a następnie do 1929 roku służył w Wojsku Polskim, 
gdzie karierę zakończył w stopniu pułkownika. W latach 1930—1931 był 
ministrem bez teki w randze wicepremiera w rządzie Walerego Sławka, 
a w latach 1931-1934 pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych. 15 
czerwca 1934 roku został zastrzelony przez nacjonalistę ukraińskiego. Po
grzeb gen. Bronisława Pierackiego odbył się w Nowym Sączu 21 czerwca.

Do tego artykułu nawiązuje następny — Pamiątki po ministrze Broni
sławie Pierackim w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączy. Beaty i Pio
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tra Wierzbickich. W czerwcu 2014 roku z okazji 80. rocznicy zamachu 
nowosądeckie Muzeum Okręgowe zorganizowało konferencję naukową 
i wystawę „Pro memoria”, na której została zaprezentowana bogata ko
lekcja pamiątek, przekazana 15 lat wcześniej przez Janinę Janicką, krewną 
generała. Artykuł zawiera szczegółowy rejestr 274 dokumentów, fotogra
fii, archiwaliów i muzealiów będących w posiadaniu Muzeum.

Wśród pozostałych pozycji tego „Almanachu” warto wymienić arty
kuły Fdmund Cieczkiewicz Dekoracje dworców kolejowych w Nowym Sączy i Tzrwo- 
wie Justyny Stasiek, Początki kościoła Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i parafii 
w Paszynie Leszka Migrały, Sądecka Desna Familia Harcerska Marii Lorek 
i Stanisława Gniadego czy Medale sądeckich samorządów Jerzego Leśniaka.

Jan Długosz urodził się 1 grudnia 1415 roku, a więc 600 lat temu. I ta 
rocznica jest tematem kilku prac zamieszczonych w numerze 1/2 (90/91) 

„Almanachu Sądeckiego”. Pierwsza to Jana Długosza związki z Sądecczyzną 
Franciszka Leśniaka. Na kilkunastu stronach autor przedstawia postać 
najwybitniejszego polskiego historyka i jego wymienione w tytule związki 
z Sądecczyzną. Bywał tu wielokrotnie, a głównie w samym Nowym Sączu. 
Najpierw jako administrator i współpracownik biskupa Zbigniewa Ole
śnickiego. Później wielokrotnie też przebywał w Nowym Sączu na polece
nie króla w sprawach państwowych. W latach 1469-1470 w nowosądeckim 
zamku kształcił synów Kazimierza Jagiellończyka —Władysława, Kazimie
rza, Jana Olbrachta i Aleksandra. W swoich dziełach historycznych wie
lokrotnie pisze o Sądecczyźnie i No
wym Sączu, poczynając od założenia 
miasta. Odnotowywał też częste wi
zyty władców Polski w sądeckim zam
ku. Jest również autorem życiorysu św. 
Kingi, założycielki klasztoru klarysek 
w Starym Sączu.

Uzupełnieniem tego tematu jest 
artykuł Leszka Migrały Historie sądec
kie przy pomocy Jana Długosza opowie
dziane. Tytuły poszczególnych roz
działów Ascezą św. Świerada, Ostatnie 
lata św. Kingi, Pobyty św. Jadwigi królowej 
w Sądecczyźnie, Wspomnienie o norberta- 
nach w Nowym Sączu, Przedgrunwaldzki 

SĄDECKI

CIVHAS
■aiLf-TŁgn Katolickie Stowarzyszenie
WlWW „Civitas Christiana"

Oddział w Nowym Sączu 
CHRISTIANA

R. XXIV 
NR 1/2(90/91)
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epizod, Najazd Scibora zy Ściborzyc, Powołanie kapituły i kolegiaty, Jakub £ Sączą 
oraz Wojenni panowie Rodnowa.

Najstarszą szkołą średnią w Nowym Sączu jest założone w 1818 r. I Gim
nazjum i Liceum im. Jana Długosza. Absolwentami tej szkoły byli m.in. zna
ni artyści, jak Jerzy Żuławski, Romuald Reguła, Jerzy Bereś, Leszek Woj
towicz, generałowie Bolesław Wieniawa Długoszowski, Bronisław Pieracki, 
dziennikarz Leszek Mazan, minister Bolesław Faron, kartograf Eugeniusz 
Romer itd. Ciekawe wyniki dała kwerenda w sądeckim Oddziale Archiwum 
Narodowego, które przedstawia Łukasz Połomski oraz w sądeckim archi
wum zakonu jezuitów, przeprowadzona przez Jakuba M. Bulzaka.

W październiku 1911 roku przybył do Nowego Sącza druh Andrzej 
Małkowski i założył tu męską drużynę skautową. Drużyna żeńska powsta
ła dwa lata później. Maria Lorek w pracy Dnieje harcerstwa żeńskiego w Nowym 
Sączu w latach 1913-1949 pisze o jego początkach, o działalności podczas 
I wojny światowej oraz wyjątkowo bogatej w okresie międzywojennym, 
a obfitującej w tragiczne momenty działalności w czasie II wojny światowej, 
wreszcie o wznowieniu normalnej, harcerskiej pracy w 1945 roku — niestety 
tylko na 4 lata. Władze komunistyczne rozpoczęły od krytyki „przeżytków 
w harcerskim wychowaniu” i żądania przekształcenia ZHP w organizację 
typu pionierskiego, na podstawie modelu obowiązującego w Związku Ra
dzieckim. Następnie rozpoczęto proces włączania ZHP do komunistycz
nego Związku Młodzieży Polskiej, zakończony 20 stycznia 1950 roku.

Bardzo ciekawa jest również relacja Marii Gizy-Podgórskiej, opracowa
na przez Tomasza Podgórskiego Niemieccy funkcjonariusze Starostwa Powiatowe
go w Nowym Sączu w oczach Polaków. Pani Maria pracowała przez 5 lat w Sta
rostwie jako sekretarka, tłumaczka i stenotypistka. Miała więc możliwość 
dokładnego poznania niemieckich urzędników, a swoich przełożonych.

Warto też przeczytać drugą część historii kościoła i parafii w Paszynie 
Leszka Migrały czy artykuły Kilka uwag o kapeli nadwornej u Lubomirskich 
Marii Marcinowskiej oraz O Zawadzie, Jamnicy, Nawojówce i Brzezinach An
drzeja Jedynaka, księdza, a jednocześnie przewodnika górskiego.

Maciej Zaremba

„Almanach Sądecki” R. 24: 2014, nr 3/4 (88/89), Nowy Sącz: Katolickie Stowarzysze
nie „Civitas Christiana” Oddział w Nowym Sączu, 2014, 152 s.

„Almanach Sądecki” R. 25: 2015, nr 1/2 (90/91), Nowy Sącz: Katolickie Stowarzysze
nie „Civitas Christiana” Oddział w Nowym Sączu, 2015, 148 s.
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Rocznik Sądecki

T ak zawsze, punktualnie, w połowie roku ukazał się kolejny, tym razem 
I 43. tom „Rocznika Sądeckiego”. I jak zawsze, zawiera kilkadziesiąt in- 

J teresujących pozycji, będąc kopalnią wiedzy dla miłośników regionu.
Tom otwiera praca Jerzy Bereś— o życiu i Jerzego Hanuska. Autor 

pisze: „Jerzy Bereś był jednym z najwybitniejszych, najbardziej oryginal
nych polskich artystów. Pierwsze 20 lat swojego życia spędził w Nowym 
Sączu, następne 62 lata w Krakowie. Twórczość Beresia obejmuje ponad 
250 rzeźb oraz ponad 100 wystąpień publicznych, które nazywał mani
festacjami. Był uczniem Xawerego Dunikowskiego. Uczestniczył niemal 
we wszystkich ważniejszych wydarzeniach artystycznych w Polsce dru
giej połowy XX w., był prekursorem wielu zjawisk w obszarze sztuki”.

W Najdawniejszym osadnictwie rycerskim w Ziemi Sądeckiej Sławomir Wró
blewski cofa nas aż do XIII wieku. Pierwszym występującym w źródłach 
posiadaczem włości w ziemi sądeckiej jest Teodor z rodu Gryfitów, znany 
z lat 1222—1237. Autor pisze też o wielu innych postaciach. Chyba najbar
dziej znany z nich to kasztelan sądecki Wydżga, posiadacz Łącka jeszcze 
przed 1227 rokiem, który — jak pisze Jan Długosz — wydobywał złoto 
i inne drogocenne surowce, a swoje skarby ukrywał w górach.

Nowosądeczan na pewno zainteresują dwie prace Leszka Migrały. 
Obszerna, bo 50-stronicowa Nowy Sącz w okresie międzywojennym zawiera 
rozdziały Samorząd miejski oraz aktywność polityczna, Mieszkańcy. Przełamywa
nie trudności gospodarczych, Szkolnictwo, Kultura, sport, turystyka, Życie religijne. 
Kościoły i miejsca kultu oraz 1. Pułk Strzelców Podhalańskich. Druga praca to 
Kamienice w rynku w Nowym Sączu i ich mieszkańcy od końca XIX wieku do 1939 
roku. Historia poszczególnych kamienic to nie tylko dzieje mieszkających 
tam rodzin, w tym wielu wybitnych i zasłużonych dla miasta postaci. To 
jednocześnie historia miasta, bo przecież rynek był świadkiem wielu waż
nych dla Nowego Sącza wydarzeń.

Do historii sprzed 70 lat nawiązuje natomiast Jan Wnęk w pracy Wieś 
sądecka 1945—1948. Pisze o okresie, gdy na wsi następowały duże i czę
sto dramatyczne zmiany. W pierwszych miesiącach strach budziła Armia 
Czerwona, która — jak stwierdza autor — czyniła we wsiach wręcz spusto
szenia. Rozpoczęła się też komunistyczna indoktrynacja, wprowadzono 
obowiązkowe dostawy, wysiedlono tysiące Łemków.
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Nieco inny, bardziej ciekawostkowy charakter mają dwa inne artykuły. 
Sławomir J. Tabkowski przedstawia Nowosądeckie początki i historię kalenda
ria domowego Babci Aliny. Natomiast Agata Tobiasz publikuje pracę Szęz&ny 
Morawski o kobietach. Impresje. Morawski to prekursor badań nad dziejami 
Sądecczyzny, historyk, archeolog, dziennikarz, artysta malarz i rysownik. 
Autor fundamentalnego, dwutomowego dzieła Sądecczyzna, wydanego w la
tach 1863-1865, oraz innych prac poświęconych regionowi. Agata Tobiasz 
wyszukała w nich opisy postaci kobiecych różnych stanów. Cytuje kilka
dziesiąt z nich, często też humorystycznych. W Obrazkach miast i miasteczek 
niektórych tak Morawski pisze o wychowanicach Sióstr Klarysek w Starym 
Sączu: „Tu dziewczęta miejskie chętnie idą służyć u zakonnic i zwykle wy
chodzą za mąż bez majątku nawet, bo każden wie, że nie znają hulatyki, 
kłótni, próżniactwa, pustoty wieczornej, a znają pokorę, posłuszeństwo, 
schludność, umieją szyć, dziergać, czytać, pisać i śpiewać nabożnie. Wy
chowanie klasztorne bardzo korzystnie oddziaływa na niewiasty tutejsze”.

„Rocznik” zawiera tez wiele innych prac, a między innymi 7. Pułk 
Strzelców Podhalańskich w bitwie pod Birczą Jacka Palucha, Wybory prezydenta, 
burmistrzów i wójtów na Sądecczyźyte w latach 2002—2014 Jerzego Leśniaka, 
czy Władysław Strowski—powstaniec i pozytywista Jakuba Stanisława Bodzio- 
nego. Zawiera też obszerny dział recenzji wydawnictw regionalnych oraz 
biogramy osób zasłużonych dla Sądecczyzny, które odeszły w ostatnim 
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okresie. Jest też jak zawsze opracowana przez Jerzego Leśniaka kronika 
Nony Sącz w 2014 roku, wymieniająca dzień po dniu, co ważnego działo 
się w mieście. Wśród tych wydarzeń jest kilka dotyczących działalności 
Oddziału PTT „Beskid”.

Tom kończą Materiały do bibliografii Sądecczyzn ya 2014 rok obejmujące 
327 pozycji, opracowane jak zwykle przez Martę Treit.

W Bibliotece „Rocznika Sądeckiego” tym razem ukazały się Wspo
mnienia Adama Stadnickiego. Hrabia Adam (1882—1982) był właścicielem 
pałacu w Nawojowej i lasów w Beskidzie Sądeckim. Był też wielkim spo
łecznikiem, posłem na Sejm. Jego pasją była ochrona przyrody, a przede 
wszystkim zachowanie cennych drzewostanów w Beskidzie Sądeckim. 
Był założycielem istniejących do dziś rezerwatów.

Maciej Zaremba

„Rocznik Sądecki”, t. XLIII: 2015, Nowy Sącz: Prezydent Miasta Nowego Sącza i Pol
skie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu, 2015, 544 s.

Adam Stadnicki, Wspomnienia, Biblioteka „Rocznika Sądeckiego”, Nowy Sącz: Prezy
dent Miasta Nowego Sącza i Polskie Towarzytwo Historyczne Oddział w Nowym Są
czu, 2015, 140 s.

25 lat oddziału PTT „Beskid” w Nowym Sączu

O
ddział PTT Beskid obchodził 
w 2015 roku jubileusz 25-lecia 
swego reaktywowania. Stało 
się to 31 marca 1990 roku w Nowym 

Sączu z udziałem prezesa ZG PTT Ma
cieja Mischke. Maciej Zaremba, główny 
reanimator i wieloletni prezes Oddzia
łu wydał pozycję pt. Polskie Towarzystwo 
Tatrzańskie Oddział „Beskid” w Nowym 
Sączy 1990-2015, w której omówił 25 lat 
działalności Oddziału. W sprawach sta
tutowych autor opisuje kolejne składy 
zarządów Oddziału i podaje nazwiska 
delegatów wybieranych na kolejne zjazdy 

Maciej Zaremba

1990-2015

POLSKIE TOWARZYSTWO 
TATRZAŃSKIE 

ODDZIAŁ „BESKID" 
W NOWYM SĄCZU
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PTT. 19 lutego 1997 roku przyjęto uchwałę o nadaniu oddziałowi patro
na — został nim prof. Feliks Rapf, zasłużony prezes oddziału w latach 
1924-1949. Po pięciu kadencjach Maciej Zaremba przestał być prezesem 
oddziału (został prezesem honorowym) zastąpili go najpierw Wojciech 
Lippa, a następnie już od 2007 roku jest nim Wojciech Szarota. W ciągu 
25 lat działalności kilkakrotnie zmieniano lokal, obecnie od 2009 roku 
siedzibą Oddziału jest Biuro Podróży „Wakacyjny Raj” przy ul. Sobieskie
go 14a w Nowym Sączu.

W pierwszym roku działalności zapisało się do Oddziału 110 człon
ków, w tym 33 przewodników górskich. Do końca 2014 roku przewinę
ły się przez Oddział 1183 osoby. 25 osób ma 25-letni staż członkowski. 
Odeszło na zawsze 37 członków.

Podstawową działalnością Oddziału jest regularna organizacja co
tygodniowych wycieczek w ciągu całego roku. Łącznie zorganizowano 
2086 imprez z udziałem 65 206 osób. Były prowadzone społecznie przez 
110 przewodników, z których najaktywniejszy był Maciej Zaremba. Co 
roku były także organizowane dłuższe wyjazdy w inne góry Europy, po
cząwszy od wyjazdów do Czech, Słowacji i na Ukrainę. Osobiście byłam 
z Oddziałem Beskid na wyjeździe w Czarnohorę w roku 1997.

Od 1991 roku Oddział zaangażował się w sprawy przewodnickie, 
a w latach 1997—98 zorganizowano kurs przewodnicki, który ukończyło 
53 osoby. Następnie zostało założone 9 stycznia 1999 roku Koło Prze
wodnickie, którego prezesem do roku 2011 był Jerzy Gałda, a obecnie 
jest nim Łukasz Musiał. W roku 2014 Koło liczyło 28 przewodników.

Oddział rozwijał także rozmaite formy działalności. Od roku 2004 
prowadzone są wycieczki dla Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
W 2007 roku powstał przy Oddziale Klub Szalonych Emerytów, który 
organizuje wycieczki dla osób będących na emeryturze. Z drugiej strony 
Oddział angażuje się w pracę z młodzieżą. W roku 2012 z inicjatywy Joan
ny Król powstało szkolne Koło PTT przy zespole szkolno-gimnazjalnym 
w Łabowej. (Jednak pod względem organizacji szkolnych kół na pierw
szym miejscu jest Oddział PTT w Chrzanowie.) W roku 2002 powołano 
Sekcję Wysokogórską PTT działającą głównie w różnych grupach Alp, ale 
wspinała się także w Pirenejach, na Kaukazie, a w roku 2005 — w Hima
lajach. Utworzono także w 1990 roku Sekcję Narciarską PTT, w 2011 po
wołano Sądecką Grupę Rowerową, a w 2013 — Sekcję Biegową. Jak widać, 
działalność Oddziału jest coraz bardziej urozmaicona.
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Od początku działalności Oddział popularyzował odznaki GOT 
PTT i zajmował się ich produkcją. W bieżącej kadencji zaproponował 
uchwalenie odznaki „Turystyczna Korona Tatr Polskich”.

Oddział zajmował się także znakowaniem szlaków turystycznych, 
z których najbardziej znanymi są Szlak bł. Kingi z Nowego Sącza przez 
Prehybę do granic Pienińskiego Parku Narodowego oraz Nowosądec
kie Szlaki Spacerowe. Nie powiodło się z tworzeniem własnej bazy tu
rystycznej — w roku 2000 próbowano utworzyć Chatę pod Chełmem 
i Schronisko Młodzieżowe na Obidzy.

Od początku działalności Oddział wydaje swoje pismo „Beskid” pod 
redakcją Macieja Zaremby; w ciągu 25 lat wydano 70 numerów pisma. 
Od roku 2011 redaktorem pisma jest Maria Dominik. Wydano jeszcze 
kilka pozycji związanych z historią Oddziału. Utworzono w 1991 roku 
Bibliotekę Górską PTT, która na koniec 2014 roku liczyła 6800 pozy
cji. W ciągu 25 lat powstało 27 tomów Kroniki Oddziału. Przez wiele 
lat była prowadzona przez Annę Totoń, obecnie od 2013 roku prowa
dzą Kronikę Krystyna i Zbigniew Smajdorowie. Trudno się rozpisywać 
o szeregu innych działalności podejmowanych z inicjatywy Oddziału. 
Od 2001 roku Oddział ma własną stronę internetową www.pttns.pl, co 
obecnie jest standardem w całym Towarzystwie. Od początku działacze 
Oddziału wchodzili w skład Zarządu Głównego PTT, Maciej Zarem
ba był w latach 1995—2004 wiceprezesem Towarzystwa, a obecny prezes 
Oddziału Wojciech Szarota od roku 2010 jest także wiceprezesem Towa
rzystwa. Nie wymienię tu wielu innych osób będących członkami ZG 
PTT, GKR lub Sądu Koleżeńskiego w poszczególnych kadencjach. Czło
nek Oddziału ksiądz Józef Drabik, obecnie proboszcz w Brzesku, jest od 
roku 1997 kapelanem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Oddział ma 
obecnie osobowość prawną.

W roku 1995 roku reaktywowano Koło PTT w Krynicy, które w 2003 
roku zaprzestało działalności, natomiast w roku 1999 roku powstało pręż
ne i obecnie największe w całym PTT — Koło terenowe w Tarnobrzegu, 
do którego w latach 1999-2014 wstąpiły 284 osoby. Koło na wzór patro
nującego mu Oddziału prowadzi intensywną działalność wycieczkową - 
w latach 1999—2014 zorganizowało łącznie dla 11 365 osób 425 imprez, 
które prowadziło społecznie 48 przewodników Oddziału; prym wśród 
nich wiódł Mieczysław Winiarski (156 wycieczek).
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Za zasługi dla PTT i działalności na rzecz turystyki górskiej wiele 
osób zostało wyróżnionych. Maciej Zaremba został członkiem hono
rowym PTT (2004), Srebrny Krzyż Zasługi w 2011 otrzymał Wojciech 
Szarota, a w 2013 roku — Tadeusz Pogwizd. Zarząd Główny przyznał od 
ustanowienia w 1998 roku łącznie 35 złotych Odznak PTT z Kosówką 
(w tym także dla członków Koła w Tarnobrzegu), a w roku 2005 wyróż
niono tą odznaką cały Oddział (natomiast Koło w Tarnobrzegu w roku 
2007). Minister ds. turystyki przyznał od 1991 roku 11 odznaczeń Zasłu
żony Działacz Turystyki, a od 1998 — 28 odznaczeń Za Zasługi dla Tu
rystyki. Wiele odznaczeń i medali przyznały członkom Oddziału władze 
miasta lub powiatu Nowy Sącz.

Podsumowując, Oddział PTT „Beskid” w Nowym Sączu wydaje się 
najlepszym w całym naszym Towarzystwie, oczekujemy jeszcze większe
go zaangażowania w działalność Zarządu Głównego PTT. Uświadamia 
to wydane przez Macieja Zarembę jubileuszowe wydawnictwo. Zamiesz
czone na końcu kolorowe zdjęcia ilustrują wycieczki i inne wydarzenia 
w poszczególnych latach.

Barbara Morawska-Nowak

Maciej Zaremba, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział „Beskid” w Nowym Sączu 
1990-2015, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Oddział w Nowym Sączu, Nowy Sącz 
2015, 132 s.

Jubileuszowy „Płaj”

M
am przed sobą już 50 nu
mer „Płaju” zaświadczający 
o 25-leciu Towarzystwa Kar
packiego. Zetknęłam się z Towarzy

stwem Karpackim bliżej, uczestnicząc 
w wyjeździe do Rafajłowej i Nadwornej 
w październiku 2014 roku w związku ze 
setną rocznicą wybuchu I wojny świa
towej i walkami II Brygady Legionów 
Polskich w tamtych rejonach.

Jubileuszowy numer jest bardzo 
różnorodny w treści. Andrzej Wielocha, 
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redaktor „Płaju”, w artykule wstępnym oceniając pismo z perspektywy 
jego 49 numerów, stwierdza: „pismo powstało z fascynacji Karpatami” 
i dodaje: „chodziło o Karpaty, ale o te... których już nie ma”. Akcje wy
siedleńcze po II wojnie światowej doprowadziły do wyludnienia Beskidu 
Niskiego i Bieszczad. Ci, którzy nie wyjechali na Ukrainę, trafiali w ra
mach akcji „Wisła” na tzw. Ziemie Odzyskane. Pozostały opustoszałe, 
niezamieszkałe wsie, o czym osobiście się przekonałam już w 1954 roku, 
wędrując z Krynicy w Bieszczady. Antoni Kroh w artykule Zwiedzanie 
rodzinnej wsi, pisze o rozmowach z Łemkiem, Wasylem Sową, który po
wrócił po latach do rodzinnej Nowej Wsi i opowiadał autorowi, jak to 
było — niestety nie zdążył ze swymi wspomnieniami do końca... To nie
stety coraz częściej będzie się zdarzać. Tadeusz M. Trajdos artykuł swój 
poświęcił księdzu prałatowi Mieczysławowi Czekajowi, wielce zasłużo
nemu w ratowaniu cerkwi greko-katolickich. Wojciech Krukar opisuje 
pasmo Bukowicy (Beskid Niski) pod względem przyrodniczym i otacza
jące to pasmo dawne wioski ruskie. Przetrwały jedynie nieliczne zamiesz
kałe przez rodziny polskie lub mieszane. Autor opisuje walki między UPA 
a wojskiem polskim, a następnie akcję „Wisła” w 1947 roku. Leszek Ry- 
marowicz cofa się w dawniejsze czasy, przybliżając czytelnikom Hieroteja 
i Adolfinę Pihulaków mieszkających w Czarnohorze, nad Czeremoszem, 
od drugiej połowy XIX wieku aż po lata dwudzieste XX wieku. Hierotej 
Pihulak był zasłużonym posłem do parlamentu wiedeńskiego. Rozmi
łowany w rodzinnych połoninach, dał temu wyraz w swoich książkach. 
Przez lata był postacią zapomnianą. Jeden z rozdziałów z książki Pihula- 
ka Wierhowyński Zhadki w tłumaczeniu Andrzeja Ruszczaka został następ
nie wydrukowany w tym numerze „Płaju”. Andrzej Ruszczak omawia 
następnie wybór huculskich śpiewanek z archiwum Stanisława Vincen- 
za znajdującego się w Zakładzie im. Ossolińskich we Wrocławiu. Temat 
kontynuuje Andrzej Dębowski, pisząc o huculskich muzykantach z Ża
biego. Andrzej Ruszczak zaprezentował także korespondencję Stanisława 
Vinzenza i Józefa Wilczyńskiego, przedwojennego strażnika granicznego, 
trwającą aż do śmierci Vinzenza, przeniesioną następnie na jego syna 
Andrzeja. Stanowi ważny przyczynek do historii obu panów.

Zainteresowanie turystów Bieszczadami od lat 50. XX wieku zaowo
cowało organizowaniem w nich rozmaitych rajdów turystycznych i akcji 
harcerskich, co miało swój wyraz w okolicznościowych stemplach pocz
towych. Pisze o tym Janusz Kubit. Z kolei artykuł Huberta Ossadnika 
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na temat pracy sezonowej na Słowacji w czasach przed I wojną światową 
mówi dużo o kontaktach Łemków po obu stronach granicy, owocujących 
często mieszanymi małżeństwami. Kontakty te zmalały po wytyczeniu 
granicy polsko-czechosłowackiej po I wojnie, nie mówiąc o czasach póź
niejszych. Bogusław Tomaszewski opisuje odkrycie śladów przedwojen
nej granicy w Bieszczadach, w rejonie Rozsypańca. Odkrycie przedwo
jennych znaków granicznych i uwidocznienie ich jako pamiątki dla na
stępnych pokoleń było dla niego radosnym przeżyciem.

Z radością przeczytałam wygrzebany z archiwów „Płaju” artykuł 
Władysława Midowicza o znakowaniu karpackich szlaków, zwłaszcza że 
miałam okazję jeszcze Go poznać, złożywszy Mu z prezesem Maciejem 
Mischkem wizytę w Wieliczce. Następnie uczestniczyłam w Jego pogrze
bie. Artykuł bardzo cenny, bo zawiera wiele informacji o osobach zasłu
żonych dla znakowania szlaków tatrzańskich i beskidzkich, jak Mariusz 
Zaruski, Hugon Zapałowicz czy Kazimierz Sosnowski, nie mówiąc o sa
mym Midowiczu.

Wiesław A. Wójcik prezentuje na łamach „Płaju” sylwetkę prof. Lu
dwika Zejsznera (1805—1871), wybitnego geologa i paleontologa, pod ką
tem jego zainteresowań etnograficznych góralami podhalańskimi. Szko
da, że zmarł za szybko, gdyż na pewno znalazłby się pośród założycieli 
Towarzystwa Tatrzańskiego.

Ostatni artykuł, Andrzeja K. Kaczorowskiego, to przeskok w cza
sy bardziej współczesne - to przedstawienie losów Kazimierza Dosko- 
czyńskiego (1922—2000) urodzonego nad Prutem, który po wojnie służył 
wiernie ludowej władzy, m.in. zawiadywał Arłamowem, przez lata orga
nizując polowania dla prominentów i ich gości. Nie będę już omawiać re
cenzji i drobiazgów, napiszę tylko, że tom kończy się kalendarium wyda
rzeń organizowanych przez Towarzystwo Karpackie w ostatnich pięciu 
latach. Życzę Towarzystwu Karpackiemu dalszej owocnej działalności 
i dalszych, interesujących numerów „Płaju”.

Barbara Morawska-Nowak

„Płaj. Almanach Karpacki”, półrocznik Towarzystwa Karpackiego, nr 50, red. Paweł 
Luboński, Andrzej Wielocha, Piastów: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2015, 311 s.
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Sto pierwsza pozycja Ośrodka KTG w Pieninach

f | ”^om 24. „Prac Pienińskich” otwierają artykuły poświęcone spły
wowi Dunajcem i zorganizowaniu się flisaków w stowarzyszeniu

X w 1934 roku. Redaktor R.M. Remiszewski na podstawie protoko
łów oddziału pienińskiego PTT z lat 1893-1950 opisuje najpierw założe
nie oddziału z. prezesem Stanisławem Drohojowskim, a następnie Zyg
muntem Tałasiewiczem, podporządkowanie spraw spływu Dunajcem 
Towarzystwu Tatrzańskiemu; a następnie założenie Polskiego Stowarzy
szenia Flisaków Pienińskich na rzece Dunajcu. Stanisław Kołodziejski 
pisze o dębowym jubileuszu tego stowarzyszenia — to już 80 lat istnienia! 
Jego babka była pierwszym sekretarzem stowarzyszenia, któremu prze
wodniczył wówczas dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego.

Andrzej Skorupa opisuje zmieniające się losy Czerwonego Klasztoru 
począwszy od jego fundacji w 1319 roku, aż na roku 1747 skończywszy, 
kiedy to całość tych ziem znalazła się pod panowaniem austriackim.

Magdalena Swiszczowska-Piegdoń przedstawiła twórczość malarską 
Jana Nepomucena Głowackiego (1802-1847), który kilkakrotnie nama
lował pejzaże przełomu Dunajca w Pieninach.

Paweł Kocańda opisuje badania archeologiczno-architektoniczne 
zamków obronnych nad Dunajcem — w Niedzicy, w Czorsztynie (obecnie 
ruiny) i nieistniejącego już zamku Pieniny, użytkowanego na przełomie 
XIII i XIV w. W przypadku tego ostatniego największe jest pole do od
kryć. Stanisław Kołodziejski pisze, że zamek w Czorsztynie nazywał się 
dawniej Wronim

Tomasz Kowalik pisze obszernie o Mieczysławie Orłowiczu (1881— 
1959), jednym z największych propagatorów turystyki górskiej, dla które
go Pieniny były oczkiem w głowie.

Cenne jest przedstawienie przez Bogdana Śmigielskiego z Wieliczki 
oryginalnych dokumentów związanych z działalnością Komitetu Obrony 
Śląska, Spiszą i Orawy z czasów, kiedy to decydowała się przynależność 
tych ziem do Polski po I wojnie światowej.

Wydarzenia relacjonowane w tym tomie dotyczą roku 2014. Dowia
dujemy się zatem, że 23 sierpnia 2014 roku Muzeum Pienińskie im. Jó
zefa Szalaya zmieniło siedzibę, mieści się obecnie we własnym budynku, 
w Szlachtowej. Budynek na placu Dietla w Szczawnicy, gdzie mieściło 
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się przez 42 lata, zwrócono rodzinie 
Mańkowskich.

19 czerwca 2014 roku, w Boże 
Ciało, w Sromowcach Wyżnich od
była się uroczystość poświęcenia 
sztandaru flisaków pienińskich; 
uhonorowano w ten sposób 80. 
rocznicę założenia Polskiego Sto
warzyszenia Flisaków Pienińskich 
na rzece Dunajcu. Flisakom po
święcono jeszcze kilka komunika
tów w dalszych częściach tomu.

Obchodzono 70. rocznicę wy
buchu powstania szczawnickiego 
(28.07.1944), które o kilka dni wy
przedziło wybuch powstania war
szawskiego i nie jest tak znane. Na

24

PRACE 
PIENIŃSKIE

łęczów został partnerem Szczawnicy, uzdrowiska łączy historia — jeszcze 
wiek XIX oraz występowanie podobnych wód mineralnych, dobrych na 
schorzenia serca; w obu bywało wielu ludzi związanych z kulturą polską, 
oba propagował Mieczysław Orłowicz.

Zapoznajemy się z życiem i działalnością zasłużonych duszpasterzy 
- ks. Józefa Kosibowicza (1863—1943) i ks. Jana Kozioła (1894—1942) — 
a także z życiem i twórczością poetek Mieczysławy Faryniak i bł. Natalii 
Tułasiewicz, wielkich miłośniczek przyrody i górskiego krajobrazu.

Marek Gotkiewicz publikuje fragment niepublikowanego tekstu swe
go dziadka, dra Mariana Gotkiewicza na temat poczucia narodowego 
ludności zamieszkującej kresy południowe. Posługiwali się mową polską, 
z czasów jagiellońskich, ale często nie uważali się za Polaków.

Sporo jest jeszcze opisywanych wydarzeń, skupię się na tych, które 
mnie zainteresowały specjalnie.

Mowa jest o 25-leciu schroniska pod Bereśnikiem, które przez kil
ka lat było ulubionym i często odwiedzanym przez Oddział krakowski 
PTT. Niektórzy z nich od tego czasu stale odwiedzają te strony. Kon
tynuowane są relacje z kontaktów z Derenczanami, systematycznie od
wiedzanymi przez Janusza Kamockiego i Jadwigę Plucińską, która opi
suje wieś Andrastanya, do której przesiedlono mieszkańców Derenku.
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Żyją tam jeszcze tacy, którzy mówią starodawną polską gwarą góralską, 
świadczącą o ich korzeniach. W roku 2014 ukazał się słownik gwarowy 
mieszkańców Derenku i ich potomków, o którym pisze Etelka Kamocka 
i Helena-Grochola-Szczepanek. To cenne wydawnictwo, gdyż gwara ta 
odejdzie w zapomnienie wraz z najstarszymi mieszkańcami.

Pieniny są ulubionym górami em. prof. Instytutu Botaniki PAN Lu
dwika Freya, który wydał książkę Kwiaty ogrodu pienińskiego, stanowiącą 
trzecią część tzw. Tryptyku pienińskiego.

Tom pełen jest czarno-białych zdjęć ilustrujących opisywane wyda
rzenia, a na końcu ma wkładkę zdjęć kolorowych. Przeplatany jest wier
szami wielu autorów, wzbogacając zawartość tomu.

Liczy 437 numerowanych stron, ale jest co poczytać.

Barbara Morawska-iKowak

„Prace Pienińskie” R. 24: 2014, red. Ryszard M. Remiszewski, Szczawnica: Wyd. Ośro
dek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach, 437 s.
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Działalność Zarządu Głównego 
i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 

w 2015 r.

W 2015 roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego pracował w składzie:
Józef Haduch - Prezes
Nikodem Frodyma - Wiceprezes
Remigiusz Lichota - Wiceprezes
Wojciech Szarota- Wiceprezes
Natalia Zacharewicz - Sekretarz
Joanna Gąsiorek - Skarbnik
Joanna Bogucka-Jurasovic - Członek Zarządu
Janusz Machulik — Członek Prezydium
Janina Mikołajczyk - Członek Prezydium 
Barbara Morawska-Nowak - Członek Prezydium

Barbara Rapalska - Członek Prezydium 
Robert Stanisławski - Członek Prezydium 
Kinga Buras - Członek Zarządu
Grażyna Hermanowicz - Członek Zarządu 
Zbigniew Jaskiernia - Członek Zarządu 
Jerzy Piotr Krakowski — Członek Zarządu 
Wojciech Kral - Członek Zarządu 
Tomasz Rakoczy - Członek Zarządu 
Aleksander Stybel - Członek Zarządu 
Jerzy Zieliński — Członek Zarządu

W toku 2015 powołane komisje Zarządu Głównego pracowały w składzie, jak przedstawio
no poniżej, tj. bez zmian osobowych od czasu ich powołania.

■ Komisja ds. Programowych: Zbigniew Jaskiernia, Nikodem Frodyma, Wojciech Szarota;
■ Komisja ds. Finansowych: Barbara Rapalska, Nikodem Frodyma, Joanna Gąsiorek 
(od 7 czerwca 2014 r.);

■ Komisja ds. Przewodnictwa: Wojciech Szarota, Aleksander Stybel, Jerzy Piotr Krakowski, 
Jan Nogaś;
■ Komisja ds. Szlaków: Jerzy Piotr Krakowski, Stanisław Tomaszek, Jerzy Zieliński;
■ Komisja ds. Internetu: Jerzy Zieliński, Joanna Bogucka-Jurasovic, Szymon Baron, Mi
chał Myśliwiec;

■ Komisja ds. Historycznych: Janusz Machulik, Barbara Morawska-Nowak, Zbigniew Wójcik;
■ Komisja ds. Odznaczeń i Członkostwa Honorowego: Tomasz Kwiatkowski, Szymon Ba
ron, Barbara Morawska-Nowak;

■ Komisja ds. Prawnych i Statutowych: Zbigniew Jaskiernia, Antoni Leon Dawidowicz, 
Janusz Eksner, Nikodem Frodyma;
■ Komisja ds. Ochrony Przyrody i Zabytków: Janina Mikołajczyk, Barbara Morawska-No
wak, Maria Grażyna Hermanowicz, Antonina Sebesta, Paweł Myślik;

■ Komisja ds. Górskiej Odznaki Turystycznej PTT: Remigiusz Lichota, Barbara Rapalska, 
Szymon Baron, Janusz Smolka, Robert Stanisławski, Jerzy Zieliński;

■ Komisja ds. Promocji: Tomasz Rakoczy, Szymon Baron, Kinga Buras, Tomasz Kwiat
kowski, Jerzy Zieliński;

■ Komisja ds. Młodzieży: Remigiusz Lichota, Beata Serwatowicz, Tomasz Rakoczy, Janusz 
Wieczorek, Jerzy Zieliński;

■ Komisja ds. Organizacyjno-Technicznych: Robert Stanisławski, Nikodem Frodyma, Woj
ciech Kral;

■ Redakcja wydawnictw PTT: Barbara Morawska-Nowak, Kinga Buras, Justyna Rybka, 
Szymon Baron, Katarzyna Śledź.
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SPRAWY ORGANIZACYJNE
W 2015 roku odbyły się trzy posiedzenia ZG PTT:

■ V Posiedzenie ZG w dniu 17 stycznia w Przecławiu k. Mielca;
■ VI Posiedzenie ZG dnia 12 czerwca w Zakopanem;
■ VII Posiedzenie ZG w dniu 10 października w Wiśle.
W 2015 roku odbyło się pięć zebrań Prezydium ZG PTT, wszystkie w Krakowie w siedzi

bie ZG przy ulicy Traugutta 4.
Zjazd Delegatów PTT, podejmujący Uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania 

z działalności PTT jako Organizacji Pożytku Publicznego odbył się w Zakopanem 13 czerwca 
2015 roku.

Realizując uchwałę IX Zjazdu PTT w Zakopanem, Zarząd Główny PTT kontynuował 
umowę z firmą Solidex w Chrzanowie na prowadzenie prac księgowych, finansowych i roczne
go rozliczenia finansowego za każdy rok działalności PTT jako Organizacji Pożytku Publicz
nego. Profesjonalna obsługa finansów PTT przez specjalistyczną firmę księgową umożliwiała 
transparentne prowadzenie finansów PTT i wpływała pozytywnie na organizację pracy ZG.

W roku 2015 12 marca na Walnym Zebraniu członków PTT z Oświęcimia reaktywowano 
wcześniej istniejące przy Oddziale Kraków Koło PTT w Oświęcimiu.

Oddział PTT w Bielsku-Białej w styczniu 2015 roku nawiązał współpracę z organizacją 
turystyczną z Czech - TJ Sokol Cesky Teśin.

W maju 2015 roku w schronisku w Morskim Oku w Tatrach odbyło się XXIII Spotkanie 
Taterników Seniorów. Organizatorem spotkania była Barbara Morawska-Nowak z O. Kraków. 
W zjeździe udział wzięło 12 członków PTT z O. Bielska-Białej i z O. Kraków.

Przedstawiciele ZG PTT Józef Haduch i Barbara Morawska-Nowak uczestniczyli w I Zjeź
dzie Karpackim w Ludźmierzu w dniu 25—26 kwietnia 2015 roku.

29 listopada 2015 roku w wilii Oksza w Zakopanem odbyła się konferencja nt. „Bibliografia 
Tatr i Podtatrza” zorganizowana przez Fundację im. Zofii i Witolda Paryskich. W konferencji 
uczestniczyli reprezentanci PTT: Barbara Morawska-Nowak, Janina Mikołajczyk, Janusz Ma- 
chulik i Stanisław Flakiewicz.

Promocja książki Antoniny Sebesty Yityka i ethos ludzi gór odbyła się w COTG w Krakowie 
przy ulicy Jagielońskiej 13 stycznia 2015 roku.

Antonina Sebesta 21 sierpnia 2015 roku otrzymała wyróżnienie w konkursie poetyckim 
im. T. Staicha za wiersz o tematyce górskiej jako imprezie towarzyszącej MFZG w Zakopanem, 
a 24 sierpnia wyróżnienie drukiem w konkursie poetyckim „Sen o Karpatach” w Piwnicznej.

Nakładem wydawnictwa BOSZ w roku 2015 ukazała się książka pt. Księga Karpackich Zbójni
ków, autorem jest Bartłomiej Grzegorz Sala, członek PTT z Oddziału Kraków. Jego autorstwa 
są jeszcze dwie książki z tego roku: Jeziorka i stany Gór Świętokrzyskich, Sudetów i polskich Karpat 
oraz Wodospady polskich Sudetów i Karpat, obie wydane przez Wydawnictwo CM Warszawa.

Nakładem Warszawskiej Firmy Wydawniczej ukazał się w styczniu 2015 roku zbiór poezji 
pt. Jeszcze nie odchodź Wiersze niechciane autorstwa Janusza Eksnera z Oddziału Radom. W czerw
cu 2015 roku ukazała się kolejna jego książka pt. Wyznania snoba. Fragmenty wspomnień.

W dalszym ciągu, bez zmian osobowych, pracowali wyznaczeni przez ZG opiekunowie od
działów (wg listy jak poniżej), których zadaniem jest pobudzanie do aktywności organizacyjnej 
i większej wzajemnej ich integracji, a także poprawa kontaktu pomiędzy oddziałami a Zarzą
dem Głównym PTT:

■ Remigiusz Lichota - Oddz. w Bielsku-Białej,
■ Nikodem Frodyma — Oddz. w Chrzanowie,
■ Robert Stanisławski - Oddz. Dębliński PTT im. Augusta Sochackiego,
■ Zbigniew Jaskiernia — Oddz. w Jaworznie,
■ Józef Haduch — Oddz. w Krakowie,
■ Janusz Machulik — Oddz. w Łodzi,
■ Janina Mikołajczyk - Oddz. Karpacki w Łodzi,
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■ Aleksander Stybel - Oddz. Mielecki Klub Górski „Carpatia” w Mielcu,
■ Jerzy Zieliński - Oddz. „Beskid” im. prof. Feliksa Rapfa w Nowym Sączu,
■ Barbara Morawska-Nowak — Oddz. w Opolu,
■ Kinga Buras — Oddz. w Ostrowcu Świętokrzyskim,
■ Tomasz Rakoczy — Oddz. w Ostrzeszowie i Oddz. w Poznaniu,
■ Joanna Bogucka-Jurasovic - Oddz. im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu,
■ Barbara Rapalska - Oddz. im. gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu,
■ Jerzy Piotr Krakowski - Oddz. im. ks. Bogusława Królikowskiego COR w Tarnowie,
■ Maria Grażyna Hermanowicz - Oddz. im. Mieczysława Karłowicza w Warszawie.
Efektywność działań i aktywność opiekunów oddziałów była różna, ale w głównej mierze 

była zależna od wzajemnych relacji pomiędzy zainteresowanymi. Do ZG nie docierały oceny 
negatywne ani też pozytywne wyraźnie i znacząco wpływające na podniesienie poziomu wza
jemnych relacji i efektywności działań.

OBCHODY ROCZNICOWE POWSTANIA I REAKTYWOWANIA POLSKIEGO 
TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO
Dnia 11 kwietnia 2015 w Feleczynie koło Łabowej odbyły się uroczystości 25-lecia reaktywowa
nia Oddziału „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Nowym Sączu.

LOKAL PTT I SIEDZIBA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
ORAZ ODDZIAŁU W KRAKOWIE
Siedziba Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego znajduje się w Krakowie przy ulicy Traugutta 4, 
w budynku administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Ze względu 
na poprawę stanu bezpieczeństwa, poprawę estetyki i wizerunku Zarząd Główny podjął decy
zję o wymianie drzwi wejściowych i zamków na nowe. W celu podniesienia standardów i higie
ny podjęto decyzję o przeprowadzeniu remontu i modernizacji łazienki: wymiana starych drzwi, 
okna i wyposażenia na nowe. Zakupiono nowy stół typu konferencyjnego i nowe drewniane 
krzesła. Ponadto zakupiono nowe rolety do okien i wieszak na ubrania, poprawiając standard 
użytkowy i estetykę naszej siedziby. Zakupiono odkurzacz. Na potrzeby ZG i działalności Oddz. 
Kraków, zakupiono rzutnik. Wszystkie zakupy sfinansowano z funduszy ZG, częściowo niektóre 
zrealizowano przy wkładzie Oddziału Kraków. Zakupy zrealizowano ze środków własnych PTT.

ROK 2015 - 150. ROCZNICA URODZIN KAZIMIERZA PRZERWY-TETMAJERA
Uchwałą IX Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w listopadzie 2013 roku 
w Zakopanem na wniosek Barbary Rapalskiej ogłoszono rok 2015 Rokiem Kazimierza Prze- 
rwy-Tetmajera z okazji 150. rocznicy urodzin poety. W trakcie całego roku 2014 trwały przy
gotowania i intensywne prace do tego przedsięwzięcia mające na celu w szczególności przygo
towanie programu uroczystości w miejscowościach związanych z życiem i działalnością poety. 
Nawiązano kontakt ze Związkiem Podhalan i z Gimnazjum nr 2 im. Kazimierza Przerwy-Tet- 
majera w Ludźmierzu oraz zaproszono do współudziału w organizacji programu i uroczystości 
w lutym 2015 roku w Ludźmierzu.

Przeprowadzono rozmowy na szczeblu wydziału kultury Urzędu Miasta Kraków i usta
lono program przewidziany do realizacji w Krakowie. Podobne rozmowy przeprowadzono 
w Urzędzie Miasta Zakopane w celu organizacji uroczystości w Zakopanem. W efekcie działań 
organizacyjnych i przygotowawczych ustalono program i terminarz uroczystości w 2015 roku 
w Ludźmierzu, Krakowie i Zakopanem.

Zarząd Główny PTT podjął uchwałę że wydawany w roku 2015 tom 23 „Pamiętnika Pol
skiego Towarzystwa Tatrzańskiego” będzie zawierał artykuły poświęcone życiu i twórczości 
Kazimierza Przerwy-Tetmajera i będzie to temat przewodni tego tomu.
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Prowadzono działania organizacyjne, kwerendy w celu przygotowania i opracowania wy
stawy poświęconej życiu i twórczości poety. Wystawa plenerowa była główną osią, wokół której 
odbywały się uroczystości rocznicowe organizowane także lokalnie przez oddziały PTT.

Nawiązano współpracę z zespołem Zielony Szlak z Oddziału PTT z Krakowa, który 
w swoim repertuarze ma piosenki poetyckie oparte na twórczości Kazimierza Przerwy-Tetma- 
jera i będzie prezentował je na organizowanych imprezach rocznicowych. Przewiduje się wyda
nie okolicznościowej płyty zespołu z piosenkami poetyckimi na podstawie tekstów Tetmajera. 
Nawiązano kontakt i podpisano umowę o współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie 
i podjęto działania organizacyjne związane z przygotowaniem wystawy malarstwa inspirowa
nego twórczością Tetmajera w willi ATMA - Muzeum Karola Szymanowskiego w Zakopanem.

Kalendarium uroczystości i wydarzeń rocznicowych 150. rocznicy urodzin Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera

■ 12.02.2015 - Ludźmierz - Konkurs recytatorski poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera 
w Gimnazjum nr 2 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Ludźmierzu.

■ 12.02.2015 - Narodowy Bank Polski na wniosek PTT wyemitował okolicznościowe mo
nety o nominale 10 zł (srebrna) i 200 zł (złota) poświęcone 150. rocznicy urodzin Kazimie
rza Przerwy-Tetmajera.

■ 12.02.2015 - Poczta Polska na wniosek PTT wydała okolicznościowy znaczek pocztowy 
o nominale 1,75 zł poświęcony 150. rocznicy urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

■ 14.02.2015 — Ludźmierz — Uroczystości poświęcone 150. rocznicy urodzin Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera. Uroczysta msza święta, sesja naukowa, odsłonięcie pamiątkowej tablicy. 
W Domu Związku Podhalan w Polsce im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Władysława Or- 
kana występy zespołu regionalnego, zespołu folkowego Zielony Szlak, prezentacja poezji 
poety i twórczości inspirowanej prozą i poezją Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

■ 13.05.2015—26.05.2015 - Kraków, Plac Szczepański — Otwarcie wystawy plenerowej po
święconej 150. rocznicy urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Okolicznościowe przemó
wienia, występ zespołu Związku Podhalan w Polsce „Skalni”, występ zespołu Zielony Szlak.

■ 29.05.2015 — Balice JW2363 — Otwarcie wystawy plenerowej poświęconej 150. rocznicy 
urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Okolicznościowe przemówienia, występ zespołu 
regionalnego z Gimnazjum nr 2 z Ludźmierza, występ zespołu Zielony Szlak.

■ 13.06.2015 - Zakopane - Uroczysta msza święta w starym kościele na Pęksowym Brzyz- 
ku. Złożenie wiązanek kwiatów na grobie poety na starym cmentarzu. Przemarsz pocztów 
sztandarowych, delegacji i uczestników obchodów rocznicowych do amfiteatru w Parku 
Miejskim. Występy: zespołu regionalnego i kapeli góralskiej im. Bartusia Obrochty z Za
kopanego, dudziarzy, członków PTT, zespołu folkowego Zielony Szlak. Otwarcie wysta
wy plenerowej poświęconej 150. rocznicy urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Parku 
Miejskim, która trwała do 30.06.2015 roku.

■ 15.07.2015 — Ukazał się „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego” tom 23, te
matycznie poświęcony sylwetce, w tym twórczości, działalności artystycznej i tatrzańskiej 
aktywności Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

■ 17.08.2015—28.08.2015 - Kozy k. Bielska — Finisaż wystawy poświęconej 150. roczni
cy urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Domu Kultury w Kozach. Recytacja wierszy 
tatrzańskich Tetmajera przez ucznia LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach. 
Prezentacja o życiu i działalności tatrzańskiej poety przez członków PTT z O/Bielsko-Biala.

■ 4.09.2015 — Ostrowiec Świętokrzyski, Park Miejski — Otwarcie wystawy poświęconej 
150. rocznicy urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera zorganizowane przez O/PTT Ostro
wiec Świętokrzyski przy wsparciu Miejskiego Centrum Kultury.

■ 25.09.2015 — Myślenice, Muzeum Regionalnym Dom Grecki — Otwarcie wystawy po
święconej 150. rocznicy urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera zorganizowane przez 
O/PTT Kraków. Okolicznościowe przemówienia, prezentacja sylwetki poety, występ ze
społu Zielony Szlak.
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■ 17.10.2015 — Chrzanów - Otwarcie wystawy plenerowej poświęconej 150. rocznicy uro
dzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera zorganizowane przez O/PTT Chrzanów przy wspar
ciu Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Okolicznościowe przemówienia, ta
trzański pokaz multimedialny księdza Zbigniewa Pytla i Piotra Nawary, koncert poezji 
śpiewanej zespołu Zielony Szlak.

■ 6.11.2015 - Jaworzno, Miejska Biblioteka Publiczna — Wernisaż wystawy z okazji 150. rocz
nicy urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera, zorganizowany przez O/PTT Jaworzno. Prelek
cja o życiu i twórczości poety, czytanie wierszy oraz występ zespołu Zielony Szlak.

■ 31.10.2015 - Trzebinia, Zakład Karny - Prezentacja wystawy plenerowej z okazji 150-le- 
cia urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

■ 20.11.2015 - Sosnowiec Miejska Biblioteka Publiczna - Wernisaż wystawy z okazji 
150. rocznicy urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera, zorganizowany przez O/PTT So
snowiec. Okolicznościowe przemówienia, prelekcja o życiu i twórczości poety, oraz występ 
zespołu folkowego Zielony Szlak.

■ 27.11.2015 - Zakopane, Muzeum Karola Szymanowskiego w willi ATMA w Zakopanem 
Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie - Pokaz obrazów Na Skalnym Podhalu, Tatry 
w Twórczości Młodopolskich Artystów. Okolicznościowe odznaczenia zasłużonych członków 
PTT (Barbara Morawska-Nowak — Medal Gloria Artis, Tadeusz Kiełbasiński — Odznaka 
za Opiekę nad Zabytkami) okolicznościowe przemówienia i prezentacja twórczości arty
stycznej inspirowanej działalnością Tetmajera, występy artystyczne.

Opole — brak danych 
Ostrowiec Św. - 9
Ostrzeszów - brak danych
Poznań — brak danych
Radom — 8
Sosnowiec — 3
Tarnów — 15
Warszawa - brak danych

SPRAWY PRZEWODNICKIE
Egzaminatorami w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na Przewodników Górskich z reko
mendacji ZG PTT w województwie małopolskim są: Wojciech Lippa, Jerzy Gałda i Marek 
Wojsław.

Aktualnie w PTT jest stu dwudziestu dziewięciu (129) przewodników górskich; w tym prze
wodników tatrzańskich dziesięciu (10), przewodników beskidzkich osiemdziesięciu (80), pozo
stali to sudeccy, świętokrzyscy, UIMLA.

Przewodnicy górscy w oddziałach PTT:
■ Nowy Sącz - 42
■ Bielsko-Biała - 19
■ Chrzanów - 14
■ Dęblin - 0
■ Jaworzno-2
■ Kraków - 4
■ Łódź — 0
■ Łódź Karpacka - 0
■ Mielec — 3

GÓRSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA I AKTYWNOŚĆ W GÓRSKIEJ 
DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ
W roku 2015 oddziały Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego aktywnie działały w zakresie or
ganizacji wycieczek górskich szczególnie na terenie Karpat w Beskidach i Tatrach w Polsce, na 
Słowacji, w Rumunii, na Ukrainie i w Czechach. Ponadto organizowano wyprawy i obozy poza 
terenem Karpat - w Polsce w Sudety i w Góry Świętokrzyskie, a poza Polską na Bałkany i w 
Alpy. Znaczną aktywnością górską wykazują oddziały z rejonu południa Polski: Jaworzno i Mie
lec, a także „Beskid” Nowy Sącz, Chrzanów, Bielsko-Biała, Tarnów oraz Sosnowiec.

Uchwałą Zarządu Głównego PTT ustanowiono 12 czerwca 2015 roku w Zakopanem od
znakę krajoznawczo-turystyczną „Główny Szlak Sudecki” oraz odznakę „Wielka Korona Tatr”.

W 2015 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim ustanowiona została przez Oddział PTT przy 
współudziale innych lokalnych organizacji Ostrowiecka Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza.

357



Komisja Górskiej Odznaki Turystycznej ZG PTT i Komisje Oddziałowe GOT PTT zwe
ryfikowały łącznie 595 odznak w tym: GOT PTT - 204 odznaki, GOT PTT „Ku wierchom” 

-110 odznak, Mały Szlak Beskidzki - 86 odznak, Główny Szlak Beskidzki - 14 odznak, Główny 
Szlak Sudecki - 5 odznak, Wielka Korona Beskidów, łącznie dla Polski, Czech, Słowacji, Ukra
iny - 110 odznak.

Komisja Weryfikacyjna PTT w Bielsku-Białej zweryfikowała 6 odznak Śladami Bielsko 
-Bialskiego PTT, 16 odznak (w tym 14 brązowych i 2 srebrne) Tysięczniki Trzech Narodów i 10 
odznak (w tym 5 brązowych i 5 srebrnych) Zamki Trzech Narodów. Komisja Weryfikacyjna 
PTT w Tarnowie zweryfikowała 34 odznaki Szlak Tarnów — Wielki Rogacz.

W 2015 roku nadano uprawnienia przewodnika GOT PTT 6 członkom PTT: O/Chrzanów 
- 3, O/Nowy Sącz - 2, O/Ostrowiec Świętokrzyski - 1.

Aktualna liczba przewodników GOT PTT w oddziałach:■ Bielsko Biała — 21 ■ Nowy Sącz — 38■ Chrzanów —14 ■ Ostrowiec Świętokrzyski —5■ Dęblin - 9 ■ Poznań — brak danych■ Jaworzno - 8 ■ Radom - 38■ Kraków - 4 ■ Sosnowiec - 3■ Łódź Karpacka - 4 ■ Tarnów — 9■ Mielec - 3 ■ Warszawa — 0

UROCZYSTOŚCI OGÓLNOPOLSKIE, IMPREZY TURYSTYCZNE, SPOTKANIA 
CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW PTT

■ XI Karpacki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Hali Lipowskiej z udzia
łem wolontariuszy Oddziału PTT Bielsko-Biała.

■ IX Amatorskie Mistrzostwa Mielca w Narciarstwie Zjazdowym w Lubomierzu w Beski
dzie Wyspowym 22 lutego zorganizowane przez Mielecki Klub Górski „Carpatia” Oddział 
PTT w Mielcu.

■ II Zimowe Spotkanie Oddziałów PTT w Górach Świętokrzyskich, zorganizowane przez 
Oddział PTT w Ostrowcu Świętokrzyskim, odbyły się od 30 stycznia do 1 lutego.

■ IV Powiatowy Rajd na Orientację w Chrzanowie Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT 
Oddziału PTT w Chrzanowie 20 marca pod patronatem honorowym Starosty Powiatu 
Chrzanowskiego Janusza Szczęśniaka, Nadleśnictwa Chrzanów i Prezesa PTT Józefa Ha- 
ducha. Organizatorami Rajdu było Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzano
wie wraz z Klubem Sportowym Kościelec Chrzanów.

■ II Gminny Konkurs Wiedzy o Tatrach w Kozach, zorganizowany przez Szkolne Koło 
PTT w Kozach przy Oddziale PTT w Bielsku-Białej.

■ Podpisanie porozumienia 16 marca Oddziału PTT Bielsko-Biała z BgPN o stałej współ
pracy dotyczącej wolontariatu. Wcześniej, w dniach 13—14 listopada 2014 roku, odbyła się 
inwentaryzacja zwierzyny w obwodach ochronnych z udziałem przyszłych wolontariuszy 
z O/Bielsko-Biała.

■ Oddział Tarnów zorganizował VII Ponadgimnazjalny Konkurs Wiedzy o Górach o te
matyce „Beskid Sądecki” i VII Gimnazjalny Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Górach 
o temacie przewodnim „Podhale i Spisz”.

■ Pielgrzymka przewodników do Częstochowy w dniach 6—8 marca z udziałem przewod
ników i członków Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z Oddziału „Beskid” w Nowym 
Sączu i Koła PTT w Tarnobrzegu.

■ XXX Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów PTT w dniach 12—13 września w schronisku 
na Klimczoku pod Magurą w Beskidzie Śląskim zorganizowane przez oddziały z Bielska-

- Białej i Chrzanowa.
■ V Powiatowy Rajd na Orientację w Chrzanowie Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT 
Oddziału PTT w Chrzanowie i Gimnazjum nr 1 w Trzebini z udziałem 232 uczestników, 
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który odbył się 20 września pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Chrzanowskie
go Janusza Szczęśniaka, Nadleśnictwa Chrzanów i Prezesa PTT Józefa Haducha. Organiza
torami Rajdu było Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wraz z Klubem 
Sportowym Kościelec Chrzanów.

■ IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach w Chrzanowie pod hasłem „Beskid Śląski” 
pod patronatem Starosty Chrzanowskiego Janusza Szczęśniaki i Prezesa PTT Józefa Hadu
cha, zorganizowany przez Oddział PTT w Chrzanowie odbył się w Powiatowym Centrum 
Edukacyjnym.

■ XVI Turniej Wiedzy o Górach „Beskid Mały” w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Myślenicach 8 grudnia, zorganizowany przez Szkolne Koło PTT przy O/Kraków.

KLUB WYSOKOGÓRSKI I SEKCJA NARCIARSKA PTT
W roku 2015 Klub Wysokogórski jako statutowe stowarzyszenie w ramach PTT lub w powią
zaniu z Polskim Związkiem Alpinizmu nie zaistniał formalnie i nie organizował przedsięwzięć 
związanych z wysokogórskimi wyprawami. Wobec braku zainteresowania i chęci formalnej 
rejestracji w ramach stowarzyszenia aktualnie brak tego typu działalności górskiej. Jednak do
tychczasowa działalność wysokogórska jest zastępowana ekspedycjami indywidualnymi człon
ków PTT oraz wysokogórskimi wyprawami organizowanymi przez oddziały. Sposób uprawia
nia taternictwa i alpinizmu w ramach KW PTT jest w swoim zamyśle odbiegający od celów 
stawianych w środowisku turystów górskich. Komercjalizacja sportu w środowisku taternickim, 
alpinistycznym i turystyka górska w sposób jednoznaczny wyróżniają się jako dwa odrębne zja
wiska o dwóch odrębnych celach: sportowy i rekreacyjno-kulturowo-poznawczy występujący 
w środowisku turystów górskich.

Sekcja Narciarska PTT nie prowadzi formalnie statutowej działalności i aktywności spor
towej lub turystycznej.

WYDAWNICTWA PTT
W roku 2015 ukazało się 12 numerów informatora Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Co 
Słychać?”. Pismo jest na bieżąco wydawane przez Zarząd Główny i na bieżąco podaje infor
macje o wydarzeniach w oddziałach i o pracy Zarządu Głównego w formie relacji z posiedzeń 
prezydium ZG i posiedzeń ZG. Ponadto w piśmie podawane są aktualne tematy związane 
z wydarzeniami w górach w Polsce i na świecie, turystyką górską, informacje o wyprawach, 
działaniach na rzecz ochrony przyrody i środowiska górskiego.

W 2015 roku w czerwcu ZG PTT wydał „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego” 
tom 23 o objętości blisko 400 stron. Tematem wiodącym była 150. rocznica urodzin Kazimie
rza Przerwy-Tetmajera. Koszt wydania „Pamiętnika PTT” t. 23 wyniósł 11 500 zł. Tom 24 

„Pamiętnika PTT” o temacie wiodącym „Bałkany” ukaże się w maju 2016 roku.

WSPÓŁPRACA Z TATRZAŃSKIM PARKIEM NARODOWYM, SPRAWY OCHRONY 
PRZYRODY I EKOLOGII ŚRODOWISKA GÓRSKIEGO
W 2015 roku podjęto działania na rzecz ochrony przyrody, oto niektóre z nich:

■ II Akcja Sadzenia Drzew zorganizowana przez Oddział PTT w Chrzanowie przy współ
udziale Nadleśnictwa Chrzanów.

■ Akcja „Sprzątamy Beskidy z PTT 2015” zorganizowana przez Oddział w Bielsku-Białej 
z każdym rokiem rozszerzająca swój obszar i zasięg działania.

■ Wystąpienie z protestem do Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowi
ska oraz do Biura Zespołu Parków Krajobrazowych woj. śląskiego w Będzinie przeciw niszcze
niu przyrody w pobliżu rezerwatu na Łamanej Skale, na Czarnym Groniu w Beskidzie Małym.

■ Konkurs Wiedzy o Parkach Narodowych Stanów Zjednoczonych w Ostrowcu Święto
krzyskim zorganizowany w ramach obchodów Dni Ziemi w dniach 8-9 maja przez Oddział 
PTT w Ostrowcu Świętokrzyskim.
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■ Spotkanie z dyrektorem TPN Szymonem Ziobrowskim reprezentacji Zarządu Głównego 
PTT w składzie: prezes Józef Haduch, Barbara Morawska-Nowak i Nina Mikołajczyk z Ko
misji Ochrony Przyrody ZG. Omawiano sprawy związane z ochroną przyrody w TPN oraz 
przedstawiono ofertę zintegrowanego transportu ekologicznego dla Zakopanego i Podtatrza.

■ Udział przedstawiciela PTT Janiny Mikołajczyk w Forum Natura 2000 przy General
nej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz w warsztatach dotyczących dostępu do informacji 
o środowisku.

■ Wystąpienie pisemne do Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) w sprawie przeciwdzia
łania bezprawnemu niszczeniu i zagrożeniu bezpieczeństwa przez quady i motocykle na 
szlakach turystycznych w Beskidach.

■ Sprzątanie Tatr 2015. Udział czynny członków PTT z oddziałów z Bielska-Białej 
i Ostrowca Świętokrzyskiego.

■ Udział przedstawicieli PTT Janiny Mikołajczyk (Przewodnicząca Komisji Ochrony Przy
rody ZG) i Józefa Haducha (Prezes ZG) w Konferencji Zamykającej Projekt LIFE 10 INF 
PL 677 pn. Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę”. 
Konferencja odbyła się 24 września w Ministerstwie Środowiska w Warszawie.

■ Liczenie zwierzyny w Babiogórskim Parku Narodowym w dniach 29—30 października 
z udziałem woluntariuszy, członków Oddziału PTT Bielsko-Biała.

■ Zarząd Główny złożył do Urzędu Miasta w Zakopanem i ponowił do Starostwa ofertę 
na ekologiczny transport (tramwaje i autobusy elektryczne) poprawiający jakość powietrza 
w mieście Zakopane i na Podtatrzu.

PTT - ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
W 2015 roku z tytułu odpisu 1% podatku dla OPP uzyskano kwotę 12 125,24 zł. Najważniejsze 
zadania zrealizowane ze środków 1% to działalność wydawnicza Polskiego Towarzystwa Ta
trzańskiego: finansowanie wydawania informatora „Co Słychać?” i wydania „Pamiętnika PTT” 
tom 22, 23, 24 oraz druk kalendarzy na rok 2015 i 2016.

]ó%efHaduch 
Prezes PTT
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II Zimowe Spotkanie Oddziałów PTT w Górach Świętokrzyskich, 
Bodzentyn, 30.01-01.02.2015 (fot. Jerzy Zieliński)

XXX Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów PTT, Klimczok, 
12-13.09.2015 (fot. Remigiusz Lichota)
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VII posiedzenie Zarządu Głównego PTT IX kadencji, 
Wisła, 10.10.2015 (fot. Remigiusz Lichota)

Obchody Roku Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Zakopanem, 13.06.2015, 
złożenie kwiatów na grobie Kazimierza Przerwy-Tetmajera (fot. Remigiusz Lichota)
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Uroczyste zakończenie wystawy poświęconej Kazimierzowi Przerwie-Tetmajerow 
w Domu Kultury w Kozach, 27.08.2015 (fot. Józef Haduch)

W

Inauguracja Roku Kazimierza Przerwy-Tetmajera na Placu 
Szczepańskim w Krakowie, 14.05.2015 (fot. Remigiusz Lichota)
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Obchody Roku Kazimierza Przerwy-Tetmajera 
w Jaworznie, 06.11.2015 (fot. Józef Haduch)
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Obchody Roku Kazimierza Przerwy-Tetmajera 
w Sosnowcu, 20.11.2015 (fot. Józef Haduch)



Oddziały i koła PTT 
w 2015 roku

Na koniec 2015 roku PTT liczyło 2161 członków zrzeszonych w oddziałach oraz kołach tereno
wych. Ich dotyczą sprawozdania za 2015 rok.
Dane adresowe jednostek podane w obrębie sprawozdań są aktualne na 30 kwietnia 2016 r.



Oddział PTT w Bielsku-Białej
prezes: Szymon Baron, e-mail: szymek@ptt.org.pl
adres Oddziału: 43-300 Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 1 (III p.) (skr. poczt. 478)
tel. kom.: 661-536-667 (Szymon Baron)
e-mail Oddziału: bielsko@ptt.org.pl
strona internetowa: www.bielsko.ptt.org.pl
facebook: www.facebook.com/ptt.bielsko.biala
(spotkania klubowe w czwartki w godz. 18:00-20:00 w lokalu Oddziału)

Rok 2014 był dwudziestym szóstym rokiem działalności Oddziału od momentu reaktywowania. 
Oddział jest członkiem stowarzyszonym Beskidzkiej Izby Turystyki, a także jako jeden z kilku 
w Towarzystwie ma osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego. Liczba człon
ków na koniec roku wynosiła 183, w tym 23 osoby zrzeszone w Kole PTT w Kozach i 23 osoby 
w nowo powołanym Szkolnym Kole PTT „Diablaki” w Dąbrowie Górniczej.

Oddział posiada lokal w samym centrum Bielska-Białej, w zabytkowej kamienicy przy 
ul. 3 Maja 1. Na budynku znajduje się szyld Towarzystwa. Dyżury członków Zarządu i spotka
nia członków odbywały się w każdy czwartek.

W roku sprawozdawczym odbyło się walne zgromadzenie członków Oddziału (22.04.2015), 
podczas którego zatwierdzono sprawozdania za rok poprzedni.

W roku 2015 zorganizowano 63 wycieczki jedno-, dwu- i kilkudniowe. Były to wycieczki 
górskie w Beskid Makowski, Mały, Sądecki, Śląski, Wyspowy i Żywiecki, Bieszczady, Góry 
Stołowe, Góry Świętokrzyskie, Pieniny i Tatry oraz góry Czech (Beskidy Morawsko-Śląskie, 
Wysoki Jesionik) i Słowacji (Magura Orawska, Mała Fatra, Niżne Tatry, Wielka Fatra, Tatry), 
a także wycieczki krajoznawcze. Dojazd do miejsc docelowych odbywał się autokarami lub 
transportem własnym, a promocji wycieczek służyły afisze umieszczane w różnych punktach 
miasta. 17 wycieczek zostało dofinansowanych przez Gminę Bielsko-Biała w ramach realizacji 
zadania „Wycieczki w dobrym Towarzystwie”, na które Oddział otrzymał dotację w wysokości 
13 400 zł. Wszystkie wycieczki prowadzone były przez przewodników zrzeszonych w istnieją
cym przy naszym oddziale Kole Przewodników.

Członkowie Oddziału współorganizowali ponadto dwie wyprawy trekkingowe w Alpy, 
których celami były Gran Paradiso, Mont Blanc i masyw Monte Rosa.

W kwietniu 2015 r. zakończył się kurs dla kandydatów na przewodników górskich beskidz
kich. Spośród 15 osób, które zgłosiły się na niego w styczniu 2014 r., kurs ukończyły 4 osoby.

Ważnym aspektem działalności Oddziału była organizacja prelekcji, wystaw i spotkań 
z ludźmi gór. W lokalu Oddziału w roku 2015 zorganizowano 28 prelekcji o tematyce górskiej 
i podróżniczej, którym towarzyszyły pokaz slajdów bądź projekcja filmu.

W dalszym ciągu współpracowano z Bielskim Klubem Alpinistycznym oraz Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Buczkowicach. Efektem współpracy z BKA było wspólne wynajmowa
nie lokalu, prowadzenie wspólnej, liczącej ponad 200 pozycji biblioteki górskiej, a także współ- 
organizacja niezwykle popularnego cyklu „Wspaniały Świat Gór Wysokich”, w ramach którego 
odbyło się 11 imprez. W wyniku współpracy z buczkowickim GOK-iem zorganizowano w roku 
sprawozdawczym siedem prelekcji.
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Wycieczka dla dzieci na Rusinową Polanę w Tatrach Wysokich, 18.10.2015 (fot. Grzegorz Ryszawy)
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Kontynuowano współpracę z bielskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Akademii 
Techniczno-Humanistycznej oraz stowarzyszeniem Akademia Seniora, w którego wycieczkach 
uczestniczyli seniorzy z bielskiego oddziału PTT. Byliśmy także partnerem VIII Festiwalu 
Górskiego „Adrenalinium” w żywieckim kinie Janosik oraz współorganizowaliśmy jedną pre
lekcję w bielskim pubie Grawitacja Caffee.

W ramach współpracy transgranicznej organizowaliśmy wspólne wycieczki górskie i kra
joznawcze z sekcją turystyczną TJ Slavoj Czeski Cieszyn i TJ Sokol Czeski Cieszyn, a także 
uczestniczyliśmy w wydarzeniach słowackiego SVTS, które współpracuje z Polskim Towarzy
stwem Tatrzańskim.

Ważnym aspektem działalności Oddziału była ochrona przyrody. Po raz czwarty zorgani
zowaliśmy akcję „Sprzątamy Beskidy z PTT”, która w tym roku objęła tereny Beskidu Śląskiego, 
Małego i Żywieckiego. Patronat honorowy nad akcją objęli Marszałek Województwa Mało
polskiego Marek Sowa, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak oraz 
Prezes PTT Józef Haduch. W trakcie 5 wycieczek górskich połączonych z edukacją turystów 
posprzątano łącznie ponad 100 km szlaków, zabezpieczając 9810 litrów śmieci. W akcji wzięło 
udział 457 osób (większość więcej niż jeden raz), w tym 280 dzieci i młodzieży.

Wzięliśmy także udział w akcji „Czyste Tatry” oraz współpracowaliśmy z Babiogórskim 
Parkiem Narodowym, uczestnicząc w jesiennym liczeniu zwierząt oraz sprzątaniu szlaków w re
jonie Babiej Góry.

Oddział wydaje własny kwartalnik pt. „Biuletyn Informacyjny”, który wszyscy członkowie 
Oddziału otrzymują w wersji elektronicznej lub papierowej. W roku 2015 ukazały się cztery 
numery. Od lat w ramach działalności wydawniczej powielany jest także informator ZG PTT 

„Co słychać?”, który członkowie i sympatycy PTT mogą odebrać w lokalu.
W Bielsku-Białej działa Oddziałowa Komisja Weryfikacyjna GOT PTT, rozpatrująca wnio

ski o przyznanie odznak turystycznych PTT. W roku sprawozdawczym zweryfikowano 9 od
znak GOT PTT „Ku Wierchom”, 23 odznaki GOT PTT kat. II st. brązowy, 18 odznak GOT 
PTT kat. II st. srebrny, 5 odznak GOT PTT kat. II st. złoty, 5 odznak GOT PTT kat. I st. 
srebrny, 1 odznakę GOT PTT kat. I st. złoty, 6 odznak „Mały Szlak Beskidzki”, 2 odznaki 

„Główny Szlak Beskidzki”, 14 odznak „Korona Beskidów Polskich”, 8 odznak „Korona Beski
dów Czeskich” oraz 1 odznakę „Korona Beskidów Słowackich”.
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W ciągu roku zweryfikowano także odznaki uchwalone w roku 2014 przez Zarząd Oddzia
łu PTT w Bielsku-Białej: „Śladami bielskobialskiego PTT” - 6 odznak, „Tysięczniki Trzech 
Narodów” - 16 odznak (w tym 14 brązowych i 2 srebrne) oraz „Zamki Trzech Narodów” - 
10 odznak (w tym 5 brązowych i 5 srebrnych).

Bielsko-bialski oddział ma własną stronę internetową (www.bielsko.ptt.org.pl/), a informa
cje publikowane są również na portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com/ptt. 
bielsko.biala). W celu promocji organizowanych wydarzeń, informacje publikowane są również 
w miesięczniku „Pełna Kultura”, tygodniku „Kronika Beskidzka” oraz na portalach informa
cyjnych bb365.info i beskidzka24.pl.

Współpraca z Zarządem Głównym PTT, w którym funkcję członka pełni Tomasz Rakoczy, 
układała się dobrze. Szymon Baron był z kolei zastępcą przewodniczącego Głównego Sądu Ko
leżeńskiego. W ramach prac komisji Zarządu Głównego PTT Tomasz Rakoczy pełnił funkcję 
przewodniczącego komisji ds. promocji oraz wchodził w skład komisji ds. młodzieży, a Szymon 
Baron był członkiem komisji ds. internetu, ds. odznaczeń i członkostwa honorowego, ds. pro
mocji oraz ds. GOT PTT. Warto zaznaczyć również, że Szymon Baron był członkiem redakcji 
24. tomu „Pamiętnika PTT” oraz informatora „Co słychać?”.

25 września 2015 r. w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej odbyły się organizowane 
przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej obchody Światowego Dnia Turystyki. Jak co roku była to 
okazja do wręczenia wyróżnień osobom zasłużonym dla rozwoju turystyki w naszym mieście. 
W tym roku wśród wyróżnionych znalazł się Grzegorz Gierlasiński, z kolei Sebastian Nikiel 
zdobył II miejsce w XIV edycji konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane”.

Tego samego dnia w pszczyńskich Stajniach Książęcych odbyły się śląskie obchody Świato
wego Dnia Turystyki. Wśród wyróżnionych Dyplomami Marszałka Województwa Śląskiego za 
Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2015 roku znalazło się dwóch członków naszego Oddziału: 
Piotr Gawłowski i Miłosz Zelek.

Szymon Baron
Zarząd Oddziału:

2. Prezes: Baron Szymon, inż. metalurg, Buczkowice
3. Prezes honorowy*: Weigel Jan, inż. chemik, Bielsko-Biała (członek honorowy PTT)
4. Wiceprezes: Rakoczy Tomasz, kierownik magazynu, Jasienica
5. Wiceprezes: Nogaś Jan, inż. mechanik, Bielsko-Biała
6. Sekretarz: Talik Katarzyna, inż. ochrony środowiska, Rybarzowice
7. Skarbnik: Gierlasiński Łukasz, mechanik, Bielsko-Biała
8. Członek: Gierlasiński Grzegorz, nauczyciel, Bielsko-Biała
9. Członek: Kojder Dariusz, prac, fizyczny, Kęty
9. Członek: Ormaniec Grzegorz, elektromonter, Rybarzowice
11. Członek: Stawiarska-Slusarczyk Bogna, prac, umysłowy, Bielsko-Biała
12. Członek: Żydek Zygmunt, techn. poligrafii, Bielsko-Biała

* Prezes honorowy nie jest formalnie członkiem Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna:

13. Przewodniczący: Hałat Sławomir, elektroenergetyk, Kęty
14. Z-ca przewodniczącego: Bułka Roman, inż. mechanik, Bielsko-Biała
15. Sekretarz: Ziółko Andrzej, emeryt, Bielsko-Biała

Sąd Koleżeński:

16. Przewodniczący: Kwiatkowski Janusz, techn. elektryk, Bielsko-Biała
17. Z-ca przewodniczącego: Popowicz Andrzej, inż. mechanik, Bielsko-Biała
18. Sekretarz: Opyrchał Kazimierz, inż. rolnik, Bielsko-Biała (członek honorowy PTT)

Członkowie Oddziału:

19. Bara Andrzej, emeryt, Katowice
20. Baron Aniela, uczennica, Buczkowice
21. Baron Monika, pedagog rewalidacyjny, Buczkowice
22. Baron Zofia, uczennica, Buczkowice
23. Barteczko Ryszard, strażak, Ligota

24. Baścik Stanisław, emeryt, Bielsko-Biała
25. Biesik Tomasz, techn. mechanik, Bielsko-Biała
26. Biłko Wojciech, specjalista ds. kultury, Dębowiec
27. Brzeżny Stefan, emeryt, Pawłowice
28. Chądziński Dariusz, żołnierz, Opole
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29. Chrobak Andrzej, elektryk, Bielsko-Biała
30. Czechowicz Zbigniew, inż. elektryk, Bielsko-Biała
31. Drabek Jacek, informatyk, Kobiernice
32. Drabek Karolina, uczennica, Kobiernice
33. Dubianik Jan Tomasz, techn. proj. inst. san., 

Kędzierzyn Koźle
34. Duława Artur, student, Buczkowice
35. Duława Kornelia, historyk, Buczkowice
36. Duraj Jerzy, emeryt, Bielsko-Biała
37. Dziuba Sławomir, programista, Bielsko-Biała
38. Frączek Bogdan, emeryt, Katowice
39. Gawłowski Piotr, ekonomista, Jaworze
40. Georg Andrzej, prawnik, Ustroń
41. Gierlasińska Anna, rehabilitant, Bielsko-Biała
42. Gierlasińska Małgorzata, ogrodnik, Bielsko-Biała
43. Gieruszczak Anna, emeryt, Jasienica
44. Gili Aneta, urzędnik, Bielsko-Biała
45. Głażewski Andrzej, emeryt, Bielsko-Biała
46. Górawska Ewa, rehabilitant, Wrocław
47. Grabarczyk Konrad, b.d., Bielsko-Biała
48. Graca Jerzy, konstruktor, Bielsko-Biała
49. Grygierczyk-Ciupak Ewa, doradca zawodowy, 

Bielsko-Biała
50. Grzywa Ksenia, techn. hotelarz, Roczyny
51. Hańderek Ryszard, techn. mechanik, Bielsko-Biała
52. Heczko Szymon, zootechnik, Grodziec
53. Holerek Grzegorz, inż. włókiennik, Bielsko-Biała
54. Homa Anna, historyk, Bielsko-Biała
55. Homa Piotr, inż. informatyk, Bielsko-Biała
56. Honkisz Leszek, Pisarzowice
57. Jagiełka Robert, manager, Bystra
58. Jakieła Aleksandra, ekonomista, Bielsko-Biała
59. Jakieła Weronika, uczennica, Bielsko-Biała
60. Jasek Jolanta, techn. ekonomista,

Czechowice-Dziedzice
61. Jędrysik Irena Dorota, filolog, Bielsko-Biała
62. Kania Barbara, pedagog rewalidacyjny, Buczkowice
63. Kawka Bożena, techn. ekonomista, 

Czechowice-Dziedzice
64. Kittner Józef, techn. włókiennik, Cięcina
65. Kłaptocz Karolina, uczennica, Mazańcowice
66. Kłaptocz Tomasz, strażak, Mazańcowice
67. Klusek Bożena, grafik, Bielsko-Biała
68. Kojder Oliwia, uczennica, Kęty
69. Konkol Mariusz, prac, umysłowy, Tyczyn
70. Kowol Andrzej, rencista, Cieszyn
71. Krzempek Andrzej, sprzedawca, Bielsko-Biała
72. Krzesak Mirosław, b.d., Korbielów
73. Kubica Agnieszka, mgr turystyki, Buczkowice
74. Kudelska Dorota, inż. ochrony środowiska, 

Czechowice-Dziedzice
75. Kudelski Łukasz, informatyk, Ligota
76. Kulak Aleksandra, inż. chemik, Bielsko-Biała
77. Kulak Mirosław, inż. chemik, Bielsko-Biała
78. Kułyk Barbara, b.d., Bielsko-Biała
79. Kumorek Jarosław, filolog, Żywiec
80. Kupczak Małgorzata, prawnik, Bielsko-Biała
81. Kupis Adam, informatyk, Bielsko-Biała
82. Kurasz Krzysztof, górnik, Rybnik
83. Kwiatkowski Krzysztof, inż. elektryk, 

Bielsko-Biała
84. Malinowski Szymon Piotr, inż. geodeta, 

Bielsko-Biała
85. Małkowska Patrycja, inż. ochrony środowiska, 

Bielsko-Biała
86. Małkowski Marcin, energetyk, Bielsko-Biała

87. Marszałek Helena, emeryt, Bielsko-Biała
88. Matonóg Joanna, inż. ochrony środowiska, 

Bielsko-Biała
89. Michalak Teresa, technik, Bielsko-Biała
90. Mierzwa Wiesław, konstruktor, Sosnowiec
91. Morawski Wacław, emeryt, Pisarzowice
92. Mostowski Marcin, techn. analityk, Bielsko-Biała
93. Muras Ryszard, b.d., Czechowice-Dziedzice
94. Niemczyk Józef, techn. mechanik, Bestwina
95. Nikiel Sebastian, plastyk, Bielsko-Biała
96. Noman Stanisław, prac, umysłowy, Dublin

(Irlandia)
97. Obtułowicz Marta, urzędnik, Bielsko-Biała
98. Olma Joanna, urzędnik, Czechowice-Dziedzice
99. Opyrchał Aleksandra, emerytka, Bielsko-Biała
99. Opyrchał Mirosław, rencista, Bielsko-Biała
101. Ormaniec Patrycja, uczennica, Rybarzowice
102. Owczarek Bartosz, uczeń, Dąbrowa Górnicza
103. Owczarek Norbert, nauczyciel, Dąbrowa 

Górnicza
104. Owczarek Patryk, dziecko, Dąbrowa Górnicza
105. Parchański Jacek, prac, umysłowy, 

Czechowice-Dziedzice
106. Paszkiewicz-Pączkiewicz Małgorzata, 

nauczycielka, Bielsko-Biała
107. Porębski Włodzimierz, geolog, Katowice
108. Pyzara Anna, b.d., Radom
109. Rakoczy Alicja, pedagog, Jasienica
110. Rakoczy' Konrad, dziecko, Witkowice
111. Rusin Sylwia, przewodnik, Żywiec
112. Sarecki Zenon, inż. mechanik, Bielsko-Biała
113. Sieńczak Jan, techn. mechanik, 

Czechowice-Dziedzice
114. Skorupa Dariusz, ślusarz, Rybnik
115. Skowron Celina, emerytka, Bielsko-Biała
116. Słonka Robert, przewodnik, Żywiec
117. Soja Aneta, prac, socjalny, Bielsko-Biała
118. Stachowicz Jan, prof. dr hab. inż., Piekary’ Śląskie
119. Stawiarz Patryk, uczeń, Bielsko-Biała
120. Suchomska Agnieszka, tłumacz, Bielsko-Biała
121. Suchy’ Katarzyna, prac, administracji, 

Bielsko-Biała
122. Suszka Monika, b.d., Bielsko-Biała
123. Szatan Paweł, chatkowy, Glinka
124. Szupina Alojzy, emeryt, Cieszyn
125. Szyra Agata, uczennica, Wodzisław Śląski
126. Szyra Dariusz, policjant, Wodzisław Śląski
127. Ślusarczyk Wojciech, operator CNC, 

Bielsko-Biała
128. Śpiewak Witold, inż. chemik, Bielsko-Biała
129. Talik Lidia, specjalista ds. marketingu, Żywiec
130. Talik Paweł, uczeń, Rybarzowice
131. Talik Tomasz, elektronik, Rybarzowice
132. Tęsiorowska-Czajowska Aleksandra, lekarz 

stomatolog, Kęty
133. Tokarz Radosław, muzyk, Wrocław
134. Wachelka Witold, inż. włókiennik, Bestwina
135. Weigel Ewa, fizyk, Bielsko-Biała
136. Weigel Jacek, specjalista ds. marketingu, 

Bielsko-Biała
137. Wojnowska Agnieszka, inż. towaroznawstwa, 

Koblencja (Niemcy)
138. Żerdka Stanisław, emeryt, Czechowice-Dziedzice
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Koło PTT w Kozach
prezes: Miłosz Zelek
adres Koła: 43-340 Kozy, ul. Krakowska 2 
tek: 517-347-626 (Tomasz Węgrzyn) 
e-mail Koła: kozy@ptt.org.pl
strona internetowa: www.kozy.ptt.org.pl
Facebook: www.facebook.com/ptt.kozy

Rok 2015 był trzecim rokiem działalności Koła PTT w Kozach, które według stanu na koniec 
roku liczyło 23 członków oraz liczne grono sympatyków. Koło korzysta z lokalu w Domu Kul
tury usytuowanym w samym centrum Kóz, przy ul. Krakowskiej 2.

W roku sprawozdawczym zorganizowano 7 wycieczek górskich w Beskid Mały i Tatry, w tym 
organizowaną po raz trzeci z okazji Święta Niepodległości wycieczkę górską pt. „Biało-czerwone 
wędrowanie”, której celem była tym razem Kozia Góra. Ponadto członkowie i sympatycy regu
larnie brali udział w licznych wycieczkach organizowanych przez Oddział PTT w Bielsku-Białej.

Kontynuowany był cykl pokazów slajdów i filmów o tematyce podróżniczej (nie tylko gór
skiej) pt. „Z pierwszej ręki...”. W ramach tego przedsięwzięcia, którego organizatorem był Mi
łosz Zelek, odbyło się w koziańskim Pałacu Czeczów sześć wydarzeń. Informacje o cyklu były 
publikowane na portalach turystyczno-przyrodniczych, z kolei afisze eksponowano w kilkuna
stu punktach naszej gminy.

Ważnym wydarzeniem w życiu Koła była wystawa jubileuszowa z okazji Roku Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera, którą zorganizowano w koziańskim Domu Kultury.

„Biało-czerwone wędrowanie” na Kozią Górę, 11.11.2015 (fot. Grzegorz Ryszawy)
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Podobnie jak w poprzednich latach członkowie naszego Koła współorganizowali i uczest
niczyli w kolejnej edycji akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2015”. Członkowie Koła brali udział 
w sprzątaniu rejonów Babiej Góry (Beskid Żywiecki) oraz Hrobaczej Łąki (Beskid Mały).

Ponadto zorganizowano lub współorganizowano II Gminny Konkurs Wiedzy na temat Tatr, 
V Turniej Szachowy Gminy Kozy im. Władysława Honkisza, konkurs fotograficzny „Kadry 
z wakacyjnych podróży 2015” oraz konkurs dla dzieci i młodzieży „Przewodnik po Kozach”.

Koło PTT w Kozach ma w Internecie swoją stronę (www.kozy.ptt.org.pl/), którą zarządza 
Miłosz Zelek we współpracy z Przemysławem Pietkunem i Tomaszem Węgrzynem. Ma również 
fanpage na portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com/ptt.kozy), za pomocą 
którego promujemy organizowane przez nas imprezy. Nasz fanpage lubi ponad 480 osób.

W roku sprawozdawczym prezes Koła Miłosz Zelek został wyróżniony Dyplomem Mar
szałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2015 roku.

Tomasy Węgrzyn

Zarząd Koła:

138. Prezes: Zelek Miłosz, nauczyciel, Kozy
139. Wiceprezes: Węgrzyn Tomasz, fotograf, Kozy
140. Sekretarz: Kózka-Filarska Anna, nauczyciel, Kozy
141. Skarbnik: Marek Dariusz, księgowy, Kozy

Członkowie Koła:

142. Filarska Maria, uczennica, Kozy
143. Filarski Dariusz, policjant, Kozy
144. Filarski Filip, uczeń, Kozy
145. Kubień Małgorzata, pedagog, Bulowice
146. Młodzik Dariusz, uczeń, Porąbka
147. Nikiel Kamil, fotograf, Bielsko-Biała
148. Pietkun Anna, introligator, Kozy
149. Pietkun Jakub, dziecko, Kozy
150. Pietkun Natalia, uczennica, Kozy
151. Pietkun Przemysław, introligator, Kozy
152. Puchalska Wiktoria, uczennica, Kozy

153. Ryszawy Grzegorz, monter, Kozy
154. Ryszawy Igor, uczeń, Kozy
155. Ryszawy Maja, uczennica, Kozy
156. Tlałka Kamil, uczeń, Kobiernice
157. Węgrzyn Angelika, techn. technologii odzieży,

Kozy
158. Węgrzyn Marta, pedagog, Bujaków
159. Zawierucha Michał, informatyk, Kozy
160. Zelek Szymon, uczeń, Kozy

Szkolne Koło PTT „Diablaki” przy Szkole Podstawowej 
nr 18 im. Władysława Broniewskiego w Dąbrowie 
Górniczej
opiekun: Norbert Owczarek, e-mail: norbil977@poczta.onet.pl
adres Koła: 41-306 Dąbrowa Górnicza, Al. Józefa Piłsudskiego 73
teł.: (32) 264-13-00 (sekretariat SP18)
e-mail Koła: diablaki@onet.pl
strona internetowa: www.diablaki.com

Koło Miłośników Beskidów „Diablaki” powstało 13 lipca 2010 roku przy Szkole Podstawowej 
nr 18 im. Władysława Broniewskiego w Dąbrowie Górniczej. Nazwa pochodzi od Diablaka - 
najwyższego wierzchołka Babiej Góry (1725 m n.p.m.). Założycielem i opiekunem KMB „Dia
blaki” był Norbert Owczarek.
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Koło powstało oraz działało w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Poznaj Beskidy” pod Ho
norowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Honorowym Patronatem Śląskiego 
Kuratora Oświaty, Honorowym Patronatem Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego oraz 
wielu innych zacnych instancji.

Działalność Koła Miłośników Beskidów „Diablaki” została zauważona przez prasę, o czym 
świadczą liczne artykuły w kilku poczytnych periodykach. Za działalność turystyczno-krajo
znawczą naszego koła byliśmy wielokrotne uhonorowani dyplomami i pucharami. Byliśmy ini
cjatorami Ogólnopolskiej Kampanii „Góry Cooltury”.

Wiosną 2013 r. wzięliśmy udział w drugiej edycji akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT” organi
zowanej przez PTT O/Bielsko-Biała. Od tego momentu rozpoczęła się nasza aktywna współ
praca z tym oddziałem. Przez kolejne lata uczestniczyliśmy czynnie we wszystkich wycieczkach 
PTT O/Bielsko-Biała związanych z porządkami na górskich szlakach.

Działalność Ogólnopolskiej Akcji „Poznaj Beskidy”, w ramach której działało Koło, traciła 
stopniowo na spontaniczności i kreatywności w swoich działaniach. Zrodził się pomysł utwo
rzenia Szkolnego Koła PTT „Diablaki” na fundamentach Koła Miłośników Beskidów „Dia
blaki”. Udało się nam zainteresować tym pomysłem rodziców i uczniów związanych ze Szkołą 
Podstawową nr 18 w Dąbrowie Górniczej. Zebraliśmy kilkudziesięciu miłośników górskich 
wędrówek, którzy chcieli wstąpić do nowo powstającego SK PTT „Diablaki”.

Podczas zebrania Zarządu Oddziału PTT wBielsku Białej 13 listopada 2015 r. jednogłośnie 
podjęto decyzję o utworzeniu Szkolnego Koła PTT „Diablaki” przy Szkole Podstawowej nr 18 
im. Władysława Broniewskiego w Dąbrowie Górniczej. Przy okazji należy nadmienić, że nowo 
powstałe SK PTT „Diablaki” jest pierwszym w województwie śląskim szkolnym kołem Pol
skiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Zebranie inauguracyjne nowo powstałego Szkolnego Koła 
PTT „Diablaki” odbyło się 7 grudnia 2015 r.

Członkowie i sympatycy SK PTT Diablaki uczestniczyli w roku 2015 w ośmiu imprezach 
turystyki kwalifikowanej. W kolejności chronologicznej były to: Biskupia Kopa (Góry Opaw
skie), Szyndzielnia i Klimczok (Beskid Śląski), Babia Góra (Beskid Żywiecki), Hrobacza Łąka 
(Beskid Mały), Wysoka (Pieniny), Jaskinia Wierzchowska (Jura Krakowsko-Częstochowska), 
Łysica i Łysa Góra (Góry Świętokrzyskie) oraz Czupel (Beskid Mały).

Za aktywne i wyróżniające się uczestnictwo w akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2015” otrzy
maliśmy Puchar Marszałka Województwa Śląskiego oraz Dyplom od Pana Kazimierza Karol
czaka — Członka Zarządu Województwa Śląskiego.

Kontynuowaliśmy także rozpoczętą rok wcześniej ogólnopolską kampanię „Góry Cooltu
ry”. Jest to kampania społeczna zapoczątkowana przez Koło Miłośników Beskidów „Diablaki”, 
a kontynuowana przez Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Diablaki” działa
jące przy Szkole Podstawowej nr 18 w Dąbrowie Górniczej. Pomysł na jej przeprowadzenie jest 
wynikiem gorzkiej refleksji dotyczącej braku szeroko pojętej kultury na górskich szlakach (za
śmiecanie, hałas). Pragnieniem pomysłodawców kampanii jest przede wszystkim przywracanie 
pięknego (niestety odchodzącego do lamusa) zwyczaju pozdrawiania się podczas wędrówek oraz 
ograniczenia liczby śmieci pozostawianych w górach. Oficjalny fanpage Ogólnopolskiej Kampa
nii „Góry Cooltury” dostępny jest w Internecie pod adresem www.facebook.com/gorycooltury.

Wydawaliśmy także co kwartał „Biuletyn Informacyjny Koła Miłośników Beskidów «Dia- 
blaki»”, zawierający istotne wiadomości z życia i działalności naszego koła.

Norbert Owczarek

Zarząd Koła:

161. Prezes: Słomczyńska Weronika, uczennica, Dąbrowa Górnicza
162. Wiceprezes: Stochelski Maksymilian, uczeń, Dąbrowa Górnicza
163. Sekretarz: Maślanka Kaja, uczennica, Dąbrowa Górnicza
164. Skarbnik: Pucyk Sonia, uczennica, Dąbrowa Górnicza
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Członkowie Koła:

165. Błaszkiewicz Roksana, uczennica, Dąbrowa 
Górnicza

166. Cabaj Joanna, uczennica, Dąbrowa Górnicza
167. Cabaj Wojciech, uczeń, Dąbrowa Górnicza
168. Drożdż Karolina, uczennica, Dąbrowa Górnicza
169. Dzienniak Wiktor, uczeń, Dąbrowa Górnicza
170. Górczak Michał, uczeń, Dąbrowa Górnicza
171. Janas Adrian, uczeń, Dąbrowa Górnicza
172. Klin Hubert, uczeń, Dąbrowa Górnicza
173. Nykiel Krzysztof, uczeń, Dąbrowa Górnicza
174. Płaziński Grzegorz, uczeń, Dąbrowa Górnicza

175. Siemiątkowska Natalia, uczennica, Dąbrowa 
Górnicza

176. Słomczyński Konrad, uczeń, Dąbrowa Górnicza
177. Słoń Jagoda, uczennica, Dąbrowa Górnicza
178. Synowiec Aldona, uczennica, Dąbrowa Górnicza
179. Wiśniewski Kamil, uczeń, Dąbrowa Górnicza
180. Zasada Kinga, uczennica, Dąbrowa Górnicza
181. Zygmunt Paweł, uczeń, Dąbrowa Górnicza
182. Krysiak Patrycja, uczennica, Dąbrowa Górnicza
183. Pala Małgorzata, uczennica, Dąbrowa Górnicza

Opiekunem SK PTT „Diablaki” w Dąbrowie Górniczej jest Norbert Owczarek

Pamiątkowe zdjęcie członków SK PTT „Diablaki” z Dąbrowy Górniczej, 04.01.2016 (fot. Norbert Owczarek)

www.diaOMki.coRi
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Oddział w Chrzanowie
prezes: Remigiusz Lichota, e-mail: remigiusz-64@o2.pl
adres Oddziału: 32-500 Chrzanów, ul. Sokoła 24 pok.108 (I p.)
adres korespondencyjny: 32-500 Chrzanów, ul. Tadeusza Kościuszki 6/5
tel. kom.: 886-059-850
tel. kom.: 600-902-859 (Remigiusz Lichota)
e-mail Oddziału: chrzanow@ptt.org.pl
strona internetowa: www.chrzanow.ptt.org.pl
Facebook: www.facebook.com/ptt.chrzanow
(spotkania klubowe we wtorki i czwartki w godz. 17:00-18:00 w lokalu Oddziału)

Już ponad 26 lat trwa nieprzerwana działalność statutowa Oddziału PTT w Chrzanowie. Spro
wadza się ona głównie do organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych (autokarowych, 
pieszych, rowerowych i narciarskich), prelekcji, konkursów wiedzy o górach, sadzenia drzew, 
sprzątania gór i rajdów dla Szkolnych Kół PTT.

W roku sprawozdawczym zorganizowaliśmy 72 wycieczki, w tym 3 dwudniowe i jedną 
czterodniową, 52 wycieczki piesze, 11 wycieczek dla narciarzy, 3 wycieczki na sprzątanie Beski
dów oraz 9 wycieczek rowerowych. We wszystkich wycieczkach uczestniczyło 2068 osób. Były 
to wyjazdy krajowe oraz zagraniczne. Wycieczki górskie prowadzili przewodnicy z naszego 
Oddziału: Remigiusz Lichota, Józef Haduch, Adam Biel, Janusz Sadzikowski oraz Stanisław 
Trębacz. Wycieczki rowerowe i rajdy piesze prowadzili: Remigiusz Lichota, Paweł Gąsiorek, 
Rafał Gałaś oraz Józef Chrzan.

Drugą podstawową działalnością statutową Oddziału były prelekcje popularnonaukowe 
o tematyce krajoznawczej, prowadzone przez wybitnych ludzi gór, pracowników naukowych 
(UJ, UP, AGH, TPN), himalaistów, podróżników, przewodników i duchownych. Odbywały 
się one w każdą środę w okresach styczeń-kwiecień i październik-grudzień w sali odczytowej 
Miejskiego Domu Kultury w Chrzanowie.

W 2015 roku zorganizowaliśmy 27 prelekcji, w których uczestniczyło 1722 słuchaczy.
Oddział w 2015 r. współpracował prężnie z dziewięcioma Szkolnymi Kołami PTT. Działa

nia te owocowały wspólnymi wyjazdami krajoznawczymi, a także większą frekwencją młodzie
ży na prelekcjach. Młodzież aktywnie uczestniczyła w akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT” w rejo
nie Szyndzielni, Klimczoka, Babiej Góry oraz Hrobaczej Łąki. Młode pokolenie zaangażowało 
się także w sadzenie drzew z Nadleśnictwem Chrzanów. Techniką sadzenia w jamkę zasadzono 
100 sztuk sadzonek dwuletniej lipy drobnolistnej. Członkowie chrzanowskiego Oddziału wzięli 
udział w „EKO Rajdzie” promującym walory terenów zielonych powiatu chrzanowskiego.

W Czwartym i Piątym Powiatowych Rajdach na Orientację dla Szkolnych Kół PTT uczest
niczyło łącznie 430 osób. W Czwartym Powiatowym Konkursie Wiedzy o Górach „Beskid 
Śląski” dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz Szkolnych Kół Krajoznawczych 
PTT wzięło udział 14 szkół gimnazjalnych, 6 szkół ponadgimnazjalnych oraz 4 Szkolnych Kół
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Przed schronikiem w Wetlinie, 07.06.2015 (fot. Remigiusz Lichota)
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Krajoznawczych Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Podczas konkursu przedstawiliśmy 
film o członku naszego oddziału - Ryszardzie Pawłowskim - pt. Himalaiści w strefie śmierci.

17 października z okazji 150. rocznicy urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera Oddział zor
ganizował wystawę plenerową, połączoną z pokazem multimedialnym księdza Zbigniewa Pytla 
oraz występem zespołu Zielony Szlak. Ekspozycję tę przedstawiliśmy również 31 października 
w Zakładzie Karnym w Trzebini. Członkowie PTT Oddziału w Chrzanowie wzięli również 
udział w obchodach urodzin poety odbywających się w Ludźmierzu, Krakowie, Zakopanem 
oraz Jaworznie.

Społeczeństwo gminy Chrzanów jest na bieżąco informowane o działalności Oddziału po
przez stronę internetową (www.chrzanow.ptt.org.pl), dwie strony na portalu spolecznościowym 
Facebook i pocztę elektroniczną (chrzanow@ptt.org.pl) prowadzone przez Marcina Rysia oraz 
Remigiusza Lichotę. Wiadomości zamieszczane są również w lokalnych gazetach i telewizji, 
a na prelekcjach często gościmy dziennikarzy, którzy przeprowadzają wywiady z prelegentami. 
Komunikaty o naszych imprezach ogłaszane są też na stronach internetowych Urzędu Miej
skiego, Małopolskiej Informacji Turystycznej, szkół naszego powiatu oraz w parafiach chrza
nowskich. Można je również znaleźć na tablicach informacyjnych Miejskich Ośrodków Kultury. 
Oddział ma też numer telefonu, pod który można dzwonić codziennie w godzinach 8.00—20.00 
(886-059-850).

Mamy 14 przewodników górskich i wysokogórskich, a także 14 przewodników GOT PTT.
W 2015 roku Komisja GOT PTT zweryfikowała 32 odznaki małe brązowe GOT, 23 od

znaki małe srebrne GOT, 14 odznak małych złotych GOT, 10 odznak dużych srebrnych GOT, 
4 odznaki duże złote GOT, 33 odznaki GOT PTT „Ku Wierchom”, 80 odznak Małego Szlaku 
Beskidzkiego, 8 odznak Głównego Szlaku Beskidzkiego, 5 odznak Głównego Szlaku Sudec
kiego, 40 odznak KBP, 16 odznak KBC, 7 odznak KBS oraz 3 odznaki WKB. W 2015 roku 
zweryfikowano w sumie 275 odznak PTT.

Wśród innych form działalności statutowej Oddziału warto wymienić: wydawanie i wpro
wadzanie do powszechnego użytku książeczek GOT PTT, OKT PTT „Mały Szlak Beskidzki” 
i OKT PTT „Główny Szlak Beskidzki” oraz książeczek i odznak Wielkiej Korony Beskidów. 
W tym roku wprowadziliśmy nową książeczkę odznaki Głównego Szlaku Sudeckiego.

Prowadzimy bibliotekę oddziałową, w której zgromadziliśmy m.in. przewodniki turystycz
ne, monografie, mapy i inną literaturę o tematyce turystycznej.
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Członkowie naszego Oddziału wchodzą w skład Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej 
oraz Sądu Koleżeńskiego Zarządu Głównego. Józef Haduch jest prezesem Zarządu Głównego, 
Remigiusz Lichota jest wiceprezesem ZG i przewodniczącym Komisji ds. GOT PTT oraz do 
spraw młodzieży, Joanna Gąsiorek jest skarbnikiem ZG PTT, Marcin Ryś jest członkiem Głów
nej Komisji Rewizyjnej, a Paweł Gąsiorek członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego PTT. Wy
żej wymienieni uczestniczyli regularnie w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium.

18 stycznia 2015 r. odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyło 
45 osób. W trakcie spotkania zorganizowaliśmy dwa konkursy wiedzy o górach oraz pokaz 
multimedialny imprez zorganizowanych w 2014 roku.

Remigiusz Lichota

Zarząd Oddziału:

2. Prezes: Lichota Remigiusz, Chrzanów
3. Sekretarz: Ryś Bogumił, Chrzanów
4. Skarbnik: Ryś Marcin, Chrzanów
5. Członek: Kołacz Janusz, Chrzanów
6. Członek: Kornecki Marcin, Chrzanów
7. Członek: Marcinek Andrzej, Chrzanów
8. Członek: Stojak Ireneusz, Chrzanów
9. Członek: Szkowron Kacper, Chrzanów

Komisja Rewizyjna:

9. Przewodniczący: Haduch Józef, Jaworzno
11. Z-ca przewodniczącego: Ryńca Mariusz, Chrzanów
12. Sekretarz: Kurowski Wiesław, Chrzanów
13. Członek: Gąsiorek Paweł, Trzebinia

Sąd Koleżeński:

14. Przewodniczący: Jopek Bożena, Chrzanów
15. Sekretarz: Biel Adam, Chrzanów
16. Członek: Zając Stanisław, Chrzanów

Członkowie Oddziału:

16. Adamowicz Danuta, Chrzanów
17. Bartosik Aleksandra, Karniowice
18. Bogusz Anna, Chrzanów
19. Bujak Antoni, Chrzanów
20. Bujak Szymon, Chrzanów
21. Chrzan Józef, Trzebinia
22. Ciaputa Andrzej, Chrzanów
23. Ciaputa Maria, Chrzanów
24. Daca Elżbieta, Chrzanów
25. Dubiel Jolanta, Bukowno
26. Dubiel Paulina, Bukowno
27. Dubiel Roksana, Bukowno
28. Dudek Mieczysław, Młoszowa
29. Dymek Michał, Chrzanów
30. Dziąba Małgorzata, Chełmek
31. Dziąba Marzena, Chełmek
32. Dziąba Roman, Chełmek
33. Dzwonkowicz Ewa, Chrzanów
34. Dzwonkowicz Krzysztof, Chrzanów
35. Feliksik Dorota, Myślachowicę
36. Fusiek-Kot Edyta, Chrzanów
37. Gałaś Agnieszka, Chrzanów
38. Gąsiorek Joanna, Trzebinia
39. Gębicka Ewa, Chrzanów
40. Głośna Teresa, Olkusz
41. Głowacz-Pyzio Bernadetta, Chrzanów
42. Golenia Amadeusz, Trzebinia
43. Górecki Andrzej, Chrzanów

44. Górnicka Olga, Alwernia
45. Górnicki Adam, Alwernia
46. Grochal Maria, Chrzanów
47. Gumułka Aneta, Chełmek
48. Guzik Katarzyna, Jaworzno
49. Gwóźdź Norbert, Chrzanów
50. Hajda Joanna, Libiąż
51. Hodur Zbigniew, Zagórze
52. Ilczuk Marcin, Sadowne
53. Jakubiec Grażyna, Libiąż
54. Janus Dariusz, Trzebinia
55. Jeleń Zygmunt, Chrzanów
56. Karbownik Stanisław, Balin
57. Kasprzyk Marian, Myślachowicę
58. Kawa Dariusz, Chrzanów
59. Korzonek Małgorzata, Chrzanów
60. Kowalczyk Anna, Jaworzno
61. Kowalski Krzysztof, Warszawa
62. Krawczyk Tomasz, Chrzanów
63. Krawczyk-Pałka Agnieszka, Myślachowicę
64. Kruczek Jerzy, Libiąż
65. Kruczek Katarzyna, Libiąż
66. Krzystek Zbigniew, Alwernia
67. Leżuch Justyna, Trzebinia
68. Lichota Anna, Chrzanów
69. Malczyk Władysława, Dulowa
70. Manikowski Sławomir, Kędzierzyn Koźle
71. Markiewicz Katarzyna, Chrzanów
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72. Mazur Bożena, Jaworzno
73. Michalski Tomasz, Legnica
74. Miklas Andrzej, Balin
75. Molenda Ewa, Klucze
76. Molenda Stanisław, Klucze
77. Molendowicz Władysław, Chrzanów
78. Moskała Barbara, Żarki
79. Moskała Paweł, Trzebinia
80. Murzyn Grzegorz, Chrzanów
81. Myrlak Oliwier, Chrzanów
82. Niechciał Jarosław, Jaworzno
83. Nocoń Lidia, Olkusz
84. Oczkowski Jan, Chrzanów
85. Ozimińska Zuzanna, Chrzanów
86. Pałka Jan, Myślachowice
87. Pałka Władysława, Piła Kościelecka
88. Pater Małgorzata, Chrzanów
89. Pawłowski Ryszard, Katowice
90. Paździora Jerzy, Bielsko-Biała
91. Pękala Rafał, Trzebinia
92. Piórko Jakub, Chrzanów
93. Piszczek Zenon, Chrzanów
94. Piwczyk Marek, Chrzanów
95. Poręba Jan, Chrzanów
96. Pozzi Marek, Bytom
97. Prażmowski Dariusz, Kraków
98. Pudełek Andrzej, Krzeszowice
99. Pytel Zbigniew, Białka Tatrzańska
100. Pyzio Marek, Chrzanów

101. Rowiński Mirosław, Chrzanów
102. Rozmus Marcin, Chrzanów
103. Rychlewski Krzysztof, Olkusz
104. Ryś Józef, Chrzanów
105. Ryś Stanisława, Chrzanów
106. Sadzikowski Janusz, Trzebinia
107. Sarna Mateusz, Jaworzno
108. Siennicki Ryszard, Warszawa
109. Smółka Maciej, Filipowice
110. Szczepański Michał, Warszawa
111. Szlachcic Adam, Chrzanów
112. Szyiński Krzysztof, Jaworzno
113. Tatuśko Joanna, Lubień
114. Trębacz Stanisław, Chrzanów (członek honorowy 

PTT)
115. Wasil Danuta, Balin
116. Wasil Stanisław, Balin
117. Wiącek Alicja, Luszowice
118. Wielicki Krzysztof, Dąbrowa Górnicza (członek 

honorowy PTT)
119. Wilczak Przemysław, Bobrek
120. Wilk Anna, Chrzanów
121. Wojna Barbara, Olkusz
122. Woskowicz Gabriela, Głogów
123. Woźniak Alicja, Chrzanów
124. Zientara Krystyna, Libiąż
125. Źródłowska Urszula, Chorzów
126. Żmuda Jakub, Chrzanów

Szkolne Koło Krajoznawcze PTT
przy I LO im. Stanisława Staszica w Chrzanowie
opiekun: Barbara Wawrzyniak, e-mail: bkasperczyk@poczta.fm
adres Koła: 32-500 Chrzanów, ul. Piłsudskiego 14
tel. kom.: 502-161-417 (Barbara Wawrzyniak)
Facebook: www.facebook.com/pages/Kolo-Krajoznawcze-PTT-
-przy-I-LO-w-Chrzanowie/105136826219626

Ważnym elementem pracy w tym roku był udział członków Koła w projekcie „Swoje poznajcie, 
cudze chwalcie” finansowanym przez FIO Małopolska wraz ze słuchaczami UTW w Chrza
nowie oraz członkami SKKT PTTK „Cepry” przy Szkole Podstawowej z oddziałami integra
cyjnymi nr 1 w Chrzanowie. Pierwszym spotkaniem uczestników projektu były warsztaty, inte
gracyjne (piknik), które odbyły się w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym w Olszynach (23.06). 
Zakończenie projektu odbyło się 13 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 w Chrzanowie.

Uczniowie wzięli udział w IV i V Powiatowych Rajdach na Orientację (20.03 i 22.09). W je
siennym rajdzie nasi uczniowie zajęli trzecie miejsce w rywalizacji drużynowej szkół ponadgim- 
nazjalnych.

Podczas Ekologicznej Akcji Sadzenia Drzew z PTT O/Chrzanówi Nadleśnictwem Chrza
nów (28.03) nasze kolo reprezentowało 5 osób.

5 września wybraliśmy się do Muzeum Afrykanistycznego w Olkuszu oraz na Pustynię 
Błędowską. 26 września wzięliśmy udział w XXXIV Rajdzie Rodzinnym SP z Ol nr 1 w Chrza
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nowie, a 30 września uczestniczyliśmy w prowadzonym przez pana Kamila Bogusza spacerze 
po Chrzanowie pt. „Szlakiem chrzanowskich Żydów”.

5 października w I LO w Chrzanowie odbyła się prelekcja „New York, Waszyngton, Niaga- 
ra”. Pani Teresa Bigaj prezentowała zdjęcia ze swojej podróży do Stanów Zjednoczonych.

14 października uczestniczyliśmy w prelekcji organizowanej przez PTT O/Chrzanów. Pan 
Adam Kasperkiewicz pokazał nam wiele przepięknych fotografii ze swojej wyprawy do Chin. 
28 października pani Teresa Bigaj zaprosiła nas na wykład dotyczący przyrody Gór Skalistych.

19 listopada uczestniczyliśmy w IV Konkursie Wiedzy o Górach.

Barbara Wawrzyniak

Zarząd Koła:

127. Prezes: Wawrzyniak Barbara, Chrzanów
128. Sekretarz: Mamica Joanna, Balin
129. Skarbnik: Daszyk Robert, Chrzanów

Członkowie Oddziału:

130. Bebak Weronika, Libiąż
131. Chrostek Edyta, Chrzanów
132. Ćwikła Joanna, Młoszowa
133. Głowacz Paweł, Myślachowice
134. Góralczyk Nikolina, Chrzanów
135. Iwanek Paulina, Libiąż
136. Karlikowska Klaudia, Jaworzno
137. Kidawska Katarzyna, Płaza
138. Kłaput Aleksandra, Jaworzno
139. Knapik Kaludia, Kwaczała
140. Kozub Mateusz, Chrzanów
141. Kubicz Klaudia, Chrzanów
142. Kulczyk Nikola, Chrzanów

143. Lempart Michał, Trzebinia
144. Lipińska Natalia, Zagórze
145. Michalski Mateusz, Jaworzno
146. Morawiec Anna, Chrzanów
147. Obrok Paweł, Balin
148. Ochman Patrycja, Libiąż
149. Palka Krzysztof, Chrzanów
150. Porzucek Monika, Młoszowa
151. Poznańska Maria, Libiąż
152. Scherer Natalia, Mętków
153. Sroka Dominik, Chrzanów
154. Sroka Wiktoria, Babice
155. Wierzbic Krystian, Chrzanów
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Reprezentacja SKK PTT przy I LO w Chrzanowie podczas V Powiatowego Rajdu na Orientację, 22.09.2015 
(fot. Barbara Wawrzyniak)
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Szkolne Koło Krajoznawcze PTT przy II LO 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie
opiekun: Katarzyna Pilch, e-mail: kapilch@interia.pl
adres Koła: 32-500 Chrzanów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 19
tel. kom.: 600-067-168 (Katarzyna Pilch)

Dnia 20 marca członkowie Koła brali udział w V Powiatowym Rajdzie na Orientację dla Szkol
nych Kół Krajoznawczych PTT Oddziału w Chrzanowie w rejonie Pogorzyc. W Rajdzie wzięło 
udział 13 drużyn dwuosobowych. Dnia 25 kwietnia członkowie Koła brali udział w sprzątaniu 
Beskidów z PTT w rejonie Klimczoka (Beskid Śląski), a 29 września odbyli warsztaty terenowe 
z zakresu geografii fizycznej na poziomie rozszerzonym w Dolinie Kościeliskiej. W dniu 19 listo
pada członkowie Koła uczestniczyli w IV Konkursie Wiedzy o Górach organizowanym przez 
PTT w Chrzanowie. W konkursie brało udział 4 uczniów II LO pod opieką Katarzyny Pilch.

W ciągu roku 2015 członkowie Koła uczestniczyli w wykładach i prelekcjach multimedial
nych organizowanych przez PTT w Chrzanowie.

Katarzyna Pilch

Zwycięzcy IV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Górach z SKK PTT przy 2LO w Chrzanowie 
(fot. Remigiusz Lichota)

Zarząd Koła:

156. Prezes: Pilch Katarzyna, Oświęcim
157. Sekretarz: Sojka Mirosława, Pogorzyce
158. Skarbnik: Woskowicz Gabriela, Pogorzyce
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Członkowie Oddziału:

159. Augustynek Karolina, Okleśna
160. Baca Karolina, Libiąż
161. Baliś Gabriela, Żarki
162. Bańkowska Klaudia, Jaworzno
163. Białas Arkadiusz, Chrzanów
164. Brzóska Katarzyna, Chrzanów
165. Buła Michał, Pogorzyce
166. Cyran Kamila, Zagórze
167. Czuper Anna, Płaza
168. Fudali Paweł, Pogorzyce
169. Gałaś Adrian,Chrzanów
170. Głowicka Marta, Libiąż
171. Kępka Karolina, Luszowice
172. Krenich Partycja, Dulowa
173. Kwiecień Natalia, Płaza
174. Legutko Martyna, Chrzanów
175. Lewiński Piotr, Chrzanów
176. Macuda Natalia, Żarki
177. Mazgaj Andżelika, Chrzanów

178. Moskała Iwona, Zagórze
179. Naspińska Agnieszka, Chrzanów
180. Nowak Dominika, Kwaczała
181. Okońska Adrianna, Piła Kościelecka
182. Otrębska Barbara, Chrzanów
183. Pająk Justyna, Jankowice
184. Patyk Ewelina, Libiąż
185. Ptasiński Rafał, Chrzanów
186. Rochniak Patryk, Pogorzyce
187. Sęk Karolina, Regulice
188. Tabaka Natalia, Libiąż
189. Tomaszek Mateusz, Alwernia
190. Turek Marek, Nieporaz
191. Urbański Rafał, Chrzanów
192. Waligóra Klaudia, Chrzanów
193. Weis Karina, Libiąż
194. Wierzbic Kamil, Żarki
195. Zięba Paweł, Pogorzyce

Szkolne Koło Krajoznawcze PTT „Raki” 
przy Publicznym Gimnazjum nr 1 
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Chrzanowie
opiekun: Urszula Nagórzańska-Róg, e-mail: ula_rog@interia.pl 
adres Koła: 32-500 Chrzanów, ul. Zielona 15
teł. kom.: 606 733 832
Facebook: www.facebook.com/SKKPTTwPGl

Po trzyletniej kadencji Koła odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym z no
wym rokiem szkolnym zmienili się opiekunowie SKK PTT. Prezesem została wybrana Urszula 
Nagórzańska-Róg, sekretarzem Joanna Potoczek, a skarbnikiem Alina Wróbel.

Członkowie SKK PTT „Raki” w roku sprawozdawczym brali udział w zimowym wejściu 
na Baranią Górę, wycieczce na Turbacz, IV i V Powiatowych Rajdach na Orientację, IV Powia
towym Konkursie Wiedzy o Górach „Beskid Śląski” oraz prelekcjach organizowanych przez 
Oddział PTT w Chrzanowie.

\Jrs%ula Nagórzańska-Róg

Zarząd Koła:

196. Prezes: Nagórzańska-Róg Urszula, Chrzanów
197. Skarbnik: Wróbel Alina, Chrzanów
198. Sekretarz: Potoczek Joanna, Chrzanów

Członkowie Oddziału:

199. Babiarz Piotr, Chrzanów
200. Burek Nina, Chrzanów
201. Gacia Kacper, Chrzanów
202. Gładysek Dawid, Balin
203. Jamrozik Gabriela, Balin

204. Jendrys Julia, Chrzanów
205. Nazim Elwira, Chrzanów
206. Skoczylas Aleksandra, Balin
207. Śledziński Kacper, Balin
208. Tataruch Weronika, Balin

376

mailto:ula_rog@interia.pl
http://www.facebook.com/SKKPTTwPGl


Szkolne Koło Krajoznawcze PTT przy Zespole Szkół nr 1 
z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie
opiekun: Edyta Szczurek, e-mail: edyta.szczurek@gmail.com
adres Koła: 32-500 Chrzanów, ul. Podgórska 8c
tel. kom.: 733-607-369 (Edyta Szczurek)

Dnia 20 marca nasze Szkolne Koło PTT wzięło udział w IV Powiatowym Rajdzie na Orientację 
Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT Oddział w Chrzanowie.

W sobotę 20 czerwca odbyła się finałowa wycieczka w ramach akcji „Sprzątamy Beskidy 
z PTT 2015”.

Dnia 22 września odbyła się kolejna edycja Powiatowego Rajdu na Orientację. Tym razem 
uczestnicy poznawali teren okolicy Osiedla Stella w Chrzanowie. To już piąte spotkanie, a nasza 
drużyna po raz kolejny stanęła na najwyższym miejscu podium, zarówno drużynowo, jak i indy
widualnie w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów. Jesteśmy niezwykle dumni z tego faktu.

Edyta S^c^urek

Zarząd Koła:

209. Prezes: Szczurek Edyta, Chrzanów
210. Sekretarz: Tomaszewska Bożena, Chrzanów
211. Skarbnik: Grzybek Małgorzata, Chrzanów
212. Członek: Szczurek Kacper, Chrzanów

Członkowie Oddziału:

213. Biel Aleksandra, Chrzanów
214. Celarek Emilia, Chrzanów
215. Córa Konrad, Chrzanów
216. Dyląg Emilia, Trzebinia
217. Głowacz Oliwia, Chrzanów
218. Grabania Maksymilian, Chrzanów
219. Gradus Marcin, Chrzanów
220. Gwizdała Wiktoria, Chrzanów
221. Hodur Martyna, Pogorzyce
222. Idkowiak Sebastian, Chrzanów
223. Jakubowski Filip, Chrzanów
224. Jarosz Mikołaj, Pogorzyce
225. JędrykaJan, Chrzanów
226. Kaletka Eryka, Chrzanów
227. Klain Julia, Chrzanów
228. Kocot Kamila, Trzebinia
229. Konopacka Małgorzata, Chrzanów
230. Kopeć Arkadiusz, Zagórze
231. Kot Mateusz, Chrzanów
232. Kuzia Paulina, Chrzanów
233. Legieć Zofia, Chrzanów
234. Maciaś Małgorzata, Chrzanów
235. Murawski Damian, Chrzanów
236. Mysiura Paweł, Chrzanów
237. Nowakowski Dominik, Chrzanów
238. Paczyński Mateusz, Chrzanów
239. Podmokły Klaudia, Chrzanów

240. Przystalski Szymon, Płaza
241. Rajca Luiza, Trzebinia
242. Rzok Wiktoria, Trzebinia
243. Sękowska Dorota, Chrzanów
244. Sitko Filip, Myślachowice
245. Solowski Patryk, Chrzanów
246. Starzykiewicz Oskar, Płaza
247. Szczurek Igor, Chrzanów
248. Szczurek Jakub, Chrzanów
249. Szczurek Mikołaj, Chrzanów
250. Szczurek Natalia, Chrzanów
251. Szot Wiktor, Chrzanów
252. Szulikowski Patryk, Chrzanów
253. Środa Kacper, Chrzanów
254. Taborska Partycja, Chrzanów
255. Trenda Zofia, Chrzanów
256. Urbańczyk Aleksandra, Pogorzyce
257. Urbański Tomasz, Zagórze
258. Wiliński Jakub, Chrzanów
259. Wojtas Karol, Chrzanów
260. Wojtaszewski Oskar, Chrzanów
261. Zając Partycja, Chrzanów
262. Ziomek Kacper, Chrzanów
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Laureaci IV Powiatowego Rajdzu na Orientację z SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie (fot. Edyta Szczurek)

Szkolne Koło Krajoznawcze PTT
przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie
opiekun: Aldona Kozak, e-mail: k_kozak@vp.pl
adres Kola: 32-500 Chrzanów, ul. Fabryczna 27
tel. kom.: 694-017-698 (Aldona Kozak)

20 marca uczestniczyliśmy w IV Powiatowym Rajdzie na Orientację Szkolnych Kół Krajo
znawczych PTT Oddziału w Chrzanowie, który odbył się w rejonie Pogorzyc. 28 marca miała 
miejsce ekologiczna akcja sadzenia drzew przez młodzież Szkolnych Kół Polskiego Towarzy
stwa Tatrzańskiego Oddziału w Chrzanowie. Wzięliśmy też czynny udział w Akcji „Sprzątamy 
Beskidy z PTT 2015”. Finałowe sprzątanie miało miejsce w rejonie Hrobaczej Łąki (20 czerw
ca). 22 września odbył się V Powiatowy Rajd Na Orientację. Po raz kolejny nasza reprezentacja 
okazała się najlepsza spośród szkół ponadgimnazjalnych!

17 października miały miejsce obchody 150. rocznicy urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera.
19 listopada odbył się IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach pod hasłem „Beskid Śląski” 

zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie, Powiatowe 
Centrum Edukacyjne w Chrzanowie we współpracy z Urzędem Miasta Chrzanów.

A/dona Ko^ak

Zarząd Koła:

263. Prezes: Kozak Aldona, Chrzanów
264. Sekretarz: Wielgus Anna, Chrzanów
265. Skarbnik: Issakiewicz Maria, Chrzanów

Członkowie Oddziału:

266. Bieńko Tomasz, Chrzanów
267. Czub Dariusz, Chrzanów
268. Kuczowski Gracjan, Chrzanów
269. Liszka Paweł, Chrzanów
270. Oczkowski Piotr, Chrzanów

271. Oratowska Kinga, Chrzanów
272. Rusek Sebastian, Chrzanów
273. Sądecki Kamil, Okleśna
274. Siemek Weronika, Chrzanów
275. Żbik Piotr, Chrzanów
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PTT Oddział w Chrzanowie

*

Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze SKK PTT przy PCE w Chrzanowie (fot. Remigiusz Lichota)

Szkolne Koło Krajoznawcze PTT 
przy Zespole Szkół w Jankowicach
opiekun: Agnieszka Jedynak, e-mail: agnieszkajot@wp.pl
adres Koła: Zespół Szkół w Jankowicach, 32-551 Babice, ul. Stanisława Staszica 5 
tel. kom.: 698-310-447 (Agnieszka Jedynak)

Dnia 21 marca członkowie Koła brali udział w IV Powiatowym Rajdzie na Orientację dla 
Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT Oddziału w Chrzanowie. W Rajdzie wzięły udział 3 dru
żyny dwuosobowe z naszego Koła. W maju członkowie Koła wzięli udział w wyciecze na Gęsią 
Szyję w Tatrach. W listopadzie członkowie Kola uczestniczyli w IV Konkursie Wiedzy o Gó
rach organizowanym przez PTT w Chrzanowie. W konkursie brało udział 2 uczniów pod opie- 
kąjoanny Lelito-Pajor.

.Agnieszka Jedynak

Zarząd Koła:

276. Prezes: Jedynak Agnieszka, Chrzanów
277. Sekretarz: Szyndler-Sakjueiro Joanna, Chrzanów
278. Skarbnik: Kuchta Joanna, Jankowice
279. Członek: Berny Jan, Jankowice
280. Członek: Ryś Aleksandra, Olszyny
281. Członek: Szala Gabriel, Jankowice

Członkowie Oddziału:

282. Dobranowski Bartłomiej, Olszyny
283. Gola Amadeusz, Olszyny
284. Kaszuba Bartosz, Olszyny
285. Kaszuba Dawid, Olszyny
286. Kozak Agnieszka, Jankowice

287. Kurzak Aleksandra, Olszyny
288. Marchańska Alicja, Jankowice
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Szkolne Koło Krajoznawcze PTT
przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Libiążu
opiekun: Halina Gwóźdź, e-mail: halgwo@gmail.com
adres Koła: 32-590 Libiąż, ul. Paderewskiego 2
tel. kom.: 794-754-393 (Halina Gwóźdź)

W roku sprawozdawczym członkowie SKK PTT wzięli udział w rajdzie ekologicznym „Sprzą
tanie Beskidów z PTT” w rejonie Szyndzielni i Klimczoka w Beskidzie Śląskim (16.05) oraz 
IV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Górach (22.09). W V Powiatowym Rajdzie na Orientację 
Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT Oddziału w Chrzanowie (22.09) udział wzięło 15 człon
ków Koła, a w kategorii drużynowej zajęliśmy II miejsce.

Ha/ina

Zarząd Koła:

289. Prezes: Gwóźdź Halina, Libiąż
290. Sekretarz: Boroń Małgorzata, Libiąż
291. Skarbnik: Duda Dawid, Libiąż

Członkowie Oddziału:

292. Baran Wiktoria, Libiąż
293. Bojanowicz Matylda, Libiąż
294. Bojda Dawid, Libiąż
295. Borowna Kamila, Libiąż
296. Cholewa Szymon, Libiąż
297. Cyktor Jakub, Chełmek
298. Dekarz Dawid, Libiąż
299. Domanus Marek, Libiąż
300. Domanus Renata, Libiąż

301. Dunaj Anna, Libiąż
302. Dziedzic Laura, Libiąż
303. Frosik Paulina, Libiąż
304. Głąb Gabriela, Żarki
305. Głogowska Jagoda, Libiąż
306. Gucik Jakub, Żarki

Zdobywcy II miejsca na V Powiatowym Rajdzie na Orientację z SKK PTT w Libiążu, 22.09.2015 
(fot. Remigiusz Lichota)
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Szkolne Koło Krajoznawcze PTT
przy Szkole Podstawowej w Myślachowicach
opiekun: Małgorzata Wojtkowska, e-mail: gohawoj@gmail.com
adres Koła: Dom Kultury w Myślachowicach, 32-543 Myślachowice, ul. Trzebińska 
tel. kom.: 506-749-551 (Małgorzata Wojtkowska)

W IV Powiatowym Biegu na Orientację wzięło udział 18 uczniów SKK wraz z uczniami nie- 
zrzeszonymi w Kole. Impreza odbyła się 20 marca w okolicy Pogorzyc w Chrzanowie. Człon
kowie Szkolnego Koła Krajoznawczego PTT w Myślachowicach wzięli udział w akcji sadzenia 
drzew przez młodzież szkolą. Młodzież spotkała się 28 marca na wyznaczonym terenie w oko
licach dzielnicy Chrzanowa Źrebce. Nasi członkowie brali udział w sadzeniu drzewek po raz 
pierwszy. Dnia 22 września odbył się V Powiatowy Rajd na Orientację, który zgromadził 18 
uczestników z Myślachowic. Impreza odbywała się na terenie dzielnicy Chrzanowa w Stelli.

Małgorzata Wojtkowska

Zarząd Koła:

307. Prezes: Wojtkowska Małgorzata, Trzebinia
308. Sekretarz: Kaczara Katarzyna, Myślachowice
309. Skarbnik: Muskała Jolanta, Myślachowice

Członkowie Oddziału:

310. Bandzarewicz Dawid, Myślachowice
311. Brzózka Natalia, Myślachowice
312. Ciołczyk Filip, Myślachowice
313. Cyran Michał, Myślachowice
314. Dębiec Julia, Myślachowice
315. Dobosz Dominik, Myślachowice
316. Drabik Julia, Myślachowice
317. Fila Zuzanna, Myślachowice
318. Gałecki Jakub, Myślachowice
319. Gąsior Wiktoria, Myślachowice
320. Gwizdała Oskar, Myślachowice
321. Jerdonek Mateusz, Myślachowice

322. Jochymek Natalia, Myślachowice
323. Kania Konrad, Myślachowice
324. Kowal Karolina, Myślachowice
325. Lasoń Angelika, Myślachowice
326. Lasoń Bartosz, Myślachowice
327. Marcela Wojciech, Myślachowice
328. Markiewicz Mateusz, Myślachowice
329. Mueller Natalia, Myślachowice
330. Pająk Dawid, Myślachowice
331. Saczka Aleksander, Myślachowice
332. Uroda Hubert, Myślachowice
333. Warzocha Jakub, Myślachowice

Szkolne Koło Krajoznawcze PTT przy Zespole Szkół
Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
opiekun: Edyta Gut-Pląder, e-mail: emplader@neostrada.pl
adres Koła: 32-540 Trzebinia, ul. Krakowska 12
tel. kom.: 500-695-905 (Edyta Gut-Pląder)

20 marca odbył się IV Powiatowy Rajd na Orientację Szkolnych Kół PTT, w którym wzięliśmy 
udział. 16 maja uczniowie szkoły brali udział w organizowanej przez Oddział PTT w Biel
sku-Białej ogólnopolskiej akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT” w rejonie Babiej Góry; do akcji 
przystąpiło 22 uczniów. 28 marca członkowie Koła uczestniczyli w prelekcji i akcji sadzenia 
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drzewek w naszym powiecie organizowanym przez PTT O/Chrzanów i Nadleśnictwo w Chrza
nowie. 12 kwietnia członkowie Koła uczestniczyli w wycieczce oddziałowej do Doliny Cho
chołowskiej, a 3 czerwca zorganizowaliśmy prelekcję Mirona Milcorza, który przedstawił film 
z wyprawy na Madagaskar. 22 września członkowie Koła aktywnie uczestniczyli w V Powia
towym Rajdzie na orientację. W dniu 28 października gościliśmy absolwenta turystyki Wojcie
cha Głucha, który przedstawił uczniom alternatywne sposoby podróżowania. 25 października 
uczniowie i członkowie Koła uczestniczyli w wycieczce oddziałowej na Magurkę Wilkowicką. 
19 listopada 2015 roku członkowie Koła brali udział w Konkursie Wiedzy o Górach na temat 
Beskidu Śląskiego. 25 listopada Szkolne Koło ponownie gościło zaprzyjaźnionego podróżnika 
Mirona Milcorza, który barwnie opowiadał o swojej wyprawie do Senegalu.

Edyta Gut-Pląder

Zarząd Koła:

334. Prezes: Gut-Pląder Edyta, Libiąż
335. Sekretarz: Kulawik Joanna, Chrzanów
336. Skarbnik: Łucka-Janowska Agnieszka, Trzebinia

Członkowie Oddziału:

337. Woskowicz Gabriela, Kwaczała
338. Kaszuba Agnieszka, Babice
339. Piegza Magdalena, Olszyny
340. Płonkowska Martyna, Chrzanów
341. Wanat Iwona, Trzebinia
342. Szpila Iwona, Trzebinia
343. Głowacz Patryk, Luszowice
344. Kosobudzka Magdalena, Myślachowice
345. Dębski Mateusz, Trzebinia
346. Małocha Rafał, Trzebinia
347. Legięć Kamil, Chrzanów
348. Kosowska Klaudia, Jankowice
349. Kierc Bartłomiej, Trzebinia

Reprezentacja SKK PTT przy ZSECh w Trzebini na V Powiatowym Rajdzie na Orientację, 22.09.2015 
(fot. Remigiusz Lichota)

382



Oddział Dębliński PTT 
im. Augusta Sochackiego 
prezes: Krzysztof Karbowski
adres Oddziału: 08-530 Dęblin, ul. Warszawska 60
tel. kom.: 720-085-040 (Krzysztof Karbowski) 
e-mail Oddziału: pttdeblin@wp.pl

Oddział Dębliński PTT im. Augusta Sochackiego w 2015 r. na różnych polach krajoznawstwa 
i turystyki prowadził ustabilizowaną działalność. Obok imprez krajoznawczo-turystycznych 
zorganizował także imprezy okolicznościowe, patriotyczne i regionalne. Podejmował również 
działania w zakresie promocji zdrowia i czynnego wypoczynku, ochrony i promocji dziedzic
twa przyrodniczego i kulturowego, popularyzacji polskiej kultury, kultywowania tradycji naro
dowych, upowszechniania idei pamięci narodowej, upamiętniania miejsc walki o niepodległość 
i męczeństwa Narodu Polskiego oraz w zakresie mobilności aktywnej i polityki rowerowej.

W 2015 r. kadra programowa Oddziału Dęblińskiego PTT rozbudzała w lokalnym śro
dowisku zainteresowanie górami i kulturą ludzi zamieszkujących krainy górskie. Prowadziła 
podstawowe szkolenie turystyczne i podstawowe turystyczne szkolenie górskie. Zachęcała do 
uprawiania kwalifikowanej pieszej turystyki górskiej i nizinnej oraz rowerowej. Propagowała 
zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej i turystyczno-krajoznawczych PTT oraz różnych 
odznak krajoznawczych.

Głównymi imprezami krajoznawczo-turystycznymi Oddziału Dęblińskiego PTT w 2015 r. 
były: Dębliński Dzień Wróbla, Dęblińskie Dni Zrównoważonego Transportu, Dębliński Rajd 
Rowerowy, Rajd „Orlika”, Rajd Pamięci Narodowej, Rajd Przyjaciół Dęblina, Rajd Szlakiem 
Powstania Styczniowego, Rajd Świętokrzyski, Zlot Pamięci 15. Pułku Piechoty „Wilków”, Złaz 
Świętokrzyski i Złaz „Topienie Marzanny”. Podczas przeprowadzania tych imprez dębliński 
PTT prowadził m.in. upamiętnienie 160. rocznicy urodzin patrona Oddziału Dęblińskiego 
PTT, dra Augusta Sochackiego.

W 2015 r. Oddział Dębliński PTT zorganizował również piesze wycieczki górskie w Beski
dach, Górach Świętokrzyskich, Górach Troodos (Cypr) i piesze wycieczki nizinne w południo
wej części Doliny Środkowej Wisły i w Pradolinie Wieprza. Dębliński PTT zorganizował też 
wycieczki rowerowe: w Dolinie Środkowej Wisły; w Dolinie Środkowej Wisły i na Wysoczyźnie 
Żelechowskiej; w Kotlinie Chodelskiej, na Roztoczu Zachodnim, w Padole Zamoyskim, na 
Dziale Grabowieckim i Obniżeniu Dorohuskim; w Kotlinie Toruńskiej, Dolinie Drwęcy, na 
Pojezierzu Dobrzyńskim i Wysoczyźnie Płońskiej; na Płaskowyżu Nałęczowskim, w Mało
polskim Przełomie Wisły i Dolinie Środkowej Wisły; na Równinie Legnickiej, Wysoczyźnie 
Lubiąskiej, Wzgórzach Dałkowskich, w Pradolinie Głogowskiej, na Obniżeniu Nowosielskim, 
Wale Zielonogórskim, Wysoczyźnie Czerwieńskiej i w Dolinie Środkowej Odry; na Roztoczu 
Wschodnim i Roztoczu Środkowym; na Równinie Bełżyckiej i w Kotlinie Chodelskiej; na Pła
skowyżu Nałęczowskim, Równinie Bełżyckiej i w Kotlinie Chodelskiej; na Wysoczyźnie Lubar
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towskiej, w Pradolinie Wieprza i Dolinie Środkowej Wisły; w Padole Zamoyskim; na Roztoczu 
Środkowym. Ponadto Oddział Dębliński PTT zorganizował wycieczki autokarowe w Dolinie 
Środkowej Wisły i na Równinie Kozienickiej.

Uczestnikami tych imprez, obok członków Oddziału Dęblińskiego PTT, byli uczniowie 
dęblińskich szkół podstawowych nr 2, nr 3, nr 4, nr 5; Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształ
cącego; Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i nr 2 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho
wawczego w Dęblinie; uczniowie Szkoły Podstawowej w Stefankowicach; członkowie Klubu 
Seniora w Dęblinie; Uczniowskiego Klubu Szkolnego „Czwórka” w Dęblinie; Oddziału w Pu
ławach Związku Strzeleckiego; Stowarzyszenia Grupy Historycznej 15. PP „Wilków” w Puła
wach; harcerze ZHR z Dęblina; kombatanci Światowego Związku Żołnierzy AK z Dęblina, 
Puław, Ryk i Warszawy.

W dniu 13 kwietnia, w 75. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, członkowie Oddziału Dęblińskiego 
PTT im. Augusta Sochackiego upamiętnili por. Zygmunta Sochackiego (syna patrona dębliń
skiego PTT, zamordowanego przez sowieckie NKW w Charkowie w 1940 r.), biorąc udział we 
mszy świętej odprawionej w jego intencji, w kościele parafialnym p.w. Świętego Piusa V Papieża 
w Dęblinie i zapalając znicze pod dedykowaną mu pamiątkową tablicą i „Dębem Pamięci”.

Na zaproszenie Klubu „Gaja” i Lasów Państwowych prezes Oddziału Dęblińskiego PTT 
reprezentował Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i dębliński PTT w ogólnopolskiej inauguracji 
13. edycji Święta Drzewa, która odbyła się w Warszawie 9 października na Polu Mokotowskim 
i w Bibliotece Narodowej pod hasłem „Czytamy Drzewom”.

W 2015 r. Oddział Dębliński PTT im. Augusta Sochackiego podjął również lokalnie dzia
łania w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W dniu 20 marca, na który przypada Światowy Dzień Ziemi i Międzynarodowy Dzień 
Wróbla, Oddział Dębliński PTT wraz z Miejskim Domem Kultury i Miejską Biblioteką Pu
bliczną w Dęblinie zorganizowali po raz szósty dębliński dzień tego ginącego ptaka. Jak co 
roku inspiracją do zorganizowania tej imprezy był ponadto pierwszy dzień wiosny i Światowy 
Dzień Poezji, obchodzone 21 marca. W programie imprezy znalazł się XVIII Złaz „Topienie 
Marzanny”, konkurs marzann, rozstrzygnięcie IV Konkursu Poetyckiego na wiersz o tematyce 
ochrony przyrody i na wiersz o wróblu, etnograficzna lekcja edukacyjna na temat wiosennych 
obrzędów i zwyczajów ludowych przeprowadzona przez pracowników Muzeum Wsi Radom
skiej oraz obrzęd pożegnania zimy i powitania wiosny.

W dniu 21 czerwca Oddział Dębliński PTT zorganizował z Miejskim Domem Kultury 
i Miejską Biblioteką Publiczną w Dęblinie VI Dębliński Dzień Zrównoważonego Transportu.

Podczas tej imprezy, towarzyszącej obchodom Dni Dęblina, odbyły się VI Dębliński Rajd 
Rowerowy i XXXVI Rajd Przyjaciół Dęblina.

W dniu 14 lutego w Ludźmierzu członkowie Zarządu Oddziału Dęblińskiego PTT im. Au
gusta Sochackiego wraz z dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie Agatą Osiką-Ku- 
charskąi Tadeuszem Jerzym Kucharskim — członkami założycielami Oddziału Radomsko-Dę- 
blińskiego PTT — wzięli udział w uroczystych obchodach 150. rocznicy urodzin Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera. Podczas tych uroczystości dębliński PTT oraz działacze turystyczni z Dę
blina: Agata Osika-Kucharska i Tadeusz Jerzy Kucharski, w tym członkowie Zarządu Oddziału 
Dęblińskiego PTT Leszek Kalbarczyk, Paweł Przewłocki i Krystyna Walczuk, zostali wyróż
nieni Honorową Odznaką „Zasłużony dla Turystyki”. Ponadto Krzyżami Zasługi RP zostali 
odznaczeni prezesi dęblińskiego PTT: Złotym — prezes Krzysztof Karbowski oraz Srebrnym

— wiceprezes Krystyna Walczuk.
W 2015 r. Oddział Dębliński PTT im. Augusta Sochackiego prowadził owocną współpra

cę m.in. z lokalnym samorządem, dyrekcjami dęblińskich szkół, Miejską Biblioteką Publiczną 
i Miejskim Domem Kultury w Dęblinie, ZHR, PTSM oraz Kołem Światowego Związku Żoł
nierzy AK w Rykach, na wniosek którego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjono
wanych 24 września 2015 r. nadał prezesowi dęblińskiego PTT Krzysztofowi Karbowskiemu 
Medal „Pro Patria”.
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Oddział Dębliński PTT w 2015 r. liczył 73 członków z opłaconymi składkami. Posiedzenia 
Zarządu oraz spotkania członków i sympatyków dęblińskiego PTT odbywają się w pierwszą 
środę miesiąca, a także według potrzeb w Ratuszu Miejskim przy ulicy Rynek 12 w Dęblinie.

Władze Oddziału Dęblińskiego PTT wybrane podczas Walnego Zgromadzenia 28 paź
dziernika 2013 r. pracowały w 2015 r. niezmienionym składzie z prezesem Krzysztofem Kar
bowskim na czele.

Kr^ys^tof Karbowski

Zarząd Oddziału:

Prezes: Karbowski Krzysztof
Wiceprezes: Walczuk Krystyna
Sekretarz: Sadurski Stanisław
Skarbnik: Kalbarczyk Leszek
Członek: Przewłocki Paweł

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Jabłoński Adam
Z-ca przewodniczącego: Michoński Jan
Sekretarz: Sałkiewicz Barbara

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący: Banaszek Maria
Z-ca przewodniczącego: Zawadzka Janina
Sekretarz: Ługowska Stanisława

Członkowie Oddziału:

Według stanu na 31 grudnia 2015 r. Oddział Dębliński PTT liczy 73 członków.

7
//

Prezes Krzysztof Karbowski odbiera dyplom i Odznakę Honorową Zasłużony dla Turystyki 
przyznaną Oddziałowi Dęblińskiemu PTT (fot. Paweł Gąsiorek)
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Oddział PTT w Jaworznie
prezes: Andrzej Ślusarczyk, e-mail: aslujaw@gmail.com
adres Oddziału: 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35
tel. kom.: 603-609-366 (Andrzej Ślusarczyk)
e-mail Oddziału: jaworzno@ptt.org.pl
strona internetowa: www.jaworzno.ptt.org.pl
(spotkania klubowe w czwartki w godz. 17:00-18:00 w lokalu Oddziału)

7 września 2015 roku minęło 15 lat od Uchwały Zarządu Głównego PTT o utworzeniu Oddzia
łu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Jaworznie. Na koniec 15. roku działalności statuto
wej Oddział liczył 68 członków.

W 2015 roku Oddział nadal prowadził ustabilizowaną działalność turystyczno-krajoznaw
czą, sprowadzającą się głównie do organizacji wycieczek górskich, ale także wernisaży, wystaw 
i prelekcji o tematyce górskiej.

W lutym zorganizowaliśmy w Bibliotece Miejskiej prelekcję pt. Pr%e% Monte Rosa na Mont 
Blanc, a w kwietniu Karpaty Południowe — Transylwania, we wrześniu współorganizowaliśmy w No
wym Wiśniczu wystawę prac malarskich Jolanty Hałas pt. Fantasmagorie Tatrzańskie.

W związku z ogłoszeniem na wniosek Oddziału PTT w Jaworznie roku 2015 „Rokiem Tet
majera” z okazji 150. rocznicy urodzin tego poety zorganizowano wystawę o życiu i twórczości 
Kazimierza Przerwy-Tetmajera, która gościła w wielu miastach. W Jaworznie była prezento
wana w dniach 2-14 listopada w sali Biblioteki Miejskiej, poprzedzona została wernisażem 
słowno-muzycznym zespołu Na Szlaku i wydaniem albumiku o wystawie.

W 2015 roku zorganizowaliśmy 22 wycieczki górskie, w tym 19 1-dniowych i po jednej: 
3-dniowej, 5-dniowej i 8-dniowej. Łącznie w 32 dniach wyjść w góry uczestniczyły 724 osoby.

W 2015 roku odbyły się następujące wycieczki górskie w Polsce: w Beskid Mały - 2, w Be
skid Żywiecki - 2 (w tym jedna 3-dniowa), w Beskid Śląski, Sądecki, Gorce, Pieniny Spiskie, 
Góry Świętokrzyskie, Bieszczady (5-dniowa) — po 1 i 4 w Tatry Polskie.

W Słowacji odbyły się wycieczki: 2 w Tatry Słowackie i po 1 w Skoruścińskie Wierchy, Ma
gurę Orawską, Wielką Fatrę i Małą Fatrę,

X Słowenii wędrowaliśmy przez 8 dni po Alpach Julijskich.
Z powyższych wycieczek 17 było dotowanych kwotą 9000 zł przez Prezydenta Miasta Ja

worzna w ramach realizacji zadania publicznego „Za Tetmajerem, «Przez turnie, pustki...» wę
drujemy razem z PTT”. Pozostałe koszty wycieczek pokrywane były z uzyskanych odpisów 1% 
podatku od osób fizycznych, składek, środków własnych i pracy wolontariuszy.

Członkowie naszego Oddziału brali także udział w wycieczkach i prelekcjach organizowa
nych przez inne Oddziały PTT, zdobywali górskie odznaki GOT PTT, a przy Oddziale działa 
komisja weryfikacyjna tych odznak.

Oddział współpracuje z Zarządem Głównym PTT. Koleżanka B. Rapalska jest członkiem 
Prezydium ZG i działa w Komisji ds. Finansowych i Komisji ds. GOT PTT. Członkiem ZG jest 
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także kol. Wojciech Kral, działający w Komisji ds. Organizacyjno-Technicznych, a koleżanka 
Grażyna Piotrowska-Gerlich jest członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej.

PTT Oddział Jaworzno ma osobowość prawną (KRS nr 0000068103) i status organizacji 
pożytku publicznego. Posiada biuro przy ul. Grunwaldzkiej 35, w którym pełnione są dyżury 
członków Zarządu, a także odbywają się spotkania członków Towarzystwa.

Oddział posiada własną stronę internetową www.jaworzno.ptt.org.pl z pełną informacją 
o planowanych i bieżących imprezach naszego Oddziału i Zarządu Głównego PTT.

Jer^y Cieślawski

Zarząd Oddziału:

2. Prezes: Cieślawski Jerzy, inż. elektryk, Jaworzno
3. Wiceprezes: Rapalska Barbara, przewodnik, Jaworzno
4. Sekretarz: Pawelec Grzegorz, inż. energetyk, Jaworzno
5. Skarbnik: Kral Wojciech, inż. mechanik, Jaworzno
6. Członek: Kuźniak Mirosława, lekarz med., Jaworzno

Komisja Rewizyjna:

7. Przewodniczący: Frączek Ryszard, techn. mechanik, Jaworzno
8. Sekretarz: Piotrowska-Gerlich Grażyna, psycholog, Jaworzno
9. Członek: Wojtowicz Stefan, techn. energetyk, Jaworzno

Sąd Koleżeński:

9. Przewodnicząca: Kuźniak Bożena, lekarz med., Jaworzno
11. Członek: Ślusarczyk Andrzej, techn. mechanik, Jaworzno

Członkowie Oddziału:

11. Bartyzel Klemens, techn. budowl., Jaworzno
12. Bernisz Józef, techn. energetyk, Jaworzno
13. Chmielewski Zygmunt, lek. storn., Jaworzno
14. Chwastek Urszula, ekonomista, Jaworzno
15. Czarny Marcel, uczeń, Jaworzno
16. Czarny Mariusz, górnik, Jaworzno
17. Czarny Marzena, archiwista, Jaworzno
18. Drabiec Arletta, inż. sanit., Jaworzno
19. Dworak Elżbieta, sprzedawca, Jaworzno
20. Fuja Józefa, prawnik, Jaworzno
21. Haręza Zygmunt, techn. elektryk, Jaworzno
22. Helbin Waldemar, emeryt, Jaworzno
23. Jakubas Tomasz, techn. mechanik, Jaworzno
24. Jazowski Jacek, inż. ochr, śród., Jaworzno
25. Jelonek Sławomir, inż. transportu, Jaworzno
26. Kondoszek Marian, inż. mechanik, Jaworzno
27. Kowalik Magdalena, pedagog, Jaworzno
28. Kowalska Beata, historyk, Jaworzno
29. Kral Agata, inż. zootechnik, Jaworzno
30. Kral Magdalena, informatyk, Jaworzno
31. Kuźniar Marta, bibliotekarz, Jaworzno
32. Lower Henryka, księgowa, Jaworzno
33. Łasaj Sebastian, informatyk, Jaworzno
34. Maciejowski Zenon, techn. gór., Jaworzno
35. Majewska Helena, naucz., Krzeszowice
36. Mirowska Marzena, ekonom., Jaworzno
37. Mulka Ewa, pedagog, Jaworzno
38. Nyszkiewicz Joanna, ekonom., Katowice
39. Olczyk Piotr, techn. górn., Katowice
40. Oleksiak Elżbieta, pielęgn., Jaworzno
41. Otrębska Jadwiga, pedag., Jaworzno
42. Owczarek Bożena, pielęg., Jaworzno
43. Owczarek Jan, brukarz, Jaworzno
44. Pabijan Agnieszka, pedag., Jaworzno
45. Pałka Marcin, mechanik, Jaworzno
46. Pantoł Marta, ekonomista, Jaworzno

47. Patrzałek Krzysztof, techn. elektr., Jaworzno
48. Potok Anna, ekonom., Jaworzno
49. Rapalska Monika, chemik, Jaworzno
50. Romańska Danuta, śr. og., Jaworzno
51. Rybak Jan, techn., Jaworzno
52. Rysula Piotr, techn. elektr., Jaworzno
53. Sędor Krystyna, politolog, Jaworzno
54. Sędor Tomasz, instr., Jaworzno
55. Sojka Agnieszka, sp. BHP, Katowice
56. Sośnierz Dariusz, insp., Jaworzno
57. Stachura Wiesław, techn. el., Jaworzn
58. Sudujko Jerzy, techn. mech., Jaworzno
59. Sudujko Małg, księgowa, Jaworzno
60. Szałyga Monika, ochr, śr., Jaworzno
61. Trzaska Aleks, adwokat, Katowice
62. Wajda Tomasz, techn. el., Jaworzno
63. Walus Antoni, geodeta, Jaworzno
64. Wilk Małgorzata, inż. techn., Jaworzno
65. Wilkosz Anna, ekonom., Jaworzno
66. Wójcik Mariusz, inż. infor., Jaworzno
67. Wójcik Piotr, inż. elektr., Jaworzno
68. Zięba Artur, techn. energetyk, Jaworzno
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Oddział PTT w Krakowie
prezes: Michał Myśliwiec, e-mail: michal@ptt.org.pl
adres Oddziału: 30-549 Kraków, ul. Romualda Traugutta 4
tel. kom.: 608-445-016 (Michał Myśliwiec)
e-mail Oddziału: krakow@ptt.org.pl
strona internetowa: www.krakow.ptt.org.pl
Facebook: www.facebook.com/PolskieTowarzystwoTatrzanskieOddzialWKrakowie
Twitter: @PTT_Krakow
(spotkania w drugi wtorek miesiąca o godz. 18:00 w lokalu PTT)

Rok 2015 ze względu na przypadający jubileusz 150-lecia urodzin Kazimierza Przerwy-Tetma- 
jera obfitował w wiele wydarzeń poświęconych życiu i twórczości poety. W ramach uroczystych 
obchodów odbyło się wiele spotkań oraz koncertów, które towarzyszyły wystawie przygotowa
nej specjalnie na tę okazję. Wystawa po raz pierwszy została zaprezentowana w Ludźmierzu, 
miejscu urodzenia poety, a następnie przechodziła do kolejnych miejsc związanych z życiem 
Tetmajera, do Krakowa czy Zakopanego.

Oddział krakowski aktywnie włączał się w obchody Roku Tetmajera, m.in. poprzez działal
ność zespołu Zielony Szlak, który od początku swojego istnienia jest związany z PTT poprzez 
Michała Myśliwca grającego w zespole na pianinie, a zarazem obecnego prezesa oddziału kra
kowskiego PTT. Zespół na przestrzeni 2015 r. wystąpił kolejno w Ludźmierzu (14.02), na Placu 
Szczepańskim w Krakowie (14.05), Jednostce Wojskowej Nr 4658 w Krakowie-Balicach (29.05), 
Zakopanem (13.06), Myślenicach (25.09), Chrzanowie (17.10), Jaworznie (6.11) oraz Sosnowcu 
(20.11). Ma ukazać się płyta zespołu z tekstami Kazimierza Przerwy-Tetmajera i muzyką Rado
sława Partyki.

28 kwietnia na posiedzeniu Zarządu Oddziału powołano nowego Sekretarza Oddziału - 
Joannę Kantor, oraz zmieniono termin spotkań klubowych i prelekcji na drugą środę miesiąca, 
a także miejsce ich organizowania - w krakowskim pubie „Wręga” na Kazimierzu (ul. Józefa 17).

W 2015 r. odbyły się następujące spotkania autorskie: Antonina Sebesta - Utyka i ethos iudyi 
gór, Jarosław Majcher - Siadami pierwszych turystów i fotografów (album) oraz Bartłomiej Grzegorz 
Sala — Księga Karpackich Zbójników.

Bardzo ciekawe było spotkanie z KubąTerakowskim na temat jego wyprawy na Antarktydę 
oraz z Katarzyną Talik i Szymonem Baronem o wyprawie w Góry Hiszpanii i Andory. Marzena 
Kozyra przypomniała rocznicowo 60 lat Tatrzańskiego Parku Narodowego. Marian Bała, nasz 
wieloletni członek, opowiadał o swoich przejściach tatrzańskich oraz wyprawach na Spitsber
gen, w Alpy, Kaukaz, góry Turcji, Hindukusz i Himalaje. Nawiązując do stulecia 1 wojny świa
towej, Dariusz Dyląg przypomniał bitwę gorlicką z 1915 roku.

Rok 2015 przywitaliśmy spotkaniem sylwestrowym w Gliczarowie Górnym, gdzie gościł 
nas ks. Szczepan Gacek, natomiast następny Sylwester i powitanie Nowego Roku 2016 miało 
miejsce w Ośrodku Rekolekcyjnym prowadzonym przez ks. Jana Zająca na Śnieżnicy. Tradycyj
ne spotkanie opłatkowe wraz z kolędowaniem przy choince odbyło się w mieszkaniu wiceprezes 
oddziału Barbary Morawskiej-Nowak. Wraz z naszym kołem w Oświęcimiu zorganizowaliśmy 
spotkanie andrzejkowe na Lubomirze i Kudłaczach.
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Wycieczka na Gore, 31.05.2015 (fot. Michał L. Myśliwiec)

Marzena Kozyra poprowadziła kilka wycieczek oddziałowych, m.in. na Luboń Wielki 
i w Małe Pieniny. Członkowie Oddziału brali też udział w wycieczkach organizowanych przez 
nasze koło wojskowe w Balicach.

Joanna Kantor

Zarząd Oddziału:

2. Prezes: Myśliwiec Michał, informatyk, Myślenice
3. Wiceprezes: Morawska-Nowak Barbara, emeryt, Kraków (członek honorowy PTT)
4. Sekretarz: Kantor Joanna, muzyk, Kraków
5. Skarbnik: Malak Krzysztof, magazynier, Kraków
6. Członek: Frodyma Nikodem, informatyk, Kraków
7. Członek: Kolonko Marcin, astronom, Kraków
8. Członek: Sikorski Maciej Józef, informatyk, Borki
9. Członek: Stanisławski Robert, wojskowy, Kraków

Komisja Rewizyjna:

9. Przewodniczący: Dawidowicz Antoni Leon, prof. matematyk, Kraków
11. Członek: Kozyra Marzena, doktorantka, Kraków
12. Członek: Oleksyn Barbara, em. prof. chemik, Kraków

Sąd Koleżeński:

13. Przewodniczący: Rumian Paweł, fizyk, Kraków
14. Członek: Nosek Anna, em. kierowca, Kraków
15. Członek: Sebesta Antonina, nauczyciel akademicki, Myślenice

Członkowie Oddziału:

15. Adamczak Andrzej, inż. ogrodnik, Kraków
16. Bała Marian, em. chemik, Kraków
17. Blachowska-Kuśmider Irena, em. ekonomista, 

Włocławek
18. Bujak-Lenczowska Magdalena, inżynier emeryt, 

Zakopane
19. Ciechanowicz-Rutkowska Maria, em. chemik, 

Kraków
20. Ciepiela Danuta, krawcowa, Kraków
21. Ciepiela Jerzy, elektromonter, Kraków
22. Ciepiela Patryk, techn. elektronik, Kraków

23. Cieślewicz Alicja, emeryt, Kraków
24. Cieślewicz Wincenty, emeryt, Kraków (członek 

honorowy PTT)
25. Czerwińska Maria, lekarz, Kraków
26. Depta Łukasz, geograf, Kraków
27. Gacek Szczepan, ksiądz, Gliczarów Górny
28. Gaś Marta, studentka, Skierniewice
29. Gaś Wojciech, emeryt, Skierniewice
30. Gębski Stanisław, emeryt, Gdańsk
31. Główka Czesław, urzędnik państw., Skierniewice
32. Hałas Tadeusz, prawnik, Sanok
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33. Jerominow Piotr, funkcjonariusz ochrony, Olsztyn
34. Kałkowski Zbysław, em. inż. konstruktor, Kraków
35. Karmowska Joanna, ekonomista, Kraków
36. Klecha Rafał, inżynier budown., Kraków
37. Krzywicka Joanna, historyk, Kraków
38. Kuczyński Jerzy, em. naucz, akadem., Lublin
39. Kuśmider Andrzej, em. ekonomista, Włocławek
40. Lechwar Marian, inż. mechanik, Kraków
41. Lenczowski Adam, em. geodeta, Zakopane
42. Lewicki Ziemowit, prawnik, Kraków
43. Maciejewski Stefan, redaktor, Kraków (członek 

honorowy PTT)
44. Malak Elżbieta, st. specjał. PKP, Kraków
45. van Marcke de Lumen Marian, elektronik, Toruń
46. Mendys Agata, analityk danych, Kraków
47. Mękarska Małgorzata, romanistka, Wrocław
48. Mękarski Michał, student, Wrocław
49. Michalska-Trębacz Beata, doktorantka, Kraków
50. Mikuliński Szymon, archeolog, Kraków
51. Mirek Zbigniew, profesor botanik, Kraków 

(członek honorowy PTT)
52. Negrey Maciej, kompozytor, Kraków
53. Nieckarz Zenon, dr geograf, Kraków
54. Niewodniczański Jerzy, em. prof. fizyk, Kraków
55. Onderka Bogusław, dr fizyk, Kraków
56. Orzechowska Anna, uczennica, Kraków
57. Orzechowska Jadwiga, pedagog, Kraków
58. Orzechowski Paweł, uczeń, Kraków
59. Orzechowski Tomasz, informatyk, Kraków
60. Ostafin Justyna, redaktor, Kraków
61. Pile Andrzej, prof. farmakolog, Kraków
Zmarł: Marian Kowalczyk, Kraków

62. Posmyk Grzegorz, mgr inżynier, Zabrze
63. Pośpiech Dorota, księgowa, Jarosław
64. Rogowski Ludwik, em. elektroenergetyk, Kraków
65. Ronikier Michał, dr botaniki, Kraków
66. Różalski Krzysztof, trener, Lublin
67. Rudziński Ryszard, em. lekarz, Kraków
68. Rumian Jan, architekt, Kraków
69. Rusin Piotr, prawnik, Kraków
70. Rzekiecka Bogdana, em. techn. budowl., Duszniki
71. Rzekiecki Marian, em. techn. elektryk, Duszniki
72. Sala Bartłomiej, historyk, Kraków
73. Siermontowski Aleksander, em. inż. konstruktor, 

Kraków
74. Skrzyński Andrzej, em. ekonomista, Kraków
75. Słota Andrzej, em. techn. mechanik, Kraków
76. Stecki Bogusław, emeryt, Międzylesie
77. Stefański Marek, em. dr inż. górnik, Genewa
78. Tatuśko Joanna, specjalista ds. obsługi klienta, 

Lubin
79. Wajnhold Barbara, studentka, Kraków
80. Wasilewski Stanisław, em. bibliotekarz, Warszawa
81. Węgrzyn Michał, botanik, Kraków
82. Witkowska Zofia, emerytka, Kraków
83. Zalasiński Jerzy Leszek, em. dr leśnik, Kraków
84. Zaleska Barbara, em. chemik, Kraków
85. Zaręba Lech, nauczyciel akademicki, Rzeszów
86. Zwierzchowski Dariusz, rencista, Brochów
87. Żywiecka Aleksandra, nauczycielka, Kraków
88. Żywiecka Małgorzata, uczennica, Kraków
89. Żywiecki Andrzej, sprzedawca, Kraków

Koło PTT przy JW 4658 w Balicach
prezes: Robert Stanisławski, e-mail: robstan@go2.pl
adres korespondencyjny: Koło PTT przyJW 4658, 30-901 Kraków 50
fax: (12) 639-69-90
e-mail Koła: balice@ptt.org.pl
strona internetowa: www.balice.ptt.org.pl/
Facebook: www.facebook.com/ptt.balice

W czwartym roku działalności Koła PTT przy JW 4658 w Balicach nie zwolniliśmy tempa 
naszych wędrówek! Odbyliśmy 14 wycieczek górskich, głównie w Beskidach, ale także w Pieni
nach, Gorcach i Tatrach. W sezonie zimowym już tradycyjnie dwie z wycieczek miały charakter 
narciarski, a w sezonie letnim zorganizowaliśmy obóz wędrowny w Beskidzie Niskim. Naszym 
szczególnym osiągnięciem roku 2015 była wyprawa w Alpy Rodniańskie w Rumunii - gorąco 
zachęcamy do zapoznania się z relacją z wędrówki po rodniańskich górach na naszej stronie 
www.balice.ptt.org.pl. Ponadto odbyliśmy wycieczkę krajoznawczą do Przeworska, spływ ka
jakowy Wisłą oraz cieszące się coraz większą popularnością wśród członków Koła wycieczki 
rowerowe na terenie Małopolski i Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

W rezultacie naszych starań 6 wycieczek górskich i krajoznawczych ujęto w „Planie współ
pracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych
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Wycieczka w Gorce, 25.04.2015 (fot. Robert Stanisławski)

z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”, co pozwoliło na pozyska
nie autokaru służbowego do transportu.

W 2015 roku Koło liczyło 46 członków i jeszcze więcej przyjaciół i sympatyków (mamy 
3000 polubień naszego konta na Facebooku!). Kilku z nich dzięki udziałowi w wycieczkach 
górskich Komisja ds. GOT PTT przy Oddziale Krakowskim PTT przyznała odznaki GOT 
PTT kategorii II w stopniach brązowym (4) i srebrnym (1).

Dzięki inicjatywie i działaniom PTT rok 2015 ogłoszono Rokiem Kazimierza Przerwy-Tet- 
majera. W przygotowania do jego obchodów Koło zaangażowało się poprzez pomoc logistycz
ną przy organizacji wystawy poświęconej 150. rocznicy urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera 
w Krakowie i Zakopanem. Członkowie Koła zapewnili transport, przewiezienie oraz rozsta
wienie wystawy. Koło zorganizowało czasową wystawę poświęconą 150. rocznicy urodzin Ka
zimierza Przerwy-Tetmajera także w Balicach. Otwarcie wystawy' uświetniła wygłoszona przez 
Barbarę Balicką prelekcja pt. Literackie świątki Kaejmiereya Przerwy Tetmajera ^Luddjnien^m, a po 
prelekcji występy artystyczne młodzieży z Gimnazjum Nr 2 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 
w Ludźmierzu i zespołu Zielony Szlak. Po występach zapewniliśmy' poczęstunek wojskową 
grochówką i zwiedzanie Wojskowej Izby' Tradycji i Historii oraz zapoznanie się z wojskowym 
lotniczym sprzętem historycznym i współczesnym.

Władze Koła działały w składzie wybranym podczas Walnego Zebrania Koła PTT przyj W 
4658 w dniu 15.12.2014 r.

Wszystkich zachęcamy do odwiedzenia naszej strony' internetowej: www.balice.ptt.org.pl, 
konta na serwisie spolecznościowym: pl-pl.facebook.com/ptt.balice oraz do kontaktu przez 
pocztę e-mail: balice@ptt.org.pl, a w szczególności do wędrowania po górach razem z naszym 
Kołem!

Robert Stanisławski

Zarząd Koła:

Prezes: Robert Stanisławski*
90. Sekretarz: Wójcik Dariusz
91. Skarbnik: Fiema Anna
92. Członek: Benedyktowicz Leszek

* równocześnie członek Zarządu Oddziału
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Członkowie Oddziału:

93. Benedyktowicz Danuta
94. Bieda Andrzej
95. Chrapek Joanna
96. Chwast Marek
97. Fiema Andrzej
98. Fiema Wiesław
99. Fudro Sławomir
100. Kowal Tomasz
101. Krakowski Tomasz
102. Krzak Agnieszka
103. Krzak Tomasz
104. Krzakiewicz Ewelina
105. Kuklińska Elżbieta
106. Marek Marcin
107. Marek Martyna
108. Mróz Bogusław
109. Mudyna Tomasz
110. Okaz Marek
111. Podogrodzka Ewa
112. Podogrodzki Leszek
113. Rdzakjacek
114. Sawiak Bogusław

115. Sawiak Edyta
116. Stasik Mirosław
117. Sułkowski Marek
118. Szymańska-Bułat Wiesława
119. Ślusarczyk Roman
120. Świerczyński Robert
121. WielebaAnna
122. Wiercioch-Wójtowicz Helena
123. Wiklik Magdalena
124. Wołosiewicz Anna
125. Wójcik Małgorzata
126. Wojtowicz Daria
127. Wywiał Monika
128. Zacharewicz Natalia
129. Zamojska Angelika
130. Zamojski Tomasz
131. ZawalskaAnna
132. Zawalski Maciej
133. Zgoła Katarzyna
134. Żak Kacper
135. Żytyńska-Chwast Elżbieta

Koło PTT w Oświęcimiu
prezes: Adam Sordyl, e-mail: asordyl@ptt.org.pl 
adres: 32-600 Oświęcim, ul. Partyzantów 1 
tel. kom.: 660-104-414 (Adam Sordyl)
e-mail Koła: oswiecim@ptt.org.pl
strona internetowa: www.oswiecim.ptt.org.pl

W dniu 12 marca 2015 r. odbyło się Walne Zebranie, na którym zostały wybrane nowe władze 
Koła na lata 2015—2017. Przedstawiono także program działania i kierunki rozwoju Koła.

Aktualnie Koło liczy 15 członków.
W roku 2015 Koło w Oświęcimiu skupiło swoją działalność na organizacji spotkań pre- 

lekcyjnych i muzycznych w Miejskiej Bibliotece oraz wycieczek górskich i wyjazdów wspinacz
kowych. 8 stycznia miało miejsce spotkanie organizacyjne z przedstawicielami Oddziału PTT 
w Krakowie oraz prelekcją Adama Sordyla Moje Tatry 2014. Odbyły się także prelekcja Andrzeja 
Chowańca pt. Drewniane cerkwie Karpat- Polska i Słowacja (12.02), promocja książki Klaudii Tasz 
Pr^ęjyłem, więc wiem (9.04) oraz muzyczne spotkanie z poezją Kazimierza Przerwy-Tetmajera 
w wykonaniu zespołu Zielony Szlak (20.05).

Kilkakrotnie wspinaliśmy się w podkrakowskich dolinkach — Kobylańskiej i Będkowskiej.
Bogaty był program naszych górskich wycieczek w Tatry, Beskid Śląski, Beskid Żywiecki 

oraz w Pieniny. 13 czerwca weszliśmy na Sławkowski Szczyt w Tatrach Słowackich.
Aby uczcić pamięć naszego nieodżałowanego prezesa, w dniach 24—25 października zorga

nizowaliśmy „I Rajd im. Czesława Klimczyka” na Polski Spisz.
Koło ma stronę internetową: www.oswiecim.ptt.org.pl, na której na bieżąco zamieszcza 

zaproszenia na organizowane imprezy, relacje i galerie zdjęć. Administracją kołowego serwisu 
internetowego zajmuje się Radosław Dindorf.

Anna Strama
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Zarząd Koła:

136. Prezes: Sordyl Adam
137. Sekretarz: Strama Anna
138. Skarbnik: Dindorf Małgorzata
139. Członek: Dindorfjacek
140. Członek: Kulak Daniel

Członkowie Oddziału:

141. Chowaniec Andrzej
142. Dindorf Bartosz
143. Dindorf Radosław
144. Orłowska Iwona
145. Rozmus Bożena

146. Różycki Witold
147. Siwek Anna
148. Siwek Maria
149. Sordyl Brygida
150. Sordyl Karol

Szkolne Koło PTT im. prof. Henryka Leśniaka 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach
opiekun z ramienia PTT: Michał Myśliwiec, e-mail: michal@ptt.org.pl
adres Koła: 32-400 Myślenice, ul. Jagiellońska 8
tel. kom.: 608-445-016 (Michał Myśliwiec)
e-mail Koła: almanet@almalo.edu.pl
strona internetowa: www.sk-myslenice.ptt.org.pl

Wycieczki, które odbyły się w 2015 r., były jednocześnie formą ćwiczeń terenowych, przy
gotowujących do matury z geografii i olimpiad przedmiotowych. Wszystkie prowadzi! nieod
płatnie nasz nauczyciel i przewodnik karpacki, dr Dariusz Dyląg. Były to wycieczki w Tatry 
i Beskidy (Beskid Mały, Myślenicki, Gorce, Pieniny i na Babią Górę).

W dniach 25 lipca — 2 sierpnia odbyliśmy wyprawę w góry Rumunii: Bucegi, Piatra Craiului 
i Fogarasze (Omu — Turnu — Negoiu).

Tegoroczne nabożeństwo za patrona naszego Koła, prof. Henryka Leśniaka, zostało odpra
wione 22 lutego w Bazylice Mariackiej, w siedemnastą rocznicę śmierci. Braliśmy udział w cyklu 
wykładów dra Dariusza Dyląga: Od Legionów Polskich i Błękitnej Armii po zaślubiny mordem gen. 
Jójefa Hallera (7 lutego, w 95. rocznicę zaślubin Polski z morzem), Działania bojowe 3 szwadronu ka
walerii Legionów Polskich pod dowództwem rtm. Jana Dunin-Brzęzjńskiego w kampanii karpackiej 1914/15 
r. (18 marca), Do Ciebie Polsko i dla Twej chwały (27 października). VI Powiatowy Rajd Szkolnych 
Kół Krajoznawczych planowany w dn. 21—22 listopada na trasie: Stróża k/Skrzydlnej (d. szkoła 
oficerska legionistów Piłsudskiego) — Pieninki Skrzydlańskie — Śnieżnica — Kasina Wlk. nie 
doszedł do skutku. Natomiast złożyliśmy aplikację do Starostwa Powiatowego w Myślenicach 
(organ prowadzący naszą Szkołę) o dofinansowanie I Myślenickich Spotkań z Historią, których 
jesteśmy współorganizatorem (razem z Galicyjskim Towarzystwem Historycznym i Polskim 
Towarzystwem Historycznym Oddział w Myślenicach).

8 grudnia w gościnnych progach Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Myślenicach odbyła 
się szesnasta edycja Turnieju Wiedzy o Górach. Tegorocznym tematem był Beskid Mały. Alicja 
Słomka z naszego Kola zajęła exaequo III miejsce indywidualnie. Pierwsze dwa miejsca stały się 
udziałem uczniów z II LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie. Drużynowo pierwsze miejsce 
uzyskało I LO im. T. Kościuszki w Myślenicach (op. prof. Izabela Rokosz-Kowalska), drugie 
miejsce ex aequo II LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie (op. prof. Urszula Batorska i prof. 
Magdalena Misztalska) i ZSTE im. M. Reja w Myślenicach (op. prof. Małgorzata Czop), a trzecie 
ex aequo II LO im. T. Chałubińskiego w Myślenicach (op. prof. Sławomir Maślanka) i II LO im. 
Jana III Sobieskiego w Krakowie (op. prof. Eliza Wojtasik). W Turnieju wzięły jeszcze udział 
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drużyny z Technikum Turystyczno-Gastronomicznego w Myślenicach (op. prof. Janusz Kale
ta). Wszystkie szczegółowe wyniki znajdują się na stronie Szkolnego Koła PTT pod adresem: 
http://sk-myslenice.ptt.org.pl/16turniej.htm. Przewodniczącą Jury była pani mgr Dorota Ka
mińska z Punktu Konsultacji Krajoznawczej przy Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach, a w 
jury — oprócz wszystkich obecnych opiekunów — zasiadali: wiceprezes Zarządu PTT Nikodem 
Frodyma, jak również prezes Oddziału Krakowskiego PTT Michał L. Myśliwiec. Dziękujemy 
Polskiemu Towarzystwu Tatrzańskiemu z siedzibą w Krakowie oraz Bibliotece Pedagogicznej 
i Starostwu Powiatowemu w Myślenicach za ufundowanie nagród, a wolontariuszom Szkolnego 
Koła PTT za sprawne przeprowadzenie Turnieju. Zapraszamy już teraz na XVII Turniej Wie
dzy o Górach, którego tematem będzie Beskid Żywiecki (szczegółowe informacje pod adresem: 
http://sk-myslenice.ptt.org.p1/2.htm).

Dominik Prośniak

Zarząd Koła:

151. Prezes: Prośniak Dominik, Lubień
152. Sekretarz: Jeż Victoria, Dobczyce

Skarbnik: vacat

Członkowie Oddziału:

153. Bizoń Jakub, Stróża
154. Burkiewicz Patrycja, Trzemeśnia
155. Burtan Aleksandra, Lubień
156. Drozdowicz-Nita Karol, Osieczany
157. Figiel Maria. Trzemeśnia
158. Figuła Karolina, Myślenice
159. Fikas Rafał, Myślenice
160. Franiak Patryk, Myślenice
161. Goławiecki Jakub, Myślenice
162. Goc Natalia, Myślenice
163. Hobot Patryk, Pcim
164. Klemensiewicz Tomasz, Myślenice
165. Kołodziejczyk Maciej, Krzyszkowice

166. Kordula Anna, Myślenice
167. Kwiatekjoanna, Stróża
168. Miś Konrad, Krzywaczka
169. Olech Sebastian, Myślenice
170. Pajka Mateusz, Lubień
171. Rutkowska Anna, Stróża
172. Serafin Angelika, Myślenice
173. Słomka Alicja, Myślenice
174. Słowiak Oliwia, Lubień
175. Sułowska Katarzyna, Sułkowice
176. Walas Jakub, Myślenice
177. Wiechniak Karina, Myślenice
178. Wojtowicz Aleksander Myślenice

XVI Turniej Wiedzy o Górach, 08.12.2015 (fot. archiwum)
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Oddział PTT w Łodzi
prezes: Krzysztof Pietruszewski, e-mail: k.pietruszewski@pttlodz.org
adres Oddziału: 90-113 Łódź, ul. Traugutta 18 s.313
tel. kom.: 515-164-156 (Krzysztof Pietruszewski)
e-mail Oddziału: oddzial@pttlodz.org
strona internetowa: www.lodz.ptt.org.pl
Facebook: www.facebook.com/ptt.lodz
(spotkania w każdą środę o godz. 18:00 w ŁDK (sala 313); „Filmowe spotkania z górami”
w ostatnią środę miesiąca w kinie ŁDK o godz. 18:00)
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Rok 2015 był dla członków Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego rokiem 
intensywnej pracy klubowej, ale i wspólnej zabawy. Jako nieliczni spośród innych oddziałów 
PTT spotykaliśmy się w każdą środę co tydzień w sali 313 Łódzkiego Domu Kultury, a w waka
cje co dwa tygodnie przy karuzeli w Łódzkiej Manufakturze. Nigdy nie narzekaliśmy na niską 
frekwencję! Kontynuowaliśmy współpracę z ŁDK-iem, który oprócz bezpłatnego użyczenia 
lokalu umożliwił mam dostęp do bogatego sprzętu audiowizualnego. Korzystaliśmy także z po
mocy Działu Inicjatyw Artystycznych ŁDK przy organizowaniu dni gór, jasełek i innych wy
stępów. Wszystkie nasze spotkania były dostępne dla mieszkańców Łodzi. Mimo że mamy dość 
daleko do gór, zorganizowaliśmy wiele wyjazdów górskich, również w góry wysokie. Tradycyj
nie spotykaliśmy się z Oddziałem Warszawskim PTT, w szczególności cenimy sobie rozmowy 
z prezesem prof. Jerzym Lefeldem.

Intensywnie włączyliśmy się do obchodów Roku Kazimierza Przerwy-Tetmajera, którego to 
osoba była głównym tematem naszych Dni Gór. Tegoroczne XXVI Dni Gór odbyły się w dniach 
15-16 kwietnia w sali Kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury, a w dniach 17—19 kwietnia zakoń
czyły się wspólnym wyjazdem do Zakopanego. W czasie Dni Gór odbył się kolejny, VI Przegląd 
Diaporam Górskich. Jury oceniło nadesłane prace i przyznało I miejsce Alanowi Czekierdzie 
za diaporamę Ił7 Małych Pieninach. \fJ Zakopanem szukaliśmy krokusów. Szukaniu towarzyszył 
konkurs malarski. Prace zostały zlicytowane, a dochód przeznaczony na Stary Cmentarz na Pęk- 
sowym Brzyzku.

Organizowaliśmy prelekcje, gawędy, pokazy zdjęć i filmów (a było ich wszystkich 22), któ
re gromadziły wielu słuchaczy. Nasza wystawa Mistyczne Tatij prezentująca zdjęcia autorstwa 
członków Oddziału towarzyszyła Dniom Gór. W październiku i listopadzie można było obej
rzeć tę wystawę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach. Trzy wystawy fotograficzne 
prezentowaliśmy również w Miejskim Ośrodku Kultury w Głownie.

W ostatnią środę każdego miesiąca mieliśmy filmowe spotkania z górami, podczas któ
rych oglądaliśmy zarówno filmy naszych członków, jak i ciekawe górskie filmy innych autorów. 
W wyszukiwaniu tych filmów i w opowieściach o nich nie miał sobie równych nasz prezes 
Krzyś Pietruszewski! Mamy własne studio filmowe „Mamrot” (parafraza włoskiego „marmot” 
co znaczy „świstak”). Kamery obsługiwali Romka Grzywińska i Włodek Janusik.

Raz w miesiącu, w ramach tzw. spacerownika, wychodziliśmy „na miasto” zapoznając się 
z zabytkami, z historią miasta Łodzi, ale i ze współczesnością. Pomysłodawcą spacerownika jest 
Włodek janusik.
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Jak co roku kultywowaliśmy obrzędowość oddziałową na takich spotkaniach, jak: bal kar
nawałowy, topienie marzanny, jajeczko wielkanocne, puszczanie wianków, andrzejki, mikołajki, 
opłatek wigilijny czy sylwester. Spotkania te pozwoliły zacieśnić więzi między naszymi członkami. 
Mamy dość duży, bardzo aktywny i wielce utalentowany zespół teatralno-śpiewaczy, który umila 
nam wiele naszych spotkań. Prym wiodą w nim Kasia Szymańska, Bogusia Zagrodnik, Dorota 
Wawrzyniak i gościnnie Iza Machejek. Współpracujemy z naszym bratnim Oddziałem Karpac
kim, razem organizując wiele wyjazdów, np. na łemkowski kermesz do Olchowca w Beskid Niski. 
Założyliśmy nowy Klub Wspinaczkowy, którego organizatorem i pomysłodawcą jest Łukasz Pie
trzak. Myślimy, że przyciągnie on do nas wielu młodych ludzi. W marcu wzięliśmy udział w trady
cyjnym narciarskim Biegu Izerskim wjakuszycach, gdzie zgarnęliśmy całkiem sporą pulę nagród! 
Wiosną odwiedziliśmy Dolinę Charlotty, a w Słupsku obejrzeliśmy największy zbiór malarstwa 
Witkacego. W wakacje wyjeżdżaliśmy w Góry Stołowe, do Kazimierza Dolnego, w Góry Pieprzo
we k. Sandomierza, w Alpy do Garmisch-Partenkirchen oraz Tatry Wysokie z wejściem na Rysy. 
Ciekawy okazał się wyjazd do Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, gdzie spotkaliśmy 
się również z członkami Oddziału Warszawskiego. Dużo atrakcji przysporzyła nam wycieczka do 
Wieliczki z noclegiem pod ziemią. Uczestniczyliśmy w koncertach plenerowych organizowanych 
przez łódzką filharmonię „Kolory Polski”. Jeździliśmy też na rowerach po Regionie Łódzkim.

Wydajemy nasz biuletyn informacyjny „Zakos”, który ukazuje się regularnie, raz w miesią
cu (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych). Prezentowane są tam artykuły przedstawiające ludzi 
związanych z górami, poruszające tematykę tatrzańską czy traktujące o problemach ochrony 
przyrody. Można w nim znaleźć ilustrowane zdjęciami relacje z górskich wypraw i wycieczek, 
komentarze do bieżących wydarzeń, informacje o działalności Oddziału oraz plany dotyczące 
cotygodniowych spotkań. Biuletyn powstaje w wersji papierowej czarno-białej, a także w barw
nej szacie graficznej. Wersja elektroniczna „Zakosu” jest zamieszczana na stronie internetowej 
oddziału, gdzie dostępne są także archiwalne numery naszego biuletynu. W 2015 roku redak
torem naczelnym „Zakosu” była Natalia Golimowska. Mamy własną stronę internetową: www. 
lodz.ptt.org.pl. Można nas także znaleźć na facebooku: www.facebook.com./ptt.lodz, gdzie na 
bieżąco zamieszczamy zdjęcia i relacje z naszych spotkań.

Jak co roku na spotkaniu opłatkowym wręczyliśmy „Honorowe Buciory 2015”, coroczne 
nagrody przyznawane przez Oddział Łódzki PTT. Buciory trafiły w ręce Agaty Podgórskiej za 
sprawną i fachową pomoc w prowadzeniu finansów oddziału oraz za zaangażowanie się w prace 
na rzecz PTT. Drugi Bucior otrzymała Roma Grzywińska za ciekawe prezentacje pogłębiające 
nasze wiadomości o egzotycznych miejscach i górach Gruzji i Armenii oraz ukazywanie życia 
Oddziału w postaci krótkich reportaży filmowych.

Jesienią odbyły się wybory nowych władz naszego oddziału. Prezesem został ponownie wy
brany Krzysztof Pietruszewski, ale do zarządu i do komisji rewizyjnej weszły nowe, młode twa
rze! Już po dwóch miesiącach było widać, jak sprawnie i z jaką energią zabrały się do działania. 
Na Walnym Zjeździe podjęliśmy uchwałę o wystąpieniu do sądu w celu rejestracji naszego od
działu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawę pilotuje nasz prezes honorowy Włodek Janusik. 
Do chwili oddania sprawozdania do t. 24 „Pamiętnika PTT” sprawa toczy się jeszcze w sądzie.

Z optymizmem patrzymy na rok 2016, pomysłów i energii nam nie zabraknie!

Ewa Sohc^uk, Katarzyna Szymańska

Zarząd Oddziału:

1. Prezes Zarządu: Pietruszewski Krzysztof, Łódź
2. Wiceprezes Zarządu: Szymańska Katarzyna, Łódź
3. Sekretarz: Sobczuk Ewa, Ksawerów
4. Skarbnik: Zagrodnik Maria Bogumiła, Łódź
5. Członek: Golimowska Natalia, Łódź
6. Członek: Fagasiewicz Piotr, Łódź
7. Członek: Adam Grzywacz, Łęczyca
8. Członek: Grzywińska Romana, Łódź
9. Członek: Janusik Włodzimierz, Zgierz (prezes honorowy)
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Komisja Rewizyjna:

10. Przewodnicząca: Żychlińska Lidia, Łódź
11. Członek: Elżbieta Woźnicka, Łódź
12. Członek: Piekarski Marek, Konstantynów Ł.

Sąd Koleżeński:

13. Przewodnicząca: Janusik Jadwiga, Zgierz
14. Członek: Lisiecki Paweł, Łódź
15. Członek: Jacek Kotala, Łódź

Członkowie Oddziału:

16. Adamska Marita, Łódź
17. Białas Ewa, Łowicz
18. Białek Agata, Łódź
19. Brzyszcz Henryk, Konstantynów Ł.
20. Cania Mirosław, Zgierz
21. Cholewa Jan, Łódź
22. Drewniak Jan, Łódź
23. Ferlich Dariusz, Łódź
24. Filar Jolanta, Warszawa
25. Grzesiak Barbara, Ksawerów
26. Grzywacz Danuta, Łęczyca
27. Grzywiński Bogusław, Łódź
28. Gwis Jan, Łódź
29. Karczewski Jacek, Łódź
30. Klimkiewicz Jan, Łódź
31. Komorowska Maria, Łódź
32. Kosut Tomasz, Łódź
33. Kozłowska Magdalena, Łódź
34. Kraska Bogusław, Łódź
35. Krzyżanowska Ewa, Łódź
36. Lesz Aleksandra, Łódź
37. Lorenc-Karczewska Agnieszka, Łódź
38. Łakomiak Grażyna, Łódź
39. Mikołajczyk Janina, Łódź
40. Moczydłowska Violetta, Łódź
41. Mularska Łucja, Bełchatów
42. Owczarek Andrzej, Konstantynów Ł.
43. Owczarek Halina, Konstantynów Ł.
44. Pietrzak Łukasz, Łódź

45. Podgórska Agata, Zgierz
46. Przemirska Lucyna, Łódź
47. Pyrz Anna, Warszawa
48. Radzikowski Waldemar, Głowno
49. Rosicki Andrzej, Łódź
50. Salski Maciej, Łódź
51. Sałata Jarosław, Łódź
52. Siedlecki Marek, Zgierz
53. Skrobek Teresa, Łódź
54. Smoliński Henryk, Zgierz
55. Sobczuk Andrzej, Ksawerów
56. Stachowiak Piotr, Łódź
57. Strzelczyk Barbara, Łódź
58. Sulikowski Adam, Łódź
59. Szadkowski Czesław, Łódź
60. Sznyr Jakub, Łódź
61. Smiałkowska Jolanta, Łódź
62. Tałady Ilona, Łódź
63. Tałady Stanisław, Łódź
64. Telega Stanisława, Łódź
65. Tokarski Tadeusz, Łowicz
66. Wandelt Paweł, Łódź
67. Wawrzyniak Dorota, Łódź
68. Zagrodnik Stefan, Łódź
69. Zaręba Grażyna, Łódź
70. Zawadzka Hanna, Łódź
71. Zawadzki Leszek, Łódź
72. Zawadzki Mariusz, Łódź

* Mr
*
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W Górach Pieprzowych (fot. Włodzimierz Janusik)
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Oddział Karpacki PTT w Łodzi
prezes: Stanisław Flakiewicz
adres Oddziału: 93-575 Łódź, ul. Rembielińskiego 25/4
teł.: (42) 636-39-74 (Ewa Kuziemska)
e-mail Oddziału: karpacki.lodz@gmail.com
strona internetowa: www.karpacki.ptt.org.pl
(spotkania klubowe w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca o godz. 18:00 w Centrum Kultury
Młodych w Łodzi, przy ul. Lokatorskiej 13)

Działalność klubowa Oddziału, tak jak w poprzednich latach, odbywała się w gościnnych pro
gach Centrum Kultury Młodych w Łodzi w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca z wy
łączeniem miesięcy wakacyjnych.

Na spotkaniach tych członkowie i sympatycy Oddziału prezentowali zdjęcia zrobione pod
czas swoich wyjazdów w Alpy, Pireneje, Bieszczady, Beskid Niski, do Egiptu, Bułgarii, na Cypr, 
Filipiny — Wyspy Czekoladowe czy znad rzeki Rawki. Wspominaliśmy też rok 2014, oglądając 
zdjęcia z Rafajłowej i Nadwornej zrobione podczas obchodów 100-lecia walk Legionów Pol
skich w Karpatach Wschodnich. Te pokazy uzupełniały filmy o Karpatach Wschodnich.

W związku z Rokiem Kazimierza Przerwy-Tetmajera, obchodzonym w 2015 roku przez 
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i Związek Podhalan, Prezes naszego Oddziału Stanisław Fla
kiewicz przybliżył nam sylwetkę poety i jego dorobek twórczy, przygotowując wystawę wyda
nych dzieł. Braliśmy udział w XXV Łemkowskim Kermeszu w Olchowcu, a także w sierpnio
wym spotkaniu ze Słowakami na Baranim w Beskidzie Niskim. Wędrowaliśmy po Pieninach, 
Gorcach, Bieszczadach Wschodnich i górach Rumunii: Bucegi, Ciucas, Piatra Craiului i lezer 

-Papusa. Nieliczni z nas mogli podziwiać Alpy z okien kolejki Bernina Express.
Tegoroczny wyjazd rowerowy odbywał się w Puszczy Białowieskiej i w dolinie górnej Nar

wi. Byliśmy też z rowerami w Szackim Parku Narodowym (Ukraina). Marek Zawadzki brał 
udział w XI Zlocie Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT. W tym roku była to 
Żółkiew na Ukrainie.

Naszą działalność klubową zakończyło uroczyste Spotkanie Wigilijne Członków i Sympa
tyków połączone z loterią fantową.

Przy Oddziale działa komisja weryfikacyjna GOT PTT, której przewodniczy Stanisław Fla
kiewicz. Oddział wydaje kwartalnik „A co u nas?” redagowany przez Irenę Wagner z zespołem 
i prowadzi własną stronę internetową www.karpacki.ptt.org.pl administrowaną przez Iwonę 
Głowacką, Katarzynę Swojnóg i Piotra Rzeźniczka.

Ewa Kuziemska

Zarząd Oddziału:

1. Prezes: Flakiewicz Stanisław
2. Wiceprezes: Kiełbasiński Tadeusz
3. Wiceprezes: Siekierski Edward
4. Sekretarz: Kuziemska Ewa
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5. Skarbnik: Kolińska Ewa
6. Członek: Szymczykiewicz Jarosław
7. Członek: Wagner Irena
8. Członek: Zawadzki Marek

Komisja Rewizyjna:

9. Przewodniczący: Wachowski Adam
10. Członek: Żałoba Miłosz
11. Członek: Zych Krystyna

Sąd Koleżeński:

12. Przewodnicząca: Szafrańska Małgorzata
13. Członek: Szpakowska Elżbieta
14. Członek: Żurawska Ewa

Członkowie Oddziału:

15. Bartyś Barbara
16. Bereś Marek
17. Garda Konrad
18. Głowacka Iwona
19. Kaczmarska-Więckowska Ewa
20. Kozłowska Wiesława
21. Kunach Małgorzata
22. Lewicki Bogdan
23. Machulik Janusz
24. Nowak Krzysztof

25. Pile Janusz
26. Rudnicki Włodzimierz
27. Sut Jacek
28. Smiałkowska Jolanta
29. Wieczorek Jan
30. Więckowski Janusz
31. Woźnicka Elżbieta
32. Żak Irena
33. Żak Stanisław

Tadeusz Kiełbasiński odbiera Srebrną Odznakę za Opiekę nad Zabytkami przyznaną przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego podczas spotkania wigilijnego Oddziału, 17.12.2015 (fot. Edward Siekierski)
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Oddział PTT „MKG Carpatia” w Mielcu
prezes: Jerzy Piotr Krakowski, e-mail: jpkrak@wp.pl
adres Oddziału: 39-300 Mielec, ul. kpt. Hynka 8
tek: (17) 586-43-59, tel. kom.: 505-729-181 (Jerzy Piotr Krakowski)
e-mail Oddziału: carpatia-mielec@wp.pl
strona internetowa: www.carpatia.ptt.org.pl
Facebook: www.facebook.com/pages/Mielecki-Klub-Górski-Carpatia-Oddział-PTT 
/392030410889791
(spotkania klubowe odbywają się w czwartki w godz. 18:30-20:00 w budynku Sokolni PTG 
„Sokół 1893” w Mielcu, przy ul. Sękowskiego 1)

Działalność statutowa Oddziału ukierunkowana była głównie na organizowaniu różnego ro
dzaju akcji i imprez turystycznych. Były to głównie weekendowe, jak również wielodniowe wy
jazd)' w góry, a także wycieczki na nartach biegowych, turystyki pieszej i rowerowej w okolicach 
Mielca oraz wyjazdy na narty zjazdowe.

W 2015 r. zorganizowano 26 akcji turystycznych, w których uczestniczyło około 1200 osób.
Najważniejszymi imprezami turystycznymi organizowanymi cyklicznie były: 62 Rajd Przy

jaźni Bieszczadzkich zorganizowany w Bieszczadach Wschodnich na Ukrainie, 49 Rajd „Karpa- 
tia” w Czechach, XVI Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa na Mogielicę, XII „Jesień dla wytrwa
łych” w Tatrach, „XXI Rocznicówka” w Tatrach, „X Biwak zimowy” na Słowacji, XIX „Nocna 
górska wyrypa” w Beskidzie Sądeckim. Byliśmy organizatorem kolejnych Mistrzostw Mielca 
w Narciarstwie, które odbyły się w ośrodku narciarskim w Lubomierzu.

Oddział mielecki zorganizował w styczniu jedno z posiedzeń Zarządu Głównego PTT. Od
było się ono w miasteczku Przecław. W przerwie obrad uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia 
miejscowego zamku, który na przełomie XIX i XX wieku był własnością hr. Mieczysława Reya, 
pierwszego prezesa Towarzystwa Tatrzańskiego.

W roku 2015 przypadała XV rocznica nawiązania współpracy naszego Oddziału z Klubem 
Slovenskych Turistov ze Starej Lubovni W związku z rocznicą zorganizowano dwa bardzo liczne 
spotkania turystów z obu miast. Najpierw w sierpniu mielczanie gościli w Starej Lubovni, gdzie 
wędrowano pieszo i na rowerach po Lubovnianskej Magurze oraz bawiono się tzw. klubovni. Nato
miast w październiku doszło do trzydniowego spotkania w Schronisku Ornak w Dolinie Kościeli
skiej. W czasie tej akcji wędrowano po polskich Tatrach i bawiono się w schroniskowych klimatach.

Oddział rozwijał współpracę z Nadleśnictwem Mielec i Polskim Towarzystwem Gimna
stycznym „Sokół 1893” w Mielcu. Wspólnie zorganizowano IV Leśny Mini-Rajd Rowerowy 
oraz imprezę na orientację „Zielony punkt”.

Przy Oddziale działa Komisja GOT PTT, ale zdobywanie odznak nie cieszy się zbyt wiel
kim zainteresowaniem. W Oddziale jest obecnie czterech przewodników z uprawnieniami gór
skimi, ponadto są osoby z uprawnieniami instruktora narciarstwa, znakarza szlaków, pilota 
wycieczek, przewodnika terenowego.
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Za aktywną działalność społeczną, głównie w rozwijaniu turystyki i rekreacji prezes Od
działu kolega Jerzy Krakowski został wyróżniony nagrodą Prezydenta Miasta Mielca.

Spotkania klubowe odbywają się regularnie co tydzień w czwartki o godzinie 18.45 w bu
dynku „Sokołni”, natomiast protokołowane zebrania Zarządu Oddziału PTT MKG „Carpatia” 
odbywały się nieregularnie, w zależności od potrzeb kilka razy w roku.

Jeryi Piotr Krakowski

Zarząd Oddziału:

1. Prezes: Krakowski Jerzy Piotr, Mielec
2. Wiceprezes: Nakoneczna-Swiątek Iwona, Mielec
3. Sekretarz: Graniczka Magdalena, Mielec
4. Skarbnik: Franaszczuk Grażyna, Mielec
5. Członek: Mokrzycka Krystyna, Mielec
6. Członek: Piwanowski Artur, Mielec
7. Członek: Szadkowski Andrzej, Mielec

Komisja Rewizyjna:

8. Przewodniczący: Juszczak Barbara, Mielec
9. Członek: Działo Damian, Dębica
10. Członek: Mazur Bożena, Mielec

Sąd Koleżeński:

11. Przewodniczący: Dulniawka Zbigniew, Mielec
12. Członek: Karkut Leszek, Padew Narodowa / Mielec

Członkowie Oddziału:

13. Bielecki Waldemar, Mielec
14. Dulniawka Kazimiera, Mielec
15. Duszkiewicz Anna, Mielec
16. Duszkiewicz Justyna, Mielec
17. Duszkiewicz Paulina, Mielec
18. Gadomski Przemysław, Mielec
19. Giza Przemysław, Mielec
20. Graniczka Mariusz, Mielec
21. Gudz Beata, Mielec
22. Jarosz Renata, Mielec
23. Jarosz Zbigniew, Mielec
24. Kafka Miroslav, Stara Lubovna (Słowacja)
25. Końka Renata, Mielec
26. Kotkowski Tomasz, Murowana Goślina
27. Krakowska Elżbieta, Mielec
28. Kuśnierz Ewa, Mielec
29. Łata Łukasz, Mielec
30. Małek Edward, Mielec
31. Małek Teresa, Mielec
32. Mamuszka Michał, Mielec
33. Martula Maciej, Mielec
34. Maziarz Stanisław, Chrząstów
35. Mazur Roman, Mielec
36. Mietko Andrzej, Mielec
37. Mokrzycki Janusz, Mielec
38. Mokrzycki Michał, Mielec

39. Mrozik Tomasz, Mielec
40. Mrug Pavel, Stara Lubovna (Słowacja)
41. Mryczko Jerzy, Mielec
42. Ożóg Małgorzata, Mielec
43. Pociask Elżbieta, Mielec/Kraków
44. Pociask Łukasz, Mielec/Kraków
45. Polański Andrzej, Mielec
46. Skrzypek Andrzej, Mielec
47. Strzelecki Krzysztof, Mielec
48. Sliwiak Tomasz, Kraków
49. Wąchocka Aneta, Mielec
50. Wilk Maria, Mielec
51. Wójcik Aleksandra, Mielec/Katowice
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Oddział PTT „Beskid”
im. prof. Feliksa Rapfa w Nowym Sączu
prezes: Wojciech Szarota, e-mail: szarota@ptt.org.pl
adres Oddziału: 33-300 Nowy Sącz, ul. Sobieskiego 14a/2 (w lokalu Biura Podróży Wakacyjny Raj) 
tel./fax: (18) 444-29-22
tek kom.: 608-037-393 (Wojciech Szarota)
e-mail Oddziału: beskid@ptt.org.pl
strona internetowa: www.nowysacz.ptt.org.pl,www.pttns.pl
Facebook: https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Tatrzańskie-Oddział-Beskid-w-
Nowym-Sączu-205936789480589
(zebrania Koła Przewodników w każdą drugą środę miesiąca, Zarządy raz w miesiącu w pierw
szy wtorek miesiąca o godz. 17:00)

Był to 26. rok działalności Oddziału od jego reaktywowania w 1990 r. Władze Oddziału pra
cowały w składzie wybranym podczas IX Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się 
25 października 2013 r.

Dnia 27 marca 2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału 
w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok. Głównym jego tematem było 
przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu Głównego PTT za ubiegły rok.

Siedziba Oddziału mieści się w Biurze Podróży „Wakacyjny Raj” przy ul. Sobieskiego 14a/2, 
tel. 18-444-29-22. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00—18.00 i w soboty 
w godz. 9.00-13.00. Tam można uzyskać informacje na temat działalności Oddziału, złożyć 
deklarację członkowską oraz zapisać się na organizowane przez Oddział wycieczki.

W 2015 roku do Oddziału wstąpiło 86 osób, z tego 67 w Nowym Sączu, 13 do Koła w Tar
nobrzegu oraz 6 do szkolnego Koła w Łabowej. Łącznie od czasu reaktywowania Oddziału 
w 1990 roku wstąpiło do niego 1269 osób, z czego 926 w Nowym Sączu, 297 do Koła w Tar
nobrzegu, 21 do szkolnego Koła w Łabowej oraz 25 do byłego Koła w Krynicy. W 2015 roku 
składki opłaciło 473 osoby, z czego 314 w Nowym Sączu, 138 w Kole w Tarnobrzegu i 21 
w szkolnym Kole w Łabowej.

Główne uroczystości odbyły 11 kwietnia w Feleczynie. Rozpoczęła je msza święta, a następ
nie wyróżniono najbardziej zasłużonych działaczy Oddziału. Odznaką „Za zasługi dla turysty
ki” Ministra Sportu i Turystyki - Stanisława Pałkę i Joannę Bogucką-Jurasovic; Złotą Odznakę 
Honorową Województwa Małopolskiego „Krzyż Małopolski” - Macieja Zarembę; Dyplomami 
Marszałka Województwa Małopolskiego za „Wkład w Rozwój i Promocję Turystyki w Mało- 
polsce” — Martę Treit, Wojciecha Lippę, Jerzego Gałdę i Marka Wojsława; Złotymi Jabłkami 
Sądeckimi — Oddział PTT „Beskid”, Roberta Cempę, Leszka Małotę, Wiesława Wczesnego 
i Teresę Frączek; Srebrnymi Jabłkami Sądeckimi — Joannę Król, Łukasza Musiala, Krystynę 
Smajdor i Zbigniewa Smajdor; Dyplomy Prezydenta Miasta Nowego Sącza otrzymali Wojciech 
Szarota, Iwona Kowalczyk-Tudaj, Joanna Bogucka-Jurasovic, Władysław Łoboz, Józef Orlita 
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i Jolanta Augustyńska; „Złotą odznakę PTT z Kosówką” przyznaną przez Zarząd Główny 
PTT otrzymali Barbara Michalik, Ryszard Wójs, Aleksander Jarek, Małgorzata Przybylska, Ar
kadiusz Rybiński, Ewa Ciarach, Wiesław Ciarach, Małgorzata Leśniak, Jerzy Jabłoński i Adam 
Planeta; za wieloletni staż członkowski odznaki otrzymali Odznaki „25 lat w PTT”: Maciej 
Zaremba, Leszek Małota, Tadeusz Pogwizd, Jolanta Mikusińska, Józef Orlita, Zdzisław Krzy
żanowski, Witold Mikusiński, Barbara Rzepka, Aleksander Berowski i Wojciech Orlita; z kolei 
Odznaką „20 lat w PTT” zostali wyróżnieni: Stanisław Nieć, Kazimierz Wojnarowski, Henry
ka Legutko, Jadwiga Bednarek, Robert Cempa, Czesława Janik, Krystyna Wolak i Władysław 
Macheta. Gratulacje i życzenia złożyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, 
Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Nowym Sączu, przedstawiciele ZG PTT, oddziałów 
PTT, w Tarnowie, Sosnowcu, Chrzanowie, Mielcu, Radomiu, Łodzi i Krakowie, kół w Tar
nobrzegu i Łabowej, a także SUTW. Dekorację wyróżnionych osób uświetnił występ zespołu 
regionalnego Muzyka Klęczany z Klęczan.

Podstawową działalnością Oddziału były wycieczki górskie. Propaguje on regularne 
uprawianie turystyki górskiej jako formy czynnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu. 
Wycieczki te pełnią funkcje rekreacyjne, zdrowotne, poznawcze oraz patriotyczne. Również 
funkcje integracyjne, zarówno pomiędzy samymi uczestnikami imprez, jak i między nimi a To
warzystwem. Ponieważ organizacja górskich wycieczek jest także tym, czego turyści oczekują 
od Towarzystwa, działalność ta w decydującym stopniu wpływa na systematyczny dopływ no
wych członków i na rozwój Oddziału.

W 2015 r. odbyły się w naszym Oddziale 82 imprezy, w których wzięło udział 2582 uczestni
ków. Imprezy były prowadzone społecznie przez 18 przewodników, z których najwięcej popro
wadzili Wojciech Szarota (25), Joanna Król (18) i Jerzy Gałda (11).

Dojazd do gór odbywał się głównie wynajętymi autokarami turystycznymi. Dla uatrak
cyjnienia imprez podczas części z nich, głównie w okresie od jesieni do wiosny, odbywały się 
ogniska z pieczeniem kiełbasy. Przygotowywano też inne potrawy z kociołka lub patelni.

Afisze informujące o imprezach organizowanych przez Oddział opracowywane były przez 
Łukasza Musiała. Umieszczane były w gablotach i na tablicach PTT oraz w witrynach wystawo
wych w różnych punktach miasta, a zajmował się tym Józef Orlita. Afisze te umieszczane były 
również na stronie internetowej Oddziału. Niektóre imprezy dofinansowywane były z Urzędu 
Miasta Nowego Sącza.

Wiele imprez to tradycyjnie od lat znajdujące w kalendarzu Oddziału, jak: przejście trasy na 
Radziejową, co jest nieoficjalnym świętem Oddziału, 17-dniowa wyprawa w Pireneje, powitanie 
Nowego Roku na Jaworzynie Krynickiej na Mszy Ludzi Gór, Niedziela Palmowa w Lipnicy 
Murowanej, Wielkopiątkowa Droga do Krzyża na Mogielicę, góralska pasterka na Wiktorów- 
kach, symboliczna impreza „Zakończenie Sezonu” , która miała miejsce w październiku na 
Przełęczy Gromadzkiej w okolicach Kosarzysk.

Przy Oddziale działa aktywne Koło Przewodników liczące 28 członków. Władze Koła 
działały w składzie wybranym podczas V Walnego Zebrania Członków Koła, które odbyło się 
11 lutego 2014 r. Zarząd Koła tworzą Łukasz Musiał (prezes), Wojciech Lippa (wiceprezes), Jo
anna Król (wiceprezes), Marek Wojsław (skarbnik, wiceprezes ds. ekonomicznych), Małgorzata 
Przybylska (sekretarz), Jerzy Gałda (członek) i Marta Treit (członek). W Komisji Rewizyjnej 
Koła pracują Iwona Kowalczyk-Tudaj, Aleksander Jarek i Sławomir Kołsut.

W roku 2015 odbyło się 12 comiesięcznych spotkań organizacyjnych o charakterze otwar
tym, w stałym terminie — w każdy drugi wtorek miesiąca. Członkowie Koła uczestniczyli we 
wszystkich aspektach działalności Oddziału, a przede wszystkim prowadzili społecznie wy
cieczki organizowane przez Oddział dla mieszkańców miasta, słuchaczy Sądeckiego Uniwersy
tetu Trzeciego Wieku oraz Szkolnego Koła w Łabowej, a także prowadzili wycieczki Sądeckiej 
Grupy Rowerowej.

Wśród ważnych wydarzeń Koła należy odnotować udział we wspólnym przewodnickim 
sądecko-krynickim spotkaniu opłatkowym w Kamiannej (15.01), tradycyjne wejście członków
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Koła „na krechę” na Radziejową w 14. rocznicę złożenia ślubowania przewodnickiego (8.02), 
udział delegacji Koła wraz z pocztem sztandarowym w XXXI Pielgrzymce Przewodników 
Turystycznych na Jasną Górę (7-8.03), udział w szkoleniu w Pienińskim Parku Narodowym 
(16.05) oraz odwiedziny w czasie wycieczki na Ćwilin symbolicznego grobu w miejscu, gdzie 
zmarł nasz kolega przewodnik Władysław Kowalczyk (13.12).

Już od dziewięciu lat przy naszym Oddziale PTT działa grupa seniorów pod nazwą Klub 
Szalonych Emerytów. W 2015 roku zorganizowano pięćdziesiąt wycieczek jednodniowych i jed
ną dwudniową. Uczestnicy wędrowali w środy po Beskidzie Sądeckim, Pogórzach, Gorcach, 
Beskidzie Niskim, Pieninach, Tatrach Polskich i Słowackich, Beskidzie Żywieckim, odwiedza
no również słowackie termy oraz odbyli dwudniową wycieczkę do Przemyśla i okolic. Przewod
nikami byli najczęściej Stanisław Palka (31), Leszek Malota (7) i Barbara Michalik (4). Łącznie 
wzięło w nich udział 1804 uczestników. Głównym organizatorem wszystkich wycieczek od 
początków istnienia Klubu jest Barbara Michalik.

Kolejny rok trwała współpraca z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Odbyło się 11 
imprez, a wzięło w nich udział 311 osób. Wszystkie wycieczki zorganizował Wiesław Wcześny 
i większość prowadził jako przewodnik, a niektóre z Maciejem Zarembą.

Propagowano „Nowosądeckie Szlaki Spacerowe PTT” otaczające miasto 52,5-kilometro- 
wym pierścieniem. Wśród uczestników imprez oraz za pośrednictwem biura PTT i Centrum 
Informacji Turystycznej rozprowadzane był}7 informatory z opisem i mapą tych szlaków. Przej
ścia nimi odbywały się m.in. podczas imprez organizowanych przez Klub Szalonych Emerytów 
oraz dla słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Sekcja narciarska propaguje wędrówki na nartach biegowych, skiturowych i zjazdowych. 
Najważniejszą imprezą był pięciodniowy wyjazd w Karkonosze od 25 lutego do 1 marca. Grupę 
narciarzy biegowych prowadził Tadeusz Pogwizd.

Sekcja Wysokogórska organizowała niedzielne wyjścia przede wszystkim w Tatry w kilku
osobowych grupach. Kilku członków Sekcji zdobyło Ararat.

Powołana w 2011 roku Sądecka Grupa Rowerowa PTT kontynuowała swoją działalność. 
Odbyło się 8 jednodniowych, 5 dwudniowych, 3 trzydniowe i dłuższe wycieczki oraz 35 wycie
czek jednodniowych poza oficjalnym wykazem. Odbywały się one po Beskidzie Sądeckim, Gor
cach, Beskidzie Niskim, Bieszczadach, Pogórzach, Wyżynie Śląskiej i Krakowsko-Częstochow
skiej, Bieszczadach Słowackich oraz Rumunii. Łącznie udział w nich wzięło 494 uczestników. Na 
oficjalnych wycieczkach przewodnikami byli najczęściej Łukasz Musiał (6), Łukasz Mikulski (4) 
i Małgorzata Przybylska (3). Od 2012 roku grupa dysponuje własną przyczepą rowerową.

Rok 2015 był trzecim rokiem działalności Sekcji Biegowej PTT prowadzonej przez Jolantę 
Augustyńską. Sekcja spotyka się na treningach w niemal każdy poniedziałek wieczorem (wy
jątkiem jest okres dużego zanieczyszczenia powietrza). W 2015 roku członkowie sekcji wzięli 
udział w 17 oficjalnych biegach w Polsce i zagranicą, począwszy od biegów krótkich po ma
ratony i ultramaraton. Łącznie startowało w nich 90 osób. Sekcja, tak jak w roku poprzednim, 
współorganizowała bieg charytatywny „Run 4 a Smile”.

Przy Oddziale funkcjonowała komisja weryfikacyjna GOT, która przyznała GOT PTT ka
tegorii II w stopniu brązowym (41), srebrnym (2) i złotym (5), GOT PTT „Ku Wierchom” (3) 
oraz odznaki Korona Beskidów Polskich (5), Korona Beskidów Czeskich (9) i Główny Szlak 
Beskidzki (3). W kolejnej edycji „Twój Mount Everest” zwyciężyli Antoni Macalka, Wioletta 
Kleczyńska, Jadwiga Dąbrowska i Jan Liber.

Ważnym aspektem działalności Oddziału była działalność wydawnicza. Wydano monogra
fię Tolskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział „Beskid” w Nowym Sączy 1990-2015 autorstwa Macieja 
Zaremby w nakładzie 500 egz. Publikacja ta powstała w związku z reaktywowaniem naszego 
Oddziału w 1990 roku. Składa się 31 rozdziałów o objętości 102 stron tekstu oraz 32 stron 
kolorowych zdjęć.

W 2015 roku wydano jeden numer pisma „Beskid” redagowany przez Marię Dominik, o ob
jętości 40 stron w nakładzie 600 egz. „Beskid” poświęcony jest górom, turystyce górskiej, regio-

404



■n -t .?
Sądecka Grupa Rowerowa w Beskidzie Niskim, 26.04.2015 (fot. Małgorzata Przybylska)

nowi, ekologii oraz działalności PTT, a przede wszystkim Oddziału w Nowym Sączu. Pismo 
rozprowadzane jest bezpłatnie wśród uczestników imprez oraz wszystkich zainteresowanych 
przez biuro PTT oraz Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu. Ponadto otrzymu
je je m.in. czytelnia Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Trafia także do innych Oddziałów PTT. 
W związku z posiadaniem numeru ISSN „Beskid” przekazywany jest również do ponad dwu
dziestu najważniejszych bibliotek w kraju. Skład i druk obydwu publikacji wykonała „Poligrafia 
Małopolska” Łukasza Gocka.

Biblioteka Górska naszego Oddziału prowadzona jest przez Wiesława Wcześnego. W 2015 
roku przybyły 42 pozycje z darowizn i stan na koniec roku to 6 842 egz.

Ukazały się dwa kolejne tomy Kroniki Oddziału prowadzonej przez Krystynę i Zbigniewa 
Smajdorów.

Na bieżąco prowadzona jest przez Joannę Bogucką-Jurasovic strona internetowa Oddziału 
pod adresem www.pttns.pl. Ma ona szereg działów, a jej aktualizacja odbywa się nawet kilka 
razy w tygodniu. Nowością jest „Biblioteczka” z 12 opracowaniami z różnych dziedzin wie
dzy związanych z turystyką autorstwa Wojciecha Szaroty, Krystyny Smajdor oraz Władysława 
Łoboza. O działalności Oddziału informuje też lokalna prasa. Najczęściej artykuły i zdjęcia 
ukazują się na portalu internetowym „Sądeczanin”.

Wśród pozostałych działań podjętych w roku 2015 zorganizowano spotkanie z Jarosławem 
Majcherem, autorem albumu fotograficznego poświęconego historii Tatr, slajdowisko „Mont 
Blanc” prowadzone przez Jolantę Augustyńską, Roberta Biernackiego i Jerzego Gałdę, slajdo
wisko Jana Puchały o Dubaju, w ramach akcji „Nepal” prelekcję wygłosił Maciej Zaremba, do
konano renowacji tablicy poświęconej Ryszardowi Patykowi pod Osterwą w Tatrach Słowackich, 
prelekcje poświęcone wyprawie na Ararat wygłosili Jolanta Augustyńską i Robert Biernacki dla 
SUTW oraz uczestników Tuchowskiej Nocy Filmów Górskich. W dniach 31 października i 1 li
stopada 2015 r. członkowie Oddziału uczestniczyli w XV kweście „Ratujmy Sądeckie Nekropo
lie”, a 14 grudnia w kaplicy garnizonowej odbyła się msza święta za zmarłych i żyjących członków 
Oddziału. W czerwcu gościliśmy 50-osobową grupę Chorwatów z Towarzystwa Górskiego „Ka- 
mienjak” z Rijeki. Zapewniono im górski program turystyczny, a tłumaczem był Stiepan Jurasovic.

Poza odznaczeniami przyznanymi z okazji Jubileuszu Oddziału 5 października 2015 r. w Die
cezjalnym Centrum Pielgrzymowania OPOKA w Starym Sączu podczas obchodów Światowego 
Dnia Turystyki po raz szesnasty Nowosądecka Izba Turystyczna nadała Sądeckie Laury Tury
styczne. Dyplom otrzymał nasz Oddział „Beskid”. Przyznano też wyróżnienia - statuetki za 
działalność turystyczną. Otrzymały je dwie nasze koleżanki: Jolanta Augustyńską i Małgorzata 
Przybylska.

Maciej Zaremba
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Zarząd Oddziału:

2. Prezes: Szarota Wojciech, ekonomista, Nowy Sącz
3. Prezes honorowy*: Zaremba Maciej, przewodnik, Nowy Sącz (członek honorowy PTT)
4. Wiceprezes: Gałda Jerzy, chemik, Nowy Sącz
5. Sekretarz: Augustyńska Jolanta, geolog, Nowy Sącz
6. Skarbnik: Frączek Teresa, ekonomista, Nowy Sącz
7. Członek: Jurasovic Joanna, psycholog, Nowy Sącz
8. Członek: Król Joanna, ekonomista, Łabowa
9. Członek: Łoboz Władysław, nauczyciel, Nowy Sącz
9. Członek: Musiał Łukasz, techn. turystyczny, Nowy Sącz
11. Członek: Orlita Józef, emeryt, Nowy Sącz
12. Członek: Smajdor Zbigniew, mechanik, Nowy Sącz

* Prezes honorowy nie jest formalnie członkiem Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna:

13. Przewodniczący: Michalik Barbara, emeryt, Żeleźnikowa Wielka
14. Sekretarz: Janik Czesława, nauczyciel, Nowy Sącz
15. Członek: Małota Leszek, nauczyciel, Nowy Sącz
16. Członek: Pogwizd Tadeusz, rencista, Nowy Sącz

Sąd Koleżeński:

17. Przewodniczący: Myślik Paweł, inż. leśnik, Muszyna
18. Z-ca przewodniczącego: Opara Leszek, emeryt, Nowy Sącz
19. Sekretarz: Dominik Maria, nauczyciel, Stary Sącz
20. Członek: Głąbowski Sławomir, handlowiec, Nowy Sącz

Członkowie Oddziału:

21. Adamczyk Bartosz, księgowy, Wieliczka
22. Adamczyk Jacek, prac, umysłowy, Stary Sącz
23. Adamus Małgorzata, techn. dentysta, Nowy Sącz
24. Augustyński Krzysztof, uczeń, Nowy Sącz
25. Augustyński Maciej, uczeń, Nowy Sącz
26. Augustyński Piotr, prac, umysłowy, Nowy Sącz
27. Augustyński Piotr, dziecko, Nowy Sącz
28. Basiaga Kacper, uczeń, Nowy Sącz
29. Basiaga Oskar, uczeń, Nowy Sącz
30. Basiński Szymon, uczeń, Nowy Sącz
31. Basta Zbigniew, elektromechanik, Nowy Sącz
32. Baran Dawid, projektant, Nowy Sącz
33. Bartkowska Barbara, prac, umysłowy, Nowy Sącz
34. Bartkowski Józef, rencista, Nowy Sącz
35. Beba Ryszard, emeryt, Nowy Sącz
36. Bednarek Jadwiga, handlowiec, Nowy Sącz
37. Bereziński Jacek, drukarz, Nowy Sącz
38. Berowski Aleksander, monter, Świniarsko
39. Biernacka Paulina, uczennica, Nowy Sącz
40. Biernacki Robert, przedsiębiorca, Nowy Sącz
41. Blicharz Alicja, nauczyciel, Grybów
42. Blicharz Grażyna, nauczyciel, Grybów
43. Blicharz Marta, drzewiarz, Grybów
44. Boganow Tadeusz, emeryt, Nowy Sącz
45. Bogucki Jan, uczeń, Nowy Sącz
46. Bossy Adam, mechanik, Piwniczna
47. Bossy Nadia Maria, dziecko, Piwniczna
48. Bossy Olga, dziecko, Piwniczna
49. Brattig Sławomir, nauczyciel, Grybów
50. Bydlińska-Dradrach Małgorzata, informatyk, 

Wrocław
51. Cempa Małgorzata, informatyk, Nowy Sącz
52. Cempa Robert, nauczyciel, Nowy Sącz
53. Chlewicka Renata, historyk, Kalwaria 

Zebrzydowska
54. Chlewicki Piotr, historyk, Kalwaria Zebrzydowska
55. Chuchliński Paweł, lekarz, Nowy Sącz
56. Ciarach Ewa, pielęgniarka, Stary Sącz

57. Ciarach Wiesław, elektronik, Stary Sącz
58. Ciesielka Sebastian, lekarz dentysta, Nowy Sącz
59. Citak Katarzyna, nauczyciel, Nowy Sącz
60. Czelusta Maria, uczennica, Nowy Sącz
61. Czerwińska Anna, b.d., Nowy Sącz
62. Czerwiński Janusz, b.d., Nowy Sącz
63. Damian Ewa, nauczyciel, Nowy Sącz
64. Daniec Ryszard, emeryt, Nowy Sącz
65. Dąbrowa Wojciech, prac, umysłowy, Nowy Sącz
66. Dąbrowska Jadwiga, techn. chemik, Nowy Sącz
67. Dobosz Maria, emeryt, Nowy Sącz
68. Dobosz Marcin, uczeń, Nowy Sącz
69. Dobrowolski Wojciech, lekarz, Mała Wieś
70. Dradrach Jagoda, uczennica, Wrocław
71. Dradrach Janusz, informatyk, Wrocław
72. Drążkiewicz Piotr, sanitariusz, Szczawnica
73. Drwal Alicja, prac, umysłowy, Marcinkowice
74. Duda Mateusz, uczeń, Nowy Sącz
75. Dziedzic Emil, uczeń, Laskowa
76. Dzięgiel Joanna, technik, Nowy Sącz
77. Dzięgiel Zofia, uczennica, Nowy Sącz
78. Fedko Oskar, uczeń, Nowy Sącz
79. Fejkiel Piotr, ekonomista, Gorlice
80. Fidowicz Stanisław, rencista, Piwniczna
81. Fima-Janik Anna, prac, umysłowy, Rożnów
82. Fiut Lucyna, księgowa, Łabowa
83. Franczyk Kacper, uczeń, Nowy Sącz
84. Gałda Grażyna, mgr zarządzania, Nowy Sącz
85. Gapczyńska Julia, uczennica, Nowy Sącz
86. Gawlak Aneta, ekonomista, Świdnik
87. Gawlak Tomasz, uczeń, Nowy Sącz
88. Gądek Józef, student, Łącko
89. Gądek Zbigniew, b.d., Nowy Sącz
90. Geniec Paweł, prac, umysłowy, Nowy Sącz
91. Gieracka Arieta, dentysta, Nowy Sącz
92. Gieroń Barbara, prac, umysłowy, Nowy Sącz
93. Górka Ryszard, rencista, Rożnów
94. Groński Aleksander, elektryk, Nowy Sącz
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95. Groński Paweł, prac, umysłowy, Nowy Sącz
96. Gryboś Zbigniew, informatyk, Grybów
97. Guzik Aleksander, lekarz, Nowy Sącz
98. Harcuła Andrzej, inżynier, Nowy Sącz
99. Hejmej Katarzyna, ekonomista, Stary Sącz
99. Hełczyńska Małgorzata, prac, umysłowy, Nowy

Sącz
101. Hełczyński Marcin, uczeń, Nowy Sącz
102. Jabłoński Jerzy, dział gospod., Nowy Sącz
103. Jakóbczak Piotr, matematyk, Nowy Sącz
104. Jamróz Wacław, inż. elektr., Nowy Sącz
105. Janik Józef, prac, umysłowy, Rożnów
106. Jankowski Krzysztof, inż. elektronik, Nowy Sącz
107. Januszewski Michał, terapeuta, Gorlice
108. Jarek Aleksander, geodeta, Nowy Sącz
109. Jarek Monika, student, Maszkowice
110. Jedliński Krzysztof, emeryt, Nowy Sącz
111. Jędrzejas Grzegorz, nauczyciel, Chełmiec
112. Jurasovic Stiepan, elektronik, Nowy Sącz
113. Jurek Monika, nauczyciel, Chełmiec
114. Jurzynek Małgorzata, nauczyciel, Piwniczna
115. Kaczorek Dominik, prac, umysłowy, Warszawa
116. Kaszczuk Piotr, uczeń, Nowy Sącz
117. Kelm Michał, prac, umysłowy, Nowy Sącz
118. Kędziora Marcin, informatyk, Nowy Sącz
119. Kilkica Łukasz, uczeń, Obidza
120. Kiełbasa Małgorzata, biolog, Kamionka Wielka
121. Kin Janina, farmaceuta, Nowy Sącz
122. Kleczyńska Wioletta, nauczyciel, Nowy Sącz
123. Klimek Wacław, technik, Nowy Sącz
124. Knot Jerzy, prac, umysł., Gorlice
125. Kogut Dorota, student, Nowy Sącz
126. Kogut Paweł, nauczyciel, Nowy Sącz
127. Kolanowska Elżbieta, prac, umysłowy, Krynica
128. Kołacz Marek, leśnik, Łabowa
129. Konstanty Grzegorz, uczeń, Nowy Sącz
130. Konstanty Mateusz, uczeń, Nowy Sącz
131. Kopacz Renata, bibliotekarz, Muszyna
132. Kopiec Jakub, uczeń, Nowy Sącz
133. Kos Adam, rencista, Nowy Sącz
134. Kos Adrian, uczeń, Nowy Sącz
135. Kos Małgorzata, b.d., Nowy Sącz
136. Kos Mateusz, uczeń, Nowy Sącz
137. Kosut Sławomir, dentysta, Nowy Sącz
138. Kopacz Renata, bibliotekarz, Muszyna
139. Kościółek Bożena, nauczyciel, Kamionka Wielka
140. Kościółek Jacek, dział, własna, Kamionka Wielka
141. Kowalczyk Teresa, emeryt, Nowy Sącz
142. Kowalczyk-Tudaj Iwona, inżynier, Nowy Sącz
143. Król Czesław, emeryt, Nowy Sącz
144. Król Małgorzata, sekretarka, Szalowa
145. Krzyżanowski Zdzisław, lekarz, Nowy Sącz
146. Kulaszyński Jakub, emeryt, Nowy Sącz
147. Kulczyk Gabriela, politolog, Nowy Sącz
148. Kulczyk Maciej, handlowiec, Nowy Sącz
149. Kulig Kaja, uczennica, Nowy Sącz
150. Kulka Teresa, ekonomista, Nowy Sącz
151. Kulpa Dariusz, inżynier, Nowy Sącz
152. Kuna Adam, policjant, Nowy Sącz
153. Kuna Iwona, ekonomista, Nowy Sącz
154. Kurzeja Natalia, uczennica, Nowy Sącz
155. Kwiatkowska Jolanta, rencista, Marcinkowice
156. Lachor Marzena, ekonomista, Krasne Potockie
157. Legutko Henryka, ekonomista, Nowy Sącz
158. Leśniak Piotr, prac, umysłowy, Nowy Sącz
159. Liber Jan, emeryt, Podrzecze
160. Lichoń Alicja, geodeta, Nowy Sącz

161. Ligęza Krystyna, księgowa, Marcinkowice
162. Limanówka Marek, mechatronik, Trzetrzewina
163. Limanówka Marzena, księgowa, Trzetrzewina
164. Lippa Wojciech, przewodnik, Nowy Sącz
165. Lorek Beata, nauczyciel, Nowy Sącz
166. Lorek Zuzanna, emeryt, Nowy Sącz
167. Ludwin Danuta, lekarz, Gorlice
168. Łoboda Krystyna, analityk spożywczy, Stary Sącz
169. Łoskot Bogusława, prac, umysłowy, Stary Sącz
170. Łukasik Mateusz, prac, umysłowy, Nowy Sącz
171. Macałka Antoni, dziecko, Nowy Sącz
172. Marcisz Marcin, uczeń, Nowy Sącz
173. Maślanka Hanna, uczennica, Nowy Sącz
174. Matuszewski Przemysław, prac, umysłowy, 

Ptaszkowa
175. Mazurkiewicz-Boganow Barbara, emeryt, 

Nowy Sącz
176. Mąsior Maria, własna działalność, Bobrek
177. Mechlim Magdalena, etnolog, Poznań
178. Meder Piotr, technik, Piwniczna
179. Michalec Kazimierz, emeryt, Wójtowa
180. Michalik Agnieszka, nauczyciel, Nowy Sącz
181. Michalik Sylwester, emeryt, Tylicz
182. Michalik Wiktoria, uczeń, Nowy Sącz
183. Michno Marek, rencista, Wałbrzych
184. Migać z Józef, inżynier, Nowy Sącz
185. Migacz Lucyna, nauczyciel, Nowy Sącz
186. Migrała Jadwiga, geolog, Nowy Sącz
187. Mikusińska Jolanta, diagnostka, Nowy Sącz
188. Mikusiński Witold, inżynier, Nowy Sącz
189. Miszkurka Wojciech, ekonomista, Kraków
190. Miśtak Milena, uczennica, Nowy Sącz
191. Mitoraj Adam, b.d., Nowy Sącz
192. Mleczko Bartłomiej, architekt, Nowy Sącz
193. Mordarska Magdalena, prac, umysłowy, Stróże
194. Motyka Władysław, nauczyciel, Grybów
195. Mrowca Robert, detektyw, Nowy Sącz
196. Muczyński Tadeusz, nauczyciel, Nowy Sącz
197. Musiał Marzena, techn. turystyczny, Nowy Sącz
198. Nagel Wojciech, nauczyciel akademicki, Warszawa
199. Naprawska Małgorzata, farmaceuta, Kraków
200. Nazimek Lilianna, nauczyciel, Nowy Sącz
201. Nieć Marian, emeryt, Nowy Sącz
202. Nieć Stanisław, inżynier rolnik, Nowy Sącz
203. Obrzut Anna, księgowa, Kamionka Wielka
204. Obrzut Bartosz, uczeń, Nowy Sącz
205. Obrzut Elżbieta, księgowa, Kamionka Wielka
206. Obrzut Wiesław, techn. mech., Nowy Sącz
207. Ogórek Maria, nauczyciel, Piwniczna
208. Olipra Ryszard, emeryt, Nowy Sącz
209. Orlita Wojciech, inżynier, Nowy Sącz
210. Orzeł Robert, b.d., Świniarsko
211. Osysko Michał, spedytor, Wojnicz
212. Owsianka Jakub, wychowawca, Barcice
213. Owsianka Paweł, murarz, Obidza
214. Pach Ryszard, mechanik, Nowy Sącz
215. Pach Wiktor, uczeń, Nowy Sącz
216. Pajor Kazimierz, kucharz, Rożnów
217. Palij Aleksandra, nauczyciel, Nowy Sącz
218. Pałka Stanisław, emeryt, Nowy Sącz
219. Pańszczyk Stanisław, mechanik, Wola Łużańska
220. Paradowski Jan, inż., Nowy Sącz
221. Pasiud Teresa, emeryt, Łącko
222. Pasiut Sebastian, uczeń, Nowy Sącz
223. Pażucha Anna, księgowa, Nowy Sącz
224. Pażucha Mariusz, księgowy, Nowy Sącz
225. Pażucha Michał, prac, umysłowy, Nowy Sącz
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226. Perłowski Grzegorz, własna dział., Muszyna
227. Pęski Tadeusz, geodeta, Kazimierza Wielka
228. Piekara Jerzy, rencista, Nowy Sącz
229. Pietrzak-Dara Anna, prac, umysłowy, Łukowica
230. Pietrzak Grzegorz, prac, umysłowy, Łukowica
231. Pietrzkiewicz Maciej, złotnik, Nowy Sącz
232. Piszczyńska Renata, sprzedawca, Nowy Sącz
233. Piszczyński Grzegorz, emeryt, Nowy Sącz
234. Płaneta Adam, inż. telekom., Nowy Sącz
235. Polak Grzegorz, mechanik, Nowy Sącz
236. Polak Jan, prac. ds. techn., Piwniczna
237. Polak Józefa, ogrodnik, Nowy Sącz
238. Polakiewicz Marek, prac. ds. techn., Piwniczna
239. Połomski Piotr, b.d., Nowy Sącz
240. Popiela-Berezińska Izabela, prac, umysłowy,

Nowy Sącz
241. Potaczek Grzegorz, emeryt, Biały Dunajec
242. Przybylska Małgorzata, prac, umysłowy,

Nowy Sącz
243. Puchała Jan, handlowiec, Nowy Sącz
244. Rachwał Jolanta, prac, socjalny, Nowy Sącz
245. Rak Katarzyna, techn. dentystyczny, Nowy Sącz
246. Rams Janina, rencistka, Nowy Sącz
247. Rewakowicz Maciej L., lekarz, Bydgoszcz
248. Rodak Cezary, student, Nowy Sącz
249. Rodak Jacek, techn. weteryn., Nowy Sącz
250. Rodak Małgorzata, nauczyciel, Nowy Sącz
251. Rumin Maciej, ekonomista, Nowy Sącz
252. Rybiński Arkadiusz, prac, umysłowy, Nowy Sącz
253. Rzepka Janina Barbara, ekonomista, Nowy Sącz
254. Sadłoń Alicja, prac, umysłowy, Nowy Sącz
255. Sajdak Monika, student, Jazowsko
256. Sarata Stanisław, emeryt, Nowy Sącz
257. Seruga Jakub, uczeń, Nowy Sącz
258. Seweryn Jarosław, instruktor, Nowy Sącz
259. Siwek Jerzy, prac, umysłowy, Nowy Sącz
260. Skoczeń Kinga, uczeń, Nowy Sącz
261. Skowron Jan, nauczyciel, Grybów
262. Skruch Ludwik Józef, emeryt, Jasło
263. Skwarczyńska Monika, nauczyciel, Nowy Sącz
264. Słyś Wiesław, mgr inż. elektronik, Nowy Sącz
265. Smajdor Krystyna, nauczyciel, Nowy Sącz
266. Smyk Piotr, dział, gospod., Wysowa
267. Sroka Piszczek Urszula, bankowiec, Kraków
268. Stosur Arkadiusz, prac, umysłowy, Kraków
269. Stępień Michał, uczeń, Nowy Sącz

270. Szabla Anna, pedagog, Chełmiec
271. Szafraniec Anna, inż. budownictwa, Zagnańsk
272. Szafraniec Jerzy, inż. budownictwa, Zagnańsk
273. Szarota Wacław, technik, Nowy Sącz
274. Szeliga Agnieszka, socjolog, Nowy Sącz
275. Szewczyk Lucyna , prac, umysłowy, Stary Sącz
276. Szkarłat Edyta, urzędnik, Nowy Sącz
277. Sznajder Agnieszka, własna dział., Stary Sącz
278. Szpak Józefa, prac, umysłowy, Nawojowa
279. Szymański Mirosław, poligraf, Kraków
280. Sieczkowski Piotr, prac, umysłowy, Nowy Sącz
281. Swierczek Grażyna, emeryt, Nowy Sącz
282. Świerk Anna, prac, umysłowy, Nowy Sącz
283. Świerk Artur, prac, umysłowy, Nowy Sącz
284. Tokarski Władysław, strażak inspektor, Białystok
285. Tomanek Józef, emeryt, Bieruń
286. Towpik Marek, emeryt, Nowy Sącz
287. Towpik Zofia, b.d., Nowy Sącz
288. Tudaj Zenon F., inż. ekonomii, Moszczenica
289. Wajda Jan Klemens, uczeń, Rabka Zdrój
290. Wańczyk Janusz, inż. elektryk, Nowy Sącz
291. Wańczyk Stanisław, technik, Marciszów
292. Wawszczak Maria, psycholog, Nowy Sącz
293. Wąsowicz Jerzy, nauczyciel, Nowy Sącz
294. Wilk Janusz, agent ubezpieczeniowy, Nowy Sącz
295. Winiarczyk Julia, uczennica, Nowy Sącz
296. Wojnarowska Jolanta, student, Stary Sącz
297. Wojnarowski Andrzej, emeryt, Nowy Sącz
298. Wojnarowski Kazimierz, pozłotnik, Nowy Sącz
299. Wojnarowski Michał, student, Stary Sącz
300. Wojsław Marek, właściciel biura turyst.,

Nowy Sącz
301. Wojtasiewicz Janusz, techn. elektronik, Przemyśl
302. Wolak Krystyna, prawnik, Nowy Sącz
303. Wolak Paweł, prac, umysłowy, Nowy Sącz
304. Wolf Tomasz, prac, umysłowy, Kraków
305. Woźniak Halina, własna dział., Nowy Sącz
306. Woźniak Jolanta, nauczyciel, Nowy Sącz
307. Wójcik Dorota, obuwnik, Nowy Sącz
308. Wójs Ryszard, emeryt, Nowy Sącz
309. Wojtowicz Tomasz, uczeń, Nowy Sącz
310. Wróbel Kamil, ksiądz, Limanowa
311. Zaneka Dawid, cieśla, Nowy Sącz
312. Zarzycka Józefa, emeryt, Krynica
313. Zdanowicz Barbara, pedagog, Nowy Sącz
314. Ziaja Monika, prac, umysłowy, Nowy Sącz

* j łi *

Wycieczka Klubu Szalonych Emerytów na Niemcową, 4.03.2015 (fot. Władysław Łoboz)
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Koło PTT w Tarnobrzegu
prezes: Grzegorz Bień
adres Koła: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 30/24
tel. kom.: 698-803-200
e-mail Koła: kontakt@ptt-tarnobrzeg.pl
strona internetowa: www.tarnobrzeg.ptt.org.pl
Facebook: www.facebook.cotn/pages/PTT-Tarnobrzeg/258888824134680
(spotkania klubowe w środy w godz. 17:00-18:00 w lokalu Koła)

Koło w Tarnobrzegu istnieje od kwietnia 1999 roku i jest największym ilościowo oraz najpręż
niej działającym Kołem PTT w kraju. Siedziba Koła mieści się przy ul. Kościuszki 30/24.

W 2015 roku odbyły się 34 imprezy, w tym 17 jednodniowych, 15 dwudniowych oraz 2 trzy
dniowe i dłuższe, w których wzięło udział 930 osób. Wędrowano po okolicach Tarnobrzega, 
Górach Słonnych, Pieninach, Bieszczadach, Tatrach, Gorcach, Beskidzie Wyspowym, Beski
dzie Śląskim, Sudetach, Beskidzie Sądeckim, Beskidzie Niskim, Beskidzie Małym, Beskidzie 
Makowskim i Beskidzie Żywieckim.

Wycieczki prowadziło społecznie 15 przewodników, spośród których najwięcej poprowa
dzili Stanisław Bochniewicz (14), Grzegorz Bień, Ludwik Szymański i Zdzisław Żemła (po 6).

Maciej Zaremba

Zarząd Koła:

315. Prezes: Bień Grzegorz, hydrolog, Tarnobrzeg
316. Wiceprezes: Żemła Zdzisław, inspektor pracy, Tarnobrzeg
317. Sekretarz: Kuczera Ryszard, prac, umysłowy, Tarnobrzeg
318. Skarbnik: Szymański Ludwik, chemik, Tarnobrzeg
319. Członek: Stybel Aleksander, ślusarz, Tarnobrzeg

Członkowie Koła:

320. Adamska Izabela, uczeń, Kraków
321. Adamski Tomasz, uczeń, Kraków
322. Adydan Grzegorz, urzędnik, Kielce
323. Banasik Paweł, ekonomista, Radom
324. Banert Adam, geodeta, Świętochłowice
325. Barczuk Sławomir, prawnik, Tarnobrzeg
326. Barczuk Tomasz, emeryt, Tarnobrzeg
327. Barszczewski Paweł, kapłan, Warszawa
328. Bednarz Adrian, student, Gołębiów
329. Berbeś Jadwiga, techn. ekonomista, Sandomierz
330. Bidas Paweł, prac, umysłowy, Sandomierz
331. Bień Michał, uczeń, Tarnobrzeg
332. Bień Wojciech, uczeń, Tarnobrzeg
333. Bis Maria, nauczyciel, Stalowa Wola
334. Bobula Bożena, prac, umysłowy, Tarnobrzeg
335. Bochniewicz Sławomira, techn. dentysta, 

Tarnobrzeg
336. Bochniewicz Stanisław, techn. elektryk, 

Tarnobrzeg
337. Bołoz Marek, nauczyciel, Tarnobrzeg
338. Brzozowski Łukasz, elektryk, Stalowa Wola
339. Bukowska Małgorzata, prac, umysłowy, 

Sandomierz
339. Ciba Teresa, nauczyciel, Grębów
340. Dufaj-Zemła Hanna, inż. chemik, Tarnobrzeg

341. Dzikowska Beata, nauczyciel, Tarnobrzeg
342. Fatyga Zbigniew, techn. mechanik, Tarnobrzeg
343. Furtak Jan, prac, umysłowy, Tarnobrzeg
344. Gładysz Piotr, student, Tarnobrzeg
345. Głębicki Sylwester, policjant, Stalowa Wola
346. Gołąbek Anna, uczeń, Sandomierz
347. Gospodarczyk Jacek, inżynier, Sandomierz
348. Graniczka-Dabwan Wioletta, lekarz, Mielec
349. Grądziela Małgorzata, sekr. redakcji, Tarnobrzeg
350. Grądziela Stanisław, kier, admin., Tarnobrzeg
351. Grębowiec Dorota, geodeta, Sandomierz
352. Grzela Marek, technik, Kielce
353. Harnik Magdalena, prawnik, Lublin
354. Harnik Michał, handlowiec, Lublin
355. Jadach Mieczysław, instruktor, Chmielów
356. Jędrusik Małgorzata, technik, Stalowa Wola
357. Juszczuk Danuta, dział, handl., Tarnobrzeg
358. Juszczuk Dariusz, prac, umysłowy, Tarnobrzeg
359. Kania Ryszard, inż. mechanik, Stalowa Wola
360. Kapica Krzysztof, inspektor, Tarnobrzeg
361. Karaś Artur, zootechnik, Kozinki (gm. Zakrzew)
362. Kawa Ireneusz, elektromechanik, Kraśnik
363. Kiełt-Bień Katarzyna, lekarz, Tarnobrzeg
364. Klusek Barbara, wprow. danych RCMB, 

Tarnobrzeg
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365. Klusek Ireneusz, cieśla, Tarnobrzeg
366. Kłębecka Ewelina, prac, umysłowy, Stalowa Wola
367. Kogut Piotr, prac, umysłowy, Sandomierz
368. Konefał Krystyna, prac, umysłowy, Tarnobrzeg
369. Kosałka Grażyna, techn. analityk, Sandomierz
370. Koszałka Artur, emeryt, Zarzecze
371. Koziara Piotr, inż. górnik, Wrocław
372. Kozik Grzegorz, nauczyciel, Tarnobrzeg
373. Kozik Krystyna, asystent, Grębów
374. Krawczyk Bogusław, chemik, Tarnobrzeg
375. Kruk Zofia, prac, umysłowy, Bojanów
376. Krutys Grzegorz, student, Tarnobrzeg
377. Krzemińska Agata, pielęgniarka, Sandomierz
378. Krzemińska Karolina, uczeń, Sandomierz
379. Krzemińska Paulina, student, Sandomierz
380. Krzemiński Robert, kierowca, Sandomierz
381. Kubasiewicz Józef, tokarz, Stalowa Wola
382. Kuczera Krystyna, prac, umysłowy, Tarnobrzeg
383. Kuczera-Pysz Krystyna, ekonomista, Tarnobrzeg
384. Kulita Elżbieta, prac, umysłowy, Sandomierz
385. Leończyk Przemysław, nauczyciel, Tarnobrzeg
386. Lipka Leokadia, listonosz, Nisko
387. Lipka Waldemar, murarz, Nisko
388. Maciąg Alina, analityk med., Sandomierz
389. Maciejewski Tomasz, lekarz, Radom
390. Madej Grzegorz, stolarz, Tarnobrzeg
391. Madej Małgorzata, rencista, Tarnobrzeg
392. Maguder Dawid, uczeń, Nowa Dęba
393. Maguder Konrad, nauczyciel, Nowa Dęba
394. Majchrowski Jacek, ABW, Tarnobrzeg
395. Majda Zygmunt, ślusarz-spawacz, Tarnobrzeg
396. Majewska Jadwiga, pocztowiec, Tarnobrzeg
397. Marek Małgorzata, ekonomista, Tarnobrzeg
398. Markiewicz Mieczysław, emeryt, Kielce
399. Markiewicz Piotr, prac, umysłowy, Kielce
400. Matejko Edyta, fryzjerka, Tarnobrzeg
401. Matejko Sylwester, oper, maszyn budowl.,

Tarnobrzeg
402. Mazurek Stanisław, ślusarz, Kielce
403. Mączyńska Ewa, dentysta, Sandomierz
404. Mierzwa Natalia, nauczyciel, Tarnobrzeg
405. Mierzwa Szymon, techn. inst. sanit., Tarnobrzeg
406. Mrzygłód Andrzej, nauczyciel, Tarnobrzeg
407. Niebelski Eugeniusz, historyk, Lublin
408. Obara Daniel, prac, umysłowy, Tarnobrzeg
409. Paszta Piotr, prac, umysłowy, Tarnobrzeg
410. Pawlos Damian, student, Tarnobrzeg

411. Pidmogilna Świetlana, historyk, Tarnopol 
(Ukraina)

412. Pidmogilny Sergiej, historyk, Tarnopol (Ukraina)
413. Piejko Jerzy, techn. budowlany, Przemyśl
414. Piejko Wiesław, technik, Tarnobrzeg
415. Pyrzyk Artur, serwisant, Tarnobrzeg
416. Pysz Jakub, inżynier, Tarnobrzeg
417. Pytel Krzysztof, ekonomista, Tarnobrzeg
418. Reczek Barbara, nauczyciel, Tarnobrzeg
419. Reczek Rafał, techn. mechanik, Tarnobrzeg
420. Rogala Jadwiga, nauczyciel, Koniów Jeziory
421. Rutkowski Piotr, nauczyciel, Sandomierz
422. Solanin Stefan, archiwista, Sandomierz
423. Stelmach Edyta, nauczyciel, Tarnobrzeg
424. Stelmach Jacek, plastyk, Tarnobrzeg
425. Stępień Małgorzata, bibliotekarz, Tarnobrzeg
426. Szczęsny Kazimierz, obchodowy, Sandomierz
427. Szlęzak Marcin, technik, Tarnobrzeg
428. Szozda Paweł, konserwator, Stalowa Wola
429. Śliwa Joanna, prac, umysłowy, Nowa Sarzyna
430. Trela Kazimiera, elektronik, Baranów 

Sandomierski
431. Trojanowski Wiktor, księgowy, Tarnobrzeg
432. Tylczyński Stanisław, mgr turystyki, Tarnobrzeg
433. Urbaniak Ryszard, dział, gospod., Tarnobrzeg
434. Warchoł Małgorzata, księgowa, Rzeszów
435. Wasilewski Mariusz, listonosz, Sandomierz
436. Wdowik-Reczek Magdalena, prawnik, Nowa Dęba
437. Wiącek Anna Maria, dział, własna, Stalowa Wola
438. Wiertlewski Stefan, filolog, Poznań
439. Wilk Jadwiga, księgowa, Nowa Dęba
440. Wilk Tadeusz, ekonomista, Nowa Dęba
441. Winiarski Mieczysław, prac, umysłowy, 

Tarnobrzeg f
442. Wiśniewska Joanna, ekonomista, Leżajsk
443. Wojtas Bolesław, prac, umysłowy, Tarnobrzeg
444. Woźniak Tomasz, informatyk, Gorzyce
445. Wójcik Joanna, socjolog, Nowa Dęba
446. Wychowaniak Dorota, prac, umysłowy, 

Sandomierz
447. Wychowaniak Sławomir, prac, umysłowy, 

Sandomierz
448. Zaliński Szczepan, techn. mechanik, Tarnobrzeg
449. Zawada Alina, ekonomista, Tarnowska Wola
450. Zioło Stanisław, emeryt, Tarnobrzeg
451. Żelazko Tomasz, menager, Tarnobrzeg
452. Żelazowski Marian, ogrodnik, Ostrowiec 

Świętokrzyski
7.niarł: Winiarski Mieczysław

Na szczycie Radziejowej w Beskidzie Sądeckim, czerwiec 2015 r. (fot. archiwum)

POLSKIE TOWARZYSTWO
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Szkolne Koło PTT przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 
w Łabowej
opiekun: Dorota Rolka
adres Koła: 33-336 Łabowa 22
tel. kom.: 791-717-077 (Dorota Rolka)

Był to czwarty rok działalności Koła, powstałego z inicjatywy Joanny Król. Zarząd Kola dzia
łał w składzie wybranym podczas zebrania założycielskiego, które odbyło się 13 grudnia 2012 r. 
Organizatorką imprez była Joanna Król. Odbyło się ich 8 jednodniowych wycieczek, w których 
wzięło udział 487 dzieci. Funkcję przewodnika na wszystkich imprezach pełniła Joanna Król, 
pięć współprowadził Wojciech Szarota, a jedną —Jerzy Gałda.

Koło liczy 19 członków. Wydaje własną gazetkę ścienną oraz ma miejsce na stronie inter
netowej szkoły.

Maciej Zaremba

Zarząd Koła:

453. Prezes i opiekun: Rolka Dorota, nauczyciel, Łabowa
454. Wiceprezes: Król Amelia, uczennica, Łabowa
455. Wiceprezes: Nieć Oliwia, uczennica, Łabowa
456. Sekretarz: Mąka Mateusz, uczeń, Łabowa
457. Skarbnik: Cabak Karolina, uczennica, Łabowa

Członkowie Koła:

458. Cabak Monika, uczennica, Łabowa
459. Frączek Justyna, uczennica, Łabowa
460. Kołacz Daria, uczennica, Łabowa
461. Kołacz Olgierd, uczeń, Łabowa
462. Kucia Hubert, uczeń, Łabowa
463. Kucia Radosław, uczeń, Łabowa
464. Kulpa Wojciech, uczeń, Łabowa
465. Malec Julia, uczennica, Łabowa

466. Mąka Amelia, uczennica, Łabowa
467. Polańska Julia, uczennica, Łabowa
468. Smyda Wiktoria, uczennica, Łabowa
469. Tyc Nikodem, uczeń, Łabowa
470. Wontarczyk Gabriela, uczennica, Łabowa
471. Zabawa Wiktoria, uczennica, Łabowa
472. Zygadlewicz Maciej, uczeń, Łabowa
473. Zygadlewicz Piotr, uczeń, Łabowa

SK PTT z Łabowej pod Kopcem Kraka (fot. Zbigniew Smajdor)

v;
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Oddział PTT w Opolu
prezes: Jan Sachnik
adres Oddziału: 45-521 Opole, ul. Brzechwy 7
tek: (77) 454-09-47 (Jan Sachnik)
e-mail: jerzy.kaczmarek@vp.pl

Wzorem lat ubiegłych statutowa działalność w Oddziale kontynuowana była poprzez wyj azdy w góry 
(indywidualne i grupowe) oraz organizowanie spotkań połączonych z prelekcjami audiowizualnymi.

Większość wyjazdów w góry miała charakter indywidualny. Najchętniej odwiedzanymi rejonami 
były Sudety i Tatry.

W maju zarząd Oddziału zorganizował wyjazd w Góry Złote, gdzie bazą wypadową była Stani
ca Jesionów w Orłowcu. W czasie tego pobytu członkowie Oddziału wędrowali na Snieżnik (1425 
m. n.p.m.) przez Czarną Górę (1205 m. n.p.m.) i Żmijowiec (1153 m. n.p.m.). Ciekawa była też 
wycieczka na graniczną Borówkową, gdzie z wysokiej wieży można było podziwiać piękne widoki 
na Kotlinę Kłodzką.

Ludwik Skarka wraz z Włodkiem Dragą po raz kolejny zorganizowali Rajd Pokoleniowy, w któ
rym udział biorą całe rodziny o dużej rozpiętości wieku, od 4 do 73 lat. Trasy rajdu wiodły przez Kar
konosze, udział w nim wzięło 41 osób, w tymi 13 dzieci. Uczestnicy byli gośćmi Sudeckiego Bractwa 
Walońskiego, skupiającego ludzi gór, poszukiwaczy skarbów i kamieni szlachetnych. Niezapomniane 
wrażenie zrobiła na uczestnikach, szczególnie tych najmłodszych, wizyta w Starej Chacie Walońskiej 

„Juna”, gdzie Wielki Mistrz Walonów wtajemniczał słuchaczy w rytuały rodów walońskich oparte 
na obrzędach staroceltyckich. Uczestnicząc w obrzędzie wtajemniczenia i przejściu „próby czterech 
żywiołów”, najmłodsi stawali się czeladnikami Bractwa. W ramach pieszych wycieczek zwiedzali 
m.in. Halę Szrenicką i Szrenicę (1362 m. n.p.m.). Odwiedzono też cmentarzyk w Szklarskiej Porę
bie, gdzie pochowany jest Juliusz Naumowicz — twórca idei walońskiej, pomysłodawca, założyciel 
i Wielki Mistrz Sudeckiego Bractwa Walońskiego, który uczynił Szklarską Porębę „mineralogiczną 
stolicą Polski”. Był biadonistą, narciarzem, Mistrzem Sportu Armii Zaprzyjaźnionych, biegaczem 
i goprowcem. Na cmentarzu tym pochowany jest także Vlastimil Hofmann - polski malarz, przed
stawiciel symbolizmu, który od 1947 roku do śmierci w 1970 roku mieszkał w Szklarskiej Porębie, 
w skromnym dornku zwanym „Wlastmilówką”. Warto zaznaczyć, że uczestnicy Rajdu Pokoleniowe
go poznawali nie tylko piękne okolice Szklarskiej Poręby, ale też historie i działalność ludzi, którzy 
w tych miejscach żyli i wiele dokonali.

Ryszard Passon, jak to czyni od wielu lat, organizował wyjazdy letnie i zimowe dla młodzieży 
uzależnionej, przebywającej na terapii. Zimą zorganizowano wyjazd do Zawoi, gdzie korzystano 
z uroków narciarstwa i odbyto wycieczkę na Babią Górę (1725 m n.p.m.).

Latem miał miejsce spływ kajakowy Wartą od Częstochowy do Osjakowa (powiat wieluński). 
Ponadto odbyto wycieczki w rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w tym w Góry Towarne 
(najwyższy punkt: Lisica - 349 m n.p.m.) położone w pobliżu Szlaku Orlich Gniazd.

Poza propagowaniem turystyki wśród młodzieży, Ryszard Passon odbył kilkunastodniową wy
cieczkę samochodową przez Tatry Słowackie, Węgry, Serbię (Park Narodowy' Tara), Bośnię i Herce
gowinę (Park Narodowy Sutjeska) do Chorwacji.
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W październiku 2015 roku w Opolu odbył się IV Opolski Festiwal Gór, w którego organiza
cji brali udział także członkowie naszego oddziału - Ewa Idzikowska i Krzysztof Kurenda. Poza 
ciekawymi prelekcjami wybitnych himalaistów, m.in. Piotra Pustelnika, Denisa Urubki i Ryszarda 
Pawłowskiego, na specjalnie przygotowanej ściance wspinaczkowej uczestnicy imprezy symbolicznie 
zdobywali Mount Everest.

Nasz kolega Andrzej Pasek z Bielawy, przewodnik GOT PTT, zdobył w 2015 roku Diamentową 
Odznakę PTTK Głównego Szlaku Sudeckiego im. Orłowicza, który to szlak biegnie od Świeradowa 
Zdroju do Prudnika i ma długość 440 km.

Nasi członkowie wędrowali i wspinali się w Tatrach - Michał Kurek przeszedł w październiku 
2015 r. Orlą Perć.

Nie zapominano o górsko-jaskiniowych klimatach nawet na dalekim południu Italii; Irena i Jarek 
Majcherowie zwiedzili Grotte di Castellana. Jest to system jaskiń krasowych znajdujący się niedaleko 
miasta Castellana Grotte w prowincji Bari w regionie Apulia. Jaskinia ma 3348 m długości i średnio 
70 m głębokości (maksymalna głębokość wynosi 122 m).

Stefan Sytniewski wziął udział w wyprawie do Peru zorganizowanej przez Krzysztofa Osow
skiego z Opola. Wyprawa odbyła się w okresie od 25 sierpnia do 23 września. W trakcie wyprawy 
wjechano m.in. koleją Ernesta Malinowskiego do Huancayo przez przełęcz Ticlio (4818 m. n.p.m.), 
odbyto trekking z Cachora do Totora górami Cordillera Vilcabamba, trekking na Misti (5822 m. 
n.p.m.), zwiedzono także Machu Piechu, jezioro Titicaca i Limę. Szczegółowa relacja z tej wyprawy' 
została zamieszczona w „Co słychać?” nr 11 z 2015 r.

Najstarszy czynny turysta górski w Polsce - Franciszek Kamysz - wraz z żoną Józefą 25 listo
pada udali się na wyprawę na najwyższy szczyt Gór Opawskich - Biskupią Kopę (890 m n.p.m.). 
Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie wiek szacownego turysty, gdyż Pan Franciszek 
ma 93 lata. Zaangażowanie Franciszka Kamysza w turystykę odzwierciedlają słowa Karola Wojtyły, 
który kiedyś powiedział: „Ja tu u Was byłem - pilnujcie mi tych gór”. Słowa te są niejako mottem 
Franciszka Kamysza, gdyż od wielu, wielu lat troszczy się o szlaki wiodące na Kopę Biskupią, a także 
miał bardzo duży wkład w renowację schroniska „Pod Kopą” i opiekę nad nim. Warto dodać, że 
w jego dorobku podróżniczym jest już ponad 60 tys. km drogi, czyli jak sam stwierdził obszedł kulę 
ziemską 1,5 raza.

Irena Majcher

Zarząd Oddziału:

1. Prezes: Sachnikjan, ekonomista-bankowiec, Opole
2. Wiceprezes: Kurek Maciej, etnolog, Opole
3. Wiceprezes: Majcher Irena, prawnik, Opole
4. Sekretarz: Nabzdyk-Kaczmarek Alicja, prawnik, Opole
5. Członek: Kurenda Krzysztof, operator ścianki wspinaczkowej, Opole
6. Członek: Kurowska Ewa, chemik, Opole
7. Członek: Passon Ryszard, pedagog, Opole
8. Członek: Szumieć Grażyna, ekonomista, Strzelce Opolskie

Komisja Rewizyjna:

9. Przewodniczący: Swirski Bogusław, oficer WP, Opole
10. Z-ca przewodniczącego: Cisek Marian, ekonomista, Opole
11. Członek: Sytniewski Stefan, ekonomista-bankowiec, Częstochowa

Sąd Koleżeński:

12. Przewodniczący: Kamysz Franciszek, ekonomista, Opole
13. Z-ca przewodniczącego: Kamiński Bogusław, prawnik, Opole
14. Członek: Fikus Kazimierz, techn. elektryk, Opole

Członkowie Oddziału:

15. Beker Wojciech, lekarz, Opole
16. Cichoń Jerzy, przedsiębiorca, ???
17. Głośnicka-Kamysz Józefa, prawnik, Opole
18. Idzikowska Ewa, ekonomista, Opole

19. Kaczmarek Jerzy, przedsiębiorca, Opole 
20. Kłosa Krystyna, ekonomista, Domecko
21. Kubik Jadwiga, prac, umysłowy, Opole
22. Kubik Jan, prac, naukowy, Opole
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23. Kubów Jarosław, student, Opole
24. Kurek Michał, student, Opole
25. Kurenda Krzysztof, student, Opole
26. Kurenda Radosław, handlowiec, Opole
27. Kwiecień Wojciech, przedsiębiorca, Kędzierzyn-Koźle
28. Majcher Jarosław, fotografik, Opole
29. Marzec Ewa, stomatolog, Opole
30. Matuszak Cezary, bankowiec, Opole
31. Matuszak Ewa, stomatolog, Opole
32. Matuszczyk Jacek, informatyk, Opole
33. Milczarek Robert, alpinista, Opole

34. Pasek Andrzej, przedsiębiorca, Pieszyce
35. Passon Jolanta, pielęgniarka, Opole
36. Skarka Ludwig, bankowiec, Opole
37. Skrzyńska Anna, nauczyciel, Kraków
38. Sytniewska Irena, ekonomista, Częstochowa
39. Szajca Andrzej, inżynier mechanik, Opole
40. Szczakiel Justyna, pracownik biurowy, Opole
41. Szechyński Andrzej, emeryt, Opole
42. Szpon Ryszard, oficer WP, Opole
43. Szumieć Zbigniew, technik, Strzelce Opolskie
44. Świdziński Stanisław, ekonomista, Opole

Koło PTT „Sabałowy Klan”
przy Schiedel Polska sp. z o.o. w Opolu
prezes: Stefania Hyla, e-mail: stefania.hyla@schiedel.pl
adres Koła: 45-449 Opole, ul. Wschodnia 24

„Sabałowy Klan” mimo krótkiego okresu od powstania w 2013 roku wykazuje dużą aktywność. 
Aktualnie liczy ono 19 członków.

W dniach 19—21 marca 2015 r. członkowie Koła PTT „Sabałowy Klan” wybrali się do Zako
panego na długo oczekiwaną pierwszą w tym roku kalendarzowym wycieczkę. Licząca 18 osób 
grupa za cel do zdobycia wyznaczyła sobie Sarnią Skałę. Uczestnicy wycieczki podzieleni byli na 
trzy grupy 6-osobowe. Jedna grupa wchodziła od Doliny Białego, a druga grupa od Doliny Ko
ścieliskiej, obie spotkały się na szczycie Sarniej Skały. Trzecia grupa przez Dolinę Filipka dotarła 
do Rusinowej Polany. W drodze powrotnej zatrzymano się na Wiktorówkach.

W Epcu 2015 roku 13-osobowa grupa Sabałowego Klanu zorganizowała wycieczkę w rejon 
Babiej Góry. Bazą było „Orawskie Wyrko” w Zubrzycy Górnej. Uczestnicy, podzieleni tym razem 
na dwie grupy, weszli na szczyt Babiej Góry szlakiem czerwonym przez Sokolicę oraz szlakiem 
niebieskim przez Perć Akademików.

Dla członków Sabałowego Klanu wyprawy w góry to wolność, relaks i zdystansowanie się od 
codziennych problemów. Przeżycia podczas górskich wycieczek pozwalają na odkrycie własnej 
natury, sprawdzenie siebie w trudnych sytuacjach, uczy odpowiedzialności za innych.

Jesienią 2015 r. mała grupa członków Sabałowego Klanu wybrała się w Tatry. Przy zmiennej 
pogodzie przez Kalatówki, Halę Kondratową i przełęcz Kondracką osiągnięto Kasprowy Wierch. 
Poza tym zwiedzono okolice Zakopanego, a z Gubałówki i Bachledówki podziwiano piękną pa
noramę Tatr.

Stefania Hyla

Zarząd Koła:

45. Prezes: Hyla Stefania
46. Sekretarz: Chęciński Łukasz
47. Skarbnik: Adamczyk Aleksandra

Członkowie Koła:

48. Bernat Maria
49. Bochniak Łukasz
50. Deja Stanisław
51. Dymacz Robert
52. Kania Robert
53. Kania Rudolf
54. Łokczewska Bogusława
55. Łokczewski Sławomir

56. Malczyk Rafał
57. Mandelka Irena
58. Mandelka Sandra
59. Mierzejewska Kamila
60. Raj Paweł
61. Sołtys Marek
62. Ślęziak Paweł
63. Woźniak Piotr
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Oddział PTT w Ostrowcu Świętokrzyskim
ptezes: Grażyna Jedlikowska, e-mail: gjedlik@gmail.com
adres Oddziału: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Siennieńska 54
tel. kom.: 510-075-322 (Grażyna Jedlikowska)
e-mail Oddziału: ostrowiec@ptt.org.pl
strona internetowa: www.ostrowiec.ptt.org.pl
Facebook: www.facebook.com/ptt.ostrowiec.swietokrzyski

W 2015 roku członkowie Oddziału spotykali się na comiesięcznych zebraniach w sali te
atralnej Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Siennieńskiej 54. Zebrania te odbywały się tra
dycyjnie w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 17.30. Spotkania te zawsze miały charakter 
otwarty i były dostępne dla szerokiego kręgu odbiorców. Niemal zawsze zebrania te połączone 
były z prezentacją multimedialną lub odczytem.

W roku sprawozdawczym odbyły się następujące prelekcje: Chiński sprawdzian, Roweremprzęz 
Skandynawię i Norwegia po babsku. Prezentowano również zdjęcia z podróży po Armenii, Iranie 
i Gruzji. Odbyły się także prelekcje, które przybliżały sylwetki Kazimierza Przerwy-Tetmajera 
oraz Mariusza Zaruskiego.

Działalność Oddziału to głównie wędrówki, zarówno górskie, jak i te po najbliższej oko
licy. Niektóre z nich to tradycyjne imprezy od wielu lat znajdujące się w kalendarzu Oddziału. 
W roku sprawozdawczym zorganizowano 11 wycieczek jednodniowych w Góry Świętokrzyskie 
oraz 9 wycieczek trzydniowych w następujące pasma górskie: Gorce, Pieniny, Beskid Mały, Be
skid Śląski, Tatry, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Góry Czerchowskie, Bieszczady oraz Pogórze 
Ciężkowickie.

Włączając się w działania mające na celu ochronę przyrody, członkowie Oddziału wzięli 
udział w akcjach „Sprzątamy Beskidy z PTT” oraz „Czyste Tatry”.

W dniach 30.01—1.02 odbyły się II Zimowe Spotkania PTT w Górach Świętokrzyskich, 
w których wzięło udział 50 osób, a wśród nich przedstawiciele oddziałów PTT z Bielska-Białej, 
Tarnowa, Mielca, Radomia, Łodzi i oczywiście Ostrowca. Tym razem miejscem Spotkań był 
Bodzentyn położony w bliskiej odległości od Łysogór.

W dniu 3 marca odbyło się Walne Zgromadzenie członków Oddziału, które wyłoniło nowe 
władze Oddziału.

W związku z Rokiem Kazimierza Przerwy-Tetmajera zorganizowano konkurs o życiu 
i twórczości tego wybitnego poety, którego adresatem była młodzież ze szkół ponadgimna- 
zjalnych powiatu ostrowieckiego. Konkurs przebiegał dwuetapowo, a zwycięzcami okazali się 
uczniowie z Zespołu Szkół nr 3. Kwietniowe zebranie Oddziału również poświęcone było 
prezentacji sylwetki tego twórcy. Podsumowaniem wszystkich działań była Wystawa Tetma- 
jerowska, przygotowana przez ZG PTT, której uroczyste otwarcie miało miejsce 4 września 
w Parku Miejskim.

W roku sprawozdawczym Zarząd Oddziału propagował zdobywanie odznak GOT PTT 
i Odznaki „Wielka Korona Beskidów”. Na wycieczkach organizowanych pod tym kątem człon
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kowie Oddziału zdobyli następujące szczyty zaliczanie do WKB: Babia Góra (Beskid Żywiec
ki), Turbacz (Gorce), Radziejowa (Beskid Sądecki), Skrzyczne (Beskid Śląski), Czupel (Beskid 
Mały), Lackowa (Beskid Niski), Kremenaros (Góry Bukowskie), Mincol (Góry Czerchowskie), 
Eliasovka (Lubovnianska Vrchovina), Busov (Beskid Niski), Smilniansky vrch (Pogórze On- 
dawskie). Oddziałowa Komisja Weryfikacyjna GOT PTT zweryfikowała 2 brązowe i 2 srebrne 
odznaki GOT PTT w kat. II.

Każda organizowana impreza znalazła swe odbicie na stronie internetowej Oddziału w za
kładce Galeria, prowadzonej przez kol. Teresę Karbowniczek. Oprócz tego relacje z wędrówek 
i ważniejszych wydarzeń z życia Oddziału zamieszczano w „Gazecie Ostrowieckiej”.

Systematycznie poszerzamy również naszą biblioteczkę oddziałową.
Oddział tradycyjnie współpracował z Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Św., które 

nie tylko użyczało sal na prelekcje, ale czynnie współpracowało w wielu wydarzeniach, jak np. 
podczas wystawy llayimier^Pr^erwaGetmajer — 150 rocznica urodzin.

Grażyna jedlikowska

Zarząd Oddziału:

2. Prezes: Jedlikowska Grażyna, nauczyciel, Ostrowiec Św.
3. Wiceprezes: Kimbar Marian, inż. mechanik, Ostrowiec Św.
4. Sekretarz: Karbowniczek Teresa, nauczyciel, Ostrowiec Św.
5. Skarbnik: Kostkowska Halina, ekonomista, Ostrowiec Św.
6. Członek: Górnisiewicz Grzegorz, grafik, Ostrowiec Św.
7. Członek: Gawlik Tomasz, sędzia, Ostrowiec Św.
8. Członek: Kamiński Łukasz, inż. mechanik, Ostrowiec Św.

Komisja Rewizyjna:

9. Przewodniczący: Kucharski Krzysztof, inż. automatyk, Ostrowiec Św.
9. Z-ca przewodniczącego: Gawron Ryszard, ekonomista, Ostrowiec Św.
11. Sekretarz: Kowalczyk Grażyna, handlowiec, Ostrowiec Św.

Sąd Koleżeński:

12. Przewodniczący: Gawlik Ewa, ekonomista, Ostrowiec Św.
13. Z-ca przewodniczącego: Ginter Juliusz, radca prawny, Ostrowiec Św.
14. Sekretarz: Salwa Mariola, sędzia, Ostrowiec Św.

Członkowie Oddziału:

15. Baran Elżbieta, pedagog, Ostrowiec Św.
16. Barczyński Michał, nauczyciel, Goździelin
17. Białowąs Adam, ekonomista, Ostrowiec Św.
18. Borek Bożena, inż. transportu, Ostrowiec Św.
19. Chłoń Małgorzata, informatyk, Kraków
20. Derlatka Maria, techn. ogrodnik, Ostrowiec Św.
21. Florys Krzysztof, geograf, Kraków
22. Florys Maciej, inż. geodeta, Kraków
23. Florys Wojciech, informatyk, Kraków
24. Gawlik Małgorzata, prawnik, Kraków
25. Gawlik Mateusz, kelner-barman, Ostrowiec Św.
26. Graczak, Renata, techn. ekonomista, Wólka

Bodzechowska
27. Jaros Maria, nauczyciel, Ostrowiec Św.
28. Jezierska Jadwiga, nauczyciel, Ostrowiec Św.
29. Kasprzyk Krzysztof, dr inż. mechanik, Ostrowiec Św.
30. Kostkowski Rafał, elektromechanik, Ostrowiec Św.
31. Kowalska Renata, nauczyciel, Ostrowiec Św.
32. Leśniewski Piotr, nauczyciel, Ostrowiec Św.
33. Major-Salwierz Alicja, nauczyciel, Ostrowiec Św.
34. Międzybłocki Olgierd, adwokat, Ostrowiec Św.
35. Moroń Izabela, ekonomista, Ostrowiec Św.
36. Niedziela Monika, instruktor jeździectwa, Bałtów
37. Opidowicz Ewa, nauczyciel, Ostrowiec Św.
38. Pypeć Marzena, chemik, Rżuchów

39. Romanowski Piotr, inż. mechanik, Ostrowiec Św.
40. Rusiecki Jarosław, socjolog, senator RP, Ostrowiec Św.
41. Skowrońska Anna, elektronik, Ostrowiec Św.
42. Skowroński Zbigniew, elektromech., Ostrowiec Św.
43. Skrok Waldemar, elektromech., Ostrowiec Św.
44. Skwarlińska Dorota, nauczyciel, Ostrowiec Św.
45. Sosnowska Marta, księgowa, Ostrowiec Św.
46. Szymczyk Henryk, adwokat, Ostrowiec Św.
47. Tąporowski Zbigniew, ekonomista, Ostrowiec Św.
48. Uchańska Jadwiga, emeryt, Ostrowiec Św.
49. Uchański Wojciech, emeryt, Ostrowiec Św.
50. Weber Zdzisław, geodeta, Ostrowiec Św.
51. Żelazowski Marian, ogrodnik, Ostrowiec Św.
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Wycieczka Oddziału PTT w Chrzanowie na Babią Górę w Beskidzie 
Żywieckim, 06.12.2015 r. (fot. Remigiusz Lichota)
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Wycieczka Oddziału PTT w Bielsku-Białej na Lubogoszcz w Beskidzie 
Wyspowym, 19.04.2015 r. (fot. Grzegorz Ryszawy)
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Wycieczka Oddziału PTT w Łodzi na Kalatówki 
w Tatrach Zachodnich, 18.04.2015 r. (fot. Włodzimierz Janusik)
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Kolędowanie na Przehybie z Oddziałem PTT „Beskid” 
w Nowym Sączu, 06.01.2015 r. (fot. Barbara Zdanowicz)
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Wyprawa trekkingowa Oddziału PTT w Jaworznie w Alpy Julijskie w Słowenii. 
Uczestnicy wyjazdu w pobliżu źródeł rzeki Soća, 04.08.2015 r. (fot. Sebastian I .asaj)

Wycieczka Oddziału PTT w Radomiu na Gerlach w słowackich Tatrach Wysokich 
podczas XII rajdu „Perciami ku Wierchom”, 17.06.2015 (fot. Sebastian Wojciechowski)
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Wycieczka Oddziału PTT w Ostrowcu Świętokrzyskim 
w Pieniny, 24-26.04.2015 (fot. Piotr Leśniewski)

Wycieczka Kola PTT w Oświęcimiu na Siwy Wierch 
w Tatrach Zachodnich, 26.07.2015 (fot. Anna Strama)
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Wycieczka Oddziału PTT „MKG Carpatia” w Mielcu na Ropicę w czeskich Beskidach 
Morawsko-Sląskich podczas 49 rajdu „Karpatia”, 15-19.05.2015 (fot. archiwum)

Wycieczka Oddziału PTT w Tarnowie na Halę 
Łabowską, 02.08.2015 r. (fot. Kinga Buras)
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Rajd Pokoleniowy Oddziału PTT w Opolu „Karkonosze 2015” (fot. Artur Mika)
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Wycieczka Oddziału PTT w Poznaniu w ramach 
„Święta Gór na Nizinach”, 17.10.2015 (fot. Lech Rugała)
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Oddział PTT w Ostrzeszowie
prezes: Józef Michlik
adres korespondencyjny Oddziału: 63-500 Ostrzeszów, Os. Zamkowe 25b/19
tel. kom.: 602-248-071 (Józef Michlik)
e-mail Oddziału: ostrzeszow@ptt.org.pl

W roku 2015 członkowie ostrzeszowskiego Oddziału PTT przemierzali polskie góry, a byty 
nimi Tatry, Beskid Sądecki, Pieniny i Beskid Żywiecki.

W Beskidzie Sądeckim wędrowali szlakami okolic Muszyny, Krynicy i Piwnicznej Zdroju, 
odwiedzając słowacki Bardejów.

W Tatrach Wysokich wędrowali z Kuźnic przez Halę Gąsienicową, Kozią Przełęcz, Dolinę 
Pięciu Stawów Polskich, Dolinę Roztoki do Palenicy Białczańskiej, a także przez Czerwone 
Wierchy, idąc z Kir do Kuźnic. Podziwiali również Dolinę Kościeliską we wczesnojesiennych 
barwach.

Podczas tygodniowego pobytu w Szczawnicy Zdroju skorzystali ze spływu Dunajcem, 
a także wędrowali uroczymi szlakami Pienin i Małych Pienin, odwiedzając m.in. Trzy Korony, 
Sokolicę i Wysoką. Byli także na Prehybie i Dzwonkówce.

W listopadzie brali udział w spotkaniu z Krzysztofem Wielickim, którego portret został 
umieszczony w Galerii Wybitnych Absolwentów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie.

Przy okazji kameralnych imprez andrzejkowych i sylwestrowych na Mładej Horze odwie
dzali znajome miejsca i ludzi, a w wolnym czasie nieco zmienili wygląd i funkcjonalność chyża: 
z kuchni zniknął zabytkowy bojler, a na kranach pojawiły się przepływowe podgrzewacze wody.

Pieszo i rowerami przemierzali Wzgórza Ostrzeszowskie, uczestnicząc w koncertach „Mię
dzy Niebem a Ziemią” na Kobylej Górze, obserwując prace remontowe na tamie zbiornika re
tencyjnego Blewąska w miejscowości Kobyla Góra oraz wykonując dokumentację fotograficzną 
krzyża autorstwa ludowego rzeźbiarza Pawła Brylińskiego we wsi Jesiona.

Mirosława 'A.^epecka

Zarząd Oddziału:

2. Prezes: Michlik Józef, fizyk, Ostrzeszów / Mlada Hora
3. Wiceprezes: Majchrzak Andrzej, inżynier, Ostrzeszów
4. Sekretarz: Golus Jan, mechanik, Ostrzeszów
5. Skarbnik: Tomczak Jan, zaw. rodź, zast., Niedźwiedź
6. Członek: Libudzic Adam, elektronik, Mąkoszyce

Komisja Rewizyjna:

7. Przewodniczący: Idczak Tomasz, ksiądz, Gdańsk
8. Członek: Niedzielski Janusz, informatyk, Śrem
9. Członek: Bargenda Leonard, inżynier, Ostrzeszów
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Przed chałupą na Stawiskach (fot. Józef Michlik)

T
&

* -£M--' .
' ^1.

|

*?!
■ *4

Sąd Koleżeński:

9. Przewodnicząca: Idczak Ewa, nauczyciel, Ostrzeszów
11. Członek: Wieczorek Arkadiusz, ksiądz, Lututów
12. Członek: Rzepecka Mirosława, mgr turystyki, Ostrzeszów

Członkowie Oddziału:

13. Bednarek Gabriela, nauczyciel, Ostrzeszów
14. Dzikowicz Krystyna, emerytka, Ostrzeszów
15. Jankowiak Stanisława, emerytka, Ostrzeszów
16. Jędrzejak Krzysztof, nauczyciel, Ostrzeszów
17. Kaczmarek Andrzej, technik mechanik, Ostrzeszów
18. Kużaj Magdalena, nauczycielka, Ostrzeszów
19. Libudzic Mateusz, uczeń, Mąkoszyce
20. Majchrzak Grażyna, urzędnik, Ostrzeszów
21. Michlik Anna, emerytka, Ostrzeszów
22. Owoc Ireneusz, kominiarz, Ostrzeszów
23. Płotkowiak Katarzyna, pielęgniarka, Poznań
24. Przybysz Sandra, uczennica, Niedźwiedź
25. Sabatowski Antoni, uczeń, Ostrzeszów
26. Sabatowska Katarzyna, pielęgniarka, Ostrzeszów
27. Sabatowski Marcin, przedszkolak, Ostrzeszów
28. Sauer Antoni, emeryt, Ostrzeszów
29. Sauer Małgorzata, nauczycielka, Ostrzeszów
30. Sauer Rafał, magazynier, Ostrzeszów
31. Tomczak Urszula, krawcowa, Niedźwiedź
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Oddział PTT w Poznaniu
prezes: Leszek Lesiczka
siedziba Oddziału: Instytut Filologii Polskiej, UAM Collegium Maius, 61-701 Poznań, ul. Fre
dry 10
adres korespondencyjny: 62-004 Czerwonak, Kicin, ul. Poznańska 57
tek: (61) 812-01-09, tel. kom.: 606-653-358 (Leszek Lesiczka)
e-mail Oddziału: ptt_poznan@vp.pl
strona internetowa: www.poznan.ptt.org.pl

Oddział poznański Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego ma duży wkład w rozwój turystyki. 
Organizuje wiele imprez o charakterze turystycznym i kulturalno-oświatowym.

Oddział PTT w Poznaniu ma swoją, skałkę (3-tonowy granit przywieziony z Tatr) na Cmen
tarzu Zasłużonych Wielkopolan na Górze Wojciecha, a także 15-tonowy granit zamontowany 
na Osowej Górze koło Mosiny, poświęcony Władysławowi Zamoyskiemu. Od 1994 r. corocznie 
16 grudnia na Górze Wojciecha odbywa się Dzień Taternika (msza św., modlitwa, wspomnienia 
przy „skale” i spotkanie przy muzyce w salce parafialnej). Także co roku w październiku w Kici- 
nie odbywa się Święto Gór na Nizinach (rajd, grochówka, poczęstunek, wystawy fotograficzne 
gór, wystawa sprzętu wspinaczkowego, prelekcja, koncert), ponadto Dzień Siwka (grudzień), 
Misterium Wcielenia (styczeń), Misterium Męki Pańskiej (od 1998 r. — prezes naszego oddziału 
jest reżyserem już 15 lat).

Z innych imprez na stałe wpisanych do kalendarza oddziału poznańskiego to: Rajd im. 
A. Cieszkowskiego (marzec), Rajd Zygmunta Krasińskiego (czerwiec), Rajd Władysława Za
moyskiego (wrzesień), zawody na orientację dla dzieci i młodzieży' oraz dorosłych (3), zawody 
wspinaczkowe (3), wystawy' fotograficzne (10), przeglądy' diaporam (1), prelekcje z ciekawymi 
podróżnikami i alpinistami (16), wyprawy rowerowe (2), festyny' (współorganizacja i prowadze
nie - 2 razy), pielgrzymka do Dąbrówki Kościelnej, koncerty połączone z poezją (2), plenery' 
fotograficzne (3), obozy górskie dla młodzieży (Masyw Śnieżnika, Tatry), wycieczki (4), wspól
ne wyprawy (w lipcu Tatry' - msza św. na Wiktorówkach dla wszystkich ludzi gór, spotkanie 
w dyrekcji TPN, koncert na Hali Kondratowej).

Naszą działalność wspierały' następujące osoby i instytucje: dyrektor Szkoły' Podstawowej 
w Kicinie (Dariusz Freudenreich), sołtys Kicina (Helena Stachowiak), sołtys Janikowa (Cze
sława Knypińska), mieszkanka Janikowa (Wiesława Krugiołka), Wojciech Sobański, Zbigniew 
Czajka, Beata Daszkiewicz, Mirosław Myszka, Zbigniew Zwoliński, Eugeniusz Kowalski, Jacek 
Napiontek, Andrzej Majchrzak, Michał Raczyński, Jerzy' Kostrzewa, Karolina Smyk, Karolina 
Nowakowska, Roman Nowak, Franciszek Gaca, Tomasz Wojciechowski, Jarosław Wyczyński, 
Krystyna Lesiczka, Akcja Katolicka (Halina Bączkowska), sklep Alpina (Włodzimierz Jeżak), 
Piotr Bittner, proboszcz parafii św. Wawrzyńca (pallotyn Adrian Galbas), proboszcz parafii św. 
Wojciecha, proboszcz parafii św. Jozefa w Kicinie (Andrzej Magdziarz), „Dom chleba” (Regina
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Schubert), zespół Ave, UAM — Instytut Filologii i Instytut Geografii UAM, organizator biegów 
na orientację (Zbigniew Hornik), przyjaciele, prelegenci.

Wszystkie spotkania i imprezy uświetniał muzycznie i wprowadzał akcenty patriotyczne, 
jednocześnie mobilizując do poznawania historii swojej ojczyzny, nasz Mistrz Bogdan Marcin
kowski. Muzycznie zawsze wspierał niezastąpiony Jarogniew Mikołajczak, a lirycznie, poetycko 
z pełną paletą barw uszczęśliwiała poetka Magdalena Pocgaj.

Naszą siedzibą jest Instytut Filologii Polskiej UAM Collegium Maius, ul. Fredry 10, 61-701 
Poznań.

Leszek Lesicka

Zarząd Oddziału:

1. Prezes: Lesiczka Leszek, geograf, Kicin
2. Wiceprezes: Rachlewicz Grzegorz, geograf, Poznań
3. Sekretarz: Feliczak Natalia, geograf, Śrem
4. Skarbnik: Skoczyk Kazimierz, inż. zootechnik, Poznań
5. Członek: Orczyńska Magdalena, ekonomista, Poznań
6. Członek: Hornik Zbigniew, nauczyciel, Koziegłowy
7. Członek: Naskręt Jerzy, inż. budowlany, Śrem
8. Członek: Mikołajczak Jarogniew, muzyk, Poznań
9. Członek: Smyk Karolina, dziennikarz, Poznań
10. Członek: Tomaszkiewicz Dariusz, student, Koziegłowy

Komisja Rewizyjna:

11. Przewodniczący: Nowak Roman, handlowiec, Kicin
12. Członek: Błaszczak Maria, nauczyciel akad., Poznań
13. Członek: Sobański Wojciech, mechanik, Kicin

Sąd Koleżeński:

14. Przewodniczący: Błaszczak Jan, nauczyciel akad., Poznań
15. Członek: Kulinowski Henryk, mgr WF, Poznań
16. Członek: Majchrzak Andrzej, handlowiec, Kicin

Członkowie Oddziału:

17. Alankiewicz Piotr, informatyk, Poznań
18. Arning-Preisler Anna, prawnik, Poznań
19. Augustyniak Katarzyna, nauczycielka, Poznań
20. Bartkowiak Wiola, leśnik, Poznań
21. Bartłomiejczak Irena, nauczyciel akad., Poznań
22. Bartłomiejczak Leszek, nauczyciel akad., Poznań
23. Bieczyński Marek, mgr inżynier, Poznań
24. Bittner Piotr, geograf, Poznań
25. Błachowicz Katarzyna, leśnik, Poznań
26. Błaszczak Jan, nauczyciel akad., Poznań
27. Błaszczak Marcin, student, Poznań
28. Błaszczak Maria, nauczyciel akad., Poznań
29. Bogdanowska Adrianna, polonista, dziennikarz, 

Poznań
30. Brzeziński Jerzy, psycholog, Poznań
31. Buchwał Agata, geograf, Poznań
32. Budnik Piotr, biolog, Zakopane
33. Buśkiewicz Arek, mgr WF, Koziegłowy
34. Chudy Ewa, matematyk, Poznań
35. Chudy Jarosław, techn. elektronik, Poznań
36. Czajka Zbigniew, chemik, Poznań
37. Czubernat Stanisław, inż. leśnik, Zakopane
38. Daszkiewicz Beata, pielęgniarka dypl., Koziegłowy
39. Dębska Elżbieta, lekarz, Poznań
40. Dobierska Agnieszka, pedagog, Kicin
41. Domagała Mirosław, technolog, Kicin
42. Dominikowski Maciej, księgarz, Wierzenica
43. Dziekański Tomasz, handlowiec, Swarzędz

44. Fieske Beata, ekonomista, Poznać
45. Filarowska Halina, ekonomista, Poznań
46. Filarowski Stanisław, fizyk, Poznań
47. Filary-Gruszecka Halina, b.d., Poznań
48. Freudenreich Dariusz, mgr WF i psychologii, 

Poznań
49. Gaca Franciszek, mechanik, Kicin
50. Gajewski Zygmunt, fotografik, Poznań
51. Galbas Adrian, ksiądz pallotyn, Poznań
52. Gniot Magdalena, socjolog, Poznań
53. Golenia Stefania, polonistka, Poznań
54. Górny Roman, inż. elektryk, Poznań
55. Hlawacik Andrzej, inżynier, Poznań
56. Hojan Jolanta, ekonomista, Poznań
57. Jankowiak Karol, muzyk, Kraków
58. Jankowski Zbigniew, nauczyciel, Poznań
59. Jańczak Aleksander, fotograf, Poznań
60. Jasiak Andrzej, geodeta, Poznań
61. Jaskulski Janusz, muzyk, Poznań
62. Jaskuła Aleksandra, nauczycielka, Zaniemyśl
63. Jefimowicz Hanna, geograf, Poznań
64. Jelińska-Kowalska Janina, ekonomista, Luboń
65. Jeż Jan, inż. elektryk, Poznań
66. Jóżwiak-Bartoszewska Jolanta, etnograf, Poznań
67. Jurasz Bożena, nauczyciel, Poznań
68. Jurczykowski Tomasz, elektronik, Poznań
69. Jurewicz Beata, geograf, Poznań
70. Kaczmarek Hieronim, inż. elektryk, Poznań
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71. Kaczmarek Janina, ogrodnik, Luboń
72. Kaleniewicz Andrzej, mgr turystyki, Poznań
73. Karpiński Andrzej, fotograf, Poznań
74. Kicińska Ditta, geolog, Poznań
75. Kielar Jan, inż. elektryk, Poznań
76. Kleczewska Karolina, arch., Poznań
77. Klimecka Jolanta, ekonomista, Poznań
78. Knopczyk Ewa, urzędnik państw., Poznań
79. Koseda Iwona, nauczycielka, Poznań
80. Kostrzewa Jerzy, podróżnik, Poznań
81. Kostrzewski Andrzej, geograf, Poznań
82. Kostrzewski Włodzimierz, nauczyciel akad., 

Poznań
83. Kowalski Eugeniusz, inż. budowlany, Luboń
84. Kowalski Paweł, garmażer, Luboń
85. Kozik Tomasz, chemik, Poznań
86. Kozłowska Elżbieta, urzędnik państw., Poznań
87. Kozłowski Andrzej, architekt wnętrz, Poznań
88. Kozłowski Jerzy, historyk, Poznań
89. Królewicz Sławomir, geograf, Poznań
90. Królikowski Feliks, nauczyciel, Śrem
91. Krugiołka Wiesława, emerytka, Janikowo
92. Kubis Jerzy, matematyk, Poznań
93. Kujawa Jolanta, inżynier, Poznań
94. Kulm Jacek, fotograf, Poznań
95. Lesiczka Dominik, grafik, Poznań
96. Lesiczka Krystyna, fizyk, informatyk, Kicin
97. Lesiczka Paweł, operator filmowy, Poznań
98. Lesiczka Piotr, student, Kicin
99. Liczbińska Grażyna, biolog, Poznań
100. Łykowski Mateusz, technolog, Poznań
101. Macniak Janusz, psycholog, Poznań
102. Makowska Marlena, geograf, Poznań
103. Marciniak Dorota, pedagog, Koziegłowy
104. Marcinkowska Anna, polonista, informatyk, 

Poznań
105. Marcinkowski Bogdan, inżynier architekt, Poznań
106. Matecka Maria, inżynier, Poznań
107. Matecki Ryszard, inż. budowlany, Poznań
108. Matyja Aleksander, księgarz, Poznań
109. Michalewska Katarzyna, psycholog, Poznań
110. Michałowicz Tomasz, handlowiec, Kicin
111. Myszka Mirosław, pallotyn, Częstochowa
112. Nabzdyk Jacek, inż. budowlany, Poznań
113. Najlepszy Michał, ekonomista, Poznań
114. Napiontek Jacek, art. plastyk, Kicin
115. Naskręt Piotr, prawnik, Śrem
116. Nobel Anna, polonista, Poznań
117. Nowak Maria, chórzysta, Poznań
118. Osiecka Mirosława, ogrodnik, Luboń
119. Ożarowska Agata, biolog, Poznań
120. Panfil Arieta, bibliotekarz, Koziegłowy
121. Pawlak Zdzisław, inż. elektryk, Poznań
122. Pic Danuta, nauczycielka, Koziegłowy
123. Piosik-Gołębiewska Leokadia, ekonomista, 

Poznań
124. Plewczyńska Ewa, pedagog, Poznań
125. Płatkiewicz Marta, lekarz, Poznań
126. Pocgaj Magdalena Maria, art. plastyk, Poznań
127. Pocgaj Maja, art. plastyk, Poznań
128. Preisler Michał, geograf, Swarzędz
129. Przybył Grażyna, nauczycielka, Luboń
130. Rachlewicz Katarzyna, rehabilitant, Poznań
131. Raczyński Michał, emeryt, Poznań
132. Rochowski Janusz, technolog, Poznań
133. Romanowska Katarzyna, leśnik, Poznań

134. Rosa Maciej, mgr turystyki, Poznań
135. Rudnicka-Krzyżan Małgorzata, pedagog, Poznań
136. Rugała Lech, teletechnik, Poznań
137. Rugała Zofia, ekonomista, Poznań
138. Rut Antoni, fotograf, Poznań
139. Rychły Maciej, muzyk, Poznań
140. Rynarzewski Witold, hydrogeolog, Poznań
141. Rżysko Izabela, polonistka, Poznań
142. Sadłowska Barbara, dziennikarka, Poznań
143. Seroka Karolina, leśnik, Poznań
144. Skrzypczak Agnieszka, księgowa, Poznań
145. Słaba Eugenia, ekonomista, Poznań
146. Smyk Karolina, polonista, Poznań
147. Sobańska Renata, pedagog, Kicin
148. Sobański Wojciech, mechanik, Poznań
149. Sroczyński Jerzy, ekonomista, Poznań
150. Sroka Agnieszka, mgr inż. leśnik, Poznań
151. Stachowski Ryszard, psycholog, Poznań
152. Staniszewska Joanna, lekarz, Baranowo
153. Staniszewska Justyna, biolog, Baranowo
154. Staniszewski Adam, informatyk, Baranowo
155. Stasik Magdalena, polonistka, Poznań
156. Szafran Paweł, muzyk, Poznań
157. Tomaszewska Grażyna, psycholog Poznań
158. Torlińska Marzenna, plastyk, rzeźbiarz, Poznań
159. Tyborowski Witold, historyk, Kicin
160. Wojciechowski Kajetan, architekt, Poznań
161. Wojcieszak Stanisław, plastyk, Poznań
162. Wolnik Katarzyna, pedagog, Koziegłowy
163. Wołoszyn Ewa, psycholog, Poznań
164. Woroniecka Jolanta, agent ubezp., Poznań
165. Woźniak Kazimierz, ekonomista, Kicin
166. Woźniak Robert, redaktor, Poznań
167. Woźny Lech Antoni, muzyk, Poznań
168. Wyczyński Jarosław, leśnik, Poznań
169. Wziątek Mirosław, pedagog, Poznań
170. Zacharzewski Marcin, informatyk, Janikowo
171. Zielińska-Kuzemko Magdalena, lekarz, Poznań
172. Zwierz Mieczysława, mgr WF, Kostrzyn
173. Zwoliński Zbigniew, geograf, Poznań
174. Żebrowski Marek, tłumacz, Pobiedziska
175. Żurawski Jarosław „Borsuk”, technolog, Poznań
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Oddział PTT
im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
prezes: Krzysztof Zdral, e-mail: kzdral@ptt.org.pl
adres Oddziału: 26-600 Radom, ul. Hutnicza 7
teł: kom.: 606-484-058 (Krzysztof Zdral)
e-mail Oddziału: zarzad@ptt.radom.pl
strona internetowa: www.radom-ch.ptt.org.pl
Facebook: www.facebook.com/ptt.radom

W dwudziestym drugim roku działalności naszego Oddziału skoncentrowaliśmy się na organiza
cji cyklicznych imprez turystycznych, cieszących się dużą popularnością w wielu rejonach Polski.
W 2015 roku zrealizowano kolejne etapy poszczególnych imprez:

■ XIII Zimowa „Wyrypa przez Zaspy i Zamiecie” w Schronisku PTTK „Szyndzielnia” 
w dniach 25.02—1.03. W imprezie uczestniczyło 20 osób.

■ Zimową Wyrypę rozpoczęliśmy w 2003 roku pobytem w schronisku na Turbaczu, potem 
w kolejnych latach spotykaliśmy się na Luboniu Wielkim, na Hali Krupowej, na Hali Bo- 
raczej, pod Bereśnikiem, nad Wierchomlą, na Starych Wierchach, na Przegibku, w Orlicy 
i powróciliśmy w 2012 roku na Turbacz. Drugą dziesiątkę rozpoczęliśmy w 2013 roku po
bytem w schronisku pod Durbaszką. W czasie trwania XIII Wyrypy odwiedziliśmy schro
niska na Klimczoku, na Przełęczy Karkoszczonka (Chata Wuja Toma), na Błatniej oraz 
schronisko na Dębowcu.

■ Po zakończeniu 8-etapowego cyklu rajdów pod hasłem „Wędrówki z PTT po Górskich 
Parkach Narodowych i Krajobrazowych” rozpoczęliśmy w 2014 roku nowy, 8-etapowy cykl 
rajdów pieszych pod hasłem „Wędrówka z PTT po Głównym Szlaku Beskidzkim”.

■ Trzeci etap nowego cyklu odbył się 28.04—3.05. Bazą rajdu było Krościenko, a 221 uczest
ników zakwaterowaliśmy w DW „Alexia”, OW „Sokolica”, DW „Kinga” i willi „Dunajec”.

■ 3-dniową wędrówkę po GSB rozpoczęliśmy w Obidowej (dojście zielonym szlakiem do 
schroniska PTTK „Stare Wierchy” i dalej przez Turbacz, Kiczorę, Przełęcz Knurowską, 
Runek, Lubań, Marszałek, Krościenko, Dzwonkówkę na Przehybę (zejście do Szczawnicy) 
zaliczając odcinek o długości 50 km. Czwarty dzień rajdu poświęciliśmy Pieninom, zalicza
jąc wycieczkę rozpoczętą w Sromowcach Niżnych przez Przełęcz Szopkę (Chwała Bogu), 
Trzy Korony, Górę Zamkową, Bajków Groń, Czertezik, Sokolicę z zejściem do Krościenka. 

" Po rocznej przerwie w dniach 15-20.06 zorganizowaliśmy XIII etap rajdu „Perciami ku 
Wierchom”, który odbył się na terenie Tatr Słowackich z bazą w Żdziarze w Domu pod Nie
bem. W imprezie wzięło udział 30 uczestników. Program obejmował wycieczki w Tatrach 
Wysokich ze startem w Łomnicy Tatrzańskiej, Smokowcu i Szczyrbskim Piesie. Wielkim 
osiągnięciem uczestników naszej imprezy było zdobycie Gerlacha - najwyższy szczyt Tatr 
zdobyło 12 osób.

■ Czwarty etap nowego cyklu odbył się 15-20.09. Bazą rajdu była Piwniczna Zdrój, a 170 
uczestników zakwaterowaliśmy w DW: „Stefanka”, „Beskid”, „Orlęta” oraz willi „Szczęsna”.
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■ Czterodniową wędrówkę po GSB rozpoczęliśmy na Przehybie (po dojściu z Rytra nie
bieskim szlakiem), przez Złomisty Wierch, Radziejową, Wielki Rogacz, Niemcową, Kordo- 
wiec, Rytro, Makowicę, Halę Pisaną, Wierch nad Kamieniem, schronisko PTTK na Hali 
Łabowskiej, Runek (zejście do Wierchomli Małej), zaliczając odcinek o długości 42 km. 
We władzach Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wybranych podczas IX Zjazdu PTT, 

który odbył się w dniach 16-17 listopada 2013 r. w Zakopanem, znalazło się kilku członków 
naszego Oddziału. Tomasz Kwiatkowski został przewodniczącym Komisji ds. Odznaczeń 
i Członkowstwa Honorowego, członkiem ZG PTT została kol. Grażyna Hermanowicz, 
a członkiem GSK kol. Marian Golus.

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Centrum Środowisk Twórczych „Łaźnia” w każdy czwartek 
o godz. 17.00 przez cały rok mogły odbywać się spotkania członków i sympatyków PTT w sie
dzibie Centrum w Radomiu, przy ul. Traugutta 31/33.

Oddział patronuje 6 stacjom turystycznym PTT. Ryciny stacji do „Pamiętnika PTT” wyko
nali artyści plastycy Iwona i Włodzimierz Rudniccy z Łodzi.

Wszystkich zainteresowanych historią i bieżącą działalnością Odziału PTT im. dra Tytusa 
Chałubińskiego zapraszamy na stronę internetową Oddziału: www.radom-ch.ptt.org.pl.

Waldemar Skórnicki

Zarząd Oddziału:

2. Prezes: Skotnicki Waldemar, inżynier, Radom
3. Wiceprezes: Smolka Janusz, emeryt, Czarny Dunajec
4. Sekretarz: Hermanowicz Grażyna, emerytka, Radom
5. Skarbnik: Goździewski Henryk, techn. mechanik, Radom
6. Członek: Golus Janina, emerytka, Radom
7. Członek: Golus Marian, emeryt, Radom
8. Członek: Kozak Henryk, emeryt, Radom
9. Członek: Traczyk Artur, ekonomista, Radom
9. Członek: Wojciechowski Sebastian, prac, umysłowy, Radom

Komisja Rewizyjna:

11. Przewodniczący: Wojtowicz Stanisław emeryt, Radom
12. Sekretarz: Barszcz Janusz emeryt, Radom
13. Członek: Jałowski Daniel emeryt, Radom

Sąd Koleżeński:

14. Przewodniczący: Eksner Janusz, prawnik, Warszawa
15. Z-ca Przewodniczącego: Mroczek Ryszard, emeryt, Radom
16. Sekretarz: Miller Krystyna, emerytka, Radom
17. Członek: Możdżonek Anna, prac, umysłowy, Warszawa
18. Członek: Walas Urszula, nauczycielka, Szczecin

Członkowie Oddziału:

19. Babicki Andrzej, emeryt, Warszawa
20. Babicka Emilia, emerytka, Warszawa
21. Banasiak Jagoda, uczennica, Choszczno
22. Banasiak Nadia, uczennica, Choszczno
23. Baranowski Michał, emeryt, Bydgoszcz
24. Bargiel Edmund, emeryt, Skarżysko-Kam.
25. Bargiel Paweł, ekonomista, Skarżysko-Kam.
26. Barszcz Janusz, emeryt, Radom
27. Belbart Przemysław, technolog, Skarżysko-Kam.
28. Czarnecka-Słoma Magda, nauczycielka, Szczecin
29. Dąbrowski Marek, ekonomista, Pułtusk
30. Dudzik Maria, techn. budowlany, Brzeg
31. Dudzik Ryszard, inż. budowlany, Brzeg
32. Dutkiewicz Anna, prac, umysłowy, Radom
33. Eksner Janina, emerytka, Warszawa
34. Frączek Paweł, hydraulik, Trzebiatów
35. Frączek Sebastian, uczeń, Trzebiatów

36. Gołębiewska Urszula, emerytka, Szczecin
37. Gołuchowska Elżbieta, emerytka, Brzeg
38. Goździewska Anna, emerytka, Gdańsk
39. Graczyk Teresa, prac, umysłowy, Szczecin
40. Hajmowicz Halina, chemik, Warszawa
41. Heinrich Eugeniusz, emeryt, Trzebiatów
42. Hoffman Wanda, emerytka; Szczecin
43. Jackowski Jerzy, architekt, Warszawa
44. Jagielska Danuta, emeryt, Szczecin
45. Jagielska Hanna, emerytka, Szczecin
46. Jagielski Krzysztof, emeryt, Szczecin
47. Jaśkiewicz Jadwiga, emerytka, Radom
48. Jaśkiewicz Tomasz, emeryt, Radom
49. Jędra Edyta, ekonomistka, Radom
50. Komorek Wiesław, emeryt, Radom
51. Kopeć Dariusz, nauczyciel, Szczecin
52. Kowalik Jarosław, uczeń, Radom
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53. Kowalik Marek, emeryt, Radom
54. Kowalski Bartosz, uczeń, Radom
55. Kownacka Renata, ekonomistka, Pułtusk
56. Kulita Janina, pielęgniarka, Radom
57. Krawczyk Władysława, ekonomistka, Szczecin
58. Krupa Ewa, stomatolog, Radom
59. Kwiatkowski Antoni, uczeń, Warszawa
60. Kwiatkowski Józef, emeryt, Radom
61. Kwiatkowski Tomasz, politolog, Warszawa
62. Lasocka Barbara, chemik, Warszawa
63. Leśniewski Jacek, emeryt, Radom
64. Maciejuk Franciszek, emeryt, Trzebiatów
65. Makowski Janusz, emeryt, Radom
66. Marczewska Elżbieta, nauczycielka, Szczecin
67. Marczewski Stanisław, emeryt, Szczecin
68. Markitoń Justyna, studentka, Szczecin
69. Maszczyk Helena, ekonomistka, Zawiercie
70. Możdżonek Anna, emerytka, Warszawa
71. Napora Lidia, lekarz, Wrocław
72. Napora Piotr, lekarz, Wrocław
73. Napora Piotr (mł.), uczeń, Wrocław
74. Napora Szymon, uczeń, Wrocław
75. Pardon Julia, nauczycielka, Szczecin
76. Parszewska Zofia, ekonomistka, Radom
77. Perzanowska Alicja, emerytka, Radom
78. Pękala Jan, inżynier, Radom
79. Pękala Małgorzata, uczennica, Radom
80. Pokrowski Henryk, emeryt, Radom
81. Przeszlakowka Elżbieta, ekonomistka, Soest 

(Niemcy)
82. Puszczyński Tomasz, technik, Radom
83. Remlein Dorota, inspektor, Poznań
84. Radecka Irena, emerytka, Szczecin
85. Rywacka Halina, emerytka, Warszawa
86. Sarna Mieczysław, inżynier, Radom
87. Serwatowicz Beata, nauczycielka, Zakopane
88. Serwatowicz Mieszko, przedszkolak, Zakopane
89. Serwatowicz Mikołaj, uczeń, Zakopane
90. Serwatowicz Paweł, nauczyciel, Zakopane
91. Sikorski Andrzej, emeryt, Warszawa
92. Skórnicka Henryka, ekonomistka, Radom
93. Skórnicki Grzegorz, student, Radom
94. Skórnicki Marcin, techn. budowlany, Radom

95. Skórnicki Paweł, inżynier, Radom
96. Słowikowski Artur, emeryt, Radom
97. Sobczak Ewa, ekonomistka, Radom
98. Starzyńska Zofia, emerytka, Radom
99. Stechnij Andrzej, policjant, Stargard
99. Stechnij Danuta, nauczycielka, Stargard
101. Suchecki Jan, przewodnik, Żagań
102. Szczęśniak Danuta, ekonomistka, Radom
103. Szczęśniak Mirosław, inż. elektryk, Radom
104. Szczepanowski Tadeusz, inż. elektryk, Radom
105. Szewczyk Agata, krawiec, Radom
106. Szewczyk Zdzisław, inż. elektryk, Radom
107. Szutenberg Zenon, emeryt, Szczecin
108. Tokarski Stefan, przew. tatrzański, Chochołów
109. Traczyk Grzegorz, ekonomista, Warszawa
110. Traczyk Natalia, uczennica, Radom
111. Traks-Tokarski Helena, emerytka, Chochołów
112. Trochimowicz Teresa, emerytka, Warszawa
113. Twaróg Teresa, emerytka, Szczecin
114. Wachnik Barbara, inż. budowlany, Szczecin
115. Walas Urszula, nauczycielka, Szczecin
116. Walczak Jadwiga, emerytka, Stargard
117. Węglikowska Ewa, emerytka, Bydgoszcz
118. Wielecka Barbara, emerytka, Szczecin
119. Wieniawski Przemysław, student, Radom
120. Winiarska Zofia, emerytka, Radom
121. Winiarski Marian, emeryt, Radom
122. Wionczek Ryszard, emeryt, Brzeg
123. Wiszniewska Maria, inżynier, Szczecin
124. Wiszniewski Bogumił, emeryt, Szczecin
125. Wojciechowska Anna, ekonomistka, Radom
126. Woysa Danuta, emerytka, Szczecin
127. Wroniak Bogdan, inżynier, Pułtusk
128. Wroniak Teresa, ekonomistka, Pułtusk
129. Zawadzka Danuta, emerytka, Radom
130. Zając Jadwiga, ekonomistka, Szczecin
131. Zapadka Mariusz, ekonomista, Myszyniec
132. Zapadka Marzena, nauczycielka, Myszyniec
133. Zawiśliński Marek, farmaceuta, Warszawa
134. Zdral Krzysztof, emeryt, Radom
135. Żurawik Marcin, uczeń, Szczecin
136. Żmudziński Janusz, technik, Szczecin

Członkowie SK PTT „Nogarytm” w latach 2013-2015 (fot. Janusz Wieczorek)
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Szkolny Klub PTT „Nogarytm” 
przy I Liceum Ogólnokształcącym 
Collegium Gostomianum w Sandomierzu
opiekun: Janusz Wieczorek
adres korespondencyjny: 27-600 Sandomierz, ul. Jana Długosza 7 
tek: (15) 832-52-45

25 marca 2015 r. odbył się VI Ponadgimnazjalny Konkurs Wiedzy o Górach — Beskid Sądecki, 
zorganizowany przez Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. ks. Bogusława Kró
likowskiego COr w Tarnowie. Drużyna LO w składzie Kinga Zioło, Danuta Swatek i Klaudia 
Ordon wywalczyła VI miejsce.

III etap rajdu po Głównym Szlaku Beskidzkim z bazą w Krościenku odbył się 27.04.-2.05. 
w Pieninach, Gorcach i Beskidzie Sądeckim. W rajdzie wzięło udział dwóch członków Koła.

Przed zakończeniem roku szkolnego odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące ostat
nie trzy lata działalności Klubu. Postanowiono przygotować niespodziankę dla wszystkich 
członków. 24 kwietnia odbyło się pożegnanie maturzystów. Członkowie klubu z lat 2013—2015 
zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i tomem 22 „Pamiętnika PTT” ufundowany
mi przez prezesa Klubu.

Okres wakacji to ponownie czas rodzinnych wypraw w polskie góry. Odwiedziliśmy w tym 
okresie m.in. Bieszczady i Tatry.

IV etap rajdu po Głównym Szlaku Beskidzkim z bazi w Piwnicznej odbył się w dniach 
15-20 września w Beskidzie Sądeckim. W rajdzie wzięli udział dwaj absolwenci szkoły wraz 
z opiekunem.

Od nowego roku szkolnego prowadzona jest rekrutacja nowych członków.

Janus% Wieczorek

\ Zarząd Koła:

136. Prezes i Skrabnik: Wieczorek Janusz, nauczyciel, Sandomierz

Członkowie Oddziału:

137. Dąda Przemysław, uczeń, Sandomierz
138. Kaczmarczyk Przemysław, uczeń, Sandomierz
139. Kawęcka Weronika, uczennica, Sandomierz
140. Madeła Marek, uczeń, Sandomierz
141. Mazur Jakub, uczeń, Sandomierz
142. Podczasi Błażej, uczeń, Sandomierz
143. Tworek Grzegorz, uczeń, Sandomierz
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Oddział PTT im. Mariusza Zaruskiego 
w Sosnowcu
prezes: Tomasz Grabolus, e-mail: t.grabolus@gmail.com
adres korespondencyjny: 41-200 Sosnowiec, ul. Naftowa 63H/29
tel. kom.: 512-117-303 (Sylwester Dąbrowski)
e-mail Oddziału: sosnowiec@ptt.org.pl
strona internetowa: www.sosnowiec.ptt.org.pl
Facebook: www.facebook.com/sosnowiec.ptt/
(spotkania klubowe w pierwsze środy miesiąca o godz. 18:00 w Klubie Kiepury w Sosnowcu)

Spotkania członków Oddziału odbywały się, podobnie jak w roku ubiegłym, w każdą pierwszą 
środę miesiąca. Członkowie spotykali się w siedzibie Klubu „Aven” mieszczącym się w budyn
ku Energetycznego Centrum Kultury oraz w klubie „Musie Park Cafe”

Spotkania służyły przekazywaniu bieżących informacji z działalności PTT, omawianiu 
współpracy z ZG PTT i innymi zaprzyjaźnionymi organizacjami, planowaniu tematyki spotkań 
i okolicznościowych imprez. Każde spotkanie miało temat przewodni związany z turystyką, naj
częściej górską, chociaż nie tylko. O swoich wyjazdach opowiadali zarówno członkowie Oddzia
łu, jak i zaproszeni goście: poeta, pieśniarz, podróżnik Robert Marcinkowski z Krakowa, hima
laista Jerzy Zaciera, podróżniczka Maria Czepiel i podróżnicy Rafał Lasok i Łukasz Słomiany.

W 2015 r. zorganizowano osiem prelekcji na temat turystyki górskiej, rowerowej i kajakowej. 
Tematyka dotyczyła różnych regionów Polski i Europy.

W 2015 r. członkowie naszego Oddziału brali udział w wielu imprezach turystycznych or
ganizowanych przez nasz oddział oraz przez inne oddziały PTT. Celem wypraw były: Tatry, Be
skidy, Góry Sowie, Ponidzie, Rohacze, Jura Krakowsko-Częstochowska i inne. Najważniejszym 
wydarzeniem było XXX Jubileuszowe Zimowe Wejście na Babią Górę.

Kolega Zbigniew Jaskiernia redagował kwartalnik „Klimek”, który dostępny jest w Inter
necie. W „Klimku” zamieszczane są opisy wypraw, wycieczek zespołowych i indywidualnych, 
aktualności z życia PTT i wspomnienia.

Jolanta Kurowska-lljma

Zarząd Oddziału:

2. Prezes: Dąbrowski Sylwester, rolnik, Sosnowiec
3. Wiceprezes: Kosmala Paweł, nauczyciel, Sosnowiec
4. Skarbnik: Wardyń Bożena, techn. BHP, Sosnowiec
5. Sekretarz: Kurowska-Ujma Jolanta, emeryt, Sosnowiec
6. Członek: Grabolus Tomasz, nauczyciel, Sosnowiec
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Komisja Rewizyjna:

7. Przewodniczący: Zawiła Zbigniew, politolog, Sosnowiec
8. Członek: Kubis Krzysztof, emeryt, Sosnowiec
9. Członek: Mużykowska Małgorzata, emeryt, Sosnowiec

Sąd Koleżeński:

9. Przewodniczący: Czesak Krzysztof, inż. leśnik, Sosnowiec
11. Członek: Nabrdalik Olga, techn. odzieżowy, Sosnowiec
12. Członek: Wardyń Arkadiusz, techn. elektryk, Sosnowiec

Członkowie Oddziału:

12. Baran Rafał, dyspozytor ruchu sieci, Dąbrowa 
Górnicza

13. Ciepły Ireneusz, brygadzista, Mysłowice
14. Dąbrowska Anna, emeryt, Sosnowiec
15. Doros Tadeusz, lekarz medycyny, Sosnowiec
16. Jaskiernia Zbigniew, inż. metalurg, Sosnowiec
17. Jurczyńska Justyna, techn. obsługi ruchu, Czeladź
18. Jurkowska Hanna, nauczycielka, Sosnowiec
19. Kluczny Czesław, emeryt, Sosnowiec
20. Kołodziejska Edyta, pilot wycieczek, Tychy
21. Królicka Olga, referent, Dąbrowa Górnicza
22. Kubis Aleksandra, studentka, Sosnowiec
23. Kubis Ewa, ekonomistka, Sosnowiec
24. Kwaśniak Piotr, kierowca, Sosnowiec
25. Miechówka Rafał, mechan. samochodowy, 

Mysłowice
26. Mrożek Sławomir, techn. samochodowy, 

Mysłowice
27. Mucha Filip, student, Sosnowiec
28. Mucha Zdzisław, techn. energetyk, Sosnowiec
29. Niedbał Witold, prac, umysłowy, Sosnowiec

30. Płonka Danuta, kasjer, Sosnowiec
31. Przywarty Ewa, ekonomistka, Sosnowiec
32. Reczko Jacek, górnik, Mysłowice
33. Sowa Dorota, techn. budowlany, Sosnowiec
34. Stefaniak Dariusz, spedytor, Sosnowiec
35. Strzeszkowski Grzegorz, prac, umysłowy, 

Sosnowiec
36. Sztylet Jacek, przedsiębiorca, Katowice
37. Sztylet Julia, przedsiębiorca, Katowice
38. Topolska Aleksandra, b.d., Sosnowiec
39. Turek Dariusz, nauczyciel, Sosnowiec
40. Ujma Zbigniew, inż. energetyk, Sosnowiec
41. Wesołowski Krzysztof, tokarz-frezer, Sosnowiec
42. Wojtasiński Adam, górnik, Sosnowiec
43. Wolny Leszek, technik, Rybnik
44. Woźniak Jerzy Lucjan, rencista, Sosnowiec
45. Wrzesień Maria, księgowa, Czeladź
46. Ziuziańska Barbara, prac, biurowy, Katowice
47. Żołędzka Anna, referent, Sosnowiec
48. Żołędzki Bartłomiej, elektronik, Sosnowiec

ki

W drodze na Baranią Górę (fot. archiwum)
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Oddział PTT im. ks. Bogusława 
Królikowskiego COr w Tarnowie
prezes: Kinga Buras, e-mail: kburas@ptt.org.pl 
adres Oddziału: 33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 9 
teł. kom.: 535-980-700 (Kinga Buras)
e-mail Oddziału: tarnow@ptt.org.pl lub ptt-tarnow@o2.pl 
strona internetowa: www.tarnow.ptt.org.pl
Facebook: www.facebook.com/ptt.tarnow
(spotkania odbywają się w każdą I i III środę miesiąca od godz. 17:30 na terenie Klasztoru xx. 
Filipinów w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego 9)

Rok 2015 był ósmym rokiem działalności po reaktywacji Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 
w Tarnowie (siódmym w charakterze samodzielnego Oddziału). Najważniejszym wydarzeniem 
dla Oddziału było Walne Zgromadzenie 4 marca połączone z wyborem Zarządu na nową ka
dencję. Zgromadzenie wybrało również nową Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński.

Podstawową formą aktywności członków Oddziału, podobnie jak w latach ubiegłych, były 
regularnie organizowane wyjazdy turystyczne w góry. Wycieczki odbywały się systematycznie 
przez cały rok. Najczęściej odwiedzaliśmy Pogórze Ciężkowickie, Beskid Sądecki i Beskid Wy
spowy (po 3 razy) oraz Pogórze Rożnowskie, Tatry, Beskid Niski, Gorce i Góry Czerchowskie 
(po 2 razy), natomiast Góry Świętokrzyskie, Beskid Mały, Sudety, Tatry Niżne, Rudawy Słowac
kie, Bieszczady, Pieniny, Pogórze Dynowskie, Pogórze Wiśnickie i Magurę Spiską odwiedzili
śmy po jednym razie. W 2015 r. odbyło się 11 wycieczek dwudniowych i trzydniowych oraz 16 
jednodniowych.

Jak zwykle w mniejszych grupach lub indywidualnie przemierzaliśmy górskie bezdroża 
w Polsce i poza jej granicami, docierając do mniej lub bardziej odległych miejsc. Poniżej prezen
tujemy kilka najciekawszych. W lutym Janusz Foszcz, Karol Jędrzejek, Rafał Kędzior i Robert 
Piechnik uczestniczyli w trzytygodniowej wyprawie do Afryki. W jej trakcie zdobyli m.in. Point 
Lenana (4985 m n.p.m.) — wierzchołek leżący w masywie Mont Kenya - oraz tanzański szczyt 
Mount Meru (4566 m n.p.m.) — najwyższy aktywny wulkan w Afryce. W maju Zbigniew Bigaś 
stanął na leżącym na Teneryfie szczycie Pico del Teide (3718 m n.p.m.). Góra ta jest najwyższą 
górą Hiszpanii. W czerwcu Barbara Kasperek zdobyła m.in. trzy najwyższe szczyty Pirenejów: 
Pico de Aneto (3404 m n.p.m.), Pico de Posets (3375 m n.p.m.) i Monte Perdido (3355 m n.p.m.). 
W tym samym miesiącu Marcin Fijas i Rafał Maciak stanęli na Triglavie (2864 m n.p.m.) - naj
wyższym szczycie Słowenii, a Monika Zwirecka objechała rowerem rumuńskie Góry Parang, 
wyjeżdżając m.in. na przełęcz Urdele (2145 m n.p.m.). Jest to tzw. Transalpina, czyli najwyżej 
położona droga w Rumunii. W lipcu Janusz Foszcz, Robert Piechnik i Dariusz Polak zdobyli 
kilka irlandzkich szczytów, wśród których były m.in. najwyższy na Zielonej Wyspie Carrantu- 
ohill (1039 m n.p.m.), a także Mweelrea (814 m n.p.m.) i Croagh Patrick (764 m n.p.m.). W desz
czowych wejściach towarzyszył im mieszkający na stałe w Irlandii członek oddziału Krzysztof
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Wycieczka w Góry Stołowe (fot. Artur Marć)

Tokarski. W sierpniu Małgorzata Ciach, Janusz Foszcz, Karol Jędrzejek, Artur Marć i Dariusz 
Polak wzięli udział w wyprawie w Karpaty Rumuńskie, podczas której zdobyto m.in. najwyż
sze szczyty Karpat Marmaroskich — Farcaul (1957 m n.p.m.) i Pop Iwan Marmaroski (1936 m 
n.p.m.) — oraz pokonano grań główną Gór Rodniańskich z Pietrosulem (2303 m n.p.m.) i Ineu 
(2279 m n.p.m.). We wrześniu łupem Grzegorza Kapiasa oraz Tomasza Sikory padł gruziński 
Kazbek (5033 m n.p.m.).

W 2015 r. w Oddziale zorganizowano 7 prelekcji połączonych z pokazami slajdów. Ponadto 
członkowie Oddziału przeprowadzili jedną prezentację w Kościele Baptystów w Tarnowie i po 
jednej na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Tarnowie oraz Mielcu. W maju działalność oddzia
łu została przedstawiona na Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych orga
nizowanej przez tarnowską PWSZ. Przeprowadzono również kilka prezentacji w tarnowskich 
szkołach podstawowych oraz ponadgimnazjalnych.

Działalność edukacyjna realizowana była też w ramach organizowanych wspólnie ze Spo
łecznym Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym STO w Tarnowie konkursach wiedzy 
o górach. W marcu odbyła się szósta edycja konkursu przeznaczonego dla licealistów. Patronat 
nad imprezą objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego, Starosta Powiatu Tarnowskiego 
oraz Prezes ZG PTT. Tematem tegorocznego konkursu był Beskid Sądecki. Zwyciężczynią 
została Ewelina Kapusta reprezentująca Szkolne Koło PTTK przy I LO w Tarnowie. Ewelina 
wyprzedziła Maksymiliana Truchana oraz Daniela Buczka z SK PTT Nr 1 im. Jana Pawła II 
w Tarnowie. W klasyfikacji drużynowej zwycięstwo wywalczyła ekipa SK PTT Nr 1 z Tarno
wa, wyprzedzając zespół z LO w Tuchowie oraz drużynę ZSOiZ w Ciężkowicach. W czerwcu 
w konkursowe szranki stanęli (po raz siódmy) gimnazjaliści. Tym razem musieli się oni wykazać 
wiedzą na temat Podhala i Spiszą. Patronat nad tym konkursem sprawowali Prezydent Tarnowa 
oraz Prezes ZG PTT. Całe konkursowe podium zajęli reprezentanci Szkolnego Kola PTT Nr 1 
im. Jana Pawia II w Tarnowie. Zwyciężył Patryk Gruszowski, wyprzedzając Weronikę Plebań- 
czyk i Gabrielę Adach. Tym samym zespól SK PTT Nr 1 w Tarnowie zwyciężył w klasyfikacji 
drużynowej. Na drugim miejscu uplasował się ekipa reprezentująca KT „Perć”. Trzecie miejsce 
przypadło drużynie z Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Tarnowie.

Oddziałową tradycją stały się msze święte odprawiane przez księdza Roberta Piechnika 
w schroniskach w czasie dwudniowych wycieczek. W dniu 6 stycznia 2015 r. zorganizowaliśmy 
w klasztorze xx. Filipinów tradycyjne, noworoczne Spotkanie Opłatkowe członków i sympa
tyków PTT połączone ze wspólnym kolędowaniem. Członkowie naszego Odziału: Piotr Biś,
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Paweł Cyz, Andrzej Górski, Janusz Foszcz, Barbara Kasperek, Przemysław Klesiewicz, Piotr 
Kwiek, Halina Magiera, Artur Marc, Andrzej Piątek, Robert Piechnik, Dariusz Polak, Karo
lina Widłak, Marcin Zaród oraz Rafał Zieliński 27—28 marca wzięli udział w Ekstremalnej 
Drodze Krzyżowej z Tarnowa na Jamną. Ponadto Rafał Kędzior przeszedł EDK z Tarnowa 
do kościoła na Kozieńcu w Czchowie, natomiast Małgorzata Ciach z Krakowa do Czernej. 
W Dzień Zaduszny, 2 listopada, odbyło się tradycyjne spotkanie przy grobie patrona Oddziału 
ks. Bogusława Królikowskiego COr, na Starym Cmentarzu w Tarnowie. W ramach obchodów 
500-lecia urodzin św. Filipa Neri - założyciela Zgromadzenia Księży Filipinów — Odział wraz 
z tarnowską Kongregacją Filipinów jest współorganizatorem „Pielgrzymki do Siedmiu Ko
ściołów”. W jej ramach (od listopada 2015 r.) co miesiąc jest odwiedzany (i zwiedzany) jeden 
z najważniejszych i najstarszych kościołów Tarnowa. Wydarzenie to ma upamiętnić podobną 
(do siedmiu rzymskich bazylik) pielgrzymkę, którą odbył św. Filip Neri.

Oddział kontynuował wydawanie kwartalnika „Tarnowska Perć”. W 2015 r. ukazały się dwa 
numery. Redaktorem naczelnym kwartalnika jest Kinga Buras.

W Internecie działalność Oddziału propagowana jest w trzech płaszczyznach: poprzez 
oddziałową stronę internetową (www.tarnow.ptt.org.pl), forum Tarnowskich Miłośników Gór 
oraz profil na portalu społecznościowym Facebook. W 2015 r. na prośbę Zarządu Oddziału Mi
chał Widłak stworzył nową stronę internetową z zachowaniem dotychczasowej domeny. Strona 
ta jest systematycznie rozbudowywana i dostosowana do przeglądania na tabletach i smartfo- 
nach. Nowością jest założenie konta Oddziału w serwisie Twitter.

W oddziale funkcjonują dwa szkolne koła turystyczne — SK PTT nr 1 im. Jana Pawła II 
przy Gimnazjum nr 4 w Tarnowie oraz SK PTT nr 2 im. ks. Walentego Gadowskiego przy 
V LO w Tarnowie, które organizują własne wycieczki turystyczne, a także szkolenia i prelekcje 
dla swoich członków.

Janusa Fos^ęz, Artur Marć

Zarząd Oddziału:

2. Prezes: Buras Kinga, przedsiębiorca, Skrzyszów
3. Wiceprezes: Foszcz Janusz, nauczyciel, Tarnów
4. Wiceprezes: Zieliński Jerzy, prac, umysłowy, Tarnów
5. Sekretarz: Izworski Wiesław, ekonomista, Tarnów
6. Skarbnik: Marć Artur, urzędnik skarbowy, Dębica
7. Członek: Biś Piotr, inżynier, Tarnów
8. Członek: Klesiewicz Przemysław, elektronik, Pleśna
9. Członek: Piechnik Robert, ksiądz, Tarnów
9. Członek: Widłak Karolina, urzędniczka, Tarnów

Komisja Rewizyjna:

11. Przewodniczący: Piątek Andrzej, inż. elektryk, Tarnów
12. Z-ca przewodniczącego: Leśniowska-Sułek Iwona, przedsiębiorca, Tarnów
13. Sekretarz: Kasperek Barbara, ekonomista, Tarnów

Sąd Koleżeński:

14. Przewodniczący: Foszcz Leszek, handlowiec, Tarnów
15. Z-ca przewodniczącego: Tomaszek Stanisław, inż. leśnik, Tarnów
16. Sekretarz: Stecz Bolesław, emeryt, Tarnów

Członkowie Oddziału:

17. Bartnik-Kieć Monika, przedsiębiorca, 
Dąbrowa Tarnowska

18. Biedrońska Joanna, handlowiec, Tarnów
19. Biedroński Marcin, b.d., Tarnów
20. Bigaś Zbigniew, przedsiębiorca, Zawada
21. Boduła Andrzej, lekarz, Wrocław
22. Bodzioch Piotr, lekarz, Tarnów
23. Boryczko Sławomir, lekarz, Tarnów
24. Bryl Krystyna, informatyk, Bogumiłowice

25. Budner-Boryczko Izabela, lekarz, Witonia
26. Ciach Małgorzata, kurator sądowy, Tarnów
27. Chudzik Paweł, manager, Warszawa
28. Cyz Paweł, ksiądz, Tarnów
29. Danko Kazimierz, emeryt, Tarnów
30. Dańda Katarzyna, lekarz, Tarnów
31. Dumańska Karolina, nauczyciel, Tarnów
32. Dumańska Teresa, redaktor, Tarnów
33. Fido Kacper, uczeń, Lipiny
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34. Fido Katarzyna, uczennica, Lipiny
35. Fido Piotr, informatyk, Lipiny
36. Fijas Marcin, elektrotechnik, Tarnów
37. Foszcz Aleksandra, uczennica, Tarnów
38. Foszcz Janusz, inspektor kontroli, Tarnów
39. Foszcz Piotr, student, Tarnów
40. Frańczyk-Boduła Anna, bankowiec, Tarnów
41. Furtek Bogusław, techn. mechanik, Zdonia
42. Furtek Halina, nauczyciel, Zdonia
43. Furtek Krzysztof, student, Zdonia
44. Gawron Urszula, nauczyciel, Nowy Sącz
45. Gębiś Danuta, prac, umysłowy, Wola Rzędzińska
46. Gruca-Nowak Renata, ekonomista, Tarnów
47. Górski Andrzej, budowlaniec, Tarnów
48. Hawrylak Dominika, studentka, Burzyn
49. Jagiencarz-Starzec Barbara, laborant, Tarnów
50. Jankowska Teresa, psycholog, Tarnów
51. Jankowski Zbigniew, pedagog, Tarnów
52. Jeleń Marcin, przedsiębiorca, Grabie k/Niepołomic
53. Jędrzejek Karol, przedsiębiorca, Laskowa
54. Kapias Grzegorz, przedsiębiorca, Tarnów
55. Kędzior Rafał, teolog, Tarnów
56. Kiwior Mateusz, ksiądz, Tarnów
57. Krzeszowiec-Jeleń Weronika, dr biologii, 

Grabie k. Niepołomic
58. Kukuś Barbara, ekonomista, Tarnów
59. Kądziołka Barbara, księgowa, Tarnów
60. Kwaśna Bernadeta, przedsiębiorca, Burzyn
61. Leśniowska Magdalena, studentka, Tarnów
62. Łakoma Stanisław, emeryt, Tarnów
63. Maciak Rafał, strażnik miejski, Tarnów
64. Maciaszek Bogusław, nauczyciel, Tuchów
65. Magiera Halina, nauczyciel, Tarnów
66. Makarski Szczepan, informatyk, Ryglice
67. Melczenko Agnieszka, przedsiębiorca, Tarnów
68. Mucha Lucyna, nauczycielka, Wola Dębińska
69. Myjkowska Bożena, księgowa, Tarnów
70. Niedziela Maciej, prawnik, Tarnów

71. Nytko Mariusz, tokarz, Śmigno
72. Nowak Kamil, elektromechanik, Tarnów
73. Olszewska Katarzyna, filolog, Tarnów
74. Podbiera Adam, ksiądz, Kraków
75. Podlasiewicz-Niedziela Martyna, prawnik, Tarnów
76. Plezia Paweł, ekonomista, Ropczyce
77. Polak Barbara, protetyk, Tarnów
78. Polak Dariusz, protetyk, Tarnów
79. Pytel Marta, księgowa, Niedomice
80. Remian Kazimierz, nauczyciel, Radomyśl Wielki
81. Rzeziński Kajetan, nauczyciel, Iława
82. Sidorowicz Tomasz, teolog, Tarnów
83. Sikora Agata, ekonomista, Tarnów
84. Sikora Tomasz, specjalista ds. promocji, Tarnów
85. Skaza Michał, inżynier, Tarnów
86. Smulska Bożena, prac, umysłowy, Mokrzyska
87. Sułek Piotr, przedsiębiorca, Tarnów
88. Szafarz-Zakrzewska Sylwia, nauczyciel, Tarnów
89. Śliwiński Robert, tokarz, Tarnów
90. Tokarski Krzysztof, informatyk,

Louisburgh (Irlandia)
91. Trojan Edyta, prac, umysłowy, Tarnów
92. Trojan Marek, manager, Tarnów
93. Tucki Adam, prac, umysłowy, Tarnów
94. Tucki Jarosław, student, Tarnów
95. Wiśniewska Beata, nauczyciel, Tarnów
96. Wiśniewska Ilona, nauczyciel, Tarnów
97. Wiśniewski Marcin, doktorant, Tarnów
98. Wiśniewski Michał, informatyk, Tarnów
99. Włodek Katarzyna, prac, umysłowy, Tarnów
99. Wolnik Dawid, ratownik medyczny, Tarnów
101. Wyszkowska Danuta, lekarz, Tarnów
102. Zakrzewski Jarosław, nauczyciel, Tarnów
103. Zieliński Bartosz, przedszkolak, Tarnów
104. Zieliński Szymon, uczeń, Tarnów
105. Zwirecka Monika, architekt, Bolesław k. Tarnowa
106. Żmuda-Zielińska Aneta, pedagog, Tarnów
107. Żmuda Jakub, student, Wola Rzędzińska
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Szkolne Koło PTT nr 1 im. Jana Pawła II
przy Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie
opiekun: Beata Wideł, e-mail: beatawidel@wp.pl
adres Koła: 33-100 Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami 5
tel. kom.: 609-549-136 (Beata Wideł)
e-mail Koła: sklptt-tarnow@o2.pl
Facebook: www.facebook.com/sklptt.tarnow

Szkolne Koło PTT nr 1 im. Jana Pawła II przy Gimnazjum nr 4 w Tarnowie zostało założone 
29 października 2009 r. i na koniec 2015 r. liczyło 24 osoby (stan według opłaconej składki 
członkowskiej). W dniu 27 października 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków SK 
PTT nr 1, podczas którego wybrano Zarząd Koła na kadencję 2015—2018.

W minionym roku zorganizowano cztery jednodniowe wyjazdy w Beskid Wyspowy, Gorce 
i na Pogórze Ciężkowickie. Górskie wyprawy przyniosły wszystkim uczestnikom odpowiednią 
liczbę „dni wycieczkowych” do odznak GOT PTT, a dwie z nich zaowocowały zdobyciem 
Mogielicy i Turbacza — szczytów zaliczanych do Korony Polskich Beskidów. Koło ma także za 
sobą dwa pierwsze etapy wędrówki długodystansowym szlakiem prowadzącym z Tarnowa na 
Wielki Rogacz w Beskidzie Sądeckim.

Młodzież należąca do Koła bardzo chętnie bierze udział w różnorodnych wydarzeniach 
o tematyce turystycznej i kulturalnej. W minionym roku były to m.in. warsztaty prowadzone 
przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie i Muzeum Archeologiczne w Krakowie, prelekcje i szko
lenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, organizowane przez tarnowski Oddział PTT oraz 
obchody Dnia Szwedzkiego — kulturalno-edukacyjna propozycja Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Tarnowie.

Do ważnych wydarzeń w działalności Koła w roku 2015 należy zaliczyć sukcesy, jakie od
nieśli przedstawiciele SK PTT nr 1 w dwóch konkursach wiedzy o górach, organizowanych 
przez Oddział PTT w Tarnowie i Społeczne Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze STO 
w Tarnowie. Szkolne Koło PTT prowadzi kronikę oraz jest obecne w Internecie: ma profil na 
Facebooku, a informacje dotyczące działalności Koła (relacje z wycieczek i zdjęcia) znaleźć 
można również na zakładce podpiętej pod stronę internetową Oddziału PTT w Tarnowie.

Beata Wideł

Zarząd Koła:

108. Prezes i opiekun: Wideł Beata, nauczyciel, Tarnów
109. Sekretarz: Plebańczyk Weronika, uczennica, Tarnów
110. Skarbnik: Pikusa Maciej, student, Tarnów

Członkowie Koła:

110. Adach Gabriela, uczennica, Tarnów
111. Bernatowicz Mateusz, uczeń, Tarnów
112. Broda Patrycja, uczennica, Tarnów
113. Buczek Daniel, uczeń, Tarnów
114. Galus Mateusz, student, Tarnów
115. Gruszowski Patryk, uczeń, Tarnów
116. Hadała Aleksandra, uczennica, Dębica
117. Jajkowska Dominika, uczennica, Tarnów
118. Kędzior Amanda, studentka, Tarnów
119. Kinzerska Irena, uczennica, Tarnów
120. Malisz Ewa, uczennica, Tarnów

121. Nagły Karolina, studentka, Tarnów
122. Pikusa Agnieszka, studentka, Tarnów
123. Pikusa Szymon, uczeń, Tarnów
124. Skórka Anna, studentka, Tarnów
125. Smoła Karolina, studentka, Tarnów
126. Sowa Karolina, studentka, Tarnów
127. Ślusarczyk Michał, uczeń, Tarnów
128. Targosz Oktawia, studentka, Tarnów
129. Truchan Maksymilian, uczeń, Tarnów
130. Ziajor-Sowa Maria, pielęgniarka, Tarnów
131. Żychowski Piotr, uczeń, Tarnów
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Szkolne Koło PTT nr 2 im. ks. Walentego Gadowskiego 
przy V LO im. J. Korczaka w Tarnowie
opiekun: Grzegorz Gawlik, e-mail: gawlikg@vp.pl
adres Kola: 33-100 Tarnów, ul. Rejtana 20
tel. kom.: 509-521-113 (Grzegorz Gawlik)
e-mail Koła: sk2ptt-tarnow@o2.pl
Facebook: www.facebook.com/PTTV.LO.Tarnow

Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego nr 2 im. ks. Walentego Gadowskiego przy 
V Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Tarnowie powstało 14 grudnia 2010 roku.

W minionym roku zorganizowaliśmy w kwietniu dwudniowy rajd szlakami Gorców „W po
szukiwaniu krokusów” z noclegiem w schronisku na Turbaczu. Również w kwietniu odbył 
się wyjazd rowerowy w okolice ujścia rzeki Białej do Dunajca. 10 marca opiekunowie Koła, 
Piotr Kwiek i ks. Rafał Zieliński, zaprezentowali pokaz fotografii z wyprawy drogą portugal
ską z Porto do Santiago de Compostela. Uczestnikami spotkania byli uczniowie i nauczyciele 
V LO w Tarnowie. Szkolne Koło PTT nr 2 prezentowało się w czasie promocji szkoły podczas 
Dni Otwartych. Tematami spotkań Koła było również bezpieczeństwo podczas wycieczek gór
skich. Prezentowaliśmy także relacje z prywatnych wycieczek oraz oglądaliśmy film}' fabularne 
i dokumentalne o tematyce górskiej. Szkolne Koło PTT na bieżąco prowadzi swój profil na 
Facebooku, gdzie umieszcza zdjęcia oraz filmy. Informacje o podejmowanych przez Koło ini
cjatywach regularnie umieszczane są także na stronie V LO (www.v-lo.tarnow.pl).

Gnjęgonj Gawlik

Zarząd Koła:

132. Prezes i opiekun: Gawlik Grzegorz, nauczyciel, Tarnów
133. Sekretarz: Michałek Paulina, uczennica, Zabłędza
134. Skarbnik i opiekun: Kwiek Piotr, nauczyciel, Tarnów

Członkowie Koła:

135. Drewniany Ewelina, uczennica, Wola 
Żelichowska

136. Figas Natalia, uczennica, Kąśna Dolna
137. Jędrzejek Gabriela, uczennica, Wielka Wieś
138. Ludwa Monika, uczennica, Koszyce Małe
139. Łabędź Patrycja, uczennica, Skrzyszów
140. Stelmach Joanna, uczennica, Tarnów
141. Stępak Aleksander, uczeń, Wojnicz
142. Szarwark Katarzyna, uczennica, Wola Rogowska
143. Slaga Karolina, uczennica, Tarnów
144. Zaród Kamil, uczeń, Tarnów
145. Zaród Marcin, nauczyciel, Tarnów
146. Zieliński Rafał, ksiądz, Tarnów
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Oddział PTT im. Mieczysława Karłowicza 
w Warszawie
Oddział PTT im. Mieczysława Karłowicza w Warszawie
p .o. prezesa: Jerzy Lefeld
adres korespondencyjny: 01-636 Warszawa, ul. Cieszkowskiego 1/103
teł. kom.: 608-137-896 (Jerzy Lefeld)
e-mail Oddziału: warszawa@ptt.org.pl

Spotkania Oddziału odbywały się systematycznie w 1. i 3. czwartek miesiąca w gmachu Insty
tutu Geologii PAN przy ul. Twardej w Warszawie. Na spotkaniach odbywały się projekcje oraz 
pokazy slajdów i filmów o tematyce górskiej, omawiano także sprawy bieżące.

Do najciekawszych prelekcji należały Tajlandia (Mikołaj Zapalski), Znani zakopiańczycy (Jan 
Skłodowski), Impresje Tatrzańskie (Tomasz Gutry), Rieszęządy... z Ustrzyk Dolnych, Halicz i Tomica 
(Helena Tokarska), Historia COPR-u (Jerzy Lefeld).

Prezes Jerzy Lefeld zaprezentował nam kilka filmów: Tatry z helikoptera — cz. 1, film BBC 
National Parks of the World oraz Parki Narodowe Kanady. Dodać należy film o górach Słowenii 
i pokazy slajdów członków Oddziału.

W roku sprawozdawczym odbyły się ponadto dyskusja nad książką dr A. Sebesty Utyka 
i ethos ludzi gór, wycieczka krajoznawcza „Wypatrywanie wiosny” od Powsina do Kabat (14.03) 
i spacer przyrodniczy Lasem Kabackim do Kierszka (10.05). Gościliśmy także zaprzyjaźniony 
łódzki oddział PTT, który wybrał się na spacer po Starym Mieście (9.05), oraz uczestniczyliśmy 
w festynie „Dni Saskiej Kępy” (14.12.). Tradycyjne spotkanie opłatkowe Oddziału odbyło się 
w kawiarni „Momento” na Placu Politechniki.

Jerzy Uefeld, Helena Tokarska

Zarząd Oddziału:

1. Prezes (p.o.): Lefeld Jerzy, prof. geologii, Warszawa
2. Sekretarz: Tokarska Helena, mgr chemii, Warszawa
3. Skarbnik: Śliwiński Andrzej, mgr inż. elektronik, Warszawa
4. Członek: Zapalski Mikołaj, dr paleontologii, Warszawa

Członkowie Oddziału:

5. Borzemska Wanda, prof. dr. hab. nauk wet., Warszawa
6. Chlewicka Inga, lekarz, Warszawa
7. Furmaniuk Wiesław, technik, Warszawa
8. Giel Danuta, dr paleontologii, Warszawa
9. Gutry Tomasz, mgr inż. elektronik, fotograf, Warszawa
10. Janyszek Aleksander, mgr inż. elektronik, Warszawa
11. Janyszek Barbara, mgr inż. elektronik, Warszawa
12. Jastrzębowski Andrzej, inż. architekt, Warszawa
13. Kasprzycki Mirosław, inżynier, Warszawa
14. Łazowski Jerzy, mgr. farmacji, Warszawa
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15. Mazurkiewicz Barbara, prac, umysłowy, Warszawa
16. Nohring-Lefeld Maria, dr paleontologii, Warszawa
17. Osiak Andrzej, techn. farmacji, Warszawa
18. Perchuć Laura, dr inż. technol. materiałów, Warszawa
19. Skłodowski Jan, dr nauk hum., Warszawa-Wesoła
20. Strumiłło Tadeusz, architekt, Warszawa
21. Tawczyński Jerzy, elektronik, Warszawa
22. Toruń Jędrzej, fizyk, Warszawa
23. Woźniak Roman, mgr inż. mechatronik, Warszawa
24. Zaborski Andrzej, prawnik, Warszawa
25. Załęski Aleksander, inż. fotograf, Warszawa

Spotkanie oddziałów PTT łódzkiego i warszawskiego w Warszawie (fot. archiwum)
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Nowo utworzone koła PTT w 2016 r.
stan na 30 kwietnia 2016 r.

Szkolne Koło PTT przy Szkole Podstawowej nr 2 
im. Stanisława Staszica w Kozach
(Oddział PTT w Bielsku-Białej)
opiekun: Anna Kózka-Filarska
adres Koła: 43-340 Kozy, ul. Przecznia 1
e-mail Koła: sk.ptt@wp.pl

Szkolne Koło PTT „Pionowy świat” przy Gimnazjum 
nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej 
(Oddział PTT w Bielsku-Białej)
opiekun: Sebastian Kuliński
adres Koła: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Emilii Plater 3
e-mail Koła: PionowySwiat@wp.pl

Szkolne Koło PTT „Sobieski Sunrise Team” przy 
II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III 
Sobieskiego w Krakowie (Oddział PTT w Krakowie)
opiekun: Magdalena Misztaiska, e-mail: magdalena.misztalska@gmail.com 
adres Koła: 31-136 Kraków, ul. Sobieskiego 9
tel. kom.: 606-125-395 (Magdalena Misztaiska)
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Nasze czasopisma

BIULETYN INFORMACYJNY 
kwartalnik Oddziału PTT w Bielsku Białej

POlSItltTOymBnSTWOmWlSKIt-ODDMtWBlHSKO-BUUŁlWidać, że pismo ma już wyrobioną formę i układ, ukazu
je się regularnie, w roku 2015 ukazały się cztery numery. 
Na pierwszej, tytułowej stronie jest krótka informacja 
o najważniejszych wydarzeniach w ostatnim kwartale 
wraz z ilustrującym, odpowiednim zdjęciem. Na stronie 
drugiej jest publikowany plan wycieczek i prelekcji na 
następny kwartał. Kolejne strony to Kronika Oddziału 
i osobno Kronika Koła PTT w Kozach. To zbiór opisów 
poszczególnych wydarzeń i ilustrujących ich fotografii. 
Mało już zostaje miejsca na inne artykuły.

W numerze 1 opublikowano zaproszenie na Nad
zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, a następnie 
szczegółowe sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie 
finansowe Oddziału, a dalej Koła PTT w Kozach. Po 
opublikowaniu kronik zostało jeszcze miejsce na ciekawy 
artykuł Roberta Słonki opisujący wycieczkę na Radhoszcz 
w Beskidzie Śląsko-Morawskim i zwiedzenie świątyni pw. 
św. św. Cyryla i Metodego. Na końcu mały artykulik Kingi 
Buras zachęcający do zwiedzenia Genewy.

Zaproszenie na kurs znakarzy szlaków turystycznych na Mładą Horę świadczy o tym, że jednak 
coś się w Chyży u Bacy dzieje. Oddział ma osobowość prawną jest więc na końcu numeru zachęta 
do przekazania 1% podatku na jego działalność.

Nr 2 to czas akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2015”, prowadzonej już po raz czwarty z coraz 
lepszym rezultatem. Zamieszczono tu także relacje prasowe o tej akcji. Na ostatniej stronie numeru 
zaproszenie na XXX Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów PTT na Klimczoku (12—13 września 
2015 r.) organizowane przez Oddziały PTT z Bielska-Białej i Chrzanowa.

W nr. 3 jest już relacja z przebiegu spotkania na Klimczoku, w którym wzięły jeszcze udział od
działy w Łodzi, Radomiu, Sosnowcu i Tarnowie. Mamy tu ciekawe relacje z wyjazdów alpejskich - na 
Mont Blanc oraz w masyw Monte Rosa i w Dolomity. Wyjazdy te są udziałem dobrze zgranych i wy
szkolonych kilkuosobowych grup. Opublikowany został regulamin nowej odznaki krajoznawczo- 

-turystycznej „Główny Szlak Sudecki” zaproponowanej przez Remigiusza Lichotę z Oddziału PTT 
w Chrzanowie. Robert Słonka opisuje szlak biegnący po najpiękniejszych halach Beskidu Żywiec
kiego — Rysiance, Lipowskiej i Boraczej. Rozbudowane schronisko na Lipowskiej zdobyło w 2011 
roku pierwsze miejsce w rankingu górskich schronisk. Na ostatniej stronie zostali zaprezentowani 
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członkowie Oddziału wyróżnieni z okazji Światowego Dnia Turystyki — Piotr Gawłowski, Miłosz 
Zelek, Grzegorz Gierlasiński i w konkursie fotograficznym - Sebastian Nikiel.

Najważniejszym wydarzeniem zaprezentowanym w nr. 4 było powstanie Szkolnego Koła PTT 
„Diablaki” w Dąbrowie Górniczej przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Władysława Broniewskie
go. Koło to działa już od kilku lat, ale postanowiono związać jego dalszą działalność z Polskim 
Towarzystwem Tatrzańskim. Ponadto są w numerze artykuły: Jana Nogasia o 120 latach bielskich 
wodociągów i 82 latach zapory w Wapienicy; Kornelii Dulawy o zwyczajach noworocznych na Ży
wiecczyźnie i Roberta Słonki zachęcający do wycieczki na Bendoszką Wielką w Worku Raczańskim.

Biuletyn redagują Szymon Baron, Anna Kózka-Filarska, Katarzyna Talik i Tomasz Węgrzyn.

ZAKOS — pismo Oddziału PTT w Łodzi
Pismo ukazuje się regularnie co miesiąc z przerwą na wa
kacje. W każdym numerze jest kilka artykułów problemo
wych, programowych bądź historycznych; są też artykuły 
prezentujące odwiedzane grupy górskie. Zapowiedzi naj
bliższych spotkań i wyjazdów są na ostatniej stronie. Pismo 
odzwierciedla wszechstronne zainteresowania i działalność 
członków oddziału, nie tylko ściśle górską. Jest to zarazem 
siła przyciągająca do oddziału, jak pisze w nr. 8 „Zakosu” 
Kasia Szymańska, stosunkowo świeży członek PTT. Do
datkowa siła to panująca w Oddziale atmosfera zaprzyjaź
nionych ze sobą ludzi.

Działalność Oddziału budzi zainteresowanie me
diów, stąd w „Zakosie” nr 4 i 5 został przytoczony wy
wiad dziennikarki Radia Łódź z prezesem Krzysztofem 
Pietruszewskim i prezesem honorowym Włodzimierzem 
Janusikiem.

Włodek Janusik jest stale pełen najrozmaitszych ini
cjatyw, które opisuje sam lub robią to inni młodsi człon
kowie. Zabrał ich np. w Tatry Słowackie, skąd z bazy: 

KWIECIEŃ

Polsklo lowatzysfwo Tał tzartskle Oddział Łódzki 
łódzki Oom Kultury

DNI GOR 2015

15-16IV
Łódzki Dom Kultury 
ul. Traugutta IB, sala 221

Hejl Idem w las. 
czyli po Tatrach z Tetmajerem

1 A

w Nowej Leśnej zwiedzili Tatry Wysokie od południa (wyjazd opisuje Ela Woźnicka). Powtórzył
wyprawę sprzed lat na austriacki Zug Spitze. W nr. 10 „Zakosu” jest zapowiedź rozpoczęcia dzia
łalności oddziałowego Klubu Wysokogórskiego, o którym mówiło się od lat. Są opisane wyjazdy 
w Sudety i na łemkowski Kermesz do Chyrowej (nr 6 „Zakosu”). W Janusik jest także inicjatorem 
kontaktów z Oddziałem PTT w Warszawie. Opisane zostały: dwa wyjazdy do Warszawy: zwiedzanie 
Starego Miasta i śródmieścia, na Łazienkach kończąc, oraz zwiedzenie Muzeum Żydów Polskich. 
Prof. Lefeld był na obu wyjazdach przewodnikiem. Są też „spacerowniki” po Łodzi i wesoły Piknik 
w Arturówku.

W roku Kazimierza Przerwy-Tetmajera Włodek Janusik wspomina także Witkiewiczów, obcho
dzonych jako rok w Zakopanem (nr 3 „Zakosu”). Są też relacje z wyjazdu do Sandomierza i do 
kopalni soli w Wieliczce.

W pierwszych numerach „Zakosu” Jacek Ptak wspomina zasługi hrabiego Władysława Zamoy
skiego dla Zakopanego.

Częstym autorem w „Zakosie” jest zaprzyjaźniony: z Oddziałem Wojciech Szatkowski z Mu
zeum Tatrzańskiego. W nr. 1 w artykule Ucieczka na szczyt pisze, że uciekamy przed współczesną 
cywilizacją ze wszystkimi jej atrybutami, których mamy: po prostu dość. Często narażamy się na 
śmiertelne niebezpieczeństwo i płacimy: najwyższą cenę. Innym tematem Szatkowskiego jest narciar
stwo - zachęca do odwiedzenia „Okszy”, w której na wystawie Legendy nart zaprezentowano trzech 
wspaniałych narciarzy - norweskiego skoczka Ruuda, alpejczyka Jana Bachledę-Curusia i ekstremal
nego narciarza Douglasa Coombsa. Inne tematy Szatkowskiego to Bieszczady - opisuje skiturową 
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wyprawę w te góry, wyludnione podczas akcji „Wisła”; pisze także o nieistniejącej już wsi Huczwice 
w rejonie Chryszczatej. Wreszcie wraz z prezesem Krzysztofem Pietruszewskim prowadzą adeptów, 
którzy są tam po raz pierwszy, do doi. Białej Wody.

Dzięki Ninie Mikołajczyk czytelnicy „Zakosu” dowiadują się, co dzieje się w całym PTT — 
o Roku Kazimierza Przerwy-Tetmajera, posiedzeniach ZG PTT i ogólnopolskich spotkaniach od
działów, o wyjazdach z innymi oddziałami, np. na Bałkany. Z okazji Roku Kazimierza Przerwy-Tet
majera Nina wyszła na Staroleśny, którego poeta był pierwszym zdobywcą i zamieściła o tym relację. 
Jako przewodnicząca Komisji Ochrony Przyrody ZG PTT brała udział w projekcie GDOSiu doty
czącym obszarów Natura 2000 — w nr. 5 „Zakosu” opisuje nietoperze, z którymi dzięki temu miała 
okazję bliżej się zapoznać. Pisze też o akcji sprzątania Tatr. Nina organizuje „rowerówki” wokół 
Łodzi - Adam Sulikowski opisuje jedną z nich, w trakcie której odwiedzono grób Piotra Woźniaka 
na cmentarzu w Skoszewach. Organizuje bardziej kameralne wyjazdy w Beskid Śląsko-Morawski 
(„Zakos” nr 6) oraz Góry Kamienne i Sowie („Zakos” nr 10).

W numerach 9 i 10 „Zakosu” Ola Lesz opisuje norweski północny wschód.
Podsumowując — bogata działalność i ciekawa lektura. „Zakos” redaguje i składa Natalia Goli- 

mowska.

A CO U NAS? — biuletyn informacyjny 
Oddziału Karpackiego PTT w Łodzi

Biuletyn jest kwartalnikiem, który ukazuje się regularnie 
pod redakcją Ireny Wagner. Ma stały układ i preferu
je tematykę związaną z Karpatami Wschodnimi. Dużo 
w nim o Roku Kazimierza Przerwy-Tetmajera, są też 
zamieszczane nieznane szerszemu ogółowi artykuły sa
mego poety, jak np. w nr. 1 przedruk artykułu z „Pamięt
nika TT” nr 38 (1920): Polski Grzebień - Polski Szczyt. 
Z kolei w dziale „Na kartach historii” jest zaprezento
wany Klub Jaremczański, który przekształca się w Kolo 
przy Oddziale Stanisławowskim PTT („Przegląd Tury
styczny”, kwartalnik PTT, czerwiec 1925). Skąd byśmy 
o tym mogli się dowiedzieć, gdyby nie Staszek Flakie- 
wicz. Inne działy biuletynu to: „Dawne bieszczadzkie 
cerkiewki”, prezentowane przez Janusza Pilca, „A co 
w księgarniach” (wybór pozycji - Janusz Pile, Irena Wa
gner) i „Wieści z gór” (wybór także Janusza Pilca i Ireny 
Wagner). Tu prezentowany jest szerszy wachlarz wieści - 
także z Tatr, Pienin i Beskidów Zachodnich. W związku 
z koniecznością zwracania uwagi na niebezpieczeństwa, 
jakie mogą czekać turystę, zwłaszcza zimą zwraca uwa
gę informacja o zimowym biwaku pod Turbaczem w dniach 12—15 lutego 2015, z udziałem Ryszarda 
Pawłowskiego. A może taka impreza powtarza się co roku? Marek Zawadzki pisze o posiedzeniu ZG 
PTT w Przecławiu i związanych z tym innych wydarzeniach.

Na ostatniej stronie podano program Dni Gór, organizowanych przez Oddział PTT w Łodzi 
(nie zapomniano o Roku Tetmajera), a w dziale „A co dalej?” terminy następnych spotkań i wyjaz
dów organizowanych przez Oddział.

W nr. 2 „A co u nas?” Marek Zawadzki relacjonuje tradycyjny wyjazd na XXV Łemkowski Ke- 
remesz w Olchowcu (23-24.05). Zamieszczono kolejny artykuł pióra Kazimierza Przerwy-Tetmaje
ra objaśniający ogromny obraz przedstawiający panoramę Tatr. Tym razem S. Flakiewicz wyszukał 
w „Turyście w Polsce” (1937 rok) informacje o gorgańskich szczytach i dolinach.
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Nr 3 to numer powakacyjny, jest więc kilka ciekawych relacji z wyjazdów. Marek Zawadzki prze
kazał relację ze zlotu rowerzystów w Żółkwi, w którym brał udział w gronie ponad 350 uczestni
ków. Dzieli się wrażeniami z Żółkwi, leżącej obecnie na Ukrainie, 35 km od granicy z Polską. Ewa 
Kuziemska pisze o swojej, już nie pierwszej, wycieczce rowerowej do Puszczy Białowieskiej. Edek 
Siekierski pisze o letnim spotkaniu polsko-słowackim na Baraniem (nad Olchowcem) przy pięknej 
pogodzie i miłej, serdecznej atmosferze panującej podczas tego spotkania.

S. Flakiewicz wyszukał tym razem informację turystyczną o Połoninach Hryniawskich, paśmie 
leżącym pomiędzy Czeremoszami Białym i Czarnym, mniej znanym ogółowi jak Czarnohora i Gor
gany. To już nie tak dawna informacja, gdyż pochodzi z pisma „n. p. m.” z 2006 roku.

Czytelnicy biuletynu mogą się także dowiedzieć o ukazaniu się „Pamiętnika PTT” tom 23 po
święconemu Kazimierzowi Przerwie-Tetmajerowi, który się właśnie wówczas ukazał.

Nr 4 przypomina, że Rok Kazimierza Przerwy-Tetmajera dobiega końca. Zamieszczona zo
stała relacja S. Flakiewicza z wernisażu wystawy Na skalnym Podhalu w Atmie, w której brał udział, 
odbierając za Tadeusza Kiełbasińskiego przyznane odznaczenie za Opiekę nad Zabytkami (to za 
stworzenie muzeum łemkowskiego w Olchowcu). Marek Zawadzki dzieli się tym razem wrażeniami 
z tygodniowego pobytu w Wilnie — zwraca uwagę na niechęć do mowy polskiej.

Następny jest przedruk z „Kuriera Galicyjskiego” (2015) pióra Aleksandra Kuśnierza o odbu
dowie obserwatorium astronomicznego na Popie Iwanie — to cieszy. Janusz Machulik pisze o swoj- 
szczyźnie w aspekcie twórczości Tetmajera, a S. Flakiewicz daje tym razem przedruk z „Wiadomości 
Ziem Górskich” (1939) pt. Prace Komisji Sirojsyyręny Znią^ku Ziem Górskich, z którego można się 
dowiedzieć, czym się ta Komisja zajmowała. Janusz Pile pisze o wystawie prac Nikifora Krynickiego 
w Muzeum w Lęborku.

Bardzo cennym elementem biuletynu „A co u nas?” są załączane do niego osobno dodatki 
będące prawdziwymi perełkami. Załącznikiem do nr. 1 jest opisane 100 lat temu przez Mieczysława 
Orłowicza pasmo górskie Bliźnicy i Swidowca stanowiące odrębne pasmo Wschodnich Beskidów, 
którego nie należy łączyć z Gorganami. Mogłam tylko patrzeć na nie z Jasini w czasie mego pierw
szego wyjazdu w tamte strony z Oddziałem Łódzkim PTT. Do nr. 3 dołączony jest artykuł Wła
dysława Krygowskiego napisany w sierpniu 1939 r. w związku z 66. rocznicą założenia Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego. Krygowski podsumowuje w nim osiągnięcia Towarzystwa, szczególnie 
w dwudziestoleciu międzywojennym. Już informuje o zdobyciu przez Polaków Nanda Devi East. 
Najbardziej cieszy go przyłączenie do Polski Tatr Jaworzyńskich w 1938 r. oraz zapowiedź utworze
nia Tatrzańskiego Parku Narodowego. Do nr. 4 załączony jest opis Kazimierza Przerwy-Tetmajera 
pt. Wyjście w góry o redyku na tatrzańską halę. Ale najcenniejszy jest załącznik do nr. 2 - napisana 
przez Kazimierza Tetmajera książeczka O jołnieryi Polskim 1795—1915. Drukowana w 1915 roku 
w Oświęcimiu przewidziana była do plecaka każdego legionisty. W dodatku przedrukowano wstęp 
oraz zakończenie pt. Zolniers^polskiprywrócił Polsce esyść. Nie znałam wcześniej tego tekstu, z którego 
bije prawdziwy patriotyzm Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Gdyby żył dzisiaj, to myślę, żeby dopi
sałby jeszcze do tego historie żołnierzy niezłomnych.

KLIMEK — biuletyn informacyjny 
Oddziału PTT w Sosnowcu

„Klimek” to kwartalnik wydawany od lat przez Zbigniewa Jaskiernię. Obecnie ukazuje się tylko 
w formie internetowej, ale może dzięki temu jest teraz swoboda w zamieszczaniu dużej liczby zdjęć 
związanych z organizowanymi przez Oddział imprezami.

W nr. 1 zamieszczono szczegółowe sprawozdanie z wyjazdów i spotkań oddziału za rok 2014 
wraz z listą członków. Następnie można znaleźć obszerny wykaz rocznic przypadających w roku 2015.

Jest wreszcie opis drogi na posiedzenie ZG PTT w Przecławiu i samego Przecławia, związane
go z Mieczysławem Reyem - pierwszym prezesem Towarzystwa Tatrzańskiego. Zbyszek Jaskiernia 
poświęcił w tym opisie dużo miejsca swemu rodzinnemu Sandomierzowi. Są wreszcie krótkie rela-
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cje z samego V posiedzenia ZG PTT, które odbyło się 
w Przecławiu 17 stycznia 2015 r.

W numerze 2 Jaskiernia opisuje obchody Roku Ka
zimierza Przerwy-Tetmajera w Ludźmierzu, w którym 
wziął udział wraz z kol. Zbigniewem Zawiłą. Zwraca 
uwagę bogata fotokronika tych obchodów. Jest także 
krótka notatka o posiedzeniu Prezydium ZG PTT oraz 
obszerna relacja z corocznej imprezy oddziału — XXX 
zimowego wejścia na Babią Górę. Uznana została za 
bardzo udaną tym bardziej, że dopisała pogoda. Za
mieszczono znowu wiele udanych zdjęć. Przy okazji 
zwiedzono Centrum Górskie Korona Ziemi w Zawoi. 
Na koniec opisano jubileusz 20-lecia Oddziału, w czasie 
którego rozdano dyplomy potwierdzające 20-letni staż 
członkowski.

Nr 3 rozpoczynają krótkie relacje z posiedzeń Pre
zydium PTT. Zamieszczono regulamin nowo ustano
wionej odznaki Główny Szlak Sudecki. Są także relacje 
z posiedzenia ZG PTT w Zakopanem i dorocznego 
Walnego Zjazdu, który się odbył w budynku muzealno- 

-edukacyjnym TPN. Po nich następują relacje z obchodów Roku Kazimierza Przerwy-Tetmajera 
w Zakopanem i otwarcia wystawy poświęconej poecie, znowu dużo dobrych zdjęć, które mówią 
same za siebie. Jest wreszcie relacja Z. Jaskierni z XII Jurajskiego Rajdu Rowerowego, który' się odbył 
z końcem czerwca; kolejna partia dobrych zdjęć z Jury' Krakowsko-Częstochowskiej - Ogrodzieńca 
i Kroczyc.

Nr 4 zaczyna się relacją Sylwestra Dąbrowskiego, prezesa Oddziału, z majowego wyjazdu w Ta
try z baząw schronisku na Kondratowej (21-24 maja 2015). Także S. Dąbrowski opisuje czerwcową 
rowerową wycieczkę na Ponidzie. Wreszcie Zbyszek Jaskiernia opisuje wyjazd w Tatry' Zachodnie 
Słowackie, w grupę Rochaczy' (13—16 sierpnia 2015). Wszystkie wyjazdy’ są bogato ilustrowane do
brymi zdjęciami.

kjlumtek
eolskie towarzystwo tatrzańskie 
BIULETYN INFORMACYJNY ZARZAPU 
ODDZIAŁU SOSNOWIEC

Kazimierza
P rzerwy—Tetmajera

ZAPROSZEŃ ll

BESKID — pismo Oddziału PTT „Beskid” 
im. prof. Feliksa Rapfa w Nowym Sączu

Ukazał się ostatnio nr 72 „Beskidu” pod redakcją Mo
niki Dominik, poświęcony' obchodom 25-lecia reaktywowa
nia Oddziału PTT „Beskid” w NowyTn Sączu. Wśród wielu 
ciekawych artykułów znajdziemy' m.in. relację z obchodów, 
sprawozdanie z działalności Oddziału za 2015 rok w opra
cowaniu Władysława Łoboza. W roku 2015 do Oddziału 
wstąpiło 86 nowych członków. Maria Dominik opracowała 
temat: 25 lat wspólnego wędrowania, czyli nt. cyklicznych wycie
czek Oddziału krajowych i zagranicznych. Obszerniej opisa
ła ubiegłoroczną wakacyjną wyprawę w II”pogoni gą Fado. Jo
lanta Augustyńska opisała wrażenia z ekstremalnego Biegu 
Rzeźnika. Warto też zapoznać się z opiniami Chorwatów po 
pobycie w Polsce w czerwcu ubiegłego roku oraz obejrzeć 
ciekawe zdjęcia.

W ostatnich latach „Beskid” ukazywał się nieregularnie, 
raz lub dwa razy w ciągu roku. Czy' w roku 2016 będziemy' 
mieć okazję do częstszej lektury' tego ciekawego czasopisma, 
czas pokaże.

Parna POLSKtfGOTOWMIYlrWl Uf RUlifKIlGO Oddziału BHKID 
m. prof. Felikia Rapfa iu Nowym Sanu

- lecic reaktywowania Oddziału
.Beskid” PTT •
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TARNOWSKA PERĆ
pismo Oddziału PTT w Tarnowie

Pismo miało być kwartalnikiem, ale w roku 2015 uka
zał się tylko jeden numer. Otwiera je fotoktonika Oddziału 
za rok 2015. Marcin Kolonko opublikował swoją gawędę 
astronomiczną, którą wygłosił na jednym ze spotkań Od
działu. Kilka artykułów - ks. Tadeusza Pabjana, Roberta 
Słonki, Kingi Buras — traktuje o Bieszczadach; Artur Marc 
pisze o Swieżowej Ruskiej, nieistniejącej już wsi w Beskidzie 
Niskim. Widać, że to bolesny temat, przewijający się w wielu 
gazetkach.

Ks. Robert Piechnik pisze o pielgrzymce do Santiago de 
Compostela. Leszek Lesiczka, prezes oddziału w Poznaniu, 
pisze o ostatnich bocianach przylatujących do Kicina, gdzie 
mieszka. Numer kończy się krótką relacją z walnego zgro
madzenia sprawozdawczo-wyborczego Oddziału, na któ
rym wybrano na prezesa Oddziału Kingę Buras.

Mam nadzieję, że w najbliższym czasie pismo tarnow
skiego oddziału PTT będzie ukazywało się częściej niż 
w roku 2015.

CO SŁYCHAĆ?
Informator Zarządu Głównego 

PTT
,Co słychać?” ukazuje się regularnie od 25 lat, rok 2015 za
kończył się numerem 300. Zamieszcza aktualne wydarzenia 
z działalności Zarządu Głównego PTT, jak również z od
działów Towarzystwa. Piszemy także o aktualnych sprawach 
związanych z turystyką górską, bezpieczeństwem na szla
kach czy ochroną przyrody.

Rok 2015 był Rokiem Kazimierz Przerwy-Tetmajera 
i był głównym tematem we wszystkich numerach 2015 roku. 
W każdym numerze na pierwszej stronie pisaliśmy o wyda
rzeniach Roku i zamieszczaliśmy jakiś wiersz tego podhalań
skiego poety.

Redaktorem pisma jest cały czas Barbara Morawska- 
Nowak, w 2015 roku najczęstszym autorem był prezes ZG 
PTT Józef Haduch. Współpracował z nami także Szymon

TARNOWSKA PERĆ

Hri|iq/KU

©CO SŁYCHAĆ?

Otwarcie wystawy „Na Skalnym Podhalu" 
Tatry w twórczotd młodopolskich artystów 
z kolekcji Menom Narodowego w Krakowie

Baron, chociaż oficjalnie nie figurował w stopce redakcyjnej. Skład komputerowy realizowała Kata
rzyna Siedź. Pismo było powielane i rozsyłane, a także umieszczane na stronie Zarządu Głównego 
PTT: www.ptt.org.pl.

Barbara Morawska-Nowak
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Stacje turystyczne PTT

“STASIKÓWKA”

Anna Hartel
Polana Hondraski, 43-370 Szczyrk 

tek: (0) 601 428 879

Posiada 16 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3 i 4-osobowych. 
Do dyspozycji kuchnia turystyczna i świetlica. Stacja położona 

jest na Polanie Hondraski przy niebieskim szlaku ze Szczyrku na 
Skrzyczne, poniżej pośredniej stacji wyciągu krzesełkowego 
na Skrzyczne. Doskonały punkt wypadowy w Beskid Śląski.

Zimą możliwość uprawiania narciarstwa.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Oddział w Bielsku-Białej

STACJA TURYSTYCZNA

. OŚRODEK WCZASOWY "KONTAKT" 
Piotr Nocek

'Ą \ 45-460 Wisła, ul. Kopydło 28
W | tel. (033) 855-16-08, kom. 0606-930-030

f fax (033) 855-15-92
e-mail: ow.kontakt@poczta.onet.pl

www.kontakt_dw.pl,www.beskidy.info/wisla/kontakt

Ośrodek dysponuje 100 miejscami w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym: 
2, 3 i 4-osobowych. Oferuje doskonałe całodzienne, lub częściowe wyżywienie. 
Przy budynku parking i boisko do siatkówki. O odległości 200 m od ośrodka 
duża sala gimnastyczna, chata góralska I wyciąg narciarski w wypożyczalnią 
sprzętu oraz szkółka narciarska i snowbordowa. Właściciel obiektu na zamówie
nie organizuje wycieczki piesze i autokarowe z przewodnikiem (w tym do Czech 
i Słowacji), kuligi, konferencje łtp. Dodatkowe atrakcje: ognisko z udziałem ga
wędziarza, pieczeniem barana i prosiaka, pośrednictwo przy organizacji szkółek 
wspinaczkowych, pływackich, paralotniarstwa, jazdy konnej i przy korzystaniu 
z parku wodnego w Skoczowie i wyciągu krzesełkowego, oraz toru saneczkowe
go na Czantorii. Możliwość negocjacji ceni

„ CHATA POD KWIATKIEM ” 
Halina i Edward Trzebuniakowie 
Paluchówka 231,34-223 ZAWOJA
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Posiada 27 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3 i 4-osobowych. Do 

dyspozycji kuchnia turystyczna i świetlica. Stacja położona jest w Zawoi- 

Paluchówce przy zielonym szlaku z Wideł na Markowe Szczawiny, nieco 

powyżej D.W. HANKA. Bardzo dobry punkt wyjściowy na Babią Górę, 

w Pasmo Polic i Pasmo Jałowieckie. W pobliżu: Muzeum Babiogórskiego 

Parku Narodowego i Skansen na Markowej. Zimą możliwość uprawiania 

narciarstwa śladowego oraz zjazdowego-Zawoja-Widły,Zawoja Lajkonik.
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Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 
Oddział w Bielsku-Białej

STACJA TURYSTYCZNA 
________________________ J

DOM WCZASOWY "ZIELONA GOSPODA" 
Alicja i Janusz Jabłońscy

58-563 Przesieka, ul. Dolina Czerwienia 11 
tel./fax (075) 762-13-94

Obiekt dysponuje 115 miejscami w pokojach 1, 2, 3, 4, 5-osobowych (część 
pokoi z łazienkami, lub umywalkami), obszerną jadalnią, odrębną kawiarnią 
- bufet serwuje wszelkiego rodzaju napoje. Ośrodek oferuje doskonałe cało
dzienne wyżywienie. Obok budynku ogrodzony, olbrzymi teren rekreacyjny 
z boiskami do gry w piłkę ręczną i siatkówkę. W budynku dobrze wyposażona 
siłownia dla gości. Właściciele obiektu organizują wycieczki własnym autoka
rem po okolicy, a także do Czech. Obiekt doskonale spełnia wymagania orga
nizatorów kolonii, obozów, wycieczek, "zielonych" i "białych" szkół, a także 
turystów indywidualnych. Znakomity na pobyty świąteczne i sylwestrowe. 
Możliwość negocjacji cen.

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 
Oddział im. dr T. Chałubińskiego 

w Radomiu 
STACJA TURYSTYCZNA
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Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 
Oddział im. dr T. Chałubińskiego 

w Radomiu 
STACJA TURYSTYCZNA

mailto:ow.kontakt@poczta.onet.pl
http://www.beskidy.info/wisla/kontakt
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PENSJONAT "TELIMENA"

Edward Kielar 
ul. Piwarskiego 34 

34-440 Iwonicz Zdrój 
tel. 013-435-04-18

Pensjonat położony w willowej dzielnicy Iwonicza - Zdroju ok. 400 m 
od centrum uzdrowiska. Pensjonat dysponuje 28 miejscami w poko
jach 2, 3, 4-osobowych. Pokoje z pełnym węzłem sanitarnym; wc, 
łazienka, kabina natryskowa. Obiekt posiada stylową jadalnię z cało
dziennym domowym wyżywieniem.
W podbliżu stacji czerwony szlak (główny wschodniobeskidzki), 
wycieczki na Cergową, pustelni Św. Jana z Dukli, do Rymanowa.

********************************

PENSJONAT "ANNA" 
Władysław Dziedzic 

34-424 Szaflary, Bańska Wyżna 278 a 
teł. (0-18) 275-50-33

Pensjonat położony w najwyższej części wsi. Z okien wspaniałe panora
my (z jednej strony cały łańcuch Tatr, z drugiej Beskidy, Babia Góra, 
Pilsko). Dysponuje 42 miejscami w pokojach 1, 2, 3, 4 i 6-osobowych. 
WC, łazienki, kabiny natryskowe na każdej kondygnacji. Na miejscu 
całodzienne wyżywienie. Znakomita baza dla wycieczek autokarowych, 
a także obozów, zimowisk, "zielonych" i "białych" szkół i wczasów ro
dzinnych. Dojazd wspaniałą widokowo szosą zarówno z Szaflar jak 
i Zakopanego.
Ceny do uzgodnienia, bardzo przystępne.

********************************

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 
Oddział im. dr T. Chałubińskiego 

w Radomiu
STACJA TURYSTYCZNA 

____________________________________]

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 
Oddział im. drT. Chałubińskiego 

w Radomiu
STACJA TURYSTYCZNA 
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PENSJONAT U PĘKSÓW
Maria i Czesław Pęksowie 

34-502 Zakopane, Oberconiówka 13 B 
tel. (018)201-19-02

OŚRODEK KOLONIJNO-WCZASOWY 
Maria Dziubas 

34-500 Poronin - Suche 19 
tel. (0-18) 207-23-09

Dysponuje 73 miejscami w pokojach 2, 3, 4, 5 i wieloosobowych. 
Znakomicie nadaje się na kolonie dziecięce, "zielone" i "białe" 
szkoły, obozy, zimowiska, a także wczasy rodzinne, pobyty świąte
czne, sylwestrowe itp. Bardzo dobra baza noclegowa dla wycie
czek autokarowych. Całodzienne wyżywienie. Obszerna jadalnia 
może spełniach funkcję sali telewizyjnej i świetlicy. 
Ceny do uzgodnienia, bardzo przystępne.

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 
Oddział im. dr T. Chałubińskiego 

w Radomiu
STACJA TURYSTYCZNA

Usytuowany w górnej części Olczy. Dojazd z dworca PKS w Zakopanem autobusem do 
Olczy - przystanek Pardałówka III. Dysponuje 40 miejscami w pokojach 2, 3,4, 5-osobo- 
wych; WC, łazienki, kabiny natryskowe, stylowa jadalnia z całodziennym, domowym 
wyżywieniem. Możliwość wykorzystania dodatkowych 15 miejsc - identyczny standard 
- w drugim domu w tej samej posesji. Parking dla autokaru i samochodów osobowych. 
Obiekt znakomicie nadaje się na kolonie, "letnie”, "białe” szkoły, obozy i zimowiska, dla 
wycieczek, a także na wczasy rodzinne, pobyty świąteczne, sylwestrowe i dla turystów 
indywidualnych. Na zamówienie: ogniska z pieczeniem kiełbasy i barana, "posiady" 
przy góralskiej muzyce, kuligi. Ceny do uzgodnienia - bardzo przystępne. Właściciele 
obiektu mogą zapewnić transport, przewodników oraz rezerwacje biletów na kolejki 
na Kasprowy Wierch i Gubałówkę.

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 
Ogdział im. dr T. Chałubińskiego 

\ w Radomiu 
^\CJA TURYSTYCZNA



MarIan SMoluchowski
1872-1917

PIan obchodów 

Roku MarIana SwoluchowskiEęo 

KRAków, 5-8 wrześnIa 201 7

Ko^ERENCjA hiSTORyCZNO-NAukoWA
Teatr im. JuIiusza SłowAckiEqo

5 września 201 7

XXX Sympozjum Fizyki SiAiysiyczNEj 

imiENiA MarSana SmoluchowskiEqo 
AuIa ColteęiuM Novum UJ 

4'8 WRZEŚNiA 201 7

DziEŃ Oro/ARiy poświącoNy 
MARiANOWi SiwoluckowskiEMU 

AudyroRiuM MakImum UJ
7 WRZEŚNIA 201 7

WysiAWA dokuMENiującA życiE 
i dziAhlNOŚĆ NAukoWĄ 

MarIana SMoluchowskiEęo 
CollEqiuM Maius UJ 

WRZESiEŃ 201 7

Polskie Towarzystwo 
RzyczNE

UmiwrasyTET JAqielloŃskj 
w KcAkowie

Polskie Towarzystwo 
TatrzańsIue

EPS

ACH
Instytut 

Fizyki jĄdizowej 
PAN

PAN

K>
FuROpEAN 
PhysicAl 
Sod ery

Ak^demiA 
GÓltNicZO'H utn i CZA 

w KttAkowie

Instytut
KataUzy i Fizykochemii

PowienzdiM PAN

WykonzysTANO Foto^raRe ze zbioRÓw ColleqiuM MaIus - Muzeum Uniwersytetu JAqielloŃskieqo



Związek Podhalan w Polsce
Jest to jedna z największych i najstarszych organizacji regionalnych w Polsce. Poprzed
nikiem ZP był Związek Górali z którego inicjatywy odbyły się 3 Zjazdy Podhalan (1911, 
1912, 1913). Podczas IV Zjazdu w Nowym Targu w sierpniu 1919 r. uczestnicy po
wołali stowarzyszenie o nazwie Związek Podhalan. Atmosfera zjazdu była podniosła 
i patriotyczna, padały postulaty zjednoczenia wszystkich ziem góralskich w jedną całość 
administracyjną i gospodarczą — jako wielka ziemia podhalańska. Pierwszym Preze
sem Związku Podhalan został nauczyciel z Odrowąża Jakub Zachemski. Do II wojny 
światowej zjazdy odbywały się rokrocznie w różnych miejscowościach, na jednym ze 
zjazdów w 1922 r. w Czarnym Dunajcu Władysław Orkan ogłosił swoje „Wskazania 
dla synów Podhala”, które do dzisiaj stanowią myśli przewodnie dla działaczy Związku. 
Przed II wojną światową Związek Podhalan w ramach Związku Ziem Górskich współ
organizował zjazdy Ziem Górskich zwane Świętami Gór. Do pierwszej realizacji Święta 
Gór doszło w dniach 7—11 VIII 1935 w Zakopanem. W 1957 roku zaczął tam działać 
Związek Górali Tatrzańskich, którego zjazd w Zakopanem uznawany jest jako XXIV 
Zjazd Podhalan. Prezesem został wówczas pisarz z Kościeliska Stanisław Nędza-Kubi- 
niec. Oficjalnie jednak Związek został reaktywowany w roku 1959, odtąd zjazdy odby
wały się już regularnie, co trzy lata. Prezesami Związku Podhalan byli: Jakub Zachemski 
1919—35,1939, 1945—48, Feliks Gwiżdż 1935—38, Władysław Stachowiec 1959—64, Sta
nisław Bafia 1964-73, Wincenty Galica 1973-76, Jerzy Ustupski 1976-79, Józef Staszel 
1979—84, Andrzej Kudasik 1984—87, Franciszek Bachleda-Księdzularz 1987—93, Sta
nisław Kowalczyk 1993—96, Andrzej Gąsienica Makowski 1996—2002, Jan Hamerski 
2002—2008, Maciej Motor Grelok 2008—2014, Andrzej Skupień 2014—nadal. Związek 
Podhalan funkcjonuje na obszarze całej Góralszczyzny Polskiej we wszystkich 12 subre
gionach. Tworzą go dzisiaj Górale: Podhalańscy, Babiogórscy, Czadeccy, Orawscy, Ślą
scy, Pienińscy, Sądeccy - Biali i Czarni, Spiscy, Zagórzańscy, Żywieccy i Kliszcacy. Kil
ka tysięcy członków ZP skupionych jest w ponad 80 oddziałach. Większość oddziałów 
ma sztandar związkowy. Przy każdym z oddziałów działa zespół regionalny. Od 1973 
roku oficjalną siedzibą Związku jest Dom Podhalański im. Kazimierza Przerwy-Tetma- 
jera i Władysława Orkana w Ludźmierzu, gdzie odbywają się zjazdy i inne uroczysto
ści. Sekretariat znajduje się w Nowym Targu.
Działalność Związku Podhalan przybiera 
różne formy i jest bardzo szeroka, składają się 
na nią między innymi tzw. posiady. Podczas 
posiadów, oprócz bieżących informacji prze
kazywanych przez prezesa i zarząd, uczest
nicy spotkania mogą wysłuchać okoliczno
ściowego referatu. Wyjątkowego charakteru 
nabierają posiady świąteczne. Każdy Oddział 
i Ognisko ZP dwa razy do roku organizuje; 
w okresie Świąt Wielkanocnych tzw. „święco
ne”, zaś w okresie Świąt Bożego Narodzenia 
- „opłatek”. Nierozłączne z muzyką, poezją 
i gwarą góralską pozostają zwyczaje i tradycje.
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Uczestnicy Zjazdu Podhalan, 1937 Ludźmierz

Zjazd Związku Podhalan w Zakopanem, 19.04.2009 r.



W TECHNOLOGII
I JAKOŚCI
Zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa 
|www.knorr-bremse.com|

..

KNORR-BREMSE ĘoJ
www.knorr-bremse.pl

http://www.knorr-bremse.pl


WYTWARZANIE I MONTAŻ 

KONSTRUKCJI STALOWYCH 

mosty • wiadukty 
kładki • estakady 
przepusty • tunele 

przejścia podziemne 
mury oporowe

ROBOTY SPECJALISTYCZNE I AWARYJNE

BUDOWA, PRZEBUDOWA, 
REMONT, MODERNIZACJA OBIEKTÓW

UDNYM RYNKU BUDOWNICTW



Najwyższy ANGA

®

poziom 
jakości
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Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o.
www.anga.com.pl

http://www.anga.com.pl


Mniej znane szczyty Bałkanów 
Wojciech Szarota

(

p fc

(...) W miejscu tym był drogowskaz 
blaszany kierujący na Smolikas. Wkrótce 
osiągnęliśmy górną granicę lasów, skąd 
rozpościerały się widoki na sam Smolikas 
oraz sąsiadujące z nim grupy górskie w tym 
wyglądające bardzo alpejsko z tej strony 
pasmo Tymfi z Gamilą 2497 m n.p.m. 
Na zboczach Smolikasa przesuwały się stada 
pasących się owiec. Na niewielkiej przełączy 
u podnóży góry małe jeziorko polodowco- 
we (czy bezodpływowe?) o czerwonym za
barwieniu z minerałami rozpuszczonymi 
przez wodę, zwane Smoczym (Dhrako- 
limni). Tutaj większość z nas odpoczywała 
przed wejściem na szczyt i po zejściu 
z niego. Stąd jeszcze około 1 godzina żmud
nego podejścia zakosami po regularnym 
kamienistym zboczu na szczyt.(...)
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