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UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w 100, rocznicę śmierci Mariana Smoluchowskiego - genialnego 
polskiego fizyka

Marian Smoluchowski - genialny polski fizyk, zmarł przedwcześnie 
5 września 1917 roku mając zaledwie 45 lat. Był jednym z najwybitniejszych 
światowych uczonych przełomu XIX i XX wieku. Pośmiertnie został 
odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1936).

Marian Smoluchowski urodził się 28 maja 1872 roku w Vorderbruhl 
- w sąsiedztwie miasta Módling pod Wiedniem. Już od najmłodszych lat 
wykazywał niezwykłe zdolności. Ukończył z najwyższym wyróżnieniem studia 
z fizyki na Uniwersytecie Wiedeńskim. Jego nauczycielami byli Franz Serafin 
Exner i Joseph Stefan. Poślubił Zofię Baraniecką (1881-1959), córkę 
profesora matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Mariana Baranieckiego, 
z którą miał córkę Aldonę i syna Romana, także fizyka, absolwenta 
Uniwersytetu Warszawskiego, a potem profesora uniwersytetów w Princeton 
i Austin.

Na Uniwersytecie Wiedeńskim w roku 1895 obronił z wyróżnieniem 
pracę doktorską. Przez kilka lat pracował w różnych ośrodkach naukowych 
Europy (Paryż, Glasgow, Berlin). Po powrocie do Wiednia w roku 1898 został 
docentem i otrzymał prawo wykładania, które przeniósł na Uniwersytet 
Lwowski, uzasadniając to między innymi możliwością prowadzenia wykładów 
w języku polskim. W wieku 28 lat objął stanowisko profesora 
nadzwyczajnego fizyki teoretycznej Uniwersytetu Lwowskiego, a mając 31 lat 
stanowisko profesora zwyczajnego, będąc wtedy najmłodszym profesorem 
w Cesarstwie Austro-Węgierskim. Wiatach 1906-1907 był prezesem 
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Mikołaja Kopernika.

W 1913 roku Marian Smoluchowski przyjął zaproszenie Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i objął kierownictwo Katedry Fizyki Eksperymentalnej po 
Auguście Witkowskim, który już dużo wcześniej przewidział go jako swego 
następcę. 15 lipca 1917 roku został wybrany rektorem Uniwersytetu 
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Jagiellońskiego. Nie zdążył podjąć tej funkcji, ponieważ zmarł na dyzenterię 
5 września 1917 roku.

Marian Smoluchowski był jednym ze współtwórców kinetycznej teorii 
materii. W 1904 roku, wbrew powszechnie obowiązującej opinii, przedstawił 
argumenty potwierdzające możliwość obserwacji fluktuacji wielkości 
fizycznych spowodowanych ziarnistą strukturą materii. Niezależnie od 
Alberta Einsteina wyjaśnił zjawisko ruchów Browna, co przyczyniło się do 
ostatecznego zaakceptowania przez społeczność naukową realnego istnienia 
atomów. Wprowadzenie wspomnianych fluktuacji pozwoliło mu także na 
wyjaśnienie tajemniczego zjawiska opalescencji krytycznej, jak również 

(niezależnie od badań Alberta Einsteina) na udzielenie prawidłowej 
odpowiedzi na pytanie - „Dlaczego niebo ma kolor niebieski?”.

Marian Smoluchowski należał do grona prekursorów wykorzystania 
metod stochastycznych jako narzędzia do opisu zjawisk fizycznych. Trzy 
nagrody Nobla w latach dwudziestych związane były ściśle z osiągnięciami 
Mariana Smoluchowskiego: w 1925 r. z chemii (Richard Zsigmondy), 
w 1926 r. z fizyki (Jean Perrin) i z chemii (Theodor Svedberg). Gdyby żył 
trochę dłużej, zapewne otrzymałby (za prace teoretyczne dotyczące koloidów) 
już pierwszą z nich. Po śmierci Mariana Smoluchowskiego wielu 
znakomitych uczonych opublikowało o nim wspomnienia. Albert Einstein 
swój artykuł wspomnieniowy podsumował stwierdzeniem: „Zbyt wcześnie 
przeciął los jego natchnioną działalność jako badacza i nauczyciela ... 
Dzierżmy wysoko jego wzór i dzieło”.

Ale nie tylko fizyka była dla Niego sensem życia. Współpracował blisko 
z filozofami szkoły Iwowsko-warszawskiej, wprowadzając ich w arkana fizyki, 
sam zaś w obszarze filozofii zajmował się, między innymi, analizą pojęcia 
przypadku oraz prawdopodobieństwa. Marian Smoluchowski i jego brat 
Tadeusz należeli także do czołowych alpinistów europejskich tamtych 
czasów. Tylko w latach 1891-1893 bez przewodników dokonali 16 nowych 
wejść na szczyty i tumie oraz wytyczyli 24 nowe drogi. Smoluchowski należy 
do nielicznych polskich wspinaczy, którzy na koncie mają pierwsze wejścia 
na szczyty w Alpach. Jako pierwszy Polak zdobył między innymi Matterhorn, 
Zinalrothom, Dent Blanche, Finsteraarhom, Breithom. Za swoje 
wysokogórskie osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany.
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Marian Smoluchowski należał także do pionierów polskiego narciarstwa 
i taternictwa. Od 1909 roku jeździł na nartach i wspinał się w Tatrach. 
W roku 1911 wraz z bratem Tadeuszem odbył wyprawę narciarską 
w nieznane wówczas wśród Polaków Karpaty Marmaroskie. W tym samym 
roku wraz z Januszem Chmielowskim, Ignacym Królem, Józefem 
Łukaszewiczem i Wacławem Zakrzewskim dokonał trudnego pierwszego 
przejścia zachodnią ścianą Małej Kończystej. W latach 1911-1912 był 
przewodniczącym Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego, działał 
w organizacjach narciarskich. Pisywał w czasopismach na tematy 
alpinistyczne i narciarskie.

Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przypominamy postać 
genialnego fizyka o wielkim wkładzie do nauki światowej. Niech stanie się 
inspiracją dla kolejnych pokoleń polskich badaczy. Młody wiek Mariana 
Smoluchowskiego i jego wielkie sukcesy naukowe niech będą wielkim 
natchnieniem szczególnie dziś, kiedy budowane jest społeczeństwo 
informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy. Na osobną uwagę zasługuje 
jego umiłowanie Polski, w tym wielki szacunek dla języka polskiego, polskiej 
przyrody i polskiej kultury.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest przekonany, iż przywołanie postaci 
Mariana Smoluchowskiego w 100-lecie jego śmierci, winno stać się okazją do 
wprowadzenia Jego osoby do przestrzeni publicznej - szczególnie do szkół 
i uczelni. Bliższe poznanie Jego życiorysu i osiągnięć będzie ważną lekcją 
polskiego wkładu do nauki światowej. Piękna postawa polskiego 
patriotyzmu, prezentowanego przez światowej klasy polskiego uczonego 
niech stanie się inspiracją dla młodego pokolenia i całego społeczeństwa.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”.

MARSZAŁEK SENATU

Stanisław KARCZEWSKI



Józef Haduch

Wprowadzenie

T
o już kolejny wydany tom „Pamiętnika Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego”. I tak oto minęło 25 lat od czasu, kiedy światło 
dzienne ujrzał tom nr 1 w roku 1992. Trzymam w rękach przed 
sobą ten właśnie tom, pierwszy numer „Pamiętnika PTT”, i po przeczy

taniu przedsłowia podpisanego przez Macieja Miszkę, pierwszego Preze
sa PTT, stwierdzam, że warto obcować z górami i odkrywać ich piękno, 
poznawać ludzi, snuć opowieści o górach i mieć górskie marzenia. Tak 
właśnie wydarzyło się i w moim przypadku, podczas ostatniego pobytu 
w Opolu (marzec 2017 r.) na spotkaniu z prezesem opolskiego oddziału 
Janem Sachnikiem - wspominając, podziwialiśmy piękno i atmosferę gór. 
Była też okazja na własne oczy zobaczyć niezwykłą oryginalną odznakę 
Towarzystwa Tatrzańskiego z wizerunkiem kozicy, prawdopodobnie z lat 
1910—1915. Zdjęcia z tego spotkania można zobaczyć poniżej i wizerunek 
odznaki też. I jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie, tom nr 1 „Pa
miętnika” i następne kolejne aż do teraz były i są redagowane w różnym 
zakresie przez Barbarę Morawską-Nowak. Gratuluję wytrwałości i po
dziwiam zaangażowanie. 25 lat działalności redakcyjnej to wielka praca 
i wysiłek. Życzę Ci Basiu następnych 25 lat pracy redakcyjnej i działalno
ści na rzecz istnienia PTT, na rzecz „Pamiętnika Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego”, dla dobra Kultury Polskiej.

W roku 2017 mija 100 lat od daty śmierci wybitnego fizyka profesora 
Mariana Smoluchowskiego, wielkiego polskiego uczonego, którego wielką 
pasją życiową były góry. Jego dorobek naukowy i ogromne oddanie na
uce było tematem wielu artykułów i opracowań monograficznych. Dzia
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Józef Haduch Prezes PTT IX kadencji i Jan Sachnik — Prezes Oddziału PTT w Opolu

łalność górska, taternictwo, narciarstwo to namiętności, które pociągały 
uczonego aż do ostatnich chwil życia. Uroczystości rocznicowe poświęco
ne Marianowi Smoluchowskiemu odbędą się na Wydziale Fizyki, Astrono
mii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
we wrześniu 2017 roku i rozpoczną się konferencją historyczno-naukową. 
Partnerami tych obchodów są: Polskie Towarzystwo Fizyczne, Akademia 
Sztuk Pięknych w Krakowie, European Physical Society, Akademia Gór
niczo-Hutnicza, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskie
go Polskiej Akademii Nauk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni 
im. Habera Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Tatrzań
skie. Dlatego tom 25 „Pamiętnika Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego” 
poświęcony został w temacie wiodącym ludziom nauki i gór, a w tym 
wybitnemu uczonemu i człowiekowi gór Marianowi Smoluchowskiemu, 
członkowi Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. I właśnie artykułem 
o pięknym tytule Między górami a błękitem wzćAzJanusz Machulik opowiada 
o tym wybitnym człowieku i jego pasji górskiej. Od tego właśnie artykułu 
polecam rozpocząć lekturę tego tomu. Kolejny artykuł jest autorstwa pro
fesora Jerzego Lefelda i mówi o działalności wybitnych geologów tatrzań
skich — Mieczysławie Limanowskim oraz o Ferdynandzie Rabowskim. 
O planach budowy kolejki linowej na Swinicę i o tym, jak do jej budowy 
nie doszło, opowiada w kolejnym artykule pt. Obronił Swinicę pryed kolej

12



Odznaka (oryginał) Towarzystwa 
Tatrzańskiego z kozicą z lat 1910—1915
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ką linową Barbara Morawska-Nowak, 
kreśląc jednocześnie sylwetkę geo
loga Wiktora Serwacego Kuźniara. 
I dobrze się stało, że z planów i po
mysłów uprzemysłowienia Tatr zre
zygnowano. Hydrobiolog dr Andrzej 
Kownacki przybliża nam Tajemniczy 
świat glonów wód tatrzańskich. Ale bez 
wątpienia najwybitniejszym spośród 
filozofów działających w Polskim 
Towarzystwie Tatrzańskim najlepiej 
znającym i kochającym góry był pro
fesor Tadeusz Czeżowski. I jak sam 
pisze: „W tym właśnie czasie po
wstało we Lwowie Karpackie Towa
rzystwo Narciarzy, którego zostałem 
członkiem. W towarzystwie Tade
usza i Mariana Smoluchowskich, Ro
mana Kordysa, Zygmunta Klemensiewicza, Maksymiliana Dudryka i wie
lu innych zacnych towarzyszy wędrówek zacząłem, razem z moim bratem, 
uczestniczyć w odkrywaniu zimowych Karpat, zupełnie nie zagospoda
rowanych turystycznie, przepięknych w swojej naturalnej dzikości”. Jego 
sylwetkę w artykule Filozof — prezes PTT w Wilnie przybliża nam Antonina 
Sebesta.W dziale Człowiek i góry Wojciech Szatkowski, znawca i prak
tyk narciarstwa górskiego, o wybitnym taterniku i narciarzu, założycielu 
i pierwszym kierowniku Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratun
kowego pisze w artykule Działalność taternicka i narciarska Mariusza Zaruskie
go. Należy wspomnieć, że Mariusz Zaruski to postać nietuzinkowa, gdyż 
oprócz działalności górskiej uprawiał żeglarstwo i był twórcą polskiego 
jachtingu morskiego, a ponadto malarzem, pisarzem, poetą i zawodowym 
wojskowym, doszedł do rangi generała. W 2016 roku minęło 200 lat od 
urodzenia księdza Józefa Stolarczyka, wybitnej osobowości, jednej z naj
bardziej zasłużonych postaci dla Zakopanego. „Człowiek, który odmienił lu
dzi” — Ks. Józęf Stolarczyk — 200. rocznica urodzin — w tym oto artykule Zbi
gniew Jaskiernia opowiada o działalności i wpływie na rozwój Zakopane
go tej wybitnej postaci. Wspomnienia rodzinne Stanisława Wasilewskiego 
urodzonego w Wilnie w 1917 roku i tam pobierającego nauki to niezwy
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kła opowieść o przedwojennych wędrówkach, szczególnie w Karpatach 
Wschodnich. To chęć poznania przez autora wspomnień o odległych od 
Wilna pasmach górskich wschodnich rejonów II RP i chęć podziwiania 
widoków Alp Rodniańskich, Huculszczyzny, Wołynia i Podola.

W dziale Dziedzictwo w artykule Polowace zdobywcami tatrzańskich szczy
tów Wojciech Gąsienica Byrcyn opowiada o tym, jak i w jakich rejonach 
Tatr w dawnych czasach prowadzono pozyskiwanie dzikiej zwierzyny. 
Opowiada o tym, jak myśliwi nazywani polowacami poznawali Tatry, a na
stępnie stawali się przewodnikami. Interesująco przedstawiona jest historia 
pierwszego zdobycia najwyższego szczytu Tatr, którym jest Gierlach, na
zywany też Wielkim Gierlachem (2663 m n.p.m.). Podoliniec — spiski Oxford 
to bardzo ważny artykuł z punktu widzenia zachowania pamięci o wyjąt
kowej uczelni. Autorem jest Jan Skłodowski, jest to opowieść o dziejach 
Podolinca i słynnym kolegium od momentu jego powstania w roku 1643 aż 
do roku 1919, kiedy jego działalność została zakończona po utracie przez 
Polskę części Spiszą położonego na południowych krańcach Rzeczpospo
litej, a który w całości znalazł się w granicach Czechosłowacji.

Dział Ocalić od zapomnienia stanowi tekst Cmentarz symboliczny 
w Patrach autorstwa Józefa Durdena. To artykuł poświęcony symbolicznej 
tatrzańskiej nekropolii pod Osterwą. W roku 2016 minęło 80 lat od daty, 
kiedy to rozpoczęto budowę kaplicy cmentarnej według projektu Roberta 
Vosyku i postawiono drewniane krzyże ozdobione przez artystę ludowego 
Józefa Fekiac-Sumnego. Na celowość utworzenia cmentarza wskazał arty
sta malarz Otakar Stall. Wypadki w Tatrach, ale nie tylko, w górach wyż
szych też, były i będą. Śmierć przychodzi nagle. Dlatego tablice pamięci 
ofiar ludzi gór stanowią swoiste wyróżnienie i uznanie dla ich działalno
ści w górach. Są na tym symbolicznym cmentarzu i polskie ślady, w tym 
Klimka Bachledy, Mieczysława Karłowicza, Jerzego Kukuczki.

W Yariach znajdziemy artykuł Peskid Niski — myśli i obrazy Roberta 
Słonki, sercu memu bliski. Tam się urodziłem i stamtąd pochodzę, tam 
spędziłem dzieciństwo, znam te góry i doliny, każdy zakamarek. Przewę
drowałem wzdłuż i wszerz z plecakiem i namiotem na ramionach - czę
sto z zapasem żywności na cały tydzień wędrowania. Jaśliska, Iwonicz, 
Dukla, Rymanów, Sanok to tylko niektóre miejscowości z bogatą historią 
tego górskiego pasma Beskidów Zachodnich. Beskid Niski to swoista 
mieszanka kultur i narodowości, zachęcam do lektury artykułu.

14



Bogaty jest zestaw rocznic przypadających w roku 2016, zestawio
nych przez Janusza Machulika, przewodniczącego komisji historycznej, 
członka Prezydium ZG PTT.

Z grona członków PTT ubyło kilku członków — w tym tomie wspo
minamy między innymi Stanisława Wasilewskiego i rodzinę Siermontow- 
skich. Pamięci Siermontowskich to swoista saga rodzinna poświęcona pamię
ci tej rodziny w dużym skrócie przedstawiona przez Barbarę Morawską- 
Nowak. W wyniku niezwykłej pokręconej historii Polski naznaczonej 
wojnami, wyraźnie zaznaczają ich wpływy na losy ludzkie i na historie 
rodzinne. A jednak pasja wędrowania oraz zamiłowanie do gór i krajo
znawstwa zachęca do prowadzenia aktywnego i kreatywnego trybu życia 
bohaterów tej rodzinnej sagi.

Recenzje zapoznają czytelników z nowymi górskimi książkami 
i rocznikami.

Kronika przedstawia końcowy etap w pierwszym półroczu 2016 
roku działalności Zarządu Głównego IX kadencji i drugie półrocze 2016 
roku przypadające na działalność nowego Zarządu Głównego X kaden
cji. Omówiona jest tu także działalność oddziałów i kół w roku 2016. 
Wspominamy też 35. rocznicę uchwały o reaktywowaniu PTT (1981 r.). 
Zawartość tomu dopełnia omówienie wydawanych przez niektóre od
działy biuletynów i wydawnictw związanych z ich działalnością.

Zapraszam i zachęcam do zapoznania się z treścią rocznicowego 
tomu nr 25 „Pamiętnika Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego” i sądzę, 
że kolejny już raz i ten niezwykły jubileuszowy 25 tom spotka się z ży
wym zainteresowaniem czytelników, a w szczególności członków Pol
skiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
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Członkowie 
na szczytach nauki





Antoni Leon Dawidowicz

Uczeni polscy w Tatrach

N
iniejszy tekst traktuję jako ogólne wprowadzenie do cyklu arty
kułów poświęconych związkom polskich uczonych z Tatrami. 
Nie będę mówił o Stanisławie Staszicu, który pierwszy zbadał 
geologię Karpat, gdyż o tym każdy wie. Zatrzymam się natomiast przy 

Wincentym Polu. Mój wychowawca z liceum, śp. prof. Janusz Kaczkowski, 
polonista, lubił użalać się, jak ten wielki poeta jest zapomniany, i podawał 
jako przykład, że ulicę W. Pola ktoś odczytał jako „Wielkie Pola”. Dla
czego jednak piszę o Polu? Był on bowiem przede wszystkim uczonym. 
Był pierwszym kierownikiem Katedry Geografii UJ, a jego Pieśń o yiemi 
naszej pomyślana była jako podręcznik geografii Polski pisany wierszem. 
Podobnie zresztą Śpiewy Historyczne Niemcewicza były traktowane jako 
podręcznik historii Polski.

Od czasu, kiedy Tatry stały się znane wśród Polaków, były obiektem 
zainteresowania uczonych. Jedni prowadzili w Tatrach badania, w szcze
gólności geografowie, geolodzy, biolodzy i etnografowie. Inni, głównie 
filozofowie i przedstawiciele dyscyplin pokrewnych, wykorzystywali czy
sty, surowy i urzekający krajobraz Tatr jako inspirację do swojej działal
ności twórczej.

Mówiąc o uczonych w Tatrach, nie sposób nie wspomnieć na wstępie 
o Marii Skłodowskiej-Curie, dwukrotnej laureatce nagrody Nobla. Nie
dawno w dyskusji na temat, czy M.S.-C., czy M.C.-S., jeden z jej uczestni
ków powiedział, że ani tak, ani tak, ponieważ we wszystkich dokumen
tach była po prostu Marią Curie i pod takim nazwiskiem otrzymała Nobla. 
Tym bardziej trzeba by przypomnieć fakt, który świadczył, że się polskości 
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nie wyrzekła, a związany on był z Tatrami. Wojskowy Dom Wypoczynko
wy w Kościelisku to dawne sanatorium Dłuskich, dokładnie Kazimierza 
i Bronisławy Dłuskich. Jego budowę wsparła, rzecz jasna ze swojej nagro
dy Nobla, właśnie Maria Skłodowska-Curie, prywatnie siostra Bronisławy 
Dłuskiej. W okresie międzywojennym Maria Skłodowska-Curie odbyła 
wycieczkę w Tatry, a jej przewodnikiem był późniejszy znany geolog, rek
tor Akademii Górniczej w Krakowie, prof. Walery Goetel.

Nie będę pisał o Janie Gwalbercie Pawlikowskim, Maksymilianie Si- 
ła-Nowickim i Władysławie Szaferze, ponieważ o nich pisano w „Pa
miętniku” wiele razy. Wspomnieć natomiast nie sposób Władysława 
Kulczyńskiego, gdyż o takich uczonych przede wszystkim należałoby 
napisać. Był z jednej strony zoologiem, a dokładniej arachnologiem, czyli 
specjalistą od pajęczaków, z drugiej strony taternikiem, od jego nazwiska 
bierze nazwę Żleb Kulczyńskiego. Był członkiem honorowym Polskie
go Towarzystwa Tatrzańskiego. Jego dwie pasje rozdzieliły się między 
dwóch synów. Stanisław był botanikiem, przed wojną rektorem Uniwer
sytetu Jana Kazimierza, po wojnie Uniwersytetu i Politechniki Wrocław
skiej, Władysław był natomiast taternikiem.

Członkiem honorowym Towarzystwa Tatrzańskiego był Oskar Kol
berg, pionier polskiej etnografii, o którym nie będę więcej pisał, gdyż 
wszystko o nim wszyscy wiemy. Nadmienić należy jedynie, że w swoich 
dziełach wiele poświęcił folklorowi Podhala, Spiszą i Orawy, a także in
nych ziem górskich.

Badania geologiczne w Tatrach prowadził w latach 1908-1915 Wiktor 
Kuźniar. Był m.in. autorem rozprawy Warstwy graniczne liasojuty (Toarcien) 
na północ od Przedniej Kopy Sołtysiej w Tatrach, a także aktywnym członkiem 
Sekcji Ochrony Tatr i Sekcji Przyrodniczej Towarzystwa Tatrzańskiego, 
w związku z czym zajmował się również popularyzacją wiedzy o przyro
dzie Tatr, pisząc liczne prace popularno-naukowe.

Badaniami fauny jezior tatrzańskich zajmował się w latach 1908—1916 
Alfred Lityński. Był w tym czasie nauczycielem przyrody w zakopiań
skiej szkole. Działał wtedy w Towarzystwie Tatrzańskim, angażując się 
w sprawy ochrony górskiej przyrody i krajobrazu. W roku 1916 przeniósł 
się do Lublina i został m.in. wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego.

Lasami tatrzańskimi zajmowali się kolejno dwaj Sokołowscy. W la
tach 1907-1936 Stanisław Sokołowski, nestor polskiego leśnictwa, pro
fesor Wyższej Szkoły Leśnej we Lwowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
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a następnie jego syn Marian, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego, a także jeden z wybitniejszych polskich taterników. Stanisław 
Sokołowski po przejściu na emeryturę osiadł w zbudowanej dlań willi 

„Ornak” stojącej do dziś w Zakopanem.
Taternikiem był również jeden z największych polskich fizyków, 

współtwórca fizyki statystycznej, współpracownik Alberta Einsteina, 
Marian Smoluchowski. Jest to wybitnie tragiczna postać w historii pol
skiej nauki. W dniu 15 lipca 1917 został wybrany na rektora UJ, ale stano
wiska tego nie objął, gdyż zmarł przed inauguracją roku akademickiego. 
Marian Smoluchowski był również w latach 1911-1912 przewodniczącym 
Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego.

Kolejnym uczonym, o którym wypadałoby wspomnieć, był Zygmunt 
Klemensiewicz, fizyk, uczeń Marii Skłodowskiej-Curie, profesor Poli
techniki Lwowskiej, a zarazem autor pierwszego polskiego podręcznika 
taternictwa. Podobno pojawienie się Klemensiewicza w Zakopanem wró
żyło obligatoryjnie deszcz.

Deszcz wróżyło również pojawienie się w Zakopanem Stanisława 
Krystyna Zaremby. Był on wybitnym matematykiem, którego najciekaw
szy wynik został doceniony po wielu latach.

Wśród matematyków związanych z Tatrami nie sposób nie wymienić 
twórcy teorii prawdopodobieństwa, Antoniego Łomnickiego, który był 
również taternikiem.

Pozostając na chwilę przy swojej dziedzinie, nie sposób nie wspo
mnieć chyba największej indywidualności wśród uczonych związanych 
z Tatrami — Adam Bielecki, przed wojną asystent UJ, po wojnie profesor 
UMCS w Lublinie. Matematyk, którego wynik jeszcze czeka na docenie
nie, gdyż rzuca on całkowicie nowe światło na powszechnie znane twier
dzenie Banacha o punkcie stałym. Uczony ten parał się również poezją. 
Przed wojną był członkiem Oddziału Krakowskiego Związku Zawodo
wego Literatów Polskich. W latach trzydziestych wydał w Krakowie dwa 
zbiory poezji Akwarium ulic i Spiekota. Uprawiał turystykę i taternictwo, 
a fascynację Tatrami przekazał również w swojej poezji. Wiersze Bie
leckiego o tematyce tatrzańskiej zamieszczone są m.in. w zbiorze Tatry 
w poezji i sztuce polskiej pod redakcją Michała Jagiełły (Wydawnictwo Lite
rackie, Kraków 1975). Jakby tego było jeszcze mało, był również pianistą 
i rysownikiem.
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Na zakończenie dodać należy, że listę uczonych związanych z Tatrami 
można by było mnożyć w nieskończoność, jeżeli dodać jeszcze uczonych, 
którzy przebywali w zakopiańskich domach pracy twórczej, gdzie piękne 
tatrzańskie krajobrazy inspirowały ich do działalności naukowej. Wspo
minam spotkania, które odbywały się w bibliotece lub w zakopiańskim 
MPiK-u, gdzie uczeni opowiadali o swojej pracy i jej wynikach wypo
czywającym w Tatrach kuracjuszom. Oprócz wspomnianego wcześniej 
prof. Walerego Goetla, pozwalam sobie jeszcze wspomnieć mediewistę 
prof. Józefa Mitkowskiego oraz historyka sztuki prof. Adama Miłobędz- 
kiego.



Janusz Machulik

Między górami a błękitem nieba. 
Wspomnienie o prof. Marianie 

Smoluchowskim

On się zanurzył w źródle wiecznie — żywem, 
Poruszającym wielkie koło bytu; 

Uczuł się jednym łańcucha ogniwem 
Rozciągniętego przez otchłań błękitu 

Adam Asnyk Noc pod Wysoką

P
omiędzy górami a błękitem nieba rozpościerała się w czasie wielka 
przestrzeń pełna światła, barw, powietrza i gazów oraz niewyja
śnionych w pełni, lecz powtarzalnych procesów Natury. Wielu do
ciekało podstawowych praw dotyczących zróżnicowanej przyrody, między 

głębią jej materii a niebem idei - na podstawie spekulacji i doświadczeń 
pośrednich oraz bezpośrednich — lecz Marian Smoluchowski należał do 
badaczy najwybitniejszych. Jego prace, w ramach fizyki klasycznej, przy
czyniły się do rozwiązania problemów przypadku i prawdopodobieństwa 
w procesach fizycznych oraz zainicjowały konieczność nowej interpreta
cji stochastycznego charakteru zjawisk. Stanowiły rzetelną podstawę do 
rozwoju mechaniki kwantowej i zdynamizowały rozwój nauki. „Nastąpił 
gwałtowny przewrót w ocenie wartości kinetycznej atomistyki i termo
dynamiki” - mówił na 84. zjeździe naukowym przyrodników w Munster 
w 1912 r. podczas swojego odczytu pt. Obserwowalne zjawiska molekularne 
spr%ęc%ne termodynamiku klasyczną. Do tego przełomu sam przyczynił się 
swoimi badaniami i publikacjami.
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W artykule poświęconym pamięci Mariana Smoluchowskiego jego 
przyjaciel, Albert Einstein, który wynalazł sposób na uprzestrzennienie 
czasu, nazwał go „jednym z najwnikliwszych współczesnych teorety
ków”, którego kluczowe dokonania (jak np. wytłumaczenie zjawiska ru
chów Browna, na gruncie molekularno-kinetycznym) usunęły wszystkie 
dotychczasowe wątpliwości w myśli naukowej przyrodoznawstwa i skie
rowały fizykę na tory dynamicznego rozwoju1.

'A. Einstein, Marian v. Smoluchowski, „Die Naturwissenschafteń’1917, Heft 5, s. 637.

Marian Smoluchowski wyjaśnił i uzasadnił naukowo między innymi 
zjawiska obserwowane od dawna, lecz dotąd niewytłumaczone, jak np. 
odkryty w 1827 r. ruch molekularny Browna, zjawiska molekularnych 
fluktuacji, opalescencji gazów w stanie krytycznym czy obserwowane po
wszechnie od tysiącleci zjawisko błękitu nieba, oraz przedstawił zarys 
własnej koncepcji problemu fałdowania gór.

Życie i twórczość

Marian Smoluchowski urodził się 
28 maja 1872 r. w Vorderbruhl, koło 
Módling, pod Wiedniem. Wkrót
ce rodzina przeniosła się do Wied
nia i zamieszkała w kamienicy przy 
Alleegasse. Ojciec Wilhelm, doktor 
prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
był wysokim urzędnikiem w kan
celarii cesarza Franciszka Józefa I. 
Prowadził referat do spraw polskich. 
Matka Teofila była siostrą Stanisła
wa Szczepanowskiego, ekonomisty, 
wielkiego polskiego społecznika, de
mokraty i współtwórcy przemysłu 
naftowego w Galicji. Rodzina była 
pochodzenia szlacheckiego i posłu
giwała się tytułem nadanym przez 
cesarza - Ritter von Smolan — Smo

luchowski. W 1880 r. Marian Smoluchowski zaczął uczęszczać do klas 
wstępnych elitarnego gimnazjum - Collegium Theresianum w Wiedniu. *
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Szkoła, założona w XVIII w. przez cesarzową Marię Teresę, mieściła 
się w dawnej letniej rezydencji cesarzy austriackich „Favorita”, niedale
ko domu, w którym mieszkali Smoluchowscy. Akademia Teresjańska była 
jedną z najświetniejszych szkół średnich w ówczesnej Europie. Kształciła 
dzielnych i godnych tej cnoty uczniów, którzy — jak zapisano w akcie zało
życielskim: „państwu i pospolitej rzeczy będą mogli w przyszłości oddać 
owocne usługi”.

Już we wstępnych klasach gimnazjum rodzina Mariana Smoluchow- 
skiego zapewniała mu prywatne, domowe, dodatkowe lekcje u Aloisa 
Hóflera, ze szczególnie interesujących młodego ucznia przedmiotów: fi
zyki, matematyki i filozofii. Stąd też młody Marian, jeszcze przed matu
rą, poznał i rozszerzył swoją wiedzę z filozofii, a także z rachunku róż
niczkowego i całkowego, geometrii analitycznej oraz z zasad mechaniki 
teoretycznej. W 1890 r. Marian Smoluchowski zdał maturę i zaczął naukę 
na Uniwersytecie Wiedeńskim w zakresie fizyki klasycznej (1890—1894). 
Jeszcze przed ukończeniem studiów opublikował w biuletynie uczelnia
nym pierwszą swoją pracę, dotyczącą pomiarów tarcia wewnętrznego 
w cieczach niewodnych (1893). Rok później, w 1894 r., opublikował swoją 
pracę doktorską pt. Akustyczne badania nad sprężystością ciał miękkich1. Egza
min doktorski zdał z wyróżnieniem w 1895 r., podczas odbywania służby 
wojskowej w artylerii fortecznej. Otrzymał dyplom doktora filozofii sub au- 
spiciis imperatoris oraz najwyższe odznaczenie uniwersyteckie przysługujące 
wybitnym absolwentom — brylantowy pierścień nadawany z woli cesarza.

2M. Smoluchowski, Akustische Untersuchungen iiber die śślasttyitdt weicher Kdrper, „Wiener 
Berichte” 1894, C. III.

Po wakacjach spędzonych u swojej cioci ze strony matki - Begniny 
Wolskiej — w Fiesole, miejscowości położonej wśród wzgórz niedaleko 
Florencji, wybrał się w podróż naukowo-badawczą. Pod koniec listopada 
1895 r. Marian Smoluchowski wyjechał do Paryża, gdzie podjął uzupeł
niające studia na Sorbonie i w College de France oraz pracę badawczą 
u prof. G. Lippmanna nad promieniowaniem cieplnym (radiacją). Swoje 
teoretyczne rozważania i opis doświadczeń, nad potwierdzeniem pra
wa Kirchhoffa—Clausiusa, opublikował w 1896 r. na łamach „Comptes 
Rendus” i „Journal de Physique”. W lipcu 1896 r. Marian Smoluchowski 
wyjechał do Londynu, który zwiedził, a następnie przybył do Glasgow, 
gdzie pod kierunkiem Williama Thomsona, czyli lorda Kelvina, z zami
łowania żeglarza w stopniu kapitana żeglugi, podjął prace naukowo-ba- 2 
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dawcze i metodologiczne elektrycznych własności ciał, w szczególności 
gazów poddawanych działaniom promieni Róntgena. Wyniki swych prac 
doświadczalnych opublikował z końcem 1896 r. w pracy TLlectńfication of 
air by Kontgen rays.

W kwietniu 1897 r. Smoluchowski opuścił Glasgow i udał się do Lon
dynu. Po drodze zatrzymał się na kilka dni w Cambridge, gdzie spotykał 
się z fizykiem Sir Josephem Johnem Thomsonem. W drugiej połowie 
kwietnia wsiadł na statek, popłynął do Niemiec i udał się do Berlina. 
Tam uczęszczał na wykłady Helmholtza, Plancka, Fuchsa i van’t Hof- 
fa oraz uczestniczył w kolokwiach prof. E. Warburga, który był jednym 
z odkrywców „zjawiska poślizgu” zachodzącego w bardzo rozrzedzo
nych gazach. W laboratorium Warburga Smoluchowski prowadził bada
nia nad przewodnictwem ciepła w gazach rozrzedzonych i zafascynował 
się teorią kinetyczną gazów, którą następnie pogłębiał w swoich dalszych 
pracach. Teoria molekularno-kinetyczna prowadziła do wniosku, że po
dobne zjawisko tzw. skoku temperatury powinno wystąpić na granicy 
ciała stałego i gazu dostatecznie rozrzedzonego. Marianowi Smoluchow- 
skiemu udało się skonstruować właściwą aparaturę i potwierdzić zało
żenia teorii doświadczalnie. Był to początek rozwoju teorii kinetycznej 
i atomistyki, chociaż Smoluchowski dał początkowo tylko fenomenolo
giczne wyjaśnienie zjawiska. Ciepło i temperatura związane są z ruchem 
nieuporządkowanym drobin gazu. Temperaturze odpowiada energia ki
netyczna cząsteczek, jest wprost proporcjonalna do energii. Smoluchow
ski stwierdził, że tzw. skok temperatury między ciałem stałym a gazem 
jest odwrotnie proporcjonalny do ciśnienia oraz proporcjonalny do zmia
ny temperatury wewnątrz gazu na jednostkę długości swobodnej drogi 
molekuł gazu. Wyraził to następującym wzorem na skok temperatury:

A& — ydT/dx, gdzie: y jest współczynnikiem, wielkością stałą 
przy danym ciśnieniu, niezależną od 
kształtu naczynia i temperatury lecz 

zależną od rodzaju gazu.

Empirycznie wykazał, że w gazach temperatura z jednego ciała na drugie 
przenosi się skokowo, a nie w sposób ciągły. Zjawisko skoku temperatu
rowego, związane odtąd z nazwiskiem Smoluchowskiego, stało się no
wym dowodem na prawdziwość kinetyczno-molekularnej teorii gazów3.

3 M. Smoluchowski, Ober Wdrmeleitung in verdunnten Gasen, „Annalen der Physik und 
Chemie” 1898, 64.
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W sierpniu 1897 r. Smoluchowski wrócił do Wiednia i odbył ćwicze
nia wojskowe.

W roku 1898 Uniwersytet Wiedeński powołał 26-letniego Mariana 
Smołuchowskiego na stanowisko docenta w Katedrze Fizyki Teoretycz
nej i przyznał veniam legendi (prawo wykładania). Równolegle podjął Smo
luchowski współpracę z warszawskim matematykiem Samuelem Dickste- 
inem. W „Pracach Matematyczno-Fizycznych” (tom X z 1898 r.) zamie
ścił pierwszy swój artykuł w języku polskim, dotyczący przeglądu teorii 
przewodnictwa cieplnego.

Z początkiem 1899 r. Marian Smoluchowski otrzymał pismo od prof. 
Kazimierza Twardowskiego (również absolwenta Collegium Theresia- 
num), z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu we Lwowie, z propozycją 
stanowiska docenta, objęcia katedry i prowadzenia wykładów z fizyki. 
Od drugiego, letniego semestru 1899 r. Smoluchowski prowadził wykła
dy i ćwiczenia z fizyki już we Lwowie. Rok później, w 1900 r., został 
mianowany profesorem nadzwyczajnym. W wieku 28 lat Marian Smo
luchowski był chyba najmłodszym profesorem uczelnianym w całej mo
narchii habsburskiej. W kwietniu 1900 r. wyjechał na dwutygodniowy 
pobyt do Warszawy na zaproszenie Samuela Dicksteina. Był zachwycony 
dynamicznym rozwojem prywatnej inicjatywy i klasy średniej w Warsza
wie w porównaniu z biurokratyczną, nędzną i zniedołężniałą Galicją. Po
dziwiał warszawskie życie umysłowe i towarzyskie epoki Młodej Polski.

Święta Bożego Narodzenia 1900 r. Smoluchowski spędził w Krako
wie. Tam zaręczył się z Zofią Baraniecką, córką profesora matematyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Mariana Baranieckiego. Po wspólnym po
bycie w Zakopanem, wiosną 1901 r., narzeczeni wzięli ślub, wakacje spę
dzili w Dolomitach. Mieli dwoje dzieci: córkę Aldonę (1902—1984) i syna 
Romana (1910-1996) - również fizyka.

W 1901 r. Smoluchowski wyjechał jako delegat Uniwersytetu Lwow
skiego do Anglii i Szkocji, na jubileusz 450-lecia Uniwersytetu w Glasgow, 
gdzie otrzymał nadany mu doktorat honorowy prawa (LLD). Pracując we 
Lwowie, opublikował w 1900 r., w księdze pamiątkowej wydanej przez 
Uniwersytet Lwowski z okazji jubileuszu 500-lecia Uniwersytetu Jagiel
lońskiego, swoją pracę dotyczącą atmosfery Ziemi i planet4. Wykorzystał 
tu teorię kinetyczną i termodynamikę oraz zakwestionował dotychcza
sowe wyniki badań Kelvina. Wkrótce opublikował również kilka prac 

4M. Smoluchowski, O atmosferze ziemi i planet, Lwów 1900.
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z dziedziny aerodynamiki i endosmozy, w tym Przyczynek do teoryi endo- 
smoyy elektrycznej i kilku zjawisk pokrewnych (1903). W 1903 r. Smoluchow- 
ski napisał też pracę ujmującą podstawowe zagadnienia teorii fluktuacji 
pt. O nieregularnościach w rozkładzie cząsteczek gazy i wpływie ich na entropię, 
i równanie stanu, przeznaczoną dla uczczenia 60. rocznicy urodzin Ludwi
ka Boltzmanna5. Była to ukryta polemika z panującymi wówczas w fizy
ce poglądami odnośnie do teorii kinetycznej i teorii fluktuacji. Praca ta 
wytyczyła i ukierunkowała generalną linię dalszej twórczości naukowej 
Mariana Smoluchowskiego.

5 M. Smoluchowski, Uber Unregelmdssigkeiten in der Verteilung von Gasmolekiilen und dereń 
Einfluss auf Entropie und Zustandsgleichung, „Boltzmann - Festschrift” 1904.

W 1903 r. na wniosek Rady Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu 
Lwowskiego przyznano mu państwową nominację na profesora zwyczaj
nego. W tym czasie zagadnienia teorii kinetycznej i teorii fluktuacji roz
wijał Smoluchowski w szeregu dalszych swoich badań i publikacji, z któ
rych najbardziej znaczące to: O średniej swobodnej drodze cząsteczek gazy i o jej 
związku Z teorią dyfuzji (1906), Zarys kinetycznej teorii ruchów Browna i roztwo
rów mętnych (1906), Teoria kinetyczna opalescencjigazów w stanie krytycznym oraz 
innych zjawisk pokrewnych (1907) oraz O fluktuacyach termodynamicznych i ru
chach Browna (1914). Prace te postawiły Mariana Smoluchowskiego wśród 
najwybitniejszych fizyków świata. Szczególne znaczenie miało wyjaśnie
nie zjawiska ruchów Browna, gdzie określił ciecz nie jako ośrodek ciągły, 
lecz jako środowisko stale poruszających się chaotycznie cząstek. Nad 
tym problemem pracował Smoluchowski w latach 1900—1903 i w 1903 
roku miał już gotową teorię, lecz zwlekał z jej opublikowaniem ze wzglę
du na empiryczne i ilościowe jej potwierdzenie w kolejnych doświadcze
niach. Również teoria fluktuacji opracowana przez Mariana Smoluchow
skiego należy do największych osiągnięć w fizyce molekularnej i fizyce 
statystycznej. Wyjaśniała ona szerokie spektrum zjawisk i procesów fi
zycznych oraz fizyko-chemicznych, a także miała przełomowe znaczenie 
dla teorii pola grawitacyjnego dzięki wprowadzeniu przez Smoluchow
skiego koncepcji „prawdopodobieństwa następczego”. W latach 1906- 
1907 piastował godność dziekana Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu 
we Lwowie. Równocześnie został wybrany na prezesa Polskiego Towa
rzystwa Przyrodników im. Kopernika. W 1908 r. Wiedeńska Akademia 
Nauk przyznała Marianowi Smoluchowskiemu za pracę o ruchach Brow
na nagrodę im. Haitingera. W tym samym roku Akademia Umiejętności 
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wybrała go na członka korespondenta, a wiosną 1917 r. został jej czyn
nym członkiem.

Smoluchowski jeździł po świecie, wygłaszał odczyty, badał i publiko
wał. Był uczonym o rozległym horyzoncie teoretycznym. Interesowały go 
wciąż nowe, nierozwiązane jeszcze zagadnienia. Oryginalnym wkładem 
Smoluchowskiego w rozwój nauki są jego prace dotyczące zjawiska fałdo
wania gór oraz błękitu nieba. Jak pisze w swoich wspomnieniach o przy
jacielu i towarzyszu górskich wędrówek prof. Walery Goetel: „Wszak błę
kit nieba, rozpięty nad górami czy przestworzem oceanu, dwoma zjawi
skami przyrody, które najbardziej zachwycały Smoluchowskiego, budził 
w nim najżywszy podziw dla piękna przyrody”6 7 8.

6 W. Goetel, Marian Smoluchowski — człowiek gór, „Wierchy” 1953, R. 22, Kraków, s. 96.
7 M. Smoluchowski, O pewnym zagadnieniu z teorii sprężystości i jego związku z wytworzeniem 
się gór fałdowych, „Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Polskiej Akade
mii Umiejętności w Krakowie”, t. 49, seria A , Kraków 1906.
8 M. Smoluchowski, Kilka uwag o fizycznych podstawach teorii górotwórczych, „Kosmos” 1909, 
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, R. 34, Lwów.
’ M. Smoluchowski, Molekiilar — kinetische Tbeorie der Opaleszenz von Gasen in kritischen 
Zustande, „Annalen der Physik" 1908.

Teorii fałdowania gór poświęcił Marian Smoluchowski dwie prace: 
0 pewnym zagadnieniu z teorii sprężystości i jego związku z wytworzeniem się gór 

fałdowych1 oraz Kilka uwag o fizycznych podstawach teorii górotwórczych* . Były to 
prace wstępne, wnoszące zarys koncepcji i przygotowawcze do dalszych 
badań, których Smoluchowski już nie przeprowadził. Opierały się na zało
żeniu, że skorupa ziemska spoczywa na ciekłym podłożu, które doprowa
dza do trwałych, wielokrotnych sfałdowań. Prace te poddawały również 
krytyce istniejące dotychczas wyjaśnienia zjawiska fałdowania gór.

Badając zjawisko opalescencji krytycznej, Smoluchowski przedstawił 
oryginalną teorię, w której promień światła przechodząc przez niejed
norodny (w związku z ruchem cząsteczek) gaz, jest widoczny dzięki roz
praszaniu się światła na boki, przy czym przy bardzo małych cząstkach 
w środowisku zawiesiny rozproszone światło posiada barwę niebieską9. 
Następnie wyjaśnił teorię powstawania błękitnego zabarwienia nieba po
średnio z fluktuacji gęstości cząsteczek gazu, a bezpośrednio z opalescen
cji w pobliżu stanu krytycznego. Aby szczegółowo zbadać to zjawisko 
(w latach 1914-1916), Smoluchowski skonstruował przyrząd w postaci 
metalowej rury, podzielonej przez diafragmę na kilka komór. Wnętrze 
rury było czarne, pokryte mieszaniną sadzy i gliceryny — taka czarna
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Pod Mnichem

dziura. Odpowiedni układ so
czewek i przesłon skupiał świa
tło lampy łukowej w środku 
rury, a przez okienko w ściance 
można było obserwować świa
tło ugięte pod kątem prostym 
do biegu pierwotnej wiązki. 
Były jeszcze urządzenia do 
oczyszczania gazu i kondensa
tor cylindryczny do usuwania 
jonów. Niefiltrowane powie
trze wysyłało dość silne świa
tło boczne, co było skutkiem 
jego rozpraszania przez uno
szące się i świecące pyłki kurzu. 
Oczyszczone powietrze dawa
ło światło spolaryzowane o sła
bej niebieskawej opalescencji. 
Badania nad błękitem nieba 
były ostatnimi pracami eksperymentalnymi Smoluchowskiego.

Marian Smoluchowski mówił na posiedzeniu publicznym Akademii 
Umiejętności w dniu 20 maja 1911 r.: „Jednak każdy z nas obserwował 
je nieskończoną ilość razy (zjawisko opalescencji), gdy podziwiał błękit 
nieba lub żar wschodzącego słońca. Gdyby powietrze było środowiskiem 
zupełnie przezroczystym i jednorodnym, niebo także za dnia musiałoby 
być czarne i tylko temu, że jest ono do pewnego stopnia ośrodkiem męt
nym, zawdzięcza niebo swoją jasność i błękitną barwę... Błękit nieba dla 
każdego, kto umie czytać w księdze przyrody, jest oczywistym dowodem 
słuszności atomistyki, gdyż dowodzi on, że powietrze posiada strukturę 
ziarnistą”10.

10 M. Smoluchowski, 'Ewolucja teorii atomistyc^nej, „Rocznik Akademii Umiejętności 
w Krakowie”, R. 1910—11.

Pod koniec pobytu we Lwowie nazwisko Smoluchowskiego znane 
było już w całej Europie, a wyniki jego prac włączone zostały do wy
kładów uniwersyteckich z fizyki. W roku 1912 Uniwersytet Jagielloń
ski zaproponował Marianowi Smoluchowskiemu objęcie katedry fizyki 
doświadczalnej. Smoluchowski przyjął propozycję i z nowym rokiem

30



akademickim przeniósł się do Krakowa. Po wybuchu pierwszej wojny 
światowej wojskowe władze austriackie zajęły Zakład Fizyki na szpital 
i aptekę. 1 stycznia 1915 r. Smoluchowski został powołany do wojska. 
Przez pewien czas pełnił funkcję oficera kompanii wartowniczej na ko
lei, a później został przydzielony do cenzury wojskowej w Cieszynie. Po 
kilku miesiącach służby został zwolniony i powrócił do swoich zajęć uni
wersyteckich w Krakowie. W latach 1916—1917 pełnił funkcję dziekana 
Wydziału Filozoficznego UJ oraz należał do komitetu organizującego 
utworzenie Akademii Górniczej.

W tych latach zajmował się intensywnie fizyką koloidów i koagulacją 
roztworów. Jeszcze w 1915 r. otrzymał propozycję objęcia stanowiska 
profesora fizyki na Uniwersytecie Wiedeńskim, której przyjęcie rozważał. 
Jednakże propozycja ta w końcu upadła, przy większości głosów prze
ciwnych, ze względów narodowościowych. Marian Smoluchowski został 
wybrany 15 lipca 1917 r. na rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok 
akademicki 1917/1918. W kwietniu 1917 r. wspólnie z Walerym Goetlem 
odbył ostatnią swoją wycieczkę narciarską na Czerwone Wierchy. Część 
ferii letnich 1917 r. spędził w okolicach Ojcowa. Tam 22 sierpnia 1917 r. 
zapadł na dyzenterię (czerwonka bakteryjna), której epidemia szerzyła 
się wówczas w Małopolsce. W czasie choroby pisał w liście do Walerego 
Goetla, że chciałby z nim wkrótce odwiedzić Zielony Staw Kieżmarski. 
Umarł 5 września 1917 r., w wieku 45 lat. Trzy dni później spoczął na 
cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Jego dorobek naukowy obejmuje 
ponad 110 prac publikowanych w języku polskim, niemieckim, francu
skim i angielskim. Był wybitnym twórcą podstaw współczesnej fizyki.

Człowiek gór

Nie tylko w nauce Marian Smoluchowski dosięgał wyżyn doskonałości. 
Jeszcze w młodości, zanim zaczął zajmować się poważnie działalnością 
naukową, zachwycił się pięknem odwiecznej i potężnej górskiej przyrody. 
Czar wielkiej przygody z górską przyrodą pociągał go zawsze. Nęciła go 
tajemniczość trudno dostępnych i niezwiedzanych górskich szczytów (do
stępnych jedynie ludzką stopą) i „romantyczna awanturniczość” wypraw. 

„Tam dusza jego odżywała, rozprostowywała się, w obcowaniu z przyrodą 
znajdowała ciszę i spokój... wszędzie szukał, widział on i odczuwał jedno 
wiekuiste, jedyne Piękno przyrody, nieskażone tchnieniem ludzkim i nim 
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się rozkoszował.... W chwilach takich zdawało mu się, jak mawiał, że dusza 
jego wychodzi z powłoki cielesnej, roztapia się zupełnie w świecie i chwile 
te zupełnego zespolenia się jego wyobraźni z przyrodą, chłonięcia w siebie 
i oddychania jej przepotężnym tętnem były mu największym wytchnieniem, 
najwspanialszą nagrodą za wszystkie udręki” — mówił Walery Goetel we 
wspomnieniu pośmiertnym o Marianie Smoluchowskim, wygłoszonym 
na posiedzeniu krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Przyrodni
ków im. Kopernika, w grudniu 1917 r.11, gdzie przedstawiał obraz „tej czę
ści życia genialnego uczonego i na najwyższą miarę nastrojonego, pełnego 
człowieka”. Tam, na łonie Przyrody, która jest człowiekowi przyrodzona 
i której człowiek jest elementem przyrodzonym, odpoczywał od zgiełku 
cywilizacji i żmudnej, wyczerpującej naukowej pracy.

11 W. Goetel, Ze wspomnień osobistych o ś.p. Matyanie Smoluchowskim, Polskie Towarzystwo 
Przyrodników im. Kopernika, „Kosmos”, R. 42, Lwów 1917, s. 218-230.
,2A. Teske, Marian Smoluchowski. Życie i twórczość, Warszawa 1955, s. 103.

Będąc jeszcze uczniem Theresianum, w 1884 roku, mając lat 12, wę
drował wraz ze swoim starszym o cztery lata bratem Tadeuszem po Al
pach Wschodnich i wszedł na górę Obir (2100 m) w Karyntii. Tamże roz
postarł się przed nim, przepiękny krajobrazowo widok wschodnich Alp. 
Uświadomił sobie wówczas, że aby dobrze poznać wysokogórski świat, 
powinien nabrać odpowiedniej kondycji fizycznej. Zaczął więc czynnie 
uprawiać gimnastykę, pływanie, wioślarstwo oraz jazdę konną, a później 
też inne zajęcia sportowe. Działalność wspinaczkową rozpoczął w wa
piennych masywach Rax i Schneeberg, leżących w pobliżu Wiednia. Tam 
też, wraz z bratem Tadeuszem, wielokrotnie pokonywali wspólnie ściany, 
żleby, kominy i granie o wszelkich stopniach trudności, zarówno w lecie, 
jak i w zimie. Jak wynika z zapisanych, lecz nie opublikowanych wspo
mnień brata Tadeusza, zaplanował on, żeby „poznać zimową przyrodę 
w każdej postaci, postanowiłem co roku co najmniej raz na miesiąc, w ten 
sam dzień, przedsięwziąć bez względu na pogodę większą wycieczkę na 
Rax lub Śnieżkę”11 12. Wspinaczki te odbywały się głównie w dni świątecz
ne, w okresie od połowy listopada do końca marca. Owocem wspól
nych wspinaczek braci były m.in. nowe drogi na Rax przez Barenloch, 
Wildfahrte i Zerbenziegel. Jeszcze w 1885 r., podczas rodzinnego pobytu 
w Zakopanem, Marian Smoluchowski, wraz z bratem, wyprawili się tu
rystycznie na Zawrat i Świnicę oraz przeszli Polski Grzebień. W 1886 r. 
Smoluchowscy wyprawili się na wycieczkę w Isergebirge w Czechach.
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Kiedy był na drugim roku studiów we Wiedniu, w 1891 r. Marian 
Smoluchowski wstąpił do sekcji akademickiej niemieckiego i austriac
kiego klubu alpejskiego - Deutscher und Ósterreichischer Alpenverein. 
Tam również należał jego brat Tadeusz. Z okazji 25. rocznicy przystąpie
nia do DÓAV Marian Smoluchowski otrzymał od zarządu klubu jubile
uszową srebrną szarotkę i tytuł „Alter Herr”. Wystosował więc w dniu 16 
listopada 1916 r. list z podziękowaniami, gdzie napisał:

Teren, który ukazuje się przed moimi oczami — to przede wszystkim te
ren Dolomitów, i wydaje mi się, że był on znacznie piękniejszy niż dla 
dzisiejszego turysty. Wszak był daleko pierwotniejszy i dawał okazję do 
prawdziwych wypraw odkrywczych, i jeżeli próbowaliśmy nowych dróg 
i nowych wejść, odczuwaliśmy nie tylko obiektywną, wspaniałość gór, lecz 
i subiektywny urok działalności odkrywczej.... Z tego co dały mi góry, 
trzy rzeczy uważam za najpiękniejsze:

■ przyzwyczajenie do podejmowania trudnych zadań,
■ radość z przezwyciężania trudności,
■ zdolność do upiększania codziennego życia przez najwznioślejszą 
poezję: poezję świata gór.

Dziś nie przyłączyłbym się do tych, którzy pragną budować drogi i schro
niska, lecz przeciwnie — do tych, którzy stowarzyszenie alpejskie pragną 
zamienić w towarzystwo ochrony przyrody13

l3Tamże, s. 18—19.

List ten pisał Marian Smoluchowski już z perspektywy swoich polskich 
doświadczeń.

Kiedy mieszkał we Lwowie, z początkiem 1908 r. Smoluchowski zo
stał przyjęty na członka Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego 
(S.T.T.T. — której zarząd urzędował wówczas we Lwowie), stając się tym 
samym również członkiem całego Towarzystwa. Towarzystwo Tatrzań
skie rozwijało wówczas aktywnie swoją działalność w zakresie ochrony 
górskiej przyrody. Rok wcześniej bracia Smoluchowscy zostali członkami 
Karpackiego Towarzystwa Narciarzy utworzonego we Lwowie. Dorobek 
alpinistyczny, taternicki, turystyczny, wspinaczkowy i wycieczkowy, letni 
i zimowy, narciarski obu braci Smoluchowskich byl imponujący. W latach 
1891—1894 należeli do czołowych światowych alpinistów. Lata studiów 
uniwersyteckich były dla Mariana Smoluchowskiego okresem szczyto
wym, jeśli chodzi o osiągnięcia alpinistyczne. W latach 1891-1893 bra
cia Smoluchowscy odkryli 24 nowe drogi wspinaczkowe i dokonali 16 
pierwszych wejść na niezdobyte jeszcze szczyty gór. Początkowo bracia 
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chodzili z przewodnikami, a od 1890 r. już samodzielnie lub wspólnie 
z innymi wspinaczami. Okres wypraw odkrywczych rozpoczyna Tadeusz 
Smoluchowski wraz z K. Messnerem od wejścia nową drogą na Grosse 
Ohrenspitze (3101 m n.p.m.), w grupie gór Rieserferner 10.09.1890 roku. 
Ulubionym terenem wypraw braci były zawsze Dolomity, a szczególnie 
Gródneńskie w Alpach Wschodnich. Pierwsze większe wyprawy w 1889 
r. z przewodnikiem podjęli w Wysokie Taury (Grossglockner — 3798 m 
n.p.m.) i Dolomity oraz w grupę Brenty, w Alpach Południowo-Wschod
nich, a już samodzielnie w grupie Riesenferner (pierwsze wejście na Gros- 
ser Rotstein, 3150 m n.p.m. — 2.07.1891). Dalsze pierwsze wejścia i nowe 
drogi braci Smoluchowskich, samodzielne lub z towarzyszami, to m.in.:

■ Sas della Porta (2970 m n.p.m.) - nowa droga pd. granią 8.08.1891 r.,
■ Barenkopfgrat, w masywie Ortleru (2937 m n.p.m.) — pierwsze 

przejście całej grani 30.08.1891.,
■ Westl. Fermedaturm (2810 m n.p.m. - III wejście nową drogą, 

24.07.1892 r.,
■ Schluderzahn (3255 m n.p.m.) - I wejście i przejście grani Laaser- 

spitze (3303 m n.p.m.) — Schluderspitze (3231 m n.p.m.) —Schlude
rzahn dnia 27.07.1892 r.,

■ Sas del Lec (2959 m n.p.m.) -1 wejście 8.08.1892 r.,
■ Gamsburg (2990 m n.p.m.) - I wejście 13.08.1892 r. i w tym sa

mym dniu Mesules (2996 m n.p.m.), pierwsze wejście od wschodu 
na wschodni wierzchołek, Piz Ciavazes (2836 m n.p.m.), I wejście 
18.08.1892 r.,

■ Óstliche Cirspitze (2580 m n.p.m.) -1 wejście 25.08.1892 r.,
■ Gabelspitze (3050 m n.p.m. pd. wierzch i 3079 m n.p.m. pn. wierz

chołek) -1 wejście 29.08.1892 r.,
■ Fiinffingerspitze (Cinque Torri, 2997 m n.p.m.) - I trawersowanie, 

wejście pn. ścianą i zejście ku wsch. do Daumenscharte 5.09.1893 r. 
Marian Smoluchowski wraz z innymi towarzyszami zdobył ponadto 
w Alpach Zachodnich:

■ Rotspitze, zach. wierzch. (2379 m n.p.m.) — I wejście 10.08.1892 r.,
■ Lauriswand (2811 m n.p.m.) — I wejście 14.08.1893 r.,
■ Sett Sass (2578 m n.p.m.) — I wejście 16.08.1893 r.,
■ Zehner (2917 m n.p.m.) — I wejście (z przewodnikiem) 27.07.1894 r. 

Ponadto następujące szczyty: Matterhorn (4482 m n.p.m.), Zinal Rothorn 
(4223 m n.p.m.), Dent Blanche (4364 m n.p.m.), Monte Rosa (4638 m

34



n .p.m.) i Zissel — wszystkie w 1894 r. w grupie Alp Walijskich . W Alpach 
Wschodnich Marian Smoluchowski zwiedzał także różnymi drogami naj
ważniejsze szczyty i grupy górskie; w Dolomitach: Croda da Lago, Monte 
Cristalo, Sass Maor, Marmolata, Langkofel, a w innych grupach tych Alp: 
Ortler, Sonnblick, Grossglockner czy Watzmann . W 1898 r. bracia po
nownie odwiedzili Wysokie Taury. Trasa wycieczki prowadziła od Gros- 
ses Wiesbachhorn (3570 m n.p.m.) do Grossglockner (3798 m n.p.rn.).

14

15

uNa szczytach gór Europy. Alpy, red. K. Saysse-Tobiczyk, oprać. J. Staszel, Warsza
wa 1959, s. 373-374.
15 W. Goetel, Marian Smoluchowski — człowiek gór..., dz. cyt., s. 85.
i6Tamże.
17M. Smoluchowski, Wycieczki górskie w Szkocji, „Taternik”, R. 1915—1921, Kraków 1921, 
s. 5-9.

Ponadto w lecie 1909 r. w Alpach Berneńskich (Berner Oberland) 
Tadeusz i Marian Smoluchowscy, wspólnie z Zygmuntem Klemensiewi
czem i Tadeuszem Kossowiczem dokonali wejść na najwyższe szczyty: 
Rothornsattel (3370 m n.p.m.), Huggisattel (4089 m n.p.m.), Finstera- 
arhorn (4275 m n.p.m.), Lautebrunner Breithorn (3779 m n.p.m.), oraz 
Jungfrau (4167 m n.p.m.).

W łatach 1891—1893 Marian Smoluchowski podejmował również nar
ciarskie wycieczki zimowe w piękne doliny Alp Wschodnich Ennstall 
i Zillertal oraz narciarskie wspinaczki trudnymi szlakami na: Oedstein, 
Peterspfad, Kleiner Buchstein, Gross Greiner i Tribulaum16 17.

Podczas pobytu w Szkocji we wrześniu 1896 r. Marian Smoluchow
ski jako pierwszy Polak wszedł na najwyższe szczyty wysp brytyjskich 
(Highlands): Ben Nevis (1343 m n.p.m.) i Ben Lomond (1310 m n.p.m.). 
Skrót sprawozdania z tych wycieczek przedrukował „Taternik”1'.

Po powrocie Smoluchowskich z Austrii do kraju Marian zamieszkał 
we Lwowie, a Tadeusz w Peczeniżynie, a potem w Wolance koło Bo
rysławia. Obaj byli pionierami polskiego narciarstwa. Marian w czasie 
wakacji często odwiedzał Alpy, gdzie nadal się wspinał. Uprawiał także 
zimową wspinaczkę w Karpatach Wschodnich. Od 1909 r. zaczął przy
jeżdżać w Tatry, najpierw na szczytowe wycieczki narciarskie, głównie 
w Tatrach Zachodnich, a później również na wspinaczki. W 1911 r. za
oferowano mu godność prezesa S.T.T.T. na roczną kadencję, którą przyjął. 
W tymże też roku 24 sierpnia, w czwartek, pod kierownictwem Mariana 
Smoluchowskiego odbyła się wspinaczkowa wycieczka siedmioosobowej 
grupy członków S.T.T.T. (po kolacji i „winnym wieczorze” uprzedniego 
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dnia w schronisku przy Popradzkim Stawie) w składzie: Marian Smo- 
luchowski, Janusz Chmielowski, Mieczysław Swierz, Jadwiga Roguska, 
Jerzy Żuławski, Wacław Zakrzewski i Władysław Kulczyński jun., na 
Smoczy Szczyt (2523 m n.p.m.) przez Smoczą Grań w masywie Wyso
kiej18 19. Następnie 26 sierpnia 1911 r. Marian Smoluchowski z towarzysza
mi Januszem Chmielowskim, Józefem Łukaszewiczem, Ignacym Królem 
i Wacławem Zakrzewskim, dokonują pierwszego przejścia zachodniej 
ściany Małej Kończystej (2463 m.) dwoma wariantami. Jak wspomina 
Walery Goetel, Marian Smoluchowski „rozwinął w szeregach Sekcji Tu
rystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego rozległą działalność taternicką! w 
ciągu kilku lat zwiedził z właściwą sobie systematycznością i wytrwało
ścią wszystkie doliny tatrzańskie oraz dokonał wejść na szereg szczytów, 
także trudnymi drogami (np. na Szarpane Turnie czy Mnicha). Szcze
gólnie często widziało go otoczenie Morskiego Oka, Doliny Koprowej 
i Rohaczy”15. Lubił odwiedzać Dolinę Pięciu Stawów Polskich.

18M. Świerz, Niepowrotny dpień, „Taternik”, R. 1915-1921, Kraków 1921, s. 14—17.
19 W. Goetel, Marian Smoluchowski — człowiek gór..dz. cyt., s. 87.
20M. Smoluchowski, Mihailekul (1926 m) iFarcaul (1961 m) w zimie, „Taternik”, R. VII, nr 
6, Kraków 1913.

W maju 1899 r. Marian Smoluchowski wybrał się na pierwszą wyciecz
kę w Karpaty Wschodnie. Jak sam pisał później, w tych górach pociągała 
go „tajemniczość owych trudno dostępnych, nigdy jeszcze przez narciarzy 
nie zwiedzanych stron”20. Odtąd przez wiele lat corocznie wędrował i zwie
dzał, szczególnie zimą, owe tajemnicze góry. Tam bowiem pod Palenicą 
(1758 m n.p.m.), w Górach Czywczyńskich, jak wierzą Huculi, a pisał Sta
nisław Vincenz, są źródła Czeremoszy, jest pępek świata i dzieją się czary. 
Tam też były onegdaj kresy dawnej Rzeczypospolitej. Tam były sławne 
Rozrogi Wincentego Pola, autora Pieśni o domu naszym i Pieśni o ziemi naszej.

Lato 1903 r. spędził Marian Smoluchowski z rodziną w Kosowie. 
Stamtąd robił wycieczki na całą grupę Czarnohory. W 1904 r. podjął się 
zimowego i letniego zwiedzania Beskidów Pokuckich. W 1906 r. zwie
dził na nartach Paraszkę (1274 m n.p.m.). Wspólnie z członkami K.T.N. 
organizował wiele trudnych, lecz pierwszorzędnych wypraw narciarskich 
we wszystkie grupy Karpat Wschodnich. Są to m.in. nieraz pierwsze zi
mowe wejścia narciarskie na: Pietrosa (1708 m n.p.m.), Howerlę (2058 
lub 2061 m n.p.m.), Doboszankę (1754 m n.p.m.), Chomiak (1540 m 
n.p.m.) Stoh (1653 m n.p.m.), Pikuj (1657 m n.p.m.), Poleński (1694 m 
n.p.m.). W lutym 1909 r. bracia Smoluchowscy i Maksymilian Dudryk 
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wraz z towarzyszami dokonali pierwszego zimowego wejścia na Sywulę 
(1836 m n.p.m.) w Gorganach. W grupie Karpat Marmaroskich w dniach 
2 i 3 kwietnia 1911 r. bracia Smoluchowscy przeszli na nartach Mihailecul 
(1920 m n.p.m.) i Farcaul (1961 m n.p.m.).

Marian Smoluchowki brał również udział w studenckich wyprawach 
narciarskich jako kurator sekcji narciarskiej Akademickiego Związku 
Sportowego w Krakowie. Wziął udział np. w pierwszym całkowitym 
przejściu zimowym głównego grzbietu Beskidów Zachodnich od Babiej 
Góry przez grupę Pilska do Milówki.

W czasie wolnym od pracy lub podczas podróży służbowych oraz 
w okresie ferii i wakacji Marian Smoluchowski w ciągu swojego krótkie
go życia zdołał poznać najważniejsze partie gór europejskich. Gdy od
wiedzał Niemcy, Austrię, Francję, Holandię, Danię, Szwecję, Norwegię, 
Wielką Brytanię, Szwajcarię, Hiszpanię, Włochy czy też przemierzał całe 
polskie ziemie, zawsze znajdował czas, aby odwiedzić góry lub morze, by 
tylko na nie popatrzeć. Lubił wielkie przestrzenie.

Filozof przyrody — romantyk i realista

Najwybitniejszy polski fizyk Marian Smoluchowski był niewątpliwie 
krytycznym filozofem przyrody, zwanej wówczas także filozofią natu
ry (Philowphie der Natur). Człowiek stara się poznać przyrodę i siłą swej 
myśli wytwarza i bada zmienną prawdę o otaczającym go świecie. Stwa
rza obraz świata. Prawdą jest, jak mówił wybitny polski filozof Roman 
Ingarden, „że człowiek transcenduje Przyrodę i że siłą swej istoty wy
twarza świat, który mimo swej stale utrzymującej się zasadniczej postaci 
przybiera niezliczone, wciąż nowe oblicza historyczne” - w dyskusji nad 
referatem prof. Lotza21.

21R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1972, s. 13 (rozdz. Człowiek i Przyroda).

Przyrodoznawstwo (a głównie fizyka) było jedną z pasji Mariana Smo- 
luchowskiego, do których zaliczał zamiłowanie do pracy naukowej, do 
poznawania prawdy o przyrodzie, umiłowanie gór, muzyki i malarstwa. 
Był typowym polskim szlachcicem, w pozytywnym znaczeniu tego słowa, 
człowiekiem o umyśle renesansowym. W jednym z listów z 1915 r., do 
swojego nauczyciela z Theresianum Alojzego Hóflera (już profesora uni
wersytetów w Pradze i Wiedniu), Marian Smoluchowski pisał: „dzięki To
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bie nauczyłem się w gimnazjum czcić fizykę, matematykę i filozofię jako 
najmilsze przedmioty. Jak wiesz, jestem Polakiem i Polakiem pozostanę. 
Wszak wyrzekłem się właściwie już dawno wszelkiej społecznej, politycz
nej i narodowej działalności: wtedy, gdy po maturze zdecydowałem się 
obrać naukę za gwiazdę przewodnią. To jest podstawowa zasada, której 
pozostanę wierny i wobec której muszą ustąpić wszelkie inne względy”22.

22A. Teske, dz. cyt., s. 264—265.
23M. Smoluchowski, Znaczenie nauk ścisłych w wykształceniu ogólnym, „Muzeum”, t. XXXII, 
Kraków 1917.

Smoluchowski nie ograniczał się tylko do jednej dziedziny badań. Jego 
zainteresowania związane z wyjaśnianiem zjawisk przyrody były wszech
stronne. Zawsze podkreślał ścisły związek fizyki z matematyką i filozo
fią. Uważał pogłębienie rozważań o filozoficzne i logiczne roztrząsanie 
różnych kwestii problemowych w formie dyskusji sokratejskich za kardy
nalny warunek ogólnego wykształcenia, pobudzającego do twórczego za
stanawiania się nad istotą danego problemu23. Pierwszym podstawowym 
obowiązkiem myślenia naukowego była dla niego wolność krytycznego 
myślenia. Zapewne wytwarzał w swoim umyśle immanentną płaszczy
znę odniesienia, ową cienką dyfuzyjną błonę, oddzielającą myśl od bytu, 
na której wulkany bytu wydzielające opary absurdu tworzyły zamgloną 
przestrzeń. Aby ją rozjaśnić, wytyczał linie twórczych myśli, poszuki
wał ich zbiegu, punktów kardynalnych, tworzył w sposób transcendentny 
geometryczny obraz swych myśli i rozwiązywał dany problem.

Małżonka Mariana Smoluchowskiego, Zofia, w swoich wspomnie
niach o mężu napisała: „Zaliczał siebie do romantyków, a więc do typu 
badaczy żądnych rozwiązania wielu tajemnic równocześnie, nie znajdu
jących nigdy spokoju. Te cechy charakterystyczne jego ducha wyjaśnia
ją fakt, że dziewięćdziesiąt kilka jego prac ogłoszonych drukiem odnosi 
się do bardzo wielkiej liczby dziedzin. Była to naprawdę «romantyczna», 
młodzieńcza metoda pracy, bardzo nieekonomiczna. Nie przestawał, jak 
czynili «klasycy», na połączeniu jednej gałęzi, na dodawaniu nowych 
przyczynków do poprzednich badań, na zastosowaniu tej samej metody, 
tego samego doświadczenia do większej liczby badanych przedmiotów, 
lecz z rozrzutnością bogacza, którego było na to stać, przerzucał się z jed
nej dziedziny w drugą. Wszystko go ciekawiło i interesowało. Zapewne 
właśnie to przedzieranie się przez nieznane dżungle pociągało go i nęciło, 
jak swego czasu niedostępne stopie ludzkiej szczyty górskie. Romantyk!
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Rzecz zbyt łatwa, zbyt oczywista, nie miała uroku, tak jak zielone ła
twe pagórki wobec skalnych szczytów i zawrotnych przepaści”24. Umysł 
Mariana Smoluchowskiego pracował zawsze i był w ciągłym napięciu. 
Według dalszych wspomnień jego żony jej mąż „na niedzielnym space
rze lub podczas posiłku przerywał rozmowę, przystawał, milkł, bo jakieś 
zagadnienie, nad którym od tygodni przemyśliwał, stanęło przed nim 
w nowym świetle”25. Relaksował się dopiero podczas pobytu w górach.

24 A. Teske, dz. cyt., s. 140.
“Tamże, s. 254.
26 M. Smoluchowski, Znaczenie nauk ścisłych n> wykształceniu ogólnym, [w:] tegoż, Wybór pism 
filozoficznych, wyb., oprać., wstęp W. Krajewski, Warszawa 1956, s. 328-360.
27 W. Krajewski, Marian Smoluchowski jako filozof — materialista, „Myśl filozoficzna” Nr 4 
(6), Warszawa 1952, s. 232-248.

Na trzy miesiące przed śmiercią, 27 maja 1917 r., Marian Smoluchow- 
ski wygłosił obszerny odczyt podczas Zjazdu Członków Towarzystwa 
Nauczycieli Szkół Wyższych, dotyczący znaczenia nauk ścisłych26. Mówił 
tam: „Nauki ścisłe, uznające tylko prawa przyrody i własny rozum czło
wieka, były zawsze antidotum, były odtrutką przeciwko ślepej wierze 
w autorytety, przeciwko niewolniczej służalczości umysłów. I w szkole 
również wyrabiają one samodzielność sądu, odwagę przekonań przez 
krzewienie głębokiej czci dla ścisłości i obiektywnej sprawiedliwości, 
przez uwielbienie prawdy! Entuzjazm dla prawdy, fanaticism for veracity... 
o podkład etyczny... Prowadzą one walkę z blagą i z frazesem, choroba
mi, które toczą nasze społeczeństwo i zniekształcają nasz język literacki, 
zwłaszcza w dzielnicy, która przez długi czas, pod obuchem politycznej 
niewoli, jak najstaranniej tępić musiała zmysł prawdomówności”.

Marksistowski filozof przyrody Władysław Krajewski, kierując się 
zapewne obowiązującą regułą poprawności politycznej „wszyscy wie
dzą i nikt nie może zaprzeczyć, że...”, preferował pogląd, iż Marian 
Smoluchowski miał zdecydowany światopogląd materialistyczny, a po
nieważ materializm wyrasta z przyrodoznawstwa, to „zaliczenie go do 
grona filozofów — materialistów nie wzbudzi wątpliwości”, co starał się 
uzasadnić27. Powołując się na Lenina, stwierdził, że u Smoluchowskie
go „profideistycznych wypowiedzi nie znajdujemy”, pisał, że chociaż 
Smoluchowski nie nazywał siebie materialistą i „[przeciwstawiając ma
terii byty niematerialne z punktu widzenia błędnej terminologii, Smo
luchowski przypisywał im te cechy (przede wszystkim obiektywne ist
nienie), które materializm dialektyczny łączy z pojęciem materii”. Pisał
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Pod Rysami

również, że w pismach Mariana Smoluchowskiego „przejawia się stale 
materialistyczny duch światopoglądu Smoluchowskiego, jego pogarda dla 
idealizmu, jego zapał dla nauki, jego wiara w nieograniczoną poznawczą 
moc rozumu ludzkiego”. We Wstępie do Wyboru pism filozoficznych Mariana 
Smoluchowskiego28 W. Krajewski twierdzi, że Smoluchowski zbliżał się 
do materializmu dialektycznego, ale nie dostrzegał prawidłowości histo
rii tak dobrze jak Marks, Engels czy Lenin. Stwierdzał więc, cytując wo
dza rewolucji: „Nieznajomość materializmu nie była u Smoluchowskiego 
przypadkowa. Lenin pisał o uczonych burżuazyjnych: całokształt warun
ków, w których żyją ci ludzie, odpycha ich od Marksa i Engelsa, a rzuca 
w objęcia trywialnej filozofii urzędowej. Ze szczególną siłą odnosi się 
to do Smoluchowskiego, wychowanego w rodzinie wyższego urzędnika 
cesarskiego, dalekiego od prądów rewolucyjnych”. A więc determinowa
ło Smoluchowskiego niesłuszne pochodzenie i nie wiadomo, czy zbli
żał się czy też oddalał od materializmu dialektycznego. To, że być może 
Marian Smoluchowski był ateistą i zajmował się materią zjawisk fizycz-

28 M. Smoluchowski, Wybór pism filozoficznych..., dz. cyt.
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Na nartach w Czarnohorze

nych, niekoniecznie świadczy o jego światopoglądzie materialistycznym, 
a szczególnie o zbliżaniu się do materializmu dialektycznego — kuglar- 
skiej sztuczki nieczystego sumienia. Dialektyka w sensie sokratejskim, 
jako sztuka stawiania problemów i podstawowych pytań oraz poszukiwa
nia odpowiedzi, była mu nieobca. Marian Smoluchowski stwierdzał też, 
że „o zewnętrznej rzeczywistości nigdy nic pewnego orzec nie możemy”, 
podkreślał, że świat istnieje realnie, obiektywnie, a „istotne prawa, zna
ne nam lub nie, pozostają zawsze i wszędzie niezmienne, niezależne od 
formy, jaką im nadaje rozwój nauki”; zaprzeczał również twierdzeniom, 
że w zjawiskach fizycznych skutek jest zawsze proporcjonalny do przy
czyny. Z pewnością zaś nie zgodziłby się z duchową dialektyczną triadą 
Hegla „teza — antyteza — synteza”, która była pseudonaukowym bełko
tem mającym warunkować i napędzać postęp. Triada ta włączona w ma
terializm dialektyczny tworzyła tzw. naukowy komunizm, który jeszcze 
zwielokrotnił ów bełkot i doprowadzał do otumanienia umysłowego. 
Triada Hegel — Marks — Lenin stała się analogiem heglowskiej totalitarnej 
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bzdury, realizowanej w wykorzystywanej praktyce przez Józefa Stalina 
z komunistyczną wzniosłością.

Marian Smoluchowski był romantykiem i realistą, jego myśl była kry
tyczna; obalał mity, nie był uległy. Być może był w pewnym sensie tran
scendentalnym empirystąi lekarzem fizyki. Jak stwierdził najwybitniejszy 
francuski filozof drugiej połowy XX w. Gilles Deleuze:

Filozof przyszłości, filozof lekarz, obserwując różne symptomy wciąż 
będzie diagnozował tę samą chorobę: wartości mogą się zmieniać, czło
wiek — zająć miejsce Boga, postęp, szczęście, użyteczność — zastąpić 
prawdę, dobro lub boskość. To co najistotniejsze, czyli perspektywy bądź 
oceny, od których zależne są te wartości stare lub nowe, pozostaje nie
zmienne. Zachęca się nas zawsze do uległości, do brania na siebie ciężaru, 
do uznawania wyłącznie reaktywnych form życia, oskarżycielskich form 
myśli, ale ta rzeczywistość taka, jaką jest, to właśnie to, co wartości wyż
sze uczyniły z realności!2’

29 G. Deleuze, Nietzsche, Łódź 2012, s. 65—66.
30A. Teske, dz. cyt., s. 125.

— można tu dodać, że właśnie w imię kuglarskiej dialektyki.
Marian Smoluchowski miał jakieś przeczucie, że może umrzeć w mło

dym wieku, szczególnie podczas choroby. Gdy w 1908 r. zachorował, pi
sał do żony w liście, pełnym uczucia, aby ją pocieszyć, następujące słowa: 

„Wznieś się ponad te marności ludzkie i przypatrz się życiu ze stanowiska 
wiecznej Przyrody: Wszak my wszyscy idziemy tą drogą, którą szły bi
liony przed nami, a będą szły biliony po nas. Czy o chwilkę krócej czy 
dłużej na tym przystanku zabawimy - cóż to znaczy! Przyznaj, że w tych 
7 latach napiliśmy się tyle prawdziwego szczęścia, ile bardzo rzadko jest 
komu przeznaczone, nawet w ciągu życia dłuższego! Kto tego nie doznał, 
w ogóle nie może już być nieszczęśliwy, bo pamięć tego szczęścia starczy 
za pokarm dla duszy na najdłuższe życie”29 30.

Posłowie

Jako człowiek gór i badacz przyrody, natury jej zjawisk miał Marian 
Smoluchowski doskonały zmysł obserwacji, romantyczne wyczulenie na 
prawdę, dobro i piękno. Był człowiekiem swego czasu, okresu, w którym 
ludzie światli łączyli pozytywistyczne działania, jako środki, z roman
tycznymi celami. Smoluchowski poszukiwał ukrytego porządku w przy
rodzie, dociekał jasnych, prostych praw natury, odkrywał przypadki.

42



Łączył pozytywistyczne poczucie realności i rzetelności z niezwykłymi 
zdolnościami naukowego, teoretycznego myślenia. Zygmunt Klemensie
wicz, towarzysz wspólnych górskich wspinaczek, również fizyk, stwier
dził słusznie, że Smoluchowski jako uczony i jako taternik nie był typem 
wielkiego społecznika, lecz „był filaretą w najczystszem tego słowa zna
czeniu... Jako taternik przedstawiał typ wspaniały, wytworny i zrówno
ważony. Lubił przejścia trudne — nowe, wyprawy wielkie — odkrywcze. 
Był wrażliwy na wszelkie przejawy piękna w sztuce i nauce, odczuwał jak 
nikt inny piękno przyrody górskiej”. Aby je uwiecznić „nosił w worku 
szkicowniki szkatułkę z farbami”31. Przybliżenia wymaga odniesienie do 
filaretów, czyli miłośników cnoty. Filareci byli jedną z tajnych polskich 
patriotycznych, samokształceniowych grup studenckich, działających 
w ramach Towarzystwa Filomatów (miłośników nauki i Ojczyzny matki) 
na Uniwersytecie Wileńskim w latach 1817—1823, pod zaborem rosyjskim. 
Obowiązującą ich dewizą - hasłem przewodnim — były trzy główne war
tości: Ojczyzna, Nauka i Cnota, nawiązujące do Dobra, Prawdy i Pięk
na. Są ich modelem adekwatnym, nakierowanym na konkretne działania 
praktyczne. Wartości te zostały przejęte przez Związek Harcerstwa Pol
skiego jako nawiązanie do tradycji cnoty i prawości i umieszczone w po
staci liter O — N - C u góry lilijki harcerskiej.

31 Z. Klemensiewicz, Mar/an Smoluchowski, „Taternik” R. 1915—1921, Kraków 1921,
s. 3-4.

„Hejże, bracia Filareci — Czerpajmy z nauk krynicy!” — tak zaczyna się 
jedna z filareckich pieśni, autorstwa Michała Rukiewicza.

Dokonania Mariana Smoluchowskiego w nauce pozwalają stwierdzić, 
że potrafił się należycie nastroić do wzniosłości, aby podążać za wekto
rem od wiedzy do prawdy. W różnych odczytach podawał on przykłady 
takich „dziwaków”, ludzi nieobojętnych i poszukujących prawdy, jak: Ko
pernik, Galileusz, Bacon, Newton, Faraday czy Maxwell, którzy przejęci 
bezinteresownym entuzjazmem dla nauki i prawdy, byli zawsze pionie
rami postępu. Odkrywanie i zbadanie podstawowych praw rządzących 
przyrodą uwznioślało Smoluchowskiego i pobudzało go do pracy.

Między górami a błękitem nieba świeciła gwiazda przewodnia Ma
riana Smoluchowskiego i wznosiła się coraz wyżej. Być może, że była to 
podobna gwiazda przewodnia do tej przyświecającej dawnemu Towarzy
stwu Tatrzańskiemu, które w 1906 r. na swojej drugiej odznace organiza
cyjnej - „opartej na motywach zakopiańskiej sprzączki góralskiej w po- * s.
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Nad Zmarzłym Stawem

łączeniu z rysunkiem głowy kozicy istniejącej na pieczęci Towarzystwa”32 
— umieściło u góry swoją sześcioramienną gwiazdę przewodnią, będącą 
połączeniem dwóch nałożonych na siebie trójkątów. Dualizm trójkątów 
góra-dół odzwierciedlał połączenie ducha i materii, teorii i praktyki, wi
zji i formy, formy i materii, dążeń i sposobów realizacji. Gwiazda prze
wodnia nadawała sens przemyślanym działaniom. Była symbolem celów, 
metod i wartości kultury. Odwoływała się do starożytnej „zasady Trójcy” 
jako duchowego przebudzenia: Duch-Ciało—Dusza, zasady odnowionej 
w dobie renesansu. Należało ducha i duszę wyzwolić z „ciała-grobu”, aby 
mogły podążać za wzniosłością w działaniach.

32B. Chwaściński, Z dziejów taternictwa. 0górach i ludziach, „Sport i Turystyka”, Warszawa, 
1979, s. 46-47.



Jerzy Lefeld

Badacze geologii Tatr — 
Mieczysław Limanowski 
i Ferdynand Rabowski

P
rzełom wieków XIX i XX zaowocował zainteresowaniami doty
czącymi budowy Tatr. Szukano odpowiedzi na pytanie, jak po
wstały Tatry. W badaniach tych wybili się dwaj geolodzy — Mie
czysław Limanowski, a następnie już w latach dwudziestych XX w. 

Ferdynand Rabowski.
Mieczysław Limanowski (1876—1948) był w geologii Tatr posta

cią zupełnie wyjątkową. Urodzony we Lwowie, a wykształcony we Lwo
wie i Krakowie, zapisał się na wydział inżynierii Politechniki Lwowskiej. 
W czasie drugiego roku studiów dla poprawy zdrowia znalazł się w Za
kopanem. Tatry oczarowały go kompletnie. Zrazu jako zupełny samouk 
zaczął zgłębiać charakter różnych skał tatrzańskich. Tajemnice, jakie te 
skały dla niego zawierały, nie dawały mu spokoju. Był to umysł niezwy
kle dociekliwy. Pierwsze jego prace zbiegają się z przełomem wieków. 
Wkrótce przyłączył się do obozu zwolenników nowej teorii powstawania 
gór, jaką do Tatr przywieźli geologowie szwajcarscy, zwłaszcza Maury
cy Lugeon (czyt. Liżą). Potyczki słowne na temat budowy Tatr odbyły 
się na słynnej wycieczce Międzynarodowego Kongresu Geologicznego 
w Tatry w roku 1903. Na wycieczce tej obecni byli też i dwaj młodzi 
geolodzy polscy: Wiktor Kuźniar i Mieczysław Limanowski. Ten ostatni 
barwnie opisał te niezwykle istotne dla dalszych badań w Tatrach zda- 
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rżenie w artykule w „Pamiętniku Towarzystwa Tatrzańskiego” (tom 25, 
1904 r.). Jest to dokument napisany z wielkim entuzjazmem, bardzo zaj
mujący, a przede wszystkim informujący o zmianach, jakie zachodziły 
w poglądach i pojmowaniu budowy geologicznej Tatr.

Limanowski stał się natychmiast gorącym zwolennikiem nowych po
glądów szkoły francusko-szwajcarskiej. W owym czasie na przełomie wie
ków odkryto w Alpach szwajcarskich i francuskich, że alpejskie struktury 
fałdowe to w gruncie rzeczy olbrzymie połacie niemal płasko nasunię
tych kompleksów skalnych nazwanych wówczas płaszczowinami fiappes). 
Swoje badania w Tatrach prowadził Limanowski, mając na uwadze już tę 
nową, ale słuszną również w Tatrach teorię tektoniczną. Rezultatem tych 
jego badań jest praca pt. Geologiczne przekroje przez wielki fałd Czerwonych 
Wierchów międyy dolinami Suchej Wody a Chochołowską w Tatrach (1911). Był to 
ogrom pracy wykonanej przez jednego człowieka w dość krótkim czasie 
i często w terenach bardzo niebezpiecznych. Pewną trudność stanowiła 
błędna klasyfikacja stratygraficzna skał uważanych wówczas za dolno- 
jurajskie. W rzeczywistości wiek tych skał to trias środkowy, ale to zosta
ło poprawione dopiero później przez F. Rabowskiego.

Prace tektoniczne oparte na teorii płaszczowinowej prowadził Lima
nowski również na Sycylii, a także na Półwyspie Bałkańskim. Wykazał on 
tam istnienie wielkich nasunięć płaszczowinowych, a w przypadku Dy- 
narydów wykazał błędność koncepcji tektonicznych sławnego wówczas 
geologa niemieckiego Kossmata. Inna sława geologii niemieckiej, Kober, 
przyznał, acz niechętnie, rację Limanowskiemu. Niestety jego koncepcja 
budowy tektonicznej pasma skałkowego (pienińskiego) okazała się błęd
na. Praca pt. Czapka tektoniczna w Pławcu nad Popradem i geneza płaszęzpwiny 
skałkowej (1913) oparta została na przeświadczeniu, że skałka w Pławcu 
(węg. Palocsd) leży na eoceńskich skałach fliszu Podhala, tymczasem ten 
flisz jest dużo starszy. Jego wiek to górna kreda. Limanowski o tym nie 
mógł wówczas wiedzieć i stąd ta jego pomyłka.

Inne prace Limanowskiego dotyczące skał osadowych to Perm i trias 
lądowy w Tatrach (1903), w której to zawarł swe poglądy na temat charakte
ru najstarszych skał osadowych serii wierchowej. Jego pogląd o tropikal
nym pochodzeniu skał tzw. zlepieńca koperszadzkiego okazał się trafny 
i jest ważny do dzisiaj. Po jego badaniach powstało kilka teorii o genezie 
tych skał, ale niestety na ogół błędnych. Sugerowano jej powstanie przy 
działaniu wód płynących, biorąc pod uwagę obtoczenie dużych fragmen
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tów granitowych, a ignorując całkowity brak segregacji drobnych frakcji 
skał okruchowych. Taki stan tych frakcji materiału skalnego wyklucza 
jakikolwiek transport rzeczny na dalsze odległości. W skałach piaszczy
stych dolnego triasu w serii reglowej w Dolinie Jaworzynki Limanow
ski znalazł pierwsze skamieniałości, tym samym udowodnił wiek tych 
skał jako dolny trias. Charakter ich pewnych partii określał jako powsta
łe w środowisku pustynnym, co zostało później skorygowane, niemniej 
opracowanie to było jego wielką zasługą. Na początku XX wieku Lima
nowski intensywnie dokształcał się i w niedługim czasie zaczął pracować 
w Tatrach już jako fachowy geolog. Jego umysł, wiecznie żądny wiedzy, 
stale dociekał prawdy, a tę czerpał z badanych skał. W Tatrach nie było 
dla Limanowskiego problemów, które stanowiłyby zagadkę nierozwiązy
walną. Ciekawe, że ta dociekliwość była połączona z jego wielką intuicją, 
która pozwalała mu rozpościerać przed tymi, którzy go słuchali, obrazy 
Tatr, jakie według niego istniały w minionych epokach geologicznych. 
W owym czasie był on przez jakiś czas nauczycielem młodego Stanisława 
Ignacego Witkiewicza (Witkacego). Wtedy ten wielki geolog kompleto
wał kolekcję okazów skalnych dla Muzeum Tatrzańskiego. Niewątpliwie 
przy tej okazji objaśniał swemu młodemu adeptowi nauki, co sobą przed
stawiają skały i roztaczał przed nim obrazy minionych tatrzańskich epok. 
Chłonny umysł Witkacego przedstawiał niekiedy te obrazy na papierze 
w postaci drobnych rysuneczków. Niektóre z nich zachowały się przy 
okazach zebranych przez Limanowskiego w Muzeum Tatrzańskim. Słu
chacze jego licznych wykładów popularnych byli niezmiennie oczarowa
ni sugestywnymi wizjami dawnego świata Tatr.

Kapitalnym odkryciem Limanowskiego w masywie Czerwonych Wier
chów było znalezienie płata skał reglowych na Gładkim Upłaziańskim 
bezpośrednio na skałach wierchowych jednostki Czerwonych Wierchów 
(1904). Był to namacalny dowód na to, że płaszczowiny reglowe przesu
wały się ku północy po już sfałdowanych jednostkach wierchowych. Te 
szczegóły jego spostrzeżeń oczywiście dziś widziane są w innym świetle, 
ale znalezisko to nadal pozostaje dowodem nasunięć typu alpejskiego.

Limanowskiego interesowały nie tylko problemy tektoniczne w sa
mych Tatrach, zajmował się on również zagadnieniami ogólno tektonicz
nymi, regionalnymi. Obrazują to prace: O krzyżowaniu się łańcuchów Puropy 
Środkowej w Polsce i o liniach anagogicznych biegnących pod tymi łańcuchami (1922), 
oraz R^#/ oka na architekturę Karpat (opublikowana w lwowskim „Kosmo
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sie” w roku 1905). Ta ostatnia praca jest obecnie już całkiem nieaktualna. 
Limanowski wprowadził do polskiej literatury geologicznej całą gamę 
terminów, które są używane do dzisiaj, jak np. „płaszczowina magurska”.

Autorstwa Limanowskiego są też rozdziały o tektonice, trzęsieniach 
ziemi i wulkanizmie w polskim tłumaczeniu podręcznika geologii Neu- 
mayra i Uhliga. W ten sposób podręcznik ten, który rozszedł się w mgnie
niu oka, zyskał nowoczesny pogląd na te zagadnienia.

O jego wielkiej wnikliwości badawczej i krytycyzmie świadczy praca 
o pozycji tektonicznej tzw. eocenu podtatrzańskiego (1910), w której udo
wadnia on, że osady eocenu kładły się na już uformowanym gmachu Tatr. 
We wspomnieniach nieżyjącego już dawno prof. Edwarda Passendorfera 
zachowała się wzmianka o powrocie z wycieczki, na którą wybrał się 
z Limanowskim. Wracali już późno wieczorem ulicą Kościeliską. Księ
życ świecił mocno zza Giewontu ale nie było go widać. Bił jedynie blask, 
co robiło ogromne wrażenie. Limanowski na to: „Widzicie, jaki blask 
idzie od Giewontu, jakby ktoś tam za górą wielką watrę palił”.

Limanowski był gorącym obrońcą przyrody całej Polski, ale przede 
wszystkim — Tatr. W roku 1923 został powołany na członka Państwowej 
Komisji Ochrony Przyrody. Szczególnie oburzały go projekty prowadzące 
do niszczenia znacznych partii Tatr, jak chociażby projekt budowy kolejki 
na Łomnicę czy eksploatacji granitu tatrzańskiego do celów budowlanych.

W okresie pierwszej wojny światowej Limanowski przebywał w Mo
skwie, gdzie zetknął się z teatrem (MchAT) Konstantego S. Stanisław
skiego. Metody pracy tego wybitnego znawcy teatru i reżysera zostały na
stępnie przez Limanowskiego zaadaptowane po wojnie w warszawskiej, 
a następnie wileńskiej „Reducie”. Limanowski był wielbicielem i znawcą 
sztuk, a zwłaszcza teatru. Dziesiątki jego recenzji teatralnych z teatrów 
Wilna prawdopodobnie przepadły w Wilnie na zawsze. Działał w „Redu
cie” wspólnie z Osterwą i Jaraczem, a później też z Leonem Schillerem i, 
całkiem już późno, z Ivo Gallem. Limanowski nie był w „Reducie” reży
serem, ale pracował na próbach z aktorami. Jego niezwykle sugestywna 
indywidualność wpływała bardzo na aktorów i powodowała, że zespoły 
aktorskie pracowały, jakby byli jedną całością. Podstawową cechą istnie
nia „Reduty” była atmosfera pracy artystycznej, której duszą byli Osterwa 
i właśnie Limanowski. Celami były całość spektaklu stworzona przez 
zespół bez wyróżniania „gwiazd” oraz autentyczność gry przeżywana 
w wyniku gruntownego poznania treści sztuki. Limanowski stale powta- 
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rżał aktorom, że oprócz treści sztuki muszą oni „czuć” to, co będą grać 
na scenie. „Czucie” było ulubionym zwrotem Limanowskiego, zresztą za
pożyczonym od Stanisławskiego. Głównym celem pracy Limanowskiego 
w „Reducie” było rozbudzanie wyobraźni w aktorze. Zdaniem Stefana 
Srebrnego niezwykle bujna wyobraźnia Limanowskiego miała zdolność 
wprawiania w ruch wyobraźni otoczenia, a więc zespołu aktorskiego. 
W inscenizacji Wesela Wyspiańskiego w Wilnie zaproponował on i zreali
zował pomysł jednoczesnego przedstawiania izby oraz - w proscenium 
- jakby „powiększenia akcji” z osobami głównymi dramatu. Limanowski 
zawsze inspirował całą akcję sceniczną i powodował, że przedstawienia 
były świetną całością, co nie zawsze udawało się w innych teatrach. Oczy
wiście również i w „Reducie” nie wszystko od razu się udawało i w takich 
przypadkach Limanowski uspakajał, mówiąc, że to „się musi urodzić”.

Limanowski był wielbicielem sztuk greckich, tragedii greckiej. Po
szukiwał on tam zwłaszcza jakichś tajemnic, niespodzianek. W sztukach 
tych (przede wszystkim Ajschylosa) interesowały go zwłaszcza wszelkie 
misteria religijne. Był on w kwestiach sztuk teatru greckiego oczytany, 
lecz wiedza ta była raczej nieusystematyzowana, z czego wynikały nieraz 
śmieszne sytuacje.

W późnych latach dwudziestych Limanowski został mianowany pro
fesorem geografii na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Z owe
go czasu pochodzą jego pionierskie opracowania osadów lodowcowych 
okolic Wilna i Nowogródczyzny. Śmiałe hipotezy dotyczące osadów naj
młodszych w zasadzie zapoczątkowały erę badań czwartorzędu w Pol
sce. W czasach wileńskich interesował się on też przebiegiem dawnych 
szlaków handlowych łączących Bałtyk z Morzem Czarnym. Wkraczał też 
w dziedzinę archeologii, badając stanowiska u zbiegów rzek; uważał, że 
miejsca te były siedliskami szczególnie preferowanymi z powodu walo
rów swej obronności.

Zdaniem Konrada Górskiego Limanowski analizował dogłębnie nie 
tylko same dzieła literackie czy dzieła malarskie, ale starał się dotrzeć do 
przyczyn inspiracji ich autorów. W tym celu urządzał liczne wycieczki 
do miejsc związanych z utworami A. Mickiewicza, sądząc, że odnajdzie 
tam „czucie” ich autora. W czasach wileńskiej „Reduty” urządzał przy 
pomocy studentów widowiska na otwartej przestrzeni, na ulicach w Wil
nie. Były to z reguły widowiska baśniowe, legendy, ale również dramaty 
Norwida czy Słowackiego.
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Na temat tak barwnej postaci, jaką był Mieczysław Limanowski, 
krążyło wiele anegdot. W latach międzywojennych jedna z konferencji 
Asocjacji Karpacko-Bałkańskiej odbywała się w Rumunii. Uczestnicy tej 
konferencji podróżowali w terenie otwartymi samochodami typu Au- 
stro-Daimler, takimi samymi, jakie używane były jako taksówki jeszcze 
zaraz po wojnie w Zakopanem (np. na trasie do Morskiego Oka). Lima
nowski, wówczas już niemłody, na ogół spał w samochodzie, a budził się, 
gdy samochód się zatrzymywał. Wtedy gromkim głosem oświadczał np. 

„Ses roches montre vers le sud” (język francuski był wówczas oficjalnym języ
kiem tych konferencji). Gdzieś w Dobrudży na lokalnej drodze samo
chody zatrzymały się przed naprawianym akurat mostkiem. Robotnicy 
w futrzanych czapach i takichże fufajkach, typowych w Europie połu
dniowo-wschodniej, przestali pracować i usunęli się z drogi. Limanowski, 
obudzony nagle, oświadczył głośno: „Nous sommes en Asie”, czym wzbu
dził ogólny śmiech. Jednak gdy z niego drwiono, to nigdy nie obrażał się.

Jego przyjaciel, botanik Konstanty Stecki, przypomniał następujące 
zdarzenie. Kiedyś Limanowski przyszedł do Steckiego, który był pedan
tem, rozejrzał się po małym pokoiku i skrzywił się. Na zapytanie gospo
darza, o co chodzi, Limanowski odpowiedział: „Ja tu nie widzę atmos
fery pracy naukowej. Tam, gdzie pracuje się naukowo, to wszędzie jest 
pełno porozkładanych książek, papierów, map, a tu niczego nie ma!”.

Inny przypadek charakteryzujący Limanowskiego zdarzył się już na 
Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu, dokąd Limanowski trafił po 
wojnie. Przyszła studentka, która prosiła o interwencję, ponieważ nie 
było już dla niej miejsca w pracowni i groziło jej nieprzyjęcie na studia. 
Limanowski na to zakrzyknął: „Co, miejsca nie ma, stołu nie ma?”. Wy
biegł na korytarz i zawołał: „Antoni, Antoni!”. Przybiegł woźny i zapytał, 
o co chodzi. Limanowski powiedział wówczas: „Proszę ten stolik zanieść 
do pracowni, dla Pani”. „Panie profesorze, a gdzie położyć książki?”. 
(Wszędzie pełno książek, map i innych papierów.) „A książki proszę po
łożyć na podłodze” — nakazał geolog. Taki był Mieczysław Limanowski.

Na koniec oddajmy głos Waleremu Goetlowi, znacznie młodszemu 
jego koledze w badaniach tatrzańskich. Ostatni raz spotkał on Limanow
skiego na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Dolnym 
Śląsku w roku 1946. Był przerażony jego stanem. Ciężka choroba odci
snęła swe tragiczne piętno na Limanowskim. Był już cichy, jakby nieist
niejący. W pewnej chwili ze znanym mu błyskiem w oczach powiedział: 

„Wiesz, dobrze jest. Tylu młodych ludzi. Takie wspaniałe, nowe problemy!
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Wierzę w geologię polską”. „Były to ostatnie słowa, jakie usłyszałem od 
tego cudownego człowieka” — wspominał Goetel.

W dwa lata po śmierci M. Limanowskiego wydano w Toruniu szereg 
wspomnień o nim w zbiorze pt. Mieczysław Limanowski (seria „Studia So- 
cietatis Scientiarum Torunensis”, suppl. II, Toruń 1950).

W roku 1995 odbyła się w Toruniu sesja naukowa na temat: Mieczysław 
Limanowski — człowiek, twórca, świadek czasów. Wzięło w niej udział dwudzie
stu dziewięciu prelegentów z ośrodków z Gdańska, Krakowa, Lublina, 
Moskwy, Poznania, Sosnowca, Szczecina, Warszawy, Wilna i Wrocławia.

W okresie międzywojennym ster badań w Karpatach i Tatrach przejął 
Ferdynand Rabowski (1884—1940). Stawił się on w Polsce na apel Pre
zydenta RP wzywającego uczonych polskich do powrotu do kraju zaraz 
po odzyskaniu niepodległości i został etatowym pracownikiem nowo po
wstałego w roku 1919 Państwowego Instytutu Geologicznego. Wykształ
cony na szwajcarskim uniwersytecie w Lozannie, pracował początkowo 
w Alpach szwajcarskich, gdzie jego prace uzyskały wysokie oceny tamtej
szych geologów. Zwłaszcza jego opracowanie płaszczowiny Simmen do 
dziś stanowi wzór do naśladowania.

Ze względu na swoje doświadczenie w pracy w obszarach górskich zo
stał skierowany do pracy w Polskich Karpatach. Bardzo prędko skoncen
trował swoje zainteresowania na Karpatach Wewnętrznych, a zwłaszcza 
Tatrach. Trzeba pamiętać, że w czasie zaborów pracowało w Tatrach jedy
nie kilku geologów austriackich, a przede wszystkim Guido Stache oraz 
Viktor Uhlig. Ten ostatni ogłosił drukiem pierwszą syntezę geologii Tatr 
oraz bardzo dobrą, jak na owe czasy, mapę geologiczną całych Tatr. Stała 
się ona podstawą planowania prac w Tatrach dla młodych geologów pol
skich po odzyskaniu niepodległości. Dla Ferdynanda Rabowskiego stało 
się jasne, że musi on zapoznać się chociaż pobieżnie z geologią regionów 
sąsiednich, a więc pasm skałek pienińskich, Niżnych Tatr i nawet dalszych 
rejonów na południu Słowacji. Jednym z rezultatów tych jego badań jest 
opracowanie pt. Skałki i ich rola w łańcuchu karpackim (1925). Większość 
bieżących wyników jego prac ukazywała się w Sprawozdaniach Polskie
go Instytutu Geologicznego. Z biegiem lat zainteresowania Rabowskiego 
skoncentrowały się na samych Tatrach. W owych czasach stan opracowania 
serii skalnych w Tatrach był nikły. Istniały błędy zarówno w klasyfikacjach 
stratygraficznych (wiekowych), jak i w rekonstrukcji dawnych środowisk, 
jakie skały sobą przedstawiały, jako że sedymentologia jako gałąź geologii 
jeszcze nie istniała.

51



Rabowski bardzo prędko stanął przed dylematem: czy zabierać się 
za różne zagadnienia czy też skoncentrować się na jednym ważnym pro
blemie. Jest to kwestia, przed którą staje wielu geologów, rozpoczynając 
pracę. Zdecydował się on, zresztą słusznie, na pracę w serii wierchowej. 
Ogromną zasługą Rabowskiego było udowodnienie wieku triasowego 
skał węglanowych w seriach wierchowych, dotychczas uważanych za dol
no jurajskie. Zlikwidowało to liczne pomyłki natury tektonicznej i upro
ściło wykonywanie bardziej szczegółowych map geologicznych w serii 
wierchowej Tatr. Będąc człowiekiem w pełni sił mógł on systematycz
nie badać jednostki wierchowe, dolina po dolinie. Od lat trzydziestych 
ubiegłego wieku mieszkał on na stałe w Zakopanem, co było niezbędne 
w jego pracy terenowej. Najczęściej wychodził w góry na kilka dni, za
brawszy uprzednio niezbędny ekwipunek. Nocował w niszach skalnych 
lub u wylotów jaskiń. Wiele lat po wojnie jeszcze znajdowano ślady po 
jego biwakach. Praca geologa w wyższych partiach Tatr, podobnie jak 
w Alpach, musi być planowana „ekonomicznie”, to znaczy wszelkie wąt
pliwości, jakie można rozwiązać po drugiej stronie doliny, należy odkła
dać na dzień następny, ponieważ wyprawa na drugą stronę tejże doliny 
tego samego dnia zabiera zbyt wiele czasu. Takim więc systemem praco
wał Rabowski. Rezultatami jego prac w serii wierchowej były między in
nymi znakomicie przedstawione przekroje tektoniczne wykonane między 
dolinami Kościeliską a Kondratową. Nie sposób wyliczać tu wszystkich 
jego opracowań, jakie wykonał w okresie międzywojennym, a było ich 
kilkanaście. Wiele jego wniosków nie straciło swej ważności i dziś. Wy
konał kompletną mapę serii wierchowej Tatr Polskich w skali 1 : 20 000, 
która zachowała się w rękopisie, a została wydana drukiem dopiero po 
wojnie. Wraz z Walerym Goetlem opracował zarys budowy geologicznej 
strefy reglowej Tatr. Oczywiście nie wszystkie dokonania Rabowskiego 
okazały się prawdziwe w świetle nowszych badań jego następców. Jego 
klasyfikacja stratygraficzna dolnej kredy wierchowej na północnych zbo
czach Kominów Tyłkowych okazała się błędna. W pracy skompletowanej 
już po wojnie, po jego śmierci, pt. Serie wierchowe w Tatrach Zachodnich jesz
cze istnieje ten jego błędny schemat.

Wybuch drugiej wojny światowej we wrześniu 1939 roku, a także 
postępująca choroba nie pozwoliły Rabowskiemu na skompletowanie 
wszystkich materiałów badawczych w postaci monografii tektoniki serii 
wierchowej Tatr Polskich. Z wydaniem takiej monografii nosił on się od 
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pewnego czasu przed wojną. Dopiero benedyktyńska praca Zbigniewa 
Kotańskiego, który zebrał i uporządkował wszystkie notatki terenowe, 
profile, mapki oraz kolorowane fotografie Rabowskiego z różnych partii 
serii wierchowej, pozwoliła na publikację tego całego materiału geologicz
nego. Tak powstało dzieło pt. Serie wierchowe w Tatrach Zachodnich, wydane 
przez Instytut Geologiczny, zredagowane przez Stanisława Sokołowskie
go, a przygotowane do druku przez Zbigniewa Kotańskiego. Ten ostatni 
musiał niektóre rozdziały sam napisać, gdyż odcyfrowanie niektórych 
notatek Rabowskiego okazało się niemożliwe. Szczególnie cenne w tym 
dziele są pokolorowane fotografie ścian, zboczy, szczytów, dolin i turni 
tatrzańskich bardzo ułatwiające orientację dla geologów pragnących zaj
mować się zagadnieniami serii wierchowej Tatr. Obok wspomnianej już 
wyżej mapy geologicznej serii wierchowej dzieło to stanowi zasadniczy 
materiał do studiów geologii wierchowych serii skał osadowych w Ta
trach. Oczywiście nie wszystkie dane zawarte w tym dziele utrzymały 
swą naukową wartość do naszych czasów. W rekonstrukcji wielu partii 
wierchów ponosiła Rabowskiego fantazja, wynikająca przede wszystkim 
z tego, że był on studentem szkoły szwajcarskiej, opartej w tamtych cza
sach na alpejskich rekonstrukcjach E. Arganda i innych geologów szwaj
carskich. W wielu miejscach w Tatrach widział on pełne fałdy czy dygi- 
tacje, gdy w rzeczywistości istnieją tam struktury niepełne, jak np. łuski. 
Odwrotnego powtarzania się warstw skalnych, jakie występuje w typo
wych dygitacjach, prawdopodobnie nie sprawdzał, skoro rysował takowe 
na swych rekonstrukcjach. Dziś monografia ta wymaga gruntownej re
wizji. W kilku sytuacjach o bardzo skomplikowanej budowde tektonicz
nej rysował on dwie (lub więcej) możliwości interpretacji takich miejsc. 
Jednym z takich sytuacji jest budowa rejonu Przełęczy Siwarowej między 
dolinami Miętusią i Małej Łąki. Na południe od przełęczy znajduje się 
wybitna turnia, którą Rabowski określał jako turnia X. Jego następcy 
w badaniach serii wierchowej nazwali ją turnią Rabowskiego. Ciekawe, 
czy nazwa ta utrzyma się w nazewnictwie tatrzańskim.

Rabowski zajmował się również tektoniką serii reglowych w Tatrach. 
Jest jedno opracowanie na te tematy wykonane wspólnie z Walerym Go
etlem, a jedno samodzielne. Zajmował się on też porównawczo seriami 
reglowymi w Niżnych Tatrach i w okolicach Rużomberku (na południe 
od Tatr Zachodnich).
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Ogrom prac geologicznych jakie wykonał Rabowski w Tatrach jest 
imponujący. Jego opracowania stanowiły i nadal stanowią podstawę dzia
łalności innych geologów, Jego następców.

Ferdynand Rabowski został pochowany na tzw. nowym cmentarzu 
zakopiańskim przy ulicy Nowotarskiej.

Maurice Lugeon, geolog szwajcarski, który zinterpretował płaszczo- 
winową budowę Tatr a priori, opierając się jedynie na mapie geologicznej 
Uhliga, przyjechał po wojnie do Warszawy, bodajże w roku 1951, chcąc 
odwiedzić swoich znajomych geologów. Żył jedynie Stanisław Krajewski, 
geolog karpacki, od którego dowiedział się o losach innych. Ferdynand 
Rabowski zmarł w Zakopanem w roku 1940, Bohdan Swiderski, geo
log karpacki i tatrzański został zamordowany przez Niemców w obo
zie w Sachsenhausen w roku 1943. Ludwik Horwitz, badacz karpacki 
i pieniński został prawdopodobnie zamordowany przez Gestapo w Alei 
Szucha w Warszawie w roku 1943. Widziano go ostatni raz z żoną w do
rożce jadącej Alejami Ujazdowskimi, która została zatrzymana przez żan
darmerię niemiecką. Potem ślad po nim zaginął. Lugeon skinął jedynie 
smutno głową i nie powiedział nic.

Kompletny spis prac geologicznych Limanowskiego i Rabowskiego 
o Tatrach znajduje się w opracowaniu Janiny Pirożek, pt Bibliografia geolo- 
gic%no-glebo%nawc%ą Tatr 1639—1953 (Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 
1956).



Barbara Morawska-Nowak

Obronił Świnicę 
przed kolejką linową

2
T nowym XX wiekiem wzrosło zain

teresowanie Tatrami, zarówno ich
J uprzystępnianiem, jak i badaniem 

ich przyrody, a także jej ochroną. Organizo
wały się sekcje Towarzystwa Tatrzańskiego; 
w 1910 roku powstała Sekcja Przyrodnicza, 
a w 1912 Sekcja Ochrony Tatr. Jednym z ak
tywnych członków obu tych sekcji był geo
log Wiktor Serwacy Kuźniar.

Urodził się 13 maja 1879 roku w Krakowie. Ukończył gimnazjum 
w Tarnowie, a następnie studiował nauki przyrodnicze na Wydziale Filo
zoficznym UJ, ze szczególnym uwzględnieniem geologii i paleontologii.

Jeszcze jako student w roku 1903 brał udział w międzynarodowej wy
cieczce geologów w Pieniny i Tatry, reprezentując wraz z Mieczysławem 
Limanowskim polską geologię. Wycieczki odbywały się w ramach IX Mię
dzynarodowego Kongresu Geologicznego. W 1908 roku ukazał się jego 
artykuł pt. Wycieczka geologiczna w Tatry (od 28-30-go czerwca 1907). Był to 
opis już kolejnej wycieczki z jego udziałem. Wycieczki te były istotne, gdyż 
przyczyniły się do ugruntowania wiedzy na temat budowy geologicznej 
Tatr. Zwyciężyła hipoteza szwajcarskiego geologa Lugeona o płaszczowi- 
nowej genezie naszych gór. Uczeni mogli sami, na bieżąco, utwierdzić się 
w poglądach na genezę Pienin i Tatr.
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W latach 1902-1907 pracował w gabinecie Geologicznym UJ jako 
demonstrator. Stopień doktora uzyskał w 1906 roku na podstawie pracy 
pt. Eocen tatrzański, po czym krótko studiował w Paryżu, Lozannie i Zu
rychu. Po powrocie do Krakowa od roku 1908 współpracował z Komisją 
Fizjograficzną Akademii Umiejętności, prowadząc badania w Tatrach, na 
Podhalu i w okolicach Krakowa. Napisał popularno-naukową książkę pt. 
Z przyrody Tatr (1910), a także pracę z zakresu historii nauk geologicznych 
pt. Z historii badań geologicznych nad powstaniem Tatr („Pamiętnik TT”, t. 32, 
1912). W tym czasie napisał także broszurę pt.

W sprawie kolejki na Swinnicę (Kraków 1912), na której obecnie zamie
rzam się skupić.

Otóż niejaki inż. Walerian Dzieślowski napisał artykuł pt. Uprzy
stępnienie i uprzemysłowienie Tatr polskich („Czasopismo techniczne”, Lwów 
1902), a następnie W sprawie kolejki góralskiej z Zakopanego pod Swinicę („Sło
wo Polskie”, Lwów 1903). Dzieślowski uważał, że budowa takiej kolej
ki umożliwi pozyskiwanie granitu tatrzańskiego ze Swinicy, a także rud 
miedzi i żelaza spod Kopy Magury. Artykuły te dopiero wiosną 1910 
roku wpadły w ręce Wiktora Kuźniara. Ten postanowił zareagować na 
nie i wykazać, jak dalece pomysł budowy takiej kolejki pozbawiony jest 
podstaw realnych. Na wstępie stwierdził, że liczba osób korzystających 
z kolejki dla niej samej będzie niewielka i to w czasie ok. 2 miesięcy, aby 
opłacało się w taką kolejkę inwestować. Nie widział możliwości pomiesz
czenia naraz 48 osób na szczycie, na który trzeba będzie jeszcze podejść 
200 m i przewidywał odrażające zaśmiecenie szczytu. Kolejka zdaniem 
Dzieślowskiego miałaby służyć turystyce i przemysłowi. Umożliwiłaby 
założenie na Hali Gąsienicowej stacji klimatyczno-leczniczej porówny
walnej ze szwajcarskim Davos, co zapewniłoby kolejce rentowność. Kuź
niar udowodnił, że obszar jest za mały i do tego na północnym skłonie 
Tatr. Następnie zbił argumenty, że pomysł pozyskiwania granitu jest 
znakomitym, złotodajnym interesem. Dzieślowski jednak niewiele o tym 
pisze. Nie bierze pod uwagę, że Swinica jest szczytem granicznym. Do 
tego nieopłacalnym, bowiem „instalacye techniczne i robocizna z powo
du wzniesienia i ciężkich warunków klimatycznych doszłyby do takich 
cen, iż niepodobna ani na chwile przypuścić aby inżynier mógł mieć bu
dowę w tych okolicznościach na myśli”. Pozostawała zatem możliwość 
eksploatacji granitu z Kasprowych Wierchów, z miejsc najbliżej kolejki 
położonych. Dalej wynikało, że Dzieślowski nie ma pojęcia o budowie
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WIKTOR KUŹNIAR

W SPRAWIE 
KOLEJKI NA ŚW1NNICĘ

NAKŁADEM 
SFJCCYJ TOWARZYSTW*  TATRZAŃSKIEGO: 

l-RZYkODNICZEJ 1 OCHRONY TATR 
KRAKÓW 1912.

Strona tytułowa broszury

geologicznej Tatr w tej okolicy, gdzie 
skały krystaliczne (granit) leżą na wapie
niach... Kuźniar udowadnił, że te granity 
są kiepskiej jakości, ale nie wskazał lep
szych miejsc, ponieważ jego celem było 
udowodnienie, że pomysł Dzieślowskiego 
jest chybiony. Drugim argumentem Dzie
ślowskiego mającym przemawiać za ko
lejką były rudy. Przemysł hutniczy upadł 
bowiem pod Tatrami pół wieku temu, 
pozostała tylko nazwa — Kuźnice. Dzie- 
ślowski nie potrafił w sumie nic o rudach 
spod Kopy Magury powiedzieć. Tymcza
sem inny geolog, Morozewicz, stwierdził, 
że Tatry zasłużyły na miano gór jałowych.

Kuźniar tak zakończył swój artykuł:
[ ...] sprawę tej wagi jak projekt kolejki na Swinicę, powinno się traktować 
możliwie wszechstronnie i gruntownie. Jeżeli udało mi się pokazać, że ta 
projektowana kolejka nie ma podstawy geologicznej, to odpad! — zdaje się

— najpoważniejszy argument za jej wybudowaniem. Przeciwko niej mówią 
jednak jeszcze inne argumenty i to również poważne. Zająłem się nimi 
tylko mimochodem, albo nawet całkiem ich nie uwzględniłem, bo częścią 
nie leżą w granicach mojej kompetencji, częścią zaś wolę je zostawić in
nym do opracowania. Nie wątpię, że znajdą się chętni, którzy podejmą się 
tej niewdzięcznej pracy i jestem głęboko przeświadczony, że uda nam się 
uchronić społeczeństwo od przedsięwzięcia zgubnego.

Pomysł Dzieślowskiego został zapomniany, jego nazwiska nie wy
mienia nawet Wielka "Encyklopedia Tatrzańska Zofii i Witolda Paryskich.

Tymczasem dwa lata później wybuchła I wojna światowa. Wiktor 
Kuźniar został zmobilizowany i walczył jako porucznik armii austriackiej. 
W roku 1915 został ciężko ranny w bitwie pod Kraśnikiem. Spowodowa
ło to trwałe kalectwo i uniemożliwiło kontynuowanie prac terenowych 
w Tatrach. Od początku istnienia Państwowej Komisji (1919), a później 
Rady Ochrony Przyrody był aktywnym działaczem tej organizacji, pisząc 
m.in. artykuły, np. Marian Raciborski jako pionier ruchu polskiego ku ochronie 
przyrody („Ochrona Przyrody”, t. 1, 1920)
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1

Hala Gąsienicowa z widokiem na Świnicę

W perspektywie odzyskania przez Polskę niepodległości Kuźniar na
pisał artykuł pt. W sprawie wielkiego przemysłu polskiego opartego na warunkach 
przyrodniczych z?em polskich (Kraków 1918). Widocznie wówczas przewa
żyła w nim myśl o gospodarczym rozwoju niepodległego państwa. Wra
cał w nim ponownie do rozważań wartości tatrzańskiego granitu jako 
materiału budowlanego, z tym, że rozważał jego eksploatację niżej, np. 
w Roztoce. Dzisiaj mogę powiedzieć, że dobrze, iż pomysł ten spalił na 
panewce. W dalszej części artykułu rozpatrywał możliwość pozyskiwa
nia energii elektrycznej z rzek na przykładzie Dunajca. Proponował wy
korzystanie ogromnego potencjału tkwiącego w Morskim Oku i Pięciu 
Stawach Polskich, sugerował budowę tuneli, którymi mogłyby spływać 
wody zasilające elektrownie. O wodach spływających z potoków Chocho
łowskiego, Lejowego, Kirowego, od Małej Łąki pisał natomiast, że gdyby 
przegrodzić je zaporami, mogłyby dać tak potężną energię elektryczną, 
że „nie tylko na Podhalu można by w stajniach świecić elektrycznością, 
ale byłoby jej dość na kolej, tramwaje i fabryki, które liczne na Podhalu 
surowce przerabiałyby na wartościowe wyroby przemysłowe”. I znowu 
można dzisiaj powiedzieć, że powstało na Dunajcu i innych dopływach 
Wisły wiele zapór, ale na szczęście nie sięgnęły one w głąb samych Tatr.

W latach 20. był pracownikiem, a następnie współpracownikiem In
stytutu Geologicznego w Warszawie. Wspólnie z J. Dolińskim, E. Jabłoń
skim i J. Lilpopem napisali pracę pt. Węgiel brunatny wNiskowejpod Nowym
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Sączem („Spraw. Pol. Inst. Geol.”, t. 1, 1921). Ogłosił wspólnie z W. Żele
chowskim cenną pracę pt. Materiały do pognania stosunku Karpat do ich przed
górza na przestrzeni od Morawskiej Ostrawy po Kraków (1927).

Od 1928 roku pracował jako adiunkt w Zakładzie Geologii UJ w Kra
kowie. W 1934 odszedł z UJ wskutek nieprzedłużenia mu umowy o pracę.

Wiktor Kuźniar miał o dziesięć lat młodszego brata - Czesława Fau
styna (1889—1955), dla którego był wzorcem osobowym, podobnie jak 
i dla jego szkolnego kolegi i przyjaciela, Walerego Goetla (1889—1972) 
- późniejszego profesora i rektora AGH. Obaj chłopcy po ukończeniu 
gimnazjum wybrali studia geologiczne.

11 sierpnia 1935 roku Wiktor Kuźniar zmarł w wieku 56 lat wskutek 
wypadku na ulicy w Krakowie. Został pochowany na cmentarzu Rako
wickim w Krakowie. Walery Goetel zamieścił wspomnienie pośmiertne 
o nim w „Wierchach” i „Roczniku Polskiego Towarzystwa Geologiczne
go”. Przytaczam to, co napisał w „Wierchach”:

[...] Zeszedł z nim do grobu jeden z tych przyrodników polskich, którzy, 
przyszedłszy za młodu w Tatry przywiązują się do nich całą duszą i przez 
całe życie pozostają im wierni. Wiktor Kuźniar kochał Tatry. Nić tej mi
łości przebijała w jego pracach naukowych i działalności społecznej. Już 
pierwsza jego naukowa praca, wydana w roku 1908, poświęcona została 
Tatrom. W szeregu dalszych prac dodał Kuźniar szereg bardzo warto
ściowych cegiełek do znajomości geologii Tatr i fascynujących zagadnień 
ich przeszłości i powstania. W książce „Z przyrody Tatr”, wydanej w Kra
kowie w 1910 r., ujął Kuźniar syntetycznie i popularnie całokształt przy
rody tatrzańskiej. W pięknej przedmowie do tej książki buchnęła jego 
miłość do Tatr jasnym płomieniem. Prócz działalności naukowej, pra
cował Kuźniar dla ochrony przyrody tatrzańskiej. Był jednym z najczyn- 
niej szych członków znakomitej przedwojennej Sekcji Ochrony Tatr Tow. 
Tatrzańskiego. Brał wówczas żywy udział w walce przeciwko projektowi 
budowy kolejki zębatej na Swinicę. Swoimi ciętymi i fachowymi wystąpie
niami i broszurami przyczynił się walnie do obalenia tego niefortunnego 
projektu. Cześć pamięci górskiego człowieka!

Dopiero w 1935 roku ruszyła budowa kolejki linowej w Tatrach. 
Była to kolejka na Kasprowy Wierch, który był lepszą lokalizacją kolej
ki przede wszystkim ze względu na narciarstwo zjazdowe. Nie było już 
mowy o zwożeniu kolejką granitu ani innych kruszców.
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Antonina Sebesta

Filozof — prezes PTT w Wilnie

T
adeusz Czeżowski bez wąt
pienia był najwybitniejszym 
spośród filozofów działa
jących w Polskim Towarzystwie 

Tatrzańskim, najlepiej znającym 
i kochającym góry. Wakacje szkolne 
spędzał w Bieszczadach koło Skole- 
go, po latach w Autobiografii napisał:

Rozkoszne to były wakacje. W sta
rym dworze, z wielkim, trochę za
puszczonym ogrodem nad samą 
rzeką zjeżdżało się kilkanaście za
przyjaźnionych rodzin z gromadą 
młodzieży. Tam poznałem góry, któ
re od tego czasu oczarowały mnie 
swym urokiem. Najpierw pod opie
ką, a potem już samodzielnie podejmowaliśmy coraz dalsze wycieczki. 
Gdy miałem lat szesnaście, zacząłem jeździć na nartach. W tym właśnie 
czasie powstało we Lwowie Karpackie Towarzystwo Narciarzy, którego 
zostałem członkiem. W towarzystwie Tadeusza i Mariana Smoluchow- 
skich, Romana Kordysa, Zygmunta Klemensiewicza, Maksymiliana 
Dudryka i wielu innych zacnych towarzyszy wędrówek zacząłem, razem 
z moim bratem, uczestniczyć w odkrywaniu zimowych Karpat, zupełnie 
jeszcze nie zagospodarowanych turystycznie, przepięknych w swej natu
ralnej dzikości.

Oczarowanie górami było trwałe; na ile kontaktowi z nimi zawdzięcza 
długie (92 lata!) i udane życie, trudno jednoznacznie rozstrzygnąć. Na 
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pewno przyczyniły się one do ukształtowania jego charakteru, ogrom
nej dyscypliny wewnętrznej, odwagi, ale i wrażliwości. Czeżowski od 
narciarstwa przeszedł do alpinizmu. Wstąpił do Sekcji Turystycznej 
Towarzystwa Tatrzańskiego w 1911 roku, ale już rok wcześniej uczest
niczył wraz z młodszym o trzy lata bratem Adamem oraz Zygmuntem 
Czernym i Januszem Gąsiorowskim w wyprawie w Karpaty Południo
we, podczas której dokonano wielu wejść trudnymi, częściowo nowymi 
drogami. Wyprawa została opisana na kartach „Taternika” (1910) w ar
tykule Z Alp Transylwańskich. Pięciokrotnie odbywał wyprawy w Alpy — 
pierwszą w 1912 roku, a ostatnią w 1928, towarzystwo było doborowe, 
między innymi wspomniani wcześniej Klemensiewicz i Kordys, ale też 
Jerzy Maślanka. Razem z wybitnym prawnikiem Jerzym Lande założył 
w 1924 roku oddział PTT w Wilnie, zostając jego prezesem. Po II woj
nie światowej, kiedy osiadł w Toruniu jako profesor filozofii na Uniwer
sytecie Mikołaja Kopernika, walnie przyczynił się do powstania Sekcji 
Toruńskiej Poznańskiego Koła Klubu Wysokogórskiego (1950). W 1963 
roku przyznano mu członkostwo honorowe Klubu Wysokogórskiego.

Tadeusz Czeżowski (ur. 26.07.1889 w Wiedniu — zm. 28.02.1981 w To
runiu) zajmował się logiką, metodologią nauk i etyką. Studiował na Uni
wersytecie we Lwowie, był uczniem Kazimierza Twardowskiego — twórcy 
szkoły Iwowsko-warszawskiej. Po ukończeniu studiów i obronieniu dok
toratu (praca Teoria klas, 1914 r.), pełnił funkcje administracyjne na uni
wersytecie. W 1918 roku został powołany na stanowisko dyrektora Depar
tamentu Nauki i Szkół Wyższych w Ministerstwie Wyznań i Oświecenia 
Publicznego. W 1921 habilitował się na podstawie pracy Zmienne i funkcje. 
W 1923 roku został profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie w Wil
nie. Był tam dziekanem, a nawet prorektorem. Podczas II wojny światowej 
uczestniczył w tajnym nauczaniu. Uratował ośmioosobową rodzinę żydow
ską, za co w 1963 roku odznaczono go medalem Sprawiedliwy wśród Na
rodów Świata. Od 1945 roku aż do przejścia na emeryturę był profesorem 
zwyczajnym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat 
pełnił funkcję redaktora naczelnego „Ruchu Filozoficznego”. Czeżowski 
to człowiek niezwykle skromny, którego stać było na wyznanie:

Miałem to szczęście, że wśród moich rówieśników i kolegów było wielu, 
którzy nieraz przewyższali mnie zdolnościami, wiedzą i osiągnięciami i od 
których mogłem zaczerpnąć wiele podniet umysłowych: Kotarbiński, Ta
tarkiewicz, Leśniewski, Ajdukiewicz, Ingarden, Znamierowski i wielu in
nych. Głęboko im za to jestem wdzięczny.
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Do najważniejszych prac Czeżowskiego należą:
■ Klasyczna nauka o sądnie i wniosku w świetle logiki współczesnej,
■ 0 uniwersytecie i studiach uniwersyteckich,
■ O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach,
■ Logika:podręcznik dla studiujących,
■ Odczyty filozoficzne,
■ Zarys historii logiki,
■ Lilozpfia na rozdrożu.
■ Pisma z etyki i teońi wartości.
Zapoznający się z jego życiorysem naukowym i dorobkiem musi 

zauważyć niezwykłą harmonię między pracą naukową a dydaktyczną. 
Profesor z równym zapałem pisał rozprawy naukowe oraz podręczniki 
akademickie. Nie stronił od tekstów popularyzatorskich czy też publi
cystycznych wypowiedzi na temat szkolnictwa wyższego. Był umiarko
wanym empirystą. Twierdził, że: „Nauka składa się z elementów racjo
nalnych i empirycznych, nie jest biernym odbiciem rzeczywistości, lecz 
twórczym opanowaniem materiału empirycznego”. Uważał, że każdy akt 
poznawczy to doświadczenie, w tym także poznanie intuicyjne i pozna
nie wartości. Dlatego to twierdzenia filozoficzne nie mogą być dogmata
mi, które podaje się do wierzenia.

Można powiedzieć, że Czeżowski złamał zasadę szkoły łwowsko- 
-warszawskiej, która postulowała ograniczenia w zakresie wypowiadania 
się na tematy etyczne. Etyce poświęcił wiele miejsca, uważając, ją za dys
cypliną empiryczną, niezależną od filozofii zarówno merytorycznie, jak 
i metodologicznie.

Sądził, że wskazania moralne formułowane są do konkretnej sytuacji. 
Formułując je, kierujemy się intuicją, która to jest szczególnym rodzajem 
doświadczenia. Normy moralne są uogólnieniami doświadczeń jednost
kowych. Uczony odróżniał dwa rodzaje norm etycznych: pierwsze to ak
sjologiczne, oparte na ocenach jednostkowych i doświadczaniu wartości, 
kierują nas one ku dobru, drugie to deontyczne, wskazują nasze obowiąz
ki. W etyce mamy też aksjomaty, są nimi:

■ imperatyw kategoryczny sformułowany przez Kanta
■ zasada życzliwości powszechnej
■ zasada miłości bliźniego przedstawiona na kartach Ewangelii
■ zasada równej miary (polega ona na tym, że tę samą miarę dobra 

przykładamy do innych, co do siebie)
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Podstawę systemu etycznego stanowi rozumienie sensu życia. We
dług Czeżowskiego życie ludzkie ma sens, jeżeli tworzy spójną całość. To 
znaczy ukierunkowane jest na realizację celów uznanych za najbardziej 
wartościowe. Jednostka winna się włączać w życie społeczne, przyczyniać 
do rozwoju i harmonizowania wszechświata.

Profesor postulował utworzenie etyki ogólnoludzkiej, miała ona być:
■ uniwersalna — to znaczy nie ograniczać się do wyznawców konkret

nej ideologii czy religii,
■ egalitarna — to znaczy oparta na postulacie równych uprawnień, 

w tych samych warunkach każdemu należy się to samo,
■ dynamiczna — czyli zmieniająca się w zależności od tego, co dyktuje 

nam aksjologiczne doświadczenie,
■ racjonalna — wywodzić się ma z przesłanek dostarczonych przez 

naukę, a nie autorytet,
■ wyrazista — jej zasady i normy różne są od prawa i etosu.
Dla dzisiejszego czytelnika równie inspirujące jak wypowiedzi etycz

ne, mogą być te, które dotyczą szkolnictwa wyższego. W broszurze z 1946 
roku 0 uniwersytecie i studiach uniwersyteckich Czeżowski przedstawiał zada
nia, które stoją przed uniwersytetem. Są to: badania naukowe, kształcenie 
badaczy, kształcenie zawodowe. Następnie, wprowadzając bardzo przej
rzyste kryterium, jakim jest cel nauczania, proponował podział szkolnic
twa wyższego na uniwersytety i pozostałe wyższe uczelnie. Uniwersytety 
to placówki, które nastawione są na wiedzę teoretyczną: Obejmują więc 
uniwersytety ogół wszystkich nauk, fakt zaś, że obok uniwersytetów ist
nieją oddzielne szkoły o poziomie akademickim, jak np. politechniki, ma 
swoje uzasadnienie w różnicy celu, któremu te szkoły służą. Wszystkie 
kierunki studiów, gdzie głównym celem jest sama wiedza, są uprawia
ne w uniwersytetach, natomiast poza uniwersytetami znajdują się szkoły 
o nastawieniu praktycznym.

Czeżowski przypominał, że z końcem XVIII wieku utrwaliły się dwie 
bardzo ważne zasady organizacyjne dotyczące uniwersytetów. Pierwsza 
z nich traktuje uniwersytet jako instytucję badawczą i szkołę najwyższą, 
a druga gwarantuje wolność głoszenia z katedry przekonań naukowych. 
Uczony uważa, że zasadę tę w połowie XX wieku należy interpretować 
następująco:
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Wolność nauczania jest przeto w pierwszym rzędzie wolnością od sztyw
nego programu nauczania. Nauczyciel akademicki nie jest krępowany 
programem, ma swobodny wybór tych działów wiedzy, które zamierza 
przedstawić1.

' T. Czeżowski, O uniwersytecie i studiach uniwersyteckich, Toruń 1946, s. 11.
2 Tamże, s. 61.

Wolności nauczania winna towarzyszyć wolność uczenia się. Zdaniem 
Czeżowskiego uniwersytety powinny ją gwarantować tym wszystkim 
studentom, którzy zadośćuczynili wymaganiom minimalnym dającym 
systematyczne przygotowanie zawodowe. Za niezbędne uważał również 
tzw. kształcenie ustawiczne, a więc to, które preferuje obecnie Unia Eu
ropejska. Twierdził, że wiedza i umiejętności nabyte w czasie studiów 
muszą być konserwowane, odnawiane, rozszerzane przez cały okres ak
tywności zawodowej. W tym celu absolwenci mają utrzymywać stały kon
takt z uczelnią, uczestniczyć w wykładach otwartych, czytać czasopisma 
uczelniane, odwiedzać bibliotekę uniwersytecką, czynnie uczestniczyć 
w pracy towarzystw naukowych. Postulował organizowanie kursów spe
cjalnie dla absolwentów. Są to jakby kursy dokształcające, lecz nie dla 
tych, którym brak właściwego wykształcenia, a dla takich osób, które 
uzyskały wykształcenie uniwersyteckie przed laty i pragną wiedzę swą 
uzupełnić informacjami o tym, co zaszło w nauce od czasu, gdy uzyskali 
swój dyplom uniwersytecki. Zachęcał również do utrzymywania kontak
tu z promotorem:

Jest każdemu profesorowi bardzo miło, gdy absolwent uniwersytetu 
otrzymując dyplom nie mówi „żegnam”, lecz odwiedzi od czasu do czasu 
swego profesora i pomówi z nim o rzeczach naukowych, poinformuje go 
o swoich naukowych rozmyślaniach i wzajemnie poinformuje się o tym, 
co mu profesor może z nowin naukowych powiedzieć* 2.

Ostatnie uwagi uzmysławiają, że idea uczenia się przez całe życie 
propagowana przez Parlament Europejski bynajmniej nie jest wymysłem 
XXI wieku, ale standardem, który winien spełniać każdy, który uważa się 
za inteligenta czy tym bardziej za intelektualistę.
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Andrzej Kownacki

Tajemniczy świat glonów wód 
tatrzańskich i jego odkrywcy

P
ierwszymi odkrywcami glonów w wodach tatrzańskich byli gó
rale, mieszkańcy Tatr i Podtatrza. To oni tak nazwali zielone lub 
brunatne, często obślizgłe naloty spotykane w młakach, źródłach 
i potokach. Nazwę glony do nauki polskiej wprowadził profesor Uni

wersytetu Jagiellońskiego Józef Rostafiński, jako tłumaczenie łacińskiej 
nazwy A.lgae. Nie był on jednak pierwszym badaczem, którego zainte
resowały te drobne organizmy wodne. Pierwszy był proboszcz ewange
licki we Włochach Spiskich Karl Kalchbrenner, z zamiłowania botanik 
zajmujący się głównie grzybami, ale okazjonalnie też glonami. W swojej 
pracy na temat glonów Spiszą A sngpesi mos^atok jege^yke (1866) wymienił

1 Glony, wodorosty, łacińska nazwa Algae — grupa drobnych organizmów nie mających 
tkanek, w większości jednokomórkowych lub tworzących plechy, samożywnych, przy
swajających dwutlenek węgla za pomocą barwników asymilujących na świetle, nieliczne 
są bezbarwne (np. pasożytnicze). Pierwotnie były zaliczane do królestwa roślin, obec
nie wraz z pierwotniakami zwierzęcymi tworzą oddzielne królestwo Protista. Glony 
dzielą się na szereg gromad; zielenice (Chlorophyta), eugleniny (Euglenophytd), krasnoro- 
sty (Pbodophyta'), glaukofity (Glaucophytdg bruzdnice (Dinophyta), kryptofity (Cryptophyta), 
różnowiciowce, (Xanthopbytd), złotowiciowce (Cbry^opbyta), okrzemki (Bacillariophytd), 
sprzężnice [Conjugatophytdy chary (Charophyta). Należy jednak zaznaczyć, że ten podział 
jest zmienny i różni się u różnych autorów. Glony są organizmami wszędobylskimi 
i żyją w morzach i wodach słodkich: źródłach, potokach, rzekach, stawach, jeziorach, 
bagnach, na skałach, korze drzew, w śniegach i na lodowcach, w glebach a nawet na 
futrze zwierząt.
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Prof. Józef Rostafiński

10 pospolitych gatunków z potoków Tatr. Ale już w następnym roku uka
zała się monografia austriackiego badacza prof. Josepha Schumann’a Die 
Diatomeen derHohen Tatra (1867) na temat okrzemek tatrzańskich, w któ
rej autor wymienił ponad dwieście gatunków, zbieranych między innymi 
w Dolinie Kościeliskiej, w Czarnym Stawie Gąsienicowym, w Dolinie 
Pięciu Stawów Polskich i dolinie Białki. Schumann nie poprzestał jedynie 
na podaniu wykazu gatunków, ale w pracy tej zawarł wiele uwag ekolo
gicznych, takich jak wysokość, na jakiej znalazł poszczególne gatunki, 
temperaturę wody, i często uwagi meteorologiczne.

Pierwszym polskim uczonym, 
który podjął tę tematykę, był wspo
mniany prof. Józef Rostafiński, kie
rownik Katedry Botaniki UJ, który 
szczególną uwagę zwracał w swoich 
badaniach na słabo wówczas pozna
ne wodorosty. Badania flory glonów 
tatrzańskich rozpoczął już w roku 
1875. Zainteresowały go zwłaszcza 
tak zwane kolorowe śniegi, zalega
jące latem w najwyższych partiach 
Tatr, których kolor pochodzi od roz
wijających się w nich glonów. W roku 
1881 opublikował pracę Tymczasowa 
wiadomość o czerwonym 
w Tatrach. Równolegle 
dania złotowiciowców, publikując 

na ten temat kilka prac m.in. O nowo odkrytej grupie wodorostów brunatnych 
w Tatrach (1881), Hydrurus i jegopokrewieństwo (1883). Opisał też nowy rodzaj 
złotowiciowca Chałubińskia, jednak w świetle późniejszych badań okazało 
się, że jest to synonim Hydrurus, podobnie jak opisany rodzaj sinicy Sphae- 
rogonium okazał się synonimem rodzaju Chamaesiphon. Prowadząc badania 
w Tatrach, korzystał z pomocy przewodników tatrzańskich Szymona Ta
tara i Wojciecha Roja, którzy nosili jego laboratorium: mikroskop, stolik 
i pozostały sprzęt, które rozkładali w terenie, a nawet lampę do badań 
prowadzonych w nocy. Pozwoliło mu to prowadzić obserwacje glonów 
na żywo, co zaowocowało pionierskimi odkryciami, takimi jak sposób 
rozmnażania się Hydrurus.

i żółtym śniegu 
prowadził ba-
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Dr Roman Gutwiński

Ze szkoły profesora Rosta
fińskiego, wywodził się profesor 
gimnazjalny dr Roman Gutwiń- 
ski, w latach 1882-1885 asystent 
Katedry Botaniki UJ. Zajmował 
się głównie okrzemkami. Pierwsza 
jego praca, Przyczynek do znajomości 
okrzemek tatrzańskich (Pacillanaceae ta- 
trenseśyukazała się w roku 1888 i była 
oparta na materiale zebranym przez 
Raciborskiego we wrześniu 1884. 
Na podstawie własnych materiałów 
zbieranych w latach 1899-1903 opu
blikował fundamentalną monogra
fię Pióra algarum montium Patriensium 
(1909), która do dnia dzisiejszego 
jest punktem odniesienia dla bada
czy glonów tatrzańskich. Opisał w niej 625 gatunków z ważniejszych grup 
glonów na obszarze całych Tatr. Podał też wykaz gatunków przewodnich 
dla poszczególnych stref wysokościowych: strefy kosówki, regla górnego 
i regla dolnego, oraz zespoły glonów charakterystyczne dla potoków (alga 
rhyacophilae) i jezior (alga limnophile).

Uczniem profesora Rostafińskiego i jego następcą w Katedrze Bota
niki UJ, był profesor Marian Rawicz Raciborski. On również w swoich 
publikacjach na temat glonów, głównie desmidii, uwzględniał materiały 
tatrzańskie.

Pierwsza wojna światowa przerwała te badania. W okresie między
wojennym nasilenie badań tatrzańskich było już znacznie mniejsze i, jak 
uważał profesor Karol Starmach (1957), „badania noszą charakter frag
mentarycznych przyczynków wypełniających jednak luki w zestawieniu 
Gutwińskiego”.

Badania bruzdnic tatrzańskich, których Gutwiński nie uwzględniał, 
prowadziła profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie Akademii 
Medycznej w Krakowie Jadwiga Wołoszyńska. Wyniki tych badań opu
blikowała w kolejnych pracach pod wspólnym tytułem Glony jezior i młak 
tatrzańskich (1919, 1935, 1936, 1939). Również wzmianki o bruzdnicach 
tatrzańskich zamieszczała w szerszych opracowaniach dotyczących całe
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go obszaru Polski lub Karpat albo w rewizjach poszczególnych rodzajów. 
Prowadząc wieloletnie badania fitoplanktonu jezior tatrzańskich, opisała 
nową odmianę okrzemki Asterionella formowa var. tatrica, którą uznała za 
endemit dla tego terenu.

Sinice2 tatrzańskie badał profesor Karol Starmach. Jego pierwsza pu
blikacja Spis sinic yebranych pr^ę^prof. I. Króla w Tatrach (1927) była oparta 
na zbiorach dra Ignacego Króla, profesora gimnazjalnego, wybitnego ta
ternika, który w czasie swoich wypraw w Tatry kolekcjonował owady, 
rośliny i glony. W późniejszych latach prof. Starmach uzupełniał ten spis 
w kolejnych pracach odnoszących się do samych Tatr (Dwa nowe gatunki 
sinic Tatr — 1934) lub zamieszczając wzmianki o sinicach tatrzańskich 
w szerszych opracowaniach odnoszących się do terenu całej Polski.

2 Pierwotnie do glonów zaliczano sinice (Cyanophytd), które nie posiadają wykształcone
go jądra komórkowego podobnie jak bakterie. Obecnie wraz z bakteriami zalicza się je 
do nadkrólestwa Prokaryota w przeciwieństwie do pozostałych organizmów od glonów 
do człowieka które mają jądro komórkowe i należą do nadkrólestwa Eukaryota. Jednak 
nadal w badaniach algologicznych są uwzględniane jako gromada Cyanobacteria.

Jedyną pracą w tym okresie na temat Hydruras było opracowanie dra 
Adama Bursy Dydrurusfoetidus in derpolnischen Tatra (1934).

Dr Roman Dreżopolski w pracy Tryycyynek do znajomości polskich Eu- 
glenin uwzględnił również materiały z Tatr przekazane mu przez prof. 
Wołoszyńską. Ogółem znalazł w tym materiale sześć gatunków euglenin 
pochodzących z młak pod Capkami i jeden gatunek z Morskiego Oka.

Ciekawe i nowatorskie badania glonów źródeł tatrzańskich prowadził 
profesor Uniwersytetu Poznańskiego Bolesław Namysłowski. Próby zbierał 
zarówno w ciepłych źródłach Jaszczurówki i Jaszczurzycach (Tatry Słowac
kie), siarczanych źródłach w Dolinie Strążyskiej, licznych źródłach reglo
wych, wywierzysku Lodowym w Dobnie Kościeliskiej, jak i wysoko poło
żonym źródle „Lodowym” pod Zawratem. Na uwagę zasługuje znalezienie 
w cieplicach Jaszczurzycach sinicy ELyellafontana, która żyjąc na wapieniach, 
drąży w nich otwory i wrasta w głąb, powodując stałe niszczenie podłoża. 
Wyniki badań przedstawił w pracy Mikroflora źródełpodreglowych (1922), która 
do dzisiaj jest jedynym tak pełnym opracowaniem tego środowiska.

I znowu kolejna (druga) wojna światowa na wiele lat przerwała badania 
glonów w Tatrach. Jedyne w tym czasie obserwacje algologiczne w Zako
panem (w roku 1944) prowadził młody wówczas student Tajnego Uniwer
sytetu Jagiellońskiego Jerzy Czosnowski, późniejszy profesor Uniwersyte-
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tu Poznańskiego. Zajmował się głównie eugleninami, które zasiedlały ka
łuże w rejonie Zakopanego. Wyniki tych obserwacji opublikował już jako 
asystent Katedry Botaniki Ogólnej UP w latach 1948—1952. Opisał z Tatr 
wiele nowych gatunków wiciowców, m.in. Cryptomonas tatrica, Euglena tatri
ca, Chrysotilos tatrica. Interesujące są jego spostrzeżenia na temat zasiedlania 
kałuży powstałej po deszczu na drodze do Antałówki opisane w pracy 
Przyczynek do znajomości hydrobiologii kałuż (1952). W ciągu zaledwie 10 dni 
istnienia kałuża została zasiedlona przez 28 gatunków glonów. Napisał też 
pracę Kilka spostrzeżeń nad Hydrurus foetidus Kirchn. (1951) o zróżnicowaniu 
plech tego gatunku w potoku Białym w zależności od szybkości prądu.

Pierwsze lata powojenne nie sprzyjały badaniom w Tatrach, które 
były strefą przygraniczną i poruszanie się w nich wymagało specjalnych 
przepustek. Trwające w tym rejonie walki władz z walczącym podzie
miem dodatkowo stwarzały poważne zagrożenie.

Ponowny rozwój badań algologicznych w Tatrach datuje się od lat 
50. XX wieku. Profesor Instytutu Botaniki PAN Jadwiga Siemińska za
jęła się glonami naśnieżnymi, publikując szereg prac na ten temat za
równo w czasopismach naukowych, jak i popularnonaukowych. Szcze
gólnie ważne było znalezienie w Tatrach nowych gatunków glonów na- 
śnieżnych znanych wcześniej tylko z Alaski i Antarktydy. Obserwacje 
te opublikowała w pracy Dwa nowe dla Polski i Europy kiyobionty w Tatrach 
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(1956). Opracowywała również zbiorowiska glonów w Toporowym Sta
wie Wyżnim i w Morskim Oku. W monografii Tatrzański Park Narodowy 
(1962) napisała rozdział Glony, w którym podsumowała dotychczasową 
wiedzę na temat glonów tatrzańskich. W późniejszych latach wraz z prof. 
Konradem Wołowskim opublikowała bibliografię prac algologicznych 
dotyczących polskiej części Tatr Phycological bibliography to the Polish part oj 
the Tatra Mountains (1993).

Kolorowymi śniegami zajmował się również Witold Henryk Paryski, 
taternik, działacz ochrony przyrody i autor wielu prac o Tatrach, który 
opublikował artykuł Barwny śnieg w Tatrach (1951).

Badania nad sinicami tatrzańskimi rozpoczęte jeszcze przed wojną 
kontynuował profesor Karol Starmach dyrektor Zakładu Biologii Wód 
PAN i kierownik Katedry Hydrobiologii UJ, twórca i pierwszy kierownik 
Zakładu Algologii Instytutu Botaniki PAN. Ten powojenny okres zapo
czątkował publikacją Stan badań algologicznych w Tatrach (1957). W kolejnych 
pracach opisał nowe dla nauki lub nowe dla Tatr gatunki sinic. W pracy 
Glony naskalne w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach (1966) wyjaśnia rolę i prze
żywanie sinic tworzących ciemne naloty na skalnych ścianach. Opisuje 
też bentosowe zbiorowiska sinic w Wielkim Stawie w Dolinie Pięciu Sta
wów {(Clony osiadłe w Wielkim Stawie w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Ta
trach, 1973) i w Dolinie Białego (Algen, besonders Cyanophyceae in Tal „Dolina 
Białego”, 1981). Był redaktorem monografii dmnological imestigaion in the 
Tatra Mountains and Dunajec RiuerBasin (1965) przygotowanej z okazji XVI 
Międzynarodowego Kongresu Limnologów zorganizowanego w Polsce. 
W roku 1962 zainicjował kompleksowe badania wód tatrzańskich pro
wadzone przez zespół pracowników Zakładu Biologii Wód PAN i Kate
dry Hydrobiologii UJ. W zespole tym glony opracowywali dr Kazimierz 
Wasylik, mgr Barbara Kawecka i studentka Teresa Polek.

Prof. Kazimierz Wasylik z Katedry Hydrobiologii UJ w latach 1962— 
1964 prowadził badania zbiorowisk glonów w Czarnym Dunajcu i jego 
źródliskowych dopływach, potokach Chochołowskim i Kościeliskim. 
Na ogólną liczbę 459 taksonów glonów oznaczonych w całym dorzeczu 
Czarnego Dunajca największą różnorodność stwierdził w źródłowych 
partiach potoku Chochołowskiego (135 taksonów) i w górnym biegu 
potoku Kościeliskiego (84 taksony). Wyniki tych badań opublikował 
w pracy Zbiorowiska glonów Czarnego Dunajca i niektórych jego dopływów (1971). 
Równolegle prowadził badania w Morskim Oku i Wielkim Stawie w Do-
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linie Pięciu Stawów, których celem były ocena jakościowego i ilościowego 
składu zespołów okrzemek w osadach i ich relacji do pH i na tej podsta
wie próba określenia stopnia zakwaszenia wody w tych jeziorach w róż
nych okresach ich egzystencji (Kemnants of algae in bottom sediments of the lakes 
Wielki Staw and Morskie Oko in Tatra Mountains, 1965).

W tym okresie zostały opublikowane też prace dr Celiny Szklarczyk- 
Gazdowej na temat glonów planktonowych w kilku stawach Doliny Gą
sienicowej (Plankton roślinny niektórych stawów tatrzańskich 1960), dra Andrzeja 
Obidowicza na temat okrzemek w Źródle Lodowym ((Okrzemki Źródła Lo
dowego w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach, 1969), mgr Ireny Rejment-Grochow- 
skiej o nowym stanowisku Prasiola (Nowe stanowisko Prasiolafluniatilis (Somrn.) 
Aresach w Tatrach, 1952) oraz prof. Teresy Mrozińskiej o nowym dla Tatr 
gatunku zielenicy Potryosphaerella sudetica (Botryosphaerella sudetica (Lemmer- 
mann) Silna (Botryococcaceae, Chlorophyta), agreen alga new to Tatra Mts., 1984).

Jednak największy wkład w poznanie glonów tatrzańskich w ostatnim 
półwieczu (1962—2012) wniosła profesor Barbara Kawecka. Jak już wspo
mniano wcześniej, weszła w skład zespołu naukowego powołanego przez 
prof. Starmacha do badań potoków i jezior tatrzańskich. W początkowym 
okresie głównym jej zadaniem było opracowanie glonów potoków Tatr Wy
sokich: Rybiego Potoku, Roztoki i Białki. Nie poprzestała jednak wyłącznie
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na podaniu składu gatunkowego ale szukała zależności pomiędzy rozmiesz
czeniem zespołów glonów a wysokością oraz składem fizyko-chemicznym 
wody. Takie podejście pozwoliło jej na stworzenie strefowego modelu roz
mieszczenia glonów w tych potokach. Wyniki tych badań opublikowała 
w pracy Zonal distnbution of alga communities in streams of the Polish High Tatra 
(1971), na podstawie której uzyskała stopień doktora. W kolejnych latach tę 
tematykę poszerzała, prowadząc porównawcze badania w wysokogórskich 
potokach Alp Austiackich, Riły w Bułgarii, Fogaras w Rumunii, Szwedz
kiej Laponii i wyniki przedstawiła w pracy habilitacyjnej Sessile alga in Eu- 
ropean mountain streams (1980, 1981). Równolegle prowadziła wiele badań 
w jeziorach tatrzańskich, opisując zespół glonów osiadłych na kępie Pota- 
mogeton sp. wydobytej przez nurków z Morskiego Oka oraz glony osadzające 
się na sztucznych podłożach umieszczonych w Wielkim Stawie. Podobnie 
jak jej poprzednicy, zajęła się również glonami naśnieżnymi i odkryła oraz 
opisała wspólnie z prof. K. Starmachem nowy gatunek Chlamydomonas rosta- 
finski (obecnie gatunek ten zaliczono do rodzaju Chloromonap, zabarwiający 
śnieg na kolor żółty. Nie poprzestała jednak na tym odkryciu i opublikowa
ła szereg prac pod wspólnym tytułem Riology and ecology of snów algae (1978, 
1979,1981,1983/1984, 1986), opisując sposoby rozmnażania się gatunków 
naśnieżnych, strukturę ich błon komórkowych i elektroforezę ich białek.
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Wraz z zespołem ZBW PAN prowadziła badania nad wpływem tu
rystyki, opracowując zbiorowiska glonów w Rybim Potoku poniżej zrzutu 
ścieków ze schroniska w Morskim Oku (Biocenosis of a high mountain stream 
under the influence of touńsm. 3. Attached algae communities in the stream Ryhi Po
tok (the High Tatra Mts., Poland) polluted with domestic sewage, TTIT). Podobny 
charakter miało opracowanie zespołu glonów w potokach przepływających 
przez Zakopane (fdcological characteristic of sessile algal communities in streamflowing 
from Tatra Mountains in the area of Zakopane (southem Poland) with special conside- 
ration of their requirements with regard to nutńents, 1993). Innego typu ingerencją 
człowieka w środowisko potokowe jest ich regulacja hydrotechniczna. Ba
dania wpływu takiej regulacji na zbiorowiska glonów prowadziła w potoku 
Bystrym (The effect of flood-control regulation of a montane stream on communities of 
sessil alga, 1990).

W kolejnych latach badała wpływ różnych czynników na zbiorowiska 
glonów potokowych. W potoku Olczyskim — wpływ światła i temperatu
ry (Ecological characteristics ofsessile algal communities in the Olc^yski stream (Tatra 
Mts., Poland) with special consideration of light and temperaturo, 1985), w potoku 
Kościeliskim przepływającym przez jaskinię Wodną pod Pisaną—wpływ 
gradientu światła na zbiorowiska glonów (Sessil algal communities in mountain 
stream in conditions of high gradation during its flow throught a cave (West Tatra, 
Poland), 1989) oraz w Suchej Wodzie — wpływ wysychania na zespoły 
glonów (Response to dryźng Cyanobacteria and algal communites in Tatra Mts. 
streams (Poland), 2003). Następnie badała wpływ jezior na zbiorowiska 
glonów potokowych poniżej Czarnego Stawu Gąsienicowego: Zadniego 
Stawu, Długiego Stawu, Zielonego Stawu w Dolinie Gąsienicowej oraz 
Zadniego Stawu i Czarnego Stawu w Dolinie Pięciu Stawów (Ecological 
characteristics of high mountain lake-outlet stream (Tatra Mts, Poland), 1997). Ba
dania tatrzańskie zostały porównane z podobnym systemem w Alpach 
Szwajcarskich na terenie Szwajcarskiego Parku Narodowego w zlewni 
potoku Macun (Diatom communities of lakę/stream networks in the Tatra Moun
tains, Poland, and the Swiss Alps, 2008).

W latach 1994—2002 prowadziła badania zbiorowisk glonów w je
ziorach tatrzańskich w ramach międzynarodowych programów Komisji 
Europejskiej „AL:PE II - Acidification of mountain lakes: paleolimno- 
logy and ecology”, „MOLAR — Measuring and modeling the dynamie 
response of remote mountain lakę ecosystems to environmental change” 
oraz „EMERGE - European mountain Lakę Ecosystem: Regionalisa- 
tion, Diagnostic and Socio-Economic Evaluation”. Celem tych progra
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mów była ocena wpływu kwaśnych deszczy na biocenozy wysokogórskich 
jezior i wykorzystanie ich jako systemu monitorowania tego zagrożenia. 
Była współautorką końcowego raportu programu AL:PE II, w którym 
zostały przedstawione m.in. wyniki badań algologicznych w jeziorach 
tatrzańskich (Surface-sediment and epilithic diatom pH calibration sets for remote 
European mountain lakes (AL:PE II Project) and their comparison with Surface 
WaterA.cidification Programme (SWAT) calibration set, 1999). Na podstawie ma
teriałów zebranych we wszystkich trzech programach opublikowała pracę 
Dwersity of epilithuc diatoms in high mountain lakes under the stress of acidification 
(Tatra Mts, Poland) (2003). Brała też udział w zespole opracowującym Ope
rat Ochrony Zasobów Wodnych Tatrzańskiego Parku Narodowego (1997), w którym 
podała m.in. pełny wykaz poznanych do tej pory sinic i glonów TPN.

W monografii Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego (1996) opubliko
wała rozdział Glony, dając w nim podsumowanie wiedzy nagromadzonej 
na temat glonów Tatr przez 130 lat ich badań oraz obszerny wykaz literatu
ry. Podobny charakter miało opracowanie słowackie Tatry — priroda (2010), 
w którym wraz z prof. F. Hindakiem opublikowała rozdział Sinice a riasy.

Ukoronowaniem półwiecznych badań prowadzonych przez prof. Ka
wecką była monografia Diatom dwersity in streams of the Tatra National Park 
(Poland) as indicator of environmental conditions (2012). W monografii opisała 
414 gatunków okrzemek z potoków płynących po północnej stronie Tatr 
Wysokich oraz zróżnicowanie struktur zbiorowisk okrzemek wzdłuż bie
gów potoków (2030—540 m n.p.m.) odzwierciedlające zmiany zachodzą
ce w gradiencie wysokości, geologii i chemii środowiska wodnego, a tak
że wpływu schronisk turystycznych. Wieloletnie obserwacji (1962—2004) 
pozwoliły określić stopień stabilizacji tych zbiorowisk i ich regenerację po 
zniszczeniach spowodowanych działalnością człowieka.

Badania glonów tatrzańskich kontynuowała uczennica prof. Kawec
kiej dr hab. Janina Kwandrans. W ramach interdyscyplinarnego zespołu 
badającego wpływ zanieczyszczeń atmosferycznych na biocenozy w drob
nych zbiornikach wodnych Tatr opracowywała zbiorowiska glonów. 
Również w monografii Dwersity and ecology of benthic diatom communities in 
relation to acidity, acidification and recorery of lakes and rwers (2007) uwzględniła 
okrzemki tatrzańskie z Mnichowych Stawków i Zachodniego Czerwone
go Stawku Gąsienicowego. W latach 2008-2013 prowadziła, w ramach 
międzynarodowego projektu, badania nad różnorodnością taksonomicz
ną i genetyczną, rozmieszczeniem, ekologią i filogenezą krasnorostów 
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w wodnych ekosystemach Europy, uwzględniając również krasnorosty 
z potoków tatrzańskich Bystrego, Lejowego, Olczyskiego, Kościeliskiego 
i źródła w Jaszczurówce. Wyniki tych badań stały się podstawą opubliko
wania w prestiżowej serii „SuBwasserflora von Mitteleuropa” monografii 
Fresbwater Flora of Central Europę: Khodophyta and Fhaeophyceae, który jest jed
nym z niewielu zbiorczych opracowań krasnorostów na świecie.

W monografii Morskie Oko — przyroda i człowiek (2014) dr hab. Joanna 
Galas w rozdziale Glony i fauna bezkręgowców (2014) podsumowała stan 
badań przyrodniczych prowadzonych w tym jeziorze.

W XXI wieku kolejna generacja uczonych rozpoczęła badania glonów 
w wodach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Badania złotowiciowców 
(Chrysophyta) prowadzi dr hab. Jolanta Piątek z Zakładu Fykologii Insty
tutu Botaniki PAN. W materiałach z torfowiska przyległego do Litwo
rowego Stawu i z Zadniego Stawu Gąsienicowego, Czerwonego Stawku 
Wschodniego i Przedniego w Dolinie Pięciu Stawów znalazła i opisała 
przy użyciu mikroskopu skaningowego cztery gatunki złotowiciowców. 
Jednak główny nacisk w swoich badaniach położyła na poznanie form 
przetrwalnikowych złotowiciowców - stomatocyst3, które zbierała w róż
nych siedliskach na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego: w Toporo
wym Stawie Niżnim, Toporowym Stawie Wyżnim, Morskim Oku i Ża
bim Oku, Czarnym i Zmarzłym Stawie Gąsienicowym oraz w mchach 
źródliskowych na zboczach Małego Kościelca.

3 Stomatocysty są to małe (zwykle 2—30 pm średnicy) formy przetrwalnikowe złotowi
ciowców, zbudowane głównie z krzemionki, dzięki czemu bardzo dobrze zachowują 
się z osadach dennych. Ze względu na ich ogromne znaczenie jako bioindykatorów 
oraz częste i liczne występowanie w różnych typach zbiorników wodnych klasyfikowa
ne są jako odrębne formy niezależne od organizmów, które je wytwarzają.

Po blisko pięćdziesięciu latach przerwy mgr Joanna Lenarczyk z Za
kładu Fykologii Instytutu Botaniki PAN ponownie zajęła się zielenicami 
planktonowymi w jeziorach tatrzańskich. Badania prowadziła w okresie 
letnim w sześciu stawach: Smreczyńskim i Toporowym Stawie Niżnim 
położonych w strefie regla oraz w strefie kosówki w Długim, Litworo
wym i Zielonym Stawie w Dolinie Gąsienicowej i Wielkim Stawie w Do
linie Pięciu Stawów. W stawach tych znalazła 89 taksonów zielenic z cze
go aż 58 było po raz pierwszy stwierdzone w jeziorach polskiej części 
Tatr. W kolejnej pracy opisuje pięć gatunków rzadko spotykanych ziele
nic (Actinastrum gracillimum var. zlongatum, Monoraphidium tatrae, Fediastrum 
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braunii^ Scotiella tuberculata var. tuberculata, Thelesphaera olwacea), które zostały 
znalezione w Litworowym Stawie, Zielonym Stawie, Czerwonym Stawku 
i Zmarzłym Stawie w Dolinie Gąsienicowej. Badała też rozmieszczenie 
złotowiciowców z dwóch rodzajów PLuastrum i Micrastenas w jeziorach 
w Dolinie Gąsienicowej i Dolinie Pięciu Stawów. W oparciu o własne 
badania i dane literaturowe przedstawiła pionowe rozmieszczenie ga
tunków należących do tych rodzajów, począwszy od jezior strefy regla 
Smereczyńskiego Stawu i Stawów Toporowych do najwyżej położonych 
jezior w Dolinie Gąsienicowej i Dolinie Pięciu Stawów.

W powyższym opracowaniu uwzględniono głównie udział polskich 
badaczy glonów Tatr. Należy jednak pamiętać, że również olbrzymi wkład 
w ich poznanie wnieśli badacze innych narodowości, m.in.: Słowacy — 
prof. Frantiśek Hindak, prof. Jiri Rufićka, prof. Jaromir Lukavsky, prof. 
Milan Ertl, S. Juriś, E. Stefkowa; Czesi - prof. Bohuslav Fott, Z. Cyrus, 
J. Śula, prof. Julius Biły, prof. Oldrich Lotsky, który opublikował pełną 
bibliografię algologiczną do roku 1971; Węgrzy - prof. Aladar Scherffel, 
prof. Istvan Gyórffy, prof. Erzsebet Kol badający glony naśnieżne rów
nież po polskiej stronie Tatr.

Reasumując, należy sobie zadać pytanie, w jakim stopniu poznaliśmy 
tajemniczy świat tych drobnych organizmów zamieszkujących wody ta
trzańskie. Wzrost liczby poznanych gatunków jest imponujący - od 10 
w roku 1866 do ponad 1640 w roku 2010 (tabela 1). Należy jednak pa
miętać, że nie jest to lista zamknięta. Świadczą o tym ciągle nowe gatunki 
znajdowane w Tatrach, a nawet gatunki nowe dla nauki. Również trwa
jące zmiany w systematyce glonów powodują, że cyfry te ulegają ciągłej 
zmianie. Nierówny jest też stan poznania poszczególnych grup glonów 
w TPN. Wiele grup glonów nie było badanych lub zostało słabo opraco
wanych bądź informacje pochodzą sprzed wielu lat i wymagają rewizji. 
Także znajomość glonów wodnych w poszczególnych partiach Tatr nie 
jest równomierna. Przykładowo: o ile zbiorowiska glonów w potokach 
Tatr Wysokich są już stosunkowo dobrze poznane, o tyle informacje 
o potokach Tatr Zachodnich są nadal niepełne. Biorąc jednak pod uwagę 
niewielki obszar Tatr i związaną z tym mniejszą różnorodność siedlisk 
w porównaniu do innych masywów wysokogórskich, takich jak np. Alpy 
lub Pireneje, to można z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że 
świat glonów tatrzańskich należy do najlepiej poznanych w Europie.

78



Tabela 1. Liczba poznanych gatunków glonów w Tatrach 
w ciągu 150 lat ich badań (1866—2016)

Gatunki glonów

Tatry Tatry Tatry Tatry TPN TANAP
1866 1867 1909 1957 1997 2010

jeziora potoki
Cyanobacteria — 

sinice
80 141 98 126 142

Glaucophyceae — 

glaukofity
2

Khodophyceae - 

krasnorosty
5 8 3 8 9

Chiysopbyceae — 
złotowiciowce

12 37 19 1 93

Racillanophyceae - 
okrzemki

205 282 308 447 466 634

Dinophyceae — 
bruzdnice

53 52 1 33

Cryptophyceae — 
kryptofity

Xanthophyceae - 
ksantovfity

7 9 7 2 45

Chlorophyceae — 
zielenice

56 80 81 42 833

Conjugatophyceae — 
sprzężnice

206 220 216 105 313

Euglenopbyceae — 

eugleniny
2 29 18

Flagellata - 

wiciowce* 34‘

Characeae - 

ramienice
14

Łącznie 10 205 650 882 962 715 1641

1866 - Kalchbrenner; 1867 - Schumann; 1909 — Gutwiński; 1957 — Star
mach; 1997 - Hindak, Kawecka, 2010 — Hindak, Kawecka

* Hagellata — w starszych opracowaniach do tej klasy zaliczano szereg 
rzędów (Chry^omonadales, Cryptomonadales, Dinoflagellatae, YLuglenales), które 
obecnie mają rangę samodzielnych gromad. Ponieważ Starmach (1957) 
nie podał wykazu gatunków, trudno określić, do jakiej gromady można 
je aktualnie zaliczyć.



Janusz Eksner

Może ktoś

może ktoś 
może gdzieś 
może kiedyś
najpewniej 

przez przypadek
zerknie

na wyblakłe słowa 
porozrzucane 

na pożółkłym ze starości 
papierze

o tym co było 
i już nie wróci 

co świeciło 
ale zgasło 

co dźwięczało 
boską nutą 
ale ucichło 
o zastygłym 

uśmiechu nadziei 
co przegrała 
z beznadzieją

o miłości
bez miłości 
i co ten ktoś 
sobie pomyśli 

może tylko 
wzruszy ramionami

z politowaniem 
a może pomyśli

o mnie 
nieśmiałym anonimie 

bez przyszłości



Czfowiefcj góry

(wg W. Elijasza-Radzikowskiego)





Wojciech Szatkowski
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego 

w Zakopanem

Działalność narciarska 
i taternicka Mariusza Zaruskiego

(fot. portaltatrzanski.com)

W tym roku obchodzimy 150. rocznicę 
urodzin Mariusza Zaruskiego (1867—1941). 
Zaruski miał w życiu wiele różnorakich, 
ważnych pasji, ale przede wszystkim był 
człowiekiem dwóch żywiołów: morza 
i gór1. W jego zimowej, górskiej działalno
ści w Tatrach Zachodnich i Wysokich narty 
odgrywały pierwszorzędną rolę. Szczyto
wym jego osiągnięciem w tej dziedzinie był 
zjazd narciarski ze Stanisławem Zdybem 
z Kościelca na północ, na Przełęcz Karb 

* Ostatnią publikacją, która w sposób popularny traktuje o górskich i morskich pa
sjach Zaruskiego, jest katalog do wystawy Mariusz Zaruski — człowiek dwóch żywiołów, 
Puck-Zakopane 2006/2007. O pasjach morskich Zaruskiego pisze w nim Mirosław 
Kuklik, a o górskich Wojciech Szatkowski. Ponadto wiele informacji dotyczących dzia
łalności morskiej Zaruskiego znajdziemy w następujących publikacjach: Na mordach 
dalekich, Warszawa 1915, Na pokładzie „Iskry”, Warszawa 1929, Na skrzydłach jachtów, 
Lwów-Warszawa 1933, IłZrroW wichrów i fal, Warszawa 1935, Z harcerzami na „Zawiszy 
Cząrnym”, Lwów-Warszawa 1937 i wielu innych opublikowanych prat»cZ» Zaruskiego.

i następnie do Doliny Stawów Gąsienicowych, który należy uznać 
za początek narciarstwa ekstremalnego w naszych najwyższych gó
rach. Tekst niniejszy stanowi próbę pokazania działalności górskiej 
Zaruskiego i oczywiście tematu nie wyczerpuje. Jest raczej szkicem 
do portretu człowieka, którego pasja do gór nie znała granic. *
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Zaruski przebywał w Zakopanem przez 10 lat (1904—1914). Mieszkał 
z żoną Izabelą w istniejącej do dzisiaj willi „Krywań”, przy ul. Ogrodo
wej 5 (obecnie ulica im. Mariusza Zaruskiego nr 6). Warto dodać, że duży 
wpływ na możliwość rozwijania jego górskich zamiłowań miała właśnie 
Izabela Zaruska. Prowadziła ona pensjonat w willi „Krywań”, zabezpie
czając rodzinie Zaruskich środki finansowe i byt, a dzięki temu jej mąż 
mógł realizować, jedno po drugim, ważne dla niego górskie wyzwania. 
Pani Zaruska do końca swojego życia angażowała się w podtrzymywanie 
tradycji o jej mężu. W „Krywaniu”, o czym nie wszyscy wiedzą, Zaruski 
osobiście organizował towarzyskie seanse spirytystyczne. To chyba naj
mniej znana z zakopiańskich kart życia twórcy Tatrzańskiego Ochotni
czego Pogotowia Ratunkowego. Jego działalność górska była, obok mor
skiej, życiowym spełnieniem dla jego pasji społecznikowskich, zdobyw
czych, marzeń o górskiej wolności, a także niepospolitych umiejętności 
organizatorskich. Narciarstwo, taternictwo letnie i zimowe, działalność 
speleologiczna (w tym odkrycie kilku jaskiń w Tatrach), praca w Towa
rzystwie Tatrzańskim, udział w działaniach zmierzających do ochrony 
przyrody Tatr i powołanie Pogotowia TOPR oraz kierowanie nim przez 
pięć lat (w latach 1909—1914) pozwalają twierdzić, że góry zajmowały 
w jego życiu miejsce ogromnie ważne, jeśli nie najważniejsze. Traktował 
on Tatry jako „kuźnię charakterów”, odskocznię od „cherlactwa ducho
wego i fizycznego” oraz wyznaczał górom ważne miejsce we wzmacnia
niu charakteru polskiego społeczeństwa, a także człowieka do jego zapa
sów z życiem2. Jego poglądy odbiegały w tej kwestii od ideologii górskiej 
np. znanego taternika Romana Kordysa i innych. Były też Tatry dla niego 
swoistą świątynią przyrody, miejscem sacrum, oazą wolności dla duszy 
steranej szarą, zaborczą rzeczywistością i zesłaniem. Jego działalność 
górska charakteryzowała się wielkim rozmachem i wysokim poziomem 
wszystkiego, co robił. Śmiało można powiedzieć, że był perfekcjonistą 
w swoich narciarskich i taternickich przedsięwzięciach. Nawet góralscy 
przewodnicy, którym nie zawsze podobał się wojskowy dryl w wydaniu

2 Zaruski sporo pisał o swojej ideologii taternickiej, w której widać sporo idei spo
łecznikowskiej pracy dla dobra ogółu i pozostał do końca wierny poglądom wcześniej 
głoszonym, wedle których jak najwięcej Polaków chciał wprowadzić w góry i w morze. 
Pisał o nich m.in. w swojej najważniejszej książce górskiej, Na bezdrożach tatrzańskich, 
pierwsze wydanie: Warszawa 1923, a także w wydaniach późniejszych, które były sys
tematycznie uzupełniane i rozszerzane, jak np. Na bezdrożach tatrzańskich. Wycieczki, wra
żenia i opisy. TOPR, Łomianki 2007 w tekście O istocie alpinizmu, s. 20—26.

84



Zaruskiego podczas wypraw TOPR, nie sprzeciwiali mu się, uznając bez 
zastrzeżeń jego wielki górski autorytet. Autorytet ten i szacunek zdobył 
bardzo szybko, idąc z tymi ludźmi w góry zawsze pierwszy, przy dobrej 
pogodzie, ale i w kurniawy i burze, pomny słów przysięgi, w której zo
bowiązał się do ratowania życia ludzkiego bez względu na wszystko. Sam 
nieraz ryzykował własne życie, idąc zagubionym turystom na ratunek. 
Nieraz stawał w górach twarzą w twarz ze śmiercią, ale z tych spotkań 
wychodził zawsze zwycięsko.

Oprócz organizacji ratownictwa w Tatrach z dużym znawstwem zaj
mował się narciarstwem, stając się jednym z jego pionierów na naszych 
ziemiach, a zwłaszcza w Zakopanem, co jest głównym wątkiem niniejsze
go tekstu. Mariusz Zaruski stał się pionierem narciarstwa w Zakopanem 
i był jednym z najbardziej czynnych narciarzy w Tatrach w okresie od 
1905 do 1914 r., a więc podczas 10 kolejnych sezonów narciarskich. Pro
pagował narciarstwo, głównie turystyczne, słowem i w praktyce, z cza
sem stając się świetnym narciarzem3. W pierwszych swoich dwóch se
zonach tatrzańskich nie używał zupełnie nart, lecz zimą zwiedzał góry 
pieszo. Jednak po dwóch takich sezonach4 zdobył narty z wiązaniami 
trzcinowymi (norweskimi) i zimą 1906 r. dokonał z towarzyszami długie
go narciarskiego rajdu na trasie: Zakopane — Dolina Tomanowa — Prze
łęcz Tomanowa - Dolina Tomanowa Liptowska — Wychodna — Orawskie 
Zamki - Głodówka - Sucha Góra — Zakopane, z wejściem narciarskim 
na słynący z pięknej panoramy szczyt Osobitej5. W 1907 r. przeszedł na 
nartach, wraz z Józefem Borkowskim, przez tak trudne z narciarskiego 
punktu widzenia miejsce, jak Zawrat (2158 m n.p.m.), przy czym na samą 
przełęcz, bardzo stromo nachyloną od północy, tj. od strony kotła Zmar
złego Stawu, wszedł na nartach przez Zawratowy Żleb. Następnego dnia 

3 Warto w tym miejscu nadmienić, że autorka monografii o Zaruskim, Henryka Stę
pień, podaje, że pierwszy raz z nartami Zaruski spotkał się w czasie zesłania do guber
ni archangielskiej (lata 1895—1900). Stępień pisze: „Do chodzenia po śniegu tubylcy 
używali tam «łyży» — cienkich, lekkich desek z zagiętymi w górę czubami, na których 
poruszali się szybko jak na saniach. Zaruski najprawdopodobniej już tam zakoszto
wał jazdy na nartach. Nazwę «łyży» spolszczoną na «łyżwy» przyjął początkowo jako 
ekwiwalent niemieckiego terminu «ski»”. Henryka Stępień, Mariusz Zaruski. Opowieść 
biograficzna, Warszawa 1997, s. 63. Narty nazywał też Zaruski w początkowym okresie 

„łyŻwicami”.
4 Maciej Pinkwart podaje, że pierwsze próby Zaruskiego w zakresie użycia nart w Ta
trach miały miejsce w 1905 r.
3 Przejście to opisał Zaruski w: Na bezdrożach tatrzańskich, Łomianki 2007, s. 183—188.
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wspiął się z przyjacielem z Doliny Pięciu Stawów Polskich przez Szeroki 
Żleb na Kozi Wierch (2291 m n.p.m.), z którego Zaruski z Borkowskim 
zjechali tą samą drogą. Tak długich i trudnych przejść na nartach nikt 
wcześniej w Tatrach Polskich nie organizował. Po latach, w książce Na 
bezdrożach tatrzańskich Zaruski w sposób następujący opisał zjazd narciar
ski z wierzchołka Koziego Wierchu:

Śnieg był wyborny do jazdy, zbyt tylko poorany bruzdami, wskutek cze
go jazda była właściwie bujaniem po śniegowych falach, na które narty 
wślizgiwały się bez trudu, jeszcze łatwiej z wierzchołków spadały... Zaży
liśmy w całej pełni rozkoszy tej długiej i stromej jazdy i tegoż dnia przez 
Świstówkę dostaliśmy się do Morskiego Oka. Na Opalonem natrafiliśmy 
na „szreń”, twardą skorupę śnieżną—w rodzaju szkła chropawego, która 
jednolitą warstwą pokrywała całe zbocze od szczytu aż na dół. Nartami 
kierować na takiej lodowatej powłoce nie masz możności, przebyliśmy 
też tę całą przestrzeń, jadąc „poprzecznie”, tj. nie w kierunku końców 
nart, ale pod kątem prostym do ich długości6.

6 Mariusz Zaruski, bezdrożach tatrzańskich. Na nartach na Kozi Wierch, Łomianki 2007,
s. 34.

Ponadto Zaruski osiągnął na nartach wiele innych trudnych szczytów 
i przełęczy tatrzańskich np. Bystrą (2248 m n.p.m — najwyższy szczyt 
w Tatrach Zachodnich), a całą wyprawę bardzo barwnie opisał w jednej 
ze swoich książek tatrzańskich, Żółtą Turnię, jako pierwszy narciarz do
konał z towarzyszami narciarskiego przejścia pięknej i długiej trasy Za
kopane — Szczyrbskie Jezioro — przez przełęcze: Liliowe, Zawory i Niżnią 
Koprową. Narciarze przeszli z powrotem do Zakopanego przez Dolinę 
Wielicką i Polski Grzebień, gdzie o mało nie został przysypany z Kor
dysem przez dużą lawinę, którą narciarze podcięli podczas zjazdu. Prze
szedł też w zimie, jako pierwszy (ale bez nart), niektóre trudne odcinki 
Orlej Perci. Zdobył na nartach między innymi Kasprowy Wierch, Gie
wont, Skrajną i Pośrednią Turnię, a z wzniesień reglowych Hruby Regiel 
i Eljaszową Turnię nad Doliną Miętusią (samotnie). Bardzo chętnie z to
warzyszami zapuszczał się na nartach na południową część Tatr. Organi
zował trudne i długie przejścia graniowe, jak np. w roku 1911 pokonanie 
grani Rohaczy w Tatrach Zachodnich.

Warto zaznaczyć, że oczyszczał polską terminologię związaną z nar
ciarstwem z obcych naleciałości, wprowadzając od nowa do polskiej lite
ratury fachowej słowo „narty” i wiele innych ważnych określeń. Stworzył 
słowniczek pojęć narciarskich, a część z nich jest nadal w użyciu. Wy- s. 
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wiązała się w tej kwestii ciekawa wymiana zdań między nim a Romanem 
Kordysem, działającym we lwowskim klubie KTN. Zaruski początko
wo chciał wprowadzić do krajowej terminologii na określenie nart sło
wo „łyże”, ewentualnie „łyżwice” (których używał jeszcze na począt
ku 1907 r.). Gdy jednak Kordys udowodnił mu, że słowo „narty” było 
już wcześniej wykorzystywane w polskich źródłach (i to w XVI i XVII 
wieku), przyjął jego argumentację. Miał też własne pomysły spolszczenia 
niektórych nazw obcego pochodzenia i tak konkurencję „slalom” (po
chodzenie norweskie) po polsku proponował nazwać „wężem” lub „smo
kiem”, a stromy i wąski żleb spadający z Małej Kopy Królowej do Do
liny Jaworzynki nazwał „Wściekłymi Wężami”7. Towarzyszami wypraw 
letnich i zimowych Zaruskiego byli: Henryk Bednarski, Józef Borkow
ski, Janusz Chmielowski, Teofil Jankowski, Gustaw Kaleński, Mieczy
sław Karłowicz, Roman Kordys, Ignacy Król, Józef Lesiecki, Leon Loria, 
Józef Oppenheim, Stanisław Zdyb, Rafał Malczewski, Stefan Osiecki, 
Aleksander Znamięcki, słynni węgierscy taternicy, bracia Komarniccy, 
Jerzy i Janusz Żuławscy, Stanisław Ignacy Witkiewicz, późniejszy „Wit
kacy” (towarzyszył on Zaruskiemu raz podczas narciarskiego wejścia na 
szczyt Giewontu)8, a spośród pań: Izabela Zaruska, a także znana tater
niczka Wanda Jerominówna i wielu innych. Był wiernym przyjacielem. 
Gdy 8 lutego 1909 r. Karłowicz zginął w lawinie śnieżnej na stokach Ma
łego Kościelca, Zaruski rokrocznie odtąd organizował wyjścia narciarzy 
do tzw. Skały Karłowicza i osobiście je prowadził. Brało w nich udział po 
kilkudziesięciu narciarzy i narciarek.

7 Nazwa „Wściekłe Węże” przyjęła się wśród narciarzy i pozostała w nazewnictwie 
tatrzańskim. Żleb ten nadal jest wiosną używany przez kolejne pokolenia polskich nar
ciarzy wysokogórskich jako miła alternatywa dla bardzo długiej nartostrady z Hali 
Gąsienicowej do Kuźnic. Niestety trasa zjazdu systematycznie zarasta (kosówką).
8 Lista towarzyszy wypraw tatrzańskich Zaruskiego, zarówno zimowych, jak i letnich, 
jest oczywiście o wiele dłuższa, w końcu był on postacią powszechnie znaną. Wy
mieniliśmy tylko najważniejszych za: Maciej Pinkwart, Zakopiańskim smakiem Mariusza 
Zaruskiego, Warszawa—Kraków 1983, s. 28—29. Warto dodać, że wspomniany na koniec 
tej listy syn Stanisława Witkiewicza, Stanisław Ignacy, późniejszy słynny „Witkacy” 
towarzyszył Zaruskiemu w narciarskim wejściu na Giewont z Doliny Małej Łąki.

Także jeśli chodzi o stronę organizacyjną zakopiańskiego narciar
stwa Zaruski zdziałał bardzo wiele. W grudniu 1907 r. był współzało
życielem klubu narciarskiego ZON TT (Zakopiańskiego Oddziału Nar
ciarzy Towarzystwa Tatrzańskiego) — jednego z pierwszych towarzystw 
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narciarskich na ziemiach polskich. Klub ten skupiał wówczas zaledwie 
21 narciarzy. Osobisty jednak przykład Zaruskiego i jego liczne artyku
ły o tematyce narciarskiej przyczyniły się do tego, że liczba członków 
systematycznie się powiększała. Potem, przez dwa lata, Zaruski był jego 
prezesem. Klub ten istnieje do dzisiaj (jako SN PTT 1907 Zakopane) 
i jest obecnie najstarszym istniejącym stowarzyszeniem narciarskim w na
szym kraju9. W jego siedzibie w Zakopanem, przy ulicy Kasprusie 42, na 
ścianie znajduje się zdjęcie Mariusza Zaruskiego na nartach przed willą 
„Krywań”. W przebogatym klubowym archiwum znajdowała się kiedyś 
unikalna karykatura Zaruskiego, jako „pogromcy lawin”, który w stroju 
turystycznym, z pałeczką dyrygencką w ręku, kieruje lawinami. Obecnie 
karykatura ta znajduje się w zbiorach Archiwum Muzeum Tatrzańskiego 
im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, które z wielką pieczoło
witością przechowuje też inne pamiątki, jak czekan i ciupagę turystyczną 
Zaruskiego10.

’ Klub SN PTT Zakopane wychował wielu znanych olimpijczyków (ponad 20), jak 
np. Bronisława Czecha, Andrzeja i Stanisława Marusarzów, Helenę Marusarzównę, 
Józefa Rysulę, Jana Bachledę-Curusia i wielu innych. Warto nadmienić, że klub na
dal kontynuuje rozwijanie zainteresowania narciarstwem turystycznym, jakże bliskim 
ideologii górskiej Zaruskiego, poprzez organizację od 2000 r. międzynarodowych za
wodów w ski-alpinizmie im. Józefa Oppenheima w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach 
Zachodnich. Klub prowadzi także sekcję narciarstwa wysokogórskiego, którą, kieruje 
Zdzisław Kiszela.
10 Warto nadmienić, że Muzeum Tatrzańskie ma w swoim posiadaniu dwa czekany 
Zaruskiego: S/382/MT — czekan zakupiony w sklepie Mizzi Langer w Wiedniu i S/511 / 
MT — ciupaga — czekan, pomysłu Zaruskiego oraz jego torbę górską. W zbiorach Mu
zeum znajduje się także dosyć duża kolekcja kilkudziesięciu fotografii taternickich 
i narciarskich ze zbiorów Zaruskiego. Są one żywym dokumentem pionierskiej epoki 
pierwszych zimowych wspinaczek i zjazdów narciarskich Zaruskiego z lat 1904-1914. 
Wiele z nich jest zniszczonych, gdyż dom Zaruskich w Warszawie, gdzie znajdowały 
się liczne pamiątki zebrane przez generała, został w czasie powstania 1944 r. znisz
czony i większość pamiątek uległa zniszczeniu, a te które ocalały, są nieraz zniszczone. 
H. Stępień, Marius^ Zaruski..., dz. cyt., s. 64.

Zaruski propagował narciarstwo także swoim znakomitym piórem. 
Pisał o górach z polotem, a jego teksty czyta się do dzisiaj jednym tchem. 
Widać bijącą z nich pasję tego człowieka do gór i nart. Do Zaruskie
go przylgnęło określenie, że za co się wziął, od razu pisał przewodnik. 
Podobnie było z narciarstwem. Dlatego pisał przewodniki narciarskie. 
I tak w 1908 r., wspólnie z Henrykiem Bobkowskim, napisał Podręcz
nik narciarstwa według szkoły lilienfeldzkiej. W 1912 r. opublikował nie
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wielką, ale dobrze napisaną 16-stronnicową książeczkę O zachowaniu się 
na wycieczkach zimowych w Tatry, a w 1913 r. Przewodnik narciarski 
po terenach Zakopanego i Tatr Polskich. W tejże publikacji zawTarł, jako 
pierwszy, mapę występowania lawin w polskiej części Tatr. Osobiście 
wykonał wiele rysunków do swoich wydawnictw narciarskich. Dokonał 
też wielu odkryć w dziedzinie narciarstwa i wynalazł m.in. takie patenty, 
jak: więźlice sznurowe — sznury o długości ok. 2—3 metrów, na krzyż 
zakładane pod narty umożliwiały na nich podchodzenie (potem uży
wano już tzw. fok, wykonanych z pasów foczego futra lub doskonałych 
krajowych smarów); pochyłościomierz — do mierzenia, jak pisał, „na- 
stromienia stoku”, dwa kijki wt stromym terenie, po odpięciu talerzyków, 
łączył umiejętnie w jeden, używając go do trudnych i bardzo stromych 
zjazdów. Innym jego wynalazkiem był hamulec do nart. W zbiorach Cen
tralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku zachowała się korespondencja 
w tej kwestii z wiosny 1907 r., w której Zaruski przedstawił Kazimie
rzowi Ossowskiemu, obrońcy patentowemu, swój pomysł. Ponieważ po
mysłodawcy zabrakło środków finansowych na wprowadzenie hamulca 
do nart do powszechnego użycia wśród narciarzy, nie udało się go zre
alizować. Zaruski ponoć wymyśli! też sposób zaciągania sznurowadła 
w bucie narciarskim za pomocą jednego pociągnięcia. Narciarzem był 
znakomitym, jeździł pewnie, rzadko upadał, a gdyby nawet, to długo po
dobno oglądał miejsce upadku, badając jego przyczynę. Wprowadzał do 
sztuki narciarskiej nowoczesny jak na owe czasy sprzęt, jak np. wiązania 
z płytką metalową pomysłu Zdarsky’ego, które były zdecydowanie lepsze 
od rzemiennych, lekkich wiązań norweskich, raki, czy czekany zakupione 
u Mizzi Langer w Wiedniu.

Narciarskie osiągnięcia Zaruskiego były imponujące, biorąc pod uwa- 
gę jakość ówczesnego sprzętu. Szczytem fantazji i odwagi był zjazd Stani
sława Zdvba i Zaruskiego z Kościelca na północ, w dniu 18 marca 1911 r. 
Stał się on na długo rekordem zimowej turystyki narciarskiej w Tatrach. 
Wycieczkę zorganizował Zaruski na zakończenie kursu narciarstwa i tu
rystyki zimowej dla przewodników tatrzańskich, a wzięli w nim udział 
wybitni przewodnicy góralscy i ratownicy TOPR: Stanisław Gąsienica- 
-Byrcyn, Jędrzej Marusarz-Jarząbek, Jan Obrochta i Jan Pęksa. W pierw
szym etapie wycieczki narciarze prowadzeni przez Zaruskiego podeszli 
na nartach na Przełęcz Karb od strony Doliny Stawów Gąsienicowych. 
Nieco ponad Karbem przewodnicy zdjęli narty, założyli raki, związali 
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się liną, i rozpoczęli wspinaczkę na szczyt Kościelca. Zaruski ze Zdybem 
szli na nartach dalej. Nie była to wcale droga łatwa, gdyż drogę na szczyt 
utrudniały strome, śnieżno-lodowe pola śnieżne, poprzetykane skałami, 
a także dwa progi, które pokonali na nartach, jak pisze Zaruski „z niema
łym trudem”. Asekurujące się liną, na podejściu, szli zakosami, cały czas 
na nartach, aż dotarli pod szczyt Kościelca. Na sam wierzchołek nie dali 
rady wejść na nartach, gdyż był on przykryty wielkim nawisem śnieżnym. 
Zdjęli więc deski, wbili je w śnieg, a na szczyt weszli „na nogach”. Nie
długo potem dotarli do nich górale. Następnie Zaruski ze Zdybem posta
nowili zjechać na nartach spod wierzchołka na Przełęcz Karb. Ponownie 
związali się 25-metrową liną i rozpoczęli ten trudny zjazd. Jego głów
ną trudnością było po pierwsze „nastromienie” (ekspozycja), po drugie 
przepaści, które z prawej i lewej strony zamykały drogę zjazdu. Upadek 
wiązał się z poważnymi konsekwencjami. Narciarze używali do hamowa
nia swoich taternickich, długich czekanów, zamiast kijów bambusowych. 
Oto opis tego trudnego zjazdu zawarty w Na bezdrożach tatrzańskich Ma
riusza Zaruskiego:

Twardy i stromy śnieg, rozciągający się między dwiema przepaściami, 
a gęsto poprzerywany lodowymi polami, nakazywał nam wielką uwagę 
i zupełnie usprawiedliwioną ostrożność: upadek na tych płaśniach mógł 
pociągnąć za sobą fatalne następstwa. Asekurowaliśmy się przeto kolejno 
w ten sposób, że gdy jeden z nas stał niżej o długość liny (25 m) moc
no w śniegu wkopany, drugi puszczał się na dół i zatoczywszy wielkie 
półkole, zatrzymywał się o 50 m od miejsca, z którego wyruszył. Tak 
kolejno wielkimi lukami zjechaliśmy do progu lodowego, ale i tu nart nie 
odpięliśmy. Jechałem pierwszy. Narty poniosły mnie jak wściekłe, pano
wałem jednak nad nimi, zatoczyłem łuk i, obróciwszy się na drugą stronę, 
zbliżałem się do kresu swego zakosu, gdy narta mi się podwinęła na buli 
lodowej i upadłem. Od razu z zawrotną szybkością zacząłem spadać. Od 
razu też, leżąc, miałem już czekan pod pachą i z całej siły nim hamowa
łem. Czekan szarpał się i zgrzytał po lodzie, czułem jednak, że jestem 
panem sytuacji i zwalniam już biegu. Jakoż po chwili się zatrzymałem. 
Równocześnie prawie poczułem targnięcie liny, która się skończyła. Zdyb 
zjechał szczęśliwiej, gdyż bez upadku”.

11 Mariusz Zaruski, Na bezdrożach tatrzańskich. Kościelec (2159 m) na nartach, Warszawa 
1923, s. 163—165. Warto nadmienić, że w zbiorach działu Archiwalno-Fotograficzne- 
go Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego zachowała się fotografia 
przedstawiająca Zaruskiego (stoi na nartach z czekanem) z przewodnikami w okoli
cach Przełęczy Karb, autorstwa Stanisława Zdyba, ale czy odnosi się ona do wejścia 
z 1911 r., niestety nie wiadomo.
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Upadek Zaruskiego podczas tego ciekawego zjazdu narciarskiego 
był jedynym, jaki przydarzył się dwójce odważnych narciarzy. Następnie 
wspólnie z góralami zjechali na nartach na Halę Gąsienicową. Zjazd ten 
należy uważać za początki taternictwa narciarskiego (narciarstwa ekstre
malnego) w Tatrach Polskich. W przewodniku do narciarstwa wysoko
górskiego po polskich Tatrach Wysokich Karola Życzkowskiego i Józefa 
Wali przyporządkowano mu skalę trudności „3”. Nawet w czasach nam 
współczesnych, mimo ogromnego przecież postępu w zakresie sprzętu 
do narciarstwa wysokogórskiego, zjazd ten nie należy wcale do łatwych. 
Tym bardziej należy docenić odwagę i brawurę Zdyba i Zaruskiego, którzy 
mieli do dyspozycji ok. 2-metrowe drewniane narty bez krawędzi, z wią
zaniami metalowymi Zdarsky’ego, turystyczne buty i czekany i w dobrym 
stylu pokonali tak stromą i trudną drogę narciarską.

Zaruski dokonał wielu pierwszych wejść zimowych i narciarskich 
w Tatrach, a ponadto był narciarzem z charakterem i nie znosił odpi
nania desek nawet w najtrudniejszych miejscach, czując, jak po latach 
pisał, swego rodzaju „odrazę do pewnego rodzaju partactwa narciarskie
go”. Ponadto, wzorem znanego narciarza austriackiego Mathiasa Zdar- 
sky’ego z Lilienfeld w Austrii, rozpoczął organizację nauczania jazdy na 
nartach w Zakopanem kursem w grudniu 1907 r. w Zakopanem i był, 
obok Henryka Bobkowskiego, jednym z pierwszych instruktorów nar
ciarskich na ziemiach polskich. Odtąd prowadził kursantów w Tatry rok
rocznie (aż do 1914 r.), a był instruktorem niesłychanie wymagającym. 
Kilkudniowy kurs kończyła wspólna wyprawa na Kasprowy Wierch lub 
Giewont. Uczył jazdy systemem szkoły lilienfeldzkiej. Jego kursy cieszyły 
się zawsze dużym zainteresowaniem. Prowadził także kursy narciarskie 
dla góralskich przewodników tatrzańskich i członków TOPR. Odkrywał 
dla zakopiańskiego narciarstwa nowe tereny. Razem z innymi pionierami 
białego szaleństwa odkrył znakomite tereny narciarskie Doliny Pyszniań- 
skiej w Tatrach Zachodnich, a powstałe z dużego szałasu pasterskiego 
schronisko stało się oczkiem w głowie zakopiańskiej kompanii. W za
chowanej księdze pamiątkowej tego obiektu widać wpisy pamiątkowe 
Zaruskiego, Lorii, Ziętkiewicza, Bednarskiego i innych pionierów nart 
w Tatrach. Wziął udział w narciarskim wejściu na Turbacz i wychwalał 
potem w jednej ze swoich publikacji zalety narciarskie Gorców. W 1912 r. 
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wziął udział w zdjęciach do filmu dokumentalnego o alpinizmie, który 
w Tatrach zrealizowała firma „Pathe”12.

12 Niestety zupełnie nie wiemy, jakie są dalsze losy tego filmu. Jest to prawdopodobnie 
jedyny film, w którym można było zobaczyć zdjęcia tatrzańskie z Mariuszem Zaruskim 
w akcji.
13 O lawinach śnieżnych w Tatrach pisał Zaruski w swojej publikacji O Rachowaniu się na 
wycieczkach zimowych w Tatry, wydanej w Zakopanem w roku 1912 przey ÓIN TT.
14 Mariusz Zaruski wiele pisał o zimowej turystyce narciarskiej, w dodatku z wiel
kim znawstwem. W roku 1908 r. Zaruski napisał, wspólnie z Henrykiem Bobkow
skim, Podręcznik narciarstwa według Rasad alpejskiej szkoły jaycly na nartach, wydrukowany 
w Krakowie przez drukarnię Gebethnera i Wolfa. Opisał tam najważniejsze zasady 
alpejskiej szkoły narciarskiej, zwanej lilienfeldzką, wymyślonej przez znanego instruk
tora i narciarza z Lilienfeld, Mathiasa Zdarsky’ego. W 1913 r. napisał kolejną pozy
cję Przewodnik po terenach narciarskich Zakopanego i Tatr Polskich, pierwszy przewodnik 
narciarski po Tatrach, wydany nakładem klubu SN TT. Były to pionierskie w Polsce 
publikacje jeśli chodzi o zimową turystykę narciarską. W przewodniku z 1913 r. Za
ruski opublikował także, jako pierwszy w Polsce, mapę tras lawin w Tatrach PolskzrA 
Skala trudności narciarskich pomysłu Zaruskiego wyprzedzała znacznie późniejsze 
pomysły narciarzy ekstremalnych, którzy wyznaczyli odpowiednie stopnie trudności 
zjazdom narciarskim z różnych szczytów i przełęczy w Tatrach Wysokich i Zachod
nich. Pomysł Zaruskiego wyprzedził ich aż o ok. 70 lat. Jego pomysł był więc w tej 
dziedzinie pionierski. Zaruski słusznie przewidywał rozwój narciarstwa turystycznego 
w Tatrach i zjazdy coraz trudniejszymi żlebami i kuluarami, co zapoczątkowało popu
larne dzisiaj w Alpach, Tatrach i innych górach wysokich świata, nie wyłączając Himalajów, tRW.

Starał się poznać zasady powstawania lawin i sztukę uniknięcia nie
bezpieczeństwa ze strony „białej śmierci”. Oto kilka jego rad dotyczących 
zachowania się w terenie lawiniastym w Tatrach:

Lawiny idą głównie żlebami. Wybitne grzędy i żebra skalne są bezpieczne. 
Unikać zatem szerokich żlebów, gdy wypadnie zjeżdżać takim żlebem, 
należy zjeżdżać stromemi zakosami w największym pędzie i bez oporu 
(hamowania), zatrzymując się tylko na krawędziach. Nie jechać wszystkim 
jednym śladem, raczej ślady krzyżować. Idąc do góry, bezpieczniej takie 
żleby przechodzić na nogach, odpiąwszy narty. [...] nie związywać się liną, 
natomiast każdy w miejscu niebezpiecznem powinien być obwiązany li- 
newką lawinową czerwoną (20 m), której drugi koniec wlecze się wolno.
W partji mieć najmniej trzy łopaty lawinowe o krótkich wyjmowanych 
styliskach'3.

Te porady Zaruskiego pozostają po części aktualne także dla dzisiej
szych zimowych turystów w Tatrach. Tematyką ściśle tatrzańską zajmo
wał się w kolejnej publikacji - Przewodniku po terenach narciarskich Zakopa
nego i Tatr Polskich, wydanym nakładem Sekcji Narciarskiej TT w Zakopa
nem (1913)14. Celem tego przewodnika, zamierzonym przez autora, było
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propagowanie narciarstwa na terenach Tatr Polskich oraz pokazanie kil
kudziesięciu popularnych tras. Zaruski wprowadził w tym przewodniku 
ciekawą skalę trudności narciarskich od 0/10 do 10/10 własnego pomysłu, 
odpowiadającą podobnej skali trudności używanej przez taterników, przy 
czym: 0/10 oznaczało, że trudności narciarskie nie występują; 10/10 — 
trudności narciarskie nie do pokonania. Według swojej znajomości gór 
poszczególnym szczytom i przełęczom tatrzańskim przyznał następujące 
stopnie trudności: 1) Wierch Walczacki, Żywczańskie — 1/10, 2) Gładkie, 
Kotełnica — 2/10, 3) Skupniów Upłaz, Kasprowa Czuba — 3/10, 4) Czu
ba Goryczkowa, Żółta Turnia — 4/10, 5) Giewont (Szczerba), Czerwone 
Wierchy — 5/10, 6) Zawrat, Bystra — 6/10, 7) Siwe Turnie od Błyszcza do 
Przeł. Raczkowej — 7/10, 8) Kościelec — 8/10.

Zaruskiemu podczas uprawiania narciarstwa turystycznego w na
szych najwyższych górach, zdarzały się różne przygody. Raz jeden pod
czas zimowej wycieczki narciarskiej na Zawrat zdarzyło mu się po upad
ku spadać w dół na północ i wtedy uratował mu zdrowie, a może i życie, 
poczciwy dwumetrowy „bambus”, inaczej alpenstock, czyli kij alpejski — 
nieodłączny towarzysz wycieczek narciarskich pionierów białego szaleń
stwa w Tatrach i Karpatach Wschodnich. Zaruski spadał w dół po twar
dym i zmrożonym śniegu, nabierał prędkości i nie potrafił się zatrzymać. 
Prawdziwie była to „śmiertelna jazda”, jak o takich i podobnych chwilach 
pisał potem, po latach w Na bezdrożach tatrzańskich, książce godnej polece
nia każdemu miłośnikowi gór:

Pierwsza myśl, stać, zatrzymać się. Ale jak? Narty leżą, na lodzie bezwład
nie. Wykręciłem się więc twarzą, do lodu i „pazdury” zamknięte w gru
bych rękawicach wpiłem w podłoże. Skutek był taki, jak gdybym po szkle 
wodził palcami... Rozpacz. Stój, stać! — krzyczał mi instynkt samozacho
wawczy do ucha. Jechałem już bardzo szybko... Trzask prask — chmura 
śniegu, skończyło się. Nie, nie skończyło, bo lecę dalej, wcale nawet wy
godnie leżę na śniegu i spadam... A może ta rzecz się dzieje na tamtym 
świecie? Nie, niedorzeczność, Czarny Staw przede mną, lecę do Czar
nego Stawu, niezawodnie już spadłem ze ściany... ale cóż tam szoruje 
i dzwoni nade mną? Oglądam się, kij, mój własny, wzruszony -widocznie 
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moją, niedolą, popędził za mną, a że był mniejszy i bardziej śliski, więc 
mnie dogonił... Sięgnąłem ręką po niego, po chwili miałem go już pod 
pachą i prułem śnieg z całej mocy... uuf dobra była jazda, trochę tylko za 
prędka! Gorąco!... Uczestnicy wycieczki widzieli mój upadek i ze szcze
rym przerażeniem stwierdzili, że ze mnie już trup, albo, w najlepszym 
razie, nieboszczyk. Jakże byli zdziwieni, gdy wyjrzawszy u góry ze ścian 
progu, spostrzegli owego nieboszczyka, stojącego na nartach i zapalają
cego papierosa15.

15 M. Zaruski, Na bezdrożach..., dz. cyt., Warszawa 1923, rozdz.: Myśli człowieka spadają
cego dachu, s. 168—169.

Mimo, że Zaruski zasadniczo nie popierał nurtu zawodniczego 
i sportowego w narciarstwie, to wziął udział w pierwszych zawodach nar
ciarskich, które odbyły się w marcu 1910 r. na Hali Goryczkowej. Zajął 
w nich trzecie miejsce w biegu tatrzańskim, poprowadzonym z Przełęczy 
Goryczkowej nad Zakosy. Warto wspomnieć, że własnoręcznie skreślił 
ekspresyjny plakat do tychże zawodów, przedstawiający narciarza na stro
mym stoku tatrzańskim w pogoni za kozicą. Chodząc w góry, wyruszał 
podobno na wyprawy z dwudziestokilogramowym plecakiem, wracał 
z lżejszym, ale złośliwi twierdzili, że dokłada kamieni dla kondycji! Jakim 
Zaruski był człowiekiem? Jeśli chodzi o fizjonomię, to w czasie pobytu 
w Zakopanem był krępym mężczyzną średniego wzrostu z charaktery
stycznym wąsem i z zaczesanymi do tyłu włosami. Sensację wzbudza
ły wytatuowane na jego przedramionach smoki i orły. Często chodził 
w góry w podkutych butach, latem w berecie, na którym widać było od
znaki towarzystw turystycznych i narciarskich, lub zimą w kominiarce. 
Zaruski był bardzo sprawnym mężczyzną, a podczas pobytu w Zakopa
nem skończył 40 lat. Swoją tężyznę fizyczną podtrzymywał codziennymi 
ćwiczeniami gimnastycznymi. O każdej porze dnia i nocy gotów był iść 
w góry. Wszystko, co robił, starał się wykonać w sposób przemyślany, na 
wzór wojskowy. Wspinał się świetnie, czym zaskakiwał nawet najlepszych 
polskich wspinaczy tamtej epoki. Obdarzony był też żelazną kondycją 
i wytrzymałością. Narciarzem był znakomitym. Osiągnięcia Zaruskiego 
w narciarstwie i propagowaniu białego szaleństwa są ogromne. Bez jego 
działalności narciarstwo w Tatrach Polskich, a zwłaszcza narciarstwo 
wysokogórskie, nie byłoby w stanie się tak dobrze rozwinąć.
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Pamięć o Zaruskim wciąż trwa. Wśród nazw w Tatrach znajdziemy 
Żleb Zaruskiego16 i Rysę Zaruskiego17 na Orlej Perci - najtrudniejszym 
znakowanym szlaku turystycznym w całych Tatrach. Około 17 polskich 
szkół, 22 hufce harcerskie i 5 domów turystycznych i kół turystycznych 
w naszym kraju noszą jego imię. Ma on dwie symboliczne mogiły. Mor
ską nad Zatoką Pucką i górską na Starym Cmentarzu na Pęksowym 
Brzyzku w Zakopanem, gdzie pochowano uroczyście prochy sprowadzo
ne z Chersonia, czyli z miejsca, gdzie 8 kwietnia 1941 r. Zaruski zmarł 
w wyniku obrażeń po wielu przesłuchaniach funkcjonariuszy NKWD.

16 W masywie Kościelca Żleb Zaruskiego spada północno-wschodnią jego ścianą na 
stronę Czarnego Stawu Gąsienicowego.
17 Rysa Zaruskiego opada stromo na północ z masywu Koziego Wierchu (2291 m 
n.p.m.). W jej pobliżu prowadzi szlak Orlej Perci.

W 1998 r. w ramach cyklu „Zdobywcy Tatr” powstał 30-minutowy 
film Mariusy Zaruski w reżyserii Jacka Zygadły. W rolę zdobywcy Tatr 
wcielił się znany przewodnik tatrzański i ratownik TOPR, Jan Gąsieni- 
ca-Roj. Zdjęcia do filmu zostały zrealizowane w Dolinie Pięciu Stawów 
Polskich, rejonie Morskiego Oka, okolicach Zgorzeliska, a w części doku
mentacyjnej wykorzystano zdjęcia z Archiwum Muzeum Tatrzańskiego 
im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Świetną formą przypo
minania tej postaci jest wędrująca po Polsce wystawa monograficzna pod 
tytułem Marius^ Zaruski — człowiek dwóch żywiołów, pomysłu Dyrektora 
Ziemi Puckiej Mirosława Kuklika. Była ona pokazywana publiczności 
wiosną 2006 r. w Pucku, a następnie zaprezentowano ją w Galerii Wło
dzimierza i Jerzego Kulczyckich na Kozińcu w Zakopanem, w oddziale 
Muzeum Tatrzańskiego w grudniu 2007 r., a komisarzem części górskiej 
wystawy był powyżej podpisany. Obecnie jest pokazywana w Kołobrze
gu. Zwiedzający wystawę mogą obejrzeć oryginalne eksponaty, które 
dotąd rzadko albo wcale nie były prezentowane. Są to oryginalne zdję
cia (ok. 200, część na powiększeniach wielkoformatowych) i przedmioty 
związane z aktywnością Zaruskiego w górach i na morzu, wypożyczone 
z różnych muzeów, m.in. z Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, 
Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy 
w Pucku, Muzeum Tatrzańskiego, a także z Tatrzańskiego Pogotowia 
Ratunkowego. Na uwagę zasługuje oryginalna ciupaga turystyczna i Cze
kan Mariusza Zaruskiego, narty z przełomu XIX i XX wieku oraz sprzęt 
taternicki z tamtej epoki. W części wystawy poświęconej związkom Za
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ruskiego z morzem znalazły się jego oryginalne rysunki, wypożyczone 
z Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, dryfkotwa, trap, zdję
cia z rejsów na jachcie „Zawisza Czarny”, a także model żaglowca „Ma
riusz Zaruski”. We fragmencie wystawy poświęconym służbie generała 
w wojsku polskim zaprezentowano rzadko publikowane zdjęcia i materia
ły. Wystawę kończy dział „Pamięć”, gdzie pokazano zdjęcia i eksponaty 
związane z pamięcią o generale Zaruskim, zarówno wśród ludzi morza, 
jak i ludzi polskich gór. Zaruski jest postacią, która może być z powodze
niem wzorcem dla polskiej młodzieży.



Zbigniew Jaskiernia

Człowiek, który odmieniał ludzi
Ks. Józef Stolarczyk — 200. rocznica urodzin

rodził się 12 lutego 1816 r. w Wysokiej k. Jordanowa, w rodzi
nie chłopskiej Jędrzeja Stolarczyka i Agaty z d. Działek. Miał 
dwójkę rodzeństwa, siostrę Magdalenę i brata Jana, późniejsze

go wójta w Wysokiej.
Rodzice szybko dostrzegli zdolności syna, toteż nie szczędzili wysił

ków, aby zdobył jak najlepsze wykształcenie. Edukację rozpoczął w Jor
danowie, gdzie chodził do szkoły elementarnej. Następnie uczęszczał 
do szkoły głównej w Myślenicach, którą ukończył w 1830 r. W latach 
1830—1836 uczęszczał kolejno do następujących szkół:

■ Gimnazjum Wyższego OO. Pijarów w Podolińcu na Spiszu (obec
nie na terenie Słowacji)

■ Skalica ( obecnie na terenie Słowacji)
■ Jaszbereny (obecnie na terenie Węgier)
Szczególną renomą szczyciła się szkoła w Podolińcu prowadzona 

w latach 1642—1919 przez zakon pijarów. Została założona przez sta
rostę spiskiego i wojewodę krakowskiego Stanisława Lubomirskiego 
przy miejscowym klasztorze pijarów. Była to jedna z najlepszych szkół 
w Polsce, a kształciła się w niej młodzież z Polski, a także ze Słowacji 
i z Węgier. W latach 1715-1722 ze szkołą był związany Stanisław Konar
ski. Podoliniec w 1920 r. znalazł się w granicach Czechosłowacji. Jednak 
już po trzech latach w 1923 r. został w Podolińcu rozwiązany klasztor. 
W czasie nauki w tych szkołach dobrze poznał języki niemiecki i węgier
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ski. W latach 1836-1838 studiował filozofię w Kolegium oo. Jezuitów 
w Tarnopolu. Nauka w Podolińcu i Tarnopolu zaowocowała tym, że po
stanowił zostać księdzem. W roku 1838 wstąpił do Seminarium Duchow
nego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Grzegorza 
Wojtarowicza 28 sierpnia 1842 r. Przez pierwsze dwa lata pracował jako 
wikary w Makowie Podhalańskim. W styczniu 1842 r. został pomocni
kiem proboszcza w parafii św. Katarzyny w Nowym Targu, gdzie dodat
kowo pracował jako katecheta. W dniu 9 kwietnia 1847 r. został wikarym 
w Tarnowie. Dodatkowo w zakładzie dla ubogich dziewcząt na Stradomiu 
założonym przez Konstancję Szymańską i Konstancję Łazowską nauczał 
religii. Ponadto pracował jako kapelan szpitalny. Pracując w Nowym Tar
gu, nieraz spoglądał na tatrzańskie szczyty, nie wiedząc jeszcze, że będzie 
mu dane związać się z Tatrami na wiele lat. Jako wikariusz spędził w Tar
nowie tylko pół roku. Zachęcony przez profesora teologii w seminarium 
tarnowskim, zgłosił swoją kandydaturę na proboszcza parafii w Zakopa
nem. Instytuowany na tą parafię został 29 listopada 1847 r., natomiast na 
proboszcza zakopiańskiego został instalowany 6 stycznia 1848 r. w Święto 
Trzech Króli. „Królem” Zakopanego został prawie na pół wieku.

Po przybyciu do Zakopanego zamieszkał u Jana Gąsienicy Staszeczka 
przy Krupówkach. Pierwsza pensja opiewała na kwotę 174 zł. Ks. Stolarczyk 
wyróżniał się posturą. Miał 2 metry wzrostu i znacznie przewyższał wzro
stem miejscowych mężczyzn. Zawsze chodził ze swoją bambusową laską. 
Szybko opanował miejscową gwarę, a w kazaniach, trwających czasami 
godzinę, szczególnie piętnował alkoholizm. W Zakopanem ks. Stolarczyk 
zastał świeżo zbudowany w 1847 r. kościół wykonany z drewna modrze
wiowego, ufundowany przez właścicielkę dóbr zakopiańskich Klementynę 
Homolacsową. Obok znajdowała się kaplica Gąsieniców pw. św.św. An
drzeja Świerada i Benedykta. Została postawiona około roku 1810 tytułem 
ekspiacji za zbójeckie grzechy. Paweł Gąsienica w 1813 r. w testamencie 
zapisał kaplicę księżom z Poronina. Sam miał tylko jedno pragnienie, aby 
razem z żoną być pochowanym przed wejściem do kaplicy. Ks. Stolarczyk 
z miejsca zabrał się za prace budowlane i remontowe. W 1850 r. zbudował 
plebanię, a w następnym roku organistówkę, gdzie ulokował szkołę. Uczy
ło się w niej około 100 uczniów. Nauczycielem w szkole był organista Jan 
Sławiński. W latach 1851—1852 znacznie rozbudował kościół i dobudował 
wieżę. Osobiście uczestniczył we wszystkich pracach związanych ze zwóz
ką drewna z lasu Homolacsów z Doliny Małej Łąki.
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Ks. Józef Stolarczyk
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Podjął się budowy nowego cmentarza. Teren na cmentarz ofiarował 
uczestnik Powstania Chochołowskiego Jan Pęksa.

Ks. Stolarczyk po przybyciu do Zakopanego szybko rozeznał się 
w sytuacji na miejscu. W latach 1849—1858 na Podhalu panował nieuro
dzaj. Góralom ciężko było utrzymać się z roli. Proboszcz zachęcał więc, 
aby zaczęli zarabiać podejmowaniem letników. Uczył, w jaki sposób przy
gotować kwatery i w jaki sposób ich żywić. Widział szansę sprzedaży rę
kodzieła. Sam podejmował u siebie Jana Matejkę i Henryka Sienkiewicza.
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W 1861 r. odnowił murowaną kaplicę i dokonał aktu poświęcenia. 
Na nabytym gruncie prowadził własne gospodarstwo, w którym nie za
brakło stodoły, stajni, chlewu, ale znalazło się miejsce na ogród, kawałek 
lasu i pastwiska.

Wielką wagę przykładał do edukacji dzieci i młodzieży. W 1857 r. 
założył szkółkę w Olczy i przez pierwszy rok sam ją finansował. Kolejną 
szkołę utworzył w Kuźnicach. Wystarał się o środki finansowe z urzędu 
powiatowego gmin Zakopane i Kościelisko. To w tej szkole młodzież 
mogła się uczyć pisania, czytania, rachowania, śpiewu, a rełigii uczył sam 
ks. Stolarczyk.

Prawdziwą kopalnią wiedzy na temat Zakopanego jest kronika pa
rafialna założona przez ks. Józefa Stolarczyka w 1848 r. Kronika pod 
tytułem Liber memorabilium swe historia Parochiae ab 1848 zawierała wiele 
ciekawych informacji na temat mieszkańców Zakopanego i sporadycznie 
odnotowywała osiągnięcia taternickie ks. Stolarczyka. Została opubliko
wana w „Roczniku Podhalańskim” w latach 1914—1921.

Ks. Stolarczyk wychowywał młodzież poprzez organizację uroczy
stości patriotycznych. Ten okres obfitował w dramatyczne wydarzenia. 
Szczególnym echem odbiły się w Zakopanem wydarzenia 1861 r. z War
szawy czy wybuch powstania styczniowego w 1863 r. Nie zapomniano 
także o rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Zainicjował odlanie krzy
ża z koroną cierniową, co miało symbolizować zniewolenie Polaków pod 
zaborami.

W roku 1865 otrzymał godność kanonika. Zainteresowanie problema
tyką tatrzańską zaowocowało zaproszeniem do członkowstwa w Komi
sji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego. Wspierał prace nad ustawą 
o ochronie kozicy i świstaka. Ustawa ostatecznie została podjęta przez 
Sejm Krajowy w 1869 r. W 1867 r. wchodzi do rady Gminy Zakopane.

Wielkim pragnieniem ks. Stolarczyka była podróż do Ziemi Świętej. 
Ten cel udało mu się osiągnąć i wyruszył w podróż 5 marca 1870 r. Trasa 
wiodła przez Wiedeń, Triest do Aleksandrii. W Gizie wspiął się na pira
midę Cheopsa. W Ziemi Świętej odwiedził Jerozolimę, Samarię, Nazaret, 
Górę Tabor, Kafarnaum i Tyberiadę. W drodze powrotnej przez Dama
szek, Bejrut dotarł na Cypr. Następnie przez Rodos, Lemnos, Konstanty
nopol dotarł do Grecji, gdzie wspiął się na górę Athos. Następnie przez 
Korfu dotarł do Włoch. Zwiedził Neapol, Rzym, Watykan i Wenecję. 
Następnie przez Wiedeń dotarł po 3 miesiącach szczęśliwie do Polski.
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W 1863 r. zbudował obok kościoła wolnostojącą drewnianą kaplicę.
Ks. Józef Stolarczyk był jednym z najwybitniejszych taterników swo

jej epoki. W wyprawach towarzyszyli mu najwybitniejsi przewodnicy ta
trzańscy, jak np.: Jędrzej Wala, Szymon Tatar, Wojciech Ślimak, Wojciech 
Roj. Brał udział w wyprawach Tytusa Chałubińskiego i rodu Homolac- 
sów. Do jego najwybitniejszych osiągnięć należy zaliczyć zdobycie nastę
pujących szczytów:

■ Łomnica (1850 r.)
■ Baranie Rogi - I wejście (1867 r.)
■ Lodowy - III wejście (1867 r.)
■ Gerlach — VIII wejście (1874 r.)
Nazwiskiem księdza nazwana jest przełęcz pomiędzy Czarnym 

Szczytem a Baranimi Rogami (Przełęcz Stolarczyka).
Z wyprawy na Gerlach zachowały się wspomnienia pt. Wycieczka na 

s%ę%yt Gerlacha (1875).
3 sierpnia 1873 r. był uczestnikiem spotkania u właściciela dóbr za

kopiańskich Eichborna. Na tym spotkaniu zapadła decyzja o powołania 
Towarzystwa Tatrzańskiego. Ks. Józef Stolarczyk był jednym z aktyw
niejszych członków TT.

Kiedy nie mógł się już wspinać, to podejmował ze swym kościelnym 
wycieczki do szałasu w Dolinie Gąsienicowej. Popularyzował wiedzę 
o Tatrach. Zapraszał inteligencję do Zakopanego, przez co sława Zako
panego promieniowała na całą Polskę. Doradzał, jaką podjąć trasę i pole
cał dobrych przewodników.

W roku 1876 postanowił wznieść nowy kościół. Górale w ramach 
pokuty z kamieniołomów zwozili materiał na fundamenty. Niestety nie 
doczekał konsekracji kościoła.

Towarzystwo Tatrzańskie w 1883 r. obdarzyło ks. Józefa Stolarczyka 
godnością Członka Honorowego. Proboszczem łącznie był przez 45 lat. 
Zmarł 6 lipca 1893 r. Pochowany został na Pęksowym Brzyzku. W Zako
panem znajduje się ul. Ks. Józefa Stolarczyka, która łączy ul. Kasprusie 
z ul. Kościeliską.

Ks. Józef Stolarczyk z pewnością był jedną z najbardziej zasłużonych 
osób dla Zakopanego. Jego szerokie zainteresowania i zakres podejmo
wanych działań na trwale zapisały się w historii Zakopanego i Podhala.





Stanisław Wasilewski

Wspomnienia 
z Klubu Włóczęgów

Ule ego qui fuerim, tenerorum lusor amorum, 
Quem legis, ut noris, accipe posteritas.

Ovidius

Tę część moich wspomnień rodzinnych poświęcam początkom i dzie
jom mego małżeństwa. Piszę je w styczniu 2008 roku, w czasie pobytu 
w Radości pod Warszawą, w domu mej Córki Elżbiety Majkowskiej, po 
przekroczeniu latem 2007 r. dziewięćdziesiątego roku życia. A więc z bo
gatą perspektywą spojrzenia wstecz na przeżyte lata, z dojrzałą refleksją 
i zdolnością do jeszcze większego docenienia wszystkich zdarzeń, war
tości, dobra i piękna doznanych w toku tych przeszło sześćdziesięciu lat 
wspólnego życia w jednej spójnej rodzinie. Za wszystko to dziękowałem 
Bogu i Bliskim moim podczas pięknej uroczystości jubileuszu dziewięć
dziesięciolecia, który latem 2007 r. zorganizowały moje Dzieci (30 czerw
ca) w Tatrach, na Rusinowej Polanie, z Mszą św. w kaplicy na Wiktorów- 
kach oraz wspólną wieczerzą w schronisku na Głodówce, skąd roztacza 
się jeden z najpiękniejszych widoków na łańcuch górski Tatr — od Biel
skich, przez grupę Łomnicy, Lodowy, Gerlach, Wysoką, Rysy, Mięgusze, 
Wołoszyn, Koszystą — aż po ginące w oddali Tatry Zachodnie.

Rozmyślając nad biegiem lat i zdarzeń, zdałem sobie sprawę, że nie 
pojawiają się one „z niczego”, że się wysnuwają jedne z drugich z nieubła
ganą konsekwencją i logiką wzajemnej zależności, że nie byłoby jednych 
bez drugich, bez wcześniejszych uwarunkowań, zdarzeń, faktów, bez ko
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lejnych faz w rozwoju i przemian stanów duszy, pojęć, potrzeb, które ob
lekają się z biegiem czasu w nowe wydarzenia, nowe spotkania z ludźmi, 
nowe spojrzenia i odczucia — słowem: w nowe życie.

[•••]
Drugim polem mego zaangażowania było członkostwo (od 1936 

roku) w Akademickim Klubie Włóczęgów Wileńskich (AKWW), zało
żonym w 1924 r. przez Teodora Nagurskiego i Wacława Korabiewicza. 
Nie będę wyłuszczał dziejów Klubu i charakteryzował jego życia — zrobię 
to we fragmencie, który napiszę o wcześniejszym okresie życia (1935— 
1937), a zresztą jest już kilka opracowań na temat Klubu. Mądre stoso
wanie się do statutu Klubu i przestrzeganie jego tradycji powodowało, że 
kto przeszedł w czasie studiów przez uczestnictwo w Klubie, zachowy
wał przez dalsze życie poczucie więzi i koleżeństwa, zamiłowanie do wę
drówek i bliskości z przyrodą, zrozumienie dla racji innych w sprawach 
dyskusyjnych, poczucie humoru, swego rodzaju dzielność i fantazję przy 
napotkaniu przeciwności losu lub zadań życiowych.

W owym czasie (1938 r. i wcześniej) Teodor Nagurski był wicepre
zydentem miasta [Wilna - przyp. red.], a do jego kompetencji należało 
rządzenie budżetem i finansami miasta, co robił znakomicie (po wojnie 
analogicznie w Łodzi), zaś Wacław Korabiewicz jako oficer i lekarz pły
wał na polskich statkach oceanicznych, a jego dodatkowe zainteresowa
nia kierowały się ku etnologii i kulturze ludów, zwłaszcza Czarnej Afryki. 
Inni seniorzy klubu, nazywani „Ojcami”, zajmowali stanowiska zawodo
we i nie tracili kontaktów z klubem.

W owym czasie (1938) niby skromny, ale bezcenny dla nas, majątek 
Klubu stanowiły dość wysłużona kanadyjka (ze sławnych wypraw Kilo
metra - Korabiewicza i innych), 14 kajaków stacjonujących na przystani 
AZS-u na Antokolu, 6 namiotów dwuosobowych (z podłogą, szytych 
przez Kazimierza Rajszysa, przystaniowego AZS-u), 6 (może więcej) par 
nart i 6 par butów narciarskich (prócz własnych niektórych członków), 
oprócz tego szereg map, zwłaszcza Wileńszczyzny, niewielka bibliotecz
ka, wyposażenie dwóch sal klubowych w lokalu na Bakszcie (ul. Sawicz 
15), sprzęt sportowy do siatkówki, piłki nożnej i ping ponga.

Kolejnym prezesem Klubu („Wygą”) był wówczas Roman Mongird, 
student prawa, w nomenklaturze klubowej - „Chrzan” (etymologia każ
dego przezwiska była zupełnie różna...). Ja („Solipsa”) i „Wałkoń” (Tade
usz Ginko, w czasie okupacji lekarz, szef służby sanitarnej II Zgrupowa
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nia Armii Krajowej, po wojnie znakomity profesor chirurgii i prorektor 
Akademii Medycznej w Katowicach) należeliśmy do Rady Klubu.

Po okresie lat 1936-37, kiedy część nowych członków zyskał Klub 
przez akces absolwentów z lat 1935 i 1936 Gimnazjum im. Kr. Zygmunta 
Augusta (T. Ginko, St. Wasilewski, E. Berc, K. Wieczffiński, St. Janas, 
T. Łoś, J. Putiatycki, E. Kulewski, R. Mongird; był to zapewne wynik 
rozmów i zachęty ze strony dotychczasowych członków Klubu z tegoż 
Gimnazjum, jak J. Wierzbickiego, B. Nagurskiego, Z. Ruszczyca, Żyliń
skiego). W latach 1937 i 1938 pojawili się dalsi nowi członkowie z innych 
źródeł, a również z młodszych roczników studentów medycyny i innych 
wydziałów USB, a więc: Feliks Mancewicz, Konrad Dobrski, Pińczo, Sta
nisław Tumiłowicz, Suryn, Aleksy Pytel, Kazimierz Błażejewicz, Janusz 
Kożan, Janek Kondrat, Oleg Kuchta. Wspominam o tym dlatego, że ma 
to wpływ (znaczny!) na moje dzieje.

Otóż Feliks Mancewicz, student Wydz. Sztuk Pięknych, bratanek sto
matologa prof. Mancewicza, pochodził rodowo z Podlasia, a w Wilnie 
mieszkał na stancji prywatnie. Jeżdżąc w swe strony rodzinne, poznał 
i pokochał z wzajemnością bardzo urodziwą nauczycielkę, kierowniczkę 
szkoły w miejscowości Swirydy, położonej na zachód od Bielska (Pod
laskiego) i Brańska. Kandydatka na żonę była z pochodzenia Węgierką, 
osobą samotną, i podobnie jak Mancewicz nie miała oparcia w domu 
rodzinnym w miejscu pracy i pobytu.

Klub tedy zaoferował młodym, że wesele po ślubie odbędzie się w sie
dzibie Klubu. Istotnie, w dniu ślubu (chyba był on w kościele Wszystkich 
Świętych) cały nasz Klub, jak stał, in completo, stawił się na uroczystość, 
każdy z nas z pękiem kwitnącej mimozy (jako że to było chyba w lutym 
1938 roku). Fotografia z tego ślubu to jedyne całkowicie kompletne zdję
cie Klubu w całości!

Wesele w pokojach Klubu miało zaskoczyć nowożeńców dowcipnym 
darem, mianowicie ufundowanym dla nich dwuosobowym namiotem, któ
ry stał rozpięty na podłodze w drugim, zamkniętym na razie, pokoju klu
bowym. Oczywiście po przemówieniach, życzeniach i toastach zdumionym 
nowożeńcom kazano, po otwarciu drzwi, „zasiedlić” namiot i zamknąć go 
od wewnątrz! Śmiechu i radości było co niemiara, po czym powróciliśmy 
do suto zastawionych stołów. Zdjęcia z tej uczty weselnej są dziś prawdo
podobnie w Ossolineum we Wrocławiu, gdzie dr Aleksander Srebrakowski 
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umieścił dotąd zebrane wszelkie gromadzone przezeń pamiątki, akta i fo
tografie Klubu Włóczęgów (on sam urodził się już po wojnie na Ziemiach 
Odzyskanych, ale ma za sobą jako historyk wiele zasług w śledzeniu i publi
kowaniu dziejów Klubu Włóczęgów, m.in. publikacje oraz 3 lub 4 wystawy 
tematyczne: Wrocław, Pułtusk, Biblioteka Narodowa w Warszawie).

Jeszcze przed swym weselem Mancewicz (w Klubie „Podstoli”) zachę
cał mnie do zwiedzenia Podlasia, jako krainy pełnej spraw do odkrycia, 
gdyż obok krajobrazu jest tam sporo zabytków, ciekawe są obyczaje, tra
dycje, język, folklor. Jako że miałem za sobą liczne dalekie a oryginalnie 
pomyślane włóczęgi krajoznawcze, zmobilizowałem się do zaplanowania 
na najbliższe ferie wielkanocne długiej włóczęgi pieszej na Podlasie i Pole
sie. Trasą zamierzałem objąć tereny Podlasia, środkowego Bugu, Puszczy 
Białowieskiej i Różańskiej, rzeki Jasiołdy i terenów poleskich na północny 
wschód od jej biegu. Ten pomysł uznano nawet w Klubie za ekscentryczny, 
ale w pełni oryginalny („Solipsa poszedł w kwietniu na Polesie słuchać jak 
trawa rośnie”).

Pomysł zrealizowałem w dniach 12-26 kwietnia 1938 roku (15 dni), 
przechodząc pieszo 571 km. Trasa: Bielsk - Brańsk — Świrydy - Rudka - 
Boćki - Drohiczyn - Sarnaki - Mielnik - Wysokie Litewskie - Peliszcze 
- Kamieniec Lit. - Puszcza Białowieska (część południowa) - Białowieża - 
Rezerwat ścisły - Puszcza (cz. północna) - Łysków - Porozów - źródliska 
Jasiołdy - Piaski - Bezdzież - Chomsk - Motol - Mołodów - Łohiszyn 
— Chotynicze - Hancewicze. Część początkową włóczęgi odbyłem w to
warzystwie Mancewicza (Świrydy - Rudka - Boćki), korzystając z noclegu 
w Swirydach oraz w Rudce u Jego wuja, tamtejszego proboszcza. Nato
miast w Peliszczu spędziłem Święta Wielkanocne w domu mego kolegi 
szkolnego Kazika Wieczffińskiego (po wojnie docent chemii na Politech
nice Warszawskiej), gdzie Jego ojczym był kierownikiem 7-klasowej dużej 
szkoły powszechnej.

W czasie studiów oraz uczestnictwa w Klubie Włóczęgów stale kon
taktowałem się z moim kolegą od pierwszej klasy gimnazjum, Tadeuszem 
Ginko [...], wszechstronnie uzdolnionym i zacnym człowiekiem. [...] róż
ne działania o charakterze społecznym zaczęły nas łączyć już w starszych 
klasach gimnazjum i trwały nadal po maturze w różnych akcjach, tak, że 
nie traciliśmy się z oczu, stale się spotykaliśmy, szczególnie po wstąpieniu 
do Klubu Włóczęgów, gdzie byliśmy stale na środowych zebraniach, na 
niedzielnych wycieczkach.
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Latem 1936 roku odbyliśmy wspólnie długą, (miesięczną) wyprawę 
pieszą i kajakową. Przebyliśmy ogółem 700 km przez Nowogródczyznę; 
pieszo: Hołówkowo — Czombrów - Świteź - Tuhanowicze — Worończa 
- Rajcza — Nowogródek — Nowojelnia, i wodą: Mołczadka — Niemen — 
Grodno — Kanał Augustowski — jez. Sajno — Augustów — jeziora aż do 
Serw — całość jez. Wigry (3 dni!) — Czarna Hańcza, jej starorzecza — Ma
rycha - Szlamica — Niemen pod prąd - Grodno.

[••■]

Od powrotu z włóczęgi poleskiej nęciła mnie myśl o jeszcze dalszej 
wyprawie: poznania i zwiedzenia tajemniczych dla nas Wilnian, a da
lekich Karpat Wschodnich: Huculszczyzny, Czarnohory, Gorganów... 
Brzmiało to wszystko egzotycznie, ale nieodparcie nęcąco! Wiedziałem, 
że to projekt śmiały — odległość i koszty dojazdu, konieczność namiotu, 
by zapewnić niezależność od sieci schronisk i zmniejszyć koszty, rozpla
nowanie etapów, zaopatrzenie w mapy i przewodniki, racjonalne obuwie 
i odzież, zabezpieczenie przed deszczem i zimnem... Wreszcie — dobór 
towarzyszy włóczęgi, zarówno pod względem sił, chęci zwiedzania, od
porności na trudy, gotowości na zdarzenia, przeciwności lub niewiado
me. Wiedziałem, że w grę wchodzą tylko towarzysze odporni i pewni, 
że rzecz jest nie dla wszystkich. Zwierzyłem się „Podstolemu”, zapropo
nowałem im obojgu [jemu i jego żonie - przyp. red.] udział w wędrów
ce, a sam... pomyślałem .... o Izie! Już wkrótce rozwinąłem przed Nią 
ów nęcący projekt, zapraszając Ją na kajakową wycieczkę w górę Wilii 
w pogodny dzień (zapewne w niedzielę). I proszę sobie wyobrazić: Iza 
się zgodziła! Zastrzegła tylko, że powinna uzyskać zgodę Rodziców, dla 
których góry również były rzeczą nieznaną, a bezpieczeństwo córki — naj
ważniejsze. Iza nie znała gór, więc pociągała Ją ta nowa przygoda; o mnie 
wiedziała, że jestem zrównoważonym a doświadczonym wędrowcem, że 
w czteroosobowej grupie damy sobie radę, i pewno doceniła, że przy nie
długiej znajomości potrafiłem trafnie ocenić Jej dzielność i zaufanie we 
własne siły. Wędrówkę mieliśmy rozpocząć 4 lipca (1938) od spotkania 
w Delatynie nad Prutem, dokąd Iza miała przyjechać koleją w południe 
po dłuższej podróży z Wilna przez Lwów. W międzyczasie okazało się, 
że „Podstoli” z żoną nie mogą wziąć udziału w wędrówce po Beskidach, 
gdyż żona „Podstolego” spodziewa się dziecka. Ta zmiana nie wpłynęła 
na decyzję Izy, by powędrować w nieznane jej góry.
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Ja zaś z chęci poznania nowych dla mnie terenów i dla zmniejszenia 
kosztów podróży umyśliłem poprzedzić beskidzką, wędrówkę — dziesię
ciodniowym pieszym poznaniem południowej części Wołynia oraz Po
dola — od Ostroga przez Gołogóry, Krzemieniec, Wiśniowiec, Zbaraż, 
Miodobory, Satanów nad Zbruczem, jar Seretu, Czortków, Zaleszczyki, 
jar Dniestru, Uścieczko, Czerwonogród, Horodenkę, turnie w Głuszko- 
wie, Gwoździec, Kołomyję, Tłumaczyk, Delatyn (razem 424 km, 24.06.— 
4.07.1938, na ogół w dużym upale...)

I tak, dotrzymując umówionego terminu, spotkaliśmy się z radością 
w południe 4 lipca 1938 roku przy pociągu, który nadjechał do Delatyna. 
Każde z nas miało plecak, solidne buty, ja nadto mapnik z kompletem map 
WIG’u na całą trasę (doskonałe „setki”). Iza przywiozła wypożyczony 
przeze mnie dwuosobowy namiot „klubowy” (domkowy, zapinany, z kom
pletem kijków i śledzi, z impregnowaną podłogą. Kijki były z bambusa, 
skręcane na okucia mosiężne, łatwe w montażu i dosyć lekkie). Miałem też 
przewodnik H. Gąsiorowskiego po Czarnohorze i Beskidzie Huculskim, 
bardzo sumienny, wydany przez Gł. Księgarnię Wojskową w 1934 roku. Ja 
miałem ponadto obszerną, podgumowaną od spodu, dobrą pelerynę typu 
oficerskiego (kupioną za pieniądze z korepetycji!), oczywiście w kolorze 

„ochronnym” (zielonkawym), Iza zaś lekką, ale również nieprzemakalną, 
pelerynę (czy też płaszcz) pożyczoną od koleżanki [...]. To wyposażenie 
ogromnie nam się przydawało w przypadku obfitych burz, jakie czasem 
nas spotykały w dzikim górskim terenie, ale również podczas noclegu 
w namiocie jako dodatkowa ochrona przed zimnem. Mieliśmy bowiem 
tylko jedną cienką derkę, no i „treningówki” jako względnie ciepły ubiór 
na noclegi. Bagaż uzupełniał kocher na denaturat oraz niezbędny, niewiel
ki zapas chleba, tłuszczu, cukru, czasem kupionej na połoninach „kułeszy” 
(gotowana kasza kukurydziana) ze śmietaną (jak się dało).

W sumie — dawaliśmy sobie radę (namiot ważył ok. 3,5 kg + kijki, śle
dzie), jeśli idzie o ciężar i staraliśmy się mieć tylko to, co konieczne (kub
ki, bieliznę na zmianę, ręczniki, przybory toaletowe, aparat fotograficzny 
[...]). Oboje stale i od paru lat udzielaliśmy korepetycji, uzupełniając te 
skromne dochody niewielką pomocą z domu rodzinnego.

Najpoważniejszą pozycją wydatków były oczywiście koszta podró
ży koleją z dalekiego Wilna. W sumie, jak obliczyliśmy, wydawaliśmy na 
utrzymanie średnio jedną złotówkę dziennie na osobę (w tym niekiedy 
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tabliczka czekolady!). Najczęstsze menu to rosołek z kostki Maggi (wie
czorem herbata) oraz chleb ze smalcem. Na wymyślniejsze potrawy brak 
było produktów i czasu, a pajda ciepłej kułeszy z cukrem i śmietaną to już 
było większe szczęście. Mimo to Iza po zakończeniu wyprawy wyglądała 
jak opalony pączek w maśle, jak stwierdzili koledzy na obozie w Chęci
nach, dokąd pojechała.

Na szczegółowy opis czterotygodniowej wędrówki trzeba by osob
nego opracowania. Ufam, że i na to przyjdzie czas (mam codzienne no
tatki!) [niestety, opis ten nigdy nie powstał... — J.W.]. Teraz jednak scha
rakteryzuję ogólnie trasę i charakter gór. Wybór przejść był świadomy, 
przewidywał poznanie najważniejszych partii Beskidów Wschodnich 
w zrównoważonej proporcji. Poznaliśmy więc doliny najważniejszych 
rzek Huculszczyzny: Prutu, Czarnego i Białego Czeremoszu, i to nie
mal w całości ich biegu. Byliśmy w ważniejszych i charakterystycznych 
miejscach rozsiedlenia Hucułów, jak dolina Pistynki, Kosów, Kuty, oko
lice Jaworowa, Uścieryki, Krzyworównia, Hryniawa, osiedla w dolinach 
Czeremoszów, Prutu, Beskidy Huculskie, Połoniny Hryniawskie, Pnewie, 
Góry Czywczyńskie, klauzy rzeczne na Białym Czeremoszu (Perkałab) 
i Czarnym (Łostun), grzbiet Czarnohory, przepiękne lasy („basztynnyk”) 
na Hostowcu, Czarnej Dukoni, Prełucznym, Pożyżewskiej, na Dobo- 
szance, Ruszczynie, nad Salatrukiem, limby na stokach Sywuli, a dalej 
Gorgany od Chomiaka i Siniaka po Grofę i Mołodę, wreszcie doliny po
granicza Gorganów i Bieszczadów Wschodnich aż po Sławsko i Skole 
(słynne tereny narciarskie i łowieckie).

Dodać trzeba, że na obszarze ściślejszej Huculszczyzny, to jest mię
dzy Białym Czeremoszem a Prutem, poza dolnym biegiem rzek, w głębi 

„interioru”, a zwłaszcza przy wędrówce grzbietowej, zupełnie nie było 
sklepów i szanse nabycia w drodze produktów, nawet chleba, prawie nie 
istniały. Hucuł podczas wypasu na połoninie żywił się „kułeszą”, czy
li uwarzoną w dużym kotle kaszą kukurydzianą, jedzoną w najlepszym 
razie jako ciepła skiba ze śmietaną. Nabiał był na miejscu, gdyż wypas 
dotyczył głównie krów i wołów, w mniejszym stopniu owiec; chleb czy 
słonina był to zapas pasterzy zabierany ze sobą z siedzib w dolinach. Po
wszechny obyczaj żywienia się kukurydzą (zmieloną na mąkę) pogłębił 
się od czasu wojny światowej, gdy to linie frontu odcięły Huculszczyznę 
na długo od bogatszego w zboże Pokucia. Nadto nie była też możliwa 
w warunkach górskich (klimat, pasza) ani rozpowszechniona hodowla 
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świń - kartofli na Huculszczyźnie nie uprawiano, przeważały lasy i po
łoniny, pól ornych nie było, dom stał co najwyżej wśród łąk leśnych, bo 
zbiór siana zapewniał bydłu przetrwanie zimy.

Cytuję powyższy „wycinek” naszych spostrzeżeń poczynionych pod
czas długiej wędrówki, by przykładowo wskazać, jak wspólne zetknięcie 
się z tylu nowymi warunkami czy faktami na nieznanym dotąd terenie 
podświadomie budowało w nas wspólne doświadczenie, wspólny zasób 
wrażeń, niepostrzeżenie zbliżało nas ku sobie. Te moje refleksje, z per
spektywy lat, usiłują odpowiedzieć na własne pytanie, dlaczego ta nasza 

„wielka wędrówka” miała tak nierozpoznany wówczas wpływ na przy
szłe w następnym roku „odkrycie”, że oto jest ów właśnie człowiek, taki, 
o którego chodzi — jedyny i najważniejszy.

A tymczasem, w owym lipcu 1938 r., wędrowaliśmy przez ów świat cu
dów, spotykając codziennie nowe frapujące wrażenia, i to wszelkie: wzro
kowe, widokowe, słuchowe. Ba! Oddechowe nawet. Prześliczne widoki, 
rzeczne bystrza i szypoty, drogi nadbrzeżne ledwie z trudem chronione 
od rwącego nurtu przez drewniane bale, wśród nawisających podciętych 
zboczy gęstego lasu, szum i zapach leśnego powietrza i czystej wody, wę
drówki do siedzib ludzkich, łąk, wyżej na połoniny odwiecznym płajem, 
często wąskim na dwie stopy śladem, używanym od wieków (także konno) 
przez pokolenia Hucułów, a łączącym jak najmądrzej doliny, osiedla, pa
stwiska, łąki wśród lasów, wreszcie połoniny na rozległych pasmach naj
wyższych. Prześliczne potoki i wodospady, cudowne lasy, obronne sadyby 

— owe „grażdy” chroniące za czworokątną palisadą rozległą chatę, stodołę, 
oborę, spichlerze, cały dobytek Hucuła; „zimarki” na połoninach u gór
nej granicy lasu, skąd zimą na saniach zwożono zapasy siana dla bydła 
i gdzie przezimowywano owce. Przemyślne „klauzy” - budowle z drewna, 
utrzymujące w górze rzeki potężny zapas wody, by, nagle go spuszczając, 
umożliwić spław spiętrzoną rzeką przygotowanych tratew („daraba”) ze 
ściętymi pniami, pędzących szalonym nurtem ponad bystrzami i progami, 
prowadzonych niezawodną ręką przez nieustraszonych śmiałków. Ubiór 
Hucuła i Hucułki, zdobiony haftem i naszyciami, dostosowany do klimatu, 
pracy, ruchu czy wędrówki to celowy wytwór odwiecznego doświadczenia. 
Zachowanie, relacje do ludzi, swoich i obcych, rozważne, pełne godności, 
ale i pewności siebie. Przepiękny i wrodzony talent zdobniczy, potrzeba 
piękna, wyrażona stokrotnie w haftach, wyrobach z drewna, metalu, skóry, 
w meblach, budowie chat i świątyń, wytworach ceramicznych, pamiątko
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wych, w wyjątkowo pięknych i niepowtarzalnych pisankach (oglądaliśmy 
całe zbiory u zamiłowanych zbieraczy).

Z wędrówek szczytami natomiast przynieśliśmy niezrównane wi
doki z Czywczyna czy Czarnohory na stronę również rumuńską czy 
(wówczas) Rusi Podkarpackiej — na morze szczytów Alp Rodniańskich 
(Marmaroskich), na owe Torojagi, Farchaule czy Pietrosy, a z Doboszan- 
ki czy z Sywuli na Swidowiec i Połoninę „Czarną”. Po „naszej” stronie 
przepastne stoki kotłów lodowcowych u stóp Czarnohory, owe „Kizi 
Uwłohy”, „Szpyci”, turnie i jeziorka (u stóp Turkuła - Jeziorko Niesamo
wite, najzimniejszy nasz nocleg na wys. przeszło 1700 m n.p.m.). A potem, 
w Gorganach, owe stożki piargów do pokonania na Siniaku, Chomiaku, 
Gorganie, a na Sywuli, Konusiakach, Koniu Grofeckim, Grofie rozle
głe pola potężnych (2 x 3 m) „materaców” kwarcytowych, przez które 
wędrować trzeba było, balansując jak baletnica po ukośnym kancie, by 
nie ześlizgnąć się boleśnie po przechylonej a szorstkiej powierzchni. No 
i limby pod Sywulą — przepiękne; i widoki bezkresne na „Płytę Podolską” 
w oddali. I znowu dalszy marsz dolinami ku Sławsku, wśród uroczych la
sów i wspaniałych, rozległych łąk na stokach, ulubionym terenie narciar
skich wypraw Iwowiaków. A wreszcie sama „warstwa nazewnicza” owej 
wędrówki — egzotyczna, dźwięczna, brzmiąca jak muzyka: owe nazwy 
wsi, osad, rzek, potoków, wodospadów, gór i połonin: Ardżeluza, Ga- 
dżyna, Smotrec, Brebenieskul, Hramitny, Probijna, Prełuczny, Dzembro- 
nia i setki innych — wszystko ponętne, zaciekawiające, urocze a pradaw
ne, jak uskładane w skarbiec świadectwa przeszłości, dzieje owej krainy 
i ludu o niejasnej, mieszanej proweniencji, ludzi wrośniętych w ziemię, 
w lasy i wody, żyjących za pan brat w mądrej symbiozie i współzależności 
z przyrodą, klimatem, słońcem i śniegiem.

Cóż dziwnego, że ta kraina zyskała sobie zapamiętałych miłośników 
i stała się nieodparcie cenna dla wielu z dala!

W Sławsku rozstaliśmy się po czterech tygodniach chłonięcia tych 
wszystkich wrażeń.

[•••]

Suma wspólnych wrażeń oddziaływała niewątpliwie głębiej, niż się 
to przejawiało. Przez całą wędrówkę utrzymywało się przyjazne koleżeń
stwo, wzajemne zaufanie; z mojej strony silne poczucie odpowiedzialności 
za trafny wybór drogi, za ocenę trasy i dystansu pod względem wysiłku 
i zmęczenia, za wybór miejsca właściwego na nocleg czy rozbicie namiotu.
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Wspólnie decydowaliśmy o porze posiłku, co jemy, co dokupić, ela
stycznie podchodziliśmy do dysponowania czasem, kiedy się zatrzymać, 
kiedy odpocząć, kiedy zbierać w lesie wspaniałe poziomki: prowadziliśmy 
chętnie w dzień lub przed zaśnięciem długie rozmowy na wszelkie tema
ty. Iza chętnie nuciła lub śpiewała podczas postojów popularne piosen
ki, była pogodna i nasz wzajemny stosunek był niejako „autonomiczny”, 
nie było między nami tematów spornych, ani poważnych ani doraźnych. 
Byliśmy dla siebie wzajemnie lojalni, wcale nie obcy, najzwyczajniej deli
katnie przyjaźni, z odcieniem sympatii i zrozumienia. Słowem: byliśmy 
rzadko spotykaną parą ludzi niezależnych, osobiście wolnych i swobod
nych, ale chętnie podzielających te same trudy i te same wrażenia.

[■••]
Popularnym terenem narciarskim, zresztą dla wielu Wilnian, były tzw. 

Rowy Sapieżyńskie, urozmaicone wzgórza i doliny powyżej dzielnicy An- 
tokol, wśród lasu, z interesującymi spadkami i zjazdami. Tam to w Sylwe
stra 1938 urządzono nocną eskapadę Klubu, by świętować Nowy Rok na 
szczycie wzgórz, przy zapalonych świeczkach wetkniętych w łapy śniegu 
na bujnych gałęziach świerków. Zjazd stamtąd ku miastu był kilkuki
lometrową tzw. „szosą strategiczną”, a dalej, przy dobrym śniegu, po
mknęliśmy do śródmieścia równie długą ulicą Antokolską i Kościuszki, 
by wreszcie grubo po północy wkroczyć ostentacyjnie w oszronionych 
buciorach narciarskich na wytworny bal noworoczny w salonach Pałacu 
Tyszkiewiczowskiego na Arsenalskiej. Była to oczywiście demonstracja 
naszego dystansu do mieszczańsko-korporanckiego stylu zabaw i modelu 
spędzania wolnego czasu przez ówczesne „towarzystwo”.

Nie brakło i innych inicjatyw równie oryginalnych. Nocne eskapady 
miały już swoją niezłą tradycję w Klubie. Zwykle pomysł pochodził od 
kogoś, kto w daną niedzielę miał inne zajęcia, więc wołał noc przezna
czyć na kontakt z naturą, rzucał myśl i znajdowali się zwykle chętni do 
takich niebanalnych wycieczek.

Więc w początkach stycznia 1939 Andrzej Święcicki („Poprzek”) za
proponował Zosi Wierzbickiej (prezesce „Łazanek”) i mnie (jako znane
mu w Klubie z aktywności wędrowcowi) zimową, kilkudniową wyprawę 
narciarską do Puszczy Ławaryskiej i dalej. Pomysł chwycił i 6 stycznia 
wysiedliśmy o zmroku na skraju Puszczy, na stacji Kiena, by po prze
kroczeniu mostem nurtu Wilenki (tam głębokiej, puszczańskiej rzeki) 
wkroczyć przy księżycu na tereny puszczy, którą mieliśmy przeciąć całą 
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kilkunastokilometrowym marszem narciarskim na północ do upatrzone
go noclegu w majątku Korejwiszki (zdaje się, że znajomych Zosi). Wraże
nia narciarskie były nietypowe, w niepewnym oświetleniu nocnym nawet 
niewielkie nierówności terenu były niespodzianką i trzeba było bardzo 
zdecydowanie stać na nogach, aby utrzymać tempo marszu wśród ośnie
żonych świerków. Puszcza była lekko sfalowana, w wyższych partiach le
żało wśród lasu rzadko odwiedzane jezioro Byk. Do Korejwiszek, na pół
noc od Puszczy, dotarliśmy po intensywnym marszu późnym wieczorem, 
ale dom był przygotowany na gości, a trzy urodziwe córki pani domu 
(zwane u nas „Korejwiszanki”), zaciekawione przybyszami, z radością 
gościły nas wieczerzą. Nazajutrz zrobiliśmy niezłą pętlę narciarską po la
sach i przysiółkach, przekraczając dwukrotnie po lodzie zamarzniętą Wi
lię i penetrując tereny na północ od niej. Po powtórnym noclegu w Ko- 
rejwiszkach 8 stycznia całodziennym marszem dotarliśmy przez lasy do 
Nowej Wilejki, skąd wieczornym pociągiem do Wilna. Cała ta wyprawa 
to 80 km ruchu na świeżym, leśnym powietrzu. Z dwiema z tych panien 
Markiewiczówien („Korejwiszanek”) jeszcze nieraz mieliśmy (również 
po wojnie) kontakty.

Dziękuję serdecznie drowi Janowi Wasilewskiemu
Zą udostępnienie do publikacji 

tych przedwojennych wspomnień Ojca 
— Barbara Morawska-Nowak



Janusz Eksner

Przed operacją

błądzę 
po szpitalnym 

korytarzu 
jutro 

skalpel chirurga 
wedrze się 
w okolice 

mojego serca 
podobno 

ryzyko 
jest niezbyt

•wielkie 
ale czas nagli 

w domu 
zostawiłem 

idealny porządek 
właściwie 

to pozostał mi 
tylko rachunek 

sumienia 
boję się 

czarnobiałe 
obrazki 

z przeszłości 
natrętnie 
stają mi 

przed oczyma 
może kogoś 

skrzywdziłem 
może wziąłem 
i nie oddałem 

nie potrafię 
rozjaśnić 
mroków 

niepamięci 
to co było 
nieważne 
staje się 
ważne 

zapomniane 
powraca 

jakby było 
wczoraj 

ci których 
spotkałem 

na swojej drodze 
nawet jeżeli

nieżyją 
ustawiają się

w kolejce 
każdy chce mi 
coś powiedzieć 
zatykam uszy 

boje się 
coraz bardziej 
na szczęście 

siostra w bieli 
przywołuje mnie

ipodaje 
środek nasenny
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Wojciech Gąsienica Byrcyn

Polowace zdobywcami 
tatrzańskich szczytów

Z
najomość łowisk zawsze stanowiła ważną praktyczną wiedzę lu
dzi pozyskujących dziką zwierzynę. Istotne było ich zasiedlenie 
I przez użyteczne gatunki. Następnie znajomość ostoi z miejsca
mi żerowania, odbywania godów, rozrodu, wychowywania potomstwa 

i innych. Do łowisk tatrzańskich, oddalonych od miejsc zamieszkania 
należało znać trasy umożliwiające dotarcie. Ważne były ukrycia służą
ce podczas niekorzystnych warunków pogodowych, a przede wszystkim 
umiejętność radzenia sobie w zróżnicowanym terenie górskim.

Rejon Podtatrza po same Tatry penetrowany był już w czasach prehi
storycznych1. Ślady osadnictwa grup łowieckich znane są choćby z okolic 
Tatrzańskiej Polanki na Liptowie, z Jaskini Bielskiej czy z rejonu Białe
go Potoku u wylotu Doliny Chochołowskiej i w kilku innych miejscach. 
Ciekawym dowodem penetracji wyższych stref przez łowców są ślady 
ich obecności w okresie neolitu (6,5—3,8 tys. lat temu) w górnej partii 
Doliny Kondratowej (1350 m n.p.m.). Zapewne wcześni łowcy korzystali 
z lokalnych gatunków zwierzyny bytującej w górach. Niemal z pewnością 
można przyjąć, że w pogoni za zdobyczą w Tatrach Bielskich i Tatrach 
Zachodnich sięgali najwyższych przełęczy i szczytów. Umożliwiała je 
większa dostępność w porównaniu do trudniej osiągalnych Tatr Wyso
kich, penetrowanych jedynie w niżej usytuowanych łowiskach. *

' J. Rydlewski, Najstarsze ślady działalności człowieka w Tatrach, „Wierchy” R. 72: 2008.
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Wzrost zaludnienia oraz poziomu rozwoju społeczeństwa w króle
stwach polskim i węgierskim przyspieszyły wykorzystanie terenów gór
skich po naturalną, granicę między tymi państwami. Znacznie wcześniej 
zasiedlone zostały tereny przynależne do Węgier, które władcy nadawali 
już w XIII wieku swoim zasłużonym poddanym u podnóża Tatr i w sa
mych górach. Z kolei postępujące polskie osadnictwo od północy dotarło 
po sąsiedztwo tego pasma w XVI wieku. Rozpoczął się proces rosnącego 
gospodarczego ich wykorzystania. Zanim jednak sięgnęli tutaj poszuki
wacze minerałów, roślin leczniczych oraz pasterze i inni, wydaje się, że 
właśnie myśliwi przecierali pierwsze perci wzdłuż dolin po hale i turnie. 
Pochodzili oni z ludności zamieszkującej sąsiedztwo Tatr. Zajmowali się 
głównie hodowlą bydła, zwłaszcza owiec, ale też kóz, krów i koni. Swoje 
doświadczenia łowieckie wykorzystywali też z konieczności strzeżenia 
zwierząt hodowlanych.

Nie mamy bezpośrednich relacji myśliwych z tego wczesnego okresu. 
Byli to na ogół ludzie niepiśmienni. Zapewne spełniali jednocześnie róż
ne praktyczne funkcje. Jako pasterze zajmowali się głównie strzeżeniem 
dobytku, zagrożonego przez wielkie drapieżniki, jak: wilki, niedźwiedzie 
czy rysie. Gromadzone przez pokolenia doświadczenia łowieckie umoż
liwiały podejmowanie polowackich wypraw także za kozicami i świstaka
mi czy innymi gatunkami użytkowymi. Przy okazji zbierano poszukiwa
ne zioła, poznawano stosowne perci, przechody czy koleby skalne umoż
liwiające schronienie. Penetrowane były także dostępne wierchy. Istotną 
wiedzę w zakresie zachowań zwierzyny, jej zwyczajów i innych zdobywa
no poprzez przekaz ustny, wzbogacając go własnymi doświadczeniami. 
Podobnie było w przypadku praktycznych szczegółów terenowych.

Spośród myśliwych niewątpliwie do najbardziej przedsiębiorczych 
w poznawaniu dzikich ostępów należeli łowcy kozic i świstaków, czyli 
koziarze i świszczarze. Ostoje tych zwierząt znajdują się w strefie ko
sodrzewiny, hal i turni, w miejscach często prawdziwie niedostępnych. 
Utrudnieniem było oddalenie terenu od osad oraz nadzwyczaj prymityw
ny ubiór, sprzęt myśliwski i inne. Koziarstwem mogli trudnić się ludzie 
wyjątkowo mocni i przedsiębiorczy. Jednocześnie na tyle sprawni, aby 
w najcięższych warunkach terenowych oraz pogodowych dosięgnąć zdo
bycz i powrócić bezpiecznie do swoich osiedli. W przypadku polowacy 
pozyskujących niedźwiedzie, czyli niedźwiedziarzy, należało dodatkowo 
odznaczać się niebywałą odwagą.
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Z czasem jednostki takie osiągały wysoki poziom obycia w dzikim 
terenie od strefy regli po najwyższe szczyty. Stanowiło to pewną wartość, 
którą mogli wykorzystać także podczas prowadzenia zainteresowanych 
poszukiwaczy minerałów, górników, zielarzy, zwanych też korzeniarzami 
oraz turystów i naukowców. Ci ostatni przekazali nieco informacji o naj
dawniejszych tatrzańskich łowcach. Z nimi to, jako naturalnymi prze
wodnikami, poznawali mniej lub bardziej niedostępne okolice Tatr.

Pierwszą znaną wyprawę turystyczną do Śnieżnych Gór, czyli Tatr, 
odbyło w 1565 roku małżeństwo Beaty i Olbrachta Łaskich. Towarzy
szyli im mieszkańcy Kieżmarku. Celem była prawdopodobnie Dolina 
Kieżmarska, będąca dziedzictwem Łaskiego. Dolina ta w większości na
leżała do Kieżmarku. Użytkowali ją od XIII wieku pochodzący z tego 
miasta pasterze i myśliwi2.

2 Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 1995.
5 D. Frolich, Medttllageographiaepracticaeperegrinantinm inprimis usui, Bardejov 1639.
4 Simplicissimus Węgierski [Daniel Speer], Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus 
[Węgierski bądź Dacki Simplicissimus], 1683, tłum. D. Reychmanowa, Kraków 1967.

Odbywanie dolinowych wycieczek utartymi szlakami nie sprawiało 
większych trudności. Inaczej było w przypadku sięgania szczytowych 
partii Tatr. W 1615 roku student Dawid Frólich3 dotarł na Kieżmarski 
Szczyt (2524 m n.p.m.). Towarzyszami jego byli dwaj koledzy szkolni i za
pewne jakiś przewodnik, o którym nie wspomniał w opisie wyprawy. Po 
osiągnięciu szczytu oddano kilka strzałów z rusznicy, którą to broń uży
wano w tym czasie do polowań na grubszą zwierzynę.

Do cennych przekazów związanych w przeszłości z pionierską wy
cieczką w Tatry należy przekaz Simplicissimusa Węgierskiego, czyli Da
niela Speer’a4. Ten student z Wrocławia wraz z czterema towarzyszami 
i przewodnikiem osiągnął w 1654 roku Kieżmarski Szczyt. Owym prze
wodnikiem miał być Gartner, nauczyciel i myśliwy ze spiskiej wsi Rakusy. 
Ludzi prowadzonych w góry zaopatrywał on w laski, na które nasadzone 
były różki kozic. Mieli oni za pomocą tego sprzętu podtrzymywać się 
o skały w najbardziej stromych miejscach. Istniało w tym czasie przeko
nanie, że kozice wykorzystują właśnie swoje haki w chwilach przechodze
nia zdradliwych miejsc.

Wspomniany przewodnik, uzgadniając przebieg wycieczki, zwrócił 
uwagę na konieczność zaopatrzenia w odpowiedni sprzęt i prowiant. 
Oferował zaopatrzenie w mięso w postaci paru szynek lub łopatki kozicy.
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W trakcie wycieczki napotkano juhasa, który wyglądał „jakby zbój jaki 
ze strzelbą, ciupagą i z dwoma psami”. Następnie przewodnik pouczał:

[...] staniemy na górze, zaczniemy mocno krzyczeć i hukać, jak to robią 
myśliwi i będziemy strzelać, może spadnie jedna lub więcej kozic [...].

Simplicissimus dalej relacjonuje:
Zrobiliśmy jak nakazał i widzieliśmy kilka kozic spadających ze skały na 
skałę. On mówił „Te już na pewno są nasze!”. [...] Po półgodzinnym 
szukaniu znaleźliśmy jedną, ściągnęliśmy z niej zaraz skórę, a przewodnik 
wydobył z jej żołądka dwie gałki, które cenił na jednego talara.

Gałki, zwane też gulami bezoarowymi, są to twory, które po rozpuszcze
niu stosowano wówczas jako cudowny medykament na przeróżne choroby.

Należy jeszcze uzupełnić przedstawione opisy o wnioski, jakie podał 
Paryski3:

5 H.W. Paryski, Tatry Wysokie. Przewodnik taternicki, cl. XXII, Warszawa 1979.
ć G. Buchholtz, Das weit und breit erschollene Zipser-Śchftee-Geburg..., Leutschau. Levoća 
1899 (Msc. 1719).

Jest jednak prawdopodobne, że na wierzchołku Kieżmarskiego Szczytu 
przed turystami byli myśliwi, polujący na kozice, gdyż Świstówka Hun- 
cowska i otaczające ją stoki były od dawna terenami myśliwskimi, a za- 
siadki na kozice napotykali turyści na Huncowskiej Przełęczy, inne nato
miast ślady po myśliwych nawet na wierzchołku Kieżmarskiego Szczytu. 
Ponadto wiadomo, że przewodnikiem na ten szczyt w r. 1654 był myśliwy 
z pobliskiej wioski. Można więc przypuszczać, że pierwszymi ludźmi na 
Kieżmarskim Szczycie (a także na Małym Kieżmarskim Szczycie i Hun- 
cowskim Szczycie) byli myśliwi i to już na początku XVII wieku, lub na
wet wcześniej.

Wyprawę na Sławkowski Szczyt odbytą w grupie 12 osób w 1664 roku 
opisał Georg Buchholtz starszy5 6. Było to pierwsze znane wejście. I tym 
razem pomocą jako przewodnik służył bezimienny myśliwy. Autor podaje:

Z Królewskiego Nosa skierowaliśmy się w prawo na grzbiet Staroleśnej 
i wznosiliśmy się idąc nim coraz wyżej. W połowie tegoż zostali pastor 
ze Sławkowa Georg Topperczer, organista z Maciejowice Martiens Fabry 
z czterema studentami, którzy z powodu znużenia nie mogli iść wyżej. Ja 
jednak wdzierałem się z innymi coraz wyżej. I gdy już byliśmy oddaleni 
prawie o dwa strzały z rusznicy od szczytu, osłabli dalsi dwaj studenci 
Andreas Greskovicz oraz Jerzy Coci i nie mogli iść dalej. My zaś szliśmy 
dalej w imię Boga, chociaż w wielkim niebezpieczeństwie ciała i życia, aż 
osiągnęliśmy — ja Georg Buchholtz, Martinus Jani ówczesny kantor ze 
Spiskiej Soboty, Martinus Veisser, student i jeden łowca — szczyt Wielkie
go Sławkowskiego Śnieżnego Szczytu.
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Jak zauważa Paryski wątpliwe jest, aby powyższe wejście na Sławkow
ski Szczyt było pierwsze. Przewodnik-myśliwy znał już drogę, być może 
z wcześniejszych wypraw za zwierzyną. Nadto Dolina Staroleśna, w któ
rej otoczeniu znajduje się interesujący nas szczyt, była terenem łowiec
kim, z którego korzystali, obok liptowskich, także nasi koziarze z Jurgowa 
i Podhala. Ci ostatni wykorzystywali znane przejścia w głównej grani Tatr.

Obok wymienionych szczytów, w XVII i XVIII wieku jeszcze Kry
wań (2496 m n.p.m.) należał do wzniesień najczęściej odwiedzanych przez 
podróżników i mieszkańców południowego Podtatrza. Przy wejściach na 
Krywań, uchodzący wówczas za najwyższy szczyt w Tatrach, korzystano 
najczęściej z usług myśliwych. Znali oni doskonale jego zbocza obfitujące 
w zwierzynę. Tutaj znajdowały się królewskie łowiska obfite w kozice, świ
staki, a w niższych położeniach panowały niedźwiedzie i spotykano inne 
gatunki.

Od XV wieku na zboczach Krywania znajdowały się kopalnie czynne 
z przerwami do 1788 roku. Zapewne poszukiwacze minerałów, korzysta
jący z pomocy miejscowych myśliwych, a następnie górnicy wychodzili 
na sam szczyt Krywania. Jednak brakuje w tej sprawie przekazów. Dopie
ro pastor z Nowej Spiskiej Wsi Andreas Jonas Czirbesz* 8 przedstawił naj
dawniejsze znane wejście w 1772 roku. Kolejnego, w 1788 roku, dokonał 
kartograf wojskowy Karl Anton Brixsen z trzema osobami oraz z kilku 
koziarzami w roli przewodników. Musieli oni dobrze znać drogę, skoro 
z powodu upału wejście odbyło się nocą9.

7 H.W. Paryski, Tatry Wysokie. Przewodnik taternicki, cl. XIV, Warszawa 1971.
“AJ. Czirbesz, Knrzgefasste Beschreibung des karpatischen Gebirges, „Allergnadigst-privi- 
legirte Anzeigen aus sammtlich-kaiserlich-kóniglichen Erblandern" (Wien) 2 (27, 28, 
31-36, 41,45, 46,48-53), 3 (5), Vien 1772-1773.
’ H.W. Paryski, Tatry Wysokie. Przewodnik taternicki, cl. VIII, Warszawa 1956.

B. Hacquet, Neuestephysikalisch-politische Reisen in den Jahren 1787-1795 durch die Dacischen
nndSarmatiscben oderNbrdlichen Karpatben, Ntirnberg 1790-1796.

W latach 1792—1794 francuski lekarz i przyrodnik Baltazar Hacquet 
przedsięwziął szereg wycieczek w Tatry. Udającym się w te góry dawał 
następujące wskazówki10:

Najlepszymi konwojentami są kłusownicy, którzy potrafią sobie pora
dzić w największym niebezpieczeństwie: są niezmordowani, zahartowani 
i zdolni do dźwigania wielkich ciężarów. Są to znawcy wszystkich górskich 
zakątków i dają pewność, że pod ich opieką głód nie grozi. Na długie 
wyprawy i na wysokie szczyty należy brać dwóch lub trzech przewodników.
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Hacquet postępował zgodnie z radą. Zwiedzając w 1792 roku Tatry 
Polskie, korzystał z pomocy prawdopodobnie mieszkańca Witowa. Pisał:

Wspomniany powyżej góral zwykle dzielił ze mną. trudy tej podróży gór
skiej i ze względu na nasze bezpieczeństwo jak i dla towarzystwa zabierał 
najdoświadczeńszych wspinaczy i myśliwych kozic.

Przyrodnik interesował się istniejącymi kopalniami rud w dolinach: 
Chochołowskiej i Kościeliskiej. Doliną Miętusią przebył drogę przez 
Kobylarz na Czerwone Wierchy (2123 m n.p.m.) po Goryczkową Czubę 
(1913 m n.p.m.). Dalej, jak wynika z opisu, przez Dolinę Cichą i Zawo
ry dotarł na Krywań. Powrót na północną stronę Tatr odbywał się do
linami: Koprową i Ciemnych Smreczyn zapewne przez Czarną Ławkę 
(1973 m n.p.m.) i Szpiglasową Przełęcz (2114 m n.p.m.) po Morskie Oko.

Szkockiego uczonego Roberta Townsona11, będącego też myśliwym, 
w 1773 roku na Krywań wyprowadził koziarz, który był już uprzednio 
parę razy na wspomnianym szczycie. Townson, z dwoma strzelcami 
ze Starej Leśnej, również wyszedł z Doliny Zimnej Wody na Łomnicę 
(2634 m n.p.m.), drugi pod względem wysokości szczyt tatrzański. Na 
Jagnięcy Szczyt (2231 m n.p.m.) wywiódł go po raz pierwszy wymieniony 
z imienia i nazwiska koziarz, Hans Gross. Uczony wyraził się o nim:

11 R. Towson, Travels in Hungary whilh a short account ofVienna in theyear 1793, London 1797.

Wieczorem przyszedł do mnie Hans Gross, najlepszy przewodnik i łow
ca kozic w całej okolicy; rano wyruszyliśmy, aby osiągnąć jeden z najtrud
niejszych szczytów [...].

I dalej:
[...] muszę stwierdzić, że teren jest w wielu miejscach prawie niedostępny 
tak, że docierają tam jedynie kozice. Łowcy tych zwierząt znają dobrze 
ścieżki, na których można je spotkać w tej części Alp i zastawiają tam na 
nie łapki.

Warto dodać, że wspomniane wyjścia na Łomnicę i Jagnięcy Szczyt 
należały do pionierskich.

Nie wszyscy przewodnicy Townsona byli tak wytrawni jak Hans 
Gross. Jeden, z którym usiłował wejść na Łomnicę z Doliny Dzikiej, wy
straszony szalejącą burzą z gradem oraz spadającymi kamieniami, zawró
cił i uciekł w dolinę. Zagniewany Townson odesłał go więc do domu. 
Również przy wejściu na Zadnie Jatki w Tatrach Bielskich przewodnik 
oświadczył, że dalej nie pójdzie, ale uczony pisał: 11
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Nie mogłem go jednak z tego powodu krytykować, ponieważ z góry, gdy 
go angażowałem, oświadczył, że nie poluje na kozice [...].

Warto jeszcze uzupełnić informacje tego uczonego, który opisując 
drogę na Łomnicę z dwójką koziarzy, wspomniał:

Rankiem następnego dnia służba zebrała mój bagaż na plecy i tak dotarli
śmy do krańcowej partii Doliny Zimnej Wody, gdzie znajduje się ogrom
ny blok granitu [Koleba Łomnicka 1592 m n.p.m. — WG.-B.), tak dobrze 
znany poszukiwaczom złota i łowcom kozic. Tutaj złożyliśmy mój bagaż, 
miejsce to bowiem miało się stać naszym schroniskiem. [...] Mnie nie było 
ciężko, wiodłem przecież życie myśliwego. Po skończonej pracy siedzia
łem z mymi towarzyszami przy jasnym ognisku nad garncem gorącego 
grogu. Jeden z moich przewodników zastrzelił świstaka, z którego pie
czeń była przysmakiem naszej uczty.

Nie dziwi fakt powszechnej w owym czasie znakomitej opinii o my
śliwych i kłusownikach. Prowadzili oni w najwyższe partie Tatr, nie lękali 
się śmiałych perci, znali przejścia przez wysokie przełęcze. Niejednokrot
nie korzystali z prostego sprzętu w postaci dłuższych kijów do podpie
rania, także praktycznych ciupag i rzadziej raków, zwanych okowicami, 
oraz lin. Umiejętnie wybierali bezpieczne drogi. Inne doświadczenia po
siadali pasterze. Prowadzili oni podróżników po dolinach, a czasem tylko 
w wyższe turniowe rejony.

Jeszcze Steczkowska12, podobnie jak wcześniej Hacquet, zachwala 
przewodników-myśliwych, pisząc:

12 M. Steczkowska, Obrazki ^podrópy do Tatrów i Pienin, Kraków 1858.
13 S. Staszic, O ^iemiorod^twie Karpatów i innych gór i równin Polski, Warszawa 1815.

Dwóch jest doskonałych przewodników w Zakopanem: Maciej Roj i Ję
drzej Wala, obaj strzelcy; są więc najdokładniej obeznani z górami.

Pod koniec XVIII wieku zaczęły być zwiedzane i opisywane także Ta
try od północnej strony. Właśnie wspomniany Robert Townson, a w latach 
1792 i 1794 Baltazar Hacquet, korzystający z pomocy przewodników-my
śliwych, poznali kilka szczytów i przełęczy w okolicy dolin: Kościeliskiej, 
Chochołowskiej czy Rybiego Potoku. Z początkiem XIX stulecia zaznaczył 
się proces intensywnej penetracji i wnikania ludzi w granice Tatr Polskich. 
Wówczas to myśliwi, także leśnicy stawali się najczęściej przewodnikami 
przybywających tu naukowców, podróżników, a wreszcie turystów.

W czasie swoich badawczych wypraw w latach 1802, 1804-1805 wiel
ki polski uczony Stanisław Staszic13 dokonał wejścia między innymi na 
Czerwone Wierchy, Kołowy Szczyt (2425 m n.p.m.), Krywań i Łomnicę.
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Korzystał z miejscowych przewodników z Jurgowa, Starej Leśnej, Gier- 
lachowa i zapewne Ważca. W drodze na Kołowy Szczyt zauważyli atako
wanego przez orła capa, którym według autora jest gatunek dzikich kóz. 
Górali z Jurgowa poniosła niespotykana pasja myśliwska. Uczony opisuje, 
jak jeden z przewodników objuczony bagażem ruszył w ich kierunku:

Leciał on jak zapamiętały w wondoł, z częścią żywności, którą mieliśmy 
z sobą, z rożnemi kamieniami, które mu dałem, dwiema strzelby obła
dowany; leciał mówię nie czując się w namiętności, aby po tak przykrych 
i niebezpiecznych skaliskach, z drugiej strony na milę od nas daleko, szukał 
owe capy. Dwaj drudzy przy mnie pozostali. Lecz i oni nic nie czują, nic oni 
nie słuchają, tylko za owemi capami oczy wytrzysczone. Nie było z niemi 
w tym momencie innej mowy, tylko o tych kozach. Nie upatrują tylko gora
ła, który ku dołowi bieżał. Trzęsło się to, uważałem, z żądzy pobiegnienia 
także za nim, ledwo z wielką trudnością zawróciłem ich i namówiłem, aby 
ze mną pośli wyżej. Tamten trzeci już się nie zszedł z nami, aż dopiero 
w nocy przy ognisku, wlekąc przykrępowanego na plecach capa [...].

Zdobycie Kołowego Szczytu przez Staszica w 1804 roku zostało udo
kumentowane. Według Paryskiego14 na ten szczyt mogli wychodzić już 
w XVIII wieku poszukiwacze złota i skarbów oraz jurgowscy myśliwi. 
Tak też było w przypadku trzeciego pod względem wysokości Lodowego 
Szczytu (2630 m n.p.m.). Próbował go zdobyć w 1805 roku Staszic z gó
ralskimi myśliwymi z Jurgowa. Ostatecznie w 1843 roku pierwsi z tury
stów dotarli na ten Szczyt John Bali, Wilhelm Richter, węgierski malarz 
o nieznanym nazwisku, oraz jurgowscy myśliwi. Wśród tych ostatnich 
był zapewne Jan Budź, zwany Jankiem Łysym, który do 1851 roku był na 
Lodowym Szczycie już nieraz15.

14 H.W. Paryski, Tafty Wysokie. Przewodnik taternicki, cz. XXIII, Warszawa 1983.
15 H.W. Paryski, Tafty Wysokie. Przewodnik taternicki, cz. XVIII, XVIII, Warszawa 1974.

W drugim wejściu w 1845 roku uczestniczyli Eduard Blasy oraz dwóch 
przewodników-myśliwych: Johann Breuer senior i Jakob Lux. Warto do
dać, że Blasy z zamiłowaniem polował na kozice i przy okazji poznał 
dokładnie wówczas południowe stoki Tatr Wysokich. Kolejne zdobycie 
Lodowego Szczytu w latach 1855-1875 dokonywali polscy turyści: Zyg
munt Bośniacki, Wojciech Grzegorzek (1855), Józef Stolarczyk (1867), 
Stanisław Librowski (1868), Franciszek i Leon Paszkowscy (1870), Adam 
Asnyk, Walery Eljasz-Radzikowski i inni (1873), a także Tytus i Ludwik 
Chałubińscy (1875), oraz wielu innych w późniejszym czasie. Wymie
nieni korzystali z pomocy koziarzy zakopiańskich, do których należeli: 
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Wojciech Gąsienica Kościelny, Wojciech Ślimak, Szymon Tatar, Jędrzej 
Bachleda Wała starszy i jego syn Jędrzej Wala młodszy, Maciej Gąsienica 
Sieczka, Jan Gąsienica Gronikowski i inni.

Ciekawie przedstawia się historia zdobycia najwyższego szczytu Tatr, 
jakim jest Gierlach, nazywany też Wielkim Gierlachem (2663 m n.p.m.). 
Jak podają Radwańska-Paryska, Paryski (1974), na południowe stoki Gier
lachu zapędzali się koziarze ze Spiszą już około 1800 roku, a może wcze
śniej, ale nie jest prawdopodobne, aby już wtedy weszli na sam wierzcho
łek. Pierwszego wejścia dokonali strzelcy ze spiskiej Nowej Leśnej w 1834 
roku. Byli to: Johann Still, jego szwagier Gelhof, Martin Spitzkopf-Urban 
i jeszcze dwóch myśliwych o nieznanych nazwiskach. Ciekawie przedsta
wia się udział Polaków w zmaganiach o ten szczyt. Pierwsi osiągnęli go 
1855 roku, jako drugie kolejne wejście, Zygmunt Bośniacki i Wojciech 
Grzegorzek. Zapewne służyli im pomocą zakopiańscy przewodnicy. Tacy 
sami w 1874 roku wyprowadzili swojego proboszcza Józefa Stolarczy
ka na Wielki Gierlach. Byli to: Wojciech Gąsienica Kościelny, Wojciech 
Gąsienica Giewont, Wojciech Gąsienica Roj oraz Szymon Tatar starszy16. 
Wszyscy, łącznie z księdzem Stolarczykiem, wcześniej uczestniczyli czyn
nie w łowach na kozice.

16 J. Stolarczyk, Wycieczka na s%c%yt Gerlachu, „Pamiętnik TT” 1.1: 1876.
” I. Houdek, Rysy v Tatrach, „Krasy Slovenska” 23, nr 2, 1945—46.
18 M. Swierczyński, Historia przewodnictwa tatrzańskiego po południowej stronie Tatr Wysokich, 

„Watra” nr 4, Kraków 1982.

Jak łatwo zauważyć, początkowe, do 1875 roku, wejścia na Gierlach 
dokonali sami myśliwi albo też jako prowadzący turystów przewodnicy. 
Podobnie było w przypadku Rysów (2503 m n.p.m.). Północno-zachodni 
wierzchołek tego szczytu wznosi się obecnie na granicy polsko-słowackiej 
i sięga 2499 m n.p.m. Tu znajduje się najwyżej usytuowany punkt Polski. 
Pionierskiego wejścia na Rysy dokonali, od strony Doliny Mięguszowiec
kiej w 1840 roku, Eduard Blasy oraz Jan Ruman Driećny. Obaj znani byli 
jako zaangażowani myśliwi na kozice. Wspomnienia Blasyego17 ukazują, 
obok przejawów pasji polowackiej, wielką wrażliwość tych zdobywców 
na piękno górskiej przyrody. Należy zauważyć, że to właśnie wejście na 
Rysy było podjętym zamierzeniem bez żadnych ubocznych celów18.

Począwszy od drugiej połowy XIX wieku mamy więcej materiałów 
dotyczących pionierskich zdobyczy szczytów tatrzańskich. Jednak wyso
kość szczytów z polskiej strony Tatr była znacząco niższa i nie stanowiła 
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tak wielkiej atrakcji jak po stronie węgierskiej. Z ważniejszych naszych 
szczytów wymieńmy Świnicę (2301 m n.p.m.), którą zdobył w 1867 roku 
samotnie Maciej Gąsienica Sieczka i tego samego dnia wyprowadził on 
na wspomniany szczyt Bronisława Gustawicza, Eugeniusza Janotę, Sta
nisława Librowskiego oraz tragarza.

Inny przykład dotyczy Mnicha nad Morskim Okiem. Pierwszego 
wejścia w 1879 lub 1880 roku dokonali Jan Gwalbert Pawlikowski z Ma
ciejem Sieczką. Fakt ten jest uważany za początek polskiego taternictwa. 
Koziarz-przewodnik Sieczka wyszedł jako pierwszy jeszcze na kilkadzie
siąt szczytów i przełęczy, zapisując się trwale w historii taternictwa ta
trzańskiego.

Gąsienica Sieczka to ciekawy przykład myśliwego. W młodym wieku 
łowieckie umiejętności zdobywał od ojca i przednich polowacy, najczę
ściej kłusowników pierwszej połowy XIX wieku19. Uświadomiony odno
śnie do konieczności ochrony ginących kozic i świstaków, w 1866 roku 
został zaprzysiężonym strażnikiem myśliwskim na terenie Tatr Polskich. 
Przewodnictwem zajmował się co najmniej od 1850 roku.

19 W. Gąsienica Byrcyn, Maciej Gąsienica Sieczka. Polować — raksie — strażnik, [w:] Maciej 
Sieczka przewodnik pierwszy zpierwszych, red. W. A. Wójcik, J. Konieczniak, Kraków 2014.

Siedząc bliżej około 300 pierwszych zdobyczy tatrzańskich szczytów 
od przekazu wspomnianego Simplicissimusa Węgierskiego po okres mię
dzywojenny, zauważamy iż zdecydowaną większość osiągnęli sami myśli
wi, a częściej przewodnicy wywodzący się z łowców zwierzyny, prowa
dzący turystów, naukowców i innych do dolin i w szczytowe partie Tatr. 
Ich samotne początkowe wejścia, a zwłaszcza trasy odkrytych dróg nie 
były dokumentowane. Praktyczną wiedzę o nich skupiała najczęściej nie
liczna grupa koziarzy, przekazująca ustnie te informacje we własnym gro
nie. Czasem przejmowana była z ojca na syna, jak to zauważamy w przy
padku kilku pokoleń Gąsieniców Krzeptowskich, Gąsieniców Sieczków, 
Bachledów Walów, Tatarów i innych. Podobnie było w przypadku wę
gierskich zdobywców, jakich spotykamy w rodzinach Rumanów-Drieć- 
nych czy Spitzkopfów i innych.

Wspomnieliśmy o zdobywaniu szczytów tatrzańskich przez myśli
wych lub z ich udziałem. Do ważnych pionierskich wejść należały też 
przełęcze. Do trudniej dostępnych zaliczana była Mięguszowiecka Prze
łęcz pod Chłopkiem (2307 m n.p.m.). Prowadziła do niej perć od Mor
skiego Oka, zwana nieraz Kłusowniczą Ścieżką. Myśliwi znali to przej
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ście już w I połowie XIX wieku, a zapewne i wcześniej. Przez długie lata 
przejście przez tę przełęcz służyło jedynie góralskim strzelcom na kozice 
z Podhala i Jurgowa. Znalazło to swoje odbicie w niemieckiej i węgier
skiej nazwie przełęczy: Wildererjoch i Vadorzóhagó, co znaczy Przełęcz 
Kłusowników.

Znana jako pierwsza, nie tylko góralska, przeprawa przez wspomi
naną. przełęcz w roku 1861 wiązała się również z polowaniem. Zorgani
zowali ją ówcześni właściciele dóbr zakopiańskich Edward i Stanisław 
Homolacsowie dla swych arystokratycznych gości, hrabiów: Władysła
wa Koziebrodzkiego i Stanisława Wodzickiego. Wziął w niej udział, dla 
celów naukowych, zoolog Ernst Schauer oraz niepolujący ksiądz Józef 
Stolarczyk. Była to kłusownicza wyprawa, wiodąca w cudze rewiry. Jak 
wspomina Koziebrodzki20:

20 Koziebrodzki W., Polowanie na kocice w Tatrach, „Łowiec” 1: 5—8; 2: 17-19; 3: 41—43, 
Lwów 1888.
21 S. Goszczyński, Dziennik podróży do Tatrów, Petersburg 1853.

Do pomocy i dla ułatwienia polowania wzięliśmy z sobą najzręczniejszych, 
najodważniejszych i znających najlepiej góry przewodników, [...] znani 
byli jako niestrudzeni i doświadczeni w tym rodzaju polowania myśliwi.

Wspomnianymi przewodnikami byli: Gąsienicowie Krzeptowscy, 
Gąsienica Samek, Maciej Gąsienica Sieczka oraz Jędrzej Bachleda Wala 
starszy, uczestniczyło też pięciu góralskich tragarzy.

*

W związku z pionierskimi osiągnięciami najwyższych szczytów sa
mym przełęczom mniej poświęcano uwagi. Należy przyznać, że więk
szość tych ważnych przechodów w Tatrach przebyli jako pierwsi myśliwi. 
One często przemierzane były nie tylko przez kozice, ale i niedźwiedzie, 
jelenie, świstaki czy inne gatunki łowne. Przykładowo przez przełęcze: 
Gładką (1994 m n.p.m.), Liliowe (1952 m n.p.m.), Pyszniańską (1788 m 
n.p.m.) oraz inne przebiegają ważne trakty migracyjne zwierzyny przez 
główną grań Tatr. Zrozumiałe jest więc zainteresowanie myśliwych taki
mi przesmykami, na których stawiano zasadzki. W czasie polowań zbioro
wych tu wybierano dogodne stanowiska, z których łatwiej było ustrzelić 
pędzone zwierzęta. Seweryn Goszczyński21 przekazał następującą relację:

Z nagiego grzbietu, na któryśmy wyszli, pokazano nam w niezmiernej wy
sokości dwie dzikie kozy [...]. Nasz przewodnik z tego powodu opowiadał 
nam polowanie na to zwierzę; w tym np. miejscu, któreśmy przed oczyma 
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mieli, strzelcy rozstawiają się po wiadomych sobie przesmykach, u podnó
ża góry lub na jej uboczu, jeden idzie grzbietami i spuszcza ciągle kamie
nie; kamień, nie zatrzymany niczym dla nadzwyczajnej gór spadzistości, 
stacza się aż do dołu i płoszy kozy; tak spłoszone uciekają i trafiają na 
strzelców. Patrząc na te góry ledwo wierzyć można, żeby je kiedykolwiek 
ludzka stopa dotknęła, strzelcy jednak biegają po nich jak po równinie, 
a to może dać wyobrażenie o nadzwyczajnej odwadze i zręczności Górali.

Wśród najwyżej usytuowanych przełęczy zdobytych w pionierskich 
wyjściach przez myśliwych należy wymienić choćby:

■ Polski Grzebień (2208 m n.p.m.) - jedno z najważniejszych przejść 
przez główną grań Tatr, znane od bardzo dawne myśliwym;

■ Durną Przełęcz (2560 m n.p.m.) — pierwsze wejście: Jan Gwalbert 
Pawlikowski prowadzony w 1881 roku przez Macieja Gąsienicę 
Sieczkę i jego syna Józefa;

■ Lodowa Przełęcz (2380 m n.p.m.) — znana od bardzo dawna góral
skim myśliwym z Jurgowa. Pierwszego znanego przejścia dokonali 
w 1854 roku Feliks Berdau, Wojciech Grzegorzek, Józef Stolarczyk 
z zakopiańskimi przewodnikami.

Intensywność zwiedzania Tatr zdecydowanie wzrastała od drugiej 
połowy XIX stulecia. Powstałe w 1873 roku Towarzystwo Tatrzańskie za
jęło się organizacją wykorzystania turystycznego tych gór. Kiedy w 1875 
roku Towarzystwo ujęło przewodnictwo tatrzańskie w ramy organizacyj
ne, Leopold Swierz22 tak pisał o góralach podejmujących się tego zawodu:

22 L. Świerz, O przewodnikach tatrzańskich, „Pamiętnik TT” t. II: 1877.

[...] przebiegając wzdłuż i wszerz całe Tatry i chciwi zdobyczy wdrapując 
się na urwiste skały mieli sposobność poznania wszelkich zakątków gór
skich. Nic też dziwnego, że z kłusowników tych powstał pierwszy zastęp 
przewodników.

Do przewodników pierwszorzędnych zaliczono: Jędrzeja Bachledę 
Walę ojca i Jędrzeja Bachledę Walę syna, Macieja Gąsienicę Sieczkę, Szy
mona Tatara oraz Wojciecha Gąsienicę Roja. Drugorzędni to: Jan Gąsie
nica z Bystrego, Wojciech Ślimak, Wojciech Gąsienica Samek, Wojciech 
Gąsienica Gładczan Kościelny, Wojciech Gąsienica Gładczan syn, Jan 
Gąsienica Gronikowski oraz Jan Bachleda Curuś. Przewodnicy trzecio
rzędni to: Jan Gąsienica Gładczan, Jan Stopka, Jędrzej Tadziok, Michał 
Gąsienica Roj, Szczepan Gąsienica Roj oraz Jan Topór. Dzięki ich wy
szczególnieniu mamy listę najbardziej wierchowyk polowacy. Wymienie
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ni wyżej mogli prowadzić turystów po najwyższe szczyty Tatr Zachod
nich, a pierwszorzędni i większość drugorzędnych po Gierlach, Lodo
wy, Łomnicę, Baranie Rogi, Krywań oraz Mięguszowiecki Szczyt i inne 
w Tatrach Wysokich. Widać z tego, jak wysoko ocenione zostały umiejęt
ności tych przewodników, a uprzednio polowacy.

Po południowej stronie Tatr w 1875 roku przewodnictwo zorgani
zowało Węgierskie Towarzystwo Karpackie. Najlepszymi przewodnika
mi w tym okresie byli: Johann Still, Martin Urban Spitzkopf, Jan Ruman 
Driećny starszy i jego syn Jan Ruman młodszy23. Wymienieni, jak też więk
szość innych, należeli wcześniej do łowców kozic albo nadal trudnili się 
myślistwem, traktując je jako ważne zajęcie, jak w przypadku Paula Patigi.

23 Z. Stecka, Historia przewodnictwa tatrzańskiego, Kraków—Zakopane 1995.
24 W. Gąsienica Byrcyn, Wypadki koyiarzy w Tatrach, „Tatry” nr 4 (50), 2014.

Wspomniane pionierskie zdobycze odbywały się w porze letniej. Po
czątkowo osiągano szczyty łatwiej dostępnymi, bezpiecznymi dojściami. 
Z czasem wręcz odkrywane były drogi o różnej skali trudności, które 
pokonywano z zastosowaniem specjalnych umiejętności i sprzętu. Tak 
od czasu zdobyczy wspomnianych wcześniej Dawida Frólicha, a zwłasz
cza przewodnika-myśliwego, prowadzącego Simplicissimusa Węgierskie
go, zaczęło się tworzyć taternictwo. Jego największy rozwój przypada na 
drugą połowę XIX wieku po pierwszą dekadę XX stulecia. Wśród tych 
pierwszych przewodników, zdobywców najwyższych szczytów ze swo
imi klientami, należy wymienić: Macieja Gąsienicę Sieczkę, ojca i syna 
Jędrzejów Bachledów Walów, także ojca z synem Szymonów Tatarów, 
Macieja Gąsienicę Roja oraz Klemensa Bachledę i innych. Po węgier
skiej stronie wyróżniali się między innymi: Johann Hunsdorfer, Martin 
Spitzkopf-Urban z kilkoma przedstawicielami tej rodziny i inni.

Większe trudności przy zdobywaniu szczytów napotykano w porze 
zimowej. Wprawdzie strzelcy sięgali w tym okresie ostoi kozic znajdu
jących się w strefie górnego zasięgu lasu i kosodrzewiny, jednak wyż
sze partie Tatr były rzadko penetrowane. Na przeszkodzie stały niebez
pieczeństwa wynikające z warunków pogodowych i inne24. Pionierskie 
wejścia po wyższe partie w porze zimowej podjęte zostały wcześniej po 
węgierskiej stronie Tatr, w porównaniu do Tatr Polskich. Za początek 
zimowych zdobyczy uważane jest osiągnięcie Sławkowskiego Szczytu 
w styczniu 1873 roku przez trzech myśliwych: Eduarda Blasyego, Jakoba 
Gellhofa i Jakoba Luxa.
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W Tatrach Polskich proces zdobyczy zimowych rozpoczyna pierwsze 
przejście przez Przełęcz Zawrat i Opalone do Morskiego Oka. Zorgani
zował je w styczniu 1894 roku Jan Grzegorzewski25, a przewodnikiem 
był Bartłomiej Obrochta, w młodości uprawiający między innymi koziar- 
stwo. Spośród naszych przewodników-polowacy największych osiągnięć 
dokonał wspomniany Klemens Bachleda. On wraz z podobnymi zdo
bywcami spiskimi Johannem Franzem seniorem i Paulem Spitzkopfem 
seniorem oraz taternikami Januszem Chmielowskim i Karoly Jordanem 
osiągnęli jako pierwsi w styczniu 1905 roku szczyt Gierlachu. Bachleda 
także jest pionierem wejścia zimowego w 1905 roku na Bystrą (2250 m 
n.p.rn.), najwyższy szczyt Tatr Zachodnich. Podobnych osiągnięć my
śliwych było więcej. Wspomnijmy jeszcze o zdobyczach w okresie zimy 
z wykorzystaniem nart. Przeprowadzał je Klemens Bachleda, a także mój 
dziad Stanisław Gąsienica Byrcyn, o którym tak piszą Radwańska-Pary- 
ska, Paryski26:

25 J. Grzegorzewski, Pierwszą wyprawa firnowaprzęz Zawrat do Morskiego Oka, „Almanach 
Tatrzański” Lwów 1894.
26 Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska...

Przez wiele lat był on jednym z najlepszych przewodników tatrzańskich, 
zwłaszcza na wysokogórskie wycieczki narciarskie w Tatry. W zimie był 
na nartach na Sławkowskim Szczycie w 1910, aw 1911 baz nart na Ko
ścielcu i na nartach na Krywaniu, w 1914 przeprowadził w zimie na nar
tach przez Wrota Chałubińskiego.

Łatwo zauważyć zdecydowany udział łowców w pionierskim pozna
waniu dolin tatrzańskich po same szczyty. Początkowo wiązało się to 
z praktyczną potrzebą zdobycia pokarmu. Wraz z intensyfikacją wykorzy
stania Podtatrza i samych Tatr, zwłaszcza przez gospodarkę hodowlano 

-pasterską, zaistniała konieczność obrony dobytku przed drapieżnikami. 
Myśliwi stawali się praktycznie najlepszymi znawcami samej zwierzyny 
i jej ostoi. Ci łowcy w pogoni za kozami, a zapewne też z ciekawości, 
sięgali najwyższych szczytów, stając się ich pierwszymi zdobywcami. Do
głębna znajomość terenu z czasem służyła innym, a zwłaszcza pasterzom, 
poszukiwaczom kruszców czy zbieraczom ziół. Z czasem myśliwi stali 
się sprawnymi przewodnikami naukowców, podróżników czy turystów. 
Oni to przekazali wiele informacji o zdobywaniu szczytów tatrzańskich 
przez koziarzy-przewodników od początku XVII wieku po XX stulecie. 
Myśliwi początkowo osiągali najwyższe partie latem i zwykle w miarę 
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bezpiecznymi trasami. Z rozwojem taternictwa ich udział zaczął maleć, 
choć i w tej dziedzinie mogą poszczycić się znaczącymi dokonaniami, 
zwłaszcza w początkowym okresie. Także uczestniczyli w wielu pierw
szych wejściach na szczyty i przełęcze w porze zimowej. Nieobce im były 
również pionierskie zdobycze z pomocą sprzętu narciarskiego.





Jan Skłodowski

Podoliniec — „Spiski Oksford”

Mieszkańcom Podolińca, 
by pamiętali o chlubnej przeszłości swego miasta.

P
odoliniec, znany w różnych okresach swej historii także jako 
Podolinum (łac.), Pudlein (niem.), Podolin (węg.) czy Podolinec 
(slow.), jest dziś niepozornym, acz nadal niezmiernie interesują
cym miasteczkiem północnych rubieży słowackiego Spiszu. W tej to wła

śnie miejscowości założony został z górą trzysta siedemdziesiąt lat temu, 
bo w roku 1642, konwent pijarów, zaś rok później — prowadzone przez 
nich słynne z czasem kolegium, czynne pod różnymi postaciami przez 
bez mała trzy stulecia. Przywołajmy tedy pokrótce dzieje i przesłanie 
szkoły, która swą renomą i poziomem promieniowała daleko poza spiską 
ziemię, ba, nawet poza granice dawnej Rzeczypospolitej. Z tego to powo
du miasto lokalizacji tej szkoły, będącej w istocie, jak byśmy dziś powie
dzieli, uczelnią europejskiego wychowania par excelknce, nazywano „Sło
wackim Oxfordem”, a także niekiedy „Atenami Północy” czy „Atenami 
nad Popradem”. Powyższe określenia Podolińca mają znaczącą wymowę 
zwłaszcza obecnie, gdy kraje związane historycznie z tym obszarem, więc 
kolejno Polska, Węgry i Słowacja, są członkami Unii Europejskiej.

Podoliniec leży na terytorium wchodzącym w skład państwa pol
skiego u zarania jego dziejów jako południowa Sądecczyzna, granicząca 
z Królestwem Węgier - ówczesna bowiem granica pomiędzy tymi pań
stwami biegła prawdopodobnie doliną Hornadu, więc nieco na południe 
od linii Karpat. Dopiero na początku XIV stulecia, na skutek ekspansji 
Węgier ku północy, przesunęła się na ich grzbiet (tak biegnąca granica nie 
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ulegała przez następne stulecia zasadniczym zmianom), by dziś rozdzie
lać Polskę i Słowację. Graniczne to terytorium, zwane w średniowieczu 

„okręgiem podolinieckim”, zostało zasiedlone przez polską, ludność wę
drującą z Sądecczyzny w górę doliny Popradu. Okręg podoliniecki nale
żał wtenczas administracyjnie do ziemi krakowskiej i podlegał tamtejsze
mu biskupstwu. Można nadmienić, że oprócz Podolińca powstały tam 
jeszcze dwie inne polskie osady — późniejsze miasta Stara Lubowla (słów. 
Stara Lubownia) i Gniazda.

Podoliniec znany był już na początku XIII stulecia jako będąca wła
snością książęcą wieś parafialna. W 1244 roku, więc trzy lata po najeź
dzić mongolskim (zwanym też tatarskim), książę Bolesław Wstydliwy 
udzielił tam trzy lata później lokacji sołectwa na prawie magdeburskim 
pierwszemu zasadźcy — krakowskiemu rycerzowi Henrykowi, zaś żona 
Bolesława Kinga (Kungunda), córka króla węgierskiego Beli IV, wznio
sła niewielką fortyfikację, darowując miejscowość na wyposażenie sądec
kim klaryskom. Po zniszczeniu Podolińca przez kolejny najazd w 1285 
roku, przybyli do niego, podobnie zresztą jak i do innych miast spiskich 
znacznie przez te najazdy osłabionych, niemieccy koloniści z Nadrenii, 
Śląska i być może z Saksonii, od tej ostatniej popularnie zwani Sasami, 
niemniej ulegający z biegiem czasu polonizacji. W miastach tych nastąpił 
wówczas znaczny rozkwit handlu i rzemiosła, zaś sam Podoliniec zyskał 
dodatkowo na znaczeniu poprzez otrzymanie praw miejskich w 1292 
roku, stając się w ten sposób ważnym warownym ośrodkiem przy trak
cie wiodącym z Krakowa przez Nowy Sącz ku miastom węgierskiego 
Spiszu — Kieżmarkowi i Lewoczy. Zresztą niebawem, jak wspomniano, 
przeszedł na początku XIV stulecia pod węgierskie panowanie, które 
zresztą nadal sprzyjało jego rozwojowi, zwłaszcza wtedy, gdy przywile
jem władcy (króla Ludwika I Wielkiego) stał się w roku 1343 wolnym 
miastem królewskim, więc podlegającym wyłącznie królowi.

Polska odzyskała prawa do Podolińca w roku 1412, gdy okręg po
doliniecki, określany od tego czasu jako dominium lubowelskie, wraz 
z trzynastoma innymi spiskimi miastami1 został oddany jej przez króla 

1 Dominium lubowelskie obejmowało trzy miasta: Lubowlę, Gniazda i Podoliniec, po
nadto trzynaście zastawnych miast spiskich to: Biała Spiska, Lubica, Matejowce, Nowa 
Wieś Spiska, Poprad, Ruskinowce, Spiska Sobota, Spiskie Podgrodzie (bez spiskiego 
zamku), Spiskie Włochy, Straże, Twarożne, Wielka i Wierzbów oaz piętnaście wsi 
(wraz z przynależnymi im terenami).
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węgierskiego Zygmunta Luksemburskiego jako zastaw za udzieloną mu 
przez Władysława Jagiełłę pożyczkę w wysokości 37 tysięcy kop szero
kich groszy praskich (czyli 2 miliony dwieście dwadzieścia tysięcy monet 
o łącznej wadze ok. 7,5 tony kruszcu — ówcześnie 1 grosz zawierał dwa 
gramy czystego srebra)2.

2 Srebro to pochodziło z odszkodowań wypłaconych Polsce przez Krzyżaków po za
wartym w następstwie klęski grunwaldzkiej pokoju toruńskim w 1411 roku. Zygmunt 
Luksemburski nie tylko potrzebował większej sumy na prowadzenie wojny z Wenecją, 
ale też pragnął jako stronnik Krzyżaków w jakimś sensie pozbawić Polskę ich walorów 
oddanych Jagielle. Akt zastawu, podpisany w Zagrzebiu (8 listopada 1412 roku), został 
zrealizowany na zamku w Niedzicy (zwanym zamkiem Dunajec); mimo wyraźnych za
pisów umowy, a także definitywnego utracenia przez Polskę (po ponad trzystu latach) 
tych terenów, pożyczka ta nigdy nie została spłacona (w 1769 roku zajęła je Austria, 
w 1770 — weszły w skład Węgier; na przełomie lat 1918/1919 odradzająca się Polska 
próbowała odzyskać część terenów i kilka miast dawnego zastawu spiskiego, wśród 
nich znajdował się Podoliniec - planowany plebiscyt nie odbył się i w lipcu 1920 roku 
Rada Ambasadorów państw alianckich przyznała te tereny Czechosłowacji; obecnie, 
od 1993 roku, znajdują się one w granicach Słowacji).
3 Wybitny polski kartograf wywodzący się z węgierskiej szlacheckiej rodziny Csaky de 
Keresztseg. Wpierw był kapitanem artylerii saskiej, później koronnej, a następnie, od 
1766 roku, nadwornym geografem i inżynierem króla Stanisława Augusta. Sporządzo
na przez niego mapa starostwa spiskiego została wydana w miedziorycie - oryginalny 
egzemplarz znajduje się w kolekcji dra Tomasza Niewodniczańskiego przechowywanej 
w bibliotece Zamku Królewskiego w Warszawie. Mapa Starostwa Spiskiego Franciszka 
Floriana Cząkiego (1762), red. Z. Ładygin, „Zeszyty Tatrzańskie” 3, Zakopane 2013.

Taką to drogą — a należy tu wyraźnie podkreślić, że wyłącznie po
kojową — Podoliniec znalazł się na podlegającym polskiej administracji 
zastawnym terytorium stanowiącym przynależne do województwa kra
kowskiego starostwo spiskie. Tu można dodać, że jego najbardziej znaną 
w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej mapę wykonał ponad trzy wieki 
później, bo w 1762, Franciszek Florian Czaki (ok. 1710—1772)3.

Na początku XV stulecia Podoliniec był miastem okolonym murami 
obronnymi, w których linii znajdował się zamek i baszty. W rynku znaj
dował się zachowany do dziś parafialny kościół pod wezwaniem NMP 
pamiętający zapewne koniec XIII stulecia. Świątynia ta została w końcu 
XV wieku odnowiona przez starostę spiskiego Piotra Kmitę, zaś w póź
niejszych latach poddana kilku przebudowom, które nie zmieniły jednak 
w zasadniczy sposób pierwotnej bryły. Cenne barokowe ołtarze i wy
posażenie kościoła zachowały się, nadal też można w głównym ołtarzu 
odnaleźć książęcy herb kolatorów Lubomirskich — Szreniawę be% Krt^y^a, 
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zaś w prezbiterium podziwiać odsłoniętą podczas prac konserwatorskich 
niezwykle cenną polichromię z połowy XIV w. Dopełnieniem dostoj
ności podolinieckiej fary jest wzniesiona przy niej murowana dzwonnica 
zwieńczona charakterystyczną renesansową attyką.

W miastach Spiszu, także więc w Podolińcu, ze względu na ich nie
miecką kolonizację zapanował na fali reformacji protestantyzm. Tak więc 
dla rekatolizacji części tej krainy podlegającej Polsce, poprzez upowszech
nienie kształcenia w duchu katolickim młodzieży ze wszystkich stanów, 
postanowiono oprzeć się pierwotnie na zakonie jezuitów. Jednakże bieg 
zdarzeń sprawił, że wybór padł na pijarów (pijar - łac. pius znaczy ‘po
bożny’), których osiągnięcia jako dobrych organizatorów katolickiego 
szkolnictwa były już, podobnie jak i jezuitów, szeroko znane i cenione. 
Założycielem w 1617 roku ich wspólnoty zakonnej był wywodzący się 
ze starego szlacheckiego hiszpańskiego rodu duchowny katolicki Józef 
Kalasancjusz (hiszp. Jose de Calasanz, 1556—1648). Ten osiadły na stałe 
w Rzymie reformator oświaty otworzył tam w 1597 roku pierwszą po
wszechną bezpłatną szkołę publiczną w Europie (przy kościele św. Do
roty na Zatybrzu) dla ubogich dzieci ze społecznego marginesu, ale też 
i pochodzących z bogatych domów. W 1621 roku kongregacja została 
podniesiona przez papieża Grzegorza XV do rangi Zakonu Kleryków 
Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych (Ordo Cleńcorum Re- 
gularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piaruni), zwanego w skrócie Zako
nem Szkół Pobożnych, a Józef Kalasancjusz został jego pierwszym gene
rałem4. Zakon rychło zyskał uznanie jako dobrego organizatora szkolnic
twa poza Rzymem, a niebawem i za granicą, dzięki czemu w ciągu dwóch 
dziesięcioleci powstało trzydzieści prowadzonych przez pijarów kolegiów, 
kształtowanych ich dewizą Pietas etLdtterae (Pobożność i Nauka).

4 Józef Kalasancjusz został wyniesiony do chwały błogosławionych w 1748 roku, do 
katalogu świętych został wpisany dziewiętnaście lat później.

Zabiegi mające na celu sprowadzenie pijarów do Polski zostały podję
te już w roku 1633 przez króla Władysława IV Wazę i Stanisława Lubo
mirskiego, pełniącego różne wysokie funkcje w ówczesnej administracji, 
m.in. wojewody krakowskiego. Był on przedstawicielem książęcego rodu, 
z którego pochodzili na przestrzeni bez mała dwóch wieków starostowie 
spiscy, mający swą siedzibę w nieodległym lubowelskim zamku, a jedno
cześnie zarządcy Podolińca. To dzięki nim właśnie nastąpił gospodarczy 
rozkwit miasta i utrwalenie jego znaczącej pozycji nie tylko na Spiszu, ale 
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i w całej Koronie, nawet Rzeczypospolitej. Jednakże pijarzy nie byli jesz
cze skłonni założyć w Polsce swojego domu zakonnego i kolegium, choć
by z tego powodu, że nie dysponowali nauczycielami znającymi języki 
słowiańskie, zaś pijarska reguła nie przewidywała zatrudnienia świeckich 
wykładowców.

Wtedy to trwała na Morawach, a tam pijarzy posiadali swe domy za
konne i szkoły, wojna trzydziestoletnia, będąca w istocie krwawym kon
fliktem pomiędzy katolikami a protestantami, zagrażającym nie tylko 
działalności pijarów, ale i fizycznemu ich przetrwaniu. W 1642 roku, ze 
względu na wspomniane niebezpieczeństwo, o. loannes Dominicus Fran- 
chi z jedenastoma zakonnikami uszli ze swej siedziby w Lipniku na Mo
rawach, by znaleźć schronienie u Stanisława Lubomirskiego w Wiśniczu. 
Dopiero wtedy prowincjał o. Onufry de Comitibus (Conti) zaakceptował 
pozostanie pijarów w Polsce, przyjmując nadaną przez Stanisława Lubo
mirskiego fundację kolegium w Podolińcu oraz domu zakonnego — z kró
lewskiego nadania — w Warszawie. Tu można dodać, że podróże Con
tiego pomiędzy Polską a Morawami nie musiały być bezpieczne, skoro 
w drodze musiał chronić ich specjalnie przydzielony oddział dwudziestu 
Kozaków i Wołochów. Stanisław Lubomirski przeznaczał na utrzymanie 
domu zakonnego roczną kwotę 900 talarów czeskich, z tego 800 talarów 
na potrzeby szesnastu pijarów. Dotacja ta była zabezpieczona dochodami 
z własnych dóbr, co zostało ujęte w akcie wydanym nieco wcześniej, bo 
8 listopada na Wawelu. Do wypłacania podolinieckim pijarom corocznie 
takiej kwoty na utrzymanie oraz zapewnienia bezpieczeństwa zobowią
zał donator swoich sukcesorów,

by zgodnie ze swoim powołaniem ćwiczyli młodzież w chrześcijańskiej 
pobożności i naukach, wiarę i religię katolicką, szerzyli poprzez głoszenie 
kazań i katechizację, a o fundatorze we Mszy św. i swoich modłach po 
wieczne czasy pamiętali5

5 M. Gotkiewicz, Tr^y wieki Kolegium Podolinieckiego (1642—1942), „Nasza Przeszłość”, 
t. XV, 1962.

- kwota ta była pijarom wypłacana do 1680 roku. Fundator zabezpieczył 
również dla konwentu, na dochodach z kamieniołomów, roczną kwotę 
11 500 talarów — tak, by ewentualne trudności z wypłacaniem zagwaran
towanych innych świadczeń nie okazały się zbyt dolegliwe. Istotne jest 
także, że król Jan Kazimierz przeznaczył pijarom wsparcie finansowe 
z dochodów z kopalni soli.

137



We wspomnianym 1642 roku, na przełomie listopada i grudnia, zjawi
ło się w Podolińcu czternastu pijarów. Przybyli księża, bracia i nowicjusze 
reprezentowali wiele narodowości, jako że napotkamy pośród nich Cze
chów, Niemców, Słowaków, Węgrów, wreszcie Austriaka i Włocha, zaś 
polscy wykładowcy byli oczekiwani nieco później — dwaj pierwsi z nich 
to Wacław Opatowski i Kazimierz Pietrzkiewicz. Początkowo pijarzy 
otrzymali siedzibę zakonną {domicylium) w podolinieckim zamku, znalazła 
w nim również czasowe pomieszczenie ich szkoła, której szumna inaugu
racja cum civitatis huius musica, cum tubis et tympanis, czyli z miejską muzyką, 
z trąbami i bębnami, nastąpiła 18 czerwca 1643 roku. Mury nowego ko
legium zostały poświęcone po dziesięciu dniach, zaś faktyczne otwarcie 
zakładu odbyło się 12 lipca. Pierwszym rektorem uczelni {minister domus) 
został wymieniony wyżej ks. loannes Dominicus Franchi (1595—1662), 
późniejszy pierwszy polski pijarski prowincjał.

Wcześniejsza uroczystość inauguracyjna utworzenia domu pijarów 
w Podolińcu, odbywająca się 10 grudnia 1642 roku, została uświetniona 
obecnością reprezentantów biskupa i Kapituły Krakowskiej - księży Mi
kołaja Oborskiego i Krzysztofa Sapeliusa oraz prepozyta spiskiego i bi
skupa waradyńskiego Ladislausa Hoszutóthy’go. Po inauguracji zebrani 
stanęli na miejscu wskazanym pod budowę klasztoru na lewym brzegu 
Popradu we wschodniej części miasta. Ustawili tam drewniany krzyż, 
a na poświęconym kamieniu węgielnym pod nową budowę umieszczono 
interesującą historycznie inskrypcję o barokowej stylistyce, której tekst 
przytacza w swym szkicu Marian Gotkiewicz:

Stanislaus Lubomirski Comes in Wiśnicz Palatinus et generalis Capita- 
neus Cracoviensis Civitatum Scepusiensium Gubernator Ecclesian hanc 
et Collegium Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum 
Piarum cum fundatione liberali ad maiorem Dei gloriam promovendam, 
lidem catholicam propagandum, hereses in istis partibus extirpandas — 
sumptibus propriis erexit, dotavit, perfecit, etc.6 [co w przekładzie na ję
zyk polski znaczy: Stanisław Lubomirski, komes na Wiśniczu, wojewoda 
i starosta generalny krakowski, zarządca miast spiskich, własnym sump
tem wzniósł, uposażył, udoskonalił etc... kościół ten oraz kolegium klery
ków regularnych ubogich Matki Bożej szkół pobożnych z ustanowieniem 
szczodrego zaopatrzenia dla promowania wzrostu chwały Bożej, krze
wienia wiary katolickiej i wyplenienia herezji w tych stronach — tłum. J.S].

6 Tamże.
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Budowa nowego kompleksu klasztornego wraz z kościołem pod we
zwaniem św. Stanisława biskupa i męczennika, patrona fundatora - Sta
nisława Lubomirskiego — rozpoczęła się tedy w roku 1642. Na realizację 
przedsięwzięcia przewidziano 80 tys. florenów — 50 tys. na jego budowę, 
pozostałą kwotę na jego wyposażenie. W archiwum oo. pijarów w Rzy
mie, wśród innych dokumentów dotyczących domu podolinieckiego 
zachowały się plany kompleksu zawierające opisy składających się nań 
obiektów — kościoła, szkoły, domicylium, ogrodu, dziedzińców czy bram. 
Budynki klasztoru o trzech dwukondygnacyjnych skrzydłach z masywny
mi wieżami w narożach, wzniesiono na zewnątrz miejskich murów wraz 
z nową centralnie położoną świątynią. Klasztor z kościołem o dwuwie- 
żowej fasadzie, przed którym ustawiono słup z figurą świętego, utworzył 
zwarty zamknięty, bo otoczony własnym murem, barokowy kompleks 
z rajskim ogrodem i drugim dziedzińcem ze studnią okolonym mniej
szymi zabudowaniami. Budynkom od strony rzeki Poprad towarzyszył 
rozległy ogród, także okolony murem, na którym umieszczono słonecz
ny zegar. Tak zakomponowana całość nawiązywała wyglądem do zna
nych z Włoch zamkowych zespołów obronnych, a także do rodzimych 
klasztorów o takim charakterze, jak np. bernardynów w Kalwarii Zebrzy
dowskiej czy innych znanych ufortyfikowanych rezydencji. Ze względu 
na przyleganie jego do miejskich murów obronnych pijarskie założenie 
harmonijnie zespalało się z układem fortyfikacyjnym. Nie jest dokładnie 
znany architekt tego założenia — niektórzy widzą tu wiedeńczyka Joan- 
nesa Jacobusa Pochspergera (Poschbergera?, Bockbergera?), inni, co uza
sadnione, pracującego dla Stanisława Lubomirskiego polskiego architek
ta od fortyfikacji, Krzysztofa Mieroszewskiego.

Po sześciu latach, dokładnie 28 czerwca 1648 roku, zakończono prace 
budowlane i kolegium przeniosło się do nowej siedziby, niemniej prace 
przy wystroju wewnętrznym ukończono dopiero w 1651 roku, a kościół 
został wyświęcony dopiero dwadzieścia lat później. Być może powodem 
opóźnienia tej uroczystości była konieczność przeprowadzenia napraw 
uszkodzeń spowodowanych pożarem.

Przed frontem kościoła, którego wieże podwyższono w XVIII stu
leciu (do 44 m wysokości) i wyposażono w rokokowe hełmy, znajduje 
się dziedziniec, do którego od strony rynku prowadzi brama osadzona 
w miejskich murach. Na wprost niej, w portalu wejścia do świątyni, do
strzec można znajdujące się we frontonie malowidło naścienne wyobraża-
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Plan pijarskiego zespołu kościelno-klasztornego w Podolińcu, 1643 
(reprodukcja w klasztorze redemptorystów w Podolińcu)

jące patrona świątyni - św. Stanisława. Ta jednonawowa świątynia typu 
halowego o cennym barokowym wyposażeniu zachowała w głównym 
ołtarzu swój najznakomitszy zabytek - dużych rozmiarów płótno przed
stawiające scenę wskrzeszenia Piotrowina przez św. Stanisława. Ujęte jest 
ono w bogato dekorowaną złoconym ornamentem, półkolistą w górnej 
części ramę z rzeźbami aniołów. Dzieło to, noszące datę 1688 (być może 
jest starsze, a podany rok wskazuje jedynie przeprowadzenie prac konser
watorskich), pochodzi z krakowskiej szkoły Tomasza Dolabelli z połowy 
XVII stulecia. Jest ilustracją legendy o Piotrowinie, zapisanej w Żywocie 
św. Stanisława. Według niej biskup krakowski św. Stanisław ze Szczepano
wa (zwany też Szczepanowskim) nabył dla biskupstwa od zwanego Piotro- 
winem Piotra Strzemieńczyka pewien obszar ziemi. Jednakże po śmierci 
Piotrowina jego następcy zakwestionowali transakcję i zażądali zwrotu 
dóbr. Biskup Stanisław przedstawił sprawę przed sądem, niemniej nie 
uznano jego prawdomówności. Wobec tego biskup polecił otworzyć grób 
i wskrzesił Piotrowina, aby mógł potwierdzić, że biskup wszedł w posia
danie ziemi w sposób uczciwy. Na obrazie tym, prócz biskupa Stanisława 
i przywracanego do życia Piotrowina można zauważyć wśród zebranych 
także fundatora konwentu Stanisława Lubomirskiego i jego syna Jerzego
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Sebastiana. Ołtarzowi głównemu towarzyszą po bokach obrazy św. Józefa 
Kalasancjusza oraz św. Jana Nepomucena, nad nim natomiast - wizeru
nek św. Jerzego walczącego ze smokiem w ośmiobocznej ramie zwień
czonej wyciętym w drewnie herbem Lubomirskich — Szreniawą be% Kr^y^a. 
Interesujące we wnętrzu kościoła są także pozostałe ołtarze z rokokową 
dekoracją — poświęcone św. Krzyżowi, Zwiastowaniu Marii, św. Katarzy
nie Męczennicy i, w kaplicy bocznej, św. Filipowi Neri (Neriusowi lub 
Nereuszowi), a także dobrej roboty barokowa ambona oraz naścienne ma
lowidła w przejściu do kaplicy. Na jej ścianie znajduje się kolejny znak od
ległej przeszłości — wmurowana z brązowego kamienia wapiennego (mar
muru) tablica nagrobna podolinieckiego proboszcza Purcandy, zmarłego, 
jak głosi wyryta na niej data, 8 października 1617 roku, więc jeszcze przed 
wzniesieniem klasztornego kościoła. Tablica ta z komemoratywnym łaciń
skim tekstem znajdowała się niegdyś w innym miejscu — przy położonym 
poza miastem dawnym kościółku pw. św. Anny, dziś cmentarnej kaplicy.

Klasztorny budynek, będący siedzibą pijarskiego domicylium^ mieścił 
nowicjat, a także konwikt, w którym znajdowali internatowe lokum za
możniejsi scholarze. Należy tu dodać, że nowy podoliniecki dom pijarów 
zaszczycił niedługo przed śmiercią sam Józef Kalasancjusz.

Kolegium w Podolińcu było w Polsce drugą założoną i prowadzoną 
przez pijarów szkołą7. Z chwilą jej otwarcia (jeszcze w pomieszczeniach 
zamku), jak wyżej podano w 1643 roku, zgłosiło się do nauki 189 uczniów.

7 Pierwsza prowadzona przez pijarów szkoła powstała w Warszawie w 1642 roku.

Nowicjat dla kleryków powstał już na początku działalności szkoły 
i był prowadzony przez ks. Augustyna Strinbocha. Powstały też dwie klasy 
świeckie — scholae legendi i scholae gramaticae zorganizowane przez ks. Glicere- 
go Neumana. Niebawem, w 1646 roku, utworzono klasę trzecią — syntaksy, 
w następnych latach kolejne: a to w 1648 prowadzoną przez ks. Wacława 
Opatowskiego klasę poetyki, w 1651 — retoryki, w której nauczał o. Mar
cin od Matki Bożej. Dzięki sprawnej działalności organizatorskiej szkoła 
miała już wkrótce wszystkie przewidziane do utworzenia klasy: arytmety
ków, gramatykalistów, parwistów, poetów, principistów, retorów, syntaksi- 
stów. W kolegium uczono filozofii, łaciny, prawideł czytania i gramatyki; 
wiadomo, że wysoko stały matematyka, astronomia i inżynieria wojskowa.

W kolegium realizowano program szkoły średniej, który obejmował 
dwa stopnie: niższy (realizowany w klasach gramatykalnych) i wyższy 
(w klasach humanistycznych). Powstał też w 1648 roku związany z nowi
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cjatem dwuletni kurs filozoficzny jako studia suprema — prowadzony przez 
Kazimierza Pietraszkiewicza, sprowadzonego z Krakowa przez Stanisła
wa Lubomirskiego. Kurs ten był przeznaczony dla absolwentów szkoły 
średniej jako kolejny etap kształcenia przed podjęciem nauki w szkole 
wyższej. W tym samym 1648 roku zorganizowane zostało profesorium do 
kształcenia w zawodzie przyszłych nauczycieli szkół pijarskich, a wstąpić 
do niego mogli ci, którzy mieli za sobą dwuletni nowicjat.

Zakład podoliniecki prowadził więc działalność edukacyjną na na
stępujących polach: kształcenia młodzieży świeckiej w zakresie programu 
szkoły średniej, a także pijarskich kadr zakonnych w ramach nowicjatu 
i kursu filozoficznego oraz nauczycielskich wprofesorium. Ponadto, pijarzy 
z Podolińca nauczali w dwu szkołach ludowych — miejscowej oraz znaj
dującej się w pobliskiej Białej Spiskiej.

W konwencie znajdowało się tabularium (archiwum) z rękopiśmien
nymi kronikami uczelni, księgami metrykalnymi będącymi rejestrami 
uczniów, zakonników, nowicjuszy, księgami zmarłych pijarów wykła
dowców uczelni oraz bogatą dokumentacją związaną z funkcjonowa
niem konwentu i kolegium8. Ważniejsze dokumenty zachowywano po 
uporządkowaniu tematycznym w zwojach lub szufladach, inne były przez 
kopistów przepisywane do oddzielnych tomów. Zapisy starano się syste
matycznie prowadzić od początku działalności szkoły praktycznie przez 
cały czas jej istnienia, choć przeszkadzały temu zdarzające się co pewien 
czas działania wojenne i zarazy. Początkowo, od 1644 roku, prowadzono 
je w języku włoskim, pierwszym bowiem przełożonym był genueńczyk 
Giovanni Franco 0oannes Dominicus a Cruce), następnie po łacinie; by
wało też, że na ten język tłumaczono wcześniejsze włoskie teksty. Szcze
gólnie interesujące są spisy uczniów, których nazwiska łatwo poznamy 
z zachowanych w znacznej części spisów. W rejestrach z XVII i XVIII 
wieku dominują nazwiska polskobrzmiące - przykładowo w roku 1651 
m.in.: Borowiński, Braclawski, Chwalibog, Czerwiński, Frankowicz, 
Głogowieński, Górski, Jabłonowski, Kaliszewski, Kochanek, Lipnicki, 
Marcinkowicz, Mierzunski, Pękowski, Pietrkowicz, Ptasnik, Rybak, Sam
borski, Stroński9, ponieważ w tym okresie zdecydowana większość z nich 

8 Centralne Archiwum Węgierskiej Prowincji Pijarskiej w Budapeszcie, teka Acta domus 
Podolinensis (dawny zespół Podolinum).
9 Tamże, Nomina discipulorum Podolinii Scholas Pias apud R. Patres Pauperes frequ- 
entantium, 1643-1670 (pudło 7, fond d4 pod, nr Lib. 23). Pijarzy. Piaristi. Pietas etLJt- 
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przybywała z ziem polskich, głównie z Małopolski; zdarzało się, że scho
larze pochodzący ze Spiszu, a zwłaszcza z dominium lubowelskiego, no
sili także podobne nazwiska. Imieniu ucznia (zapisanego w łacińskim 
brzmieniu) i jego nazwisku towarzyszyło określenie pochodne od nazwy 
klasy, w której się kształcił, więc np. Gramatista, Panista, Principista, Synta- 
xista, także narodowość — Polonus, Pituanus, Putenus, Germanus-, gdy repre
zentował stan szlachecki, dodatkowo występowała przez narodowością 
adnotacja Nobilis. Niekiedy nie oddawała ona prawdy w tym względzie 
- zdarzały się przypadki, że uczniowie przybywający z odleglejszych stron, 
a pochodzący z bogatszych rodzin, mimo braku statusu szlacheckiego 
taki właśnie podawali, by „poprawić” swą pozycję tak w społeczności 
kolegów, jak i w odbiorze wykładowców. Uczniowie pochodzący z Podo- 
lińca, często o niemieckobrzmiących nazwiskach, występowali w spisie 
jako Podolinensis (podolinieccy, czyli miejscowi). Rejestry te niosą intere
sujące i ważne informacje pozwalające odtworzyć obraz ówczesnej spo
łeczności uczniowskiej, a także, dzięki wskazaniu narodowości, wskazać, 
z jakich stron Rzeczypospolitej czy Europy ściągali do Podolińca scho
larze. Fenomenem tej uczelni był fakt, że ufundowana przez polskiego 
świeckiego możnowładcę, a prowadzona przez zaproszonych z zagranicy 
duchownych, była przeznaczona dla młodzieży reprezentującej wszystkie 
stany ówczesnej Rzeczypospolitej, więc szlachecki, mieszczański i chłop
ski. Uczelnia była dostępna również dla przybywających z zagranicy, np. 
Czech, Śląska, Węgier, a nawet Austrii, a jej wysoka renoma wzmacniana 
była atmosferą panującej w kolegium tolerancji. Budowało ją specyficzne 
położenie Podolińca — miasta leżącego na Spiszu, więc ziemi pogranicza 
narodów, religii i kultur, na której, prócz ludności miejscowej, znaleźli 
się w ubiegłych stuleciach i pozostali jako w swej ojczyźnie polscy osad
nicy z ziemi krakowskiej, a także dawni koloniści niemieccy, również ze 
względu na bliskie sąsiedztwo — Węgrzy, wreszcie Rusini (zwani tu Pusna- 
kami) i Wołosi, kończący w tych stronach swą wędrówkę łukiem Karpat. 
Wspomniana różnorodność narodowa, więc i językowa, podolinieckich 
scholarów nie była przeszkodą w prowadzeniu zajęć - zdecydowana ich 
większość odbywała się bowiem po łacinie, a tylko niektóre z niektóre 
z nich, jak religia, w językach ojczystych.
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Kolegium nie stawiało ścisłych ograniczeń wiekowych, przyjmowa
no chętnych do 30. roku życia, choć podobno najmłodszy uczeń liczył 
lat... pięć.

Zachowane archiwalne księgi pozwalają także zapoznać się z kadrą 
pedagogiczną szkoły. Przez cały czas istnienia jej nauczycielami byli pija
rzy, tylko niekiedy wykładowcami, i to wybranych przedmiotów, bywa
ły osoby świeckie. Nauczyciele reprezentowali różne narodowości — byli 
nimi Polacy, Węgrzy, Słowacy, Rusini, Czesi, Niemcy, wreszcie przybysze 
z dalszych krajów, więc Włosi, Chorwaci czy Słoweńcy. Zdarzało się też, 
że w razie potrzeby przybywali do Podolińca nauczyciele z innych zagra
nicznych pijarskich domów. Nauczyciele obcych narodowości przeważali 
liczebnie zwłaszcza w stuleciu XVII, w następnym bowiem coraz czę
ściej byli nimi Polacy. Nauczyciele pijarscy wywodzili się, podobnie jak 
i scholarze, z różnych warstw społecznych, najczęściej jednak ze stanu 
mieszczańskiego. Bywali wśród nich także przedstawiciele warstwy szla
checkiej, zwykle tej uboższej, ale też niekiedy możnych arystokratycznych 
rodów, zarówno polskich, jak np. Daniłowiczów, Leszczyńskich, Mała
chowskich, Potockich czy Wąsowiczów, jak i węgierskich — Berzewicych, 
Horvath-Palocsayów i Raskovanych, by wymienić tylko niektóre.

Szczególnie cennymi i ważnymi z historycznego punktu widzenia 
pozycjami w podolinieckim archiwum były cztery rękopiśmienne per
gaminowe dokumenty-dyplomy: króla polskiego Michała Korybuta (z 
1671 roku o swobodzie wyznania wiary rzymskokatolickiej w trzynastu 
miastach spiskich), księcia Stanisława Herakliusza Lubomirskiego (z 1674 
roku o nadaniu pijarom parafii Spiska Biała) oraz króla węgierskiego Le
opolda I (z 1675 roku) i króla polskiego Jana III (z 1683 roku) potwierdza
jące powyższe nadania Lubomirskiego10.

10 Tamże (kolejno: Diplomata fundationum nr 1, Diplomata fundationum nr 2, Diplo- 
mata fundationum nr 3, Diplomata fundationum nr 4).

Większość podolinieckich archiwaliów została na początku lat 20. 
XX w. przewieziona do archiwum w Budapeszcie, gdzie znalazła miejsce 
m.in. w zespole Podolinum — dziś jest to Centralne Archiwum Węgierskiej 
Prowincji Pijarskiej, w którym dokumenty te składają się od 2004 roku 
na tekę oznaczoną jako Acta domus Podolinensis. Część archiwaliów, w tym 
muzykalia, trafiła do pijarskiego klasztoru w Świętym Jurze (Słowacja), 
a stamtąd ostatecznie, po II wojnie światowej, do Modrej — oddziału 
Państwowego Archiwum Powiatowego w Bratysławie; pozostałe znala-
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zły się po kolejnych wędrówkach w Państwowym Archiwum w Lewo- 
czy, w Państwowym Archiwum w Nitrze, w Archiwum Literackim i Na
ukowym Słowackiej Biblioteki Narodowej w Martinie oraz w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Bratysławie. Nieliczne dokumenty trafiły wreszcie do 
archiwum pijarów w Krakowie.

Szkoła posiadała bogatą bibliotekę w kształcie rotundy — zajmowała 
ona pomieszczenia w południowo-wschodniej wieży konwentu. Podsta
wę książnicy stworzył Stanisław Lubomirski - i choć jej część prawdopo
dobnie padła w 1684 roku pastwą pożaru, niemniej jej zbiór pod koniec 
XVII wieku liczył ok. 1600 pozycji. Gromadziła ona dzieła pochodzące 
jeszcze sprzed daty powstania kolegium, więc inkunabuły z trzech ostat
nich dziesięcioleci XV stulecia (pojedyncze egzemplarze) oraz edycje XVI- 
i XVII-wieczne sprzed 1642 roku. Często były to wydane na terenie Rze
czypospolitej cymelia drukarstwa - tak w języku łacińskim, jak i polskim, 
m.in. pijarskie wydawnictwa warszawskie (1686, 1687, 1695, 1721, 1727, 
1793), jezuickie edycje z Kalisza (1681, 1695, 1697), Krakowa (1679), Po
znania (1692, 1720) i Wilna (1676, 1720), wydania krakowskie Franciszka 
Cezarego (1626,1697,1701,1718), drukarni Andrzej Piotrkowczyka (1607, 
1637), drukarni Krzysztofa Schedla (1648), drukarni dziedziców Stanisła
wa Lenczewskiego (1661), drukarni Seminarium Biskupiego (1767) i tam
tejszej drukarni akademickiej (1738), wreszcie lwowskie - drukarni Jana 
Filipowicza (1758) czy gdańskie — tłoczone u Andrzeja Hunefelda (1632). 
Należy też zwrócić uwagę na oficyny wydawnicze z innych naszych miast, 
więc Chełmna, Częstochowy, Lublina, Oliwy, Sandomierza czy Torunia. 
Licznie przedstawiają się też wydawnictwa zagraniczne, reprezentujące 
praktycznie wszystkie znaczące wówczas w edytorstwie miasta europej
skie, zwłaszcza włoskie i niemieckie. Ze względu natomiast na „madziar
ski” okres w historii szkoły można przywołać tu oficyny węgierskie, jak 
np. Tumlera lósefa lanosa Betuivela z Besztertze-Banyan (Bańska-By- 
strzyca) czy edycje drukarni Michaela Podhoranszky’ego z Lewoczy. Naj
liczniejsze ze zgromadzonych w bibliotece książek prezentowały język 
łaciński, niemniej wiele z nich, zwłaszcza tych z XVIILwieczną datacją, 
wydano po polsku. Częste były też edycje w językach niemieckim, wło
skim, francuskim, także węgierskim, rzadsze w holenderskim i hiszpań
skim, wreszcie słowackim, czeskim, angielskim lub nawet hebrajskim.
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Lista scholarzy, 1652 - z archiwaliów 
kolegium pijarskiego w Podolińcu 
(Centralne Archiwum Węgierskiej 
Prowincji Pijarskiej w Budapeszcie)

ANT1STITVM CRACO VJENSIVM 
I Ab jpfij Cathcdrr proprir, & Chrirtiana: in Polonia 

fidei ioitijs dedudorum

E L OGI A
HI S TO RIC O.p P LI TI C A
PANEGYRES LYRICzE
*)«/»p7irXwiA»«y^«„1, tfitęat, Tfiji,f<rt„ 

'* ‘Eitltffa Jj" ‘Pntrtn^ meritn, n'irrt tmtrrari fnndn-
I Kt. Lrt*tnnrt, in Seuta tj n/iit m tr/t* f'.rrif>.,e 

COMPENDIOSE EXH1BENTVR1

i Ad Chriftiano Politicam eruditionć 
omnibus dircćtia.

I r. u ene dYc to i s. i os e r h - 
SCHOLARYM PlARYM

W ______ Anno Dńi i < <«.

J N F V L A |
CR AC O VIENS I S

C E M M I S S V I S 

DISTINCTA

Z dawnej książnicy kolegium 
w Podolińcu (Muzeum Lubowelskie 

w Starej Lubowli) Słowacja)

Księgi z podolinieckiej biblioteki przedstawiają całą ówcześnie edy
towaną tematykę zarówno religijną, więc Biblie, dzieła teologiczne, kan
cjonały, kazania, psałterze i różnorodne księgi liturgiczne, jak i świecką, 
bo napotkamy tam pozycje poświęcone arytmetyce, astronomii, botanice, 
geografii, gramatyce, heraldyce, historii, literaturze, medycynie, meteoro
logii, wydania panegiryków i poezji, także edycje słownikowe. Nie są też 
rzadkością wydania autorów antycznych, jak Arystotelesa, Cycerona, Ho
mera, Owidiusza, Tacyta. Wyjątkowymi pozycjami zachowanymi w po- 
dolinieckim księgozbiorze są nieliczne unikatowe pozycje sporządzone 
w manuskrypcie (m.in. teksty inscenizacji teatralnych), niekiedy zaopa
trzone w barwne ilustracje, pochodzące z XVII, XVIII i XIX w.

Zasoby biblioteki były regularnie uzupełniane, także przybywający 
do Podolińca pochodzący z zamożniejszych rodzin nowicjusze oraz wy
kładowcy przywozili ze sobą choćby po kilka książek, którymi wzbo
gacali szkolną bibliotekę. Należy też wspomnieć, że po kasacie zakonu 
jezuitów w 1773 roku wiele księgozbiorów pochodzących z ich kolegiów
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Z dawnej książnicy kolegium 
w Podolińcu (klasztor pijarów 

w Nitrze, Słowacja)

Z dawnej książnicy kolegium 
w Podolińcu (klasztor pijarów 

w Nitrze, Słowacja)

na terenie Rzeczypospolitej zostało przejętych m.in. przez warszawski 
dom pijarów, który w ten sposób pozyskanymi księgami zasilił podoli- 
niecką bibliotekę. Okazały tedy tamtejszy księgozbiór zwracał uwagę od
wiedzających to miasto, dowodem na to są zapiski z roku 1854 Ludwika 
Zejsznera, przybyłego w celach naukowych na Spisz geologa, geografa, 
kartografa i krajoznawcy. Ten rozrastający się przez cały czas działania 
szkoły księgozbiór liczył w roku 1918 ok. 10 tys. woluminów.

Po ustaniu działań wojennych, już w wolnej Czechosłowacji, prak
tycznie nieuszczuplony podoliniecki księgozbiór ulokowano w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Bratysławie, skąd w 1975 roku został przewieziony 
do gmachu Maticy Slovenskiej w Martinie, tam też sporządzono jego 
dokładny katalog. Następnie zaś - w 1997 roku - biblioteka ta trafiła do 
klasztoru pijarów w Nitrze, gdzie znajduje się do dziś jako wydzielony 
zespół historycznej książnicy pijarów na Słowacji. Liczy on nieco po
nad 9000 pozycji, w tym ok. 1200 w języku polskim. Tylko znikomą ich 
liczbę pochodzących z pijarskiej biblioteki w Podolińcu odnaleźć można 
w innych miejscach — np. w Muzeum Lubowelskim w Starej Lubowli 
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(nieliczne książki otrzymało ono w 2003 roku w darze od pijarów z Nitry), 
a pojedyncze egzemplarze również na terenie Polski — jak choćby w Są
deckiej Bibliotece Publicznej w Nowym Sączu. W każdym przypadku 
podoliniecką proweniencję starodruków czy manuskryptów poświadcza 
znajdująca się na tytułowej stronie dzieła odręczna, wykonana atramen
tem inskrypcja: Pibliotheca Domus Podolinensis Scholarum Piarum, Ex Labris 
Scholar. Piarum Domus Podolinensis, Comentus Podolinensis, czy Archivi Podo
linensis Scholarum Piarum. Towarzyszy jej niekiedy ręcznie dopisana data 
sprowadzenia dzieła do Podolińca.

Interesująco przedstawiał się używany przez wykładowców podczas 
zajęć zbiór pomocy dydaktycznych. Dużą wagę do kompletowania ich, 
przede wszystkim do matematyki, fizyki i astronomii, przywiązywał Wa
cław Opatowski (1628—1680), drugi z kolei rektor uczelni. W niedługim 
czasie swego istnienia dysponowała szkoła znacznym zasobem map i ob
razów, globusami, przyborami geometrycznymi i instrumentami pomia
rowymi, także kilkoma lunetami do obserwacji astronomicznych. Zbiory 
używane do nauczania historii naturalnej obejmowały kolekcję minera
łów, ziół, owadów, nawet wypchanych zwierząt. Były przez dziesięciole
cia wzbogacane, tak, że w końcowym okresie istnienia uczelni tworzyły 
imponujący zasób. Podolinieccy pijarzy dysponowali też dwoma ogroda
mi położonymi w pobliżu klasztornego gmachu — otrzymywane w nich 
zbiory owoców i plony warzyw stanowiły znaczące wsparcie dla klasztor
nej kuchni. Jeden z nich znajdował się wewnątrz jego murów, a w nim 
małe alpinarium, służące także jako dydaktyczna pomoc podczas zajęć 
objętych programem nauczania kolegium.

Wsparciem finansowym dla klasztoru były też opłaty uiszczane przez 
zamożniejszych scholarów za kwaterę w przyklasztornym konwikcie 
(bursie). Zyski dawała również sprzedaż przygotowywanych przez zakon
ników^ leków7 dostępnych w klasztornej aptece, a także piwa wytwarzane
go przez nich we własnym brow arze. Ponadto dodatkowe dochody przy
nosiła zorganizowana przy konwencie działalność wytwórcza w zakresie 
obróbki kamienia, metalu i drewna. Podolinieccy pijarzy byli też w dużej 
część samowystarczalni, jeśli chodzi o wykonywanie na własne potrzeby 
prac rzemieślniczych z różnych dziedzin.

Pijarski zespół klasztorny w Podolińcu nie był wolny od klęsk, nie
rzadkich zresztą w tamtych czasach. Były to m.in. powodzie, które za
grażały jemu ze względu na położenie na niskim brzegu i to w bliskości
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Popradu - jego występujące 2 brzegów wody, np. w latach 1662, 1682 czy 
1813, zalewały otaczający klasztor teren, a nawet i same budynki. Zdarza
ły się też i pożogi czyniące poważne zniszczenia, jak np. ta w 1669 roku, 
a zwłaszcza w 1684, kiedy płomieniom uległy kościół i kolegium. Dopeł
nieniem zaś nieszczęść bywały zarazy ogarniające całe miasto, więc także 
i konwent — a to w latach 1645,1664, 1710, 1831 czy 1847.

W klasztornych korytarzach i refektarzu, którego plafon ozdobiono 
malowidłami alfresco o motywach biblijnych, umieszczono galerię malar
skich portretów niektórych papieży i podolinieckich pijarów. Wiadomo, 
że w refektarzu był wyeksponowany portret założyciela kongregacji pijar- 
skiej św. Józefa Kalasancjusza; konterfekt ten przetrwał bez najmniejszej 
oznaki uszkodzenia groźny pożar klasztoru w 1684 roku, co poświadczył 
ks. Idzi Madeyski zapisem z roku 1744.

Wiadomo też o znajdujących się w klasztornej kolekcji konterfektach 
polskich królów — odwiedzający tamtejsze mury w 1856 roku Teodor 
Tripplin (1812—1881), doktor medycyny, podróżnik, polski pisarz, po
wstaniec 1831 roku, napotkał jeszcze w refektarzu portrety sześciu pol
skich władców: Stefana Batorego, Zygmunta III, Władysława IV, Jana 
Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III oraz kilku swoich przodków 
- Lubomirskich: fundatora klasztoru Stanisława, jego wnuka Stanisława 
Herakliusza i prawnuka Teodora Konstantego. Niestety, gdy po trzydzie
stu jeden latach odwiedzał Podoliniec Walery Bijasz, nie odnalazł już 
portretów królów, a jedynie znajdujące się w klasztornych korytarzach 
obrazy ze scenami z żywota św. Józefa Kalasancjusza oraz nieliczne wi
zerunki związanych z Podolińcem duchownych: reformatora szkolnictwa 
ks. Stanisława Konarskiego, sufragana kijowskiego Józefa Kalasancjusza 
Olendzkiego — niegdysiejszego podolinieckiego nowicjusza, Kazimierza 
Bogatki — pierwszego polskiego pijara, Glyceriusa — także pijara Wacława 
Opatowskiego oraz kilku innych księży. Jedynie oglądany wtenczas przez 
Eliasza portret profesora teologii o. Damianusa (zmarłego w Podoliń- 
cu w 1729 roku) zachował się — obecnie można go oglądać w bocznej 
(prawej) kaplicy popijarskiego kościoła. Innych cennych, pochodzących 
z tej galerii obiektów należy poszukiwać poza Podolińcem — i tak np. 
portret Stanisława Lubomirskiego (ten z klasztornego refektarza) znaj
duje się w stałej ekspozycji zamku w Bratysławie, obraz Obiad św. Józefa 
Kalasancjusza — w klasztorze w Trenczynie, zaś znane przedstawienie tego 
świętego w nimbie cudownego ocalenia podczas pożogi klasztoru w Po- 
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dolińcu (w 1684 roku) - w klasztorze pijarów w Budapeszcie. Ponadto 
także w Muzeum w Starej Lubowli znajdują się pochodzące z podoliniec- 
kiej galerii osiemnastowieczne portrety znamienitych pijarów: prepozyta 
generalnego zakonu o. loannesa Felixa Arduiniego, jego prokuratorów 
generalnych o. Bernardinusa Panicoliego i o. Augustinusa Passantiego, 
rektora kolegium i przeora o. Stanisława Kalinowskiego, przeora Ambro- 
siusa Wąsowicza oraz nieznanego duchownego kardynała, a także portre
ty Stanisława, Jerzego Sebastiana i Stanisława Herakliusza Lubomirskich 
- starostów spiskich. Kolejnym miejscem, w którym znalazł się ważny ze
spół malarski o podolinieckiej proweniencji jest Kolegium Pijarów w Pre- 
widzy — do naszych czasów dotrwało tam jedenaście olejnych malowideł 
na płótnie w charakterystycznych półkolistych ramach1’ z liczącego dwa
dzieścia cztery obrazy cyklu przedstawiającego sceny z żywota św. Józefa 
Kalasancjusza.

Zachowały się natomiast w podolinieckich murach fragmenty daw
nych malowideł naściennych - w wielu miejscach klasztornych koryta
rzy oraz wspomniane wyżej freski na suficie w refektarzu, odsłonięte 
w ostatnich latach spod późniejszych nawarstwień malarskich. Także 
w przedsionku klasztoru odnajdujemy podobną bogatą malarską dekora
cję, m.in. przedstawiającą sceny z życia św. Józefa Kalasancjusza, polskie
go orła z herbem Wazów oraz herb Lubomirskich — Szreniawę be% Kr%y%u. 
Na sklepieniu zaś dostrzeżemy znak pijarów — na polu objętym gorejącą 
aureolą charakterystyczny monogram „MA” (Maria) z umieszczoną nad 
nim koroną z krzyżem, a pod nim — litery greckie „MP ©Y”. Znak ten 
można także napotkać na portretach podolinieckich pijarów. W jednym 
zaś z poklasztornych pomieszczeń znajduje się osiemnastowieczne olejne 
malowidło na płótnie we wspomnianej charakterystycznej półkolistej ra
mie, przedstawiające scenę z życia monastycznego pijarów, a pochodzące 
z dawnej ich podolinieckiej kolekcji.

Kolegium w Podolińcu było też znane z bogatej aktywności muzycz
nej i teatralnej. Liczne zachowane muzykalia12 - głównie zapisy nutowe 
- pochodzące z dawnego kolegium oo. pijarów w Podolińcu pozwalają

" Półkolisty kształt i rozmiar ram wynikał z konieczności dopasowania ich do kształtu 
miejsc, w których obrazy były zawieszane: na ścianach, między liniami przenikania się 
z nimi łuków sklepień.
“ Dziś m.in. w Państwowym Archiwum w Modrej k. Bratysławy, Słowackim Muzeum 
Narodowym w Bratysławie, Państwowym Archiwum w Lewoczy (Słowacja) czy Mu
zeum Narodowym w Krakowie. Zachowane muzykalia zostały wpisane do Między- 
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przybliżyć obraz oraz przywołać szczegóły życia muzycznego panujące
go tam na przestrzeni wielu dziesięcioleci. Zagadnienie to szczegółowo 
przedstawia w swych opracowaniach Dariusz Smolarek* 13. Klimat wyso
kiej kultury muzycznej towarzyszył szkole z chwilą jej powstania, bo
wiem fundator kolegium, Stanisław Lubomirski, miał na swym dworze 
jedną z najlepszych ówczesnych kapel muzycznych. Zakonnicy przyby
wający do podolinieckiego konwentu najczęściej z domów na Morawach 
stanowili w nim także kadrę edukacyjną w zakresie muzyki, która była 
tam nauczana od początku jego istnienia. Piastowali oni takie funkcje, 
jak director chori, praefectus musices, praefectus chori, procurator musicae, promotor 
musicae, byli też nie tylko autorami tworzonych i zapisywanych na miejscu 
kompozycji, ale i kopistami nut udostępnianych drogą wymiany z reper
tuarów innych zakonów z terenu Śląska, Czech, Moraw, a nawet Włoch. 
W ten sposób podoliniecki zasób zapisów nutowych szybko się rozrastał, 
osiągając liczbę co najmniej 1900 kompozycji. W archiwalnych zbiorach 
muzykaliów przeważają utwory osiemnastowieczne, wcześniejszych, sie
demnastowiecznych, zachowało się jedynie kilkanaście, zaś znajdujące się 
na wielu z nich ekslibrisy i pieczęcie z polskim nazewnictwem, sygnatury 
zakonników czy znaki skryptorów dowodzą niezbicie jej pierwotnej, po- 
dolinieckiej proweniencji.

narodowego Repertuaru Źródeł Muzycznych „RISM” (Repertoire International des 
Sources Musicales).
13 D. Smolarek, Katalog tematyczny muzykaliów z klasztoru w Podolińcu, Lublin 2009; tenże, 
Polonica w muzykaliach klasztoru pijarów w Podolińcu, „Muzyka” LII, 2007, nr 1 (204); tenże, 
Śpiewnik CANTUS CATHOŁICI z kolegium pijarów w Podolińcu, „Annales Lublinenses 
pro Musica Sacra” 2014, nr 5.

W Podolińcu dominowała muzyka kościelna, śpiewy i wykonania wo
kalno-instrumentalne lub wyłącznie instrumentalne, więc antyfony ma
ryjne, arie, koncerty, litanie, msze, nieszpory, oficja brewiarzowe, psalmy, 
sonaty czy symfonie, zaś prócz muzyki o charakterze liturgicznymi sensu 
stricto występowała ona także w kontekście paraliturgicznym, więc w for
mie modlitw albo poezji dewocyjnej.

Nie tylko jednak musica sacra rozbrzmiewała w tamtejszych murach, 
pojawiała się również musica profana, a to na powitanie przybywających 
tam znamienitych gości lub dla rekreacji, wykonywana, jak poprzednia 
przez miejscowych muzyków i pod batutą tamtejszych dyrygentów. Ze
społy wykonawców miały zwykle cztery głosy wokalne oraz charaktery
styczne dla barokowej muzyki tzw. kirchentrio, więc dwoje skrzypiec oraz 
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basso continua - bas generalny wytwarzany zwykle przez organy. Pojawiały 
się tu niekiedy dwa lub cztery instrumenty dęte - pary rogów, trąbek, 
fletów, rzadziej obojów.

Należy tu wymienić choćby kilku polskich kompozytorów działają
cych w Podolińcu w XVII stuleciu, a będą to: Franciszek Cesare z Kra
kowa, Marcin Mielczewski z Warszawy, Bartłomiej Pękiel z Krakowa, 
Andrzej Rohaczewski z Ołyki i Nieświeża, Jan Stachowicz z Sokołowa 
(diecezja małopolska) czy Maciej Hiacynt Wronowicz z Włocławka - 
jak widać, przybywali oni na Spisz z wielu stron Rzeczypospolitej. Inni 
wówczas, ale też i w następnym stuleciu, docierali tam ze znacznie odle
glejszych miejsc — Wrocławia, Wiednia, a nawet Mediolanu. Z polskich 
kompozytorów tworzących w XVIII wieku w Podolińcu można wymie
nić takich jak Petrus Kaliszewski, Wojciech Pankiewicz, Josef Weber, 
wreszcie Albert Wisner. Ważnym i interesującym przejawem aktywności 
kulturalnej kolegium w Podolińcu jest składające się na artystyczny kli
mat uczelni, podobnie jak jej życie muzyczne, także aktywność teatralna. 
Podolinieccy pijarzy, za przykładem znajdujących się w innych krajach 
podobnych placówek szkolnych, organizowali spektakle teatralne — były 
one przeznaczone dla tamtejszych uczniów, którzy także byli ich aktora
mi. Odbywały się tam w oprawie muzycznej misteria pasyjne (gdzie aktor 
wcielał się w postacie biblijne); inscenizacje prezentowane były wpierw po 
łacinie, zaś w następnym XVIII stuleciu już w języku polskim. Pierwsze 
przedstawienie odbyło się w roku 1668, kiedy to 22 października zapre
zentowano inscenizację na cześć dobrodzieja szkoły starosty spiskiego 
Stanisława Herakliusza Lubomirskiego i jego żony Zofii z Opalińskich. 
Spektakl został przygotowany przez Jana Baptystę Hanaka — ojca Fran
ciszka od św. Wacława. Wystawiano też tragedię Daniel autorstwa Nicola 
Avanciniego (1612—1686), włoskiego jezuity. Wydanie utworu w rękopi
sie w języku polskim nastąpiło w roku 1766 lub wcześniej, zaś autorem 
przekładu był polski, najprawdopodobniej podoliniecki pijar. Powyższe 
świadczy, że zapisy tekstów sztuk teatralnych, których autorami byli je
zuici, docierały do teatrów szkolnych w kolegiach prowadzonych także 
przez pijarów. Można wreszcie przypomnieć, że tragedia Daniel była wy
stawiana przez przywołany w pierwszym rozdziale teatr szkolny kolegium 
jezuickiego w Krożach. Jej inscenizacja w Podolińcu jest więc dowodem 
istnienia w tamtych czasach szerokich i żywych kontaktów pomiędzy ko-
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legiami prowadzonymi przez różne domy zakonne na terenie ówczesnej 
Rzeczypospolitej.

W Podolińcu działali nie tylko tłumacze dzieł obcych autorów, któ
re mogły być tam wystawiane — ich przedstawicielem w drugiej połowie 
XVIII stulecia był ksiądz Piotr Krasuski, ale też autorzy oryginalnych pol
skich utworów dramatycznych. Takim właśnie był ksiądz Antoni Wiśniew
ski, były uczeń tej szkoły, autor Peryklesa, tragedii polskiej, który to utwór napi
sał w roku 1746 za inspiracją Stanisława Konarskiego. Można tu wymienić 
i innych absolwentów podolinieckiej uczelni, którzy byk tłumaczami i au
torami utworów dramatycznych przeznaczonych dla przedstawień teatral
nych, a to Reginalda Bienkiewicza, wspomnianego wyżej poetę Franciszka 
Ksawerego Dmochowskiego czy Augustyna Ostrowskiego.

Stanisław Lubomirski nie skąpił grosza dla konwentu i kolegium, 
bowiem prócz uprzednio przywołanego regularnego rocznego wsparcia 
finansowego przekazywanego na utrzymanie konwentu przeznaczał do
datkowo rocznie 800 złotych polskich na posiłki dla uczniów w szkolnej 
stołówce, by ubożsi z nich, mieszkający na stancjach u mieszczan, nie 
musieli dawnym zwyczajem prosić o jałmużnę. Wsparcie takie okazywał 
również syn Stanisława Lubomirskiego - Jerzy Sebastian, przeznaczający 
kwartalnie dla klasztoru 810 florenów, a następnie syn tego ostatniego — 
Stanisław Herakliusz. Oddał on w 1674 roku podolinieckim pijarom pod 
zarząd - w zamian za zasługi misjonarskie w rekatolizacji Spiszu - parafię 
w Białej Spiskiej, by osiągane z niej intraty stanowiły dla nich dodatkowe 
wsparcie materialne (pijarzy zarządzali nią jako proboszczowie do 1852 
roku)14. Nadanie to zostało potwierdzone przez Stanisława Herakliusza 
wymienionym wyżej stosownym dyplomem. Niemniej ze względu na fakt, 
że władcą zwierzchnim nad będącymi w polskiej administracji miastami 
spiskimi, w tym i nad Białą Spiską, był nadal król Węgier, pijarzy musieli 
otrzymać także od panującego wtedy Leopolda I potwierdzenie nadania, 
co potwierdza jego dyplom z roku 1675. Kolejne wreszcie potwierdzenie 

14 Objęcie przez podolinieckich pijarów parafii w Białej Spiskiej stanowiło część szer
szego zamierzenia prowadzącego do rekatolizacji Spiszu w dobie kontrreformacji. Dla 
uzyskania w tej kwestii podstawy prawnej, gorliwy w jej prowadzeniu misjonarz o. 
Frantiśek Hanak od św. Wacława zwrócił się z prośbą do króla polskiego Michała 
Korybuta o usankcjonowanie rekatolizacji w trzynastu miastach spiskich. Władca ten 
udzielił takowego pozwolenia wydaniem w 1671 roku dyplomu o swobodzie wyznania 
w nich wiary rzymskokatolickiej.

153



tego nadania wyraża dyplom króla polskiego Jana III z 1683 — pamiętne
go roku odsieczy wiedeńskiej.

Inni możni również okazywali hojność, jak np. węgierska hrabina Ke- 
glevich, która po pożarze klasztornych budynków przeznaczała rocznie 
pijarom kwotę 100 forintów wraz z dochodem z... sześciu beczek wina. 
Dotacje na rzecz klasztoru czynili też i inni — np. zamożniejsi rodzice 
uczniów, przybywający nowicjusze, byli studenci kolegium czy przebywa
jący tam okazjonalni goście, nawet zagraniczni, rewanżujący się material
nie za udzielone schronienie w bardziej niebezpiecznych w ich ojczyźnie 
czasach. Podolinieccy żacy cieszyli się też podobno, jak głosi przekaz, 
sympatią zbójników, którzy grasując na podtatrzańskich gościńcach nie 
tylko nie krzywdzili wędrujących studentów, ale jeszcze hojnie obdaro
wywali ich groszem na drogę.

Epoka oświecenia przyniosła prądy i stworzyła klimat, które przyczy
niły się do dalszego rozwoju pijarskich szkół i umacniania się ich pozycji 
jako elitarnych dydaktyczno-wychowawczych zakładów. Pozytywnym 
przeobrażeniom ulegał system organizacji szkolnictwa Rzeczypospoli
tej, jak i program nauczania szkół różnych szczebli. Wprowadzenie na
uczania w języku ojczystym, miast jak dotychczas po łacinie, wychodziło 
naprzeciw pijarskim postulatom, którzy posiadali wtedy w ok. 50 miej
scowościach obu prowincji kraju (koronnej i litewskiej) swe szkoły — co 
należy podkreślić — z bezpłatnym nauczaniem.

Przez podoliniecką uczelnię na przestrzeni bez mała dwóch stuleci 
przewinęło się ok. trzydziestu tysięcy studentów (!) - jak na tamte czasy, 
gdy odsetek kształcących się na poziomie średnim nie był zbyt wysoki, 
liczba to ogromna. Opuściło ją wielu doskonale wykształconych Polaków, 
tak świeckich, jak i duchownych. Obejmowali oni następnie ważne sta
nowiska w administracji, szkolnictwie czy instytucjach kościelnych, przy
czyniając się walnie do reformowania kraju w przełomowych, niosących 
nowe wyzwania, ale też i coraz silniej odczuwalne zagrożenia, czasach. 
Absolwenci innych narodowości po opuszczeniu Podolińca wracali do 
swych krajów, by tam swą pracą i postawą dawać świadectwo wysokiego 
poziomu szkoły; bywało jednak, że zostawali w Rzeczypospolitej — słu
żąc nowej ojczyźnie wiedzą, rzetelną pracą i obywatelską lojalnością.

Do wybitnych, związanych z Podolińcem, postaci — by wymienić tych 
najbardziej znanych - należy wspomniany już pijar Stanisław (właściwe 
imię Hieronim) Konarski (1700—1773), prekursor polskiego oświecenia 
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i reformator szkolnictwa, poeta, publicysta i dramaturg — w latach 1715— 
1717 kandydat w tamtejszym nowicjacie, a następnie po jego ukończeniu 
do 1722 roku wykładowca syntaksy, poetyki, filozofii i retoryki, wresz
cie późniejszy założyciel Collegium Nobilium w Warszawie. Kolejnymi 
wielkimi postaciami podolinieckiej szkoły byli pijar Franciszek Ksawery 
Dmochowski (1762—1808), w 1718 roku w podolinieckim nowicjacie, na
uczyciel, poeta, krytyk, historyk i tłumacz Homera (pełny przekład Iliady 
i fragmentów Odysei), Wergiliusza i Horacego, współpracownik w dzie
dzinie publicystyki Kuźnicy Kołłątajowskiej i współzałożyciel Towa
rzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie, oraz pijar Franciszek Siarczyński 
(1758—1829), historyk, poeta, tłumacz, edytor, pierwszy dyrektor Księgo
zbioru Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie (przywiezionego tam 
z Wiednia w 1827 roku). Inni znani wychowankowie tej uczelni to Sta
nisław Małachowski (1736—1809) — starosta sądecki i marszałek Sejmu 
Wielkiego, ks. Stanisław Papczyński (1631—1701) — kapelan króla Jana III 
oraz ks. Idzi Madeyski (1691—1746), autor Historii yyda Józefa Kalasancjusya.

Wspomnieć też należy o znanych Słowakach będących absolwenta
mi podolinieckiej szkoły. Jednym z nich jest Jozef Pantaleón Rośkovsky 
(1734—1789), kompozytor kościelnej muzyki barokowej, organista, autor 
śpiewników, kolejnym także pijar Jozef Karol Pertes (1781—1822), poeta 
i wybitny pedagog.

Przełomową i tragiczną zarazem dla szkoły datą jest rok 1769, kiedy 
to trzy lata przed pierwszym rozbiorem Polski Józef II Habsburg, współ
rządzący państwem najstarszy syn cesarzowej austriackiej Marii Teresy, 
doprowadził (zresztą wbrew woli matki) do zbrojnego zajęcia starostwa 
spiskiego, a w rok później - nowotarskiego, czorsztyńskiego i sądeckiego. 
Okupacja tych czterech polskich starostw przez Austrię trwała do 1772 
roku - daty I rozbioru Rzeczypospolitej, kiedy to trzynaście miast pol
skiego Spiszu zostało wcielonych do komitatu (odpowiednik polskiego 
województwa) spiskiego Królestwa Węgier (istniejącego nominalnie, bo 
faktycznie było częścią państwa Habsburgów), pozostałe natomiast trzy 
starostwa weszły w skład Galicji15.

15 Tak potocznie nazywano austriacki kraj koronny — Królestwo Galicji i Lodomerii 
istniejące w latach 1772—1918.

Podoliniec natomiast, i pozostałe dwa miasta dawnego okręgu lubo- 
welskiego — Lubowla i Gniazda, po krótkim okresie zawieszenia ich sta
tusu, zostały w 1778 roku dołączone do wspomnianych trzynastu miast, 
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natomiast ostatecznie wcielone do tego komitatu dopiero w 1827 roku, 
niemniej jego pijarska uczelnia znajdowała się już od roku 1769 na teryto
rium obcego państwa. Stan ten oznaczał definitywnie, początkowo for
malnie, ale niebawem i faktycznie, kres więzi kolegium z Rzecząpospo- 
litą — jej administracyjnym zwierzchnictwem, systemem szkolnym i na 
wskroś polskim klimatem kulturowym, utrwalonym przez dotychczaso
we programy nauczania (opierające się na wskazaniach Komisji Edukacji 
Narodowej), polski język wykładowy, przeważającą polską kadrę nauczy
cielską, zalecane i stosowane przez nią podręczniki, wreszcie także skład 
uczniowski, w którym dominowali Polacy. Dla zaborcy było oczywiste 
także i to, że władający kolegium pijarzy podlegający polskiej prowincji 
nie będą skutecznymi realizatorami polityki oświatowej, mającej służyć 
innym niż dotychczas interesom państwowym, bo służebnym w tym wy
padku wobec wymagań i oczekiwań zaborczej monarchii. W zaistnia
łej sytuacji, w porównaniu ze stanem sprzed 1769 roku, mniej uczniów 
napływało już do niego z terenów Rzeczypospolitej, przyjazdy ich do 
Podolińca były zresztą dodatkowo utrudnione przekraczaniem dwóch 
granic — pierwsza dzieliła ziemie polskie od austriackiej Galicji, druga 
zaś — Galicję od węgierskiego Spiszu. Dom pijarski w Podolińcu był pod
porządkowany polskiej prowincji jedynie do roku 1782, pięć lat później 
podlegał już diecezji spiskiej. Obowiązywało zresztą w nim już wcześniej 
prawo węgierskie.

Kolegium zaczęło więc tracić charakter polskiej uczelni — zaborca za
stąpił bowiem polski język wykładowy niemieckim, ponadto regulamin 
szkolny i zasady nauczania zostały zmienione w myśl przeprowadzonej 
w 1777 roku, za panowania Marii Teresy, reformy oświaty — Rzz/zo Edu- 
cationis^, której przepisy obowiązywały w Królestwie Węgier i jego pro
wincjach. W ich następstwie wprowadzono zmiany programowe, w 1780 
roku istniejąca tam szkoła średnia została przekształcona w gimnazjum, 
z którego usunięto polską kadrę, wprowadzając na jej miejsce nauczycie
li - Niemców, i tym samym niemiecki język wykładowy. Polskim pijarom 
pozostawiono zajęcia wykładowe przeznaczone dla duchownych, m.in. 
w nowicjacie. Obawa przed zlikwidowaniem klasztoru na fali kasat jó
zefińskich, a tym samym i szkoły, została zażegnana przejęciem domu 
pijarów w Podolińcu przez ich prowincję węgierską (we wspomnianym

16 Kolejne przepisy oświatowe zostały przez Austrię wprowadzone w 1806 i obowiązy
wały do roku 1848.
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wyżej 1782 roku) — tak więc z tą datą dawna polska pijarska uczelnia stała 
się szkołą węgierską. Po ośmiu latach poniechano nauczania w języku nie
mieckim, zastępując go nadal powszechną w krajach Korony św. Stefana 
łaciną. Królestwo Węgier, silnie zróżnicowane pod względem narodowo
ściowym i religijnym, nie było jednakże państwem w pełni niezależnym, 
zaś ambicjom austriackim ujawniającym wobec niego zamiary germani- 
zacyjne przeciwstawiała się tendencja węgierskich elit, by ukształtowanie 
się go w zwarty organizm zostało osiągnięte poprzez konsekwentną ma
dziaryzację. Używany tam od stuleci język łaciński jako urzędowy oraz 
w ośrodkach miejskich niemiecki były zastępowane przez język narodowy, 
węgierski. Zamieszkujący północne ziemie ówczesnych Węgier (więc tak
że i Spisz) Słowacy i Niemcy przeciwstawiali się naciskom madziaryzacyj- 
nym. Niestety głosu nadal licznej polskiej społeczności Spiszu nie miał 
kto wysłuchać, urzędowo bowiem nie zauważano jej i podczas przepro
wadzanych spisów zaliczano do Słowaków, zacierając także i w ten sposób 
dawne kilkusetletnie związki tej ziemi z nieistniejącą już Rzecząpospoli- 
tą. Mimo to nadal występowała jeszcze przewaga uczniów polskich - na 
wszystkich 314 w roku 1815, było ich 232, w tym 178 z Galicji.

W podolinieckiej szkole nadal językiem wykładowym pozostawała 
łacina — plany zastąpienia jej węgierskim nie były realizowane z powodu 
braku znajomości tego języka przez kadrę nauczycielską, ale też i dlate
go, że zniechęcałyby uczniów innych narodowości, w tym i przybywa
jących z terenów polskich, do podejmowania nauki w trudnym dla nich 
do opanowania języku. Ci ostatni zwłaszcza, a licznymi wśród nich byli 
mieszkańcy Galicji, więc także i podhalańscy górale, cenili sobie tamtej
sze wykształcenie, co zauważył w swych zapiskach z 1832 roku Seweryn 
Goszczyński (1801-1876):

Najupodobańsze im szkoły są księży Pijarów w (sic!) Podoleńcu na Spiżu. 
Tam powszechnie oddają swoje dzieci i stamtąd wielu wychodzi po zu- 
pełnem ukończeniu szkół. Spotkasz nieraz gorała za pługiem albo bacą 
śród gór który słuchał filozofii, umie po łacinie, a dziś uprawia rolę albo 
dowodzi trzodami1 .

Jednakże nawet wtenczas, gdy węgierski mocą dekretu z 1844 roku 
stał się obowiązkowym językiem wykładowym, w podolinieckiej szko
le nauczanie po łacinie utrzymało się do 1849 roku. W tym też roku, 
w następstwie stłumienia Wiosny Ludów, władze austriackie w ramach

17 S. Goszczyński, Dziennik, podroby do Tatrów, Petersburg 1853.

157



reorganizacji szkolnictwa średniego zlikwidowały wiele lokalnych szkół, 
zwłaszcza tych znajdujących się w mniejszych miejscowościach. Taki los 
spotkał pijarskie gimnazjum w Podolińcu, którego zamknięcie zostało 
dopełnione odebraniem mu przez rząd węgierski probostwa w Białej Spi
skiej, pozbawiającym tym samym zakonników dochodów.

Mimo likwidacji szkoły mogli jednak pijarzy zachować posiadanie 
budynku klasztornego wraz z wyposażeniem. Na skutek usilnych starań 
miejscowej ludności w 1866 roku przywrócono do życia szkołę w postaci 
niższego, czteroklasowego gimnazjum. Jego kadra nauczycielska nie była 
tak liczna jak niegdyś, także niezbyt wielu uczniów pobierało w nim na
ukę. Jeśli więc zważymy, że było ich, mimo stopniowego powiększania 
się szkoły w ostatnich dekadach XIX w., poniżej stu, zaś z chwilą objęcia 
kolegium przez Węgry w 1772 roku liczba studentów dochodziła do czte
rystu, uświadomimy sobie skalę degradacji tej świetnej niegdyś uczelni.

Mimo to jeszcze w drugiej połowie XIX wieku Polacy, najczęściej 
pochodzący z dawnego polskiego Spiszu, byli znaczącą grupą wśród wy
raźnie zmniejszającej się liczby podolinieckich uczniów, np. w roku 1882 
wśród 40 stanowili połowę. W szkole panował wszechwładnie język wę
gierski, w nim też sporządzano szkolne dokumenty, dlatego też nazwiska 
uczniów były zapisywane w węgierskiej ortografii, acz zgodnie z fonetyką 
słowacką — przykładem niech będzie nazwisko „Czarnogórski” zapisa
ne jako „Csarnogurszky”). Coraz mniej Polaków przybywało do podo- 
linieckiej szkoły z Galicji, a jeśli tak, to jedynie z nieodległych jej stron: 
Sądecczyzny, nowotarszczyzny i dalszego Podhala, jak Józef Stolarczyk 
(1816-1893), pochodzący z Wysokiej pod Jordanowem przyszły pierwszy 
proboszcz zakopiańskiej parafii. Słuchaczem w Podolińcu był również 
pochodzący z Nowego Sącza ks. Józef Leopold Kmietowicz (1819—1859) 
- jeden z przywódców chochołowskiegoporuseństwa (powstania) w 1846 roku.

Sława podolinieckiej uczelni nieubłaganie gasła. Dawna bogata szkol
na podoliniecka biblioteka przestała faktycznie istnieć z powodu przekaza
nia księgozbiorów do innych pijarskich szkół na terenie Węgier. Niszczało 
także archiwum, będące cenną kroniką uczelni oraz pozbawione prak
tycznie opiekunów dawne wyposażenie. Znacznego uszczerbku doznała 
też tamtejsza galeria malarstwa, z której zachowały się jedynie wizerunki 
niektórych znaczniejszych pijarów. Smutne spostrzeżenia zawarł Roman 
Pollak w opisie swej wizyty z harcerzami w Podolińcu w lipcu 1914 roku:
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W kolegium i spiskich kościołach umilkła mowa polska. A dziś? Gmach 
kolegium dotąd stoi, na korytarzach portrety zasłużonych Polsce Pijarów, 
a między nimi i Konarski jakiemiś surowemi patrzy oczyma18.

18 R. Pollak, Wyprawa skautów śląskichpr%ę% Orawę i Tatry na Spis-y, wstęp E. Romer, Lwów 
1919
” J. Havran, Dejiny piaristickeho kolegia v Podolinci, [w:] Podolinec 1642—1992. Navrat k pra- 
meńorn, Prewidza 1992

Ta z ducha węgierska szkoła trwała do 1919 roku — 20 kwietnia wy
stawiono ostatnie jej świadectwo szkolne. Powyższa data kończy tedy po
nad dwustupięćdziesięcioletni okres działalności pijarskiej podolinieckiej 
uczelni.

Po zakończeniu I wojny światowej, mimo podejmowanych przez Pol
skę w latach 1918—1920 zabiegów o przywrócenie jej władania na obsza
rze dawnego polskiego Spiszu, znalazł się on ostatecznie w granicach 
nowopowstałej Czechosłowacji. Wtedy też dopełniło się zniszczenie 
pozostałości po dawnym pijarskim kolegium. Pijarzy zostali zmuszeni 
do opuszczenia Podolińca, zaś budynek klasztorny zajęło wojsko czeskie, 
które przebywało w nim od jesieni 1918 do wiosny 1920 roku. Pozo
stawione przez odchodzących dawnych właścicieli wyposażenie zostało 
niebawem, bo w 1922 roku, częściowo sprzedane lub wywiezione do in
nych słowackich miast - Bratysławy i Św. Jura, a nawet za granicę, do 
Budapesztu. Felix Szepesy, rektor podolinieckiego domu pijarów i ostatni 
strażnik pozostawionego tam przez nich mienia z żalem wtedy napisał 
w historii pijarskiego domu: „Teraz to musimy porzucić stare gniazdo, 
kolebkę naszego rodu”19.

Po opuszczeniu przez wojsko, popijarski zespół w Podolińcu przejęli 
redemptoryści, przebywali w nim w latach 1922-1927, a następnie (drogą 
zakupu od pijarów w 1941 roku za 170 tysięcy koron) stali się jego właści
cielami. Po II wojnie światowej komunistyczne władze czechosłowackie 
urządziły tam (w latach 1950—51) obóz koncentracyjny, w którym więzio
no 553 zakonników zwiezionych z terenu Słowacji. W następnych latach 
(1956—1961) znalazł tam siedzibę zakład charytatywny, a dwa lata póź
niej także i internat szkoły specjalnej. Po zmianach ustrojowych w 1989 
roku powrócili do podolinieckiego klasztoru jego prawowici właściciele 
- redemptoryści, którzy odremontowali kościół i część zajmowanego na 
swe potrzeby popijarskiego konwentu. W pozostałych jego skrzydłach 
znalazły miejsce instytucje społeczne: prowadzona od 1991 roku przez 
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redemptorystów specjalna szkoła zawodowa z internatem i dom dziecka 
- obie placówki imienia św. Klementa Hofbauera — oraz Centrum Wolne
go Czasu ojca Augustina Krajćika.

W dzisiejszym Podolińcu, mimo nieprzychylnego losu, który stał się 
udziałem całego miasteczka, ale przede wszystkim dawnego pijarskiego 
klasztoru i kolegium, napotkamy mimo wszystko wiele śladów poprzed
niej świetności. Zachował się dawny, średniowieczny układ urbanistycz
ny miasta z rynkiem okolonym malowniczą zabytkową mieszczańską za
budową, która wraz z dominującymi w architektonicznym krajobrazie 
Podolińca kościołami, popijarskim i farnym, niesie klimat minionych 
epok - gotyku, renesansu i baroku. Należy też wspomnieć o zachowanej 
do dziś na obrzeżach miasta, a pamiętającej średniowieczne czasy cmen
tarnej kaplicy św. Anny (dawnego kościółka), której zabytkowe wyposa
żenie można nadal podziwiać.

Nie dotrwał natomiast do dzisiejszych czasów podoliniecki zamek 
będący niegdyś siedzibą starostów z rodu Lubomirskich, którego zruj
nowane mury rozebrano w połowie wieku XIX. Z niewielkiej ich części 
powstał w 1903 roku zupełnie odbiegający od jego dawnego wyglądu bu
dynek ratusza, w którym obecnie mieści się urząd miejski. Tylko kamien
na, wtopiona w jego fasadę tablica z herbem Lubomirskich — Szreniawą, 
bety Kr^y^a — i łacińską inskrypcją poświęconą rozbudowie zamku przez 
starostę Sebastiana Lubomirskiego z końca XVI stulecia jest jedyną jego 
zachowaną do dziś pozostałością20. Oto jej tekst:

30 Sebastian Lubomirski (ok. 1546—1613), żupnik i burgrabia krakowski, kasztelan ma- 
łogoski, biecki i wojnicki, starosta sandomierski, sądecki i spiski, twórca potęgi rodu.

DOMVM HANC VETVSTATE DESTRYCTA ET RVI
NA MINANTE MAGNIFICVS DOMIN SEBASTIANYS 
LYBOMIRSKI DE LYBOMIERS, CASTELLAN MALOGOSEN 
SIS ZYPPARI, CRACOYIENSIS SANDECENSIS SCEPYSIENSIS 
DOPCZICZINSIS ET CAPITANEYS DOMIN, ET HERES 
IN WISZNICZ OPERA ET SYMPTY SVO RESTAYR
YIT ET EXORN AYIT ANNO MDXCIII

który można przetłumaczyć następująco:
DOM TEN STARY ZNISZCZENIEM I RUINĄ 
ZAGROŻONY, WSPANIAŁY PAN SEBASTIAN 
LUBOMIRSKI Z LUBOMIERZA, KASZTELAN MAŁOGOSKI, 
ŻUPAN KRAKOWSKI, SĄDECKI, SPISKI,

160



DOPCZYCKII STAROSTA, PAN SIEDZĄCY
NA WIŚNICZU, DZIAŁANIEM I KOSZTEM PONIESIONYM 
OŻYWIŁ I OZDOBIŁ W ROKU 1593 [tłum. — J.S.]

Dziś już tylko resztki murów obronnych z basztami świadczą o daw
nej pozycji miasta jako niegdysiejszego ufortyfikowanego ośrodka.

Znikła także etniczno-kulturowa różnorodność miasteczka, gdy po
tomkowie niemieckich kolonistów opuścili z końcem II wojny światowej 
Spisz, podobnie jak Madziarzy, którzy wyjechali do swej ojczyzny. Za
tracił się wreszcie silny jeszcze na początku XX wieku, bo stanowiący 
ponad jedną trzecią liczby mieszkańców, żywioł polski, coraz skuteczniej 
ulegający słowakizacji.

Próżno też dziś szukać w popijarskich klasztornych murach dawnego 
bogatego wyposażenia kolegium. Uległo ono w najlepszym razie rozpro
szeniu, ale także niestety i w znacznej części rozgrabieniu oraz bezpow
rotnemu zniszczeniu nie tylko w schyłkowym okresie działalności szkoły, 
ale przede wszystkim z chwilą jej likwidacji i wywózek popijarskiego mie
nia. Tak jak wyżej wspomniano, poszczególne obiekty czy większe zespo
ły księgozbiorów, archiwaliów czy malarstwa z podolinieckich zbiorów 
można napotkać dziś i na Słowacji, i na Węgrzech, a także i w Polsce. 
Tam to na stronach tytułowych odszukanych starodruków nierzadko od
czytamy wyblakłą, często „rozlewającą się” w papierze odręczną, atra
mentową wzmiankę świadczącą o pochodzeniu ich z dawnego pijarskie- 
go kolegium w Podolińcu — jest to nadal dotykalny, lecz z upływem lat 
coraz mniej wyraźny ślad istnienia sławnej tamtejszej uczelni.

Słów kilka na zakończenie

Powstanie uczelni w Podolińcu, jej funkcjonowanie i pozostawione przez 
nią dziedzictwo jest w całościowym ujęciu zjawiskiem wyjątkowym. Zło
żyło się na to kilka przyczyn. Uczelnia ta znajdowała się w państwie o wiel
kim obszarze, wielonarodowym i wielokulturowym — ówczesnej Rzeczy
pospolitej. Koegzystowały na niej różne narodowości (Polacy, Niemcy, 
Słowacy Rusini — by wymienić najliczniejsze), a co za tym idzie i języki 
lokalne, ale też i różne religie (katolicyzm rytu łacińskiego i greckiego, 
protestantyzm). Ważne jest też i to, że czas powstawania uczelni poprze
dzony był przyjęciem ustawy zwanej Konfederacją warszawską (rok 1573), 
dającej początek prawnie gwarantowanej tolerancji religijnej. Ponadto na-
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leży podkreślić, że Rzeczpospolita wraz z innymi państwami europejski
mi tego czasu tworzyły od stuleci ówczesną unię europejską, która była 
faktycznie unią chrześcijańską, zespoloną ponadto jednym wspólnym 
językiem kultury wysokiej - łaciną. Powstanie tej prowadzonej przez pi
jarów szkoły było także efektem realizowanej wtenczas przez państwo 
polityki wyznaniowej; z jednej strony w duchu prawem zagwarantowanej 
tolerancji, z drugiej — w trudnym czasie umacniającej się kontrreformacji 
mającej skłonić zwolenników religijnych nowinek do odejścia od nich. 
Zwrócić też należy tu uwagę, że początkowy okres działalności uczelni 
w Podolińcu przypadał na epokę baroku, kolejne zaś dziesięciolecia - na 
epokę oświecenia, obie bogate w wyrazisty dorobek tak w sferze sztuki, 
jak i filozofii. Szkoła ta powstała w szczytowej fazie rozwoju kraju, koń
czyła zaś swój żywot wraz z jego upadkiem. Można być niemal pewnym, 
że gdyby nie zawieruchy dziejowe i przyniesione przez nie rozbiory kraju 
oraz destrukcyjne czasy, które zapanowały w ich następstwie na długie 
dziesięciolecia, to dziś prawie zupełnie zapomniane miasto bez wątpienia 
zachowałoby swój dawny status i cieszyłoby się prawdziwie europejskim 
prestiżem. A jego szkoła, znając jej trwającą przez dziesięciolecia, a nawet 
wieki, chlubną działalność i wybitne, promieniujące także poza grani
ce ówczesnej Rzeczypospolitej osiągnięcia edukacyjne i kulturotwórcze, 
świeciłyby blaskiem niczym sławne uniwersytety w Cambridge i Oksford.

Do dziś zachowała się dawna siedziba uczelni w Podolińcu w prawie 
niezmienionej postaci zespołu kościelno-klasztornego, będącego nadal 
przykładem imponującego swym rozmachem barokowego założenia ar
chitektonicznego. Odwiedzenie jej, mimo że będzie to już tylko senty
mentalna podróż w czasy nie tyle odległe, co bezpowrotnie zaprzeszłe, 
przywoła wyobrażenie dawnej świetności tego miejsca, będącego znaczą
cą dominantą w kulturowym krajobrazie rozległej i potężnej ówczesnej 
Rzeczypospolitej, a nawet i Europy.

Wiele osób okazało mi bezinteresowną życzliwość i pomoc w dotar
ciu do historycznych materiałów, zaś gospodarze podolinieckiego klasz
toru i kościoła umożliwili wykonanie w nich dokumentalnych zdjęć. 
Składam tedy im wszystkim najlepsze podziękowanie, a są to: w Słowacji, 
w Podolińcu - brat Michał Zamkovsky i jego konfratrzy redemptoryści 
zajmujący dawny popijarski zespół i ksiądz Jan Staśak, proboszcz parafii 
rzymskokatolickiej; w Prewidzy - ojciec Tomas Hud’a, rektor Kolegium 
Pijarów; w Starej Lubowli — dr Dalibor Mikulik, dyrektor Muzeum Lu- 



bowelskiego oraz jego pracownicy: Panie Monika Pavelćikova i Frantiśka 
Marcinova; zaś w Nitrze — ojcowie pijarzy: dr Juraj Gendiar, rektor Pi- 
jarskiego Gimnazjum, i dr Frantiśek Celovsky; na Węgrzech, w Buda
peszcie - dr Balazs Karoly, historyk, oraz dr Koltai Andras, archiwista 
Centralnego Archiwum Węgierskiej Prowincji Pijarskiej; w Polsce — Pani 
Agnieszka Szmerek z Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów oraz 
Pani Anna Studnicka, kierowniczka Sekcji Reprodukowania Zbiorów 
i Sprzedaży z Muzeum Narodowego; w Nowym Sączu — Pani Barbara 
Pawlik, dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej.
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Janusz Eksner

Oczy pani śmierci

jest niewyrozumiała 
niekonsekwentna 

nieobliczalna 
często przychodzi 

znienacka 
oczywiście za wcześnie 

nie puka do drzwi 
nie pyta delikwenta 

o zdanie 
daremnie tu szukać 

logicznego uzasadnienia 
i sprawiedliwości

a czasem odwrotnie 
oczekiwana z nadzieją, 

że jej czarny woal 
ukoi nareszcie 
cierpienie i ból 

a westchnienie ulgi 
nie będzie losem 

wygranym na loterii 
udaje że nie widzi 

że nie słyszy 
omija z daleka 
nieszczęście

bardzo dobrze 
gra w szachy 

nieraz wyzywa 
na pojedynek 

delikwenta
z prawomocnym 

wyrokiem
a jeśli uda mu się 

wygrać 
szanuje jego 

wygraną 
i odracza egzekucję

kapryśna 
rozpuszczona 

jak dziadowski bicz 
sama nie wie 
czego chce 

ma sto twarzy 
lubi grać na nosie 
tym co się jej boją 
ale komu wystarczy 

odwagi 
aby spojrzeć jej w oczy 

nieodgadnione oczy 
pani śmierci



OcaRć od 
zapomnienia





Józef Durden

Cmentarz symboliczny w Tatrach
w 80. rocznicę utworzenia

Każdy człowiek ma swoją Bramę, 
która wchodzi w nieskończone przestrzenie 

Nieba. Dla wielu, dla bardzo wielu tą 
Bramą są góry.

Romano Cornuto

G
óry, urocze wyniosłości Ziemi, zwłaszcza osobliwie ukształto
wane, wysoko piętrzące się skały od dawna budziły zaintere
sowanie, chęć poznania, pasję zdobywczą dzielnych, także lęk, 
niepewność ludzi bojaźliwych. Masywy górskie przyciągały uwagę, wa

biły pięknem przyrody i niezwykłym bogactwem zasobów naturalnych, 
zarazem budziły obawy, a nawet grozę w niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych.

W ciągu wieków wyrażano o nich skrajnie odmienne wyobrażenia, 
opinie i poglądy. Johann Goethe stwierdził, że „Góry są dobrem i złem”. 
Z pewnością wszelkie wyniosłości mają ogrom naturalnych walorów, 
swoistą siłę magnetyczną przyciągającą entuzjastów do sięgania ponad 
poziomy, osiągania skalnych wysokości bez względu na wysiłek, rzekome 
i rzeczywiste zagrożenie.

Pesymiści zazwyczaj postrzegają nadmiernie ciemną stronę gór. Od
wieczny zew natury dominuje nad obawami i z coraz większą siłą wabi 
sympatyków przyrody, silnych wrażeń i niezwykłych doznań w obliczu 
majestatu i potęgi skalnych olbrzymów.
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Postępujący rozwój turystyki tatrzańskiej, taternictwa, z czasem także 
narciarstwa, umożliwiał wnikliwe poznanie całych Tatr w różnych porach 
roku. Podejmowanie ryzykownych przedsięwzięć powodowało nieszczę
śliwe zdarzenia w górach. Początkujący turyści, a także doświadczeni lu
dzie gór, doznawali upokorzenia, odczuwań trwogę a nawet ponosili klę
skę życiową. Bezpieczeństwo w górach wysokich nade wszystko zależy 
od rozsądku, kondycji, stanu zdrowia, ekwipunku, doświadczenia, aury, 
zdolności przewidywania i przeciwdziałania zagrożeniom. Całkowite wy
eliminowanie wszelkich zagrożeń z powodu lawin, obsuwania się głazów, 
potknięć, upadków i zasłabnięć, defektu sprzętu było i pozostaje życze
niem nierealnym. Kroniki wypadków w Tatrach zawierają opisy tragedii 
i niejednokrotnie trudno wysunąć zarzut o niedbałość, brak przestrzega
nia zasad bezpiecznego poruszania się w trudnym terenie. Powroty z gór, 
także w góry, zawsze były ważnym elementem wycieczek i wypraw. Nie
stety nie wszystkim przebywającym w górach dane było cieszyć się dozna
niami, przetrwać na wysokościach i powrócić do miejsc, skąd wyruszyli.

Wielokrotnie i w różnych formach (afisze, plakaty i ulotki) ostrzegano 
przed niebezpieczeństwami. Wielki poeta wieszcz Adam Mickiewicz, po
niekąd także podróżnik i turysta, bywał m.in. w górach Krymu i je opisał. 
W sonecie Droga nad przepaścią w Czpfat-Kale przestrzegał zuchwałych 
nie masz u rąk pierza”. Zaiste ludzie nie mają skrzydeł, zatem ryzyko nie
szczęśliwych wypadków istniało i trwa nadal na różnych wysokościach. 
Jan Kasprowicz odwiedzał Tatry, poczynając od ostatniej dekady XIX 
wieku. W roku 1916 pisząc Księgę ubogich, zamieścił strofy przestrogi;

Ścieżka się wije śliska 
Stacz się, rzuca, opada 

Strach się tłumią po niej, 
Śmierć chodzi po niej rada1.

1 Tatry w poezji i sztuce polskiej, Kraków 1975, s. 41.

Tragedie w Tatrach zdarzały się od dawna, niektóre znamy z opisów.
Ksiądz Józef Stolarczyk, pierwszy proboszcz osiadły pod Giewontem, 

autor Kroniki Parafii Zakopane odnotował liczne wydarzenia, także tragiczne, 
w północnej części Tatf, początkowo z udziałem tylko mieszkańców Zako
panego. Pierwszy odnotowany wypadek polskiego turysty spoza Podhala 
nastąpił 30 lipca 1883 roku. Spadający kamień ranił śmiertelnie Edwarda 
Śliwickiego z Krakowa. Ofiarami wypadków najczęściej byli początkujący 
turyści, zdarzało się także, że ginęli ludzie doskonale obeznani z górami.
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W sierpniu 1910 roku Klimek Bachleda, przewodnik tatrzański, członek 
TOPR-u, podczas wyprawy ratunkowej dążąc z pomocą taternikowi w nie
sprzyjających warunkach, „poświęcił się i zginął”. W pierwszą rocznicę 
bohaterskiej śmierci dokonano odsłonięcia tablicy umieszczonej w dolnej 
części ściany — miejsca tragedii. Na tablicy metalowej z płaskorzeźbą jego 
popiersia, kosówką, liną i znakiem krzyża TOPR-u zamieszczono napis:

Pamięci Klimka Bachledy, króla przewodników tatrzańskich, który zginął 
na Małym Jaworowym w dniu 6 sierpnia 1910 roku, ratując członka nasze
go Towarzystwa Stanisława Szulakiewicza, tablicę tę ufundowaną ze skła
dek publicznych, poświęca Akademicki Klub Turystyczny we Lwowie2.

2 Tablicę pamiątkową Klimka Bachledy umieszczono po latach na cmentarzu symbo
licznym pod Osterwą.

Informacje o wypadkach w Tatrach i umieszczaniu tamże tablic pa
miątkowych, następnie o utworzeniu cmentarza symbolicznego zamiesz
czano w rocznikach: „Pamiętnik TT”, „Wierchy” oraz czasopismach To
warzystwa „Taternik” czy „Przegląd Turystyczny”. Tablice i inne trwałe 
elementy upamiętniające coraz częściej zdarzające się tragiczne wydarze
nia po południowej i północnej stronie Tatr, wywoływały rozmaite odczu
cia i refleksje turystów. Głosy sprzeciwu wyrażali zwłaszcza członkowie 
Sekcji Ochrony Tatr TT, dążącej do zachowania gór w pierwotnym stanie, 
bez wszelkich obcych naturze, trwałych elementów upamiętniających byt
ność ludzi i wydarzeń. W pierwszym tomie rocznika PTT „Wierchy” (rok 
1923, s. 294) czytamy:
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Dnia 12 sierpnia zeszła się znowu reprezentacja PTT z członkami TK, 
a to na Polskim Grzebieniu przy odsłonięciu tablicy poświęconej pamię
ci wybitnego turysty spiskiego Emeryka Teschlera, zaginionego jeszcze 
w roku 1919 w turniach Garłucha. Oczywiście pamięć pozgonna o kole
dze taterniku jest rzeczą chwalebną, nie możemy jednak pochwalić sposo
bu jej ujawniania. Zasadniczo umieszczanie jakichkolwiek tablic, pomni
ków i napisów w strefie wysokogórskiej powinno być wykluczone. Nie 
jest dobrym sposobem uczczenia zmarłych fundowanie takich pamiątek, 
na które rzetelny taternik spoglądać musi z niechęcią, gdyż stanowią dla 
niego jakoby skazę na obliczu gór.

W podobny sposób nadal upamiętniano ofiary wypadków w miej
scach tragedii. Wywoływało to sprzeczne opinie i dyskusje ludzi gór.

Otakar Stafl, artysta malarz, wyraził zamysł o celowości utworze
nia cmentarza symbolicznego w Tatrach, dla upamiętnienia tych, którzy 

„stratili zivot pre svoju lasku k horam”, czyli tych co „przez swoją miłość 
do gór utracili życie”.

Znana taterniczka czeska, Vlasta Staflova, żona pomysłodawcy, argu
mentowała celowość i sens utworzenia owego cmentarza:

Wysoko w górach jest kilka czarnych tablic z wyrytymi nazwiskami w róż
nych językach, niekiedy pojawia się przy nich wiązanka kwiatów... Nie
wątpliwie każdego taternika przejmie dreszcz, gdy przeczyta na zboczu 
pod Żabim Koniem, że tu się zabił student Wachter, albo w tym roku pan 
Budik z Pragi. I na Wysokiej wstrząśnie dreszczem dalsza tablica ze swym 
ponurym napisem śmierci... A ileż tych ofiar, które tylko czysty przypa
dek ujawni śpi snem wiecznym, gdzieś w głębinach skalnych żlebów3.

3 H. Ptakowska-Wyżanowicz, Od krynoliny do liny, Warszawa 1960, s. 150.

Śmierć ludzi aktywnych w górach zawsze przychodzi nie w porę, 
w niewłaściwym czasie, zbyt wcześnie, nagle i tragicznie kończy się ich 
spotkanie z Tatrami, Andami czy Himalajami.

Koncepcja utworzenia cmentarza symbolicznego w Tatrach zyskała 
zrozumienie i uznanie także w kręgach polskich turystów spod znaku PTT.

W kronice, zamieszczonej w 11 tomie rocznika PTT „Wierchy” (rok 
1933, s. 190) czytamy:

Oto z głęboką radością powitaliśmy ideę znakomitego malarza Tatt 
O. Stafla, aby utworzyć w okolicy Szczyrbskiego Jeziora, poza obrębem 
właściwych Tatr, symboliczny cmentarz, na którym byłyby zgromadzone 
wszelkie tablice, poświęcone czci osób, które zginęły w górach. W ten 
sposób zostanie radykalnie załatwiona sprawa tablic pamiątkowych, któ
re zostaną usunięte ostatecznie z gór po stronie czechosłowackiej Tatr.
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Przygotowania pod wzglę
dem organizacyjnym prowa
dził Alojz Lutonsky, sekretarz 
Klubu Czechosłowackich Tu
rystów. Wyboru miejsca doko
nano zgodnie z propozycjami 
krewnych, przyjaciół ofiar, tak
że personelu pobliskiego schro
niska przy Popradzkim Piesie, 
uwzględniając możliwości, wy
tyczając ścieżki montowania 
tablic na płaszczyznach skał 
w dolnej części stromego zbo
cza zachodniej strony wierchu 
Osterwa. W roku 1936 rozpo
częto budowę kaplicy cmentar
nej, według projektu Roberta 
Vosyku, jednocześnie ustawia
no krzyże drewniane, zdobione 
przez Józefa Fekiac-Sumnego, 
artysty ludowego ze wsi Detva.
Początkowo umieszczono 16 tablic pamiątkowych, w tym 4 z nazwiskami 
Polaków, przeniesionych z różnych miejsc w Tatrach. Prace zakończono 
jesienią. Pierwszego listopada odbyła się uroczystość z udziałem krewnych, 
przyjaciół ofiar oraz grupy przewodników tatrzańskich Horskiej Służby 
i GOPR-u z Zakopanego.

W Kronice PTT z roku 1936 odnotowano udział działaczy Towarzy
stwa w posiedzeniu Komisji Tatrzańskiej w Smokowcu, zakończonym 
wycieczką do Szczyrbskiego Jeziora i pobliskiego cmentarza. Odnotowa
no wówczas:

Bardzo dobry jest symboliczny cmentarz dla zabitych pod Osterwą. 
Wśród pierwotnego lasu, na tle turni wznosi się skromna kapliczka, przy
pominająca wraz z prostymi krzyżami pamięć turystów, którzy stracili 
życie w Tatrach. Cmentarz taki usuwa ostatecznie potrzebę składania 
w Tatrach tablic pamiątkowych4.

„Wierchy” 1936, t. 14, s. 192
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Pierwotnie zamierzano upamiętniać wyłącznie znane i nieznane ofia
ry Tatr, zgodnie z napisem „ZNANYM I NIEZNANYM OBETIAM 
VYSOKYCH TATR”, wyrytym na skale w dolnej, początkowej części 
cmentarza. Z upływem czasu umożliwiono upamiętnianie zaginionych 
w górach niezależnie od okoliczności, kraju i kontynentu. Uroczystość 
poświęcenia terenu 11 sierpnia 1940 roku uznano za oficjalne otwar
cie cmentarza. Wydarzenie w okresie II wojny światowej, podobnie jak 
cmentarz, miało charakter symboliczny, z ograniczonym udziałem osób 
zainteresowanych, bez oficjalnej delegacji turystów i taterników z okupo
wanej Polski.

Cmentarz symboliczny pod Osterwą z upływem lat nabrał specyficz
nej atmosfery, bez posępnego nastroju, przygnębiającej melancholii i ża
łosnego smutku. Swoiste, religijne i estetyczne odczucia tworzy charakte
rystyczna kaplica oraz liczne, wysokie, ponaddwumetrowe, wielobarwnie 
malowane i rzeźbione krzyże drewniane5.

5 Krzyże, zwane detrovskimi, pod względem zdobnictwa przypominają, krzyże nagrobki 
z Cimitirul Vesel, czyli Wesołego Cmentarza w rumuńskiej miejscowości Sapanta.

Początkowo rozmieszczono 57 symboli chrześcijaństwa. Z upływem 
lat zmniejszała się ich liczba wskutek destruktywnego oddziaływania 
deszczu, gradu, śniegu, mrozu, wiatru i słońca. Do roku 2002 przetrwały 
32 krzyże, niebawem w miejsce zniszczonych umocowano 20 nowych. 
Cmentarz Symboliczny pod Osterwą, pomimo licznych krzyży stawia
nych jako elementy wolno stojące i umieszczanych na tablicach, pozosta- 
je swoistą nekropolią, poniekąd uniwersalną pod względem religijnym. 
Tablice z napisami w językach narodowych ofiar gór, upamiętniają daty 
i miejsca wydarzeń oraz nazwiska turystów, taterników, alpinistów, hima
laistów i ratowników ze Słowacji, Czech i Polski, także żołnierzy radziec
kich, zaginionych w okresie II wojny światowej (sektor Gl).

Umieszczenie tablic pamięci poszczególnych ofiar lub grup zaginio
nych ludzi gór, stanowi swoiste wyróżnienie i uznanie dla ich działalności 
w górach.

Pierwszą upamiętnioną ofiarą Tatr był Jeno Wachter zaginiony w 1907 
roku. W roku poświęcenia terenu widniało tam 19 tablic. Wykaz z roku 
2002 zawiera 198 tablic upamiętniających 390 ofiar, w tym 24 tablice 
z 39 Polakami oraz 27 z osobami nieznanymi. Latem 2015 roku były 343 
tablice zawierające 482 ofiary.
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Nazwiska zaginionych jednocześnie, m.in. w lawinach lub wypadkach 
podczas wspinaczki, zwyczajowo upamiętnia się zbiorowo na jednej ta
blicy. Na trzech tablicach umieszczono kilkanaście nazwisk. Jedna tablica 
upamiętnia zaginioną w 1950 roku rodzinę, bez informacji o liczbie osób.

Zezwolenie na montaż tablic wydaje Kuratorium przy Tatrzańskim 
Parku Narodowym (TANAP), uwzględniając związki ofiar z górami, za
sługi i osiągnięcia w turystyce wysokogórskiej, taternictwie, narciarstwie 
w Tatrach oraz w wysokich, bliskich i dalekich górach świata. W przeci
wieństwie do okresu początkowego teraz istotnym warunkiem bywają 
także względy estetyczne tablicy czy artystyczne opracowane projekty 
z motywami dekoracyjnymi o tematyce górskiej.

Współczesne tablice zawierają elementy plastyczne opracowane na 
dobrym, należytym poziomie zdobnictwa. Wielokrotnie stosowanym 
motywem plastycznym są tam kwiaty górskie: goryczki, szarotki i inne, 
oraz gałązki kosówki, także odznaki organizacji górskich, czekany, liny, 
lampki, narty i ekspresyjnie uwydatnione dłonie chwytające skały. Szcze
gólną pamięć wyrażono, zamieszczając na tablicach, medalionach, podo
bizny ofiar gór, wykonane w formie płaskorzeźby. Tablice poza stałymi 
elementami zdobią także dodatkowo umieszczane okazjonalnie wieńce, 
oryginalne liny wspinaczkowe, natomiast w sektorze „himalajskim” bud
dyjskie, wielokolorowe chorągiewki modlitewne, często spotykane w naj
wyższych górach świata. Tablice, najczęściej metalowe, sporadycznie mar
murowe, mają typowe kształty, formaty i rozmiary, od 14 x 22 cm do 55 x 
105 cm. Większy wymiar i nietypowy format wyróżnia tablicę pamiątko
wą wykonaną z przedniej części wraz ze śmigłami samolotu wojskowego, 
rozbitego podczas katastrofy 9 października 1944 roku na Zachodnim 
Gerlachu. Tablice wykonywano zazwyczaj w typowym kształcie prosto
kąta, montowane poziomo, rzadziej pionowo. Swoistą niezwykłością wy
różniają się płyty pamiątkowe wykonane w kształcie palety malarskiej, 
krzyża, kwiatów czy wygiętej ramki. Cmentarz Symboliczny rozciągnięty 
na niewielkiej przestrzeni, podzielono na sektory, oznakowane A, B, C, 
D, E, F, G, G1 na planszach informacyjnych, ułatwiając dostęp do poszu
kiwanych tablic. Sektory rozmieszczone na różnych poziomach (około 
1520—1550 m n.p.m) łączą ścieżki stosownie do naturalnego układu skał, 
świerków, jodeł i kosodrzewiny. Szczegółowy wykaz nazwisk ofiar i tablic 
im poświęconych, zawiera informator (składanka) drukowany w kilku 
językach europejskich, publikowany nakładem Tatrzańskiego Parku Na
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rodowego, Lasów Państwowych z siedzibą w Tatrzańskiej Łomnicy. Po
nadto ukazały się dwie monografie oraz liczne artykuły w czasopismach, 
zwłaszcza o tematyce górskiej.

Cmentarz usytuowano w malowniczej części Tatr Wysokich, powyżej 
Polany Popradzkiej, w miejscu dogodnym do zwiedzania i okazywania 
pamięci. Wytyczony łagodny szlak oznakowany kolorem żółtym, prowa
dzi do kaplicy i dalej do Popradzkiego Plesa. Zwiedzanie umożliwiono 
okresowo, wyłącznie od 15 czerwca do końca każdego roku. W mie
siącach zimowo-wiosennych obowiązuje zakaz wstępu ze względu na 
ochronę przyrody i możliwość zagrożenia lawinami.

Cmentarz odwiedzają liczni turyści, także z Polski, przybywając do
celowo bądź okazjonalnie, czcząc pamięć rodaków, znanych ludzi gór, 
którzy powodowani pasją turystyczną, taternicką, także alpinistyczną 
i himalajską, zakończyli żywot na podniebnych wysokościach w różnych 
częściach świata.

Z licznego grona ofiar gór, rodem z kraju leżącego na północ od Tatr, 
których nazwiska widnieją na tablicach, oprócz wymienionego wcześniej 
Klimka Bachledy, odnotujmy choćby kilka szczególnie znanych nie tylko 
w środowisku turystów taterników:

■ Mieczysław Karłowicz — słynny kompozytor, turysta, taternik, 
ratownik, współtwórca TOPR, zginął w roku 1909 w lawinie śnież
nej pod Małym Kościelcem.

■ Wiesław Stanisławski - taternik,
■ Witold Wojnar - student, taternik — obaj związani liną zginęli 

w roku 1933 na zachodniej ścianie Kościółka.
■ Jan Długosz - taternik, ratownik GOPR, zginął w 1962 roku na 

grani Zachodniej Kościelca.
■ Janusz Flach — taternik, grotołaz, zginął w 1965 roku na Galerii 

Gankowej.
Tablice upamiętniają także polskich alpinistów, himalaistów zaginionych 
w górach z dala od kraju:

■ Wawrzyniec Żuławski — kompozytor, taternik, ratownik górski, 
zginął w 1957 roku w Alpach.

■ Stanisław Groński - prawnik, zginął w 1957 roku, trawersując 
Mont Blanc.
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■ Jerzy Kukuczka — taternik, alpinista, himalaista, zdobywca 14 
najwyższych szczytów świata, zginął w 1989 roku poniżej grani 
Lhotse.

■ Wanda Rutkiewicz - taterniczka, alpinistka, zdobywczyni 8 z 14 
ośmiotysięczników, w tym Mount Everestu jako pierwsza himala- 
istka z Europy, zaginęła w 1992 roku w miejscu dokładnie niezna
nym podczas szczytowego wejścia na Kangczendzongę i pozostała 
tam na zawsze.

Na szczególną cześć i pamięć zasłużyli ratownicy tatrzańscy. Ich 
udział w akcjach ratunkowych miał cel i sens godny i szlachetny. Ryzyko 
zagrożeń występuje we wszystkich działaniach i miejscach. Zagrożenia 
w trudnych warunkach wysokogórskich, pogodowych mogą okazać się 
proporcjonalnie wysokie. Dla wszystkich ratowników, których nazwiska 
widnieją na tablicach, los ostateczny był podobny, zginęli z honorami. 
Ratując zdrowie poszkodowanych, oddali własne życie.

Czas górskiej niedoli wielu ofiar gór to czarne daty w historii polskie
go taternictwa, słowackiego holocerstwa, także alpinizmu, andyzmu i hi
malaizmu obu krajów. Nie próbujemy osądzać poszczególnych, tragicz
nie zakończonych przedsięwzięć w górach. Wszyscy wyruszając w góry, 
żywią ufność w dobry los. Niestety bywa tak, że działania, nie tylko 
w trudnych warunkach terenowych, lecz zgoła bez ryzyka, mogą zni
weczyć nadzieje. Niejednokrotnie nie wyjaśniono dziwnych przypadków, 
wykluczając przekroczenie granicy rozsądku, nadmiernej odwagi lub zu
chwałości. Częstym powodem nieszczęść w górach bywała nagła zmiana 
pogody i ułomność sprzętu (haki, liny itp.), także wyczerpanie fizyczne 
i psychiczne, zwłaszcza na znacznych wysokościach.

W polskiej literaturze górskiej, prasie sporadycznie publikowano ar
tykuły, fotografie, wzmianki dotyczące tatrzańskiego cmentarza. Zain
teresowanie wydarzeniami w całych Tatrach wykazywali także twórcy 
z Podhala. Rodowity góral z Kościelisk, poeta, prozaik Stanisław Nędza 
-Kubiniec, oddał hołd ofiarom gór wierszem Psalm świętych góralskich-.

L Tatr jest prosta droga do nieba, 
czy tak trzeba - czy nie trzeba 

to pytanie wam zostawiam, 
coście żywi...
i z rezerwą 

wskażę cmentarz pod Osterwą 
smutny cmentarz symboliczny,
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gdzie nazwiska są tam licznych 
co zerwali się ze ściany 
i na płycie granitowej 

każdy z nich jest tu nazwany 
i ma pomnik swój prawdziwy.

Tatrzański Cmentarz Symboliczny w okresie utworzenia był unika
tową. nekropolią, w skali światowej. Aktualnie jest jedynym tego rodzaju 
obiektem w górach Słowacji. W roku 1970 uznany został za narodowy 
zabytek kultury słowackiej. Podlega on ochronie prawnej i stałej opie
ce Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz Tatrzańskiej Horskiej Służby. 
Cmentarz tatrzański pod Osterwą, to specyficzna nekropolia i miejsce 
pamięci. Projekt utworzenia i wybór miejsca okazały się nader słuszne. 
Rozsądnie uporządkowano sprawę montażu znaków pamięci w miej
scach wypadków zgoła trudno dostępnych, jednocześnie wykluczono 
samowolę montowania tablic dowolnych pod względem estetycznym, 
wymiarów i tworzywa.

Gwoli prawdy, odnotujmy, że w okresie II wojny światowej i latach 
stalinowskiej dyktatury oraz stanu wojennego w Polsce rodacy z północ
nej strony Tatr byli pozbawieni możliwości odwiedzania cmentarza, le
żącego tuż za granicą. Wówczas w gronie Polaków związanych z górami 
zrodziła się myśl utworzenia tego rodzaju miejsca pamięci w innym pa
śmie gór polskich6.

6 W końcu XX wieku utworzono cmentarz symboliczny w Karkonoszach, poniżej 
Schroniska pod Śnieżką, na stromym zboczu górnej części Kotła Łomnickiego.

Istotnym znaczeniem tatrzańskiego cmentarza pozostaje możliwość 
okazywania czci i pamięci ofiarom gór z kręgów alpinistów, himalaistów, 
którym zły los przerwał życie w górach wysokich, z dala od kraju i po
zostawił na zawsze w miejscach dokładnie niewiadomych. Rozsądnym 
pomysłem było usytuowanie sektora w górnej części cmentarza przezna
czonego do umieszczania tablic znanych postaci himalajskich.

Liczne, metalowe tablice pamiątkowe zawierają dozę ekspresji, swo
istą wymowę, są widomym, trwałym znakiem pamięci i uznania dla ofiar 
gór, budzą szacunek i zadumę. Tablice pamiątkowe pozostają trwałym 
echem tragicznych wydarzeń w górach. Uwieczniają nazwiska ludzi, któ
rzy szli w góry z nadzieją i ufnością, pokonywali trudy wznoszenia na 
niebotyczne wysokości, umiłowali skalne wyniosłości i patrzyli nań do 
ostatniej chwili życia, zanim fatum, zły los „spętał im skrzydła”. Góry 
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i usilny zamiar osiągania celów wyższych, chęć życia nie były im obce. 
Znali ryzyko podejmowanych działań, lecz pasja zdobywcza szczytów, 
odwaga były silniejsze. Niepomyślny bieg wydarzeń sprawił, że doznali 
skrajnie smutnego odczucia, ostatniego w ich ziemskiej wędrówce życia. 
Na jednej z tablic ofiar umieszczono słuszną myśl: „Ludzie przychodzą 
i odchodzą, ale góry stoją wiecznie”. Namiastką pocieszenia dla rodzin, 
przyjaciół ofiar gór, może być także to, że z Tatr Wysokich, skalnych Alp 
i wyżyn himalajskich jest bliżej do nieba.

Cmentarz Symboliczny w Tatrach niewątpliwie ma ogromne znacze
nie dla godnego upamiętnienia licznych ofiar gór, których nazwiska wid
nieją na skałach w wyjątkowej scenerii Tatr Wysokich. Bynajmniej nie jest 
to jedyne miejsce okazywania czci niektórym zaginionym. Mieczysława 
Karłowicza upamiętnia wzniesiony przed wiekiem granitowy obelisk sto
jący u podnóża Małego Kościelca, w miejscu jego śmierci pod lawiną 
śnieżną. Pamięć po słynnym kompozytorze, miłośniku gór, turystyki 
i nart, utrwalono na płycie metalowej z jego nazwiskiem i podobizną, 
wykonaną w setną rocznicę śmierci i umieszczoną na murku otaczającym 
Stary Cmentarz w Zakopanem.

Działalność górską Klimka Bachledy, słynnego przewodnika i ratow
nika tatrzańskiego upamiętnia duża tablica umieszczona w 1948 roku 
na ścianie ówczesnego Dworca Tatrzańskiego PTT. Tablicę z napisem 
IN MEMORIA poświęconą Jerzemu Kukuczce i innym polskim hima
laistom umieszczono na głazie w himalajskiej osadzie Chhukung 4730 
m n.p.m, u podnóża czwartej góry świata - Lhotse. W październiku 
2015 roku odsłonięto pamiątkowy pomnik z tablicami tragicznie zagi
nionych alpinistów Klubu Wysokogórskiego w Katowicach, m.in. upa
miętniający Jerzego Kukuczkę.

Tatrzański Cmentarz Symboliczny przy Popradzkim Piesie stanowi 
swoiste „signum”, miejsce wiecznej czci, pamięci i przestrogi. Pośród 
limb, kwiatów górskich, kosodrzewiny i skał, stoi mała kaplica zwieńczo
na krzyżem i sygnaturką z dzwonem. Ów niewielki przedmiot, wydający 
doniosły dźwięk zawierający nutę trwogi, opatrzono napisem: „Zmarłym 
ku pamięci - żywym na przestrogę”.



Janusz Eksner

Gdzie są te wyspy szczęśliwe

gdzie są te wyspy szczęśliwe 
gdzie te morskie fale 
spokojne lazurowe 

i złote piaski przy brzegach 
niebo niebieskie 
kolorowe kwiaty 

rozśpiewana chórem pta
sim przyroda 

zapiera dech razi w oczy poraża 
i to powietrze czyste 

przezroczyste 
chyba wymarzony raj 

raj biblijny

tylko ludzie jacyś inni 
brat bratem dla brata 

nikt nie pyta skąd przychodzisz 
pomocna dłoń w potrzebie 

to co moje jest także dla ciebie 
nie ma murów wysokich 

terenów prywatnych 
wymyślnych zamków szlabanów 
ochroniarzy alarmów sygnałów

nikt tu nie szczuje 
jednych na drugich 

nie narzuca swojej wiary 
podszytej niewiarą 

nie kłamie nie oszukuje 
nie znieważa 

dotrzymuje słowa 
niczego nie niszczy 
nikogo nie obraża

dziwne te wyspy szczęśliwe 
jak tam dojechać 

dopłynąć 
dofrunąć 

gdzie zamówić bilet 
pan chce jechać 

tylko w jedną stronę 
nie

poproszę o bilet powrotny



Mariet

iflpl

, •

■ .
'v''

'



182



Robert Słonka

Beskid Niski — myśli i obrazy 
(fragmenty)

P
ożegnałem koniec świata, wyjechałem z Ustrzyk Górnych do Iwo
nicza, a po drodze pokłoniłem się dawnym czasom w Smolniku 
nad Sanem. Skromnie, na uboczu, jakby nie chciała przeszkadzać, 
stoi ostatnia ocalała cerkiew bojkowska pw. św. Michała Archanioła. 

Tak cicha, tak pełna i wyniosła, prosta jak beczułka z kapustą, na zimę, 
jednocześnie prowadząca hen w zaświaty jak dobre słowo. Opatulona 
wianuszkiem starodrzewu świątynia, bardzo cicho opowiada historię tej 
ziemi. Wiele próśb i skarg wysłuchała podczas trzystu lat istnienia, ile łez 
wypłakała, gdy patrzyła na zagładę wiernego bojkowskiego ludu. Teraz 
stoi w ciszy bieszczadzkiej przestrzeni strzeżona przez stojącego na czele 
hufców anielskich patrona. Jakby film czarno-biały ktoś pokolorował, tak 
patrzę na wieki zamknięte w drewnie i kamieniu, w prosto ciosanych bel
kach i misternie rzeźbionych świętych twarzach. Dziwny to fotoplasty
kon, wciągający w zamierzchłość, podpowiadający dźwięki i obrazy nie 
do końca obecne, gdyż tylko nastrojona wyobraźnia lub wiara je ożywia. 
Na cmentarzu dookoła świątyni parę skromnych nagrobków, na których 
wierni kładą cukierki w kolorowych zawijkach. By w raju nie zabrakło, by 
móc częstować nimi świętego Mikołaja.

Skansen w Sanoku huczał wiosną, ciszą i majem. Słoneczniły się 
chaty Łemków, ciemne, bojkowskie zagrody sprawiały wrażenie olbrzy
mich żuków, a malowana cerkiew śpiewała staroruskie pieśni. Jak kwiaty 
przycięte na bieszczadzkich połoninach, teraz zasuszone, by przetrwały 

183



kolejne pokolenia. Bukiet ten, nieco przypadkowy, formowany jest szkieł
kiem i okiem etnografów, którym chwała za ocalenie iskierki kultury tej 
części Karpat. Duchy ciemnych izb nauczyły się już bycia eksponatem, 
a z tabliczek opisujących wnętrza dowiedziały się prawdy współczesnych 
o sobie. Ile śmiechu, ile płaczu było, gdy z niedowierzaniem na głos czy
tały o swym tak zwanym życiu codziennym, zwyczajach, wierzeniach, 
strachach i zabobonach. Po raz pierwszy z boku na siebie spojrzały du
chy minione, a teraz ciekawie przyglądają się tłumom robiącym zdjęcia 
z chyżą i słonecznikami w tle. Życie oprawione w prawosławną ramkę, 
obiletowane i opamiątkowane jak dawniej niespiesznie się przelewa, lecz 
już nie słońcem i księżycem czas się tutaj odmierza. Każdy po swojemu 
spaceruje po zamierzchłych czasach.

Słońce powolutku przechodziło do sypialni, gdy dotarłem do Iwo- 
nicza-Zdroju, drewnianej perełki uzdrowiskowej. Od stuleci przybywali 
tu chętni, by podreperować swoje ciało wodami leczniczymi, ale i ducha 
przy okazji zabawić. Znane było to miejsce z życia towarzyskiego, gdyż 
ściągały tu matki, by na balu dla ukochanej córki najlepszego kandyda
ta wyszukać, przybywali poeci i malarze, aby przy winie w doborowej 
kompanii szaleć do białego rana. Kochano na zabój, łamano serca i po
pełniano mezalianse w iwonickich Łazienkach, by potem spacerować do 
pobliskiej świątyni bogini Westy i tam upajać się tajemnicą wspólnego 
szczęścia. Spacerowałem w towarzystwie leniwych kuracjuszy głównym 
deptakiem, wśród modrzewiowych pałacyków, ukwieconych skwerów, 
urokliwych willi, podcieni, pijalni, ni to na modę polską, ni szwajcarską 
uformowanych, i chłonąłem czas niespieszny w tym czarownym miejscu. 
Bo dokąd Czas miałby pędzić ? Dobrze mu tu, w antycznym Iwoniczu, 
rozpiętym pomiędzy dawną Rusią Halicką, Rzeczpospolitą i Galicją. Do
brze wie, że najlepiej jest w spokojnym uśmiechu trawić życie, trzymając 
się z dala od aktualnych zawirowań i zakrętów historii.

Zadumałem się w sobie, uciekłem w to co schowane w zakamarkach 
myśli i w mroki dziejów zapuściłem się niebezpiecznie. Z szacunkiem za
cząłem dotykać maleńkich kamyczków i kamieni węgielnych, które stwo
rzyły Beskid Niski, to beskidzkie obniżenie rozciągnięte pomiędzy Sądec
czyzną a Bieszczadami. Od północy oplecione poprowadzoną Pogórzem 
Bukowskim szosą karpacką, a od południa otoczone miękkimi wzgórza
mi słowackiej Ondawskiej Vrchoviny. Pasmo pocięte jest poprzecznymi 
dolinami głównych rzek odwadniających tę część Karpat, a górskie prze-
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Pijalnia

Iwonicz-Zdrój

łęcze najniższe są w całych Beskidach. Fakt ten miał decydujące znaczenie 
dla historii tej ziemi. Od prawieków ciągnęły tędy karawany kupców, dla 
których te najniżej położone przełęcze Karpat dawały szanse sprawne
go transportu towaru. Przemierzali te trakty wszelkiej maści wyrzutko
wie szukający schronienia w dzikich Beskidach, zbójnicy bezwzględni, 
ale i z gestem szerokim, zielarze i znachorzy, wreszcie osadnicy, którzy 
w malowniczej okolicy budowali pierwsze proste chaty. Z wolna umacnia
no trakty handlowe poprzez budowę kaszteli i osad górskich, a karpacka 
puszcza ustępowała ludowi tworzącemu gospodarstwa w niedostępnych 
jeszcze nie tak dawno ustroniach. Kolonizowali te tereny wysłannicy kró
lewscy, a następnie polskie i węgierskie rody, z których rycerze Gładyszo
wie zapisali się potężnymi akcjami lokacyjnymi. Przybywały na te tereny 
rodziny z Rusi Halickiej, z południa dostawali się Słowacy, a beskidzkimi 
grzbietami docierali pasterze z tysiącami kóz i owiec. Wołosi, raz jeszcze 
przywołajmy tych odważnych wędrowców, którzy przez stulecia zasiedlili 

„od góry” Karpaty, a wszędzie gdzie dotarli uczyli gospodarzenia owiecz
kami. Wywracali do góry nogami sposób myślenia o życiu, mieszali w gło
wach miejscowym, którzy przejmowali od nich ten sposób na przetrwanie 
w górach. Dogadywali się „swojacy” z „nowakami”, rosło poczucie więzi 
i proste odróżnianie się od innych. Na grzbietach Magur i w cienistych
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Przysłopach nie czuli przynależności do Polski, Rusi, czy Węgier, byli 
mieszkańcami tej oto wsi, tej okolicy, w sąsiedztwie podobnych sobie ro
dzin. Dopiero w XIX wieku nazwano ich Łemkami, od często wypowia
danego słowa „łem” („tylko”). Bracia Bojkowie spoza Wysokiego Działu 
śmiali się z ludu zachodniego, że „ubiraju sia jak Cyhany”, pokazując na 
ich barwne stroje. Przez wiele setek lat płynna granica górska sprzyjała 
przenikaniu różnych prądów i osiedlaniu się ludzi wielu nacji. Tak rodziła 
się specyficzna kultura, na którą wpływ miały ludy, które przez wieki za
siedlały Beskid Niski. Ale obniżenie Karpat ma też swoje drugie oblicze, 
gdyż to właśnie tędy ciągnęły wojska pierwszej i drugiej zawieruchy wojen
nej, a liczba ofiar, jakie pochłonęły przełęcze Beskidu Niskiego, sprawia, 
że pochylamy w milczeniu wzrok. Łemkowie dzielą los Bojków, zniknęli 
z rodzinnych wiosek w ramach powojennego czyszczenia górskich osad 
w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Bezwzględne prawo odpowiedzialno
ści zbiorowej planowo wysiedliło wsie łemkowskie. Ogień znów zapłonął 
nad Karpatami, potem wszystko zgasło jak zdmuchnięty znicz i ucichło 
na lata. Tylko garstka po latach wróciła na ojcowiznę.

Ziemia Łemków opowiada przydrożnymi śladami o tajemnicach 
minionych czasów. Stara chyża z zapadłym dachem wstydzi się zaprosić 
sąsiadów do stołu, jak kobieta przemocą dziewictwa pozbawiona unika 
wzroku, nikt tu nie sprząta, nikt firan w oknach na święta nie zmienia. 
Las pod drzwi cerkwi podchodzi, smukłe cisy i modrzewie zagadują od 
czasu do czasu, by staruszka nie czuła się samotna. Tu czuje się modlitwę 
ukrytą w trójdzielnych krucyfiksach z charakterystyczną zakrzywioną dol
ną belką wskazującą podniesionym końcem niebo, a opadającym w dół 

— piekło. Tam wysoko mieszka Chrystus, tam nisko zapadł się łotr, nie wy
raziwszy skruchy w ostatniej godzinie życia. Wszędzie symbole, wszędzie 
znaki ręką ludzką i natury rzeźbione. Kto odczyta te karpackie hieroglify, 
ten pozna przepiękną melodię łemkowskich gór i lasów, a nade wszystko 
malowniczych dolin Jasiołki, Ropy i Wisłoki. Nie wszystko zostało zatarte 
przez żołnierskie buty budowniczych nowego, idealnego świata.

Beskid Niski potrafi zaskoczyć, bo wzniesienia w jego dukielskiej czę
ści tylko w kilku miejscach przebijają się powyżej 700 metrów nad po
ziom morza, jednak stromizny dają mocno w kość jak niejedna Połonina 
Caryńska z domu Wetlińska. Trójgarbny masyw nie bez przyczyny od 
wieków był uważany za jeden z piękniejszych w tych stronach, bowiem 
zdecydowanie dominuje wśród pobliskich wzniesień. Z racji wielu jaskiń, 
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które natura wydrążyła na południowych zboczach, chętnie odwiedzany 
był przez zbójników. Przybywali tu kuszeni dostępnymi szlakami przebi
jającymi się przez Karpaty, a później uciekali w góry bardziej niedostępne, 
dzikie i puste. Nie zyskały tak ogromnego rozgłosu ich niecne rozboje, 
jak głośne napady Słowaka Juraja Janosika na Orawie i Liptowie, Jur
ka Fiedora Proćpoka na Żywiecczyźnie, czy Andrzeja Szebesty zwanego 
Ondraszkiem na Śląsku Cieszyńskim, a szerokim echem odbijały się wy
prawy czarnohorskiego Dobosza.

Na świecie musi być równowaga, dlatego nie tylko zbójcy w góry się 
zapuszczali, ale i święci znajdowali w nich ukojenie. Modląc się w cieniu 
dębowych klasztorów, buczynowych świątyń i jaworowych kapliczek, kła
niali się nisko wschodom słońca, jadali razem z futrzastymi braćmi mniej
szymi, a życie odliczali różańcami tkanymi z kwiatów i motyli. Tyle sielan
ki przebarwionej, czas na farby mroźne i suche, bo z drugiej strony ranili 
swe bose stopy kolcami jeżyn, umierali ze strachu, słysząc wycie głodnej 
watahy i po tysiąc razy w nocy wątpili, pytając swą duszę, czy są na drodze 
do Raju, czy do Nicości. Nie wiem, jaki głos zagnał kilkunastoleteniego 
Janka z Dukli na zbocza Zaśpitu, miejsca swej pustelni, gdzie modlił się 
do Boga — mnie przyprowadziło tutaj pragnienie. Zanim odwiedziłem 
świętego, szedłem żółtymi od mleczy, majowymi łąkami Nowej Wsi, któ
re łagodnie opadają do doliny rzeki Jasiołki, a ta przebija się w tym miej
scu wąskim nurtem, by szukać Wisłoki. Nie pomogę jej w tym, dziś moja 
ścieżka prowadzi w innym kierunku, w górę, w stronę pustelni. Droga 
niezbyt daleka, ani ciężka, ani uciążliwa a jednak dopadło mnie zmęczenie 
nienaturalne, a tu nie mam wody i jedna myśl „pić, pić” we mnie krąży. 
Gdy dotarłem do pustelni, jakaż radość — lodowate źródło wytryska z ka
miennej ściany w kaplicy pod świątynią, jeszcze moment i chłepcę rześką 
wodę, ulga rozlewa się we mnie. Po chwili ciało już spokojne, teraz dusza 
niech się nacieszy tym miejscem, od wieków dającym siłę i spokój. Prosta 
w formie Pustelnia św. Jana z Dukli, nawiązująca do gotyckich kapliczek 
powstała tutaj nieco ponad 100 lat temu, na miejscu wcześniejszej, drew
nianej, którą strawił pożar. Leśnie tutaj i bezgłośnie, szumi i mruczy tylko 
starodrzew, ptaki przekomarzają się jak zwykle, a czas śpi na gałęzi. We 
wnętrzu spokojny chłód, który kieruje myśli ku życiu patrona, wychowa
nego wśród beskidzkich szczytów, a losy rzuciły go hen, aż do Lwowa, 
by tam móc jako kaznodzieja i spowiednik wspierać jego mieszkańców. 
Opiekował się tym miastem nawet po śmierci, widziano jego postać pod-
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Pustelnia św. Jana z Dukli

czas obrony przed najazdem Mołdawiaków w 1509 r., a później Kozaków 
w 1648 r. — na ołtarze wyniósł go człowiek również w Beskidach zakocha
ny, dobrotliwie uśmiechnięty Święty Karol, piechur z Wadowic. „Św. Janie, 
Cudowny Obrońco Lwowa, Módl Się Za Nami” przeczytamy pod obra
zem po lewej stronie ołtarza, a tuż obok przybywa słów nieśmiało skreśla
nych w brulionie próśb zanoszonych do Nieba. A wszystko to śpiewa na 
dziwną, rusińsko-dukielską melodię przyodzianą w białe płócienne szaty.

Jan z Dukli był franciszkaninem, więc w jednej komitywie żył leśny
mi braćmi, a spotkałem ich tego dnia co niemiara. Zwinny rogacz zaraz 
za Iwoniczem przebiegł mi drogę, jego kuzyn jeleń wystraszony chyba 
moimi krokami pognał jak taran przez zarośla, zaskoczona żmija nastro
szona w oczekiwaniu na mój ruch gotowała się do jadu, rudy lis z kitą jak 
najpiękniejsza miotełka falował w trawie — wreszcie „Duże Niewiemco” 
podniosło adrenalinę pod koniec dnia wędrówki, zatrzęsło okolicą i hu
raganowo pobiegło przed siebie. Tak, jestem na włościach mieszkańców 
tych gór, a że mają tu względny spokój w tej wyludnionej okolicy, dziwią 
się widokiem człowieka, śmiesznego i nieporadnego w gęstwinie.

Wieczór zastał mnie we wsi Chyrowa w dolinie potoku Iwielka. Nazwa 
wsi w ciągu wieków różnie brzmiała, bo w starych księgach znajdziemy 
Hirwatową Wolę, Hyrową Wałaską, a obecnie funkcjonuje jej spolszczona 
wersja. Kiedyś ta wieś Łemków, słynęła z pięknych pisanek fantazyjnie
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Gospodarstwa w Beskidzie Niskim

malowanych, dziś jedyną pamiątką po dawnych mieszkańcach jest cerkiew 
pw. Opieki Matki Boskiej z początku XVIII wieku. Murowana świąty
nia otoczona jest kamiennym murem, ma widoczną z daleka drewnianą 
dzwonnicę, a w środku ołtarz główny za mieszkanie obrała sobie Święta 
Maria, której wizerunek — według legendy — sam przywędrował w te stro
ny z Węgier. Jeszcze przed wojną o zdrowie modlili się w niej grekokatolicy, 
teraz rzymskokatoliccy wierni proszą o to samo. Jak wiele mądrości i taktu 
trzeba, by ocalić to, co zostało po ludziach, którzy stąd odeszli, nie znisz
czyć już więcej nawet źdźbła trawy, lecz zadbać, by pamięć o nich ocalała.

Gospodarz, u którego się zatrzymałem, cicho mówił o tej ziemi, 
o specyfice Beskidu Niskiego w okolicach Dukli. O tym, że w Olchowcu 
żyją Łemkowie, kilkanaście rodzin, że za parę dni rozpoczynają trzydnio
we świętowanie ze śpiewem, jadłem, weselem i nostalgią. Wszyscy wiedzą 
o Zyndranowej, o Olchowcu prawie nikt nie wie. Że pomimo burzy dzie
jowej przetrwały tu cerkwie, choć kiedyś były w każdej wsi. Że niektórzy 
Łemkowie powrócili w rodzinne strony i dziś hodują zwierzęta i żyją 
w prosty sposób. Jak dawniej. W oddali kukułka kuka sobie „ku-ku”, już 
za moment na łowy wylecą nietoperze, na polach piękne koniki się pasą, 
stado krów po swojemu przygasa w blasku czerwonej łuny, a w potoku 
całe pęki żmij skręconych w niemiłosiernym, miłosnym uścisku — każdy 
jak potrafi żegna dobry dzionek. Beskid Niski żyje, żyje po swojemu. Po
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noć, gdy wyjdzie się z Chyrowej na okoliczną górę, widać Tatry w pogod
ny dzień. Czy taki cud jest możliwy? Tatry, zaczynam już być głodny ich 
widoku, powoli odliczam czas, gdy znowu ujrzę ich najpiękniejszą grań.

Nad Chyrową wisi Czarna Chmura - śpię w Dolinie Śmierci. W moim 
Beskidzie Niskim nie wszystko jest chronologicznie i poprawnie ułożone, 
nawet wojny zamieniły się miejscami.

Przez Karpaty przetoczyły się kataklizmy dwóch wojen światowych 
XX wieku. Przez Beskid Niski prowadzą najbardziej dogodne, bo najniższe 
przejścia poprowadzone dolinami w Beskidach, stąd ścierające się armie 
w naturalny sposób wybierały ten teren jako pole walki. Największa bitwa 
o główną Przełęcz Dukielską rozegrała się podczas drugiej wojny świato
wej i Chyrowa jest jedną z wsi, które były świadkami oraz ofiarami tragicz
nych zmagań. W 1944 roku wojna zmierzała do rozstrzygnięcia, od wscho
du rosyjskie wojska parły do linii Wisły, a Niemcy sukcesywnie oddawali 
w ciężkich walkach kolejne tereny. Atak na Karpaty nie miał uzasadnienia 
bojowego, jednak sytuacja uległa zmianie, gdy w lecie wybuchło antyhi
tlerowskie powstanie na rządzonej przez ks. Tiso Słowacji. Emigracyjny 
rząd ówczesnej Czechosłowacji zwrócił się o pomoc do rządu w Moskwie 
i w ciągu jednego dnia podjęto decyzję o uderzeniu na przejścia górskie 
w Karpatach, aby wesprzeć militarnie patriotów słowackich. We wrześniu 
licząca ponad 120 tysięcy żołnierzy armia gen. Moskalenki skierowała swe 
siły w stronę szosy dukielskiej, najlepszej możliwej przeprawy przez góry, 
a optymistyczny plan zakładał dotarcie w ciągu 5 dni w rejon słowackiej 
Starej Lubowli i Preszowa. Jak się okazało, założenia te były kompletnie 
nierealne i rozpoczęła się jedna z najbardziej krwawych bitew drugiej woj
ny światowej. Stutysięczna armia niemiecka silnie obsadziła swoje stano
wiska bojowe na zbudowanej w latach 1943—1944 roku „Karpatenfestung” 
(Linia Arpada), czyli w systemie umocnień Karpat Wschodnich. Począt
kowo armia sowiecka odniosła sukces bojowy, zdobywając Krosno, jednak 
została zatrzymana w rejonie wzgórz otaczających Duklę. Wielodniowe 
walki o każdą górę, wieś, miasteczko wykańczały obydwie armie, ale tak 
naprawdę były początkiem walk o Przełęcz Dukielską. Na terenie Chy
rowej rozegrała się bitwa pancerna, która pochłonęła wiele tysięcy ofiar 
po obu stronach konfliktu, a dolinę Iwielki nazwano „Doliną Śmierci”. 
Wojska rosyjskie przełamywały opór, zajmując kolejne przyczółki, jednak 
zatrzymane zostały przez pancerne jednostki w okolicach Barwinka. Na 
przełomie września i października rozpoczęła się decydująca faza operacji 
mająca na celu przełamanie obrony niemieckiej, ale ciężkie walki trwały 
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do końca listopada. Prawie dwa miesiące walczono o Beskid Niski, ale 
bitwy przybrały formę coparodniowych zrywów, oraz lokalnych, wykań
czających starć. Straty po obu stronach konfliktu nie miały odpowiednika 
w operacjach bojowych toczonych na innych frontach drugiej wojny świa
towej, bowiem w bitwie o szosę karpacką i niewielkie miasteczka zginę
ło około 150—200 tysięcy ludzi. Na wieść o zajęciu Zakarpacia Niemcy 
wycofali się z Beskidu Niskiego i front zatrzymał się nad rzeką Ondavą, 
aż do ofensywy styczniowej 1945 roku. Zima przykryła ofiary bitwy bia
łym puchem, zniszczony sprzęt wojenny zastygł na wzgórzach, a ci, którzy 
przetrwali, zadawali sobie pytanie: czy ktoś wygrał tę potworną bitwę ?

Szlak od Przełęczy Halbowskiej przez Magurski Park Narodowy nie 
obfituje w widoki. Prowadzi wschodnią częścią Magury Wątkowskiej 
zróżnicowanym lasem, pełnym dziwnych kształtów i klimatów, podejść 
niespecjalnie męczących, ale drepcząc w górę i w dół, nabawiłem się swo
istej „magurskiej klaustrofobii”. Przypadłość ta objawia się tym, że czło
wiek potrzebuje po paru godzinach marszu widoku przestrzeni, rozległej 
panoramy i cierpiałem z tego powodu, że nie mogę napawać się szerszym 
spojrzeniem na góry. Mijałem kolejno Kolanin, Swierzową, a światełkiem 
w górskim tunelu była namalowana na blasze panorama Tatr na Magurze, 
które stąd przy dobrej pogodzie są widoczne. Miejscami mylnie, ścieżki 
krzyżują się i kręcą, gubiąc piechurów, czasem mokradła topią wyraźniej
szą ścieżkę i ani jednej żywej duszy, tylko las, las i pagórkowate godziny. 
Wreszcie po całym dniu dotarłem do bacówki w Bartnym.

Spacer po Bartnym to kolejny wehikuł czasu. Droga przez wieś usiana 
krzyżami przydrożnymi wykonanymi w miejscowych warsztatach kamie
niarskich, a na nich cyrylicą skreślone napisy upamiętniające tych, którzy 
odeszli, lub dziękujące za łaski Najwyższego. Ach, znani to byli niegdyś 
kamieniarze, a roboty mieli w bród, bo to i żarna, i kamienie młyńskie 
tak konieczne w ziemskiej wędrówce potrafili formować. Z piaskowca 
rzeźbili wspaniałe figury i krucyfiksy, gdy dusza w zaświaty już poszła, 
zaś po zacnym gospodarzu znak święty na wieki pozostawał. A znani 
byli hen za wioską, daleko na północ wywozili powstałe we wsi posągi. 
Rzeźby trafiały w miejsca, o których wieczorami dzieciakom z przejęciem 
opowiadali, jak to inaczej na równinach ludziska życie układają. Dziwnie 
tu, nierealnie, wstecznie, inaczej. Klimat i urok Beskidu Niskiego znaj
duję w dolinach — w Chyrowej, Krempnej, Bartnym — tu odnalazłem 
kwintesencję tej części Karpat. Poezję Gór tworzą tu Doliny? Tak, to mój 
osobisty „beskidzki przewrót kopernikański”.
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Cerkiew Świętych Kośmy i Damiana w Bartnem
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W Beskidzie Niskim można pobłądzić. Wędrówka leśnymi szlakami 
z małymi przecinkami wymaga czujności — gdy horyzont nieco się otwie
ra, wtedy sielskość — anielskość — starodawność, lecz bywa tak, że uwaga 
stępiona nieznajomością terenu i długością trasy staje się nie-uważna i po 
paru chwilach niewiadoma. Ciemne rozstaje, tam do góry, tam w dół, 
brak jasności, no i powiedz bracie, gdzie tu droga na Wołowiec? Gdy ma 
się trochę szczęścia, napotkany leśnik podpowie lub szósty zmysł wskaże, 
jak zejść do Krzywej. Czasem organizm nie jest w stanie otworzyć się 
na urok zagajnika, gdy myśli oceniające siły i świadomość samotności 
na szlaku ustawiają psychikę na przetrwanie — a tam nie ma miejsca na 
analizę piękna. Gdy wieczorem wspomina się drogę, rozluźniony rozum 
naśmiewa się z tych stanów lecz czujność łamana przez rozwagę towarzy
szy każdemu, kto przemierza te szlaki. Bywa, że monotonne lewa—prawa- 
lewa—prawa wprowadza w stan górskiej medytacji, nie wiesz, gdzie jesteś 
ciałem i duchem, a nagłe wieża cerkwi wszystko zmienia, bo świątynia 
jak busola orientuje cały widoczny świat - wraca świadomość rzeczywi
stości. I poprzez soczyście zielone polany ukwiecone wiosną, wśród brą- 
zowo-białych krów i czerwono-czarnych bożych krówek, dochodzę do 
pierwszych wiejskich zabudowań. Prawdą jest to, co kiedyś usłyszałem, 
że „nigdzie nie ma takich łąk jak w Beskidzie Niskim” — tak, po stokroć 
potwierdzam. Bitą drogą w tumanie kurzu jedzie rozklekotany pojazd
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Cmentarz wojenny na Rotundzie

z napisem „SKLEP”, koguty pieją, kury gdaczą, a słońce, które tego dnia 
nadzwyczaj uśmiechnięte, faluje nabrzmiałym od gorąca horyzontem. 
Gdy tu zawitasz, cofniesz się w czasie — na dobre i na złe. Na dobre w ci
szę, piękno, ład i harmonię przyrody; na złe? Hmm...

Gdy zapytasz kogokolwiek, z czym kojarzy Beskid Niski, to niemal 
wszyscy zgodnym chórem odpowiedzą: cerkwie i cmentarze. Człowiek 
- Dusza i Ciało. W większości drewniane kościoły prowadziły dusze do 
wiecznego raju, na ziemi pozostawały ich wpisane w czasowość ciała. Je
śli człowiek pogodzony z sobą, losem i rodziną odchodzi hen do Prabytu, 
to pomimo bólu rozłąki wszystko jest na miejscu. Jeśli śmierć przychodzi 
zadana z rąk innego człowieka, wtedy wszystko jest wspak, zaprzeczone 
zostaje wszystko, co stworzone, wszystko, co ludziom dane zostało od 
Boga i Natury. To wszystko proste, wszystko oczywiste, nie ma tutaj nic, 
co by drzwi nowe na oścież otwierało, jednak będąc w tych górach, nie 
sposób raz jeszcze przyklęknąć. Odnajdziemy tu bowiem echa strzałów, 
które padły na sarajewskim Moście Łacińskim w czerwcu czternastego 
roku, które doprowadziły do śmierci Arcyksięcia Ferdynanda Habsburga, 
a w konsekwencji do wybuchu największej znanej ludzkości wojny. Jak od 
mikroskopijnego rozczepionego atomu, z potworną siłą zła energia rozla
ła się na Bałkanach. Znany świat się zawalił, pożoga ogarnęła wszystkie 
jego zakątki, więc i Karpaty zapłonęły. Na ziemi gorlickiej starły się ze
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Na szlaku w Beskidzie Dukielskim

sobą, wojska Imperium Rosyjskiego z połączonymi siłami Austro-Węgier 
i Cesarstwa Niemieckiego. W1914 roku potężna armia carska zatrzymana 
została w listopadzie pod Krakowem, potem w grudniu pod Limanową, 
lecz zamiarem swym sięgała daleko — jej celem było sforsowanie niskich 
grzbietów i przełęczy Beskidów, a następnie przebicie się na Równinę 
Węgierską, by skutecznie zagrozić Wiedniowi. Na początku 1915 roku 
Rosjanie przełamali wschodni front w Beskidzie Niskim, zadając ogrom
ne straty armii austriackiej i widmo klęski w Galicji stawało się realne. 
Dowództwo poprosiło o sojuszniczą pomoc Niemców, a Ci skierowali 
na front osiem dywizji, w tym elitarny korpus gwardii pruskiej. Bitwa 
zakrojona na najszerszą ze skal, bowiem wyobraźmy sobie 640 pociągów, 
które w rejon Gorlic dowożą ponad 200 tysięcy uzbrojonych żołnierzy, 
gotowych walczyć przeciwko zdesperowanym Rosjanom, którzy w sile 
80 tysięcy ludzi mieli bronić do upadłego okopanych pozycji. Huragan 
rozpoczął się 2 maja hukiem tysiąca dział, zapaliło się niebo i płonęło 
nad Beskidami, aż front rosyjski został w tym rejonie przełamany. Armia 
austriacko-niemiecka po kolei zajmowała wsie i miasta karpackie i tak 
padały Zagórzany, Biecz, Żmigród, a potem Jasło, Krosno i Rzeszów. Po 
siedmiu tygodniach pancerny walec oparł się o Lwów, a jego zdobycie 
było zakończeniem walk o Galicję. Rozpoczęta pod Gorlicami operacja
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Autor na szlaku
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była decydującym rozstrzygnięciem na terenie polskich Karpat, a armia 
rosyjska już nigdy w tej wojnie nie zbliżyła się do Beskidu Niskiego.

W górach zapadła cisza. Śmierć poszła po żołnierzy w inne rejony, 
tutaj wszystkie drogi i trakty leśne usiane były ciałami chłopaków w mun
durach, którzy tutaj zostali. Już nieważne było, kto pod Melkiem w dolinie 
Dunaju się urodził, kto spod Żywca pochodził i czy rodzice mieli gospo
darstwo pod Swiżajskiem — wszyscy już okrutnie przez los pogodzeni na 
zawsze spoczęli na beskidzkiej ziemi. Chwała tym, którzy podjęli decyzję 
o zachowaniu ich w pamięci, o budowie prawie 400 cmentarzy, by godnie 
mogli spać tu, w karpackich lasach. Powołany przez Austriaków Wydział 
Grobów Wojennych z niezwykłym rozmachem przystąpił do prac zwią
zanych z pochówkiem. Oczyszczano pobojowiska i wytyczano miejsca 
pod nekropolie, a wybór miejsc miał wymiar symboliczny — lokalizowa
ne były na odsłoniętych szczytach, by z daleka przypominały o ofiarach 
walk w Galicji. Z czasem grzbiety zarosły i cmentarze po cichutku skryły 
się w ostępach. Postacią, która nadała artystyczny charakter tym najwyżej 
w górach położonych cmentarzom, był Słowak Duśan Jurkowicz, wszech
stronnie wykształcony miłośnik prostoty ludowej. Ach, kto był na Rad- 
goszczu i widział jego dzieło — kolorowe niczym domki dla wesołych trol
li, zapraszające do bajania górskie schroniska Libusin i Mameńka — pojmie 
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w mig fantazyjny talent architekta. Patrząc na górskie chaty usytuowane 
na Przełęczy Pustevny w Beskidach Morawsko-Śląskich, nie wiemy, czy 
trafiliśmy do osady leśnych skrzatów, czy też ktoś nas w tym momencie 
rysuje, tworząc wymyślną czesko-słowacko-tolkienowską bajkę.

Duśanowi powierzono zaprojektowanie części cmentarzy, a stworzył 
je na wskroś dumnie i ponadczasowo. Przemawiają prostotą kamienia, 
drewna i metalu, nawiązując do budowli wiejskich. Wyniosłe, oszalowa
ne i kryte gontem wieże usytuowane są centralnie, a poniżej w równych 
rzędach krzyże z tabliczkami, na których skreślone są nazwiska pocho
wanych żołnierzy. Austriaków, Niemców, Polaków, Rosjan, Węgrów. Po
mimo chrześcijańskich symboli dostrzeżemy coś bardziej podskórnego, 
niepokojącego, jakby wnętrze tych budowli było bardziej dosadne, w isto
cie swej krwisto słowiańskie, pogańskie, groźne — może także Radegast 
kierował jego myślami, gdy poszukiwał idei przewodniej swych budowli. 
To nie są budzące spokój delikatne wieżyczki kościołów, to wykrzykni
ki prągnące pokazać: tutaj leżą narody, tutaj leżą ludzie, którzy polegli 
w bratobójczej wojnie. I cóż z tego, że ginęli niewinni rozlewu morza 
krwi. W bitwie gorlickiej uczestniczył sam zacny wojak Józef Szwejk, któ
ry po swojemu skomentował sprawiedliwość wojny: „Chrystus Pan też 
był niewinny i też go ukrzyżowali. Nigdy nikomu nie zależało na jakimś 
tam niewinnym człowieku”. Taka jest Rotunda (776 m n.p.m.) Duśana 
Jurkowicza, jeden z grzbietów w Beskidzie Niskim, na którym znajduje 
się Cmentarz Numer 51 — pamięć ubrana w estetyczne ramy, zarosła wy
soką trawą, zbutwiała od wilgoci z czerwonym niezręcznie wypisanym 
tłumaczeniem wiersza oficera Hansa Hauptmana.

Wędrując przez góry, nasze ciało pomimo zmęczenia uspokaja się, 
a gdy spokojne, dużo ciekawego się w nim dzieje. Droga uwalnia we 
mnie obrazy, jakich nie doznaję w nieruchawym trybie życia, na który od 
czasu do czasu, pomimo niesmaku zapadam. Wtedy wszystko mam nie 
takie, jak trzeba, moje kręgosłupy duszy i ciała nie trzymają pionu, ach 
zdycham czasem, nie mogąc porządnie się zmęczyć. Ale nie dziś — dziś 
jest cudownie, bowiem przyfrunęły do mnie nieoczekiwanki muzyczne, 
skojarzenia ścieżki przez Beskid Niski z nutami, akordami oraz metrum 
na serce i dwie nogi. Daj Dobry Boże, bym mógł wiecznie słuchać takiej 
właśnie, specjalnie dla mnie skomponowanej muzyki, obdaruj mnie łaską 
słyszenia i czucia Twojego, mojego — Naszego Świata.
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Pamięci Siermontowskich

Aleksander Siermontowski (25 II 1889 Tarnów — 8 III 1942 Kraków) 
był taternikiem, alpinistą i narciarzem wysokogórskim jeszcze przed 
I wojną światową. W 1910 roku został członkiem Sekcji Turystycznej To
warzystwa Tatrzańskiego. W czasie I wojny światowej był w 2. pułku 
ułanów Legionów Polskich.

Po Tatrach chodził od młodych lat, a na narciarskie wycieczki górskie 
co najmniej od 1910, zarówno w Tatrach (np. Czerwone Wierchy) jak 
i w Beskidach Zach. (np. Babia Góra) i Karpatach Wsch. (np. Howerla 
w 1911). Narciarstwo wysokogórskie w Tatrach uprawiał przed I wojną 
światową z różnymi towarzyszami, m.in. z Józefem Oppenheimem, a po 
1918 ze swą żoną (Marią Sendorek-Siermontowską, 1895—1970). Po Al
pach Austriackich chodził dużo w 1911. Fotografią zajmował się z wiel
kim zamiłowaniem, w Tatrach, Krakowie i różnych okolicach Małopolski. 
Przez krótki okres prowadził własny zakład fotograficzny w Krakowie.

Dużo jego zdjęć (także tatrzańskich) ukazało się na pocztówkach wy
danych przez niego samego oraz przez krakowski Akropol i Salon Ma
larzy Polskich. Ten ostatni zakład wydał też (w latach 20. XX wieku?) 
album zdjęć (tytuł na okładce: Tatry).

Jego fotografie były także reprodukowane w czasopismach, np. 
w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym” (1926, nr 280: Babia Góra mło
dym śniegid), „Światowidzie” (1926, nr 20: Śmierć ostatniego skrzypka Podhala). 
Był także autorem artykułów: Narciarstwo w Tatrach dawniej i d%iś („Głos 
Narodu” 1932, nr 44), Tat-ry świt, d^ień i noc („Gz&s” 1934, nr 66)

Miał dwóch synów, którzy odeszli w 2016 roku.

Aleksander Józef Siermontowski urodził się 12 marca 1920 roku w Kra
kowie. Rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej im. J. Kochanowskiego 
w Krakowie, następnie kontynuował ją w Rabce. W lipcu 1931 roku za
mieszkał w Zakopanem pod opieką wujostwa i tam też rozpoczął naukę 
w gimnazjum, a następnie kontynuował naukę w Krakowie w gimnazjum 
im. J. Kochanowskiego. W tym czasie mieszkał w bursie należącej do 
gimnazjum im J. Sobieskiego przy ul. Helclów nr 23.
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W roku 1938 zdał egzamin wstępny do Liceum Mechanicznego przy 
Państwowej Szkole Przemysłowej w Krakowie przy al. Mickiewicza. Na
ukę przerwał wybuch II wojny światowej.

W związku z zatrudnieniem ojca w wojsku matka z synami musiała 
się ewakuować wraz z wojskiem. Aleksander miał być ewakuowany spe
cjalnym pociągiem dla rodzin wojskowych, ale na skutek bombardowania 
dworca nie doszło do ewakuacji. Aleksander rowerem udał się do rodzi
ny zamieszkałej w Ruszczy pod Krakowem. Męska część rodziny posta
nowiła uciec do Lwowa, gdzie dotarłszy, zamieszkali przy ul. Potockiego 
38. Po miesiącu postanowiono przedostać się do Krakowa już będącego 
w Generalnej Guberni. Do Krakowa Aleksander dotarł w kwietniu 1940 
roku i powrócił do nauki, w czynnym, dawnym Liceum Mechanicznym, 
równocześnie pracując. W 1941 roku uzyskał tytuł technika mechanika. 
Po ukończeniu szkoły podjął pracę najpierw na kolei w Krakowie, a na
stępnie w warsztatach filii Dajmler Benz. W 1942 roku zatrudnił się jako 
elektryk w Monopolu Tytoniowym w Czyżynach. W czasie wojny poznał 
swoją przyszłą żonę Urszulę Klich, która działała w AK, w XIII kompanii 

„Żelbet”. Pod koniec wojny był aresztowany i na szczęście krótko przetrzy
mywany w przejściowym obozie w Płaszowie, skąd udało mu się uciec.

Po zakończeniu wojny nadal pracował jako elektryk w Monopolu Ty
toniowym. Ukończył kursy maturalne i zdał maturę. Podjął studia na Wy
dziale Politechnicznym przy AGH. Studia ukończył w 1952 roku jako mgr 
inż. mechanik.

Od 1947 roku był zatrudniony w Centralnym Biurze Aparatury Che
micznej (CEBEA) jako konstruktor urządzeń i instalacji chemicznych. 
W tym czasie pracował również jako młodszy asystent w Katedrze Elek
troniki Górniczej. Opatentował tam swój wynalazek - elektromagnetycz
ne sprzęgło proszkowe. Od 1958 roku pracował w Krakowskiej Fabryce 
Aparatów Pomiarowych jako główny konstruktor ds. automatyki przemy
słowej. Od 1972 roku był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Projektowania 
i Dostaw Kompletnych Obiektów (Chemadex) w Krakowie, gdzie praco
wał do emerytury.

W ramach wykonywanej pracy wiele podróżował. Między innymi 
brał udział w targach i budowach we Włoszech, w Egipcie i Indiach, jak 
również w państwach Europy Wschodniej i Azji.

Miał wiele zainteresowań, którymi z pasją sie zajmował w wolnym 
czasie, były to: wędrówki górskie i krajoznawcze, narciarstwo, fotografia,
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Aleksander Siermontowski

architektura; uwielbiał kaktusy, które 
hodował w domu. Bardzo długo był 
aktywny fizycznie, ostatni raz był na 
nartach, mając 86 lat, a samochód 
przestał prowadzić w wieku 88 lat, ale 
ze spacerów nie rezygnował niemal 
do swojej śmierci.

Kochał góry. Przekazywał miłość 
i szacunek do gór oraz otaczającej 
przyrody swoim córkom: Ewie i An
nie. Skutecznie również przekazał im 
swoje patriotyczne wychowanie.

Cały czas czegoś nowego się uczył 
lub coś projektował; posługiwał się 
biegle trzema językami: niemieckim, 
angielskim i francuskim. Mając 80 lat 
postanowił nauczyć się obsługi komputera i do samego końca pisał oraz 
skanował samodzielnie zdjęcia. Był osobą bardzo zdyscyplinowaną, wy
magającą w stosunku do siebie i rodziny, niezależną, szalenie pracowitą 
i ruchliwą.

Do PTT wstąpił w 1946 roku. Ponownie zapisał się do reaktywo
wanego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddziału w Krakowie 23 stycznia 
1989 roku.

Do PTT zapisał się także w 1989 roku młodszy brat Aleksandra — Kon
rad Jan Siermontowski, który należał kilka lat do krakowskiego oddzia
łu PTT. Urodził się w Krakowie 16 listopada 1926 roku. Gdy wybuchła 
II wojna światowa, nie miał jeszcze 13 lat. Matka umieściła go w domu 
opieki dla młodzieży w Czernej, gdzie przeszedł szkołę podstawową. 
Konrad wstąpił w 1942 roku do Armii Krajowej, do zgrupowania „Żel
bet”, posługując się pseudonimami „Dusiek”, a potem „Hałas”. 27 kwiet
nia 1943 został przez Niemców zatrzymany i uwięziony na Montelupich. 
Jako nieletni został zwolniony 3 sierpnia tegoż roku i nadal działał w AK, 
tn.in. brał udział w akcji Niepołomice. Po wojnie nie ujawnił się. Ukoń
czył szkołę ekonomiczną (żona nie potrafiła określić, jaką). Już w czasie 
wojny pracował w księgarni przy ul. Sławkowskiej, gdzie znajdował się 
tajny punkt kolportażu podziemnej prasy. Można powiedzieć, że z zawo
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du był księgarzem. Rząd RP na uchodźstwie przyznał mu w 1948 roku 
Medal Wojska Polskiego, a w 1990 roku Krzyż Armii Krajowej. Był re
daktorem w wydawnictwie „Epoka”. W 1993 roku założył „Informatora 
AK” Okręgu Małopolska i był jego redaktorem; wydał 14 numerów tego 
pisma. Teraz jest to wydawnictwo Muzeum AK. W roku 2010 opracował 
i wydał książkę Dokumenty Komisji Likwidacyjnej AK. Z zamiłowania był 
kolekcjonerem. Pod koniec życia przekazał Muzeum AK wiele cennych 
dokumentów z czasów okupacji niemieckiej oraz znaczącą liczbę egzem
plarzy prasy krajowej i polonijnej z okresu II wojny światowej, a także 
cenne przedwojenne mapy. Założył Stowarzyszenie Sympatyków płka 
Ryszarda Kuklińskiego, przewodniczył temu zrzeszeniu do 2012 roku.

Konrad Siermontowski zmarł 28 listopada 2016 roku, 4 miesiące po 
śmierci swego brata.

Barbara Morawska-Nowak

Konrad Siermontowski przekazuje swoje zbiory do Muzeum AK
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Nie dożył stu lat

24 kwietnia 2016 roku zmarł w 99. roku życia najstarszy obecnie członek 
PTT, Stanisław Wasilewski. Urodził się w Wilnie 4 lipca 1917 roku, tam 
ukończył znane Gimnazjum im. Zygmunta Augusta i studia najpierw 
z filologii klasycznej, a następnie z zakresu polonistyki na Uniwersytecie 
Stefana Batorego. W czasie studiów w Wilnie był członkiem Akademic
kiego Klubu Włóczęgów, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Ta
trzańskiego.

Jeszcze w latach przedwojennych uprawiał turystykę górską; bez
pośrednio przed wojną odbył pieszą wędrówkę z narzeczoną z Wilna 
w Czarnohorę. Był członkiem wileńskiego oddziału PTT.

Ożenił się i dorobił się prędko dwójki dzieci. W czasie wojny pracował 
w Wilnie na posadach urzędniczych, aby zarobić na rodzinę. W roku 1945 
działał w wileńskiej komisji repatriacyjnej, był współorganizatorem trans
portów, którymi kadra Uniwersytetu Stefana Batorego wyjechała między 
innymi do Torunia, tworząc zalążki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 
Sam zamieszkał z rodziną w Toruniu. Był asystentem prof. Konrada 
Górskiego w Katedrze Literatury Polskiej UMK, ale po kilku latach ów
czesne władze zabroniły mu dalszej pracy. Musiał się podejmować wielu 
innych prac o charakterze biurowym. W latach 1958—1966 był etatowym 
pracownikiem biura PTTK. Od 1955 roku należał do PTTK i w 1975 
roku zainicjował powstanie klubu turystyki górskiej PTTK „Karpaty”. 
Wyszkolił kilka pokoleń przodowników turystyki górskiej z miasta i wo
jewództwa. Przez wiele lat działał w Komisji Turystyki Górskiej PTTK. 
Sam zdobył wszystkie stopnie odznaki GOT, potem dwukrotnie odznaki 
za wytrwałość. Za działalność w PTTK otrzymał złotą odznakę honoro
wą, a wreszcie w 1989 roku członkostwo honorowe PTTK.

Wreszcie w 1977 roku dostał pracę w Bibliotece Uniwersytetu Miko
łaja Kopernika w Toruniu, będąc na koniec kierownikiem Sekcji Admini
stracyjno-Gospodarczej Biblioteki Uniwersyteckiej UMK. W 1984 roku 
przeszedł na emeryturę.

Jego wielką miłością były książki: księgozbiór gromadzony ze znaw
stwem, często kosztem wyrzeczeń, uważał na najcenniejsze dzieło swoje
go życia. Księgozbiór ten w znacznej części przekazany został Bibliotece
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Głównej UMK, wiele książek trafiło także do bibliotek rodzinnych i do 
przyjaciół krajoznawców.

W 1981 roku wraz z Jerzym Tomaszewskim uczestniczył jako repre
zentant Torunia w obywatelskim sejmiku, który podjął uchwałę o reakty
wowaniu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Stan wojenny uniemoż
liwił realizację tej uchwały; władze odrzuciły nasz wniosek. Jak wiemy, 
PTT udało się zarejestrować dopiero z końcem 1988 roku i od tego czasu 
funkcjonuje legalnie. Niestety w Toruniu nie zorganizował się żaden od
dział PTT ani koło. Wobec tego kilka osób z Torunia złożyło deklaracje 
do Oddziału PTT w Krakowie, w tym Stanisław Wasilewski.

Od 1994 roku byłam z Nim w stałej korespondencji. Otrzymywał 
stale wydawnictwa PTT - „Pamiętniki” i gazetkę „Co słychać?” Odwie
dziłam Go kiedyś w Toruniu, dzięki czemu byłam po raz pierwszy w tym 
mieście. Lata biegły, pochował żonę, lekarkę, z którą wychował w sumie 
czworo dzieci i którą troskliwie opiekował się przez kilka lat jej choroby. 
Pod koniec życia zdecydował przenieść się do córki mieszkającej w Ra
dości pod Warszawą. Tam odwiedziłam go dwukrotnie, ostatni raz we 
wrześniu 2015 roku. Starał się uczestniczyć w działalności PTT, w 2006 
roku w Krakowie brał udział w spotkaniu rocznicowym — 25-leciu re
aktywowania PTT. Był także na sesji w Pałacu Staszica na zakończenie 
Roku dra Tytusa Chałubińskiego (grudzień 2009).

Ze względu na naszą wieloletnią przyjaźń i korespondencję wybrałam 
się 5 maja na pogrzeb pana Stanisława do Torunia. Po czasie na zadu
mę nad otwartą trumną pana Stacha zostaliśmy przewiezieni do kościoła 
św. Faustyny na mszę św., a stamtąd na cmentarz przy ul. Gałczyńskie
go, gdzie został pochowany w grobie, obok żony. Żegnały go koleżanki 
z Klubu PTTK „Karpaty” i z Biblioteki Głównej UMK oraz w imieniu 
rodziny — syn Jan. Wzięłam również udział w rodzinnym obiedzie. Do 
Warszawy zabrałam się z wnuczkami pana Stanisława i dzięki temu zdą
żyłam na pociąg do Krakowa o 20.25; jeszcze przed północą znalazłam 
się w domu z odległego Torunia.

Barbara Morawska-Nowak 
„Co słychać?” nr 5 (305) 2016
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Barbara Morawska-Nowak i Stanisław Wasilewski w czasie sesji na za
kończenie Roku Chałubińskiego, Pałac Staszica 12 grudnia 2009 r.
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Alth Alojzy (1819—1886) — 130. rocznica śmierci geologa, profesora Uni
wersytetu Jagiellońskiego, w latach 1880—86 wiceprezesa Towarzystwa 
Tatrzańskiego. Badał budowę geologiczną Tatr (m.in. tektonikę Czer
wonych Wierchów). Pierwszy obszerniej opisał Dolinę Chochołowską 
(„Pam. TT” 1879). Zmarł w Krakowie.

Anczyc Wacław Zygmunt (1866—1938) — 150. rocznica urodzin wiel
kiego miłośnika Tatr, taternika, zasłużonego działacza TT. Wydał m.in. 
wspomnienia 0 dawnym Zakopanem („Wierchy”, 1937). Był synem W.L. 
Anczyca — literata i wydawcy, m.in. „ Pamiętnika TT”. Od 1885 r. prowa
dził odziedziczoną po ojcu oficynę wydawniczą w Krakowie.

Berdau Feliks (1826—1895) — 190. rocznica urodzin polskiego botanika, 
turysty, badacza flory tatrzańskiej i karpackiej, profesora Instytutu Go
spodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach (gdzie urządził ogród 
botaniczny). W 1854 r. dokonał pierwszego znanego wejścia na Kościelec. 
Autor prac: Wycieczka botaniczna w Tatry odbyta w roku 1854, Flora północnej 
strony Tatrów (ok. 1858) i wielkiego dzieła Flora Tatr, Pienin iReskidu Zachod
niego (1890). Zmarł w Warszawie.

Bernadzikiewicz Tadeusz (1906—1944) — 110. rocznica urodzin prawni
ka, ekonomisty, taternika i alpinisty. Wędrował po Tatrach i był uczestni
kiem wypraw w Alpy, góry Kaukazu, Korsyki i Góry Księżycowe w Afry
ce. Brał udział w Powstaniu Warszawskim i uwięziony przez Niemców 
w obozie w Pruszkowie, zaginął w nieznanych okolicznościach.
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Brzega Wojciech (1872-1941) - 75. rocznica śmierci zakopiańskiego 
snycerza i rzeźbiarza, działacza społecznego, współzałożyciela i członka 
honorowego Związku Górali. Był członkiem zarządu Sekcji Ludoznaw
czej Towarzystwa Tatrzańskiego.

Chmielowski Adam (1846-1916) - 170. rocznica urodzin i 100. śmierci 
szlachcica z rodu Jastrzębców, malarza, uczestnika Powstania Styczniowe
go, założyciela zakonu albertynów i albertynek. Zmarł w Krakowie. Jan 
Paweł II w 1983 r. beatyfikował, a w 1989 r. kanonizował brata Alberta.

Dembowska Maria (1856-1922) — 160. rocznica urodzin zasłużonej 
zbieraczki okazów podhalańskiej sztuki ludowej. W 1921 r. bogate zbiory 
etnograficzne, swoje i męża, przekazała w darze Muzeum Tatrzańskiemu. 
Pochowana na Pęksowym Brzyzku.

Dobrzyński Adolf (1830—1904) - 186. rocznica urodzin członka zało
życiela i członka dożywotniego Towarzystwa Tatrzańskiego, zwolennika 
Powstania Styczniowego. Był długoletnim prezesem Rady Powiatowej 
w Nowym Sączu, a następnie w Tarnowie (od 1890 r.). Zmarł w Tarno
wie. Pochowany w kaplicy rodowej hrabiów Męcińskich i Zborowskich 
w Partyniu, w Łęgu Tarnowskim.

Dobrzyński Władysław (1837—1890) — 126. rocznica śmierci brata Adol
fa Dobrzyńskiego, który wspomagał Feliksa Pławickiego w zatwierdzeniu 
drugiej, poprawionej wersji statutu galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskie
go w c.k. Namiestnictwie we Lwowie, w marcu 1874 r. wydanego drukiem 
we Lwowie nakładem Towarzystwa (pierwsza wersja statutu okazała się 
nie do przyjęcia). Wcześniej był wiceprezesem Rady Powiatowej w Pilznie. 
W czasie Powstania Styczniowego pełnił funkcję naczelnika powiatu żab- 
nieńskiego i komisarza pasa nadgranicznego. Był skarbnikiem tamtejszego 
obwodu powstańczego zaangażowanym w organizację batalionu Edwarda 
Dunajewskiego. W listopadzie 1863 r. wpłacił na cele rządu powstańczego 
kwotę 1000 złotych reńskich w. a., tytułem tzw. pożyczki narodowej. Za 
udział w działalności powstańczej został aresztowany, osadzony w więzie
niu i przesłuchiwany przez władze austriackie. W marcu 1864 r. dokonano 
rewizji w jego majątku w Pogwizdowie koło Partynia, gdzie zatrzymano 
również ukrywających się wyższych oficerów powstańczych. Po opusz
czeniu więzienia ożenił się i zamieszkał z żoną we Lwowie, gdzie zmarł 
w 1890 r. Pochowany w kaplicy rodowej w Partyniu, w Łęgu Tarnowskim.
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Gadowski Walenty ks. (1861—1956) — 60. rocznica śmierci turysty i ta
ternika, twórcy szlaku Orlej Perci, którego wykonanie sfinansował. Jako 
pierwszy zdobył Małą i Wielką Buczynową Turnię i Kozie Czuby oraz do
konał wielu nowych wejść na wiele innych szczytów tatrzańskich, także 
zimą (I wejście Żlebem Kulczyńskiego na Kozi Wierch i Rysy). Wrażenia 
ze swych wycieczek tatrzańskich publikował w różnych czasopismach, 
w tym w „Pamiętniku TT”. Wydał Wspomnienia Patr (1934) i Przewodnik 
po Pieninach (1928). Był członkiem pierwszego zarządu STTT i jej preze
sem w latach 1904—05. Założył oddziały PTT w Bochni i Tarnowie. Od 
1909 członek honorowy TT. W 1948 r. odznaczony Odznaką Honorową 
PTT (w wieńcu z gałązek limby) przyznawaną za wierność dla idei i wy
trwałość w pracy. Zmarł w Bochni.

Gąsienica Szymków z Łasa Stanisław (1890-1966) - 50. rocznica 
śmierci cenionego przewodnika tatrzańskiego, ratownika TOPR i GOPR, 
instruktora ratownictwa górskiego. Brał udział w ponad stu wyprawach 
ratunkowych. Odznaczony m.in. Orderem Odrodzenia Polski. Członek 
honorowy GOPR i Klubu Wysokogórskiego. Spoczął na Pęksowym 
Brzyzku.

Goszczyński Seweryn (1801—1876) — 140. rocznica śmierci poety roman
tycznego, pioniera etnografii podhalańskiej. Był uczestnikiem Powstania 
Listopadowego, a po jego upadku ukrywał się i zamieszkał w Galicji (m.in. 
w dworze Leona Tetmajera w Łopusznej). Zwiedził Podhale i Tatry. Ze
brane materiały ludoznawcze opublikował w Dzienniku podróży d° Hotnów 
(1853). Książka ta stanowi podstawowe źródło poznania dawnej góralsz
czyzny podhalańskiej i dała początek rozwojowi regionalnej literatury ta
trzańskiej. Był jednym z pierwszych Polaków, którym TT przyznało człon
kostwo honorowe w 1874 r. Zmarł we Lwowie i tam został pochowany.

Grzegorzewski Jan (1846—1922) - 170. rocznica urodzin etnografa, sla- 
wisty, orientalisty, podróżnika, literata i publicysty. Jako taternik zapisał 
się pierwszym zimowym przejściem przez Zawrat do Morskiego Oka, co 
opisał w artykule zamieszczonym w „Pamiętniku TT” (1894). W 1896 r. 
wydał dwa numery „Gońca Tatrzańskiego” oraz „Almanach Tatrzański”. 
W 1919 r. opublikował większą pracę etnograficzną pt. Na Spisyu, studya 
i teksty folklorystyczne. Był głosicielem idei „tatrzaństwa”, która miała służyć 
sprawie niepodległości Polski. Zmarł we Lwowie.
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Gustawicz Bronisław (1852-1916) - 100. rocznica śmierci geografa, et
nografa i przyrodnika, z zawodu nauczyciela. Tatry poznawał już jako 
uczeń w towarzystwie swego nauczyciela Eugeniusza Janoty. Razem 
z przewodnikiem Maciejem Sieczką, dokonali pierwszych wejść na Swini- 
cę i Granaty. W 1879 r. opublikował w „Wędrowcu” artykuł Kilka wspo
mnień Tatr 'L prac geograficznych cennymi są m.in.: Pomiary Tatrzańskie 
(„ Pam. TT” 1883), O źjńdliskach obu Dunajców („Pam. TT” 1885), O wietrze 
halnym („Sylwan” 1899). Opracował blisko 7 tys. haseł, w tym wiele ty
czących Tatr i Podtatrza, do Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego... Był 
czynnym działaczem TT, a w latach 1884—87 członkiem Komisji Kon
trolującej i w 1887 r. członkiem Wydziału TT.

Janikowski Teofil (1876—1951) — 140. rocznica urodzin turysty tatrzań
skiego, taternika i narciarza. W latach 1907—1923 był członkiem Wydzia
łu i Zarządu Głównego TT i PTT. Prowadził schronisko nad Morskim 
Okiem (1923—1939) i jakiś czas po wojnie schronisko na Kalatówkach. 
Zmarł w Krakowie.

Janowski Aleksander (1866—1944) — 150. rocznica urodzin pedagoga, 
czołowego krajoznawcy, podróżnika, współzałożyciela i jednego z naj- 
czynniejszych działaczy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (od 
1929 r. honorowego prezesa PTK), naczelnika wydziału oświaty pozasz
kolnej Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia. Był redaktorem 
czasopisma PTK „Ziemia”, współautorem Metodyki wycieczek krajoznaw
czych, autorem kilku powieści dla dzieci i młodzieży oraz licznych ar
tykułów o tematyce krajoznawczej i oświatowej. Zmarł w Komorowie, 
pochowany w Warszawie.

Janowski Stanisław (1866-1942) - 150. rocznica urodzin krakowskiego 
malarza, ilustratora czasopism i książek. Był jednym z głównych twór
ców monumentalnego obrazu olejnego Panorama Tatr (115 m dł. i 16 m 
wys.), wystawionego w 1896 r. w Monachium i Warszawie oraz powtórnie 
w Warszawie w latach 1897-98. Pochowany w Krakowie.

Jaroszyński Jan (1876-1956) - 140. rocznica urodzin i 60. śmierci inży
niera elektrotechnika, taternika, alpinisty, turysty i fotografika górskiego. 
Był członkiem zarządu PTK oraz w latach 1923-24 i 1935-1946 Zarządu 
Głównego PTT. W 1948 r. odznaczony Odznaką Honorową PTT. Zmarł 
we Wrocławiu.

212



Kantak Kazimierz (1824—1886) — 130. rocznica śmierci turysty i dzia
łacza politycznego w zaborze pruskim, polskiego posła z Wielkopolski 
na sejm pruski. Był wielkim miłośnikiem Tatr i prawie corocznym, od 
1876 r., bywalcem Zakopanego. W latach 1876—1886 był delegatem TT 
w zaborze pruskim, który przysporzył Towarzystwu wielu nowych człon
ków. W 1878 r. Towarzystwo Tatrzańskie nadało mu godność członka 
honorowego. Później uczciło jego pamięć nazwaniem Niżnej Kościeli
skiej Bramy — Bramą Kantaka. Zmarł w Poznaniu.

Karłowicz Mieczysław (1876—1909) — 140. rocznica urodzin jednego 
z największych polskich kompozytorów, wybitnego taternika i pioniera 
górskiej turystyki narciarskiej. Od młodości wędrował po Tatrach, zdo
bywając wiele trudnych szczytów. Jako pierwszy zdobył zimą Koście
lec, Wołoszyn i Żółtą Turnię. Pod koniec życia zamieszkał w Zakopa
nem. Liczne swoje fotografie z Tatr publikował wraz ze wspomnieniami 
i wrażeniami w „Taterniku” i „Pamiętniku TT” . Był współzałożycielem 
Sekcji Turystycznej TT, członkiem i wiceprezesem Zakopiańskiego Od
działu Narciarzy. Zginął przysypany lawiną śnieżną u podnóża Małego 
Kościelca. Pochowany w Warszawie.

Kasprowicz Jan (1860—1926) — 90. rocznica śmierci poety z okresu Mło
dej Polski, tłumacza, dramatopisarza, eseisty, profesora uniwersyteckiego 
we Lwowie. Wakacje, od 1892 r., spędzał w Poroninie, gdzie w 1924 r. za
kupił willę na Harendzie. Wiele jego utworów związanych jest z Podha
lem i Tatrami. Spoczywa w wybudowanym mauzoleum obok „Harendy”.

Kenar Antoni (1906—1959) — 110. rocznica urodzin wybitnego rzeźbiarza 
i taternika, ucznia Karola Stryjeńskiego, absolwenta ASP w Warszawie, 
wieloletniego nauczyciela i dyrektora Państwowego Liceum Technik Pla
stycznych w Zakopanem. Jako taternik dokonał wielu nowych i pierw
szych wejść, m.in. na Orlą Basztę, Ciężką Turnię, Smoczy Szczyt, Łom
nicę, a zimą na Wyżni Żabi Szczyt. Pochowany na Pęksowym Brzyzku.

Klemensiewicz Zygmunt Aleksander (1886-1963) - 130. rocznica 
urodzin wybitnego fizyka, profesora politechnik we Lwowie, Londynie 
i Gliwicach, autora prac z fizyki jądrowej, fizykochemii i elektrochemii, 
wyróżniającego się taternika i alpinisty. W ciągu kilkudziesięciu lat wę
drówek po Tatrach okrył wiele nowych dróg, przechodząc wszystkie inne 
znane. Uprawiał taternictwo letnie i zimowe oraz narciarstwo. Był współ
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założycielem Karpackiego Towarzystwa Narciarzy i założycielem klubu 
taterników, zwanego „Klubem Himalaja” we Lwowie. W Sekcji Tury
stycznej Towarzystwa Tatrzańskiego aktywnie działał na polu taternictwa 
i narciarstwa, a w latach 1909—1911 był jej prezesem. W latach 1922—1939 
sprawował funkcję wiceprezesa PZN. Współredagował „Taternika” i był 
autorem pierwszego polskiego podręcznika taternictwa Zasady taternictwa 
(1913). Zmarł w Gliwicach i został pochowany w Krakowie.

Kocyan Antoni (1835-1916) - 100. rocznica śmierci leśniczego lasów 
tatrzańskich, ornitologa, badacza fauny tatrzańskiej, preparatora zwierząt. 
Autor wielu publikacji m.in.: Zapiski o ssakach tatrzańskich („Sprawozdanie 
Komisji Fizjograficznej” 1867), Ptaki spostrzegane po stronie północnej Tatr 
(„Pam.TT.” 1884). Spreparowane przez niego okazy fauny tatrzańskiej 
stały się podstawą działu przyrodniczego Muzeum Tatrzańskiego w Za
kopanem, jak również Muzeum Karpackiego w Popradzie i muzeum 
Orawskiego Zamku. Zmarł w Mokradzi na Orawie.

Kordys Roman (1886—1934) - 130. rocznica urodzin prawnika, dzien
nikarza, doskonałego taternika i alpinisty, badacza historii taternictwa, 
działacza turystycznego i narciarskiego, aktywnego członka TT i PTT 
we Lwowie i w Krakowie. Jego pierwsze przejście Grani Kościelca, wraz 
z Z. Klemensiewiczem, było początkiem samodzielnego uprawiania ta
ternictwa, bez towarzyszących przewodników góralskich. Zdobył wiele 
dziewiczych szczytów i grani. Był pionierem w zdobywaniu trudnych 
ścian (pierwsze przejścia ścian Mnicha, Jaworowego Szczytu, Wysokiej). 
Uprawiał taternictwo letnie i zimowe. W latach 1907—1911 był redak
torem „Taternika”. Jest autorem licznych publikacji wspomnieniowych 
i opisów dróg taternickich, podręcznika narciarstwa, artykułów z zakresu 
teorii i historii taternictwa. Zmarł w Krakowie.

Kotsis Aleksander (1836—1877) — 180. rocznica urodzin jednego z wy
bitniejszych malarzy polskich. Kiedy mieszkał w Krakowie, robił liczne 
wycieczki w Tatry, stąd w jego obrazach często występuje tematyka ta
trzańska i podhalańska np.: Powrót juhasów, Góral przed szałasem, Kłusownik, 
Giewont, Pejzaż tatrzański, Wycieczka w Tatry. Zmarł w Krakowie.

Krygowski Władysław (1906-1998) - 110. rocznica urodzin jednego 
z najwybitniejszych i zasłużonych działaczy PTT i PTTK. Był turystą, 
pisarzem, publicystą, historykiem, wieloletnim redaktorem „Wierchów”, 
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autorem przewodników po Beskidach oraz książek literacko-wspomnie- 
niowych, w których ukazywał piękno i wychowawcze znaczenie gór, 
z całym ich bogactwem przyrodniczym, historycznym i kulturowym: 
Góry i doliny po mojemu, W litworowych i piarżystych kolebach, Wspinaczka po 
tęczy, Góty mojego życia. Opublikował ponadto: Zarys dziejów polskiej turysty
ki górskiej (1973) i Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1988). Zmarł 
w Krakowie.

Lande Jerzy (1886-1954) - 130. rocznica urodzin taternika, prawnika, 
profesora uniwersytetów w Wilnie i Krakowie. Od 1909 r. uprawiał tu
rystykę górską. W 1913 r. wraz z M. Zaruskim i J. Małachowskim doko
nał pierwszego zimowego wejścia na Kozie Czuby, a sam na Swinicę, co 
opisał w szkicu Z Tatr („Ziemia” 1913). Poświęcił wspomnienie prze
wodnikowi Bartusiowi Obrochcie: U Bartka w Roztoce („Wierchy” 1949). 
Aktywnie działał w wileńskim oddziale PTT, współpracował z „Taterni
kiem”. Był ceniony jako fotografik tatrzański. Wiele jego zdjęć ukazało 
się w czasopismach oraz w książkach. Zmarł w Krakowie.

Limanowski Mieczysław (1876—1948) — 140. rocznica urodzin geo
grafa, geologa, profesora uniwersytetów w Wilnie i Toruniu, działacza 
ochrony przyrody. Mieszkając przed I wojną światową w Zakopanem, 
świetnie poznał Tatry. Zgromadził wielki zbiór skał i skamielin, tworząc 
z tej kolekcji dział geologiczny w zakopiańskim Muzeum Tatrzańskim. 
Wiele pisał o przeszłości geologicznej Tatr: Pratatry („Wszechświat” 1899), 
Przeszlos'ć Tatr i Podhala („Wszechświat” 1901), O Tatrach („Pam. TT” 1909), 
Perm i tryas lądowy w Tatrach („Pam. TT” 1903). Prowadził badania geolo
giczne również w Alpach i na Sycylii. Był współzałożycielem i wicepre
zesem Sekcji Ochrony Tatr TT. W 1933 r. został mianowany członkiem 
honorowym PTT. Zmarł w Toruniu.

Łaska Beata (1515—1576) — 440. rocznica śmierci żony (z domu Koście - 
leckiej) Olbrachta Łaskiego, starosty spiskiego, pana na Kieżmarku. Była 
pierwszą znaną w dziejach turystką tatrzańską, która odwiedziła Tatry 
w kwietniu 1565 r. Pochowana w Kieżmarku.

Łepkowski Józef Aleksander (1826-1894) - 190. rocznica urodzin hi
storyka, archeologa, publicysty i działacza narodowego. Od 1866 r. pro
fesor UJ, organizator Muzeum Archeologicznego w Krakowie, rządowy 
konserwator zabytków w Galicji. W swoich artykułach publikowanych 
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w „Czasie”, jak np.: Listy Tatrów (1850), Listy Galicji (1851), Ska^ówkapo
dróży ^Krakowa do Tatr i Tienin (1852), propagował Tatry i Podhale. Zmarł 
w Krakowie.

Maślanka Jerzy (1886-1961) - 130. rocznica urodzin inżyniera, wy
bitnego taternika i alpinisty. Tatry odwiedzał od 1890 r. Dokonał wielu 
pierwszych wejść (także zimą) nowymi drogami, m.in. na: Jaworową Tur
nię, Batyżowiecki Szczyt, Kaczą Turnię, Grań Hrubego, Ciężki Szczyt 
i in. Należał do Klubu Himalaja i ST TT. W 1928 r. został członkiem 
honorowym ST PTT, a potem Klubu Wysokogórskiego. Oprócz arty
kułów opisujących tatrzańskie wspinaczki opublikował Narty na usługach 
taternictwa („Taternik” 1908). Zmarł w Warszawie.

Mogilnicki Henryk Władysław (1906—1999) — 110. rocznica urodzin 
taternika, alpinisty, polarnika, z zawodu chemika i znawcy historii TT 
i PTT. Był czołowym polskim taternikiem. Wspinał się latem i zimą 
(np. I wejście na Swinicę od strony pn.-zach., I przejście Wyżnej Lodo
wej Przełęczy). Od 1950 r. instruktor taternictwa. Wędrował i wspinał 
się w Alpach. Uczestniczył jako kierownik w dwu wyprawach na Spits
bergen. Pracował w zarządzie Klubu Wysokogórskiego i był członkiem 
i działaczem Oddziału Warszawskiego PTT. Znany też jako dobry foto
graf górski i projektant sprzętu taternickiego. Był członkiem honorowym 
Klubu Wysokogórskiego w Warszawie. Zmarł w Zakopanem.

Motyka Stanisław (1906-1941) — 110. rocznica urodzin wybitnego 
taternika i narciarza górskiego, jednego z najlepszych przewodników ta
trzańskich. Poprowadził wiele nowych dróg na szczyty i ściany tatrzań
skie, jak na Zamarłą Turnię, Kozie Czuby, Mnicha, Ostry Szczyt itd. Był 
pierwszym „ceprem”, który zdobył I klasę przewodnika tatrzańskiego. 
W 1939 r. został kierownikiem Szkoły Turystyki i Taternictwa na Hali 
Gąsienicowej. W „Krzesanicy” i w „Taterniku” ogłosił swoje wspomnie
nia z wspinaczek tatrzańskich. Był kurierem tatrzańskim - przeprowadzał 
przez Tatry na Węgry wielu uchodźców. Ścigany przez gestapo, uszedł na 
Węgry. W lipcu 1941 r. podczas kąpieli utonął w Dunaju.

Nowicki Maksymilian (1826-1890) — 190. rocznica urodzin czołowe
go polskiego zoologa, profesora UJ, badacza fauny tatrzańskiej, pioniera 
ochrony przyrody Tatr, którą poznawał i badał od 1864 r. Ogłosił dwie 
klasyczne prace: O świstaku („Rocznik Tow. Nauk. Krakowskiego” 1866)
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i Koyźcę („Przegląd Polski” 1868). Opublikował wartościowe rozprawy: 
Motyle Galicji (1865), ty by i wody Galicji pod wygjdem rybactwa krajowego 
(1880), Zapiski yjauny tatrzańskiej („Sprawozdanie Kom. Fizj. Tow. Nauk. 
Krak.” 1867,1868), R^fez Tatr („Pam. TT” 1876). Wspólnie z prof. Eu
geniuszem Janotą przyczynił się do uchwalenia w 1868 r. przez sejm gali
cyjski ustawy o ochronie świstaków i kozic w Tatrach. Był współzałoży
cielem galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i aktywnym członkiem 
pierwszego, założycielskiego zarządu oraz wiceprezesem Towarzystwa 
w latach 1874—76 podczas drugiej kadencji władz. Zrezygnował z peł
nionej funkcji na trzecim walnym zgromadzeniu Towarzystwa w dniu 28 
maja 1876 r. O swej decyzji powiadomił zarząd TT pisemnie już w dniu 
5 kwietnia 1876 r. Towarzystwo nadało mu godność członka honorowe
go 4.05.1883 r. Zmarł w Krakowie.

Obrochta Bartłomiej (1855—1926) — 90. rocznica śmierci słynnego 
skrzypka podhalańskiego, który w młodości towarzyszył T. Chałubiń
skiemu w wędrówkach po Tatrach. Był cenionym przewodnikiem ta
trzańskim. Pracował przy budowie turystycznych ścieżek górskich, póź
niej prowadził schronisko TT w Starej Roztoce. Pochowany na nowym 
cmentarzu zakopiańskim.

Potocka z Działyńskich Anna Zofia, hr. (1846-1929) - 170. rocznica 
urodzin miłośniczki turystyki tatrzańskiej, sztuki ludowej, rękodzieła oraz 
swojszczyzny, działaczki społecznej i oświatowej. W latach 1875—78 była 
członkiem Komisji Wykonawczej TT w Rymanowie, gdzie założyła szkołę 
snycerską i zbudowała zakład kąpielowy. Wraz z mężem Stanisławem Woj
ciechem hr. Potockim stworzyła pierwszą krajową kolonię leczniczą dla 
dzieci, zapoczątkowując tym rozwój Rymanowa jako uzdrowiska. Posia
dała bogaty zbiór słowiańskich koronek z całej Europy. W 1876 r. została 
członkiem dożywotnim Towarzystwa Tatrzańskiego, a 27.05.1877 r. jako 
pierwsza kobieta została mianowana członkiem honorowym Towarzystwa. 
Opracowała Zielnik roślin krajowych pożytecznych, Skarbiec dworu polskiego, czyli 
ybiór pryepisów leczenia domowego, Wzpry dla przemysłu krajowego y ornamentyki 
ludowej słowiańskiej, które dotychczas niewydane, znajdują się w posiadaniu 
rodziny. Zmarła w Osiece, została pochowana w Rymanowie.

Rejchman (Rajchman) Bronisław (1848-1936) - 80. rocznica śmierci 
przyrodnika, chemika i publicysty, popularyzatora nauk przyrodniczych 
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(współzałożyciela tygodnika „Przyroda i przemysł”, członka redakcji 
„Wszechświata”) oraz podróżnika. Zwiedził Syberię i Chiny, co opisał 
w książkach: Z dalekiego Wschodu (1881) i Samojedzj. Studium etnologiczne 
(1882). Był miłośnikiem wędrówek tatrzańskich, odbywanych najczęściej 
z T. Chałubińskim. Swoje wrażenia opisał m.in. w tekście Wycieczka na 
Łomnicę odbyta pod wodzy dra T. Chałubińskiego(j879). Zmarł w Warszawie.

Ritterschild Zdzisław (1886-1944) - 150. rocznica urodzin narciarza, 
taternika, ratownika górskiego, porucznika Kompanii Wysokogórskiej. 
Był działaczem, popularyzatorem i instruktorem narciarstwa, członkiem 
ST TT i TOPR. Zmarł w Zakopanem.

Schiele Kazimierz (1890 — 1956) — 60. rocznica śmierci inżyniera me
chanika, narciarza, taternika i alpinisty. Pokonał wiele dróg uchodzących 
za najtrudniejsze w Tatrach i Alpach. Był członkiem ST TT i TOPR. Od 
1922 r. zamieszkał w Zakopanem, gdzie razem z bratem Tadeuszem pro
wadził wytwórnię nart. Przez 20 lat piastował funkcję prezesa zakopiań
skiej Sekcji Narciarskiej PTT. Działacz i członek honorowy PZN. Zmarł 
w Zakopanem.

Sienkiewicz Henryk (1846-1916) — 170. rocznica urodzin i 100. rocz
nica śmierci wybitnego polskiego pisarza, laureata nagrody Nobla (1905), 
związanego z Zakopanem turysty tatrzańskiego. Opublikował pod pseu
donimem K. Dobrzyński felieton pt.: Kto da więcej? Szkice z licytacji Zakopa
nego („Słowo” 1889). Wielokrotnie przedrukowywana była jego Sabałowa 
bajka. W Potopie pomieścił fikcyjną scenę uratowania króla Jana Kazimie
rza przez górali. W Krzyżakach wykorzystał gwarę góralską jako dobrze 
zachowany język staropolski, do archaizowania języka powieści. W dniu 
21.04.1901 r. Towarzystwo Tatrzańskie obdarzyło go godnością członka 
honorowego. Zmarł w Vevey w Szwajcarii.

Staszic Stanisław^ (1755—1826) — 190. rocznica śmierci „ojca geologii 
tatrzańskiej”, pierwszego polskiego badacza Tatr, filozofa, pisarza, dzia
łacza politycznego. Jest autorem klasycznego dzieła O zjnnorodztwie gór 
dawnej Sarmacji a później Polski (1815). W 1931 r. wydany został Dziennik po
dróży Stanisława Staszica 1789—1805, w którym Tatr dotyczy rozdział 1805. 
Podróż do Węgier. Zmarł w Warszawie.
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Stolarczyk Józef ks. (1816—1893) — 200. rocznica urodzin pierwszego 
proboszcza Zakopanego, turysty tatrzańskiego. Był czołowym taterni
kiem swoich czasów. Uczestniczył w górskich wyprawach Homolacsów 
i T. Chałubińskiego. Dokonał pierwszego wejścia na Baranie Rogi, a siód
mego na Gerlach, co opisał we wspomnieniu Wycieczka na s^c^yt Gerlachu 
(„Pam. TT” 1876). Bezcennym źródłem wiedzy o dawnym Zakopanem 
jest jego Kronika Parafii Zakopiańskiej 1848—1890 („Rocznik Podhalański” 
1914-1921). Członek honorowy TT (1883). Pochowany na Pęksowym 
Brzyzku.

Strzeboński Eugeniusz (1926—1978) — 90. rocznica urodzin zakopiań
skiego taternika, przewodnika i ratownika, autora szeregu pierwszych 
wejść. Uczestniczył w polskich wyprawach w Alpy i na Kaukaz. Od 
1949 r. instruktor taternictwa (także jaskiniowego) i narciarstwa, działacz 
PZN, członek TOPR i GOPR. Brał udział w ponad 460 wyprawach ra
tunkowych. Zmarł podczas akcji ratunkowej. Pochowany w Zakopanem.

Szafer Władysław (1886—1970) - 130. rocznica urodzin profesora i rek
tora UJ, wybitnego botanika, szczególnie zasłużonego dla ochrony przy
rody w Polsce. Badał florę Tatr, poświęcając tej tematyce wiele publikacji, 
m.in.: Zespoły roślin w Tatrach, Zespoły roślin w Dolinie Kościeliskiej, Na piar
gach. Pod jego redakcją ukazało się dzieło zbiorowe Szata roślinna Polski 
(1959). Przez wiele lat zajmował kierownicze stanowiska w Państwowej 
Radzie Ochrony Przyrody. Stworzył ogród botaniczny w Krakowie i był 
współtwórcą Białowieskiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego. Autor 
książek: Parki narodowe w Polsce (1929), O Tatrzańskim Parku Narodowym 
(1936). Współautor i redaktor dzieł zbiorowych: Skarby przyrody i ich ochro
na (1932), Tatrzański Park Narodowy (1955, 1962). Członek honorowy PTT 
(16.12.1950). Zmarł w Krakowie.

Tylka Suleja Wojciech (1870-1916) — 100. rocznica śmierci wybitnego 
przewodnika tatrzańskiego i ratownika górskiego. Był członkiem TOPR 
i brał udział w wielu wyprawach ratunkowych. Zmarł w Albanii podczas 
pełnienia służby wojskowej.

Wala Jędrzej starszy (1843—1896) — 120. rocznica śmierci jednego z naj
słynniejszych przewodników tatrzańskich. Dokonał pierwszego przejścia 
Przełęczy koło Drąga i na Baranie Rogi. Prowadził w Tatry m.in. Marię 
Steczkowską, E. Janotę, W. Eliasza, A. Asnyka, ks. J. Stolarczyka. Maksy
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milianowi Nowickiemu pomagał w gromadzeniu zbiorów i przekazywa
niu wiadomości o kozicach i świstakach. W młodości był kłusownikiem 
i polował na kozice. Zmarł w Zakopanem i został pochowany na Pękso- 
wym Brzyzku.

Walenta Jakób Józef (1881—1941) - 135. rocznica urodzin i 75. rocznica 
śmierci krakowskiego grawera, wykonawcy licznych odznak wojskowych 
i patriotycznych. Był realizatorem drugiej z kolei odznaki organizacyjnej 
Towarzystwa Tatrzańskiego, wykonywanej w latach 1906—1918, według 
pomysłu powstałego w kręgu Jana Gwalberta Pawlikowskiego i Wale
rego Eljasza Radzikowskiego. Jego firma grawerska, założona w 1904 r., 
mieściła się początkowo przy ul. Floriańskiej 40. W latach trzydziestych 
Walenta posiadał również punkt usługowy mieszczący się na parterze 
w Hotelu Saskim przy ul. Sławkowskiej 3. W „Deutsche Tag” 14 paź
dziernika 1940 r. został zatrzymany przez niemiecką tajną policję. Był 
przesłuchiwany w katowni gestapo przy ul. Pomorskiej 2, a następnie 
skierowany do więzienia na Montelupich. W dniu 5 kwietnia 1941 r. zo
stał odesłany do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu 
wraz z transportem 397 więźniów. Jakób Walenta jako więzień obozowy 
nr 11906 zmarł prawdopodobnie po ciężkim skatowaniu, podczas poran
nego obchodu szpitalnego 22 maja 1941 r. o godz. 6.40 rano. Do żony 
Stanisławy, na adres miejsca zamieszkania Prądnicka 68 (Robert Koch 
Strasse 68), wysłano telegram informujący o zgonie. W akcie zgonu jako 
przyczynę śmierci podano „zwyrodnienie mięśnia sercowego”.

Wierzejski Antoni (1843—1916) - 100. rocznica śmierci zoologa, pro
fesora UJ, który od 1880 r. prowadził badania nad fauną jezior tatrzań
skich. Ogłosił rozprawę o swoim poprzedniku pt. Żywot i prace Maksy
miliana Nowickiego („Kosmos” 1891). Był wieloletnim członkiem zarządu 
TT iw 1913 r. został mianowany członkiem honorowym Towarzystwa. 
Zmarł w Krakowie.

Wodzicki Kazimierz (1816—1889) — 200. rocznica urodzin ornitologa, 
pioniera badań tatrzańskich nad fauną ptaków. Opublikował Wycieczkę 
ornitologiczną, w Tatry i Karpaty galicyjskie na początku czerwca 1850 roku (1851). 
Poza opisem awifauny sporo miejsca w tej pracy poświęcił góralom, Ta
trom i Podhalu.
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Wolski Władysław, właśc. Antoni Piwowarczyk (1901—1976) — 115. 
rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci ideowego komunisty, członka 
KPP, PPR i PZPR, turysty tatrzańskiego związanego z Gospodą Włó
częgów. Po II wojnie światowej został członkiem Oddziału Warszawskie
go PTT. Był pierwszym komunistycznym, a zarazem ostatnim prezesem 
(27.04.1947-12.05.1950) dawnego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, 
który wprowadził organizację na drogę aktywnego umasowienia tury
styki górskiej. Pełnił wiele funkcji państwowych. Od jesieni 1944 r. był 
Głównym Pełnomocnikiem PKWN, później został podsekretarzem sta
nu w Ministerstwie Administracji Publicznej i Generalnym Pełnomoc
nikiem Rządu RP ds. repatriacji i zasiedlania Ziem Odzyskanych. Od 
12.04.1945 r. pełnił funkcję wiceministra w MAP, a od 20.01.1949 r. zaj
mował stanowisko Ministra Administracji Publicznej. Prowadził również 
z ramienia Rządu RP negocjacje z Episkopatem w celu ułożenia wzajem
nych stosunków z Kościołem. Za rozpowszechnianie „rzekomych plo
tek” o nadmiernym wpływie tzw. „żydokomuny” (Jakub Berman, Hilary 
Minc, Roman Zambrowski, Józef Różański, Roman Romkowski i inni) 
na Bolesława Bieruta i życie społeczno-kulturalne kraju Biuro Polityczne 
KC PZPR, już od jesieni 1949 r., postanowiło pozbyć się Wolskiego (za 
zgodą Józefa Stalina). Wówczas rozpoczęto również proces zmierzający 
do likwidacji PTT i centralizacji całego ruchu turystycznego na drodze 
zjednoczenia wszystkich stowarzyszeń turystycznych. Już 25 stycznia 
1950 r. odbyło się w Ministerstwie Komunikacji posiedzenie w sprawie 
utworzenia państwowej Rady Turystycznej, która ukonstytuowała się 
na swoim pierwszym posiedzeniu pod przewodnictwem Włodzimierza 
Reczka (II wiceprezesa PTT i członka zarządu PTK), w dniu 2 marca 
1950 r. W. Wolski utracił stanowisko Ministra Adm. Publ. 19.04.1950 r. 
w wyniku likwidacji tego ministerstwa. Na IV Plenum KC PZPR (8— 
10.05.1950), poświęconemu nowej polityce kadrowej, w środę 10 maja 
1950 r. odbył się „sąd kapturowy” nad Władysławem Wolskim. Po zma
sowanej krytyce jego działalności Biuro Polityczne KC PZPR przegło
sowało wniosek o pozbawienie W. Wolskiego członkostwa PZPR, co 
wiązało się również z pozbawieniem go wszystkich pełnionych funkcji 
państwowych i społecznych. Decyzję zaakceptował osobiście Józef Stalin 
22 maja 1950 r. w liście do Bolesława Bieruta. Główną funkcję decyzyjną 
w zakresie turystyki w Polsce przejął Włodzimierz Reczek z PZPR. De- 
cyzyjność prof. Walerego Goetla, I wiceprezesa PTT, ograniczono tylko 
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do roli wykonawcy odgórnych poleceń na poziomie PTT i ewentualnego 
doradztwa. Wolski został wyrzucony z Warszawy i zamieszkał u swojej 
żony w Krakowie, gdzie dopiero od stycznia 1952 r. mógł podjąć pracę 
jako dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Został poddany przez 
UB inwigilacji, którą zaakceptował Józef Światło (Izaak Flejschfarb). 
Władysław Wolski był zwolennikiem samodzielności PTT oraz PZN, 
odrębności turystyki górskiej i wzajemnej współpracy różnych organiza
cji turystycznych w Polsce. W1948 r. został za swojąpostawę odznaczony 
Odznaką Honorową PTT, którą cenił sobie ponad wszelkie inne odzna
czenia państwowe i do końca swego życia nosił ją przypiętą do klapy 
marynarki. Zmarł w Krakowie, pochowany na cmentarzu Rakowickim 
w Alei Zasłużonych.

Wrześniowski August (1836—1892) — 180. rocznica urodzin zoologa, 
profesora Szkoły Głównej i Uniwersytetu Warszawskiego. Bywał często 
w Zakopanem, chodził po Tatrach z Chałubińskim. Zajmował się głów
nie badaniem wymoczków i skorupiaków. W 1867 r. uzyskał doktorat 
na podstawie pracy Przyczynek do historii naturalnej wymoczków. Na Podta
trzu prowadził badania antropologiczne. Opublikował cenny szkic Tatry 
i Podhalanie („Ateneum” 1881) z opisem zbójnictwa i pasterstwa w Ta
trach. Jest również autorem Spisu wyrazów podhalańskich („Pam. TT” 1885). 
W 1887 r. został mianowany członkiem honorowym TT. Zmarł w War
szawie, pochowany na Powązkach.

Żuławski Wawrzyniec (1916-1957) - 100. rocznica urodzin muzyka 
i kompozytora, z pasji taternika, alpinisty i ratownika górskiego. W jego 
kompozycjach muzycznych odzwierciedlają się motywy tatrzańskie. Do
konał wielu pierwszych przejść latem i zimą. Swoje wyprawy tatrzańskie 
opisywał w czasopismach, m.in. w „Taterniku”. Uczestnik sześciu wy
praw w Alpy, w tym w trzech jako kierownik. Wrażenia utrwalił w książ
ce Wędrówki alpejskie (1939). Był wybitnym działaczem ruchu taternickiego, 
prezesem Klubu Wysokogórskiego oraz instruktorem taternictwa. Brał 
udział w wielu wyprawach ratunkowych, co przełożyło się na zapisy lite
rackie w książkach: Niebieski krzyż (1946), Sygnały z? skalnych ścian (1954), 
Tragedie tatrzańskie (1956). Tematykę taternicką podjął w kulowej książ
ce Skalne lato (1958). Zginął w akcji ratowniczej na północnych stokach 
Mont Blanc, porwany przez lawinę lodową. Całokształt jego działalności 
górskiej opisano w „Taterniku” (1959).
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Ponadto w 2016 roku możemy odnotować inne ważne rocznice 
dotyczące historii Towarzystwa Tatrzańskiego i turystyki.

1876 — 140. rocznica uchwalenia pierwszego Statutu Oddziałów Towarzy
stwa Tatrzańskiego w dniu 28 maja 1876 r., opracowanego na podstawie 
Statutu Towarzystwa Tatrzańskiego zatwierdzonego rozporządzeniem 
c.k. Namiestnictwa we Lwowie z dnia 8 października 1874 r. L. 48161. 
Statut oddziałów TT zatwierdziło Wys. c.k. Namiestnictwo rozporzą
dzeniem z dnia 3 listopada 1876 r. L. 49620.

1876 — 140. rocznica zainicjowania (28 maja 1876) oraz ukonstytuowania 
się pierwszego zarządu Oddziału Towarzystwa Tatrzańskiego w Stanisła
wowie w dniu 11 lipca 1876 roku. Wysokie c.k. Namiestnictwo oświad
czyło pismem z dnia 16 listopada 1876 r. L. 54603, że na podstawie za
twierdzonego statutu oddziałów (3.11.1876) i wobec wybranego zarządu 
nie zachodzi żadna przeszkoda względem rozpoczęcia działalności Od
działu TT w Stanisławowie.

1896 — 120. rocznica wystawienia w Monachium, a następnie w Warsza
wie (w grudniu) Panoramy Tatr, największego olejnego obrazu, jaki kiedy
kolwiek powstał w malarstwie polskim (115 x 16 m).

1906 — 110. rocznica utworzenia we Lwowie Akademickiego Klubu Tu
rystycznego. Zajmował się popularyzacją turystyki, w tym górskiej. AKT 
organizował wycieczki po Karpatach i Tatrach, a w łatach 1906-1911 kil
ka wycieczek w Alpy, prowadzonych głównie przez Tadeusza Ostrow
skiego. Klub posiadał własne schronisko w Zakopanem. W 1923 r. lwow
skie AKT zostało rozwiązane.

1906 - 110. rocznica utworzenia w Warszawie Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego. Inicjatorami i założycielami byli Aleksander Janowski, 
Zygmunt Gloger (pierwszy prezes), Karol Hoffman i Kazimierz Kulwieć. 
Terenem działalności PTK było Królestwo Kongresowe, a po odzyska
niu niepodległości teren całej Polski. W Zakopanem towarzystwo miało 
swój dom wycieczkowy. W ramach PTK, od 1911 r., prowadziła dzia
łania Sekcja Miłośników Gór, z której w 1919 r. powstał Oddział War
szawski PTT. Najważniejszym organem publicystycznym dawnego PTK 
był miesięcznik (później rocznik) „Ziemia”. W grudniu 1950 r. nastąpiło 
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wymuszone decyzjami politycznymi zjednoczenie PTT i PTK. W wyni
ku fuzji wszelkich organizacji turystycznych w kraju w dniu 17 grudnia 
1950 r. utworzono masową organizację turystyczną — PTTK.

1906 - 110. rocznica założenia Towarzystwa Turystycznego „Beskid” 
w Nowym Sączu. Założycielami byli m.n. Ignacy Król i Kazimierz 
Sosnowski — profesorzy gimnazjalni. Na początku 1907 r. Towarzystwo 
przyłączyło się do Towarzystwa Tatrzańskiego stając się jego Oddzia
łem. Aktualnie Oddział PTT „Beskid” w Nowym Sączu kontynuuje tę 
110-letnią tradycję.

2016 - świętowano w klubie „Pod Gruszką” w Krakowie 35. rocznicę 
reaktywowania nowego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Zestawił na podstawie wykazu rocznic 
yamiesyciymych w „Pamiętniku PTT”, t. 15—16, 
Kraków2007 oras^uyupełnił]anusyMachuhk
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„Almanach Sądecki”

gn Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana"

U* Oddział w Nowym Sączu
CHRISTIANA

SĄDECKI

R. XXIV
NR 3/4 (92/93)

T
om nr 3/4 (92/93) „Alma
nachu” otwiera artykuł prof. 
Feliksa Kiryka Nony Sąc^ 
w XIII-XVI wieku, będący wycią

giem z pracy Miasta %iemi sądeckiej 
w XIII-XVI wieku. Wiadomo, że 
Nowy Sącz lokował Wacław II 
w 1292 roku na terenie byłej bisku
piej wsi Kamienica, którą Wacław II 
wymienił z biskupem krakowskim 
Janem Muskatą za zamek biecki 
z okolicznymi wsiami. Mniej znany 
jest natomiast fakt, że Kamienica 
była sporą osadą i spełniała funkcję 
ośrodka miejskiego, zanim doszło 
do formalnej lokacji Nowego Sącza 
na prawie magdeburskim. Posiadała 
dwa centra skupione wokół kościołów św. Wojciecha i św. Małgorzaty. 
Istniał też tu dwór biskupi. Kamienicę obdarzali przywilejami Bolesław 
Wstydliwy i Leszek Czarny. Po lokacji z 1292 roku przeniesiono tu ośro
dek miejski z Sącza, który od tego czasu zmienił nazwę na Stary Sącz. 
Dalej prof. Kiryk pisze o dynamicznym gospodarczym rozwoju Nowego 
Sącza, zarówno rzemiosła, jak i handlu. Było to możliwe dzięki licznym 
przywilejom nadawanym przez kolejnych władców Polski. Dużą rolę 
odegrało też położenie miasta na przecięciu kilku szlaków handlowych. 
Lustracja dróg z 1564 roku wymienia aż siedem takich szlaków. W XVI 
wieku Nowy Sącz stanowił najbardziej rozwinięty po Krakowie rynek 
regionalny w Polsce południowo-zachodniej.

Kolejna praca to artykuł Leszka Migrały Klasztor i kościół jrancis^ka- 
nów w Nowym Sąc^u — kalendarium wydarzeń. Obiekty te powstały w 1297 
roku, a więc tylko 5 lat po lokacji miasta i zostały ufundowane także przez 
Wacława II, króla polskiego i czeskiego. Kalendarium to kilkadziesiąt 
najważniejszych wydarzeń które miały miejsce w historii klasztoru i ko
ścioła od 1297 do 1789, kiedy po kasacie klasztoru na podstawie dekretu 
cesarza Józefa II, rozebrano resztki budowli, jakie pozostały po pożarze, 
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który miał miejsce dwadzieścia lat 
wcześniej, a kaplicę Przemienienia 
Pańskiego sprzedano Żydom, z któ
rych rąk przeszła do protestantów 
i im służy ona do dzisiaj. W kalenda
rium znajdziemy zapisy na temat sły
nącego łaskami obrazu Przemienienia 
Pańskiego, który po kasacie trafił do 
kościoła farnego św. Małgorzaty.

Spośród pozostałych artykułów 
chcę zwrócić uwagę na pracę Lesz
ka Migrały Kościół i parafia w Paszynie 
w latach 1967-1981. Ta druga data to 
śmierć proboszcza Edwarda Nitki. 
Już dwadzieścia lat wcześniej odkrył 
liczne talenty artystyczne wśród miej

C l VI TA.S
SzL__,~'g: Katolickie Stowarzyszenie 

.Chńtas Christiana" 
r,>'. J. 6? W Oddział w Nowym Sączu
CHRISriANA '

SĄDECKI

R. XXV
NR 1/2 (94/95)

scowej ludności. Dzięki niemu powstał znany najpierw w Polsce a potem 
i na świecie ośrodek sztuki ludowej, nazywany „paszyńskim fenomenem”. 
Zaczęło się od rzeźbiarzy, głównie mężczyzn, a później dołączyły do nich 
zachęcone przez proboszcza kobiety malujące na szkle. Ks. Nitka zbierał 
te prace i utworzył na plebanii galerię. Ostatnio przeczytałem, że niemiec
cy koneserzy sztuki zapytani o Nowy Sącz, odpowiedzieli: a to miasto 
blisko Paszyna. Uzupełnieniem artykułu Leszka Migrały jest Bożonarodze
niowagaleryjkapaszyńska ks. Krzysztofa Węgrzyna, zawierająca reprodukcje 
dwudziestu prac ludowych artystów z Paszyna.

No i nr 1/2 (94/95) „Almanachu”. Tom wyjątkowy, bo najobszerniejszy 
w historii tego wydawnictwa. Zawiera też po raz pierwszy ponad osiemdzie
siąt, i to wyłącznie, kolorowych fotografii. Najważniejsza jest jednak jego 
zawartość. Jest całkowicie jednotematyczny, gdyż 8 autorów przedstawia 
monografie sądeckich zabytkowych kościołów. Jest to 10 obiektów z No
wego Sącza i 4 ze Starego Sącza. To wydawnictwo nieocenione dla osób 
interesujących się zabytkami, w tym również dla sądeckich przewodników.

Maciej Zaremba
„Almanach Sądecki” R. 24: 2015, nr 3/4 (92/93), Nowy Sącz: Katolickie Stowarzysze
nie „Civitas Christiana” Oddział w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2015,124 s.

„Almanach Sądecki” R. 25: 2016, nr 1/2 (94/95), Nowy Sącz: Katolickie Stowarzysze
nie „Ciyitas Christiana” Oddział w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2016, 212 s.
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„Rocznik Sądecki”

'S®».

TOM 
XLIV

2016 ROCZNIK
SĄDECKI

"ł" 7’’” olejny już, 44. tom „Rocz- 
j^. nika Sądeckiego” zawiera

JL Jkjak zawsze kilkadziesiąt in
teresujących pozycji. Niektóre z nich 
chciałbym przybliżyć czytelnikom 

„Pamiętnika PTT” i może zachęcić do 
zakupienia tego wydawnictwa. Tom 
rozpoczyna biografia zmarłego nie
dawno prof. dra hab. Józefa Długosza, 
której autorem jest Marceli Kosman. 
Prof. Długosz to urodzony w Piw
nicznej wybitny historyk, regionalista, 
wykładowca akademicki, współpra
cownik „Rocznika Sądeckiego”. Był 
redaktorem monografii Piwnicyna Zdrój. 
Studia i szkice y dziejów miasta 1772—1998.

Bobowa jest znana jako ośrodek chasydyzmu, a w późniejszym okresie 
z wyrobu koronek. Początki historii tej miejscowości wiążą się z Bobow
skimi z potężnego rycerskiego rodu Gryfitów. Pisze o tym Sławomir 
Wróblewski w pracy Panowie na Bobowej, starostowie w Grybowie. Z dziejów 
rodziny Bobowskich herbu Gryf w średniowieczu obejmującej okres od XIV do 
XVI wieku. Z kolei o mało znanym fragmencie historii sądeckim Żydów 
pisze Łukasz Połomski, historyk specjalizujący się w tej tematyce, w pracy 
Nowosądeckie drukarnie i księgarnie prowadzone przez Żydów. Pierwszą w tym 
mieście drukarnię założył w 1848 roku Józef Pisz, a rok później także 
księgarnię. Sądeczanom znane są też nazwiska Józefa Jakubowskiego, 
a w trochę późniejszych czasach Alojzego Mółki. Mniej znamy histo
rię takich zakładów prowadzonych przez Żydów. Pierwsza taka księgar
nia powstała w latach 50. XIX wieku, a następnie pier-wsza drukarnia. 
W 1921 roku drukarń takich istniało w mieście pięć.

Historia okupacji niemieckiej w Nowym Sączu jest tragiczna, a jed
nocześnie bardzo bogata. Napisano na ten temat wiele tomów. W swojej 
pracy Nowy Sącz w ^Gach II wojny światowej, Leszek Migrała przypomina 
więc najważniejsze tylko wydarzenia z tego okresu. Kolejne rozdziały 
noszą nazwy Wrzesień 1939 roku, Okupacyjny aparat władzy z próba nadania 
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miastu niemieckiego obliczą, Okupacyjna codzienność, Terror i martyrologia, Szkoły. 
Tajne nauczanie i inne formy walki cywilnej, Konspiracja wojskowa i walka zbrojna 
oraz Ostatnie dni okupacji niemieckiej. 7 tego ogromu informacji warto przy
pomnieć za Leszkiem Migrałą:

Po zajęciu Nowego Sącza Niemcy powierzyli czasowo obowiązki prezy
denckie dr. Romanowi Sichrawie, zobowiązując go do sporządzenia listy 
zakładników, na którą ten, protestując, wpisał dziesięć razy swoje własne 
nazwisko, czym wzbudził podziw samego okupanta.

O kolejnym wydarzeniu, które wydaje się gotowym scenariuszem do 
filmu, autor pisze:

W niezwykłych okolicznościach przeżyła okupację Berta Korennman, 
wyprowadzona z getta przez swego przyszłego męża Stefana Mazura, któ
ry wydostał z dzielnicy żydowskiej także Helenę Szancer. Swoją historię 
ocalona przekazała na piśmie Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu, 
opisując ucieczkę z getta oraz kilkumiesięczne ukrywanie się w ciasnym 
pomieszczeniu wieży ratusza, w którym znajdował się mechanizm zegara.

Dalej Leszek Migrała cytuje fragment pisma Berty:
Po wywiezieniu moich rodziców i brata ja pozostałam jeszcze w getcie 
i prawie każdego dnia utrzymywałam ze Stefanem kontakt koresponden
cyjny, przerzucając przez mur owinięty grypsem kamyk, i w ten sposób 
uzgodniłam, że przy jego pomocy ucieknę z getta, gdyż wkrótce nastąpi 
całkowita jego likwidacja. W umówionym dniu wieczorową porą Stefan 
przyszedł w pobliże muru getta i gdy dał mi znak, wdrapałam się z po
mocą mej koleżanki Heli Szancer na mur i zeskoczyłam w zarośla, na tzw. 
aryjską stronę. Następnie odczekawszy chwilę, pobiegliśmy ze Stefanem 
do kryjówki - pomieszczenia ratuszowego zegara, który był codziennie 
nakręcany przez Stefana zatrudnionego w zakładzie zegarmistrzowskim 
Henryka Dobrzańskiego sprawującym jego bieżącą konserwację.

Kolejnym scenariuszem na sensacyjny film, jest brawurowa akcja od
bicia z nowosądeckiego szpitala emisariusza Polskiego Państwa Podziem
nego Jana Karskiego w lipcu 1940 roku.

Drugą pracą Leszka Migrały w tym tomie „Rocznika” jest Sytuacja 
polityczna w Nowym Sączu (styczeń 1945 — styczeń 1947) w świetle akt Starostwa 
Powiatowego. Wbrew woli społeczeństwa, pod sowieckimi bagnetami, wła
śnie w tym czasie wprowadzono w Polsce ustrój komunistyczny. Akty 
gwałtów, rabunków, kradzieży czy morderstw popełnianych przez żoł
nierzy Armii Czerwonej były na porządku dziennym. Autor przytacza 
fragmenty rejestru tych przestępstw popełnionych w Nowym Sączu i np. 
tylko od 1 od 4 października 1945 roku zanotowano ich 11.
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Agata Tobiasz w artykule Walka o dusy^ rabanta. Wspomnienia Karola Bo- 
ło^Antoniewic^a o misjach 1846 roku przypomina jego postać z okresu po
bytu w nowosądeckim klasztorze ojców jezuitów. Tu napisał popularną 
pieśń religijną Chwalcie łąki umajone. Dwie prace poświęcone są niedawno 
zmarłemu wielkiemu sądeckiemu patriocie. Bogusław Kołcz opracował 
artykuł l%ak Goldfinger — misja życia i miłości, a ks. Stanisław Pietrzak — Po
dwójna tragedia lyaka Goldfingera. Izak jako jedyny z ponad 100-osobowej 
rodziny ocalał z holokaustu i wyjechał do Palestyny. W Izraelu był współ
twórcą Ziomkostwa Sądeczan, a od lat 80. regularnie odwiedzał Nowy 
Sącz. Obywatelstwo polskie, zabrane mu przez władze komunistyczne 
odzyskał w 1995 roku.

Z dużym zaciekawieniem przeczytałem pracę Sławomira J. Tabkow- 
skiego Obrady zpamjct — Nowy Sący w połowie ubiegłego wieku. I powróciły 
wspomnienia, ponieważ są to czasy mojej wczesnej młodości. W 1951 
roku rozpocząłem naukę w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza, 
a w 1958 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza. Przez 
cały ten czas mieszkałem w ratuszu, gdzie dziadek od 1913 roku posiadał 
mieszkanie służbowe. Autor podzielił swoje wspomnienia na rozdziały: 
Pejyaje miasta, Portrety, Martwa natura, Sceny rodzajowe, Sceny batalistyczne i Ma
larstwo abstrakcyjne.

No i pozostałe działy rocznika. Wśród kilkunastu recenzji, przymy
kając skromnie oczy, chcę zwrócić uwagę na omówienie przez Leszka 
Migrałę monografii Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział „Beskid” w No
wym Sączy 1990-2015, której jestem autorem. Wydana została z okazji ob
chodów 25-lecia reaktywowania nowosądeckiego Oddziału, tego zasłu
żonego dla turystyki Towarzystwa.

Stałą i cenną pozycją w „Roczniku” jest kronika Nowy Sącz 2015, 
w której Jerzy Leśniak pieczołowicie odnotowuje dzień po dniu ważniej
sze wydarzenia, które miały miejsce w Nowym Sączu. Członkowie PTT 
mogą tam przeczytać m.in. o obchodach wspomnianego wyżej 25-lecia 
reaktywowania Oddziału, o zdobyciu przez Joannę Augustyńską, Rober
ta Biernackiego wraz z trzema innymi osobami legendarnej góry Ararat 
czy o udziale Towarzystwa w kweście Ratujmy Sądeckie Nekropolie. Jak 
zwykle, tom „Rocznika” kończą Materiały do bibliografii Sądecczyzny w 2015 
roku opracowane przez członka PTT Martę Treit. Bibliografia jest trady
cyjnie bardzo obfita i tym razem zawiera 328 pozycji, w tym kilka zwią
zanych z PTT.
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No i jak to się dzieje już od kilku lat, „Rocznikowi” towarzyszy pozy
cja wydana w ramach Biblioteki „Rocznika Sądeckiego”. Tym razem jest 
to Choć po lewicy, a wszelako prawy... Jópef Oleksy 1946—2015 Jerzego Leśnia
ka. Ta bardzo osobista biografia „premiera z Sącza” zawiera też sporo 
innych materiałów, wspomnień czy artykułów prasowych.

Maciej Zaremba

„Rocznik Sądecki” t. XVIV: 2015. Prezydent Miasta Nowego Sącza i Polskie Towarzy
stwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2016, 504 s.

Jerzy Leśniak, Choć po lewicy, a wszelako prany... Jó^ęf Oleksy 1946—2015. Prezydent Miasta 
Nowego Sącza, Nowy Sącz 2016,168 s.

Matterhorn. Góra gór
jfatterhom. Góra Gór to dłu- 

/ 1 / / go oczekiwana książ- 
_X_ f JLka, monografia jednej 
góry, pod redakcją Daniela Anke- 
ra. Z Zermatt w dniach 13-15 lip- 
ca w 1865 roku Edward Whymper, 
Francis Douglas, Robert Hadow, 
Charles Hudson, Michel-Auguste 
Croz, Peter Taugwalder ojciec i Pe
ter Taugwalder syn granią Hórnli 
wspinali się na wierzchołek 4478 m 
n.p.m. Szczyt osiągnęli w dniu 14 
lipca. Podczas zejścia zerwała się 
lina, Croz, Hadow, Hudson i Do
uglas spadli przez północną ścianę 
w przepaść u podnóża góry. Była to
dziewiętnasta próba wejścia na szczyt góry uważanej dotąd za nieosią
galną. Doprowadziła wspinaczy do wymarzonego triumfu i do ogromnej 
tragedii. Ale i rozsławiła maleńkie, nikomu nieznane Zermatt, które od
tąd systematycznie wraz z upływem czasu stawało się modnym alpejskim 
kurortem. Matterhorn to góra o czterech ścianach i czterech graniach po
łożona na granicy Włoch i Szwajcarii, jest nie tylko marzeniem alpinistów, 
ale i tych wszystkich, co kochają góry, Tatry, Alpy... Na styku dwóch dolin 
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alpejskich (Aosta Valley i Wallis) i na granicy szwajcarsko-włoskiej wznosi 
się ta wyniosła piramida, usuwając w cień wszystkie inne szczyty. U jej 
stóp od strony południowej leży miejscowość Breuil-Cervina (Włochy), 
a od strony północnej Zermatt (Szwajcaria). Matterhorn jest nie tylko 
symbolem Szwajcarii, ale też symbolem całych Alp. Jest wzorcem marke
tingowym nie tylko w Europie, jest zachętą do poznawania gór na ca
łym świecie. I właśnie ta książka na swoich 328 stronach zachęca do tego 
i daje obraz góry gór. Pierwszy rozdział pt. Pierwsze wejście 1865 zaznajamia 
czytelnika z historią zdobycia góry. Przedstawia rywalizację zespołów al
pinistów od strony szwajcarskiej i od strony włoskiej. Jest opisana szcze
gółowo historia jej zdobycia przez zespół Edwarda Whympera, ale i przez 
Jeana-Antoine Carrela, który 17 lipca 1865 roku w dwa dni po wejściu 
Whympera osiągnął wierzchołek od strony włoskiej, co zostało nazwane 
drugim wejściem. Kolejne rozdziały poświęcone są opisom i wszystkiemu 
temu, co zdarzyło się na czterech graniach i czterech ścianach w tym tej 
najsłynniejszej, grani Hórnli. Natomiast w rozdziale Góra można przeczy
tać i dowiedzieć się, jak ważny dla Szwajcarii i dla Włoch pod względem 
marketingowym jest Matterhorn, jak jest wykorzystywany do reklamy 
wypoczynku, przez bogatą ofertę hoteli, miasteczek, osiedli w regionach 
górskich. Jest wiele o planach jej zagospodarowania, o niespełnionych 
marzeniach, jak zbudowano kolejkę z Zermatt, którą można bez wysiłku 
dotrzeć po szynach na wysokość 3135 m n.p.m. na Gornergrat. Dnia 20 
czerwca 1892 Xaver Imfeld i spadkobiercy Leo Heer-Betrixa otrzymali 
zgodę na budowę dwóch linii kolei górskiej: na Gornergrat i Matterhorn. 
Pierwszą oddano do użytku 20 sierpnia 1898 roku, realizacja drugiej 16 
grudnia 1895 została przez parlament przerwana. Są informacje o schro
niskach i schronach, Matterhorn w literaturze pięknej, na znaczkach, na 
kartach pocztowych, opakowaniach, etykietach, Matterhorn w malarstwie. 
Matterhorn jest jeden, ale są jeszcze inne, na całym świecie i o tym też jest 
w tej książce. Encyklopedyczna Kronika Matterhornu (autorzy: Rainer Rett- 
ner i Daniel Anker) rozpoczyna się w 1864, a kończy na roku 2015, przed 
nami wszystko, co nastąpi w kolejnych latach. Kronika to ważny przekaz 
treści historycznej dotyczącej bezpośrednio zdarzeń związanych z tą jedną 
górą. Zawiera też Poloniki:

12—13.08.1966 — Pierwsze powtórzenie i pierwsze przejście letniej dro
gi Bonattiego: czterech polskich alpinistów Ryszard Berbeka, Jan Stry- 
czyński, Ryszard Szafirski i Adam Zyzak; 28.02.1975 — Zimowe przejście 
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wschodniej ściany przez Walijczyków. Polacy Stanisław Biel i Jan Mostow
ski przeszli ścianę wschodnią 25-26 kwietnia 1959 roku poza oficjalnym 
sezonie zimowym; Marzec 1978 — zdarzył się przypadkowo mały wyścig 
o pierwsze zimowe przejście kobiece północnej ściany: w dniach 7-10 
marca polski zespół, który tworzyły Wanda Rutkiewicz, Anna Czerwiń
ska, Krystyna Palmowska i Irena Kęsa wspinał się drogą Schmidów. Kęsa 
z powodu odmrożeń została ewakuowana ze ściany szczytowej śmigłow
cem Air Zermatt. Szybciej od Polek (09.03) dotarła do szczytu japońska 
para Mitsunori Shigi z żoną Akiko... która jako pierwsza kobieta w zimie 
przeszła północna ścianę.

Ale pierwszym Polakiem, który bez przewodnika wspiął się na Mat
terhorn i na inne szczyty Alp (w tym m.in. na Zinal Rothorn, Dent Blan
che, Breithorn), był Marian Smoluchowski, lecz wzmianki o tym w książ
ce nie ma. Górę i okolice można podziwiać na wielu fotografiach Roberta 
Boscha, z wielu kierunków. Na dwóch stronach jest krótki Poradnik wy
cieczkowy dotyczący przewidywanych wycieczek i wypraw, a obszerny Spis 
Literatury pozwala pogłębić merytoryczną wiedzę o górze w wielu perio
dykach, książkach, przewodnikach, albumach, mapach, filmach, a także 
w przekazie internetowym. Biografie autorek i autorów zaznaczają ich fa
chowość i wiedzę o tej górze. Książkę polecam wszystkim tym, którzy już 
zdobywali Matterhorn, i tym, którzy planują wyjście na jego wierzchołek, 
a także wszystkim miłośnikom gór. Każdy może mieć swój Matterhorn.

Jóyęf kładach

Matterhorn. Góra Gór, red. Daniel Anker z zespołem autorów, zdj. Robert Bosch, przekł. 
Małgorzata Kiełkowska Wydawnictwo Stapis, Katowice 2017, 328 s. (oryginał: Matter
horn — Berg der Berg, AS Verlag & Buchkonzept AG, CH — 8052 Zurich 2015).

Kresowa Atlantyda.
Historia i mitologia miast kresowych, t. IX

T
o już IX tom opowieści o miastach kresowych II Rzeczypospo
litej Polski, którego autorem jest profesor Stanisław Sławomir 
Nicieja. Autor tworzy dzieło poświęcone pamięci ludzi zamiesz
kujących dawne wschodnie ziemie. W mistrzowski sposób opisuje dzieje 

rodzin, wybitnych artystów, polityków, rządzących i zarządzających, in
telektualistów i często zwykłych ludzi. Opisuje dokonania i czyny, losy 
całych rodzin, a zwłaszcza sytuacje, zdarzenia wynikające z zawirowań 
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Stanisław Sławomir Nicieja

a
Tom IX

C7 V J
HISTORIA I MITOLOGIA MIAST KRESOWYCH

i ze skutków politycznych pierwszej 
i drugiej wojny światowej oraz ich 
wpływ na dzieje i losy Kresowia
ków. W mistrzowski sposób prowa
dzi narrację od lat przedwojennych 
do czasów współczesnych, przyczy
niając się do zachowania pamięci 
o mieszkańcach i potomkach żyją- 
cych we wschodniej Rzeczypospo
litej. A od lat powojennych poka
zuje ich życie na terenach obecnej 
Polski, na Ziemiach Zachodnich 
i Pomorzu. Bo to tam zawirowania 
historii rzuciły przesiedleńców ze 
wschodu Polski. To, co czyni autor, 
to praca tytaniczna i niewyobrażal
na, wydawałoby się przekraczająca możliwości jednego człowieka. Tom 
IX zilustrowany jest dużą liczbą fotografii pochodzących w większości 
z prywatnych archiwów i zasobów rodzinnych. Tym razem tom ten po
święcony jest Wołyniowi i Pokuciu, w tym Krzemieńcowi, Kisielinowi, 
Śniatyniowi położonemu nad Prutem, Pikowi. Śniatyń to ostatnie gra
niczne (graniczył z Rumunią) miasto dawnej RP, najbardziej wysunięte 
na wschód na skraju łańcucha Karpat Wschodnich. Wielokrotnie odwie
dzałem Śniatyń i doszukiwałem się śladów dawnych polskich mieszkań
ców i nie było łatwo, bo czas zaciera to, co jeszcze zostało, ale może być 
łatwiej po przeczytaniu tej książki. Jest w tym tomie zawarty zapis historii 
wschodnich ziem poprzez udokumentowanie dramatycznych wydarzeń 
polskich rodzin i pojedynczych osób w świetle dziejowych zmian w tym 
rejonie Polski.

W IX tomie Kresowej Atlantydy znów wyprawiam się na Wołyń. Po Łucku, 
Kiwercach i Przebrażu przyszedł czas na Krzemieniec i Kisielin. Pisałem 
ten tom w czasie, gdy na ekrany wchodził fiłm Wojciecha Smarzowskiego 
Wołyń. Główną zasługą tego filmu jest to, że obrazem nazwał po imieniu 
banderowskie ludobójstwo. Złamał szkodliwe tabu w polskiej kinemato
grafii. Nic nie dadzą debaty, na ile film ten jest szkodliwy lub pożyteczny 
w dziele polsko-ukraińskiego pojednania. Taki film powinien powstać, bo 
tego wymagała polska trauma i polska racja historyczna. Wołyń Wojciecha 
Smarzowskiego jest hołdem oddanym ofiarom. Należy tylko żałować, że 
jest spłaszczony tematycznie, ponieważ jest to historia Wołynia plebej- 
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skiego. Akcja dzieje się w jakimś skansenie, gdzie nie ma ani jednego 
murowanego domu, bieda wygląda z każdego kąta. Taki Wołyń też był. 
Ale rzecz w tym, że nie tylko taki. Mam w dyspozycji tysiące zdjęć z Wo
łynia, na których są zadbane murowane dwory, pałace, budynki szkół, 
barokowe kościoły, cerkwie i synagogi. Ludzie dobrze ubrani, szczęśliwi. 
Domy z werandami porosłymi winnym bluszczem. I taki Wołyń — obok 
tego plebejskiego - pokazuję w mojej Kresowej Atlantydzie. Nie wymyślam 
go. Dokumentuję to fotografiami. Historii Kresów, Podola i Wołynia nie 
można malować jedną barwą i grzęznąć w stereotypiach . I to staram się 
czynić w kolejnych tomach Kresowej Atlantydy, przywołując obrazy tego, 
co spalili, zniszczyli i unicestwili Sowieci, hitlerowcy i banderowcy, i tego 
co zatarł bezlitosny czas

— tak o swoim dziele pisze autor.
Profesor Stanisław Sławomir Nicieja jest historykiem, biografistą, 

eseistą, długoletnim rektorem Uniwersytetu Opolskiego przez pięć ka
dencji i jego budowniczym, senatorem RP V kadencji, kolekcjonerem, 
miłośnikiem i renowatorem zabytków, laureatem wielu nagród i wyróż
nień, m.in. „Gloria Artis”, tygodnika „Polityka”, „Życia Literackiego”, 
Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie, Górnośląskiego Towarzystwa 
Literackiego, wielokrotnie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ma w swoim dorobku setki artykułów, dwadzieścia książek i kilka
naście filmów historycznych. Jest wybitnym znawcą dziejów Kresów 
Wschodnich, czego dowiódł książkami, które okazały się bestselerami: 
Cmentary Łyczakowski we Lwowie (cztery wydania, ponad 250 tys. egzem
plarzy), Twierdze kresowe Lyecyjpospolitej, Kresowe trójmiasto. Truskawiec — Dro
hobycz— Borysław oraz Orlęta Lwowskie. Czyn i legenda. Zachęcam do lektury 
IX tomu Kresowej Atlantydy w całości poświęconemu Wołyniowi i Pokuciu.

Józef Haduch

Stanisław Sławomir Nicieja, Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. IX, 
red. H. Nicieja, Wydawnictwo MS Opole, Opole 2017, oprawa twarda, na okładce ob
raz olejny Karola Heimrotha „Hucułka na koniu” (Kołomyja 1904 r.), zdjęcia i pocz
tówki ze zbiorów prywatnych i archiwum Haliny i Stanisława Niciejów, 272 s.
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Przez Góry Rumunii 
autorstwa Radosława Kostuja

T
o album ilustrowany zdjęcia
mi autora i przyjaciół. Radek 
był przewodnikiem górskim 
SKPG Kraków. Kochał, a wręcz 

uwielbiał Rumunię. Był pasjonatem 
historii, zabytków górskiej przyro
dy, fotografii i górskich wędrówek. 
Napisał przewodnik po Górach 
Rodniańskich. Uwiecznił na swoich 
zdjęciach wszystko to, co spotkał 
w górach i wokół nich. Jest tu górska 
przyroda, architektura, atmosfera 
wędrówki, pasterstwo i praca ludzi 
zamieszkałych w górach. Zdjęcia za
warte w książce mają charakter uni
kalny, archiwalny i stanowią cenny 

9łabodta)v Atośtuj

i

Słunuinri 
__________ _

dokument czasów, kiedy powstały a był to koniec XX wieku i początek 
wieku XXI.

Rumunię przemierzyłem wielokrotnie z północy na południe i ze 
wschodu na zachód. Setki kilometrów, a nawet tysiące. Pasma górskie po
konywałem wczesną wiosną kiedy leżał jeszcze śnieg, latem i jesienią kie
dy śnieg już leżał, a w dolinach zalegały mgły. Wędrówki w słoneczne 
i bezchmurne letnie dni i w deszczu. Miałem okazję w różnych miejscach, 
w różnych regionach Rumunii spotkać się z ich mieszkańcami, rozmawiać, 
skorzystać z udzielonej pomocy. Na zdjęciach Radka rozpoznaję te same 
miejsca, ścieżki i drogi, a może nawet tych samych ludzi, chętnych do roz
mowy, nie odmawiających pomocy i zawsze uśmiechniętych. Rumunia 
działa jak narkotyk i nie dziwię się Radkowi, że chodził, jeździł i fotografo
wał rumuńskie pejzaże i klimaty. Bo Rumunia jest inna i nieporównywalna 
do żadnego innego kraju karpackiego, to widać i czuć, przewracając karty 
książki, strona po stronie.

Trzy eseje zawarte w tym opracowaniu to relacje z wypraw górskich 
i wędrówek górskimi ścieżkami w Karpatach. Jest jedna relacja z wyprawy 
w Karpatach Wschodnich na Połoninę Borżawę. Ta część Karpat położona 
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jest na terenie obecnej Ukrainy i poprzez łańcuch gór łączy się z Rumunią. 
Bo Rumunia to kraj górski, kraj w górach i jest to widoczne na zdjęciach 
Radka. 758 fotografii na 221 stronach książki. Książka wydana staraniem 
matki Radosława Kostuja, to hołd i tęsknota za synem. Książka — album 
polecana każdemu kto wędrował górskimi szlakami Rumunii, każdemu 
kto na taką wędrówkę się wybiera.

Jó^efHaduch

Radosław Kostuj, Pr%e% Góry Rumunii, oprać, graficzne Grzegorz Motyka, projekt 
okładki: Zofia Kostuj, Grzegorz Motyka, Wydawnictwo RUTHENUS - Rafał Barski, 
Krosno 2014, 223 s.

Srebrny jubileusz „Prac Pienińskich”

P
rzede mną jubileuszowy
tom „Prac Pienińskich” uka
zujących się od 1989 roku, 

obecnie pod patronatem Oddziału 
Pienińskiego PTTK w Szczawnicy 
i Polskiego Stowarzyszenia Flisaków 
Pienińskich w Sromowcach Niżnych. 
Dominują artykuły o charakterze hi
storycznym i etnograficznym, są tak
że przyrodnicze. Redaktor Ryszard 
M. Remiszewski we wstępie przypo
mina Edwarda Moskałę, który wspo
mógł rocznik na rozruchu.

Tom 25 otwiera artykuł Andrzeja 
Skorupy na temat tryptyku niedzic
kiego i jego twórcy zwanym Macie- 

25

PRACE 
PIENIŃSKIE

.. f*

jowickim, z połowy XV wieku, wymagającym obecnie rekonstrukcji. Jan 
Budź z Czarnej Góry opisuje historię powstania sztandaru Związku Pol
skiego Spiszą z podobizną Matki Boskiej Częstochowskiej z odnalezionego 
w Chicago jej obrazu, który był własnością emigranta Johna Buczą. Sztan
dar poświęcono 12 grudnia 2010 roku. Ks. Bronisław Krzan pisze o historii 
gminy żydowskiej w Krościenku w latach 1750-1942, która to 22 sierpnia 
1942 roku została przez Niemców definitywnie zlikwidowana. Dawid Go

238



lik, autor książki Partyzanci „Pamparta” przedstawia działalność niemieckiej 
straży granicznej w okresie II wojny światowej. W postaci aneksu zamie
ścił pełną obsadę placówek tej straży. Ryszard M. Remiszewski przedsta
wia relacje sędziwego już świadka oskarżenia Józefa Koterby w procesie 
we Freiburgu, który odbył się 3 maja 1965 roku przeciwko gestapowcom 
Robertowi P. Wiesmannowi i Ryszardowi A. Sehmischowi. Krzysztof Mi- 
raj w 71 tabelach przedstawia i analizuje frekwencje turystów na spływach 
Dunajcem w latach 2005—2014. Oczywiste jest, że największa liczba spły
wów ma miejsce w miesiącach wakacyjnych. Wreszcie dwa artykuły przy
rodnicze: Pawła Krążą i Adama Piaseckiego na temat zagrożeń i konfliktów 
przyrodniczych w dolinie Białki, która obecnie jest obszarem Natura 2000 
oraz prof. Ludwika Frey’a o występujących w Pieninach paprotnikach. Jerzy 
M. Roszkowski analizuje herb gminy Łapsze Niżne przyjęty w 1996.roku. 
Justyna Cząstka-Kłapyta zastanawia się, czy uda się ocalić śpiew religijny 
górali gorczańskich i pienińskich. Kazimierz Majerczyk wspomina zacnego 
ks. Jana Kozioła w 70. rocznicę jego śmierci.

Następuje seria krótszych komunikatów i przyczynków; zwrócę uwagę 
na te, które bardziej mnie zainteresowały. Otwiera ją artykuł po słowacku 
o najwyższym gotyckim ołtarzu w kościele św. Jakuba w Lewoczy liczącym 
500 łat. Szczawnica ma także swoją Ostrą Bramę, uważa ks. Grzegorz Sa
lamon, pisząc o związkach uzdrowiska z kresami i ludźmi pochodzącymi 
z kresów. Bogdan Śmigielski pisze o regulacji rzek i potoków w Pieninach, 
zamieszczając wiele historycznych już protokołów i pism jeszcze sprzed 
I wojny światowej. Jan Tyszkiewicz również w aspekcie historycznym pi
sze, jak dawniej łowiono ryby (głównie pstrągi). Ryszard M. Remiszewski 
relacjonuje obchody 25-lecia Związku Polskiego Spiszą (30—31 maja 2015). 
Mamy następnie kilka przyczynków etnograficznych. Tomasz Kowalik 
omawia okazjonalną gazetkę, która wyszła tylko trzykrotnie - „Szczawnic
kie ptoki”. Marek Gotkiewicz publikuje fragment nieznanych wspomnień 
ojca Mariana o zimie 1923/24 na Spiszu. Nawet wysłana w 1904 roku kar
ta pocztowa może stanowić po latach zagadkę, którą próbuje rozwiązać 
red. Remiszewski. Temat na czasie — Wojciech Górecki pisze o praktyko
wanych dawniej suchych dniach: o chlebie i wodzie, postach, które poszły 
w zapomnienie; chociaż dzisiaj słyszałam, jak ksiądz rekolekcjonista zachę
cał do ich uprawiania. Maciej Wawrzczak pisze o sondażowych badaniach 
archeologicznych prowadzonych w parku górnym w Szczawnicy w 2013 
roku.
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W dziale „Varia”, odnotowującym wydarzenia 2015 roku, wracamy 
do tych związanych z flisactwem. R.M. Remiszewski relacjonuje święto 
flisackie, poświęcenie łodzi i otwarcie sezonu 2015, a już kilka stron dalej 
jest mowa o zakończeniu tegoż sezonu. To znak umykającego nam czasu. 
Mowa jest także o otwarciu dwupoziomowego parkingu w Szczawnicy 
w pobliżu końcowej przystani flisackiej. Kartkuję dalej i natrafiam na 
tekst Bogdana Śmigielskiego o wydanych przez Józefa Nykę w ramach 
jego „Biblioteczki Historycznej Głosu Seniora” wspomnieniach z lat par
tyzanckich w Gorcach. Nyka jest jednym z ostatnich żyjących uczestni
ków tzw. bitwy ochotnickiej i o niej pisze. Przyjaźnię się z Józefem, więc 
mnie to wzruszyło. Znowu coś przyrodniczego — o 90-leciu rezerwatu 
torfowiskowego „Bór na Czerwonym” i zorganizowanej na tę okolicz
ność sesji naukowej w auli Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Za
wodowej w Nowym Targu oraz o osobliwym grzybie soplówce jodłowej 
w Pieninach — obie pozycje pióra R.M. Remiszewskiego. Są też teksty 
poświęcone dniom polsko-węgierskim w Szczawnicy i Derenczanom. Na 
koniec napiszę o relacji z pogrzebu ks. Władysława Pilarczyka, zmarłe
go 26 października 2015 roku, o czym nie wiedziałam i przejeżdżając 
ul. Konopnickiej nieraz zastanawiałam się, co u niego słychać. Bardzo go 
lubiłam, chociaż rzadko widywałam, zazwyczaj na spotkaniach w COTG 
PTTK przy ul. Jagiellońskiej 6 w Krakowie.

Nie będę już omawiać zamieszczonych polemik i recenzji oraz wierszy. 
Opasły tom jubileuszowy liczy 562 strony i barwną wkładkę fotograficzną 
na końcu. Tom powiększył spis treści wszystkich 24 poprzednich tomów. 
Mogłam więc skonstatować, że obecna recenzja jest szesnastą poświęconą 
„Pracom Pienińskim”, jaką zamieściłam na łamach „Pamiętnika PTT”.

Barbara łAorawska-Nowak

„Prace Pienińskie” R. 25: 2016, red. Ryszard M. Remiszewski, Wyd. Ośrodek Kultury 
Turystyki Górskiej PTTK w Szczawnicy.
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Witold H. Paryski — Góry Ameryki Łacińskiej. 
Historia eksploracji i bibliografia

D
opiero z końcem lat trzy
dziestych zaczęły się wy
prawy Klubu Wysokogór
skiego PTT w góry pozaeuropejskie 

i w stosunku do obecnych czasów 
było ich niewiele. W latach 1933-34 
i 1936—37 odbyły się dwie polskie wy
prawy w Andy. W drugiej z nich wziął 
udział jako lekarz wyprawy Witold 
Henryk Paryski, innymi jej uczestni
kami byli Jan Alfred Szczepański, Ju
styn Wojsznis i Stefan Osiecki.

Paryski był oczarowany pozna
niem tych najdłuższych gór świata i od 
powrotu z wyprawy zaczął gromadzić 
informacje na temat ich eksploracji.

WITOLD H.
PARYSKI

.GÓRY

Wrażenia z wyprawy opisał i wydał dopiero w 1957 roku w książce W górach 
Atakamy („Nasza Księgarnia”, Warszawa 1957). Teki z jego zbiorami andyj
skimi zalegały na półkach aż do śmierci Paryskiego, a następnie żona Zofia, 
która przeżyła ponad 100 lat i także o 8 lat młodszego męża postanowiła 
przekazać całość ich zbiorów Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu. Zo
stały one przeniesione do budynku przy ul. Chałubińskiego 42a i tam tęsk
nie patrzyłam na rząd teczek zajmujących najwyższą półkę regałów.

Po 60 latach materiały andyjskie zostały wreszcie wydane przez Fundację 
Zofii i Witolda Paryskich w książce Góry AmerykiŁacińskiej. Historia eksploracji 
i bibliografia i zaprezentowane na spotkaniu, które odbyło się w sali wykłado
wej Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie 17 stycznia 2017 roku. Spotkanie 
otworzył dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej prof. dr Zdzisław Pietrzyk. Książ
kę prezentowali prof. dr Zdzisław Jan Ryn, były ambasador RP w Chile i Ar
gentynie, prof. dr Zbigniew Mirek, dyrektor Fundacji Paryskich, i dr Wie
sław Aleksander Wójcik, kierownik Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK.

Prof. Ryn był redaktorem tomu. Odbył on przed laty wiele spo
tkań z W.H. Paryskim i obecnie mógł opatrzyć książkę komentarzami. 
W zbiorach po Paryskich jest sporo oryginalnych fotografii czarno-bia
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łych. W Andach są jeszcze ogromne tereny dziewicze - ok. 3600 dziewi
czych szczytów oczekuje na zdobywców. Podkreślił, że udało się pozy
skać sponsorów wydania tej książki z grona Polonii Amerykańskiej.

Prof. Mirek, który do końca odwiedzał Paryskich, mówił, że Zofia 
Paryska prosiła, aby zadbać o ich spuściznę. Spuścizna ta wymagała udo
stępnienia, co trwało 8 łat. Dr Marcin Guzik, zarządzający Fundacją na 
miejscu, wydał już 4 niepublikowane dzieła stwarzając serię wydawniczą. 
Omawiana książka stanowi jej tom 5.

Dr Wójcik wspominał swoje kontakty z W.H. Paryskim zapoczątkowa
ne w 11 roku swego życia spotkaniem z książką W górach Aiakamy. Wspomi
nał tatrzański kurs przewodnicki, na którym Paryski miał opinię srogiego 
egzaminatora. Mistrz zapamiętał jednak wcześniej Wiesława z wycieczek, 
na których ten wykazywał się dużą wiedzą i uznał, że w trakcie egzaminu 
teoretycznego nie musi już go odpytywać. Potem Paryski przez szereg lat 
współpracował z nim, udostępniając swoje materiały redakcji „Wierchów”.

Prof. Ryn ponownie nawiązał do wątków medycznych, określając Pary
skiego mianem pioniera medycyny górskiej w Polsce, a także kontynuatora 
dzieła Ignacego Domeyki. Faktem jest, że Paryski dedykował swą, wspo
mniana tu już książkę W górach Aiakamy wielkiemu Polakowi i wielkiemu 
Chilijczykowi Ignacemu Domeyce, zasłużonemu badaczowi Andów. Do- 
meyko zwany był białym bratem Indian i dzięki niemu przeżyło do dzisiaj 
na terenie Chile ponad milion Indian. Obecnie toczy się jego proces beaty
fikacyjny - obyśmy się doczekali wyniesienia Domeyki na ołtarze.

Książka ukazała się w dwóch wersjach językowych: polskiej i angiel
skiej, a wydanie książek Paryskiego było możliwe dzięki polonijnej fun
dacji The Adam Bak Foundation z Nowego Jorku.

Po krótkiej dyskusji i zakupach promowanej pozycji spotkanie zosta
ło zakończone.

Barbara Morawska-hóowak

Witold H. Paryski, Góry Ameryki Łacińskiej. Historia eksploracja bibliografia, Fundacja im. 
Zofii i Witolda Paryskich, Zakopane 2016, 250 s.
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Jubileusz Sosnowieckiego Oddziału PTT

O
ddział Polskiego Towarzy
stwa Tatrzańskiego w So
snowcu obchodził w 2016 
roku jubileusz 85-lecia swego ist

nienia. Z tej okazji wieloletni pre
zes, wiceprezes, a w końcu sekretarz 
Oddziału i redaktor pisma „Klimek” 
Zbigniew Jaskiernia wydał okolicz
nościową, książeczkę podsumowującą 
działalność PTT w Zagłębiu Śląsko- 

-Dąbrowskim.
Pierwszy, przedwojenny oddział 

PTT działał od 1931 roku do wybu
chu II wojny światowej. Kadrę two
rzyli nauczyciele Dąbrowskiej Szty- 
garki. Już po roku Oddział liczył 

ODDZIAŁ POLSKIEGO
lOWMWfSjyi* TATRZAŃSKIEGO 
IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO 

W SOSNOWCU

85 ŁAT
1931-2016

350 członków. Pierwszym prezesem do 1938 roku był inż. Józef Fersch;
w 1938 roku wybrano na prezesa Jerzego Korwina-Olszewskiego. Od
dział prowadził różnorodną działalność turystyczno-krajoznawczą i od
czytową. Miał także swoją Sekcję Narciarską. W 1937 roku powstały 
schroniska Oddziału na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w By- 
dlinie i Złotym Potoku. Zorganizowały się Koła PTT przy Oddziale — 
w Częstochowie, Radomsku i Zawierciu, a na koniec w Olkuszu.

W tym samym czasie (w 1932 r.) powstało Żydowskie Towarzystwo 
Krajoznawcze w Będzinie.

Po zakończeniu II wojny światowej Oddział nie podjął działalno
ści, wiele osób należało do Oddziału PTT w Katowicach. Dopiero re
aktywowanie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego stało się impulsem 
do zorganizowania w 1995 roku Oddziału PTT z siedzibą w Sosnow
cu. Patronem Oddziału został gen. Mariusz Zaruski. W 1996 roku roz
poczęto wydawanie biuletynu oddziałowego „Klimek”. W ciągu 22 lat 
działalności tego jedynego na terenie Górnego Śląska oddziału zapisał 
się on organizacją cyklicznych imprez, jak coroczne Zimowe Wejścia na 
Babią Górę (też raz uczestniczyłam w tej imprezie), Jurajskie Rajdy Rowe
rowe, Pożegnanie Lata na Jasieniu. Ponadto Oddział bierze chętnie udział 
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w imprezach ogólnopolskich PTT, był też organizatorem niektórych, np. 
Dni Gór w Zakopanem w 1998 roku. Organizowano wyjazdy w Tatry 
Wysokie Słowackie, a ostatnio w Rohacze. Zorganizowano także wiele 
wyjazdów zagranicznych: na Kilimandżaro i Mt. Meru (1997), w Dolomi
ty (2008), Fogorasze (Rumunia 2009), na Atlas - zdobyto Dżabal Tubkal 
(2010), Czarnohorę (2011), w Alpy - doi. Stubai oraz Krym (2012).

Członkowie Oddziału byli reprezentowani we władzach centralnych 
PTT, ostatnio Zbigniew Jaskiernia jest wiceprezesem ZG PTT.

W wydawnictwie autor przedstawił działalność Oddziału w poszcze
gólnych latach i składy zarządów oddziału. Zestawił także nazwiska osób 
związanych z Sosnowcem wymienianych w „Pamiętnikach Towarzystwa 
Tatrzańskiego” w latach 1876-1920, należących do PTT w Zagłębiu Dą
browskim w latach 1930-1939, wreszcie tych, którzy przewinęli się przez 
Oddział PTT w Sosnowcu od 1995 roku. Bogaty serwis kolorowych zdjęć 
autora z lat 2007-2016 dopełnia to jubileuszowe wydawnictwo.

Barbara Morawska-Nowak

Zbigniew Jaskiernia, Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. gem. Mariusza Zaru
skiego w Sosnowcu. 85 lat: 1931-2016, Sosnowiec 2016, 123 s.

Związek Podhalan na Żywiecczyźnie

Z
wiązek Podhalan wyrósł z tradycji Towarzystwa Tatrzańskiego 
(1873) i Towarzystwa Związku Górali (1904). Za początek jego 

I oficjalnej działalności przyjmuje się datę 11 sierpnia 1919 roku, 
kiedy to na IV Zjeździe w Nowym Targu wybrano pierwszy Zarząd 

z prezesem Jakubem Zachemskim i uchwalono statut organizacji. Jego 
powstanie popierali Kazimierz Przerwa-Tetmajer i Władysław Orkan.

Związek początkowo działał na samym Podhalu, a następnie zaczął 
się dynamicznie rozwijać w całych Karpatach Polskich. W 1926 roku po
wstało pierwsze ognisko Związku w Radziechowych, w Beskidzie Ży
wieckim, tak więc w 2016 obchodzony był jubileusz 90-lecia Związku 
Podhalan na Żywiecczyźnie pod honorowym patronatem Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy. Na tę okoliczność były prezes Oddziału Górali Ży
wieckich, Władysław Motyka, wydał obszerną historię Związku do 1939 
roku i następnie po II wojnie światowej. Podkreślić trzeba, że działalność 
Związku uzyskała znaczący impuls po 1989 roku.
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Do wybuchu II wojny światowej zorganizowały się ogniska Związku 
na Żywiecczyźnie, m.in. w Korbiełowie, Jeleśni, Sopotni Małej i Wielkiej, 
Milówce, Kamesznicy, Rajczy, Ujsołach, Żabnicy, rozwijające wszech
stronną działalność. W. Motyka wymienia Józefa Długosza (1886—1949), 
dra Adama Matuszka (1887—1953), Jozefa Szczotkę (1893—1968), Włady
sława Pieronka (1896-1974) - ojca bpa Tadeusza Pieronka. Tragiczną po
stacią okazał się wielki entuzjasta i miłośnik Żywiecczyzny, z wykształ
cenia botanik i leśnik, inż. Włodzimierz Kawecki (1905—1940). Był także 
znanym malarzem, grafikiem i fotografikiem, uzdolniony muzycznie, 
miał talent literacki. We wrześniu 1939 roku został zmobilizowany do 
wojska, a po 17 września dostał się do niewoli sowieckiej. Był jeńcem 
obozu w Starobielsku i został zamordowany w Charkowie na wiosnę 1940 
roku. Jego córka, prof. Barbara Kawecka, badaczka tatrzańskich glonów, 
nie mogła już ojca pamiętać.

W 1948 roku władze PRL rozwiązały Związek Podhalan. Wielu dzia
łaczy już nie żyło lub niebawem zmarło. Powstanie Solidarności i wybór 
kardynała Wojtyły na papieża spowodowały powrót Związku do korzeni. 
Będący od 1976 roku proboszczem w Milówce ks. Władysław Zązel po
stawił sprawę odrodzenia Związku za sprawę honorową. Wraz z ks. Józe
fem Tischnerem zostali powołani na kapelanów ZG Związku Podhalan. 
W odrodzenie Związku Podhalan na Żywiecczyźnie zaangażował się tak
że młody człowiek Jan Płonka (ur. 1963). W 1991 roku zaczęło ukazywać 
się nowe pismo ziem górskich „Hale i Dziedziny”. Upowszechniał się 
zwyczaj noszenia strojów regionalnych. Faktyczne odrodzenie Związku 
nastąpiło za czasów długoletniej prezesury Władysława Motyki (1993- 
2005) z Milówki, który następnie został wiceprezesem całego Związku 
Podhalan. Związek Podhalan stał się główną organizacją społeczną na 
Żywiecczyźnie. W 1996 został ufundowany i poświęcony sztandar Od
działu Górali Żywieckich. W tym też roku obchodzono 70-lecie Ogni
ska Związku w Radziechowach. Znaczący był udział górali żywieckich 
w pielgrzymce Ojca św. Jana Pawła II pod Wielką Krokwią w Zakopa
nem 6 czerwca 1997 roku. Epokowym wydarzeniem stał się I Światowy 
Zjazd Związku Podhalan 13—14 sierpnia 2000 roku. Górale żywieccy zor
ganizowali się na Ochodzitej, skupiając górali czadeckich i ze Śląska Cie
szyńskiego. Kilka tysięcy osób przybyło zza Wielkiej Wody — ze Stanów 
Zjednoczonych i Kanady. W kolejnych latach, już za prezesury Adama 
Banasia (2005—2011) i obecnej Stanisława Lizaka (od 2011) Związek na

245



dal rozwijał bogatą działalność. Orga
nizowane są konkursy góralskiej gwary 
i kultury, mające na celu zachowanie 
gwary; cieszą się one dużym powodze
niem. Nawiązano kontakty ponad gra
nicami z góralami ze Słowacji - odbyły 
się spotkania w Orawskiej Polhorze, 
gdzie stanął pomnik błogosławionego 
Jana Pawła II. Podpisano porozumie
nie o współpracy między Związkiem 
Podhalan a Polskim Związkiem Kul
turalno-Oświatowym w Republice 
Czeskiej. Na koniec autor zamieścił 
obszerne noty biograficzne bpa Tade
usza Rakoczego, ks. Władysława Zą- 
zela, prezesów Oddziału Beskidzkiego
Związku Podhalan, twórców zespołu „Grojcowianie” i pomniejsze in
nym zasłużonym osobom. Wreszcie krótkie wspomnienia pośmiertne 
tym, co już odeszli.

Książka została starannie wydana na kredowym papierze, zawiera 
wiele kolorowych fotografii uzupełniających narrację. Godna polecenia, 
zwłaszcza osobom związanym z Żywiecczyzną.

Władysław

i Tatr
straż I 

góralskiej 
, watry

Barbara Morawska-Nowak

Władysław Motyka, Beskidy i Tatry strażyóralskiej watry. 90 lat Związku Podhalan na Żywiec
czyźnie. 1926—2016, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka 2016, 424 s.
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Tomasz Biesik —
Schroniska górskie dawniej i dziś

N
ajbardziej wartościowe i najciekawsze opracowania danego te
matu rodzą się z pasji oraz z konsekwencji w działaniu. W przy
padku książek podejmujących tematy górskie, oprócz znajomo
ści topografii, historii danego rejonu lub konkretnego obiektu, ważna jest 

także specyficzna „turystyczna żyłka detektywistyczna”, która pozwala 
dotrzeć do ukrytych faktów, zagadek, a także biografii osób związa
nych z danym pasmem. I jeszcze jedna rzecz niezwykłej wagi decyduje 
o wartości danej publikacji, a jest nią moim zdaniem umiłowanie tematu, 
w tym przypadku miłość do gór. To wszystko odnajdziemy w wydanej 
w 2013 roku nakładem wydawnictwa Logos publikacji Tomasza Biesika 
Schroniska górskie dawniej i dfiś. Ale po kolei.

W 1999 roku ukazało się pierwsze opracowanie Tomasza Biesika 
podejmujące temat dziejów obiektów turystycznych w Beskidach Za
chodnich pt. Schroniska górskie dawniej i dyiś — Beskid Mały, Śląski i "Żywiecki. 
Kolejną pozycją było albumowe wydawnictwo Schroniska górskie na sta
rej pocztówce i fotografii, które ukazało się w 2004 roku, a obydwie książki 
można traktować jako interesujące preludium do najnowszego, trzytomo- 
wego dzieła, które w sposób niezwykle rzetelny i bogaty opisuje obiek
ty turystyczne na terenie polskich Karpat (poza Tatrami) oraz niektóre 
znajdujące się na terenie Czech. Autor podszedł do zagadnienia bardzo 
szeroko, bowiem zaprezentował nie tylko samą historię schronisk, chat 
turystycznych i innego rodzaju budowli górskich, ale także wzbogacił 
tekst zdjęciami (archiwalnymi oraz współczesnymi), pocztówkami, do
kumentami, pieczątkami czy dawnymi nabijkami na laski. Poszczególne 
rozdziały czyta się z wielkim zainteresowaniem, bowiem ogromna wie
dza autora na temat dziejów turystyki idzie w parze ze swobodą opisu, 
a dzięki atrakcyjnej oprawie zdjęciowej (bardzo często prezentowane są 
unikatowe fotografie) możemy niemal uczestniczyć w tej wędrówce przez 
góry i w głąb historii.

Autor podzielił opracowanie na następujące części: 
tom I — Beskid Mały i Beskid Śląski 
tom II — Beskid Żywiecki
tom III - Beskid Makowski, Beskid Wyspowy, Gorce, Pieniny i Beskid Sądecki



Nie sposób opisać wszystkich interesują
cych rzeczy i ciekawostek zawartych w tych 
pozycjach. Tomasz Biesik zabiera nas na wy
prawę w Karpaty, gdzie napotkamy działaczy 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, nie
mieckich turystów skupionych w Beskide- 
nverein, narciarzy z Żydowskiego Towarzy
stwa Gimnastyczno-Sportowego „Makkabi” 
oraz wiele osób, dla których góry stanowiły 
o istocie życia. Możemy śledzić dzieje po
wstania poszczególnych schronisk górskich, 
ich zmiany architektoniczne, ale także burz
liwe losy, które prowadziły często do likwi
dacji danego budynku. Na uwagę zasługują 
sylwetki osób związanych z historią polskiej 
turystyki, bowiem to oni przyczyniali się do 
zagospodarowania naszych gór i propagowa
nia idei pieszych wycieczek.

Podsumowując: otrzymaliśmy fachowe 
opracowanie dotyczące obiektów turystycz
nych w polskich Karpatach, bogato ilu
strowane i podane w niezwykle atrakcyjnej 
szacie graficznej. Dodajmy do tego solidne 
wydanie, czyli twardą okładkę i laminowany 
papier, a otrzymamy książkę, która bez wąt
pienia powinna znaleźć się w biblioteczce 
każdego miłośnika górskich wędrówek.

Kobert Słonka

Tomasz Biesik, Schroniska górskie dawniej i d%is', wyd. II 
popr. i uzup., Wyd. Logos, Bielsko-Biała 2013, 224 s.
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110 lat „Taternika”

W
 roku 1907 zaczął ukazywać 
się „Taternik” jako organ 
Sekcyi Turystycznej Towa
rzystwa Tatrzańskiego, pod redakcją 

prof. Kazimierza Panka, Zygmunta 
Klemensiewicza i Romana Kordysa. 
Można powiedzieć, że ukazuje się od 
110 lat, obecnie jako magazyn Polskie
go Związku Alpinizmu. Jest to jedyne 
najdłużej ukazujące się w Polsce pismo 
o niezmienionej nazwie o górach i o 
ludziach gór, znajdujące swoje źródła 
w Towarzystwie Tatrzańskim. W swej 
historii miało wielu redaktorów, naj
dłużej redagował pismo nasz członek 
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110 lat - 
„Taternika"
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dziewczyna tgt 
z dziobami

honorowy Józef Nyka. Od roku redaktorem naczelnym jest Maciej Kwa
śniewski, a redakcja jest w Katowicach.

Z okazji 110-lecia w nrze 1/2017 redakcja zamieściła wkładkę poświę
coną tej rocznicy ze skanami z pierwszego numeru, kroniką wydarzeń 
z 1907 roku oraz informacjami o Sekcji Turystycznej TT. Dalszy ciąg 
numeru tradycyjny z działami „Ludzie i góry”, „Ekstra” nt. organiza
cji ratownictwa górskiego w Gruzji przez Polaków, „Tatry” z artykułem 
o początkach taternictwa zimowego (1850—1914) i analizą wypadków 
wspinaczkowych, „Wyprawy/sprawozdania” o próbie wejścia na Lapche 
Kang II (7250 m n.p.m.) w Himalajach, w dziale „Logistyka” zawarto 
wskazówki o przygotowaniu żywności na wyprawy, „Bezpieczeństwo” 

— tu poruszono temat asekuracji, „Przegląd porównawczy” czekanów, 
„Lektury” oraz „Wspomnienia” o kolegach zmarłych w ostatnim czasie. 
Numer starannie wydany, na kredowym papierze, z kolorowymi fotogra
fiami.

Cieszę się, że magazyn jako kwartalnik ukazuje się nadal w wersji 
papierowej, bo już były dyskusje nad zamknięciem pisma.

Barbara Morawska-Nowak

„Taternik” nr 1/2017, red. M. Kwaśniewski, Polski Związek Alpinizmu.
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Działalność Zarządu Głównego 
i Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego w 2016 r.

W związku z uchwałą podjętą na IX Zjeździe Delegatów PTT w 2013 roku, aby zjazdy sprawoz
dawczo-wyborcze organizować w połowie roku wraz z corocznymi zjazdami sprawozdawczymi, 
na których zatwierdzane są sprawozdania merytoryczne i finansowe PTT przez delegatów po 
raz pierwszy uchwalono skrócenie czasu trwania kadencji. IX kadencja Zarządu Głównego 
trwała zatem 2,5 roku.

KONIEC IX KADENCJI 2013-2016
Te pierwsze pół roku 2016, a dokładniej czas do 10 czerwca 2016 roku poświęcony był przygoto
waniom do X Zjazdu Delegatów PTT, który odbył się w siedzibie TPN w Kuźnicach w Zakopa
nem w dniach 11-12 czerwca 2016 roku. Nawet wizyta prezesa Józefa Haducha w towarzystwie 
Janiny Mikołajczyk i Barbary Morawskiej-Nowak u Dyrektora TPN, Szymona Ziobrowskiego 
służyła m.in. uzgodnieniu tego terminu.

Odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Głównego PTT w siedzibie PTT w Krakowie (23 
stycznia 2016 r.) i w Zakopanem (10 czerwca 2016 r.), a także dwa posiedzenia Prezydium ZG 
PTT w Krakowie, na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ (27 lutego 
i 9 kwietnia 2016 r.)

Kontynuowano Rok Kazimierza Przerwy-Tetmajera, pokazując przygotowaną głównie 
przez prezesa Haducha wystawę biograficzną poświęconą poecie i jednocześnie promując Pol
skie Towarzystwo Tatrzańskie. Otwieraliśmy wystawę:

■ 17.01.2016 w Muzeum Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej pod Warszawą;
■ 29.01.2016 w Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem;
■ 12.02.2016 w Dworku Zieleniewskich w Trzebini;
■ 11.03.2016 w Mielcu;
■ 1.04.2016 w Mościckim Centrum Sztuki w Tarnowie.
Wernisażom wystawy towarzyszyły występy zespołu „Zielony Szlak”, mającego w repertu

arze m.in. poezję śpiewaną Kazimierza Przerwy-Tetmajera.
Na posiedzeniu ZG PTT w dniu 23.01.2016 r. ustanowiono odznakę i regulamin „Główne

go Szlaku Świętokrzyskiego”.
W 2016 roku w IX kadencji miały miejsce następujące ogólnopolskie spotkania i wydarzenia:

■ III Zimowe Spotkania PTT w Starachowicach i Wąchocku w dniach 29-31.01.2016 orga
nizowane przez Oddział PTT w Ostrowcu Świętokrzyskim;

■ XXXI Zimowe wejście na Babią Górę - Oddział PTT w Sosnowcu
■ VI Powiatowy Rajd na Orientację dla Szkolnych Kół Krajoznawczych w dniu 22.03.2016, 
organizowany przez Oddział PTT w Chrzanowie;
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■ XVIII Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa z Jurkowa na Mogielicę, w dniu 25.03.2016 or
ganizowana przez Oddział PTT w Mielcu;

■ VII Ponadgimnazjalny Konkurs Wiedzy o Górach „Bieszczady” w dniu 31.03.2016, zor
ganizowany przez Oddział PTT w Tarnowie;

■ Ekologiczna akcja sadzenia drzew przez młodzież i szkolne koła PTT w dniu 2.04.2016, 
organizowana przez Oddział PTT w Chrzanowie we współpracy w Nadleśnictwem LP 
Chrzanów.

■ Akcja „Sprzątamy Beskidy z PTT 2016 - Beskid Mały, Śląski i Żywiecki”, w okresie 
23.04.2016-12.06.2016, organizator Oddział PTT w Bielsku-Białej.
Janina Mikołajczyk, Barbara Morawska-Nowak i Józef Haduch wzięli udział w konferencji 

„Wspólne zarządzanie przyrodą - partycypowanie, mapowanie terenów chronionych na obsza
rze Natura 2000 Dolinki Jurajskie”, która odbyła się 22.04.2016 w Małopolskim Ośrodku Do
radztwa Rolniczego w Karniowicach.

Powołano kolejne trzy Szkolne Koła PTT:
■ 10 lutego 2016 r. przy Oddziale PTT w Krakowie powstało Szkolne Koło PTT „Sobieski 
Sunrise Team” przy II Liceum im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie;

■ 11 marca 2016 r. przy Oddziale PTT w Bielsku-Białej powstało Szkolne Koło PTT przy 
Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach;

■ 7 kwietnia 2016 r. przy Oddziale PTT w Bielsku-Białej powstało Szkolne Koło PTT 
„Pionowy Świat” przy Gimnazjum nr 11 w Bielsku-Białej.
Lokal ZG PTT był systematycznie remontowany, modernizowany, dostosowywany do 

standardu użyteczności publicznej i wymogów bezpieczeństwa. Było to realizowane przez Ro
berta Stanisławskiego, prowadzącego zarazem Koło PTT przy Jednostce Wojskowej w Balicach, 
przy wsparciu Prezesa.

Regularnie ukazywał się informator PTT „Co słychać?”. Już z końcem maja ukazał się 
24 tom „Pamiętnika Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego” z wiodącym tematem „Bałkany”.

X Zjazd PTT odbył się w Zakopanem zgodnie z założonym terminem i był końcem niezwy
kle udanej, wypełnionej wydarzeniami statutowymi IX kadencji, znaczącej aktywności więk
szości członków ZG na rzecz rozwoju i promocji Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Barbara Morawska-Nowak

POCZĄTEK X KADENCJI 2016-2019
Nowe władze Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wybrane na X Sprawozdawczo-Wybor
czym Zjeździć Delegatów PTT w dniach 11-12 czerwca 2016 roku ukonstytuowały się nastę
pująco:

Zarząd Główny:
■ prezes: Wojciech Szarota (O/Nowy Sącz)
■ wiceprezesi: Szymon Baron (O/Bielsko-Biała), Zbigniew Jaskiernia (O/Sosnowiec), 
Tomasz Kwiatkowski (O/Radom)

■ sekretarz: Jolanta Augustyńska (O/Nowy Sącz)
■ skarbnik: Ludwik Szymański (O/Nowy Sącz)
■ członkowie Prezydium: Remigiusz Lichota (O/Chrzanów), Barbara Morawska-No
wak (O/Kraków), Paweł Myślik (O/Nowy Sącz), Jan Nogaś (O/Bielsko-Biała)

■ członkowie Zarządu: Kinga Buras (O/Tarnów), Włodzimierz Janusik (O/Łódź), 
Grażyna Jedlikowska (O/Ostrowiec Świętokrzyski), Jerzy Piotr Krakowski (O/Mielec), 
Władysław Łoboz (O/Nowy Sącz), Janusz Machulik (O/Łódź Karp.), Janina Mikołaj
czyk (O/Łódź), Marcin Ryś (O/Chrzanów), Robert Stanisławski (O/Kraków - K/Ba- 
lice), Aleksander Stybel (O/Nowy Sącz - K/Tarnobrzeg) i Andrzej Ślusarczyk (O/Ja- 
worzno)
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Główna Komisja Rewizyjna:
■ przewodniczący: Zbigniew Zawiła (O/Sosnowiec)
■ zastępca przewodniczącego: Piotr Rutkowski (O/Nowy Sącz - K/Tarnobrzeg)
■ sekretarz: Maria Hermanowicz-Zając (O/Radom)
■ członkowie: Witold Kubik (O/Bielsko-Biała), Grażyna Piotrowska-Gerlich (O/Ja- 
worzno), Artur Piwanowski (O/Mielec)

Główny Sąd Koleżeński:
■ przewodnicząca: Ewa Gawlik (O/Ostrowiec Świętokrzyski)
■ zastępca przewodniczącej: Antonina Sebesta (O/Kraków)
■ sekretarz: Katarzyna Talik (O/Bielsko-Biała)
■ członkowie: Józef Bernisz (O/Jaworzno), Janusz Foszcz (O/Tarnów), Marian Golus 
(O/Radom), Wiesław Kurowski (O/Chrzanów), Alicja Nabzdyk-Kaczmarek (O/Opole), 
Zbigniew Smajdor (O/Nowy Sącz)
Nowy Zarząd rozpoczął prace od zaktualizowania danych w Krajowym Rejestrze Sądo

wym (rejestracja nowych władz oraz zmiany w Statucie PTT) oraz w innych instytucjach.
Do końca 2016 roku odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Głównego X kadencji: w Kuźnicach, 

tuż po zakończeniu X Zjazdu Delegatów PTT (12 czerwca 2016 r.), na którym ukonstytuował 
się nowy Zarząd Główny PTT oraz w siedzibie Towarzystwa w Krakowie na ulicy Traugutta 4 
(23 lipca 2016 r. i 8 października 2016 r.), a także jedno posiedzenie Prezydium ZG w Jaworkach 
(19 listopada 2016 r.).

Na II posiedzeniu ZG PTT X kadencji powołano komisje: przewodnictwa turystycznego 
(J. Nogaś - przewodniczący, J.P. Krakowski, A. Stybel), statutowo-prawną (Z. Jaskiernia — prze
wodniczący, T, Gawlik, P. Myślik), historyczną (J. Machulik — przewodniczący, Z. Jaskiernia, 
B. Morawska-Nowak), ochrony środowiska i polityki ekologicznej (J. Mikołajczyk — przewod
nicząca, P. Myślik G. Jedlikowska, B. Morawska-Nowak), GOT PTT (R. Lichota — przewod
niczący, Sz. Baron, J. Foszcz, G. Jedlikowska, W. Łoboz, B. Rapalska, R. Stanisławski), organi
zacyjno-techniczną (R. Stanisławski — przewodniczący, D. Wójcik), członkostwa honorowego 
i wyróżnień (T. Kwiatkowski — przewodniczący, Sz. Baron, J.P. Krakowski) oraz znakarską 
(J.P. Krakowski - przewodniczący, R. Lichota, W. Łoboz, B. Stecz, St. Tomaszek). Dodatkowo 
ustalono, że osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami będzie wiceprezes Tomasz Kwiatkow
ski, a za kontakt z oddziałami będzie odpowiadał wiceprezes Szymon Baron.

Uroczystością przygotowywaną już w poprzedniej kadencji, a dopiętą na ostatni guzik 
w obecnej były obchody 35-lecia reaktywowania PTT. Piękna rocznica stała się okazją do opo
wieści, wspomnień i spotkania z zasłużonymi członkami Towarzystwa. Spotkanie zostało zor
ganizowane w lokalu „Gruszka Nova” w Krakowie.

Druga ważną imprezą, jaką udało się zorganizować było XXXI Ogólnopolskie Spotkanie 
Oddziałów PTT w Jaworkach w dniach 17—19 listopada 2016 r., którego pomysłodawcą był 
prezes Wojciech Szarota, a organizatorem Oddział „Beskid” w Nowym Sączu. I tutaj, mimo, 
że impreza została zaplanowana z niedużym wyprzedzeniem udało się spotkać członkom PTT 
z oddziałów w Bielsku-Białej, Jaworznie, Łodzi, Nowym Sączu, Ostrowcu Świętokrzyskim 
i Sosnowcu.

W roku 2016 miały miejsce obchody 85. rocznicy powstania Oddziału PTT w Zagłębiu Dą
browskim i Sosnowcu. Obchody zostały zwieńczone uroczystością w sali koncertowej „Muza” 
w Sosnowcu w dniu 7 grudnia 2016 r. Podczas tej uroczystości „Złotą Honorową Odznaką 
z Kosówką” zostali wyróżnieni: Tomasz Grabolus, Paweł Kosmala i Bożena Wardyń.

Istotną sprawą dla nowo wybranego Zarządu Głównego były finanse Towarzystwa. Zarząd 
podjął decyzję o przeniesieniu rachunku bankowego do banku Credit Agricole, zaś prowadze
nie ksiąg powierzono ostatecznie firmie Solidex z Chrzanowa. Podniesiono również symbolicz
nie kwotę odpisu od składek członkowskich do kwoty 16 zł (normalna) i 6 zł (ulgowa).

Robert Stanisławski w dalszym ciągu zajmował się prowadzeniem prac modernizacyjnych 
w lokalu PTT. Regularnie ukazywały się kolejne wydania „Co słychać?” pod redakcją Szymona 
Barona, Kingi Buras i Barbary Morawskiej-Nowak.
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Podczas półrocznego okresu X kadencji przedstawiciele ZG oraz poszczególnych Oddzia
łów PTT tworzyli oraz brali udział w następujących imprezach o zasięgu ponad ponadoddzia- 
lowym:

■ „Czyste Tatry 2016” - udział w akcji grupa PTT z Bielska-Białej, Dąbrowy Górniczej (SK
PTT „Diablaki”) oraz Łodzi

■ VI etap „Wędrówka z PTT po Głównym Szlaku Beskidzkim” - cykliczna impreza O/Ra- 
dom

■ 63 Rajd Przyjaźni Bieszczadzkich - organizator Oddział „MKG Carpatia” w Mielcu;
■ II Zjazd Karpacki w Sanoku 28 08.2016 - udział przedstawicieli ZG PTT
■ VII Powiatowy Rajd na Orientację dla szkolnych kół krajoznawczych PTT 22.09.2016 - 
organizator Oddział Chrzanów;

■ Wolontariat w Babiogórskim Parku Narodowym - jesienna inwentaryzacja zwierzyny 
25-27.10.2016r. - O/Bielsko-Biała;

■ Ogólnopolska Inauguracja Roku Rzeki Wisły 19.10.2016r w Toruniu - O/Dęblin;
■ XVII Turniej wiedzy o górach w Myślenicach 6.12.2016 r - PTT/Kraków
W związku z obchodami Światowego Dnia Turystyki wyróżnienia otrzymali zasłużeni 

członkowie PTT:
■ 23.09.2016 r. - wyróżnienia dla Katarzyny Talik i Grzegorza Holerka (O/Bielsko-Biała) 
podczas Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Bielsku-Białej,

■ 30.09.2016 r. - dyplom Marszałka Województwa Małopolskiego dla Jolanty Augustyń- 
skiej (O/Nowy Sącz) podczas Małopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Sę
kowej,

■ 10.10.2016 r. - dyplom honorowy dla Oddziału PTT „Beskid” w Nowym Sączu podczas 
XVII Sądeckich Obchodów Światowego Dnia Turystyki,

■ 18.11.2016 r. - dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego dla Anny Kózki-Filarskiej 
i Norberta Owczarka (O/Bielsko-Biała) podczas Śląskich Obchodów Światowego Dnia Tu
rystyki w Żarkach.
Należy odnotować także wyróżnienie Antoniny Sebesty w Ogólnopolskim Konkursie Po

etyckim im. Tadeusza Staicha, które otrzymała 18 sierpnia 2016 r. w Miejskiej Galerii Sztuki 
w Zakopanem oraz wyróżnienie Barbary Morawskiej-Nowak statuetką za popularyzację kultu
ry górskiej przyznaną przez Polski Związek Alpinizmu, redakcję „Taternika” i organizatorów 
Przeglądu Filmów Górskich w Lądku Zdroju w dniu 25 września 2016 r.

Jolanta Augustyńska



Na sali obrad X Zjazdu Delegatów PTT, 11-12 czerwca 2016 r. (fot. Remigiusz Lichota)

Zarząd Główny PTT X kadencji. Stoją od lewej: Jerzy Piotr Krakowski, W ładysław Loboz, Ludwik 
Szymański, Jan Nogaś, Kinga Buras, Paweł Myślik, Grażyna Jedlikowska, Janusz Machulik, Janina 

Mikołajczyk, Barbara Morawska-Nowak, Robert Stanisławski, Tomasz Kwiatkowski, Zbigniew 
Jaskiernia, Andrzej Ślusarczyk, Marcin Ryś i Remigiusz Lichota, klęczą od lewej: Włodzimierz Janusik, 

Szymon Baron, Jolanta Augustyńska, Aleksander Stybel i Wojciech Szarota (fot. Władysław Loboz)
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Główny Sąd Koleżeński PTT X kadencji. Od lewej: Zbigniew Smajdor, Janusz Foszcz. 
Antonina Sebesta, Marian Golus, Ewa Gawlik, Wiesław Kurowski i Katarzyna 

Talik, na zdjęciu brakuje Alicji Nabzdyk-Kaczmarek (fot. Władysław Łoboz)

Główna Komisja Rewizyjna PTT X kadencji. Od lewej: Artur Piwanowski. 
Zbigniew Zawiła, Maria Hermanowicz-Zając, Piotr Rutkowski, Grażyna 

Piotrowska-Gerlich i Witold Kubik (fot. Władysław Łoboz)
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Uczestnicy obchodów jubileuszu XXV-lecia reaktywacji 
PTT, 8 października 2016 r. (fot. Józef Haduch)
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II posiedzenie Zarządu Głównego PTT X kadencji w lokalu 
PTT w Krakowie, 23 lipca 2016 r. (fot. Marcin Ryś)



XXXI Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów PTT, Jaworki. 
18-20 listopada 2016 r. (fot. Zbigniew Smajdor)
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111 Zimowe Spotkanie Oddziałów PTT w Górach Świętokrzyskich, 
Starachowice i W ąchock, 29-31 stycznia 2016 r. (fot. Szymon Baron)



X Zjazd Delegatów Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego 

za nami

X Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego odbył się 
w Kuźnicach, w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego, w dniach 11-12 czerwca 2016 
roku. Pierwszego dnia na listach podpisało się 100 delegatów na 116 wybranych, co jest bardzo 
dobrym wynikiem, zważywszy że niektórym sprawy osobiste i zawodowe uniemożliwiły udział 
w Zjeździć. Zjazd rozpoczął się w drugim terminie, jeszcze z kwadransem poślizgu, bo czeka
liśmy na przyjazd wicewojewody małopolskiego Piotra Ćwika.

Prezes Haduch zarządził wprowadzenie na salę sztandaru PTT. Po wprowadzeniu sztan
daru poprosił Delegatów o uczczenie minutą ciszy pamięci naszych członków, którzy odeszli 
w czasie IX kadencji ZG PTT. Zjazdowi przewodniczył Zbigniew Jaskiernia (O/Sosnowiec), 
jego zastępcą był Nikodem Frodyma (O/Kraków), sekretarzem — Michał Myśliwiec (także 
O/Kraków). Protokołowanie powierzono Natalii Zacharewicz z Koła Wojskowego w Balicach, 
O/Kraków). Po przyjęciu protokołu ze Zjazdu z 2015 roku i powołaniu komisji Zjazdowych 
w imieniu członków honorowych zabrał głos Wojciech Gąsienica Byrcyn, były Dyrektor TPN, 
który bardzo ceni sobie nasze Towarzystwo. Zjazd pozdrowił także red. Apoloniusz Rajwa 
z „Tygodnika Podhalańskiego”.

Kolejno nastąpił miły punkt dla wyróżnionych członków PTT - wręczenie odznaczeń 
państwowych i resortowych przez wicewojewodę Piotra Ćwika i prezesa Józefa Haducha. Zło
ty Krzyż Zasługi otrzymała Janina Mikołajczyk (O/Łódź), Srebrny Krzyż Zasługi wręczono 
Jerzemu Piotrowi Krakowskiemu (O/Mielec), a Brązowy Krzyż Zasługi dostali Nikodem Fro
dyma (O/Kraków), Janusz Machulik (O/Łódź). Odznakę honorową „Za Zasługi dla Turystyki” 
przyznawaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymali Jerzy Cieślawski (O/Jaworzno), 
Józef Haduch (O/Chrzanów), Piotr Homa (O/Bielsko-Biała), Marcin Kolonko (O/Kraków), 
Michał Myśliwiec (O/Kraków), Iwona Nakoneczna-Świątek (O/Mielec) i Zbigniew Zawiła 
(O/Sosnowiec). Odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod
nej” przyznawaną przez Ministerstwo Środowiska dostali Paweł Myślik (O/Nowy Sącz) i Nor
bert Owczarek (O/Bielsko-Biała).

Następnie Prezes Haduch wręczył odznaczenia organizacyjne PTT. Złotą Odznaką PTT 
z Kosówką zostali uhonorowani: Sylwester Dąbrowski (O/Sosnowiec), Ewa Gawlik (O/ Ostro
wiec Świętokrzyski), Grażyna Jedlikowska (O/Ostrowiec Świętokrzyski), Janusz Machulik 
(O/Łódź Karpacka), Artur Marc (O/Tarnów). Iwona Nakoneczna-Świątek (O/Mielec), Jan 
Nogaś (O/Bielsko-Biała), Tomasz Rakoczy (O/Bielsko-Biała), Celina Skowron (O/Bielsko-Bia- 
ła), Robert Stanisławski (O/Kraków), Tomasz Węgrzyn (O/Bielsko-Biała) i Zbigniew Zawiła 
(O/Sosnowiec). Odznakę za staż członkowski „25 lat w PTT” otrzymali obecni na Zjeździe: 
Janina Golus (O/Radom), Marian Golus (O/Radom) i Janusz Smolka (O/Radom). Odzna
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kę „20 lat w PTT” otrzymali: Janusz Barszcz (O/Radom), Henryk Goździewski (O/Radom), 
Maria Hermanowicz-Zając (O/Radom), Jerzy Piotr Krakowski (O/Mielec) i Krystyna Wolak 
(O/Nowy Sącz), a dyplom za „10 lat w PTT” otrzymali: Ewa Mączyńska (O/Nowy Sącz), Ry
szard Passon (O/Opole) i Celina Skowron (O/Bielsko-Biała).

Następnie prezes Haduch zapoznał zebranych ze sprawozdaniem merytorycznym z IX ka
dencji (2013-2016). Aktywna była Komisja Ochrony Przyrody, zrealizowano Rok Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera z obwoźną wystawą poświęconą poecie, wydano trzy tomy „Pamiętnika PTT”.

W międzyczasie pojawił się starosta powiatu tatrzańskiego Piotr Bąk i przemówił do człon
ków, Zjazdu poruszając przede wszystkim sprawę kolei linowej na Kasprowy Wierch, która 
została sprzedana podmiotowi zagranicznemu. Obecnie są starania, aby akcje PKL odkupić. 
Starosta zaapelował do PTT o wsparcie tych działań.

Kolejnym punktem było wystąpienie skarbnika PTT Joanny Gąsiorek, która przedstawiła 
sprawozdanie finansowe. Zbigniew Zawiła przedstawił sprawozdanie Głównej Komisji Rewi
zyjnej stawiając wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Tomasz Gawlik 
przedstawił sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego. Komisja Mandatowo-Wyborcza 
stwierdziła prawomocność obrad.

W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrał Szymon Baron (prezes O/Bielsko-Biała), do
pytując o brakujące w sprawozdaniu wyjaśnienie kilku spraw. Wyjaśnienie uzyskał od prezesa 
Haducha. Wobec braku innych dyskutantów przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad 
przyjęciem sprawozdań. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. Udzielono również absolutorium 
ustępującemu Zarządowi przy 1 głosie wstrzymującym się.

Zgłoszone zostały dwie kandydatury na Prezesa PTT: dotychczasowy prezes Józef Haduch 
i prezes Oddziału PTT Beskid w Nowym Sączu, Wojciech Szarota. Obaj wyrazili zgodę na kan
dydowanie, a następnie przedstawili swój program na kolejną kadencję. W tajnym głosowaniu 
na Prezesa PTT wybrano Wojciecha Szarotę (otrzymał 59 głosów). Na Józefa Haducha oddano 
36 głosów.

O godz. 15:00 odbyła się msza św. w kaplicy budynku Dyrekcji TPN odprawiona przez kape
lana PTT ks. Józefa Drabika. Następnie większość z nas poszła na obiad do gospody w Kuźnicach.

O godz. 17:00 rozpoczęło się spotkanie z prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją, rekto
rem Uniwersytetu Opolskiego, autorem wielotomowej Kresowej Atlantydy (ostatni wydany 
tom VIII jest poświęcony Wołyniowi z miastem Łuckiem). Spotkanie było niezwykle frapujące, 
wszak wielu z nas ma swe korzenie gdzieś na kresach dawnej Rzeczpospolitej.

* * *

Obrady drugiego dnia X Zjazdu rozpoczęto punktualnie. Nowy prezes, Wojciech Szarota 
zaproponował całą listę Zarządu. Jedynie zgłoszony przez krakowski oddział PTT Nikodem Fro- 
dyma nie wyraził zgody na kandydowanie; na jego miejsca zgłoszono Marcina Rysia z Chrzanowa. 
Zebrani wyrazili zgodę na jawne głosowanie, w którym przy jednym głosie wstrzymującym się 
wybrano Zarząd Główny PTT w następującym składzie, który ukonstytuował się na zebraniu 
bezpośrednio po Zjeździe: wiceprezesi - Szymon Baron (O/Bielsko-Biała), Zbigniew Jaskiernia 
(O/Sosnowiec), Tomasz Kwiatkowski (O/Radom), skarbnik - Ludwik Szymański (O/Nowy Sącz 
- K/Tarnobrzeg), sekretarz — Jolanta Augustyńska (O/Nowy Sącz), członkowie Prezydium — Re
migiusz Lichota (O/Chrzanów), Barbara Morawska-Nowak (O/Kraków), Paweł Myślik (O/Nowy 
Sącz) i Jan Nogaś (O/Bielsko-Biała). Funkcję członków Zarządu Głównego będą pełnić Kinga 
Buras (O/Tarnów), Włodzimierz Janusik (O/Łódź), Grażyna Jedlikowska (O/Ostrowiec Święto
krzyski), Jerzy Piotr Krakowski (O/Mielec), Władysław Łoboz (O/Nowy Sącz), Janusz Machulik 
(O/Łódź), Janina Mikołajczyk (O/Łódź), Marcin Ryś (O/Chrzanów), Robert Stanisławki (O/Kra
ków), Aleksander Stybel (O/Nowy Sącz — K/Tarnobrzeg) i Andrzej Ślusarczyk (O/Jaworzno).

Następnie odbyły się wybory Głównej Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono do niej 6 osób i tyle 
zgodzono się wybrać także w jawnym głosowaniu. Wybrani to: Maria Hermanowicz-Zając 
(O/Radom), Witold Kubik (O/Bielsko-Biała) Grażyna Piotrowska (O/Jaworzno), Artur Piwa- 
nowski (O/Mielec), Piotr Rutkowski (O/Nowy Sącz) i Zbigniew Zawiła (O/Sosnowiec).
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W trakcie obrad X Zjazdu Delegatów PTT (fot. Szymon Baron)

Do Głównego Sądu Koleżeńskiego zgodnie ze Statutem należało wybrać 9 osób, okaza
ło się, że chętnych jest więcej (zgłoszono 13 osób). Przeprowadzono zatem tajne głosowanie, 
w wyniku którego wybrani zostali: Józef Bernisz (O/Jaworzno), Janusz Foszcz (O/Tarnów), 
Ewa Gawlik (O/Ostrowiec Świętokrzyski), Marian Golus (O/Radom), Wiesław Kurowski 
(O/Chrzanów), Alicja Nabzdyk-Kaczmarek (O/Opole), Zbigniew Smajdor (O/Nowy Sącz), 
Antonina Sebesta (O/Kraków) i Katarzyna Talik (O/Bielsko-Biała),

W międzyczasie toczyła się dyskusja nad założeniami programowymi na X kadencję, przed
stawionymi przez nowego prezesa Wojciecha Szarotę. Prezes zwrócił uwagę na potrzebę wzmoc
nienia współpracy między oddziałami. Postulował zorganizowanie konferencji programowej. 
Antoni Dawidowicz zaapelował, aby zadbać o rozwój PTT, przede wszystkim, tam, gdzie kiedyś 
działało, a obecnie go nie ma. Wprowadzono do Statutu instytucję delegatury; pozostał martwy 
zapis. Włodzimierz Janusik przypomniał, że kiedyś mieliśmy rzecznika prasowego, powinniśmy 
bardziej zaistnieć w mediach. Antonina Sebesta zawnioskowała o prowadzenie rozmów z orga
nizacjami ekologicznymi jak Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Nasze strony internetowe są 
słabe w porównaniu do stron prowadzonych przez osoby prywatne. Poruszono także sprawę wy
cinki drzew w Puszczy Białowieskiej, Tomasz Kwiatkowski zapytał, czy mamy odpowiednią wie
dzę na ten temat, aby podjąć właściwą uchwałę. Witold Kubik zwrócił uwagę na potrzebę atrak
cyjności naszego Towarzystwa, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Paweł Myślik poruszy’! sprawę 
bezpieczeństwa ludzi na szlakach turystycznych, które należy chronić, dlatego zwalcza quady. 
Tomasz Kwiatkowski poruszył sprawę zaśmiecania krajobrazu wiatrakami. Widział je już na 
Helu, nie wyobraża ich sobie na Babiej Górze. Jan Sachnik powiedział, że nowi członkowie pyta
ją, co mają z przynależności do PTT. Czy nie powinniśmy starać się np. o zniżki od wstępów do 
parków narodowych. Ewa Sobczuk uważa, że młodych ludzi można przyciągnąć poprzez orga
nizowanie klubów wspinaczkowych. Jan Tomczak poruszył sprawę kursu znakarskiego, uzyskał 
odpowiedź od Jerzego Krakowskiego. Stefan Solanin zapytał o przechowywanie dokumentacji 
PTT, Barbara Morawska-Nowak zapewniła, że jest ona dobrze przechowywana. Poruszyła także 
sprawę dystrybucji „Pamiętników PTT”, dokumentujących naszą działalność. Michał Myśliwiec 
zaproponował wydawanie „Pamiętników” w formie e-booków. Poruszył sprawę własnej kadry 
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przewodnickiej i zaproponował wykreowanie przewodników karpackich z uprawnieniami na 
całe Karpaty. Ponadto powinniśmy zabiegać o przeszkolenie przewodników tatrzańskich, któ
rych mamy niewielu w swoich szeregach. Powinniśmy także zabiegać o udział w grantach uzy
skiwanych przez parki narodowe. Zbigniew Jaskiernia poruszył temat ogólnopolskich spotkań 
oddziałów, kontaktom takim zdaniem Jana Sachnika sprzyjały dwudniowe posiedzenia Zarządu 
Głównego, w czasie których odbywały się wspólne wycieczki. Stanisław Trębacz zapytał o stan 
naszych kontaktów z PTTK. Zdaniem Antoniego Dawidowicza z czasem rozwiążą się same.

Kolejnym punktem było przedstawienie i przegłosowanie zmian w Statucie PTT. Wprowa
dzono jedynie cztery drobne zmiany, które przyjęto jednogłośnie.

Na koniec Ewa Gawlik w imieniu komisji wnioskowej przedstawiła pod głosowanie złożo
ne przez delegatów wnioski, które zostały przyjęte:

■ podjęcie przez nowy ZG tematu ubezpieczeń zbiorowych NW dla członków PTT oraz 
ubezpieczeń OC dla organizatorów i kadry przewodnickiej (O/Bielsko-Biała);

■ zobowiązanie nowego ZG PTT do odnowienia współpracy z zagranicznymi organizacja
mi turystycznymi, np. SVTS. (O/Bielsko-Biała);

■ wydawanie „Pamiętnika PTT” dodatkowo w formacie e-booka (O/Kraków);
■ rozeznanie możliwości organizacji kursu „Przewodnika Karpackiego PTT” na bazie 
uprawnień przewodnika górskiego beskidzkiego, rozszerzonego o kompetencje umożliwia
jące organizację i prowadzenie wycieczek na terenie całych Karpat (O/Kraków);

■ rozeznanie możliwości organizacji kursu przewodnika tatrzańskiego samodzielnie 
lub we współpracy np. z Akademickim Kołem Przewodników Tatrzańskich z Krakowa 
(O/Kraków);

■ zaangażowanie PTT w projektach (grantach) organizowanych przez parki narodowe 
(O/Kraków);

■ zobowiązanie ZG do doprowadzenia do skutecznego rozwiązania kwestii praw autor
skich do odznak krajoznawczo-turystycznych PTT (Sz. Baron, O/Bielsko-Biała);

■ zorganizowanie dla uczniów ogólnopolskiego konkursu wiedzy o górach Polski (E. Gaw
lik, O/Ostrowiec Św.);

■ wystąpienie do władz parków narodowych o zniżkę dla członków PTT przy wstępie do 
parków (E. Gawlik, O/Ostrowiec Św.);

■ doprowadzenie do skutecznego odbierania e-maili z adresów , 
 i  (W. Janusik, O/Łódź);

zarzad@ptt.prg.pl pre- 
zes@ptt.prg.pl skarbnik@ptt.prg.pl

■ wręczanie odznaczeń tylko na Zjazdach Delegatów PTT i jubileuszach oddziałów (A. Se- 
besta, O/Kraków);

■ stosowanie tylko tradycyjnego wzoru odznaki organizacyjnej PTT (J. Machulik, Łódź 
O/Karpacki);

■ przeciwdziałać działaniom zagrażającym integralności parków narodowych (A. Osiak, 
O/Warszawa);

■ organizacja obchodów 35-lecia reaktywacji PTT (B. Morawska-Nowak, O/Kraków);
■ Zjazd Delegatów PTT niezmiennie wyraża sprzeciw wobec prywatyzacji PKL, w związ
ku z tym postanawia: wspierać wszelkie działania organów administracji państwowej i sa
morządowej oraz TPN, mające na celu odwrócenie tego stanu rzeczy oraz zobowiązać ZG 
PTT do interwencji w tej sprawie w Ministerstwie Środowiska.
Na koniec wystąpił Stanisław Artur Desławski (Polskie Towarzystwo Sudeckie), który za

proponował przyznanie członkostwa honorowego Stanisławowi Geredze (pośmiertnie) i Ro
mualdowi Zarębie za ich wkład w doprowadzenie do reaktywowania PTT. Zaproponował 
uhonorowanie innych osób „Orderami Pionierów”, które wykonał osobiście i przekazał prze
wodniczącemu obrad. Barbara Morawska-Nowak zaproponowała uhonorowanie tych osób na 
spotkaniu rocznicowym w październiku 2016 roku.

Na tym zakończono X Zjazd Delegatów PTT o godz. 13:00.

Barbara Morawska-Nowak

mailto:zarzad@ptt.prg.pl
mailto:pre-zes@ptt.prg.pl
mailto:skarbnik@ptt.prg.pl


Nowy Prezes PTT

Prezesem Zarządu Głównego X Kadencji Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego na lata 2016—2019 zo
stał Wojciech Szarota, prezes Oddziału PTT „Beskid” 
w Nowym Sączu oraz wiceprezes Zarządu Głównego 
PTT dwóch poprzednich kadencji.

Sam mówi o sobie tak:

Od dzieciństwa najpierw ze swoją mamą, później 
ze starszymi braćmi chodziłem po górach. Od 16. 
roku życia zajmowałem się żeglarstwem i poznałem 
Tatry, które wciągnęły mnie zupełnie. Z wykształce
nia jestem magistrem ekonomii na Wydziale Zarzą
dzania i Stosunków Międzynarodowych Akademii 
Ekonomicznej. Byłem referentem, mechanikiem 
samochodowym i lotniczym, ślusarzem, by obecnie 
pracować w Delegaturze Małopolskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ w Nowym Sączu. Od 1996 
jestem członkiem PTT, a od 1999 roku przewodni
kiem beskidzkim z uprawnieniami na Karpaty od 
Cieszyna po Wołosate. To dzięki wycieczkom z Pol
skim Towarzystwem Tatrzańskim poznaję systema
tycznie góry Polski i Europy. Od 1999 roku prawie co roku odwiedzam góry Rumunii, 
które niezmiernie mnie fascynują. Od zawsze moim konikiem była geografia i turystyka.

Obejmując funkcję, nowo wybrany Prezes deklaruje, że będzie dążył do integracji całej społecz
ności Towarzystwa oraz licznego uczestnictwa członków poszczególnych Oddziałów w spo
tkaniach ogólnopolskich. Chce kontynuować działalność prowadzoną dotychczas przez PTT, 
a wszędzie tam, gdzie to możliwe, działania usprawniać.
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Prezydium X Zjazdu Delegatów PTT, od lewej: Zbigniew Jaskiernia, Nikodem Frodyma, 
Michał Myśliwiec i Natalia Zacharewicz (fot. archiwum)

Rozmowa prezesów, nowo wybranego Wojciecha Szaroty i ustępującego Józefa Haducha (fot. archiwum)



35 lat minęło jak jeden dzień...
Relacja z obchodów 35-lecia podjęcia uchwały 

o reaktywowaniu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

W sobotę 8 października 2016 r., po wcześniejszym posiedzeniu Zarządu Głównego PTT w lo
kalu przy ul. Traugutta 4 w Krakowie wszyscy chętni przenieśli się na ul. Szczepańską 1, do re
stauracji „Gruszka Nova”, gdzie o godz. 15.00 zaplanowano uroczyste spotkanie z okazji 35-le
cia reaktywowania PTT, a uchwała w tej sprawie podjęta została właśnie w tym miejscu. Wraz 
z Basią Morawską-Nowak i dwoma kolegami przybyliśmy tam godzinę wcześniej i Basia jako 
organizatorka z radością witała pojawiających się zaproszonych gości. Oprócz nich przybyło 
wielu przedstawicieli naszych oddziałów z Krakowa, Nowego Sącza, Łodzi, Opola, Ostrowca 
Sw., Tarnowa, Chrzanowa, Jaworzna, Ostrzeszowa. Podana w restauracji liczba osób (40), była 
celnie trafiona — do wspólnego obiadu zasiadło bowiem 37 osób.

Zgodnie z programem spotkanie otworzył prezes Wojciech Szarota, który powitał człon
ków Zarządu Tymczasowego PTT z 1981; Stefana Maciejewskiego, Andrzeja Listwana, Jerzego 
Mikulca, Zbigniewa Myszkowskiego oraz innych uczestników Sejmiku: Wincentego Cieślewi- 
cza, Macieja Jóźwika, Józefa Michlika; następnie osoby zasłużone w rejestracji Towarzystwa: 
Romualda Zarębę z żoną, Stanisława Artura Deslawskiego, Alicję Nabzdyk-Kaczmarek, Stani
sława Trębacza, a także byłych prezesów PTT Antoniego Dawidowicza, Włodzimierza Janusi- 
ka i Józefa Haducha.

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć tych, co odeszli, a działali w latach 1981-1989: Józefa 
Skwierawskiego i Marię Russ z Krakowa, Czesława Klimczyka z Oświęcimia oraz Jerzego To
maszewskiego i Stanisława Wasilewskiego z Torunia.

Basia przedstawiła pokrótce historię działań zmierzających do reaktywowania Towarzy
stwa i szczegółowo omówiła 27-letnią legalną już działalność PTT w latach 1989-2016. Głos 
zabrali również wspominając głównie lata osiemdziesiąte Alicja Nabzdyk-Kaczmarek, Stani
sław Trębacz, Antoni Dawidowicz, Romuald Zaręba i Włodzimierz Janusik. Stefan Maciejewski 
opowiedział o swoim aktywnym udziale w doprowadzeniu do reaktywowania PTT. W trakcie 
przemówień podano smaczny obiad, a na zakończenie wszyscy ustawili się do pamiątkowego 
wspólnego zdjęcia. Pamiątkowych znaczków nie rozdano.

Janina Mikołajczyk





Oddziały i koła PTT 
w 2016 roku

Na koniec 2016 roku PTT liczyło 2443 członków zrzeszonych w oddziałach
oraz kołach terenowych. Ich dotyczą sprawozdania za 2016 rok.
Dane adresowe jednostek podane w obrębie sprawozdań są aktualne na 20 czerwca 2017 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. 18:00-19:00 w lokalu Oddziału)

Rok 2016 był dwudziestym siódmym rokiem działalności Oddziału od momentu reaktywowa
nia. Oddział jako jeden z kilku w Towarzystwie ma osobowość prawną i status organizacji po
żytku publicznego. Liczba członków na koniec roku wynosiła 267, w tym 21 osób zrzeszonych 
w Kole PTT w Kozach, 34 osoby w Szkolnym Kole PTT „Diablaki” w Dąbrowie Górniczej 
oraz łącznie 54 osoby w nowo powołanych: Szkolnym Kole PTT „Pionowy Świat” przy Gim
nazjum nr 11 w Bielsku-Białej, Szkolnym Kole PTT przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach 
oraz Szkolnym Kole PTT przy Liceum Ogólnokształcącym w Kozach.

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 spotkania 
członków odbywały się w każdy czwartek.

W roku sprawozdawczym odbyło się walne zgromadzenie członków Oddziału (20.04.2016), 
podczas którego zatwierdzono sprawozdania za rok poprzedni oraz wybrano 10 przedstawicieli 
oddziału na X Zjazd Delegatów PTT.

W roku 2016 zorganizowano 71 wycieczek jedno-, dwu- i kilkudniowych. Były to wycieczki 
górskie w Beskid Makowski, Mały, Sądecki, Śląski, Wyspowy i Żywiecki, Gorce, na Pogórze 
Ciężkowickie, w Góry Bialskie, Góry Orlickie, Masyw Śnieżnika, Góry Świętokrzyskie, Pieniny 
i Tatry oraz góry Czech (Beskidy Morawsko-Śląskie, Pogórze Morawsko-Śląskie, Góry Orlickie) 
i Słowacji (Góry Choczańskie, Góry Kisuckie, Góry Strażowskie, Mała Fatra, Wielka Fatra, Ta
try), a także wycieczki krajoznawcze. Dojazd do miejsc docelowych odbywał się autokarami lub 
transportem własnym, a promocji wycieczek służyły afisze umieszczane w różnych punktach 
miasta. 19 wycieczek zostało dofinansowanych przez Gminę Bielsko-Biała w ramach realizacji 
zadania „Wycieczki w dobrym Towarzystwie”, na które Oddział otrzymał dotację w wysokości 
14 200 zł. Pięć wycieczek dla dzieci i młodzieży ze szkół Powiatu Bielskiego zostało dofinanso
wanych przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej kwotą 1250 zł w ramach zadania „Na szczytach 
Beskidów”.

Członkowie Oddziału zorganizowali także jedną wyprawę trekkingową w Alpy, której ce
lem był austriacki Grossglockner.

W roku sprawozdawczym udało się ożywić działalność istniejącego przy naszym oddziale 
Koła Przewodników. Zorganizowano trzy wyjazdy szkoleniowe na licencje parków narodo
wych: Babiogórskiego, Gorczańskiego i Pienińskiego, 3 wycieczki szkoleniowe oraz szkolenie

266

mailto:szymek@ptt.org.pl
mailto:bielsko@ptt.org.pl
http://www.bielsko.ptt.org.pl
http://www.facebook.com/ptt.bielsko.biala


2801 m 
erbaut Ersatzbau
1868 W^996

BiMI 
«L A

NI B; 
m i «■ ’ ft B * * M i ' « Ml

i (■ 
h Iw 
! tA

Uczestnicy wyprawy na Grossglocknera przed schroniskiem Stiidlhutte (fot. Szymon Baron)

z pierwszej pomocy w górach. Wszystkie wycieczki organizowane przez Oddział prowadzili 
członkowie Koła.

Istotną, formą działalności Oddziału była organizacja prelekcji, wystaw i spotkań z ludźmi 
gór. W lokalu Oddziału w roku 2016 zorganizowano 28 prelekcji o tematyce górskiej i podróż
niczej, którym towarzyszyły pokaz slajdów bądź projekcja filmu. W ramach programu gran
towego „Razem z Grupą” otrzymaliśmy dofinansowanie 1800 zł na zakup nowego rzutnika 
multimedialnego. W dalszym ciągu współpracowano z Bielskim Klubem Alpinistycznym oraz 
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Buczkowicach. Efektem współpracy z BKA było wspólne 
wynajmowanie lokalu, prowadzenie wspólnej, liczącej ponad 200 pozycji biblioteki górskiej, 
a także współorganizacja niezwykle popularnego cyklu „Wspaniały Świat Gór Wysokich”, w ra
mach którego odbyło się 5 imprez. W wyniku współpracy z buczkowickim GOK-iem zorgani
zowano w roku sprawozdawczym siedem prelekcji.

Kontynuowano współpracę ze stowarzyszeniem Akademia Seniora, w którego wycieczkach 
uczestniczyli seniorzy z bielskiego oddziału PTT. Byliśmy także partnerem IX Festiwalu Gór
skiego „Adrenalinium” w żywieckim kinie Janosik oraz współorganizowaliśmy trzy prelekcje 
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 piąty zorganizo
waliśmy akcję „Sprzątamy Beskidy z PTT”, która w tym roku objęła tereny Beskidu Śląskiego, 
Małego i Żywieckiego. Patronat honorowy nad akcją objęli Marszałek Województwa Małopol
skiego Jacek Krupa, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz Prezes PTT Józef 
Haduch. W trakcie 8 wycieczek górskich połączonych z edukacją turystów posprzątano łącznie 
niemal 200 km szlaków, zabezpieczając 12 280 litrów śmieci. W akcji wzięło udział 791 osób, 
w tym 521 dzieci i młodzieży. Wzięliśmy także udział w akcji „Czyste Tatry” oraz współpraco
waliśmy z Babiogórskim Parkiem Narodowym, uczestnicząc w jesiennym liczeniu zwierząt oraz 
sprzątaniu szlaków w rejonie Babiej Góry.
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Oddział wydaje własny kwartalnik pt. „Biuletyn Informacyjny”, który wszyscy członkowie 
Oddziału otrzymują w wersji elektronicznej lub papierowej. W roku 2016 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 

wnioski o przyznanie odznak turystycznych PTT. W roku sprawozdawczym zweryfikowano 
12 odznak GOT PTT „Ku Wierchom”, 25 odznak GOT PTT kat. II st. brązowy, 12 odznak 
GOT PTT kat. II st. srebrny, 9 odznak GOT PTT kat. II st. złoty, 5 odznak GOT PTT kat. 
I st. srebrny, 4 odznaki GOT PTT kat. I st. złoty, 10 odznak „Turystyczna Korona Tatr” (w 
tym 7 brązowych i 3 srebrne), 13 odznak „Mały Szlak Beskidzki”, 1 odznakę „Główny Szlak 
Beskidzki”, 12 odznak „Główny Szlak Sudecki”, 47 odznak „Główny Szlak Świętokrzyski”, 26 
odznak „Korona Beskidów Polskich”, 10 odznak „Korona Beskidów Czeskich” oraz 1 odznakę 

„Korona Beskidów Ukraińskich”.
W ciągu roku zweryfikowano także odznaki uchwalone w roku 2014 przez Zarząd Oddzia

łu PTT w Bielsku-Białej: „Śladami bielsko-bialskiego PTT” — 14 odznak, „Tysięczniki Trzech 
Narodów” - 32 odznaki (w tym 22 brązowych i 10 srebrnych) oraz „Zamki Trzech Narodów” 

— 3 odznaki (w tym 2 brązowe i 1 srebrną).
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-biała). 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 układała się bardzo dobrze. Do czerwca 2016 r. 
funkcję członka pełnił w nim Tomasz Rakoczy, a Szymon Baron był zastępcą przewodniczą
cego Głównego Sądu Koleżeńskiego. Na X Zjeździe Delegatów PTT wybrano nowe władze 
PTT, w skład których weszło czworo członków Oddziału: Szymon Baron (wiceprezes ZG), 
Jan Nogaś (członek Prezydium ZG), Witold Kubik (członek GKR) i Katarzyna Talik (sekretarz 
GSK). W ramach prac Zarządu Głównego Szymon Baron odpowiadał za kontakt z oddziałami 
terenowymi oraz był członkiem komisji ds. GOT PTT oraz ds. członkostwa honorowego i wy
różnień, z kolei Jan Nogaś był przewodniczącym komisji ds. przewodnickich oraz odpowiadał 
za kontakty z zagranicznymi organizacjami turystycznymi. Warto zaznaczyć również, że Szy
mon Baron był współredaktorem 25. tomu „Pamiętnika PTT” oraz informatora „Co słychać?”.

Podczas X Zjazdu Delegatów sześcioro członków bielskiego PTT otrzymało odznacze
nia. Odznaką honorową „Za zasługi dla turystyki” wyróżniono Piotra Homę, z kolei Norbert 
Owczarek odebrał odznakę honorową „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wod
nej”. „Złote honorowe odznaki PTT z kosówką” otrzymali Jan Nogaś, Tomasz Rakoczy, Celina 
Skowron i Tomasz Węgrzyn.

23 września 2016 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 znalazła się Katarzyna Talik. Grzegorz Holerek został wyróż
niony za aktywne propagowanie turystyki wśród dzieci i młodzieży, a Sebastian Nikiel zdobył 
I miejsce w XV edycji konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane”.

Podczas śląskich obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbyły się 18 listopada 2016 
r. w Domu Kultury w Żarkach wśród wyróżnionych Dyplomami Marszałka Województwa Ślą
skiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2016 roku znalazło się dwoje członków naszego 
Oddziału: Anna Kózka-Filarska i Norbert Owczarek.

Szymon Baron
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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
t Prezes honorowy nie jestformalnie 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 Oddziau:
18. Bakalarz Adrian, nauczyciel, Bielsko-Biała
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. Bartoszek Paweł, informatyk, Bielsko-Biała
25. Baścik Stanisław, emeryt, Bielsko-Biała
26. Bąk Agata, inż. ochrony środowiska, Mazańcowice
27. Biesik Tomasz, techn. mechanik, Bielsko-Biała
28. Biłko Wojciech, specjalista ds. kultury, Dębowiec
29. Brzeżny Stefan, emeryt, Pawłowice
30. Chądziński Dariusz, żołnierz, Opole
31. Chmielewska Joanna, pracownik socjalny, 

Bielsko-Biała
32. Chrobak Andrzej, elektryk, Bielsko-Biała
33. Czechowicz Zbigniew, inż. elektryk, Bielsko-Biała
34. Drabek Jacek, informatyk, Kobiernice
35. Drabek Karolina, uczennica, Kobiernice
36. Dubianik Jan Tomasz, techn. proj. instalacji 

sanitarnych, Kędzierzyn Koźle
37. Duława Artur, student, Buczkowice
38. Duława Kornelia, historyk, Buczkowice
39. Duraj Jerzy, emeryt, Bielsko-Biała
40. Dziuba Sławomir, programista, Bielsko-Biała
41. Frączek Bogdan, emeryt, Katowice
42. Gaweł Jerzy, ratownik medyczny, Bielsko-Biała
43. Gawłowski Piotr, ekonomista, Jaworze
44. Georg Andrzej, prawnik, Ustroń
45. Gierlasińska Anna, rehabilitant, Bielsko-Biała
46. Gierlasińska Barbara, pedagog rewalidacyjny, 

Bielsko-Biała
47. Gierlasińska Małgorzata, ogrodnik, Bielsko-Biała
48. Gierlasińska Monika, sprzedawca, Bielsko-Biała
49. Gieruszczak Anna, emeryt, Jasienica
50. Gili Aneta, urzędnik, Bielsko-Biała
51. Głażewski Andrzej, emeryt, Bielsko-Biała
52. Głażewski Mieszko, uczeń, Bielsko-Biała
53. Górawska Ewa, rehabilitant, Wrocław
54. Graca Dawid, dziecko, Bielsko-Biała

55. Graca Jerzy, konstruktor, Bielsko-Biała
56. Graca Konrad, dziecko, Bielsko-Biała
57. Gregorczyk-Jędrzejewska Alicja, zootechnik, 

Bielsko-Biała
58. Grygierczyk-Ciupak Ewa, doradca zawodowy, 

Bielsko-Biała
59. Grzywa Ksenia, techn. hotelarz, Roczyny
60. Hańderek Ryszard, techn. mechanik, Bielsko-Biała
61. Heczko Szymon, zootechnik, Grodziec
62. Holerek Grzegorz, inż. włókiennik, Bielsko-Biała
63. Homa Anna, historyk, Bielsko-Biała
64. Homa Piotr, inż. informatyk, Bielsko-Biała
65. Honkisz Leszek, Pisarzowice
66. Jakieła Aleksandra, ekonomista, Bielsko-Biała
67. Jakieła Weronika, uczennica, Bielsko-Biała
68. Jędrysik Irena Dorota, filolog, Bielsko-Biała
69. Jędrzejewski Filip, uczeń, Bielsko-Biała
70. Kawka Bożena, techn. ekonomista, 

Czechowice-Dziedzice
71. Kiełkowski Mirosław, mgr administracji, Bełchatów
72. Kittner Józef, techn. włókiennik, Cięcina
73. Kłaptocz Arkadiusz, ogrodnik, Bielsko-Biała
74. Kłaptocz Karolina, uczennica, Mazańcowice
75. Kłaptocz Leszek, emeryt, Mazańcowice
76. Kłaptocz Tomasz, strażak, Mazańcowice
77. Kłaput Łukasz, pracownik robót wykończeniowych, 

Bielsko-Biała
78. Klusek Bożena, grafik, Bielsko-Biała
79. Koczur Andrzej, frezer, Międzyświeć
80. Kojder Oliwia, uczennica, Kęty
81. Kołoczek Jolanta, techn. ekonomista, Czechowice- 

Dziedzice
82. Konkol Mariusz, prac, umysłowy, Tyczyn
83. Krzempek Andrzej, sprzedawca, Bielsko-Biała
84. Krzempek Joanna, inż. ochrony środowiska, 

Bielsko-Biała
85. Kubica Agnieszka, mgr turystyki, Buczkowice
86. Kubik Teresa, ekonomista, Bielsko-Biała
87. Kubik Witold, nauczyciel, Bielsko-Biała
88. Kudelska Dorota, inż. ochrony środowiska, Ligota
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89. Kudelska Róża, dziecko, Ligota
90. Kudelski Łukasz, informatyk, Ligota
91. Kulak Aleksandra, inż. chemik, Bielsko-Biała
92. Kulak Mirosław, inż. chemik, Bielsko-Biała
93. Kułyk Barbara, Bielsko-Biała
94. KumorekJarosław, filolog, Żywiec
95. Kupczak Małgorzata, prawnik, Bielsko-Biała
96. Kupis Adam, informatyk, Bielsko-Biała
97. Kurasz Krzysztof, górnik, Rybnik
98. Kwiatkowski Krzysztof, inż. elektryk, Bielsko-Biała
99. Magas Leszek, kierowca, Bielsko-Biała
100. Malinowski Szymon Piotr, inż. geodeta, 

Bielsko-Biała
101. Małkowska Patrycja, inż. ochrony środowiska, 

Bielsko-Biała
102. Małkowski Marcin, energetyk, Bielsko-Biała
103. Michalak Teresa, technik, Bielsko-Biała
104. Mierzwa Wiesław, konstruktor, Sosnowiec
105. Mikrut Adam, drukarz, Bielsko-Biała
106. Morawski Wacław, emeryt, Pisarzowice
107. Mostowski Marcin, techn. analityk, Bielsko-Biała
108. Muras Ryszard, b.d., Czechowice-Dziedzice
109. Niemczyk Józef, techn. mechanik, Bestwina
110. Nikiel Sebastian, plastyk, Bielsko-Biała
111. Noman Stanisław, prac, umysłowy, Dublin (Irlandia)
112. Nycz Tomasz, b.d., Stara Wieś
113. Nycz Zuzanna, uczennica, Stara Wieś
114. Obtułowicz Marta, urzędnik, Bielsko-Biała
115. Olma Joanna, urzędnik, Czechowice-Dziedzice
116. Opyrchał Aleksandra, emerytka, Bielsko-Biała
117. Opyrchał Mirosław, rencista, Bielsko-Biała
118. Ormaniec Patrycja, uczennica, Rybarzowice
119. Owczarek Bartosz, uczeń, Dąbrowa Górnicza
120. Owczarek Norbert, nauczyciel, Dąbrowa Górnicza
121. Owczarek Patryk, przedszkolak, Dąbrowa Górnicza
122. Pastuszko Julia, politolog, Bielsko-Biała
123. Paszkiewicz-Pączkiewicz Małgorzata, nauczycielka, 

Bielsko-Biała
124. Pleciak Wiesław Leszek, traser, Swiętoszówka

125. Porębski Włodzimierz, geolog, Katowice
126. Pyzara Anna, mgr administracji, Radom
127. Rakoczy Alicja, pedagog, Jasienica
128. Rakoczy Konrad, dziecko, Witkowice
129. Rusin Sylwia, przewodnik, Żywiec
130. Sarecki Zenon, inż. mechanik, Bielsko-Biała
131. Sieńczakjan, techn. mechanik, 

Czechowice-Dziedzice
132. Skowron Celina, emerytka, Bielsko-Biała
133. Słonka Robert, przewodnik, Żywiec
134. Soja Aneta, prac, socjalny, Bielsko-Biała
135. Stachowicz Jan, prof. dr hab. inż., Piekary Śląskie
136. Suchomska Agnieszka, tłumacz, Bielsko-Biała
137. Suchy Katarzyna, prac, administracji, Bielsko-Biała
138. Suława Władysław, inż. mechanik, Mieroszów
139. Szatan Paweł, chatkowy, Warszawa
140. Szczerbowski Zbigniew, techn. metalurg, Rudzica
141. Szupina Alojzy, emeryt, Cieszyn
142. Szyra Agata, uczennica, Wodzisław Śląski
143. Szyra Dariusz, policjant, Wodzisław Śląski
144. Ślusarczyk Wojciech, operator CNC, Bielsko-Biała
145. Śpiewak Witold, inż. chemik, Bielsko-Biała
146. Talik Antonina, nauczyciel, Rybarzowice
147. Talik Lidia, specjalista ds. marketingu, Żywiec
148. Talik Paweł, uczeń, Rybarzowice
149. Talik Tomasz, elektronik, Rybarzowice
150. Tęsiorowska-Czajowska Aleksandra, lekarz 

stomatolog, Kęty
151. Tokarz Radosław Jan, muzyk, Wrocław
152. Wachelka Witold, inż. włókiennik, Bestwina
153. WeigelEwa, fizyk, Bielsko-Biała
154. Weigel Jacek, specjalista ds. marketingu, 

Bielsko-Biała
155. Wejster Katarzyna, studentka, Czechowice-Dziedzice
156. Wiącek Andrzej, techn. ogrodnik, Świebodzice
157. Wojnowska Agnieszka, inż. towaroznawstwa, 

Koblencja (Niemcy)
158. Żerdka Stanisław, emeryt, Czechowice-Dziedzice

Koło PTT w Kozach
prezes: Miłosz Zelek
adres Koła: 43-340 Kozy, ul. Krakowska 2
teł.: 515-189-079 (Miłosz Zelek)
e-mail Koła: kozy@ptt.org.pl
strona internetowa: www.kozy.ptt.org.pl
Facebook: www.facebook.com/ptt.kozy

Rok 2016 był czwartym rokiem działalności Koła PTT w Kozach, które według stanu na koniec 
roku liczyło 21 członków (w tym troje będących równocześnie członkami SK PTT przy SP2 
w Kozach) oraz liczne grono sympatyków. Koło korzysta z lokalu w Domu Kultury usytuowa
nym w samym centrum Kóz, przy ul. Krakowskiej 2.

W roku sprawozdawczym zorganizowano 5 wycieczek górskich w Beskid Mały i Tatry, 
w tym organizowaną po raz czwarty z okazji Święta Niepodległości wycieczkę górską pt. „Bia
ło-czerwone wędrowanie”, której celem tym razem była Szyndzielnia. Ponadto członkowie
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ii

Finał III Gminnego Konkursu Wiedzy o Górach „Tatry - moje góry” w Pałacu Czeczów, 5 maja 2016 r. 
(fot. Anna Kózka-Filarska)

i sympatycy regularnie brali udział w licznych wycieczkach organizowanych przez Oddział 
PTT w Bielsku-Białej.

W roku sprawozdawczym dzięki zaangażowaniu członków Zarządu Koła powołano Szkol
ne Koła PTT przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Liceum Ogólnokształcącym w Kozach.

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, w koziańskim Pałacu Czeczów odbyło się sześć wydarzeń. Informacje o cyklu były 
publikowane na portalach turystyczno-przyrodniczych, z kolei afisze eksponowano w kilkuna
stu punktach naszej gminy.

Podobnie jak w poprzednich latach członkowie naszego Koła byli współorganizatorami 
i uczestnikami kolejnej edycji akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2016”. Członkowie Koła brali 
udział w sprzątaniu rejonów Babiej Góry (Beskid Żywiecki) oraz Hrobaczej Łąki (Beskid Mały).

Zorganizowano III Gminny Konkurs Wiedzy o Górach. Finał miał miejsce w sali balowej 
Pałacu Czeczów w Kozach w dniu 5 maja 2016 roku. Konkurs koordynowała Anna Kózka- 
Filarska.

Ponadto zorganizowano lub współorganizowano spotkanie dla młodych turystów „Bezpie
czeństwo w górach”, konkurs fotograficzny „Kadry z wakacyjnych podróży 2016” oraz trady
cyjną wycieczkę z okazji Dnia Dziecka.

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 oraz fanpa- 
ge na portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com/ptt.kozy), za pomocą którego 
promujemy organizowane przez nas imprezy. Nasz fanpage lubi prawie 600 osób.

Tomas^ Węgrzyn

Zarząd Koła:
159. Prezes: Zelek Miłosz, nauczyciel, Kozy
160. Wiceprezes: Węgrzyn Tomasz, fotograf, Bielsko-Biała
161. Sekretarz: Kózka-Filarska Anna, nauczyciel, Kozy
162. Skarbnik: Marek Dariusz, księgowy, Kozy
163. Członek: Ryszawy Grzegorz, monter, Kozy

271

http://www.kozy.ptt.org.pl
http://www.facebook.com/ptt.kozy


Członkowie Koła:
164. Filarska Maria, uczennica, Kozy
165. Filarski Dariusz, policjant, Kozy
166. Filarski Filip, uczeń, Kozy
167. Kubień Małgorzata, pedagog, Bulowice
168. Pietkun Anna, introligator, Kozy
169. Pietkun Jakub, uczeń, Kozy
170. Pietkun Natalia, uczennica, Kozy
171. Pietkun Przemysław, introligator, Kozy

172. PilszakJanusz, emeryt, Kozy
173. Puchalska Wiktoria, uczennica, Kozy
174. Ryszawy Igor, uczeń, Kozy
175. Ryszawy Maja, uczennica, Kozy
176. Węgrzyn Angelika, techn. technologii odzieży, Kozy
177. Węgrzyn Marta, pedagog, Bujaków
178. Zawierucha Michał, informatyk, Kozy
179. Zelek Szymon, uczeń, Kozy

Szkolne Koło PTT „Pionowy Świat” przy Gimnazjum 
nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej
opiekun: Sebastian Kuliński
adres Koła: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Emilii Plater 3
e-mail Koła: PionowySwiat@wp.pl

Z pasji do wspinania i miłości do gór grupa zapaleńców powołała w 2014 r. Klub Górski „Pio
nowy Świat” działający przy Gimnazjum nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej. W 2016 
rozszerzając swoją działalność utworzyliśmy Szkolne Koło „Pionowy Świat”, działające przy 
bielskim oddziale PTT.

Naszym nadrzędnym celem była popularyzacja wśród młodzieży idei aktywnego wypo
czynku w górach tak, by przenieść młodzież z ich „wirtualnego świata” do „realnego”, w któ
rym każdy niezależnie od tego czy się wspina, biega czy chodzi po górach... potrafi znaleźć swój 

„Pionowy Świat”. W górach nauczy się odpowiedzialności i troski o najbliższych.
Podstawowa działalność Koła koncentrowała się z różną intensywnością na 3 filarach: za

jęciach na ściance wspinaczkowej w ciągu roku szkolnego, corocznym obozie wspinaczkowym 
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz realizacji projektu „Z Koziej Góry na Rysy”, czyli 
zdobywania Korony Gór Polskich.

W roku 2016 zajęcia na ściance wspinaczkowej prowadzone były dwa razy w miesiącu 
w roku szkolnym. Zorganizowano także pięciodniowy obóz wspinaczkowy w Rzędkowicach, 
w którym uczestniczyło 14 osób (maj 2016 r.). W ramach „Korony Gór Polskich” młodzież z SK 
PTT „Pionowy Świat” zdobyła Wysoką (Pieniny, kwiecień 2016), Mogielicę (Beskid Wyspowy, 
czerwiec 2016), Babią Górę (sierpień 2016), Turbacz (Gorce, październik 2016), Radziejową 
(Beskid Sądecki, październik 2016) i Lubomir (listopad 2016). Wzięliśmy także udział w finale 
akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2016” oraz szkoleniu z pierwszej pomocy w górach organizo
wanym przez PTT i BKA.

W poszczególnych wyjazdach uczestniczyło od 15 do 20 uczniów z Gimnazjum nr 11, 
2 uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej oraz grono naszych przyjaciół i rodziców.

Szkolne Kolo PTT ma troje opiekunów: Małgorzatę Kubieniec, Pawła Kłodę i Sebastiana 
Kulińskiego. Prezesem z ramienia uczniów była Julia Habrzyk. Duchowe i finansowe wsparcie 
zapewniał Waldemar Mąka - dyrektor Gimnazjum nr 11, który nigdy nie odmówił nam żadnej 
pomocy. Na obozach wspinaczkowych liczymy zawsze na Roberta Wyktęta, instruktora PZA. 
A „ojcem chrzestnym” naszej działalności z ramienia PTT był i jest niewątpliwie Szymon Baron.

Sebastian Kuliński

272

mailto:PionowySwiat@wp.pl


■a’

f <

tok .

Obóz wspinaczkowy w Rzędkowicach, maj 2016 r. (fot. Sebastian Kuliński)

Zarząd Koła:
180. Prezes: Habrzyk Julia, uczennica, Bielsko-Biała
181. Sekretarz: Wróbel Marta, uczennica, Bielsko-Biała
182. Skarbnik: Kamińska Dominika, uczennica, Bielsko-Biała

Członkowie Koła:
183. Drobik Amelia, uczennica, Bielsko-Biała
184. Dymytrow Nazar, uczeń, Bielsko-Biała
185. Dzień Zuzanna, uczennica, Bielsko-Biała
186. Gąsiorek Zuzanna, uczennica, Bielsko-Biała
187. Jaczewski Maksymilian, uczeń, Bielsko-Biała
188. Kulińska Julia, uczennica, Bielsko-Biała
189. Marcinkowska Sonia, uczennica, Bielsko-Biała
190. Pantuczek Jessica, uczennica, Bielsko-Biała

191. Pieczka Michał, uczeń, Stara Wieś
192. Podsiadło Jeremi, uczeń, Bielsko-Biała
193. Rojek Patryk, uczeń, Bielsko-Biała
194. Sulimierska Julia, uczennica, Bielsko-Biała
195. Wochnik Paulina, uczennica, Bielsko-Biała
196. Załoga Martyna, uczennica, Bielsko-Biała
197. Załoga Wiktoria, uczennica, Bielsko-Biała
198. Ziętek Jakub, uczeń, Bielsko-Biała

Opiekunami SK PTT „Pionowy Świat” w Bielsku-Białej są Małgorzata Kubieniec, Paweł Kłoda i Sebastian Kuliński.



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 Kola: 41-306 Dąbrowa Górnicza, Al. Józefa Piłsudskiego 73
tek: (32) 264-13-00 (sekretariat SP18)
e-mail Koła: diablaki@onet.pl
strona internetowa: www.diablaki.com

Rok 2016 był drugim rokiem działalności Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskie
go „Diablaki” przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Władysława Broniewskiego w Dąbrowie Gór
niczej. Na koniec roku kalendarzowego członkostwem w SK PTT „Diablaki” legitymowało 
się 34 uczniów. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 8 grudnia 2016 roku wybrany 
został pięcioosobowy Zarząd Koła w następującym składzie: Maksymilian Stochelski (prezes), 
Weronika Słomczyńska (wiceprezes), Natalia Siemiątkowska (wiceprezes), Kaja Maślanka (se
kretarz) i Sonia Pucyk (skarbnik).

W roku sprawozdawczym członkowie i sympatycy Koła uczestniczyli w 9 imprezach tu
rystyki kwalifikowanej górskiej pieszej na terenach Beskidu Żywieckiego, Beskidu Śląskiego, 
Beskidu Małego, Masywu Ślęży i Tatr. Podobnie jak w ubiegłych latach członkowie Koła bra
li aktywny udział w ogólnopolskich akcjach ekologicznych na górskich szlakach: „Sprzątamy 
Beskidy z PTT 2016” oraz „Czyste Tatry”. Za wyróżniającą się aktywność w czasie trwania 
pierwszej z tych akcji otrzymaliśmy wyróżnienie w postaci „Pucharu Marszałka Województwa 
Śląskiego”.

linii *

SK PTT „Diablaki” z Dąbrowy Górniczej, grudzień 2016 r. (fot. Norbert Owczarek)
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Opiekun Koła zorganizował dla społeczności lokalnej w Szkole Podstawowej nr 18 
w Dąbrowie Górniczej 8 spotkań z wybitnymi postaciami środowiska górskiego, ośmiokrotnie 
uczestniczył wraz z uczniami w spotkaniach z podróżnikami w ramach cyklu spotkań „Wy
prawy na krańce Ziemi...” w Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, a także 
czterokrotnie wraz z młodzieżą reprezentował SK PTT „Diablaki” podczas spotkań podróż
niczych w Pałacu Kultury Zagłębia w ramach Festiwalu Kultury „ZagłębieWood”. Członkowie 
Koła brali także udział w 2 szkoleniach prowadzonych przez przedstawicieli GOPR i WOPR.

Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Diablaki” ma w Internecie swoją ofi
cjalną stronę (www.diablaki.ptt.org.pl) oraz fanpage prowadzonej przez nich Ogólnopolskiej 
Kampanii „Góry Cooltury (www.facebook.com/gorycooltury). Stronę internetową oraz fanpa
ge administruje opiekun Koła.

Ponadto członkowie SK PTT „Diablaki” wydają co kwartał biuletyn informacyjny zawiera
jący informacje dotyczące minionych i planowanych wydarzeń.

Norbert Owczarek

Zarząd Koła:
199. Prezes: Stochelski Maksymilian, uczeń, Dąbrowa Górnicza
200. Wiceprezes: Słomczyńska Weronika, uczennica, Dąbrowa Górnicza
201. Wiceprezes: Siemiątkowska Natalia, uczennica, Dąbrowa Górnicza
202. Sekretarz: Maślanka Kaja, uczennica, Dąbrowa Górnicza
203. Skarbnik: Pucyk Sonia, uczennica, Dąbrowa Górnicza

Członkowie Koła:
204. Błaszkiewicz Roksana, uczennica, Dąbrowa 

Górnicza
205. Cabaj Joanna, uczennica, Dąbrowa Górnicza
206. Cabaj Wojciech, uczeń, Dąbrowa Górnicza
207. Drożdż Karolina, uczennica, Dąbrowa Górnicza
208. Dzienniak Wiktor, uczeń, Dąbrowa Górnicza
209. Gołdyn Kacper, uczeń, Dąbrowa Górnicza
210. Górczak Michał, uczeń, Dąbrowa Górnicza
211. Janas Adrian, uczeń, Dąbrowa Górnicza
212. Klin Hubert, uczeń, Dąbrowa Górnicza
213. Krysiak Patrycja, uczennica, Dąbrowa Górnicza
214. Nykiel Krzysztof, uczeń, Dąbrowa Górnicza
215. Pala Małgorzata, uczennica, Dąbrowa Górnicza
216. Płaziński Grzegorz, uczeń, Dąbrowa Górnicza
217. Poklek Jakub, uczeń, Dąbrowa Górnicza

218. Prażuch Mikołaj, uczeń, Dąbrowa Górnicza
219. Słomczyński Konrad, uczeń, Dąbrowa Górnicza
220. Słoń Jagoda, uczennica, Dąbrowa Górnicza
221. Suchecki Ignacy, uczeń, Dąbrowa Górnicza
222. Synowiec Aldona, uczennica, Dąbrowa Górnicza
223. Szady Anna, uczennica, Dąbrowa Górnicza
224. Szady Wiktor, uczeń, Dąbrowa Górnicza
225. Szawarnoga Szymon, uczeń, Dąbrowa Górnicza
226. Trzciński Alan, uczeń, Dąbrowa Górnicza
227. Twardowski Witold, uczeń, Dąbrowa Górnicza
228. Wiśniewski Kamil, uczeń, Dąbrowa Górnicza
229. Wrzosek Mateusz, uczeń, Dąbrowa Górnicza
230. Zasada Kinga, uczennica, Dąbrowa Górnicza
231. Zmarzły Zofia, uczennica, Dąbrowa Górnicza
232. Zygmunt Paweł, uczeń, Dąbrowa Górnicza

Opiekunem SK PTT „Diablaki" w Dąbrowie Górniczej jest Norbert Owczarek.
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Szkolne Koło PTT przy Liceum Ogólnokształcącym 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach
opiekun: Miłosz Zelek
adres Koła: 43-340 Kozy, pl. ks. Kochaja 1
teł.: 515-189-079 (Miłosz Zelek)
e-mail Koła: kozy@ptt.org.pl

Szkolne Koło PTT przy LO im. K.K. Baczyńskiego w Kozach powołane zostało do ży
cia 24 czerwca 2016 roku. Swoją, działalność zainaugurowało obozem wędrownym na trasie 
Krościenko - Krynica (Pieniny, Beskid Sądecki) w dniach od 27 czerwca do 2 lipca. W obozie 
udział wzięło 16 członków Koła.

23 września 2016 roku dokonano wyboru władz Koła. Prezesem został Marek Zontek, wi
ceprezesem Hanna Socha, skarbnikiem Wiktoria Prochot, a sekretarzem Karolina Maga.

W kolejnych miesiącach członkowie Koła aktywnie uczestniczyli w cyklicznych spotka
niach turystycznych z cyklu pt. „.. .z pierwszej ręki”. W październiku brali udział w powiato
wym rajdzie Brązowego Liścia, a w grudniu zorganizowali dwudniowy wyjazd w Beskid Śląski 
(Klimczok, Szyndzielnia).

Miłos^ Zelek

Członkowie SK PTT przy Liceum Ogólnokształcącym w Kozach, 23 września 2016 r. (fot. Miłosz Zelek)
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Zarząd Koła:
233. Prezes: Zontek Marek, uczeń, Czaniec
234. Wiceprezes: Socha Hanna, uczennica, Andrychów
235. Sekretarz: Maga Karolina, uczennica, Kęty
236. Skarbnik: Prochot Wiktoria, uczennica, Kozy

Członkowie Koła:
237. Barczuk Mateusz, uczeń, Kęty
238. Bożek Justyna, uczennica, Kozy
239. Budzińska Joanna, uczennica, Kozy
240. Harat Kinga, uczennica, Czaniec
241. Hatala Dawid, uczeń, Bulowice
242. Kasprzyk Kornel, uczeń, Kobiernice
243. Kędroń Karolina, uczennica, Kozy
244. Król Agata, uczennica, Kozy
245. Kusak Dagmara, uczennica, Nowa Wieś
246. Młyński Maksymilian, uczeń, Czaniec

247. Pietras Patrycja, uczennica, Kozy
248. Rodak Julia, uczennica, Czaniec
249. Rożkowicz Maria, uczennica, Kozy
250. Szaliga Wiktoria, uczennica, Kozy
251. Tatara Michał, uczeń, Andrychów
252. Ulfig Marta, uczennica, Kozy
253. Witkowski Tomasz, uczeń, Kozy
254. Wójcik Marzena, uczennica, Kęty
255. Wykręt Kinga, uczennica, Porąbka

Opiekunami SK PTTprzy Liceum Ogólnokształcącym w Kobach są Agata Zielińska i Miłosz

Szkolne Koło PTT „Halniaki” przy Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach
opiekun: Anna Kózka-Filarska
adres Koła: 43-340 Kozy, ul. Przecznia 1
e-mail Koła: sk.ptt@wp.pl

Szkolne Koło PTT przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach rozpoczęło swoją działalność 11 
marca 2016 r., kiedy to zapisało się trzynastu uczniów, a opiekunem została p. Anna Kózka- 
Filarska, współzałożycielka Kola PTT w Kozach. Inaugurację rozpoczęto od prelekcji Roberta 
Słonki i Szymona Barona pt. „Bezpieczeństwo w górach”,

18 marca 2016 r. zostały przeprowadzone wybory władz SK PTT, w wyniku których pre
zesem została Maria Filarska, wiceprezesem Piotr Kołodziejczak, sekretarzem Natalia Bed
narczyk, a skarbnikiem Michał Handzlik. Dodatkowo sekretarz mają wspierać Oliwier Kusa 
i Jakub Hankus, a skarbnika Miłosz Jurzak.

W czasie przeszło półrocznej działalności Szkolne Koło PTT uczestniczyło w czterech wy
cieczkach organizowanych przez Oddział PTT w Bielsku-Białej i Koło PTT w Kozach: Wysoka 
(Pieniny) - 9.04.2016 r., Mogielica (Beskid Wyspowy) - 18.06.2016 r., Szyndzielnia (Beskid Ślą
ski, „Biało-czerwone wędrowanie”) - 11.11.2016 r. i Lubomir (Beskid Makowski) - 19.11.2016 r.

Uczniowie z SK PTT regularnie uczestniczyli w organizowanych przez Koło PTT w Ko
zach spotkaniach podróżniczych z cyklu pt. „...z pierwszej ręki”, a podczas III Gminnego 
Konkursu Wiedzy o Górach pierwsze miejsce zajęła członkini Koła, Natalia Bednarczyk.

21 grudnia 2016 r. do grona członków SK PTT dołączyło kolejnych dwóch uczniów.

Anna Kó^ka-Filarska
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Inauguracja działalności SK PTT przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach, 11 marca 2016 r.

Zarząd Koła:
Prezes: Filarska Maria, uczennica, Kozy*  

256. Wiceprezes: Kołodziejczyk Piotr, uczeń, Kozy 
257. Sekretarz: Bednarczyk Natalia, uczennica, Kozy 
258. Skarbnik: Handzlik Michał, uczeń, Kozy

* równocześnie członkowie Koła PTT w Kozach
Opiekunem SK PTTprzy Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach jest Anna Kózka-Tilarska.

Członkowie Koła:
Filarski Filip, uczeń, Kozy*  

259. Gabryś Krzysztof, uczeń, Kozy 
260. Hankus Jakub, uczeń, Bujaków 
261. Hycnar Martyna, uczennica, Kozy 
262. Jurzak Miłosz, uczeń, Kozy 
263. Kusa Oliwier, uczeń, Kozy

Puchalska Wiktoria, uczennica, Kozy*
264. Sołczykiewicz Konrad, uczeń, Kozy
265. Sztefko Miłosz, uczeń, Kozy
266. Wawak Tobiasz, uczeń, Kozy
267. Więcek Weronika, uczennica, Kozy

http://www.kozy.ptt.org.pl


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)
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Już ponad 27 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 85 wycieczek, w tym 2 dwudniowe, 3 trzy
dniowe i jedną czterodniową. Odbyło się 61 wycieczek pieszych, 11 wycieczek dla narciarzy, 
3 wycieczki na sprzątanie Beskidów oraz 10 wycieczek rowerowych. We wszystkich wyciecz
kach uczestniczyły łącznie 2644 osoby. 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, Jakub Żmuda i Tadeusz Kapelan.

Drugą podstawową działalnością statutową Oddziału były prelekcje popularno-naukowe 
o tematyce krajoznawczej, prowadzone przez wybitnych ludzi gór, pracowników naukowych, 
alpinistów, podróżników, przewodników i duchownych. Odbywały się one w każdą środę 
w okresie od stycznia do kwietnia i od października do stycznia w sali odczytowej Miejskiego 
Domu Kultury w Chrzanowie. W 2016 roku zorganizowaliśmy 27 prelekcji, w których uczest
niczyło 1787 słuchaczy.

Oddział w 2016 roku współpracował prężnie z dziewięcioma Szkolnymi Kołami PTT. 
Działania te owocowały wspólnymi wyjazdami krajoznawczymi, a także większą frekwencją 
młodzieży na prelekcjach. Młodzież aktywnie uczestniczyła w akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT” 
w rejonie Szyndzielni, Klimczoka, Babiej Góry oraz Hrobaczej Łąki. Młode pokolenie zaan
gażowało się także w sadzenie drzew z Nadleśnictwem Chrzanów. Techniką sadzenia w jamkę 
zasadzono 150 sztuk sadzonek dwuletniej lipy drobnolistnej. Członkowie chrzanowskiego Od
działu wzięli udział w „EKO Rajdzie”, promującym walory terenów zielonych Powiatu Chrza
nowskiego.

W Szóstym i Siódmym Powiatowym Rajdzie na Orientację dla Szkolnych Kół PTT uczest
niczyło 440 osób. W V Powiatowym Konkursie Wiedzy o Górach - „Beskid Mały” dla szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT wzięły udział 
drużyny z 11 szkół gimnazjalnych, 6 szkól ponadgimnazjalnych oraz 6 Szkolnych Kół Krajo-
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Na Rohaczach w Tatrach Zachodnich (Słowacja), 28 sierpnia 2016 r. (fot. Remigiusz Lichota)

znawczych Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Podczas konkursu Józef Haduch, członek 
naszego Oddziału, wygłosił prelekcję pt. „10 najpiękniejszych miejsc w Rumunii”.

12 lutego, z okazji 150 rocznicy urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera, w dworze Ziele
niewskich w Trzebini Oddział zorganizował wystawę połączoną, z pokazem multimedialnym 
księdza Zbigniewa Pytla oraz występem zespołu Zielony Szlak. Od 4 do 6 marca Oddział był 
współorganizatorem XXXII Pielgrzymki przewodników na Jasną Górę.

Społeczeństwo Gminy7 Chrzanów jest na bieżąco informowane o działalności Oddziału po
przez stronę internetową (www.chrzanow.ptt.org.pl), dwie strony na portalu społecznościowym 
Facebook i pocztę elektroniczną (chrzanow@ptt.org.pl) prowadzone przez Marcina Rysia i Re
migiusza Lichotę. Wiadomości zamieszczane są również w lokalnych gazetach i telewizji, a na 
prelekcjach często gościmy dziennikarzy, którzy przeprowadzają wywiady z prelegentami. Ko
munikaty o naszych imprezach ogłaszane są!też na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, 
Małopolskiej Informacji Turystycznej, szkół naszego powiatu oraz w parafiach chrzanowskich. 
Można je również znaleźć na tablicach informacyjnych Miejskich Ośrodków Kultury. Oddział 
ma też numer telefonu, pod który można dzwonić codziennie od 8.00—20.00 (886-059-850).

Mamy 14 przewodników górskich i wysokogórskich, a także 14 przewodników GOT PTT.
W roku 2016 Komisja GOT PTT zweryfikowała 18 odznak GOT PTT „Ku Wierchom”, 

40 odznak GOT PTT kat. II st. brązowy, 29 odznak GOT PTT kat. II st. srebrny, 19 odznak 
GOT PTT kat. II st. złoty, 9 odznak GOT PTT kat. I st. srebrny, 3 odznaki GOT PTT kat. I st. 
złoty, 67 odznak „Mały Szlak Beskidzki”, 14 odznak „Główny Szlak Beskidzki”, 11 odznak 

„Główny Szlak Sudecki”, 25 odznak „Główny Szlak Świętokrzyski”, 26 odznak „Korona Beski
dów Polskich”, 6 odznak „Korona Beskidów Czeskich”, 23 odznaki „Korony Beskidów Słowac
kich”, 3 odznaki „Korona Beskidów Ukraińskich”, 3 odznaki „Wielka Korona Beskidów” oraz 
11 odznak „Turystyczna Korona Tatr” (w tym 9 brązowych i 2 srebrne). W roku 2016 zweryfiko
wano w sumie 307 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”, 
OKT PTT „Główny Szlak Beskidzki”, OKT PTT „Główny Szlak Sudecki”, oraz książeczek 
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i odznak „Wielkiej Korony Beskidów PTT”. W tym roku wprowadziliśmy nową, książeczkę 
i odznakę „Główny Szlak Świętokrzyski”.

Prowadzimy bibliotekę oddziałową, w której zgromadziliśmy m.in. przewodniki turystyczne, 
monografie, mapy i inną literaturę o tematyce turystycznej.

Członkowie naszego Oddziału wchodzili w skład ogólnopolskich władz PTT IX kaden
cji. Józef Haduch był prezesem Zarządu Głównego PTT, Remigiusz Lichota był wicepreze
sem ZG i przewodniczącym Komisji ds. GOT PTT oraz ds. młodzieży, Joanna Gąsiorek była 
skarbnikiem ZG PTT, Marcin Ryś był członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej, a Paweł Gą
siorek członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego PTT. W X kadencji Remigiusz Lichota jest 
członkiem Prezydium ZG i przewodniczącym Komisji ds. GOT PTT oraz członkiem Komisji 
ds. szlaków, Marcin Ryś jest Członkiem Zarządu Głównego, a Wiesław Kurowski członkiem 
Głównego Sądu Koleżeńskiego ZG PTT. Wyżej wymienieni uczestniczyli regularnie w posie
dzeniach Zarządu Głównego i Prezydium.

9 stycznia 2016 roku 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 2015 roku.

11 maja 2016 roku odbyło się X Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, na któ
rym wybrano nowe władze Oddziału w Chrzanowie oraz 24 delegatów na X kadencję. Delega
tami zostali wybrani: Remigiusz Lichota, Marcin Ryś, Bogumił Ryś, Stanisława Ryś, Józef Ryś, 
Marcin Kornecki, Ireneusz Stojak, Janusz Kołacz, Kacper Szkowron, Józef Haduch, Bożena 
Jopek, Jakub Żmuda, Wanda Starostka, Jarosław Niechciał, Agata Noszczyk, Tomasz Kowalik, 
Adam Górnicki, Grażyna Jakubiec, Dariusz Dudek, Michał Dymek, Jan Oczkowski, Maria Cia- 
puta, Wiesław Kurowski i Stanisław Trębacz.

Na wieczną wędrówkę w maju 2016 r. odszedł z naszego Oddziału kolega Józef Chrzan.

Remigius^ 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. Sekretarz: Kurowski Wiesław, Chrzanów
12. Członek: Gąsiorek Paweł, Trzebinia (do 11.05.2016 r.)
13. Członek: Ryńca Mariusz, Chrzanów

Sąd Koleżeński:
14. Przewodniczący: Jopek Bożena, Chrzanów
15. Sekretarz: Biel Adam, Chrzanów
16. Członek: Zając Stanisław, Chrzanów

Członkowie Oddziału:

17. Adamowicz Danuta, Chrzanów
18. Bartosik Aleksandra, Karniowice
19. Bartosik Bogusław, Karniowice
20. Bednarz Wojciech, Chrzanów
21. Biel Grażyna, Chrzanów
22. Bogusz Anna, Chrzanów
23. Boni Regina, Chrzanów
24. Bujak Antoni, Chrzanów
25. Bujak Szymon, Chrzanów

26. Ciaputa Andrzej, Chrzanów
27. Ciaputa Maria, Chrzanów
28. Ciepiela Danuta, Kraków
29. Ciepiela Jerzy, Kraków
30. Ciepiela Patryk, Kraków
31. Ciepielowski Bogusław, Chrzanów
32. Daca Elżbieta, Chrzanów
33. Dubiel Jolanta, Bukowno
34. Dubiel Roksana, Bukowno
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35. Dudek Dariusz, Chrzanów
36. Dudek Katarzyna, Mysłowice
37. Dudek Marcin, Trzebinia
38. Dudek Mieczysław, Młoszowa
39. Dymek Michał, Chrzanów
40. Dziąba Małgorzata, Chełmek
41. Dziąba Marzena, Chełmek
42. Dziąba Roman, Chełmek
43. Dzwonkowicz Ewa, Chrzanów
44. Dzwonkowicz Krzysztof, Chrzanów
45. Feliksik Dorota, Myślachowice
46. Gałaś Agnieszka, Chrzanów
47. Gądek Irena, Żarki
48. Gąsiorek Joanna, Trzebinia
49. Gębicka Ewa, Chrzanów
50. Głowacz-Pyzio Bernadetta, Chrzanów
51. Golenia Amadeusz, Trzebinia
52. Górecki Andrzej, Chrzanów
53. Górnicka Olga, Alwernia
54. Górnicki Adam, Alwernia
55. Gumułka Aneta, Chełmek
56. Guzik Katarzyna, Jaworzno
57. Gwóźdź Gerard, Libiąż
58. Hamerska Krystyna, Polanka Wielka
59. Hodur Zbigniew, Zagórze
60. Jakubiec Grażyna, Libiąż
61. Janus Dariusz, Trzebinia
62. Jeleń Zygmunt, Chrzanów
63. Juszczak Anna, Trzebinia
64. Juszczak Zygmunt, Trzebinia
65. Kalinowska Justyna, Kalety
66. Karbownik Stanisław, Balin
67. Kasprzyk Marian, Myślachowice
68. Knapik Katarzyna, Babice
69. Kołodziej Waldemar, Głogów
70. Kołodziejczyk Krzysztof, Chrzanów
71. Korzonek Małgorzata, Chrzanów
72. Kot Mariusz, Jaworzno
73. Kowalczyk Anna, Jaworzno
74. Kowalski Krzysztof, Warszawa
75. Kruczek Jerzy, Libiąż
76. Kruczek Katarzyna, Libiąż
77. Krzemiński Adam, Chełmek
78. Krzystek Zbigniew, Alwernia
79. Kuca Wojciech, Krzeszowice
80. Kucia Mieczysław, Żarki
81. Lichota Anna, Chrzanów
82. Maciejowski Marek, Wola Filipowska
83. Maluszycki Łukasz, Sianów
84. Manikowski Sławomir, Kędzierzyn Koźle
85. Marcinek Maria, Chrzanów
86. Markiewicz Katarzyna, Chrzanów
87. Mazur Bożena, Jaworzno
88. Michalski Tomasz, Legnica
89. Moskała Paweł, Trzebinia
90. Murzyn Grzegorz, Chrzanów
91. Myrlak Oliwier, Chrzanów
92. Niechciał Jarosław, Jaworzno
93. Niemczyk Sebastian, Osiek
94. Nocoń Lidia, Olkusz
95. Noszczyk Agata, Chrzanów

96. Oczkowski Jan, Chrzanów
97. Odrzywołek Grzegorz, Chrzanów
98. Ozimińska Zuzanna, Chrzanów
99. Pałka Władysława, Piła Kościelecka
99. Pater Małgorzata, Chrzanów
101. Pawłowski Ryszard, Katowice
102. Paździora Jerzy, Bielsko-Biała
103. Perłakowski Kazimierz, Kłobuczyn
104. Pękala Rafał, Trzebinia
105. Piegza Aleksandra, Babice
106. Piegza Józef, Babice
107. Piegza Monika, Babice
108. Piórko Jakub, Chrzanów
109. Piszczek Zenon, Chrzanów
110. Piwczyk Marek, Chrzanów
111. Poręba Jan, Chrzanów
112. Pozzi Marek, Bytom
113. Prażmowski Dariusz, Kraków
114. Pudełek Andrzej, Krzeszowice
115. Pytel Zbigniew, Białka Tatrzańska
116. Pyzio Marek, Chrzanów
117. Rychlewski Krzysztof, Olkusz
118. Ryś Józef, Chrzanów
119. Ryś Stanisława, Chrzanów
120. Sadowski Andrzej, Głogów
121. Sadzikowski Janusz, Trzebinia
122. Sarna Mateusz, Jaworzno
123. Siennicki Ryszard, Warszawa
124. Smółka Maciej, Filipowice
125. Starostka Wanda, Wygiełzów
126. Suska Joanna, Kraków
127. Szczepański Michał, Warszawa
128. Szlachcic Adam, Chrzanów
129. Szpak Paulina, Trzebinia
130. Szyiński Jakub, Jaworzno
131. Szyiński Krzysztof, Jaworzno
132. Tatuśko Joanna, Lubień
133. Trębacz Stanisław, Chrzanów

(członek honorowy PTT)
134. Uroda Mikołaj, Myślachowice
135. Wasil Danuta, Balin
136. Wasil Stanisław, Balin
137. Węgrzyn Rafał, Mszana Dolna
138. Wiącek Alicja, Luszowice
139. Wielicki Krzysztof, Dąbrowa Górnicza 

(członek honorowy PTT)
140. Wilk Anna, Chrzanów
141. Wojna Barbara, Olkusz
142. Wojnar Marian, Chrzanów
143. Wojtas Agata, Chrzanów
144. Woskowicz Gabriela, Głogów
145. Woźniak Alicja, Chrzanów
146. Wróbel Anna, Jaworzno
147. Wyrwik Dariusz, Chrzanów
148. Zając Bożena, Chrzanów
149. Zając Stanisław II, Chrzanów
150. Zarębska Kinga, Będzin
151. Zielińska Maria
152. Źródłowska Urszula, Chorzów
153. Żak Karina, Gromiec
154. 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/Koło-Krajoznawcze-PTT-
-przy-I-LO-w-Chrzanowie/105136826219626

Praca SKK PTT przy I LO w Chrzanowie w roku 2016 odbywała się w formie spotkań mło
dzieży z ludźmi gór poprzez prelekcje organizowane przez PTT Oddział Chrzanów w okresie 
od października do kwietnia oraz poprzez udział w wyjazdach i konkursach proponowanych 
przez PTT Oddział Chrzanów.

22 marca 2016 r. uczniowie SKK PTT przy I LO w Chrzanowie wzięli udział w VI Po
wiatowym Rajdzie na Orientację. W rywalizacji drużynowej szkół ponadgimnazjalnych nasi 
członkowie zajęli trzecie miejsce.

2 kwietnia 2016 r. odbyła się Ekologiczna Akcja Sadzenia Drzew z PTT O/Chrzanów 
i Nadleśnictwem Chrzanów. Nasze koło reprezentowało 8 osób.

22 września 2016 r. wzięliśmy udział w Siódmym Powiatowym Rajdzie na Orientację dla 
SKK PTT w Chrzanowie. W rywalizacji drużynowej szkół ponadgimnazjalnych nasi uczniowie 
zajęli czwarte miejsce.

17 listopada 2016 r. odbył się V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach. W tym roku naszą 
szkołę reprezentowali: Barbara Jarosz z klasy Id oraz Paweł Ciura z klasy Id. Szkolne Koło 
Krajoznawcze reprezentowały Sandra Wojtyła i Karolina Krupa z klasy Id. W PCE zdobyliśmy 
trzecie miejsca: w kategorii indywidualnej - Barbara Jarosz Id oraz w kategorii drużynowej — 
Barbara Jarosz i Paweł Ciura z klasy Id.

Barbara Wawrzyniak

Zarząd Koła:
154. Prezes: Wawrzyniak Barbara, Chrzanów
155. Sekretarz: Mamica Joanna, Balin
156. Skarbnik: Daszyk Robert, Chrzanów

Członkowie Koła:
157. Adamaszek Adrian, Libiąż
158. Bebak Weronika, Libiąż
159. Biel Karolina, Żarki
160. Całus Magdalena, Libiąż
161. Chojowski Kacper, Balin
162. Chrostek Edyta, Chrzanów
163. Cira Oliwia, Chrzanów
164. Cwener Szymon, Chrzanów
165. Dęsoł Martyna, Chrzanów
166. Duda Dawid, Libiąż
167. Durak Łukasz, Trzebinia
168. Góralczyk Aleksandra, Chrzanów
169. Gucik Jakub, Żarki
170. Jamrozik Jakub, Balin
171. Kasperczyk Agata, Chrzanów
172. Kozub Justyna, Balin
173. Kozub Mateusz, Chrzanów
174. Kozub Szymon, Myślachowice
175. Krupa Karolina, Balin
176. Kubicz Klaudia, Chrzanów

177. Kulawik Marta, Luszowice 
178. Kulczyk Nikola, Chrzanów 
179. Malik Katarzyna, Żarki 
180. Mędyk Paulina, Chrzanów 
181. Mierniczek Olga, Chrzanów 
182. Morawiec Anna, Chrzanów 
183. Niemczyk Martyna, Libiąż 
184. Nowak Paulina, Bolęcin 
185. Palka Aleksandra, Chrzanów 
186. Paterak Weronika, Libiąż 
187. Penczek Karolina, Żarki 
188. Piórkowska Sandra, Libiąż 
189. Rachwał Bartosz, Luszowice 
190. Solarski Paweł, Libiąż
191. Taborski Kacper, Chrzanów 
192. Tatarczuch Kinga, Chrzanów 
193. Tataruch Weronika, Balin 
194. Wojtyła Sandra, Balin 
195. Zorychta Oliwia, Chrzanów
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SKK PTT przy ILO w Chrzanowie na VI Powiatowym Rajdzie na Orientację, 22 marca 2016 r. (fot. Remigiusz Lichota)

omoM

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)

Członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego przy 
II LO w Chrzanowie w 2016 r. wzięli udział w akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT” w rejonie 
Babiej Góry (21.05) oraz Hrobaczej Łąki (04.06). Podczas finału akcji drużyna szkolnego koła 
PTT otrzymała pamiątkową statuetkę i wyróżnienie.

W dniu 17 listopada 2016 r. członkowie koła uczestniczyli w V Powiatowym Konkursie 
Wiedzy o Górach organizowanym przez Oddział PTT w Chrzanowie. W konkursie brało 
udział 4 uczniów II LO pod opieką Katarzyny Pilch: Katarzyna Norys (kl. 2a), Michał Buła 
(kl. 3e), Angelika Berny (kl. 3e) i Krystian Kłeczek (kl. 3e). W kategorii indywidualnej II miejsce 
zajęła Katarzyna Norys, a w kategorii drużynowej SKK PTT przy II LO w Chrzanowie zajęło 
I miejsce.

W ciągu 2016 r. członkowie koła uczestniczyli w wykładach i prelekcjach multimedialnych 
organizowanych przez PTT w Chrzanowie.

Katarzyna Pilch

Zarząd Koła:
196. Prezes: Pilch Katarzyna, Oświęcim
197. Sekretarz: Sojka Mirosława, Pogorzyce
198. Skarbnik: Woskowicz Gabriela, Pogorzyce
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w Chrzanowie

Wręczenie legitymacji na Małej Babiej Górze nowym członkiniom SKK PTT przy IILO w Chrzanowie, 21 maja 2016 r. 
(fot. Janusz Kołacz)

Członkowie Koła:
199. Augustynek Karolina, Okleśna
200. Baca Karolina, Libiąż
201. Baliś Gabriela, Żarki
202. Bańkowska Klaudia, Jaworzno
203. Białas Arkadiusz, Chrzanów
204. Brzóska Katarzyna, Chrzanów
205. Buła Michał, Pogorzyce
206. Cyran Kamila, Zagórze
207. Czuper Anna, Płaza
208. Fudali Paweł, Pogorzyce
209. Gałaś Adrian, Chrzanów
210. Głowicka Marta, Libiąż
211. Jędrzejczyk Katarzyna, Trzebinia
212. Kępka Karolina, Luszowice
213. Krenich Patrycja, Dulowa
214. Kwiecień Natalia, Płaza
215. Legutko Martyna, Chrzanów
216. Lewiński Piotr, Chrzanów
217. Macuda Natalia, Żarki
218. Mazgaj Andżelika, Chrzanów

219. Moskała Iwona, Zagórze
220. Naspińska Agnieszka, Chrzanów
221. Norys Katarzyna, Libiąż
222. Nowak Dominika, Kwaczała
223. Okońska Adrianna, Piła Kościelecka
224. Otrębska Barbara, Chrzanów
225. Pająk Justyna, Jankowice
226. Patyk Ewelina, Libiąż
227. Ptasiński Rafał, Chrzanów
228. Rochniak Patryk, Pogorzyce
229. Sęk Karolina, Regulice
230. Tabaka Natalia, Libiąż
231. Tomaszek Mateusz, Alwernia
232. Turek Marek, Nieporaz
233. Urbański Rafał, Chrzanów
234. Waligóra Klaudia, Chrzanów
235. Weis Karina, Libiąż
236. Wierzbic Kamil, Żarki
237. 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
tel. kom.: 606-733-832 (Urszula Nagórzańska-Róg)
Facebook: www.facebook.com/SKKPTTwPGl

Członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Raki” 
przy PG 1 w Chrzanowie w roku 2016 aktywnie uczestniczyli w VI i VII Powiatowym Rajdzie 
na Orientację. Podczas pierwszego z nich (22.03), który odbył się w rejonie Żelatowej, młodzież 
poznawała techniki orientacji w terenie z kompasem i mapą. Drugi z nich (22.09) odbył się 
w rejonie Stelli.

W dniu 19 listopada 2016 r. członkowie koła uczestniczyli w V Powiatowym Konkursie 
Wiedzy o Górach „Beskid Mały”, organizowanym przez PTT w Chrzanowie. W konkursie 
brało udział 4 uczniów.

X ciągu roku 2016 członkowie kola uczestniczyli w wykładach i prelekcjach multimedial
nych organizowanych przez PTT w Chrzanowie.

Urszula Nagór%ańska-Róg

Zarząd Koła:
238. Prezes: Nagórzańska-Róg Urszula, Chrzanów
239. Skarbnik: Wróbel Alina, Chrzanów
240. Sekretarz: Potoczek Joanna, Chrzanów

SKK PTT „Raki” na VI Powiatowym Rajdzie na Orientację, 22.03.2016 r. (fot. Janusz Koiacz)
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Członkowie Koła:
241. Babiarz Piotr, Chrzanów
242. Baranowski Mateusz, Pogorzyce
243. Burek Nina, Chrzanów
244. Gacia Kacper, Chrzanów
245. Gładysek Dawid, Balin
246. Głownia Aleksandra, Chrzanów
247. Hanzlik Wiktoria Chrzanów
248. Hardzina Bartosz, Chrzanów
249. Jamrozik Gabriela, Balin
250. Jamrozik Jagoda, Balin
251. Jamrozik Jakub, Balin
252. Janeczek Weronika, Chrzanów
253. Jendrys Julia, Chrzanów
254. Kucharska Katarzyna, Chrzanów
255. Leszko Wiktoria, Chrzanów
256. Liszka Wiktoria, Chrzanów
257. Ładocha Wiktoria, Chrzanów
258. Macuda Weronika, Pogorzyce

259. Międzik Kinga, Chrzanów
260. Nazim Elwira, Chrzanów
261. Nowotarska Wiktoria, Chrzanów
262. Praszek Maciej, Alwernia
263. Prostak Aleksandra, Chrzanów
264. Różycka Aleksandra, Chrzanów
265. Siewniak Zuzanna, Balin
266. Skoczylas Aleksandra, Balin
267. Starzycka Wiktoria, Trzebinia
268. Szczepanik Sebastian, Chrzanów
269. Szkałauba Wiktoria, Chrzanów
270. Szyba Anna, Chrzanów
271. Śledziński Kacper, Balin
272. Tataruch Weronika, Balin
273. Trzaska Wiktoria, Chrzanów
274. Urbaniak Weronika, Chrzanów
275. Wierzba Kamila, Chrzanów

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)

Członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego przy Ze
spole Szkół Nr 1 w Chrzanowie w roku 2016 brali udział w wycieczkach na Przełom Białki 
(2.05), na Leskowiec w Beskidzie Małym (31.05), do Doliny Bolechowickiej (27.09) i do Doliny 
Kobylańskiego (18.10). Aktywnie uczestniczyli także w akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2016”, 
sprzątając szlaki w rejonie Klimczoka (23.04) i Hrobaczej Łąki (4.06), za co otrzymaliśmy pa
miątkową statuetkę i wyróżnienie. Członkowie koła brali także udział w zorganizowanej po 
raz czwarty przez PTT O/Chrzanów ekologicznej akcji sadzenia drzew na terenie Stelli (2.04)

22 marca 2016 r. członkowie Szkolnego Koła uczestniczyli w VI Powiatowym Rajdzie na 
Orientację w rejonie Żelatowej. W kategorii indywidualnej szkół podstawowych i gimnazjal
nych pierwsze trzy miejsca na podium zdobyły drużyny z naszego Koła. Na pierwszym miej
scu uplasowały się „Boboki z losu” - Natalia Kowal i Aleksandra Urbańczyk, drudzy przybyli 

„Coco Jambo” - Filip Macuda i Aleks Książek, a trzecie miejsce zajęły „Cukiereczki” - Luiza 
Rajca i Oliwia Głowacz. W kategorii drużynowej szkół podstawowych i gimnazjów nasze SKK 
również zajęło pierwsze miejsce.

22 września 2016 r. członkowie Szkolnego Kola uczestniczyli w VII Powiatowym Rajdzie 
na Orientację w rejonie Stelli. W kategorii indywidualnej szkól podstawowych i gimnazjalnych 
wszystkie miejsca na podium zdobyły ponownie drużyny z naszego Koła. Na pierwszym miej
scu uplasowały się „Dzikie Jalasy” - Natalia Kowal i Aleksandra Urbańczyk, drugie przybyły 

„Typical White Girls” - Martyna Hodur i Zuzanna Ohlaszeny, a trzecie miejsce zajęły „Pokemo
ny” — Luiza Rajca i Oliwia Głowacz.

Dwóch uczniów brało udział w V Powiatowym Konkursie Wiedzy o Górach „Beskid 
Mały”, organizowanym 17 listopada 2016 r. przez PTT w Chrzanowie.

W ciągu roku 2016 r. członkowie koła uczestniczyli w wykładach i prelekcjach multimedial
nych organizowanych przez PTT w Chrzanowie.

Edyta S^c^urek
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Zarząd Koła:
276. Prezes: Szczurek Edyta, Chrzanów
277. Sekretarz: Tomaszewska Bożena, Chrzanów
278. Skarbnik: Grzybek Małgorzata, Chrzanów
279. Członek: Szczurek Kacper, Chrzanów

Członkowie Koła:
280. Biel Aleksandra, Chrzanów
281. Buczek Weronika, Chrzanów
282. Celarek Emilia, Chrzanów
283. Córa Konrad, Chrzanów
284. Dyląg Emilia, Trzebinia
285. Głowacz Oliwia, Chrzanów
286. Grabania Maksymilian, Chrzanów
287. Gradus Marcin, Chrzanów
288. Gwizdała Wiktoria, Chrzanów
289. Haberka Mikołaj, Zagórze
290. Hodur Martyna, Pogorzyce
291. Idkowiak Sebastian, Chrzanów
292. Jakubowski Filip, Chrzanów
293. Jaskólski Karol, Chrzanów
294. Jędryka Jan, Chrzanów
295. Kaletka Eryka, Chrzanów
296. Kasprzycka Wiktoria, Chrzanów
297. Klain Julia, Chrzanów
298. Kocot Kamila, Trzebinia
299. Kot Mateusz, Chrzanów
300. Kowal Natalia, Chrzanów
301. Książek Aleks, Chrzanów
302. Kuza Paulina, Chrzanów
303. Legieć Zofia, Chrzanów
304. Macuda Filip, Pogorzyce
305. Marczenko Diana, Chrzanów
306. Matuszek Michał, Chrzanów

307. Mazgaj Dominik, Pogorzyce
308. Mucha Marta, Chrzanów
309. Mysiura Paweł, Chrzanów
310. Nowakowski Dominik, Chrzanów
311. Ohlaszeny Zuzanna, Wygiełzów
312. Podmokły Klaudia, Chrzanów
313. Przystalski Szymon, Płaza
314. Rajca Luiza, Trzebinia
315. Rzok Wiktoria, Trzebinia
316. Sękowska Dorota, Chrzanów
317. Solowski Patryk, Chrzanów
318. Szczurek Igor, Chrzanów
319. Szczurek Jakub, Chrzanów
320. Szczurek Mikołaj, Chrzanów
321. Szot Wiktor, Chrzanów
322. Środa Kacper, Chrzanów
323. Taborska Patrycja, Chrzanów
324. Trenda Zofia, Chrzanów
325. Urbańczyk Aleksandra, Pogorzyce
326. Urbański Tomasz, Zagórze
327. Wiliński Jakub, Chrzanów
328. Wojtas Karol, Chrzanów
329. Wojtaszewski Oskar, Chrzanów
330. Zając Patrycja, Chrzanów
331. Zenker Olga, Chrzanów
332. Ziomek Kacper, Chrzanów

SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie przed schroniskiem na Połoninie Wetlińskiej w Bieszczadach, 
17 czerwca 2016 r. (fot. Remigiusz Lichota)



Szkolne Koło Krajoznawcze PTT
przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie
opiekun: Aldona Kozak, e-mail: k_kozak@vp.pl
adres Koła: 32-500 Chrzanów, ul. Fabryczna 27
tel. kom.: 694-017-698 (Aldona Kozak)

Reprezentanci Szkolnego Kola Krajoznawczego PTT przy Powiatowym Centrum Edukacyj
nym w Chrzanowie 22 marca 2016 r. zdobyli II miejsce drużynowo w VI Powiatowym Rajdzie 
na Orientację dla członków SKK PTT. Na taki wynik w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
pracowali: Tomasz Bieńko, Dariusz Czub, Andrzej Janicki, Jacek Kałuża, Dawid Kępka, Dawid 
Kulawiak, Krzysztof Miśliński, Piotr Oczkowski, Jan Perończyk, Kamil Sądecki, Patryk Trę
bacz i Piotr Żbik. Drugie miejsce indywidualnie po raz kolejny przypadłe teamowi „NAS NIE 
DOGONIAT”, czyli D. Czubowi i K. Sądeckiemu.

22 września 2016 r. w VII Powiatowym Rajdzie na Orientację Szkolnych Kół Krajoznaw
czych PTT w Chrzanowie w kategorii drużynowej szkół ponadgimnazjalnych zajęliśmy trzecie 
miejsce.

V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach pod hasłem „Beskid Mały” dla uczniów powiatu 
chrzanowskiego oraz Szkolnych Kół PTT z całej Polski rozpoczął się góralskim powitaniem 
i bajaniem o góralskim języku i ceprowskim jego rozumieniu. O ciekawe nagrody walczyło 11 
szkół gimnazjalnych, 6 szkół ponadgimnazjalnych oraz 6 Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT. 
Prócz pucharów, dyplomów, plecaków, śpiworów oraz nagród książkowych wszyscy zaproszeni 
goście otrzymali upominki. Uczestnicy konkursu wzięli również udział w losowaniu dodatko
wych nagród (za udział) - kijków trekkingowych oraz piłek do gry w siatkówkę. Jak co roku 
konkurs zorganizowało Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie oraz Powia
towe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie. Autorem testu był przewodnik beskidzki Adam Biel.

SKK PTT przy PCE w Chrzanowie - współorganizatorzy i gospodarze V Powiatowego Konkursu Wiedzy o Górach, 
17 listopada 2016 r. (fot. Piotr Oczkowski)

Kit 
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Aby poszerzyć uczniowską, wiedzę Józef Haduch przygotował prelekcję pt. „10 najpiękniejszych 
miejsc w Rumunii”.

Z okazji 150. rocznicy urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera członkowie SKK PTT przy 
PCE w Chrzanowie przygotowali materiały do projektu czytelniczego w ramach „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2016”, korzystając także ze źródeł opracowanych przez PTT
Oddział w Chrzanowie.

Aldona Ko^ak

Zarząd Koła:
333. Prezes: Kozak Aldona, Chrzanów
334. Sekretarz: Wielgus Anna, Chrzanów
335. Skarbnik: Issakiewicz Maria, Chrzanów

Członkowie Koła:
336. Bieńko Tomasz, Chrzanów
337. Borkowski Fabian, Chrzanów
338. Czub Dariusz, Chrzanów
339. Janicki Andrzej, Trzebinia
340. Kałuża Jacek, Zagórze
341. Kępka Dawid, Trzebinia
342. Kuczowski Gracjan, Chrzanów
343. Kulawiak Dawid, Żarki
344. Liszka Paweł, Chrzanów
345. Łomzik Dominik, Chrzanów
346. Miśliński Krzysztof, Myślachowice

347. Oczkowski Piotr, Chrzanów
348. Oratowska Kinga, Chrzanów
349. Pająk Krzysztof, Babice
350. Perończyk Jan, Babice
351. Rusek Sebastian, Chrzanów
352. Sądecki Kamil, Okleśna
353. Siemek Weronika, Chrzanów
354. Trębacz Patryk, Czyżówka
355. Żbik Piotr, Chrzanów

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 
teł. kom.: 698-310-447 (Agnieszka Jedynak)

Przy Zespole Szkół w Jankowicach (gmina Babice) działa Szkolne Koło Krajoznawcze PTT 
„Bestkidziaki”. Należy do niego 25 osób.

W roku 2016 aktywnie uczestniczyliśmy w akcji ekologicznej „Sprzątamy Beskidy z PTT”. 
Dzięki wyjazdom w góry mogliśmy poznać piękno przyrody, aktywnie spędzić czas, a przede 
wszystkim wzmocniliśmy swoją świadomość ekologiczną. Cieszymy się, że nasz trud i wysiłek 
pozostawił czyste szlaki górskie. Mam}' nadzieję, że za rok będzie mniej śmieci. Za udział w ak
cji otrzymaliśmy puchar.

Bardzo podobała nam się też akcja sadzenia drzew. Cieszymy się, że zostawiliśmy po sobie 
trwały ślad w postaci rosnących drzew. Sadząc młode drzewka, mieliśmy okazję nauczyć się, jak 
poprawnie wykonać to zadanie. Dzięki tej akcji wzmocniliśmy swoje postawy proekologiczne.

Bieg na orientację to nasza ulubiona impreza. Bardzo licznie bierzemy w niej udział. W tym 
roku udało nam się zdobyć III i II miejsce w konkursie drużynowym. Cieszymy się z otrzy
manych pucharów. Szukając wyznaczonych punktów w lesie możemy poćwiczyć umiejętność 
czytania mapy, wzmocnić swoją kondycję oraz aktywnie spędzić czas na wolnym powietrzu. 
Uczymy się też współpracy i planowania działań. No i nie ma lekcji.

Ogromnie cieszymy się z odniesionego sukcesu podczas V Powiatowego Konkurs Wiedzy 
o Górach. Zdobyliśmy II miejsce w konkursie indywidualnym i II miejsce w konkursie druży-
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Wręczenie legitymacji nowym członkom SKKPTT przy ZS wjankowicach podczas sprzątania Magury i Klimczoka 
w Beskidzie Śląskim, 23 kwietnia 2016 r. (fot. Remigiusz Lichota)

nowym. Poszerzyliśmy swoją wiedzę z zakresu przyrody, topografii, historii i kultury Beskidu 
Małego. Pytania sprawiły dużą trudność, ale udało się stanąć na podium.

W czasie wakacji wyjeżdżaliśmy w góry na luzie, aktywnie odpocząć. Poznaliśmy piękno 
gór, zdobyliśmy wiele informacji o przyrodzie, kulturze i historii odwiedzanych regionów. Był 
to czas integracji z kolegami z innych szkół w ramach „Wtorków z plecakiem”.

Wybraliśmy się także w Góry Świętokrzyskie. Wyjazd zorganizował Oddział PTT w Chrza
nowie. W pierwszym dniu warunki pogodowe nie pozwoliły wyruszyć w góry, więc zreali
zowaliśmy inny program. Najpierw odwiedziliśmy ruiny zamku w Chęcinach, powstałego na 
przełomie XIII i XIV wieku, a następnie zwiedziliśmy muzeum hutnictwa w Nowej Słupi. Po 
zakończeniu zwiedzania dały o sobie znać nasze puste żołądki, więc czym prędzej udaliśmy 
się do restauracji na ciepły posiłek. Wieczorem w ośrodku, w którym nocowaliśmy, uczniowie 
uczestniczyli w zabawach integracyjnych. Następnego dnia warunki pogodowe poprawiły się, 
więc ruszyliśmy w góry. Wędrowaliśmy Głównym Szlakiem Świętokrzyskim ze Św. Katarzyny 
przez Łysicę na Łysą Górę i do Trzcianki. Na najwyższym szczycie Gór Świętokrzyskich (Łysi
ca) nowi członkowie naszego Koła otrzymali legitymacje członkowskie.

Pokonując szlaki turystyczne udało nam się zdobyć odznakę turystyczną GOT PTT „Ku 
Wierchom”.

Jesteśmy dumni z faktu, iż należymy do Koła. Członkostwo daje nam wiele możliwości, 
rozwój własnych turystycznych zainteresowań. Wiemy, że można spędzać aktywnie wolny czas, 
a wędrówki górskie są alternatywą dla komputera.

Dziękujemy Prezesowi Remigiuszowi Lichocie za zaszczepienie w nas iskierki wędrownika, 
ciekawe opowieści na szlakach, czuwanie nad naszym bezpieczeństwem i życzliwość.

Agnieszka jedynak
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Zarząd Koła:
356. Prezes: Jedynak Agnieszka, Chrzanów
357. Sekretarz: Szyndler-Salqueiro Joanna, Chrzanów
358. Skarbnik: Kuchta Joanna, Jankowice
359. Członek: Szala Gabriel, Jankowice

Członkowie Koła:
360. Bacia Lilianna,Jankowice
361. BernyJan,Jankowice
362. Butlak Grzegorz, Jankowice
363. Chochel Bartosz, Olszyny
364. Deszcz Zuzanna, Jankowice
365. Głownia Dawid, Olszyny
366. Grudzień Wiktoria, Jankowice
367. Gwóźdź Alicja, Olszyny
368. Janik Dominika, Olszyny
369. Janik Natalia, Olszyny
370. Janik Oliwier, Jankowice
371. Kania Jakub, Jankowice
372. Kaszuba Magdalena, Olszyny
373. Kaszuba Wiktoria, Jankowice

374. Kaszuba Wiktoria Julia, Olszyny
375. Kierczak Izabela,Jankowice
376. Kuchta Iwona, Jankowice
377. Kuchta Paulina, Jankowice
378. Legień Anna, Olszyny
379. Legień Kamil, Olszyny
380. Matusiak Dominika, Jankowice
381. Nowak Wojciech, Jankowice
382. Sojka Karol, Olszyny
383. Szot Wiktoria, Jankowice
384. Święcicki Bartłomiej, Olszyny
385. Urbańczyk Dawid, Olszyny
386. Warszawska Hanna, Olszyny
387. Zastawna Klaudia, Jankowice

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 2016 młodzież ze Szkolnego Koła Krajoznawczego Polskiego Towarzystwa Ta
trzańskiego przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Libiążu w 2016 r. aktywnie uczestniczyła 
w akcjach ekologicznych. Braliśmy udział w zorganizowanej po raz czwarty ekologicznej akcji 
sadzenia drzew na terenie Powiatu Chrzanowskiego (2.04) oraz sprzątaniu szlaków w rejonie 
Klimczoka (23.04) i Babiej Góry (21.05) w ramach akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2016”.

Ponadto członkowie Koła uczestniczyli w VI Powiatowym Rajdzie na Orientację (22.03) 
w rejonie Żelatowej. W ciągu 2016 r. członkowie Szkolnego Koła uczestniczyli w wykładach 
i prelekcjach multimedialnych organizowanych przez PTT w Chrzanowie.

Halina Gwó^d^

Zarząd Koła:
388. Prezes: Gwóźdź Halina, Libiąż
389. Sekretarz: Boroń Małgorzata, Libiąż
390. Skarbnik: Duda Dawid, Libiąż

Członkowie Koła:
391. Augustyniak Konrad, Libiąż
392. Balon Emilia, Libiąż
393. Baran Wiktoria, Libiąż
394. Bojanowicz Matylda, Libiąż
395. Bojda Dawid, Libiąż
396. Borowna Kamila, Libiąż
397. Chandzlik Jakub, Gromiec

398. Cholewa Szymon, Libiąż
399. Cyktor Jakub, Chełmek
400. Dec Aleksandra, Libiąż
401. Dekarz Dawid, Libiąż
402. Domanus Marek, Libiąż
403. Domanus Renata, Libiąż
404. Dunaj Anna, Libiąż
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SKK PTT przy ZSzOI w Libiążu w czasie sprzątania Magury i Klimczoka w Beskidzie Śląskim, 23 kwietnia 2016 r. 
(fot. Remigiusz Lichota)

405. Dziedzic Laura, Libiąż
406. Frosik Paulina, Libiąż
407. Gaj Gabriela, Libiąż
408. Gawlik Zofia, Libiąż
409. Głąb Gabriela, Żarki
410. Głogowska Jagoda, Libiąż
411. Głuch Oliwia, Libiąż
412. Gwoździewicz Adrian, Libiąż
413. Gwóźdź Agata, Libiąż
414. Klimczak Justyna, Libiąż
415. Klimczak Natalia, Libiąż
416. Kosowski Patryk, Libiąż
417. Kostrzewa Łucja, Libiąż
418. Krajnik Weronika, Libiąż
419. Kruczek Klaudia, Libiąż
420. Kuras Justyna, Libiąż
421. Lipka Michał, Libiąż
422. Majcherek Angelika, Libiąż
423. Malisz Mateusz, Libiąż
424. Neuman Weronika, Libiąż
425. Nędza Anna, Libiąż

426. Nowak Daria, Libiąż
427. Nowak Łukasz, Libiąż
428. Olszewska Karolina, Libiąż
429. Paleczny Wiktor, Libiąż
430. Paterak Weronika, Libiąż
431. Pawłowska Wiktoria, Żarki
432. Plewnia Miłosz, Libiąż
433. Starzec Piotr, Libiąż
434. Strugacz Adrian, Libiąż
435. Syrokosz Dalia, Libiąż
436. Szczepanek Kornel, Libiąż
437. Szczepanik Kinga, Libiąż
438. Szemiot Dawid, Libiąż
439. Śreniawska Wiktoria, Libiąż
440. Świątek Aleksandra, Libiąż
441. Tokarz Oliwia, Libiąż
442. Wierzbic Katarzyna, Libiąż
443. Wikar Damian, Libiąż
444. Wojtaś Konrad, Libiąż
445. Żak Oliwia, Libiąż



Młodzieżowe Koło Krajoznawcze PTT przy Domu 
Kultury w Myślachowicach
opiekun: Małgorzata Wojtkowska, e-mail: gohawoj@gmail.com
adres Kola: Dom Kultury w Myślachowicach, 32-543 Myślachowice, ul. Trzebińska
tel. kom.: 506-749-551 (Małgorzata Wojtkowska)

W ramach działalności Młodzieżowego Koła Krajoznawczego PTT przy Domu Kultury w My
ślachowicach wędrowaliśmy po szlakach Beskidu Małego.

26 lipca 2016 r. w wycieczce z Przełęczy Kocierskiej do Rzyk-Jagódek wzięło udział 21 osób 
pod opieką prezesa chrzanowskiego PTT i pracownika Domu Kultury Małgorzaty Wojtkow- 
skiej. Druga z wycieczek po Beskidzie Małym z Ponikwi do Krzeszowa Górnego miała miejsce 
9 sierpnia 2016 r. Na wycieczkę pojechało 13 dzieci ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 
Opiekę merytoryczną i przewodnicką sprawował prezes Oddziału Remigiusz Lichota wraz 
z pracownikiem Domu Kultury w Myślachowicach.

W VII Powiatowym Rajdzie na Orientację (22.09) udział wzięło ośmiu członków Koła: 
Oskar Gwizdała, Patryk Cyran, Karolina Cogiel, Łukasz Cogiel, Magdalena Staroń, Milena 
Radiak, Michał Cyran i Edyta Banasiak wraz z opiekunkąjolą Dubiel. Tym razem nie udało się 
zdobyć pucharu. Trasę wyznaczono w okolicach lasów Stelli. Młodzież zgodnie przyznała, że 
tegoroczna trasa była trudna.

Dwie gimnazjalistki wzięły udział w V Powiatowym Konkursie Wiedzy o Górach „Beskid 
Mały” (17.11), który odbywał się w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie. Mimo, 
iż nie uzyskały wysokiej punktacji na teście, Magda Staroń i Julia Drabik wróciły zadowolone, 
bo udało im się wygrać nagrody losowane po konkursie.

Małgorzata Wojtkowska

Zarząd Koła:
446. Prezes: Wojtkowska Małgorzata, Trzebinia
447. Sekretarz: Kaczara Katarzyna, Myślachowice
448. Skarbnik: Muskała Jolanta, Myślachowice

Członkowie Koła:
449. Bandzarewicz Dawid, Myślachowice
450. Brzózka Natalia, Myślachowice
451. Ciołczyk Filip, Myślachowice
452. Cogiel Karolina, Myślachowice
453. Cogiel Łukasz, Myślachowice
454. Cyran Michał, Myślachowice
455. Dąbek Daria, Myślachowice
456. Dąbek Kornelia, Myślachowice
457. Dębiec Julia, Myślachowice
458. Dobosz Dominik, Myślachowice
459. Drabik Julia, Myślachowice
460. Fila Zuzanna, Myślachowice
461. Gałecki Jakub, Myślachowice
462. Gąsior Wiktoria, Myślachowice
463. Gwizdała Oskar, Myślachowice

464. Jerdonek Mateusz, Myślachowice
465. Jochymek Natalia, Myślachowice
466. Kania Konrad, Myślachowice
467. Kowal Karolina, Myślachowice
468. Kuchta Kamila, Ostra Góra
469. Lasoń Angelika, Myślachowice
470. Lasoń Bartosz, Myślachowice
471. Marcela Wojciech, Myślachowice
472. Markiewicz Mateusz, Myślachowice
473. Mueller Natalia, Myślachowice
474. Pająk Dawid, Myślachowice
475. Saczka Aleksander, Myślachowice
476. Uroda Hubert, Myślachowice
477. Warzocha Jakub, Myślachowice

mailto:gohawoj@gmail.com
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MKK PTT przy Domu Kultury w Myślachowicach przed Diabelskim Oknem w Beskidzie Małym, 26 lipca 2016 r. 
(fot. Remigiusz Lichota)

Szkolne Koło Krajoznawcze PTT przy Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
opiekun: Edyta Gut-Pląder, e-mail: emplader@neosttada.pl
adres Koła: 32-540 Trzebinia, ul. Krakowska 12
tel. kom.: 500-695-905 (Edyta Gut-Pląder)

-wwiiunii wiwujjn.iwi.nl ui nu aii^ mm. i

Rok 2016 był piątym rokiem działalności Szkolnego Kola Krajoznawczego PTT przy Zespole 
Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini. Choć liczy ono 20 członków, w organizowa
nych wycieczkach oraz prelekcjach biorą udział wszyscy chętni uczniowie i nauczyciele.

22 marca 2016 r. odbył się VI Powiatowy Rajd na Orientację, w którym nasze Koło zajęło 
I miejsce drużynowo. W kategorii indywidualnej szkół ponadgimnazjalnych Kamil Legięć i Mate
usz Pucuła zajęli I miejsca, Magdalena Piegza i Patryk Głowacz ukończyli zmagania na III miejscu.

17 kwietnia 2016 r. odbyła się wycieczka rowerowa do Doliny Chochołowskiej pod opieką 
Joanny Kulawik. 4 czerwca 2016 r. członkowie koła uczestniczyli w Rajdzie Ekologicznym 
połączonym z akcją „Sprzątamy Beskidy z PTT”, podczas którego drużyna naszego Koła 
otrzymała statuetkę i wyróżnienie. Członkowie koła uczestniczyli również w wycieczce przed
miotowo-turystycznej na Targi Turystyczne ITB w Berlinie, połączone ze zwiedzaniem miasta 
w dniach 11-12 marca 2016 r.

22 września 2016 r. członkowie koła aktywnie uczestniczyli w VII Powiatowym Rajdzie 
na Orientację, w którym ponownie zajęliśmy I miejsce w kategorii drużynowej. Indywidualnie, 
członkowie Koła zdobyli II (Kamil Legięć i Mateusz Pucuła) i III miejsce (Bartłomiej Kierc 
i Mateusz Oczkowski).

17 listopada 2016 r. członkowie koła brali udział w zorganizowanym przez PTT w Chrza
nowie V Powiatowym Konkursie Wiedzy o Górach „Beskid Mały”, w którym członek nasze
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go koła, Kamil Kaczka, uczeń klasy IB ZSECH, zdobył 1 miejsce w kategorii indywidualnej, 
a drużynowo uplasowaliśmy się na II miejscu.

Aktywnie uczestniczyliśmy także w wystawach i prelekcjach. Członkowie koła pomagali 
w przygotowaniu wystawy fotografii z podróży po Azji J. Kruczka. W dniu 20 października 
Szkolne Koło gościło absolwenta turystyki Wojciecha Głucha, który przedstawił uczniom al
ternatywne sposoby podróżowania tanimi liniami lotniczymi. 2 listopada 2016 r. Szkolne Koło 
gościło zaprzyjaźnionego podróżnika Mirona Milcorza, który barwnie opowiadał o swojej wy
prawie po górach Uralu. Od stycznia do końca marca oraz od października do końca grudnia 
odbywały się prelekcje organizowane przez Oddział PTT w Chrzanowie, w których indywidu
alnie uczestniczyli członkowie naszego Koła.

Edyta Gut-Pląder

Zarząd Koła:
478. Prezes: Gut-Pląder Edyta, Libiąż
479. Sekretarz: Kulawik Joanna, Chrzanów
480. Skarbnik: Łucka-Janowska Agnieszka, Trzebinia

Członkowie Koła:
481. Bogomaz Daniel, Chrzanów
482. Celiński Paweł, Trzebinia
483. Dębski Mateusz, Trzebinia
484. Drzyzga Weronika, Trzebinia
485. Gaj Mateusz, Trzebinia
486. Głowacz Patryk, Luszowice
487. Głownia Wiktoria, Bolęcin
488. Hejmej Kamila, Chrzanów
489. Hodorowska Natalia, Chrzanów
490. Jamroż Karolina, Młoszowa
491. Kaczka Kamil, Trzebinia
492. Kaczmarczyk Mariusz, Chrzanów
493. Kapera Sara, Ostrężnica
494. Kaszuba Agnieszka, Babice
495. Kierc Bartłomiej, Trzebinia
496. Klimara Martyna, Czyżówka
497. Klimara Marzena, Czyżówka
498. Kopeć Miłosz, Trzebinia
499. Kosobudzka Magdalena, Myślachowice
500. Kosowska Klaudia, Jankowice
501. Legięć Kamil, Chrzanów
502. Likus Adam, Zagórze
503. Małocha Rafał, Trzebinia
504. Michalski Denis, Jankowice

505. Mocała Kinga, Chrzanów
506. Niedzielska Anna, Trzebinia
507. Niewiadomska Weronika, Chrzanów
508. Pasierbek Karolina, Poręba Żegoty
509. Pękala Paulina, Młoszowa
510. Piegza Magdalena, Olszyny
511. Płonkowska Martyna, Chrzanów
512. Pomarańska Sylwia, Chrzanów
513. Prostak Gabriela, Chrzanów
514. Pucuła Mateusz, Chrzanów
515. Puda Kamila, Ostrężnica
516. Sałaszewska Natalia, Libiąż
517. Siemek Andrzej, Młoszowa
518, Szpila Iwona, Trzebinia
519. Śliwa Aleksandra, Chrzanów
520. Święch Barbara, Chrzanów
521. Wanat Iwona, Trzebinia
522. Warzecha Aldona, Nieporaz
523. Węgrzyn Kacper, Chrzanów
524. Woskowicz Gabriela, Kwaczała
525. Wróbel Patrycjusz, Jaworzno
526. Żemła Sylwia, Bolęcin
527. Zglejszewska Magdalena, Trzebinia
528. Żak Aleksandra, Chrzanów

SKK PTT przy ZSECh w Trzebini na VI Powiatowym Rajdzie na Orientację, 16 października 2016 r. (fot. Janusz Kołacz)
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Oddział Dębliński PTT 
im. Augusta Sochackiego 
prezes: Krzysztof Karbowski
adres Oddziału: 08-530 Dęblin, ul. Warszawska 60
tel. kom.: 720-085-040, 696-399-768 (Krzysztof Karbowski) 
e-mail Oddziału: pttdeblin@wp.pl

Oddział Dębliński PTT im. Augusta Sochackiego w 2016 r. prowadził ustabilizowaną, działal
ność na różnych polach krajoznawstwa i turystyki. Obok imprez krajoznawczo-turystycznych 
zorganizował również imprezy okolicznościowe, patriotyczne i regionalne. Podejmował nadal 
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 2016 r. kadra programowa Oddziału Dęblińskiego PTT rozbudzała w środowisku dę
blińskim 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, odznak turystyczno-krajoznawczych PTT oraz 
innych odznak krajoznawczych.

Głównymi imprezami krajoznawczo-turystycznymi Oddziału Dęblińskiego PTT w 2016 r. 
były: Dębliński Dzień Wróbla, Dębliński Dzień 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 tych imprez dębliński PTT prowadził m.in. 
upamiętnienie 75. rocznicy śmierci patrona Oddziału Dęblińskiego PTT doktora Augusta So
chackiego i 110. rocznicę urodzin jego syna por. inż. Zygmunta Sochackiego — zamordowanego 
przez sowieckie NKW w Charkowie w 1940 r.

W 2016 r. Oddział Dębliński PTT zorganizował również piesze wycieczki górskie: w Be
skidach, Górach Świętokrzyskich, Górach Ceraunian (Albania), Górach Troodos (Cypr) oraz 
piesze wycieczki nizinne w południowej części Doliny Środkowej Wisły i w Pradolinie Wieprza.

Dębliński PTT zorganizował też wycieczki rowerowe: w Beskidzie Niskim; na Pojezierzu 
Iławskim, Pojezierzu Brodnickim i Pojezierzu Chełmińskim; w Dolinie Dolnego Sanu, na Rów
ninie Biłgorajskiej i Roztoczu Środkowym; na Roztoczu Środkowym i w Padole Zamojskim; 
w Dolinie Środkowej Wisły i Wysoczyźnie Żelechowskiej; na Pogórzu Chełmskim, na Dziale 
Grabowieckim i w Padole Zamojskim; na Wysoczyźnie Leszczyńskiej; w Dolinie Środkowej 
Wisły; na Wysoczyźnie Lubartowskiej.

Oddział Dębliński PTT zorganizował także wycieczki autokarowe w Dolinie Środkowej 
Wisły; na Równinie Kozienickiej; na Wysoczyźnie Żelechowskiej i Równinie Łukowskiej. Po

297

mailto:pttdeblin@wp.pl


nadto Oddział Dębliński PTT zorganizował w Dęblinie uroczystości patriotyczne. W dniu 
1 marca 2016 r. kościele p.w. Świętego Piusa V odbyły się I Miejskie Obchody Narodowego 
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Była uroczysta msza święta, emisja kilku filmów poświę
conych „Żołnierzom Wyklętym”, deklamacja wierszy patriotycznych oraz apel pamięci. W uro
czystościach wziął udział senator RP Stanisław Gogacz.

W dniu 13 kwietnia 2016 r. Oddział Dębliński PTT zorganizował kolejny raz uroczystości 
z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Najpierw w dolnym kościele p.w. Świętego 
Piusa V Papieża odprawiona została msza święta w intencji „Ofiar Zbrodni Katyńskiej”, Sy
biraków oraz śp. Augusta Sochackiego - patrona dęblińskiego PTT i jego syna śp. por. inż. 
Zygmunta Sochackiego. Następnie odbyła się emisja okolicznościowego filmu. Na zakończenie 
była uroczysta zbiórka na dziedzińcu przed frontem budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z pa
miątkową tablicą ku czci hm Janiny Tyszkiewicz komendantki Hufca Żeńskiego ZHP w Irenie 
- Dęblinie i dęblińskich nauczycieli zamordowanych przez Niemców podczas okupacji oraz 
przed „Dębem Pamięci” i pamiątkową tablicą ku czci por. inż. Zygmunta Sochackiego.

W ramach ochrony i promocji dziedzictwa przyrodniczego prowadzonej w 2016 r., Oddział 
Dębliński PTT podjął w lutym kampanię promocyjną na rzecz dębu „Bolko” - rosnącego 
w Hniszowie nad Bugiem w międzynarodowym plebiscycie na Europejskie Drzewo Roku 2016. 
Ponadto prezes dęblińskiego PTT Krzysztof Karbowski reprezentował Polskie Towarzystwo 
Tatrzańskie, w ogólnopolskiej inauguracji 14. edycji „Święta Drzewa”, która odbyła się w dniu 
10 października 2016 r. w Warszawie na Polu Mokotowskim oraz w Bibliotece Narodowej, pod 
hasłem „Święto Drzewa wśród pól”.

W 2016 r. Oddział Dębliński PTT podjął również lokalnie działania w zakresie ochrony 
i promocji dziedzictwa przyrodniczego. W dniu 21 marca 2016 r., w Światowy Dzień Ziemi 
i Międzynarodowy Dzień Wróbla, Oddział Dębliński PTT wraz z Miejskim Domem Kultury 
i Miejską Biblioteką Publiczną w Dęblinie zorganizował po raz siódmy dębliński dzień tego 
ginącego ptaka. W programie imprezy był XIX Złaz „Topienie Marzanny”, konkurs marzann, 
rozstrzygnięcie V Konkursu Poetyckiego na wiersz o tematyce ochrony przyrody i na wiersz 
o wróblu oraz etnograficzna lekcja edukacyjna - przeprowadzona przez pracownika Muzeum 
Wsi Radomskiej, a także obrzęd pożegnania zimy i powitania wiosny. W dniu 19 czerwca 2016 
r. Oddział Dębliński PTT zorganizował wspólnie z Miejskim Domem Kultury i Miejską Bi
blioteką Publiczną w Dęblinie VII Dębliński Dzień Zrównoważonego Transportu. W ramach 
tej imprezy towarzyszącej Dniom Dęblina odbył się VII Dębliński Rajd Rowerowy i XXXVII 
Rajd Przyjaciół Dęblina.

Uczestnikami imprez i uroczystości zorganizowanych w 2016 r. przez Oddział Dębliński 
PTT, obok członków dęblińskiego PTT byli również uczniowie dęblińskich szkól: podstawo
wych (nr 2, nr 3, nr 4, nr 5), gimnazjów (nr 1, nr 2, nr 3), Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 1 i nr 2 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego; członkowie 
Grupy Patriotyczny Dęblin, Klubu Seniora w Dęblinie, Oddziału Puławsko-Dęblińskiego 
Związku Sybiraków, Oddziału w Puławach Związku Strzeleckiego, 13. Świętokrzyskiego Kor
pusu Drużyn Strzeleckich, Uczniowskiego Klubu Szkolnego „Czwórka” w Dęblinie; harcerze 
1. Dęblińskiej Drużyny Harcerzy ZHR; kombatanci Światowego Związku Żołnierzy AK z Dę
blina, Puław, Ryk i Warszawy.

W 2016 r. Oddział Dębliński PTT przystąpił do przypadających w 2017 r. obchodów Roku 
Rzeki Wisły zgłaszając do ogólnopolskiego programu RRW '2017 lokalne działania w zakresie 

„ekologia i natura” oraz „rekreacja i turystyka”. Ponadto prezes Krzysztof Karbowski w dniu 
17 września 2016 r. w Warszawie wziął udział w IX. Ogólnopolskim Spotkaniu Koordynacyj
nym Roku Rzeki Wisły '2017, podczas którego zaprezentował imprezy, które dębliński PTT 
zamierza zorganizować w 2017 r. ramach obchodów RRW; rozpropagował w skali kraju ak
cję obwieszczenia rozpoczęcia Roku Rzeki Wisły „Wici na Wiśle” - wyznaczoną na dzień 19 
października 2016 r.; w dniu 19 października 2016 r. w Toruniu reprezentował Polskie Towa
rzystwo Tatrzańskie w Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Rzeki Wisły; spowodował podjęcie
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Podczas XXXVII Rajdu Przyjaciół Dęblina, 19.06.2016 r. (fot. D. Sadurska)

w dniu 29 listopada 2016 r. przez Radę Miasta Dęblin uchwały Nr XXXIV/196/2016 w sprawie 
ustanowienia roku 2017, Rokiem Rzeki Wisły - popierającej inicjatywę Społecznego Komitetu 
Obchodów Roku Rzeki Wisły w tej sprawie; w dniu 4 grudnia 2016 r. w Ulanowie wraz z człon
kiem Zarządu Oddziału Dęblińskiego PTT Pawiem Przewłockim wziął udział w obchodach 
25-lecia Bractwa Flisackiego — inaugurujących Rok Rzeki Wisły wśród ulanowskich flisaków.

W ramach współpracy Oddziału Dęblińskiego PTT z Zarządem Głównym PTT prezes dę
blińskiego PTT Krzysztof Karbowski oraz członek Zarządu Paweł Przewłocki w dniu 23 stycz
nia 2016 r. wzięli udział w ósmym posiedzeniu ZG PTT IX kadencji. W 2016 r. Zarząd Główny 
PTT na wniosek Komisji ds. Odznaczeń i Członkostwa Honorowego ZG PTT, uhonorował 
Oddział Dębliński PTT Złotą Honorową Odznaką PTT z „Kosówką”. Ponadto dwóm człon
kom dęblińskiego PTT: Robertowi Chmurze i Pawłowi Wojdatowi, Prezydent RP na wniosek 
Prezesa PTT przyznał Srebrne Krzyże Zasługi.

W 2016 r. Oddział Dębliński PTT prowadził owocną współpracę m. in. z dęblińskim sa
morządem, dyrekcjami dęblińskim szkół, Miejską Biblioteką Publiczną i Miejskim Domem 
Kultury w Dęblinie, Grupą Patriotyczny Dęblin, Kołem Światowego Związku Żołnierzy AK 
w Rykach, Oddziałem Puławsko-Dęblińskim Związku Sybiraków, 1. Dęblińską Drużyną Har
cerzy ZHR, 13. Świętokrzyskim Korpusem Drużyn Strzeleckich oraz Społecznym Komitetem 
Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017 r. i Fundacją Rzeki Wisły w Warszawie.

Ponadto w ramach współpracy z lokalnym samorządem na wniosek Oddziału Dęblińskiego 
PTT — z inicjatywy prezesa dęblińskiego PTT Krzysztofa Karbowskiego, Rada Miasta Dęblin 
uchwałąNr XXIX/180/2016 r. z dnia 9 września 2016 r. nadała pośmiertnie tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Dęblin dla śp. doktora Andrzeja Haase - zasłużonego dla turystyki, byłego 
członka Oddziału PTT w Zakopanem.

Oddział Dębliński PTT w 2016 r. liczył 73. członków z opłaconymi składkami. Mimo, że 
w 2016 r. jedna osoba wstąpiła do dęblińskiego PTT, to jednak przed upływem 2016 r. liczba 
członków zmalała o jedną osobę, w wyniku jej śmierci.
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Posiedzenia Zarządu oraz spotkania członków i sympatyków Oddziału Dęblińskiego PTT 
odbywają się w pierwszą środę miesiąca, a także według potrzeb w Ratuszu Miejskim przy ulicy 
Rynek 12, w Dęblinie.

W 2016 r. władze Oddziału Dęblińskiego PTT — wybrane w dniu 28 października 2013 r., 
działały w niezmiennym składzie do dnia 8 czerwca 2016 r. Następnie do końca roku pracowały 
w nowym składzie wybranym podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Dębliń
skiego PTT. Prezesem na kolejną kadencję został wybrany Krzysztof Karbowski.

Delegatami dęblińskiego PTT na X Zjazd Delegatów PTT, który odbył się w Zakopanem, 
w dniach 11-12 czerwca 2016 r. oraz Nadzwyczajne Zjazdy Delegatów PTT w X kadencji, wy
branymi w dniu 8 czerwca 2016 r. również podczas Walnego Zgromadzenia Członków Od
działu Dęblińskiego PTT, zostali: Robert Chmura, Krzysztof Karbowski, Mirosław Michaluk, 
Paweł Przewłocki, Stanisław Sadurski, natomiast ich zastępcami: Leszek Kalbarczyk i Tomasz 
Przewłocki.

Kr%ys%tofKarbowski

Zarząd Oddziału:
2. Prezes: Karbowski Krzysztof
3. Wiceprezes: Chmura Robert
4. Sekretarz: Sadurski Stanisław
5. Skarbnik: Kalbarczyk Leszek
6. Członek: Przewłocki Paweł

Komisja Rewizyjna:
7. Przewodniczący: Michoński Jan
8. Z-ca przewodniczącego: Gaduła Barbara
9. Sekretarz: Sałkiewicz Barbara

Sąd Koleżeński:
9. Przewodnicząca: Banaszek Maria
11. Z-ca przewodniczącej: Zawadzka Janina
12. Sekretarz: Ługowska Stanisława

Członkowie Oddziału:

Według stanu na 31 grudnia 2016 r. Oddział Dębliński PTT liczy 72 członków.



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)

W 2016 r. Oddział PTT w Jaworznie kontynuował szesnasty rok działalności statutowej, organi
zując przede wszystkim górskie wycieczki turystyczno-krajoznawcze, głównie dla mieszkańców 
miasta Jaworzna, ale także wernisaże, wystawy i prelekcje o tematyce górskiej. Na koniec roku 
Oddział liczył 65 członków.

PTT Oddział Jaworzno ma osobowość prawną (KRS nr 0000068103) i status organizacji 
pożytku publicznego. Posiada biuro w centrum Jaworzna przy ul. Grunwaldzkiej 35, w którym 
pełnione są dyżury członków Zarządu, a także odbywają się spotkania członków Towarzystwa. 
Przed budynkiem biura znajduje się gablota informacyjna naszego Oddziału.

Oddział prowadzi własną stronę internetową www.jaworzno.ptt.org.pl z pełną informacją 
o planowanych i organizowanych imprezach naszego Oddziału i Zarządu Głównego PTT.

W 2016 roku zorganizowaliśmy 20 wycieczek górskich, w tym 17 jednodniowych i po jed
nej: 10-dniowej (Alpy Julijskie), 5-dniowej (góry Słowacji) i 3-dniowej (Góry Stołowe). Łącznie 
w 32 dniach górskich wzięło udział 297 osób.

Podczas wycieczek w 2016 roku odwiedziliśmy następuje pasma górskie w Polsce: Beskid 
Śląski, Beskid Żywiecki, Pieniny, Góry Opawskie, Tatry Wysokie, Tatry Zachodnie i Góry Sto
łowe (po 1).

W górach Słowacji odbyły się wycieczki: w Tatry Wysokie — 3, na Spiską Magurę, w Góry 
Choczańskie, na Wielką i Małą Fatrę, w Nizke Tatry, Sulowskie Wierchy, Góry Wołowskie 
Słowacki Kras (5-dniowa) - po 1.

W górach Słowenii zorganizowaliśmy 10-dniową wycieczkę w Alpy Julijskie, której uczest
nicy zdobyli m.in. najwyższy szczyt tego kraju - Triglav.

Z powyższych wycieczek 15 było dofinansowanych kwotą 8500 zł przez Prezydenta Miasta 
Jaworzna w ramach realizacji zadania publicznego „W góry wędrujmy z PTT”. Pozostałe koszty 
wycieczek pokrywane były ze składek uczestników, środków własnych, z uzyskanych odpisów 
1% podatku od osób cywilnych i z pracy wolontariuszy.

Członkowie naszego Oddziału zdobywali górskie odznaki GOT PTT. Przy Oddziale dzia
ła komisja weryfikacyjna tych odznak. Nasi członkowie brali także udział w wycieczkach i pre
lekcjach organizowanych przez inne Oddziały i ZG PTT.

Nasz Oddział współpracuje z Zarządem Głównym PTT. Podczas X Zjazdu Delegatów 
PTT Andrzej Ślusarczyk został wybrany członkiem Zarządu Głównego, Grażyna Piotrowska - 
członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej, a Józef Bernisz - członkiem Głównego Sądu Kole
żeńskiego.
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Na Rysach (fot. Sebastian Łasaj)

wwwjawonno.ntt.o<SD'

f
16 marca 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym wy

brano nowy Zarząd PTT Oddział Jaworzno, w składzie jak niżej.

Andrzej Ślusarczyk

Zarząd Oddziału:
2. Prezes: Ślusarczyk Andrzej, techn. mechanik, Jaworzno
3. Wiceprezes: Cieślawski Jerzy, inż. elektryk, Jaworzno
4. Sekretarz: Szałyga Monika, ochr, śr., Jaworzno
5. Skarbnik: Drabiec Arletta, inż. sanit., Jaworzno
6. Członek: Bernisz Józef, techn. energetyk, Jaworzno
7. Członek: Łasaj Sebastian, informatyk, Jaworzno

Komisja Rewizyjna:
8. Przewodniczący: Piotrowska Grażyna, psycholog, Jaworzno
9. Sekretarz: Frączek Ryszard, techn. mechanik, Jaworzno
9. Członek: Lower Henryka, księgowa, Jaworzno

Sąd Koleżeński:
11. Przewodnicząca: Kuźniak Bożena, lekarz med., Jaworzno
12. Członek: Haręza Zygmunt, techn. elektryk, Jaworzno

Członkowie Oddziału:
12. Bartyzel Klemens, techn. budowlaniec, Jaworzno
13. Bernisz Józef, techn., energetyk, Jaworzno
14. Chmielewski Zygmunt, lekarz stomatolog, Jaworzno
15. Chwastek Urszula, ekonomista, Jaworzno
16. Czarny Marcel, uczeń, Jaworzno
17. Czarny Mariusz, górnik, Jaworzno
18. Czarny Marzena, archiwista, Jaworzno
19. Drabiec Arletta, inż. sanit., Jaworzno
20. Dworak Elżbieta, sprzedawca, Jaworzno
21. Fuja Józefa, prawnik, 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. Kral Agata, inż. zootechnik, Jaworzno
28. Kral Magdalena, informatyk, Jaworzno
29. Kral Wojciech, inż.mechanik, Jaworzno
30. Kuźniak Mirosława, lekarz, Jaworzno
31. Maciejowski Zenon, techn. górnictwa, Jaworzno
32. Majewska Helena, pedagog, Krzeszowice
33. Mirowska Marzena, ekonomista, Jaworzno
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34. Nyszkiewicz Joanna, ekonomista, Jaworzno
35. Olczyk Piotr, techn. górnictwa, Katowice
36. Oleksiak Elżbieta, pielęgniarka, Jaworzno
37. Otrębska Jadwiga, pedagog, Jaworzno
38. Owczarek Bożena, pielęgniarka, Jaworzno
39. Owczarek Jan, brukarz, Jaworzno
40. Pabijan Agnieszka, pedagog, Jaworzno
41. Pałka Marcin, mechanik, Jaworzno
42. Pantoł Marta, ekonomista, Jaworzno
43. Patrzałek Krzysztof, techn. elektryk, Jaworzno
44. Pawelec Grzegorz inż. energetyk, Jaworzno
45. Potok Anna, ekonomista Jaworzno
46. Rapalska Barbara, przewodnik, Jaworzno
47. Rapalska Monika, chemik, Jaworzno
48. Romańska Danuta,, Jaworzno
49. Rybak Jan, technolog, Jaworzno
50. Rysula Piotr, techn.. elektryk, Jaworzno
51. Sędor Krystyna politolog, Jaworzno
52. Sędor Tomasz, pracownik turystyki, Jaworzno
53. Sośnierz Dariusz, inspektor, Jaworzno
54. Stachura Wiesław, techn. elektryk, Jaworzno
55. Sudujko Jerzy, techn. mech., Jaworzno
56. Sudujko Małgorzata, księgowa, Jaworzno
57. Ślęczka Anna, handlowiec, Oświęcim
58. Ślusarczyk Małgorzata, bibliotekarz, Jaworzno
59. Trzaska Aleksander, adwokat, Katowice
60. Wajda Tomasz, techn. elektryk, Jaworzno
61. Walus Antoni, geodeta, Jaworzno
62. Wilk Małgorzata, inż. techniczny, Jaworzno
63. Wilkosz Anna, ekonomista, Jaworzno
64. Wójcik Mariusz,inż. informatyk, Jaworzno
65. Wójcik Piotr, inż. elektryk, Jaworzno



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

Krakowski Oddział PTT prowadzi działalność pod hasłem „Góry w kulturze, nauce, na szlaku” 
starając się przybliżyć swoim członkom oraz sympatykom tematykę górską w wielu aspektach. 
Oddział prowadził regularne spotkania prelekcyjne w zaprzyjaźnionym klubie „Wręga” na kra
kowskim Kazimierzu. Odbyło się 7 slajdowisk na tematy górskie i podróżnicze. Prelegentami 
były osoby związane z górami, członkowie Oddziału, a także zaproszeni prelegenci. Spotka
nia cieszyły się zainteresowaniem także wśród osób nie związanych z PTT, czego zasługą jest 
ciekawa tematyka oraz atrakcyjna lokalizacja. Ze względu na trwający w lokalu PTT remont, 
spotkania na Traugutta ograniczone były jedynie do spotkań Zarządu.

Oddział zorganizował kilka wyjazdów (Beskid Żywiecki, Beskid Wyspowy, Tatry, Beskid 
Mały). Tradycyjnie już organizowano spotkanie sylwestrowe pod hasłem „Sylwester na Szlaku 
z PTT Kraków” — tym razem w stacji turystycznej Oddziału mieszczącej się w schronisku na 
Snieżnicy oraz - wspólnie z Kołem Oświęcim — spotkanie andrzejkowe. Ponadto, członkowie 
Oddziału chętnie uczestniczą w licznych wycieczkach organizowanych przez koła w Balicach 
i w Oświęcimiu.

W styczniu, w willi „Atma” w Zakopanem odbyła się impreza zamykająca obchody Roku 
Tetmajera, w której aktywnie uczestniczyli członkowie Oddziału: dr Antonina Sebesta oraz 
związany z Oddziałem zespół Zielony Szlak. Zespół prowadził dalej działalność koncertową, 
wykonując własne kompozycje do słów Tetmajera. W lipcu nakładem lidera zespołu - Radosła
wa Partyki została wydana płyta „Pozdrowienie”, zawierająca wykonywane w czasie koncertów 
utwory w profesjonalnym, studyjnym opracowaniu. Płyta została zaprezentowana po raz pierw
szy we wrześniu w czasie koncertu w Myślenicach.

W lutym 2016 powołano Szkolne Koło PTT w II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Kra
kowie. Opiekunem koła została nauczycielka geografii, prof. Magdalena Misztalska. Koło 
przyjęło nazwę „Sobieski Sunrise Team”. Działalność swoją rozpoczęło od zorganizowanego 
wspólnie z Oddziałem wyjazdu w Beskid Żywiecki, w czasie którego odbyły się wybory władz 
Koła. Zarząd wspierał także Szkolne Koło przy LO w Myślenicach szczególnie w kwestii orga
nizacji XVIII Młodzieżowego Turnieju Wiedzy o Górach.

W maju odbyło się Walne Zgromadzenie, którego celem był wybór delegatów na Zjazd. 
Wśród delegatów znaleźli się przedstawiciele kół oraz Oddziału. Zgromadzenie przygotowało 
m.in. listę ciekawych merytorycznie wniosków, dotyczących działalności PTT, wydawnictw 
oraz przewodnictwa. Oddział aktywnie uczestniczył w X Zjeździe PTT w Zakopanem. Michał 
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Myśliwiec został wybrany sekretarzem Zjazdu. Barbara Morawska-Nowak oraz Robert Stani
sławski weszli do Zarządu Głównego PTT.

Oddział przechodzi obecnie zmianę pokoleniową. Pojawiają się nowe osoby, które włączają 
się w działalność, a nawet przejmują inicjatywę. W czasie spotkania Zarządu Oddziału w listo
padzie został przygotowany plan spotkań i wycieczek na rok 2017.

Michał Ł. Myśliwiec

Zarząd Oddziału:
1. Prezes: Myśliwiec Michał, informatyk, Myślenice
2. Wiceprezes: Morawska-Nowak Barbara, emeryt, Kraków (członek honorowy PTT)
3. Sekretarz: Kantor Joanna, muzyk, Kraków
4. Skarbnik: Malak Krzysztof, magazynier, Kraków
5. Członek: Frodyma Nikodem, informatyk, Kraków
6. Członek: Kolonko Marcin, astronom, Kraków
7. Członek: Sikorski Maciej Józef, informatyk, Borki
8. Członek: Stanisławski Robert, wojskowy, Kraków

Komisja Rewizyjna:
9. Przewodniczący: Dawidowicz Antoni Leon, prof. matematyk, Kraków
10. Członek: Kozyra Marzena, doktorantka, Kraków
11. Członek: Oleksyn Barbara, prof. chemik, Kraków

Członkowie Oddziału:
12. Adamczak Andrzej, inż. ogrodnik, Kraków
13. Bała Marian, em. chemik, Kraków
14. Blachowska-Kuśmider Irena, em. ekonomista,
15. Bujak-Lenczowska Magdalena, inżynier emeryt, 

Zakopane
16. Ciechanowicz-Rutkowska Maria, em. chemik, Kraków
17. Ciepiela Danuta, krawcowa, Kraków
18. Ciepiela Jerzy, elektromonter, Kraków
19. Ciepiela Patryk, techn. elektronik, Kraków
20. Cieślewicz Alicja, emeryt, Kraków
21. Cieślewicz Wincenty, emeryt, Kraków (członek 

honorowy PTT)
22. Czerwińska Maria, lekarz, Kraków
23. Depta Łukasz, geograf, Kraków
24. Gacek Szczepan, ksiądz, Gliczarów Górny 

(^marł 3.01.2017)
25. Gaś Marta, studentka, Skierniewice
26. Gaś Wojciech, emeryt, Skierniewice
27. Gębski Stanisław, rencista, Gdańsk
28. Główka Czesław, urzędnik państw., Skierniewice
29. Hałas Tadeusz, prawnik, Sanok
30. Jerominow Piotr, funkcjonariusz ochrony, Olsztyn
31. Kałkowski Zbysław, em. inż. konstruktor, Kraków
32. Karmowska Joanna, ekonomista, Kraków
33. Kiernicka Edyta, pracownik administracji szkolnej, 

Kraków
34. Klecha Rafał, inżynier budown., Kraków
35. Krzywicka (Baran) Joanna, historyk, Kraków
36. Kuczyński Jerzy, em. naucz, akad., Lublin
37. Kuśmider Andrzej, em. ekonomista, Włocławek
38. Lechwar Marian, inż. mechanik, Kraków
39. Lenczowski Adam, em. geodeta, Zakopane
40. Lewicki Ziemowit, prawnik, Kraków
41. Maciejewski Stefan, redaktor, Kraków (członek 

honorowy PTT)
42. Malak Elżbieta, st. specjał. PKP, Kraków
43. Mendys Agata, dr fizyki, Kraków
44. Mękarska Małgorzata, romanistka, Wrocław
45. Mękarski Michał, student, Wrocław

46. Michalska-Trębacz Beata, doktorantka, Kraków
47. Mikuliński Szymon, archeolog, Kraków
48. Mirek Zbigniew, profesor botanik, Kraków (członek 

honorowy PTT)
49. Misztalska Magdalena, nauczycielka, Kraków
50. Negrey Maciej, kompozytor, Kraków
51. Nieckarz Zenon, dr geograf, Kraków
52. Niewodniczański Jerzy, em. prof. fizyk, Kraków
53. Nosek Anna, em. kierowca, Kraków
54. Onderka Bogusław, dr fizyk, Kraków
55. Orzechowska Jadwiga, nauczycielka, Kraków
56. Orzechowski Tomasz, informatyk, Kraków
57. Orzechowska Anna, uczennica, Kraków
58. Orzechowski Paweł, uczeń, Kraków
59. Ostafin Justyna, redaktor, Kraków
60. Pile Andrzej, prof. farmakolog, Kraków
61. Posmyk Grzegorz, mgr inżynier, Zabrze
62. Pośpiech Dorota, księgowa, Jarosław
63. Rogowski Ludwik, em. elektroenergetyk, Kraków
64. Ronikier Michał, dr botanik, Kraków
65. Różalski Krzysztof, trener, Lublin
66. Rudziński Ryszard, em. lekarz, Kraków
67. Rumian Jan, architekt, Kraków
68. Rumian Paweł, fizyk, 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. Sebesta Antonina, em. naucz, akad., Myślenice
74. Słota Andrzej, em. technik mechanik, Kraków
75. Skrzyński Andrzej, em. ekonomista, Kraków
76. Sobota Jarosław, b.d., Wrocław
77. Stecki Bogusław ,emeryt, Międzylesie
78. Stefański Marek, em. dr inż. górnik, Genewa 

(Szwajcaria)
79. Tatuśko Joanna, specjalista ds. obsługi klienta, Lubin
80. van Marcke de Lumen Marian, elektronik, Toruń
81. Wajnhold Barbara, dr fizyki, Warszawa
82. Węgrzyn Michał, botanik, Kraków
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Wycieczka na Wielki Kopieniec, 16 kwietnia 2016 r. (fot. archiwum PTT O/Kraków)

83. Witkowska Zofia, emerytka, Kraków
84. Zalasiński Jerzy Leszek, em. dr leśnik, Kraków
85. Zaleska Barbara, em. chemik, Kraków
86. Zaręba Lech, prac, nauk., Rzeszów
Zmarli:
Siermontowski .Aleksander, em. in^. konstruktor, Kraków
Wasilewski Stanisław, em. bibliotekarzy Toruń/Warszawa

87. Zwierzchowski Dariusz, rencista, Piaski Duchowne
88. Żywiecka Aleksandra, nauczycielka, Kraków
89. Żywiecka Małgorzata, uczennica, Kraków
90. Żywiecki Andrzej, sprzedawca, Kraków

Koło PTT przy JW 4658 w Balicach
prezes: Robert Stanisławski, e-mail: robstan@go2.pl
adres korespondencyjny: Koło PTT przy JW 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 piątym roku swojego istnienia Koło prowadziło ustabilizowaną działalność, udowadniając, 
że zaproponowane wycieczki cieszą się dużym powodzeniem, o czym świadczy frekwencja na 
poszczególnych wyjazdach.

Na mocy porozumienia z 2013 roku o współpracy między PTT a JW 4658 w „Planie 
Współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Podległych Jednostek Wojsko
wych z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Partnerami Społecznymi w 2016 roku” ujęto 11 
wycieczek turystycznych, pozwoliło to na pozyskanie służbowego autokaru.

Odbyliśmy 10 wycieczek górskich, głównie w Beskidzie Żywieckim, ale także w Pieninach, 
w Beskidzie Sądeckim i Beskidzie Małym. W sezonie zimowym dwie wycieczki miały charakter 
narciarski, a w sezonie letnim już tradycyjnie zorganizowaliśmy obóz wędrowny, tym razem 
w Sudetach, a dokładnie w Karkonoszach.
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■■■■

Na Hali Kamińskiego w trakcie wycieczki na Jałowiec, 18 czerwca 2016 r. (fot. Joanna Kózek)

Naszym szczególnym osiągnięciem była, zorganizowana już po raz drugi, wyprawa w Kar
paty Rumuńskie, gdzie przemierzaliśmy szlaki turystyczne w Parku Narodowym Gór Retezat 
oraz Parang.

Zrealizowaliśmy także wycieczkę krajoznawczą po Ponidziu oraz wycieczkę rowerową na 
terenie Puszczy Niepołomickiej.

W 2016 roku Komisja Weryfikacyjna GOT przy Oddziale Krakowskim PTT przyznała 
członkom Koła PTT przy JW 4658 odznaki GOT PTT kategorii II, st. brązowy (1), st. srebrny (2).

Z bieżącymi informacjami oraz kalendarzem planowanych wycieczek, a także zdjęciami 
i relacjami z wędrówek Koła można zapoznać się na stronie internetowej www.balice.ptt.org.pl 
i portalu społecznościowym: facebook.com/ptt.balice.

Robert Stanisławski

Zarząd Koła:
Prezes: Stanisławski Robert*

91. Sekretarz: Wójcik Dariusz
92. Skarbnik: Fiema Anna
93. Członek: Benedyktowicz Leszek

* równocześnie członek. Zarządu Oddziału

Członkowie Koła:
94. Benedyktowicz Danuta
95. Benedyktowicz Leszek
96. Bieda Andrzej
97. Chrapekjoanna
98. Chwast Marek
99. Fiema Andrzej
100. Fiema Anna
101. Fiema Wiesław
102. Fudro Sławomir
103. Gajewski Rafał
104. Gwóźdź Agnieszka

105. Kowal Tomasz
106. Krakowski Tomasz
107. Krzak Agnieszka
108. Krzak Tomasz
109. Krzakiewicz Ewelina
110. Kuklińska Elżbieta
111. Marek Marcin
112. Marek Martyna
113. Mróz Bogusław
114. Mudyna Tomasz
115. Okaz Marek
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116. Podogrodzka Ewa
117. Podogrodzki Leszek
118. RdzakJacek
119. Sas Jakub
120. Sas Marta
121. Sawiak Bogusław
122. Sawiak Edyta
123. Stasik Mirosław
124. Sułkowski Marek
125. Szymańska-Bułat Wiesława
126. Ślusarczyk Roman
127. Świerczyński Robert
128. Wieleba Anna
129. Wiercioch-Wójtowicz Helena
130. Wiklik Magdalena
131. Wildhardt Artur

132. Wołosiewicz Anna
133. Wójcik Dariusz
134. Wójcik Małgorzata
135. Wojtowicz Daria
136. Wywiał Monika
137. Zacharewicz Natalia
138. Zamojska Angelika
139. Zamojski Tomasz
140. ZawalskaAnna
141. Zawalski Maciej
142. Zgoła Katarzyna
143. Żak Kacper
144. 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

Koło liczy 16 członków, ale jest dobrze zorganizowaną i współpracującą grupą. Główne dzia
łania Koła skupiają się na popularyzowaniu turystyki górskiej. W 2016 roku zorganizowano 
20 wycieczek jedno- i dwudniowych: w Beskid Mały, Sądecki, Wyspowy i Żywiecki, Gorce, 
Tatry oraz góry Słowacji (Góry Choczańskie, Niżne Tatry, Tatry), a także trening wspinaczko
wy w skałkach zawierciańskich. Wyjazdy odbywały się prywatnymi samochodami uczestników. 
Po raz drugi zorganizowano Rajd im. Czesława Klimczyka. W czasie wycieczek dwudniowych 
przeprowadzono konkursy wiedzy o Beskidzie Sądeckim i o Tatrach. Członkowie Koła podjęli 
wyzwanie przejścia bez przerwy Małego Szlaku Beskidzkiego, a także zorganizowali wyjazd we 
włoskie Dolomity.

W 2016 roku uzyskano pierwszą oficjalną siedzibę Koła w Centrum Organizacji Pozarządo
wych przy ul. Partyzantów 1. Spotkania odbywają się w trzecią środę miesiąca. Zorganizowano 
6 prelekcji, głównie o tematyce górskiej, w tym jedną przy współpracy z Biblioteką Galerią 
Książki w Oświęcimiu.

Na stronie internetowej, będącej podstroną krakowskiego Oddziału zamieszczano relacje 
z wycieczek Koła oraz najważniejsze informacje o Kole.

Anna Strama

Zarząd Koła:
145. Prezes: Sordyl Adam
146. Sekretarz: Strama Anna
147. Skarbnik: Dindorf Małgorzata
148. Członek: Dindorf Jacek
149. Członek: Kulak Daniel
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Wycieczka granią słowackich Tatr Zachodnich, 7 sierpnia 2016 r. (fot. Jacek Dindorf)

Członkowie Koła:
150. Chowaniec Andrzej
151. Dindorf Bartosz
152. Dindorf Radosław
153. Orłowska Iwona
154. Rozmus Bożena
155. Różycki Witold

156. Saternus Katarzyna
157. Siwek Anna
158. Siwek Maria
159. Sordyl Brygida
160. 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 2016 r., były jednocześnie formą, ćwiczeń terenowych, przygoto
wujących do matury z geografii i olimpiad przedmiotowych. Wszystkie prowadził nieodpłatnie 
nasz nauczyciel i przewodnik karpacki, dr Dariusz Dyląg. Były to wycieczki piesze w Beskid 
Limanowski, Mały, Myślenicki, Niski i Sądecki, Bieszczady, Pieniny, na Polski Spisz i Wzgórza 
Tynieckie oraz wycieczki rowerowe (Beskid Niski).

W dniach 24—28 sierpnia odbyliśmy wycieczkę w Karpaty Rumuńskie (Bucegi — Fogarasze) 
Tegoroczne nabożeństwo za patrona naszego Koła, prof. Henryka Leśniaka, w osiemna

stą rocznicę śmierci, zostało odprawione 27 lutego 2016 r. w kościele pw. Ofiarowania NMP 
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w Wadowicach. Braliśmy udział w wykładach dra Dariusza Dyląga: „Bitwa pod Gorlicami 2—3 
maja (19-20 kwietnia) 1915 r. Próba analizy i komentarz do stanu polskich badań z perspekty
wy stulecia” (Dom Grecki w Myślenicach, 3.02.2016) i „Trzy schroniska na Zaroślaku” (Willa 
,Oksza” w Zakopanem, 22.10.2016).

VII Powiatowy Rajd Szkolnych Kół Krajoznawczych planowany w dn. 19-20 listopada 
2016 r. na trasie: Stróża k. Skrzydlnej (d. szkoła oficerska legionistów Piłsudskiego) - Pienin- 
ki Skrzydlańskie — Śnieżnica — Kasina Wlk. nie doszedł do skutku z powodu odmowy rok
rocznego dofinansowania przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach kosztów przejazdu. Bez 
przeszkód odbyły natomiast się I Myślenickie Spotkania z Historią (4.11.2016), których byli
śmy współorganizatorem wraz z Galicyjskim Towarzystwem Historycznym i Polskim Towa
rzystwem Historycznym Oddział w Myślenicach. Podczas Spotkań dr Piotr Sadowski wygło
sił wykład pt. „Wojna w okopach”, którego tematem były fortyfikacje, jakie istniały na ziemi 
myślenickiej w latach 1914-1915. Kolejnym punktem programu, było spotkanie z Jarosławem 
Przybyłą - rekonstruktorem wydarzeń „Wielkiej Wojny”, które poprzedzi! film, prezentujący 
inscenizację potyczki z tamtych lat.

6 grudnia 2016 r. w gościnnych progach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach 
odbyła się siedemnasta edycja turnieju wiedzy o górach. Tegorocznym tematem był Beskid 
Żywiecki. Eryk Faracik z II LO im. króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (opiekun prof. 
Magdalena Misztalska) zajął I miejsce indywidualnie. II miejsce stało się udziałem Michała 
Hira z I LO im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach (op. prof. Dariusz Dyląg), III — Magdaleny 
Cudak z ZSP MSG w Myślenicach (op. prof. Sławomir Maślanka), a wyróżnienie otrzymał - 
Grzegorz Wolak z ZSTE w Myślenicach (op. prof. Małgorzata Czop). Drużynowo pierwsze 
miejsce uzyskało ZSTE w Myślenicach, drugie miejsce ex aequo II LO w Krakowie i ZSP MSG 
w Myślenicach, a trzecie ex aequo druga drużyna ZSP MSG w Myślenicach i dwie drużyny 
z I LO w Myślenicach. Wszystkie szczegółowe wyniki znajdują się na stronie Szkolnego Koła 
PTT pod adresem: http://sk-myslenice.ptt.org.pl/17turniej.htm . Przewodniczącąjury była pani 
mgr Dorota Kamińska z Punktu Konsultacji Krajoznawczej przy Bibliotece Pedagogicznej 
w Myślenicach, a w Jury - oprócz wszystkich obecnych opiekunów - zasiadali: przewodnicząca 
Sądu Koleżeńskiego PTT, dr Antonina Sebestowa, b. wiceprezes PTT Nikodem Frodyma, jak 
również sekretarz i prezes Oddziału Krakowskiego PTT, czyli Joanna Kantor i inż. Michał L. 
Myśliwiec. Zapraszamy już teraz na XVIII Turniej Wiedzy o Górach, którego tematem będzie 
Beskid Śląski (szczegółowe informacje pod adresem: http://sk-myslenice.ptt.org.p1/2.htm).

Dominik Prośniak

Zarząd Koła:
161. Prezes: Prośniak Dominik, Lubień 

Sekretarz: vacat 
Skarbnik: vacat

Członkowie Koła:
162. Bizoń Jakub, Stróża
163. Burkiewicz Patrycja, Trzemeśnia
164. Burtan Aleksandra, Lubień
165. Drozdowicz-Nita Karol, Osieczany
166. Figiel Maria, Trzemeśnia
167. Figuła Karolina, Myślenice
168. Franiak Patryk, Myślenice

169. Goc Natalia, Myślenice
170. Goławiecki Jakub, Myślenice
171. Gradek Aleksandra, Myślenice
172. Kordula Anna, Myślenice
173. Kwiatek Joanna, Stróża
174. Serafin Angelika, Myślenice
175. Słomka Alicja, Myślenice
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Szkolne Koło PTT „Sobieski Sunrise Team” przy 
II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III 
Sobieskiego w Krakowie (Oddział PTT w Krakowie)
opiekun: Magdalena Misztalska, e-mail: magdalena.misztalska@gmail.com
adres Kola: 31-136 Kraków, ul. Sobieskiego 9
tel. kom.: 606-125-395 (Magdalena Misztalska)

10 lutego 2016 roku na wniosek 24 uczniów powołano Szkolne Koło PTT „Sobieski Sunrise 
Team” przy II Liceum Ogólnosztalcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. W spo
tkaniu uczestniczyli przedstawiciele zarządu oddziału krakowskiego PTT: Michał Myśliwiec, 
Barbara Morawska-Nowak, Nikodem Frodyma oraz Magdalena Misztalska.

W dniach 19—20 marca 2016 roku odbyła się inauguracyjna wycieczka w Beskid Żywiecki na 
trasie Soblówka — Wielka Rycerzowa — schroniska na przełęczy Przegibek (nocleg) — Bendoszka 
- Praszywka — Rycerka. W czasie wycieczki został wybrany Zarząd Koła. Dzień później w II Li
ceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie odbył się dzień geografii 
pt. „Na dachach świata”. W szkolnej auli odbywały się prelekcje o tematyce górskiej, spotkania 
z zaproszonymi gośćmi, wernisaż zdjęć, projekcje filmów oraz konkurs wiedzy o górach. Tutaj 
też miały miejsce następujące wykłady: Najciekawsze miejsca w polskich górach (Donata Księżarczyk, 
Kamila Smółka), Najwyżyzg szęzyty górskie świata (Paulina Konieczna, Daria Omilianowska), Kar
paty w fotografii (Kuba Wierzchowski), Tatromaniak (Albin Marciniak) i SKPG - Wielka Przygoda 
(Mateusz Dziurski). W kwietniu wzięliśmy udział w pikniku inaugurującym budowę Alei Po
dróżników, Zdobywców i Odkrywców w Parku Lotników w Krakowie (24.04.2016), uczest
nicząc w zabawie terenowej. 15 października 2016 roku odbyła się wycieczka na Babią Górę. 
Wszystkie wycieczki, które odbyły się w 2016 r. prowadził nieodpłatnie przewodnik beskidzki 
Michał Myśliwiec.

Podczas VII Powiatowego Rajdu na Orientację zorganizowanego przez Oddział PTT 
w Chrzanowie (22.09.2016), reprezentująca nasze Koło drużyna „Przepióreczki” w składzie: 
Barbara Wziętek i Weronika Kutermak, zdobyła pierwsze miejsce. Sukces odnieśliśmy także 
podczas XVII Turnieju Wiedzy o Górach — Beskid Żywiecki (6.12.2016) zorganizowanego 
przez Szkolne Koło PTT przy ZSO w Myślenicach. Uczeń naszego liceum Eryk Faracik wygrał 
turniej, a drużyna w składzie: Barbara Wziętek, Sabina Psarska, Mikołaj Fuglewicz zajęła drugie 
miejsce drużynowo.

Ponadto w II Liceum Ogólnokształcącym młodzież uczestniczyła w wykładzie dotyczącym 
bezpieczeństwa w górach.

Michał Błaut

Zarząd Koła:
176. Prezes: Błaut Michał
177. Wiceprezes: Gotfryd Mirosław
178. Sekretarz: Giełczyński Mateusz
179. Skarbnik: Kutermak Weronika
180. Członek: Kowalczyk Kacper

Członkowie Koła:
181. Andrusikiewicz Jan
182. Bajor Natalia
183. Bułas Jakub
184. Busko Karolina

185. Bylina Grzegorz
186. Chmielarz Anna
187. Cichońska Katarzyna
188. Daszkiewicz Zofia
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SK PTT „Sobieski Sunrise Team” przed Bacówką na Rycerzowej, 19 marca 2016 r. (fot. Michał Myśliwiec)

189. Dryja Alicja
190. Duchnowski Daniel
191. Dudek Katarzyna
192. Guzik Antonina
193. Iwanicka Joanna
194. Janis Bartosz
195. Kluza Karol
196. Krawczyk Robert
197. Kuchno Lucyna
198. Laszczyk Karolina
199. Leszkiewicz Joanna
200. Longa Paweł
201. Łuczko Dominika
202. Maciejowska Maria
203. Makulska Marcelina
204. Michalak Paulina
205. Motak Kamila
206. Motoła Kamila
207. Piotrowicz Artur
208. Psarska Sabina

209. Raźny Magdalena
210. Rój Mateusz
211. Safiński Ignacy
212. Sokorska Gabriela
213. Sroczyński Bartosz
214. Stanek Aleksander
215. Stecki Adam
216. Stryszowska Oliwia
217. Szczesiul Paulina
218. Tambor Maksymilian
219. Trojak Aleksandra
220. Tylek Zuzanna
221. Uryga Julia
222. Wierzbicki Szymon
223. Wilgocki-Ślęzak Mikołaj
224. Wołek Julia
225. Wziętek Barbara
226. Zając Zuzanna
227. Żyłko Bartłomiej



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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Podobnie, jak w latach ubiegłych w 2016 roku spotykaliśmy się, jako nieliczni spośród innych 
oddziałów PTT, co tydzień w środę w Łódzkim Domu Kultury. Spotkania klubowe odbywały 
się w sali 313, a „Filmowe spotkania z górami” w sali 221. W miesiącach wakacyjnych spo
tykaliśmy się co drugi tydzień — na rynku Łódzkiej Manufaktury przy karuzeli lub w Parku 
Julianowskim.

Rok upłynął nam na intensywnej pracy klubowej oraz wspólnej zabawie. Nigdy nie zabra
kło chętnych do wspólnych wyjazdów i podejmowania wspólnych działań.. Kontynuowaliśmy 
współpracę z ŁDK-iem, który oprócz bezpłatnego użyczenia lokalu umożliwił mam dostęp 
do bogatego sprzętu audiowizualnego. Korzystaliśmy także z pomocy Działu Inicjatyw Arty
stycznych ŁDK przy organizowaniu Dni Gór, jasełek i innych przedsięwzięć. Wszystkie nasze 
spotkania były dostępne dla mieszkańców Łodzi. Organizowaliśmy spotkania plenerowe w Ło
dzi i wycieczki po Regionie Łódzkim, a także wyjazdy w góry. Tradycyjnie spotykaliśmy się 
z Oddziałem Warszawskim PTT.

W dniach 13-14 kwietnia we współpracy z Łódzkim Domem Kultury zorganizowaliśmy 
kolejne Dni Gór. Ich bohaterem był człowiek gór i morza — Mariusz Zaruski (1867—1941) — 
pierwszy naczelnik TOPR, narciarz, taternik, grotołaz, pisarz i marynarz, wreszcie świetny 
żołnierz. Imprezie towarzyszył VII Przegląd Diaporam Górskich oraz dwie wystawy fotogra
ficzne: w Galerii Nowej ŁDK wystawa udostępniona przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem 
pt. „Mariusz Zaruski

— człowiek dwóch żywiołów”, a w Galerii Kawiarnia ŁDK wystawa zdjęć członków i przy
jaciół Oddziału Łódzkiego PTT pt. „Dwa Żywioły — dwie pasje” Dni Gór zakończyły się 
w dniach 15-17 kwietnia wyjazdem do Zakopanego i w Tarty w poszukiwaniu „wiosennych 
krokusów”. Wystawa pt. „Dwa Żywioły — dwie pasje” była prezentowana w miesiącach jesien
nych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach.

W ostatnią środę każdego miesiąca mieliśmy „Filmowe spotkania z górami”, podczas któ
rych oglądaliśmy ciekawe filmy o górach i górskich wyprawach. Wśród nich były filmy autorstwa 
członków naszego Oddziału. Krzyś Pietruszewski pokazywał nam także filmy dokumentujące 
górskie eskapady członków Oddziału Łódzkiego, z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Kontynuowaliśmy nasze spotkania plenerowe w ramach tzw. „Spacerownika”, którego po
mysłodawcą jest Włodek Janusik. Wędrowaliśmy po mieście i po miejskich parkach, podziwia
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liśmy zabytki, zapoznawaliśmy się historią, miasta Łodzi, śledziliśmy zmiany, jakie zachodzą we 
współczesnym krajobrazie miejskim.

Jak co roku kultywowaliśmy obrzędowość oddziałową na takich spotkaniach jak: bal ostat
kowy, topienie marzanny, jajeczko wielkanocne, puszczanie wianków, andrzejki, mikołajki, wi
gilijne spotkanie opłatkowe. W styczniu koleżanki i koledzy z Oddziału przygotowali świątecz
ny spektakl „Jasełka w góralskiej izbie”. Większość klubowych spotkań, zwłaszcza w sezonie 
jesienno-zimowym, zostało przeznaczonych na prelekcje, prezentacje i pokazy zdjęć. Odbyły 
się także spotkania o zupełnie innym charakterze: spotkanie z seniorem — wieczór wspomnień 
Andrzeja Rosickiego, przysmaki z plecaka - porady kulinarne i degustacja potraw biwakowych 
czy wieczór zaduszkowy.

27 stycznia odbyło się pierwsze zebranie Łódzkiego Klubu Wspinaczkowego PTT (powo
łanego na Zebraniu Zarządu PTT Oddziału Łódzkiego w dniu 4.11.2015 roku). W miesiącach 
wiosennych i na jesieni członkowie i sympatycy ŁKW spotykali się na ściance wspinaczkowej 
w Manufakturze. Odbyły się także wyjazdy w skałki rzędkowickie i podlesickie, gdzie mogliśmy 
sprawdzić swoje umiejętności nabyte podczas treningów na ściance wspinaczkowej.

Na przełomie stycznia i lutego wyjechaliśmy na narty w Beskidy, a marcu wzięliśmy udział 
w tradycyjnym narciarskim biegu Izerskim w Jakuszycach. Wiosną odwiedziliśmy Słowacki Raj. 
Zorganizowaliśmy wyprawę na pogranicze Czech i Niemiec do dwóch Szwajcarii: Szwajcarii 
Czeskiej i Szwajcarii Saksońskiej oraz wyjazd nad Zalew Wiślany i Kanał Elbląski. W wakacje 
wyjeżdżaliśmy w Dolomity i w Tatry Bielskie. Organizowaliśmy wycieczki po Regionie Łódz
kim, „Szlakiem Fryderyka Chopina”, uczestniczyliśmy w koncertach chopinowskich, między 
innymi w Sannikach i w Antoninie.

Konsekwentnie wydajemy nasz biuletyn informacyjny „ZAKOS”, który ukazuje się regu
larnie raz w miesiącu (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 oraz wspólnych zamierzeń. Biuletyn powstaje 
w wersji papierowej czarno-białej, a także w barwnej szacie graficznej. Wersja elektroniczna 

„Zakosu” jest zamieszczona na stronie internetowej oddziału, gdzie dostępne są także archiwal
ne numery naszego biuletynu. W 2016 roku redaktorem naczelnym „ZAKOSU” była Natalia 
Golimowska. Posiadamy własną stronę internetową (http//www.lodz.ptt.org.pl). Można nas 
także znaleźć na facebooku (http//www.facebook.com./ptt.lodz), gdzie na bieżąco zamieszcza
my zdjęcia i relacje z naszych spotkań.

W minionym roku coroczną nagrodą „Honorowy Bucior” symbolicznie uhonorowani zo 
stali wszyscy członkowie Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

W maju na walnym zgromadzeniu członków oddziału podjęto uchwałę o ustanowieniu 
tytułu „Honorowy przyjaciel oddziału Łódzkiego PTT” i nadano ten tytuł Wojciechowi Szat 
kowskiemu z Muzeum Tatrzańskiego.

Decyzją Sądu z dnia 30 czerwca 2016 roku Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Ta 
trzańskiego uzyskał osobowość prawną.

W roku 2017 pragniemy kontynuować naszą pracę klubową z podobnym zaangażowaniem 
i energią, jak w roku ubiegłym nie stroniąc przy tym od dobrej zabawy i nowych górskich oraz 
turystycznych wyzwań.

Ewa Sobczyk, Katarzyna Szymańska

Zarząd Oddziału:

2. Prezes: Pietruszewski Krzysztof
3. Wiceprezes: Szymańska Katarzyna
4. Sekretarz: Sobczuk Ewa
5. Skarbnik: Zagrodnik Maria Bogumiła
6. Członek: Fagasiewicz Piotr
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7. Członek: Golimowska Natalia
8. Członek: Grzywacz Adam
9. Członek: Grzywińska Romana
9. Członek: Janusik Włodzimierz (prezes honorowy)

Komisja Rewizyjna:
11. Przewodnicząca: Żychlińska Lidia
12. Członek: Piekarski Marek
13. Członek: Woźnicka Elżbieta

Sąd Koleżeński:

14. Przewodnicząca: Janusik Jadwiga
15. Członek: Kotala Jacek
16. Członek: Lisiecki Paweł

Członkowie Oddziału:
16. Adamska Marita
17. Barański Adam
18. Bartczak Dorota
19. Białas Ewa
20. Białek Agata
21. Brzyszcz Henryk
22. Cania Mirosław
23. Cholewa Jan
24. Drewniak Jan
25. Ferlich Dariusz
26. Grzywacz Danuta
27. Grzywiński Bogusław
28. Gwisjan
29. Karczewska Agnieszka
30. Karczewski Jacek
31. Klimkiewicz Jan
32. Kosut Tomasz
33. Kraska Bogusław
34. Krzyżanowska Ewa

35. Lesz Aleksandra
36. Łakomiak Grażyna
37. Machejek Izabella
38. Mikołajczyk Janina
39. Mikołajczyk Lucyna
40. Mularska Łucja
41. Owczarek Andrzej
42. Owczarek Halina
43. Pietrzak Łukasz
44. Plewka Barbara
45. Podgórska Agata
46. Przemirska Lucyna
47. Radzikowski Waldemar
48. Salski Maciej
49. Sałata Jarosław
50. Siedlecki Marek
51. Skrobek Teresa
52. Smoliński Henryk
53. Sobczuk Andrzej

54. Stachlewska Danuta
55. Stachowiak Piotr
56. Sulikowski Adam
57. Szadkowski Czesław
58. Smiałkowska Jolanta
59. Telega Stanisława
60. Tokarski Tadeusz
61. Wandelt Paweł
62. Wawrzyniak Dorota
63. Zagrodnik Stefan
64. Zaręba Grażyna
65. Zawadzka Hanna
66. Zawadzki Leszek
67. Zawadzki Mariusz

Na tatrzańskim szlaku (fot. archiwum)
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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 
progach Centrum Kultury Młodych w Łodzi w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca 
z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych. Na spotkaniach tych członkowie i sympatycy Oddziału 
prezentowali zdjęcia zrobione podczas swoich wyjazdów w Alpy, góry Rumunii: Ciucas, Bucegi, 
Piatra Craiului, lezer Papusa, na wyspy Flores i Bali, do Hong Kongu i Tunezji, do ogrodów 
kwiatowych w holenderskim Keukenhof oraz w Beskid Niski. Te pokazy zdjęć uzupełniały 
filmy o tematyce górskiej.

W roku 2016 wędrowaliśmy po Czarnohorze, Beskidzie Niskim, Beskidzie Żywieckim 
i Bieszczadach. Byliśmy też w Gruzji. Tegoroczna wyprawa rowerowa dotarła na Żuławy w oko
lice Malborka. W maju jak co roku odwiedziliśmy Olchowiec, gdzie odbywał się XXVI Łem
kowski Kermesz.

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 
oraz prowadzi własną stronę internetową www.karpacki.ptt.org.pl, administrowaną przez Iwo
nę Głowacką, Katarzynę Swojnóg i Piotra Rzeźniczka.

Ewa Kuziemska

Zarząd Oddziału:
1. Prezes: Flakiewicz Stanisław, Łódź
2. Wiceprezes: Kiełbasiński Tadeusz, Łódź
3. Wiceprezes: Siekierski Edward, Łódź
4. Sekretarz: Kuziemska Ewa, Łódź
5. Skarbnik: Kolińska Ewa, Konstantynów
6. Członek: Szymczykiewicz Jarosław, Łódź
7. Członek: Wagner Irena, Łódź
8. Członek: Zawadzki Marek, Łódź

Komisja Rewizyjna:
9. Przewodniczący: Wachowski Adam, Łódź
10. Członek: Żałoba Miłosz, Łódź
11. Członek: Zych Krystyna, Łódź
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Spotkanie opłatkowe (fot. archiwum)
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Sąd Koleżeński:
12. Przewodniczący: Szafrańska Małgorzata, Łódź
13. Członek: Szpakowska Elżbieta, Łódź
14. Członek: Żurawska Ewa, Łódź

Członkowie Oddziału:
15. Bartyś Barbara, Łódź
16. Bereś Marek, Łódź
17. Garda Konrad, Łódź
18. Głowacka Iwona, Łódź
19. Kaczmarska-Więckowska Ewa, Mszana
20. Kozłowska Wiesława, Łódź
21. Kunach Małgorzata, Łódź
22. Lewicki Bogdan, Łódź

23. Machulik Janusz, Ruda Śląska
24. Nowak Krzysztof, Łódź
25. Pile Janusz, Łódź
26. Rudnicki Włodzimierz, Łódź
27. Sut Jacek, Łódź
28. Śmiałkowska Jolanta, Łódź
29. Wieczorek Jan, Łódź
30. Więckowski Janusz, Mszana



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. 18:45-20:00 w budynku Sokolni PTG 
„Sokół 1893” w Mielcu, przy ul. Sękowskiego 1)

Rok 2016 był dziewiętnastym w historii mieleckiego Oddziału PTT. W roku tym dobiegła koń
ca kadencja władz Klubu i Oddziału. 17 marca 2016 roku odbyło się walne zgromadzenie spra
wozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowe władze VIII kadencji na lata 2016-2019 oraz 
nakreślono zakres działania na ten okres. Zebranie podjęło uchwały, które zobowiązywały Za
rząd do podjęcia wielu nowych działań, w tym mających na celu zacieśnienie współpracy z za
przyjaźnionym Klubem Slovenskych Turistov ze Starej Lubovny. Zebranie wybrało też czworo 
delegatów z Oddziału na Zjazd Delegatów PTT.

Podczas obrad X Zjazdu Delegatów PTT w Zakopanem za działalność na niwie turystyki 
Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został prezes naszego oddziału Jerzy Krakowski, a od
znaczeniami „Za zasługi dla Turystyki” i „Honorową Odznaką PTT z kosówką” wyróżniono 
wiceprezeskę Iwonę Nakoneczną-Swiątek. Nasz prezes otrzymał również odznakę „XX lat 
w PTT”. W wyniku wyborów członkiem ZG PTT został Jerzy Krakowski, a Artur Piwanowski 
członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Działalność statutowa Oddziału skupiała się głównie na organizowaniu różnorakich akcji 
i imprez turystycznych. Były to głównie weekendowe, jak również wielodniowe wyjazdy w góry, 
a także wycieczki na nartach biegowych, wycieczki turystyki pieszej i rowerowej w okolicach 
Mielca, wyjazdy na narty zjazdowe. Najważniejszymi, cyklicznymi imprezami turystycznymi 
organizowanymi przez Oddział były: 63 Rajd Przyjaźni Bieszczadzkich, 50 Rajd „Karpatia” 
(Slovensky Raj i Levoćske vrchy, Słowacja), XVII Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa (Mogielica, 
Beskid Wyspowy), XIII „Jesień dla wytrwałych” (Zapadne Tatry, Słowacja), „XXII Roczniców- 
ka” (Spisz), „XI Biwak zimowy” (Beskid Niski), „XX Nocna górska wyrypa” (Beskid Niski), 
IV Mielecka Impreza Turystyczma MIT 2016, XVII Grudniówka (Tatry, Słowacja).

W 2016 roku zorganizowano 24 własne akcje turystyczne. Oddział rozwija współpracę 
z Nadleśnictwem Mielec i Polskim Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół 1893” w Mielcu. 
Wspólnie zorganizowaliśmy II Rajd Górski Polskiego Sokolstwa, III Leśny Mini-Rajd Rowero
wy oraz imprezę na orientację „Mielecki Zielony Punkt”.

Prowadzono również działalność popularyzującą turystykę i krajoznawstwo organizując 
kilka spotkań z podróżnikami w cyklu zwanym „Czwartkowe slajdowisko”.
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Pamiątkowa fotografia po zamontowaniu słupka z tabliczką i skrzynką z książką szczytową na Ćernej Horze 
(Levoćske vrchy), 21.05.2016 r. (fot. Tomasz Mrozik)

Rozwijano współpracę z Klubem Slovenskych Turistov ze Starej Lubovni (Słowacja). Mie
leccy turyści brali udział w organizowanym przez KST Stara Lubovna otwarciu sezonu rowe
rowego w stylu retro oraz w Zlocie Słowackich Turystów Rowerowych w Cervenym Klaśtore, 
którego organizatorem był KST Stara Lubovna. Natomiast Słowacy brali udział w 63 RPB 
w Wetlinie. Z inicjatywy naszego prezesa i we współpracy ze Słowakami z Lubowni na szczy
cie Ciernej Hory, najwyższej w Górach Lewockich, zamontowano okolicznościową tabliczkę 
i skrzynkę z książką wejść. Ciekawostką jest to, że do niedawna rejon tej góry był niedostępny 
dla turystów, gdyż znajdował się na terenie poligonu wojskowego. Obecnie można się tam po
ruszać bez zezwoleń, ale nie prowadzą na tę górę żadne znakowane szlaki.

Sporym ciosem dla mieleckiego środowiska PTT była śmierć dwóch najstarszych członków 
Oddziału. Opuścili nas Zbyszek Dulniawka, przewodnik i aktywny organizator wielu naszych 
akcji oraz Witold Kwiatkowski, przewodnik i instruktor narciarski.

Przy Oddziale działa Komisja GOT PTT, ale zdobywanie odznak nie cieszy się zbyt wiel
kim zainteresowaniem. W Oddziale jest obecnie dwoje przewodników z uprawnieniami gór
skimi, ponadto są osoby z uprawnieniami znakarza szlaków, pilota wycieczek i przewodnika 
terenowego.

W 2016 roku Oddział zakupił sporą ilość map turystycznych oraz zgromadził wiele książek 
i wydawnictw o tematyce turystycznej i krajoznawczej, co dało podwaliny do zorganizowania 
oddziałowej biblioteczki turystycznej. Zakupiono również kilka par raków, które służyć mają 
członkom „Carpatii” podczas zimowych wypraw.

Spotkania klubowe odbywają się co tydzień w czwartki o godzinie 18:45 w budynku „So- 
kolni” w Mielcu przy ul. Sękowskiego 1, natomiast protokołowane zebrania Oddziału MKG 

„Carpatia” odbywały się nieregularnie, w zależności od potrzeb kilka razy w roku.

Jer^y Piotr Krakowski
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Zarząd Oddziału:
1. Prezes: Krakowski Jerzy Piotr, Mielec
2. Wiceprezes: Nakoneczna-Swiątek Iwona, Mielec
3. Sekretarz: Mazur Bożena, Mielec
4. Skarbnik: Daszkiewicz Anna, Mielec
5. Członek: Mokrzycka Krystyna, Mielec
6. Członek: Piwanowski Artur, Mielec
7. Członek: Świerk-Ożóg Małgorzata, Mielec

Komisja Rewizyjna:
8. Przewodniczący: Działo Damian, Dębica
9. Członek: Juszczak Barbara, Mielec
10. Członek: Mrozik Tomasz, Malinie

Sąd Koleżeński:
11. Przewodniczący: Karkut Leszek, Padew Narodowa/Mielec
12. Członek: Dulniawka Kazimiera, Mielec
13. Członek: Skrzypek Andrzej, Mielec

Członkowie Oddziału:
14. Bielecki Waldemar, Mielec
15. Duszkiewicz Justyna, Mielec
16. Duszkiewicz Paulina, Mielec
17. Franaszczuk Grażyna, Mielec
18. Gadomski Przemysław, Mielec
19. Giza Przemysław, Mielec
20. Graniczka Magdalena, Mielec
21. Graniczka Mariusz, Mielec
22. Gudz Beata, Mielec
23. Habdas Dominik, Mielec
24. Jarosz Renata, Mielec
25. Jarosz Zbigniew, Mielec
26. Kafka Miroslav, Stara Lubovna (Słowacja)
27. Końka Renata, Mielec
28. Kotkowski Tomasz, Murowana Goślina
29. Kotkowski Wojciech, Wrocław
30. Krakowska Alicja, Mielec
31. Krakowska Elżbieta, Mielec
32. Krakowska Wiktoria, Mielec
33. Kuśnierz Ewa, Mielec
34. Łata Łukasz, Mielec
Zmarli:
Dulniawka Zbigniew, Mielec
Kwiatkowski Witold, Mielec

35. Małek Edward, Mielec
36. Małek Teresa, Mielec
37. Mamuszka Michał, Mielec
38. Martula Maciej, Mielec
39. Mietko Andrzej, Mielec
40. Mokrzycki Janusz, Mielec
41. Mokrzycki Michał, Mielec
42. Mrozik Michał, Malinie
43. Mrug Pavel, Stara Lubovna (Słowacja)
44. MryczkoJerzy, Mielec
45. Pociask Elżbieta, Mielec/Kraków
46. Pociask Łukasz, Mielec/Kraków
47. Polak Marek, Mielec
48. Polański Maciej, Mielec
49. Rużik Milan, Stara Lubovna (Słowacja)
50. Skrzypek Grażyna, Mielec
51. Strzelecki Krzysztof, Mielec
52. Szadkowski Andrzej, Mielec
53. Sliwiak Tomasz, Ustrzyki Dolne/Kraków
54. Teisseyre Elżbieta, Warszawa
55. Wilk Maria, Mielec



Wycieczka Oddziału PTT w Chrzanowie na Klak w Malej Fatrze 
Luczańskiej (Słowacja), 4 września 2016 r. (fot. Remigiusz Lichota)

Wyprawa Oddziału PTT w Jaworznie w Alpy Julijskie. Na Triglarie, 
najwyższym szczycie Słowenii, 13 sierpnia 2016 r. (fot. Sebastian Lasaj)
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Wyprawa Oddziału PTT w Nowym Sączu do Rumunii 
25-29 maja 2016 r. (fol. Paweł Kogut)
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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
tel. 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)

Był to dwudziesty siódmy rok działalności Oddziału od jego reaktywowania w 1990 roku. Wła
dze Oddziału pracowały w składzie wybranym podczas X Walnego Zgromadzenia Sprawoz
dawczo-Wyborczego Członków, które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2016 roku oraz uchwałą 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia z dnia 4 listopada 2016 r.

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 2016 roku do Oddziału wstąpiło 39 osób, z tego 26 w Nowym Sączu, 13 do Koła w Tar
nobrzegu. Oddział liczy 450 członków.

Wycieczki górskie są podstawową działalnością Oddziału. W 2016 roku odbyło się w naszym 
Oddziale 138 imprez, w których wzięło udział 5340 uczestników. Imprezy były prowadzone spo
łecznie przez 15 przewodników, z których najwięcej poprowadzili Wojciech Szarota (24), Paweł 
Groński (23) i Łukasz Musiał (18).

Afisze informujące o imprezach, opracowywane przez Łukasza Musiała, umieszczane były 
w gablotach i na tablicach PTT oraz w witrynach wystawowych w różnych punktach miasta, 
a zajmował się tym Józef Orlita. Afisze te umieszczano również na stronie internetowej Oddzia
łu. Niektóre imprezy dofinansowywane były z Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Wielez nich to tradycyjne imprezy od lat znajdujące w kalendarzu Oddziału, jak np: przejście 
trasy na Radziejową, co jest nieoficjalnym świętem Oddziału, 16-dniowa wyprawa do Gruzji 
i Armenii, powitanie Nowego Roku na Jaworzynie Krynickiej na Mszy Ludzi Gór, Niedziela Pal
mowa w Lipnicy Murowanej, Wielkopiątkowa Droga do Krzyża na Mogielicę, góralska pasterka 
na Wiktorówkach, Pielgrzymka do Częstochowy, symboliczne impreza „Zakończenie Sezonu”, 
które w 2016 r. miało miejsce w listopadzie w Jaworkach.

Przy Oddziale działa aktywne Kolo Przewodników, którego władze działały w składzie wy
branym podczas V Walnego Zebrania Członków Koła, które odbyło się 11 luty 2014 r. Zarząd 
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Koła tworzą: Łukasz Musiał (prezes), Wojciech Lippa (wiceprezes), Joanna Król (wiceprezes), 
Marek Wojsław (skarbnik, wiceprezes ds. ekonomicznych), Małgorzata Przybylska (sekretarz), 
Jerzy Gałda (członek) i Marta Treit (członek). W Komisji Rewizyjnej Koła pracują Iwona Kowal- 
czyk-Tudaj, Aleksander Jarek i Sławomir Kołsut. Koło liczy 26 członków.

W roku 2016 odbyło się 12 comiesięcznych spotkań organizacyjnych ale 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 wyciecz
ki organizowane przez Oddział dla mieszkańców miasta, słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz Szkolnego Koła w Łabowej, a także wycieczki Sądeckiej Grupy Rowerowej.

Wśród ważnych wydarzeń Koła należy odnotować udział wspólnym przewodnickim sądec- 
ko-krynickim spotkaniu opłatkowym w Kamiannej (14.01), tradycyjne wejście członków Koła 

„na krechę” na Radziejowąw 15. rocznicę złożenia ślubowania przewodnickiego (14.02), udział 
delegacji Koła wraz z pocztem sztandarowym w XXXII Pielgrzymce Przewodników Turystycz
nych na Jasną Górę (5-6.03), udział w akcji Ratujcie Sądeckie Nekropolie (1.11) oraz udział 
w szkoleniach na licencje parków narodowych: Babiogórskiego (20.02), Pienińskiego (16.04, 
5.11) i Gorczańskiego (7.05). 29 grudnia 2016 r. w Nowym Sączu odbyła się msza za żyjących 
i zmarłych przewodników i członków PTT. 26.06. na Radziejowej odbyło się ślubowanie nowego 
kolegi przewodnika Pawła Grońskiego.

Podczas X Zjazdu Delegatów PTT (11-12.06) członek sądeckiego Koła Przewodników 
Wojciech Szarota został wybrany prezesem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, a podczas 
małopolskich obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych dyplomem 
Marszałka Województwa „Za Wkład w Rozwój i Promocję Turystyki w Małopolsce” wyróżnio
na została Joanna Król.

Już od dziesięciu lat przy naszym Oddziale PTT działa grupa seniorów pod nazwą Klub 
Szalonych Emerytów. W 2016 roku zorganizowano pięćdziesiąt wycieczek (56 dni wycieczko
wych), w których wzięło udział 2133 uczestników. Wycieczki odbywały się w środy po Beskidzie 
Sądeckim, Pogórzach, Gorcach, Beskidzie Niskim, Pieninach, Tatrach Polskich. Dziesięciokrot
nie odwiedzano słowackie termy oraz zorganizowano dwie kilkudniowe wycieczki: 3-dniową 
wycieczkę w Sudety i 4-dniową do Warszawy. Głównym organizatorem wszystkich wycieczek 
od początków istnienia Klubu jest Barbara Michalik.

Kolejny rok trwała współpraca z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Odbyło się 
6 imprez, a wzięło w nich udział 156 osób. Wszystkie wycieczki zorganizował Wiesław Wcześny, 
który prowadził je wspólnie 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 In
formacji Turystycznej rozprowadzane były informatory z opisem i mapą tych szlaków. Przejścia 
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 czterodniowy wyjazd do Czech w dniach 17-20 stycznia. Grupę zjaz
dową prowadził Robert Biernacki, a biegową Paweł Kogut i Sebastian Ciesielka.

Powołana w 2011 roku Sądecka Grupa Rowerowa kontynuowała swoją działalność. Odbyło 
się 5 wycieczek jednodniowych, 4 dwudniowe, 1 czterodniowa oraz 42 wycieczki jednodniowe 
poza oficjalnym wykazem. Odbywały się one po Beskidzie Sądeckim, Gorcach, Beskidzie Ni
skim, Bieszczadach, Pogórzach, Wyżynie Śląskiej i Krakowsko-Częstochowskiej, Bieszczadach 
Słowackich oraz Rumunii. Na oficjalnych wycieczkach przewodnikami byli: Łukasz Musiał 
(6 razy), Małgorzata Przybylska (3) i Łukasz Mikulski (1). Łącznie uczestniczyło w nich 229 osób. 
Od 2012 roku grupa dysponuje własną przyczepą rowerową.

Rok 2016 był czwartym rokiem działalności Sekcji Biegowej PTT prowadzonej przez Jolantę 
Augustyńską. Sekcja spotyka się na treningach w niemal każdy poniedziałek wieczorem (wyjąt
kiem jest okres dużego zanieczyszczenia powietrza). W 2016 roku członkowie sekcji wzięli udział 
w 17 oficjalnych biegach w Polsce i zagranicą, począwszy od biegów krótkich, po maratony 
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i ultramaraton. Łącznie startowało w nich 90 osób. Sekcja, tak jak w roku poprzednim, współor
ganizowała bieg charytatywny „Run 4 a Smile”.

Przy Oddziale funkcjonowała komisja weryfikacyjna GOT, która przyznała GOT PTT kate
gorii II w stopniu brązowym (11), srebrnym (12) i złotym (1), kategorii I w stopniu srebrnym (4), 
GOT PTT „Ku Wierchom” (6) oraz odznaki Korona Beskidów Polskich (3), Korona Beskidów 
Słowackich (2), Główny Szlak Beskidzki (1), Główny Szlak Sudecki (2), Mały Szlak Beskidzki (4), 
a także 46 odznak Turystycznej Korony Tatr, w tym 30 brązowych, 11 srebrnych i 5 złotych.

W 2016 roku wydano jeden numer pisma „Beskid” redagowany przez Marię Dominik, w ob
jętości 30 stron w nakładzie 600 egz. „Beskid” poświęcony jest górom, turystyce górskiej, regio
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.

Biblioteka Górska naszego Oddziału prowadzona jest Wiesława Wcześnego. Stan na koniec 
roku to 6842 egz.

Ukazały się kolejne tomy Kroniki Oddziału prowadzone przez Krystynę i Zbigniewa Smaj- 
dorów. Na bieżąco prowadzona jest przez Joannę Bogucką-Jurasovic strona internetowa Od
działu pod adresem www.pttns.pl. Ma ona szereg działów, a jej aktualizacja odbywa się nawet 
kilka razy w tygodniu. W roku 2016 zarejestrowano 29.213 wejść na stronę, co daje średnio ok. 
80 odwiedzin dziennie.

O działalności Oddziału informuje lokalna prasa. Najczęściej artykuły i zdjęcia ukazują się 
na portalu internetowym „Sądeczanin”, na którym ukazało się 48 artykułów oraz zdjęć.

Marek i Marzena Limanówka zorganizowali slajdowisko z podróży drogą 66 po Stanach 
Zjednoczonych, a Henryka Legutko pokazała Tango Argentyńskie.

Podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki w Żegiestowie po raz siedemnasty Nowosą
decka Izba Turystyczna nadała Sądeckie Laury Turystyczne. Dyplom otrzymał także nasz Od
dział „Beskid”.

Władysław Łobiy
Zarząd Oddziału:

1. Prezes: Szarota Wojciech, Nowy Sącz
2. Prezes honorowy:  Zaremba Maciej, Nowy Sącz (członek honorowy PTT)*
3. Wiceprezes: Łoboz Władysław, Nowy Sącz
4. Wiceprezes, p.o. sekretarza: Smajdor Zbigniew, Nowy Sącz
5. Skarbnik: Hejmej Katarzyna, Stary Sącz
6. Członek, webmaster: Bogucka-Jurasovic Joanna, Nowy Sącz
7. Członek: Gałda Grażyna, Nowy Sącz
8. Członek: Król Joanna, Łabowa
9. Członek: Musiał Łukasz, Nowy Sącz
10. Członek: Orlita Józef, Nowy Sącz
11. Członek: Pałka Stanisław, Nowy Sącz

* Prezes honorowy nie jest formalnie członkiem Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna:
12. Przewodniczący: Rodak Jacek, Nowy Sącz
13. Z-ca przewodniczącego: Lachor Marzena, Krasne Potockie
14. Sekretarz: Migacz Lucyna, Nowy Sącz
15. Członek: Słyś Wiesław, Nowy Sącz
16. Członek: Sznajder Agnieszka, Stary Sącz

Sąd Koleżeński:
17. Przewodniczący: Myślik Paweł, Kraków
18. Z-ca przewodniczącego: Augustyńska Jolanta, Nowy Sącz
19. Sekretarz: Kowalczyk-Tudaj Iwona, Nowy Sącz
20. Członek: Dąbrowska Jadwiga, Nowy Sącz
21. Członek: Jabłoński Jerzy, Nowy Sącz
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Na Połoninie Wetlińskiej w Bieszczadach, 27.02.2016 r. (fot. Zbigniew Smajdor)

Członkowie Oddziału:
22. Adamczyk Bartosz, Wieliczka
23. Adamczyk Jacek, Stary Sącz
24. Adamus Małgorzata, Nowy Sącz
25. Augustyn Paweł, Gorlice
26. Augustyński Krzysztof, Nowy Sącz
27. Augustyński Maciej, Nowy Sącz
28. Augustyński Piotr, Nowy Sącz
29. Augustyński Piotr jr., Nowy Sącz
30. Baran Dawid, Nowy Sącz
31. Bartkowska Barbara, Nowy Sącz
32. Bartkowski Józef, Nowy Sącz
33. Basiaga Kacper, Nowy Sącz
34. Basiaga Oskar, Nowy Sącz
35. Basiński Szymon, Nowy Sącz
36. Basta Zbigniew, Nowy Sącz
37. Beba Ryszard, Nowy Sącz
38. Bednarek Jadwiga, Nowy Sącz
39. Bereziński Jacek, Nowy Sącz
40. Bergańska Alicja, Siołkowa
41. Berowski Aleksander, Świniarsko
42. Biernacka Paulina, Nowy Sącz
43. Biernacki Robert, Nowy Sącz
44. Blicharz Alicja, Grybów
45. Blicharz Grażyna, Grybów
46. Blicharz Marta, Grybów
47. Boczoń Krzysztof, Nowy Sącz
48. Boganow Tadeusz, Nowy Sącz
49. Bogucki Jan, Nowy Sącz
50. Bossy Adam, Piwniczna
51. Bossy Nadia Maria, Piwniczna
52. Bossy Olga, Piwniczna
53. Brattig Sławomir, Grybów
54. Buda Marek, Madejowa
55. Bugajski Mirosław, Nowy Sącz
56. Cempa Małgorzata, Nowy Sącz
57. Cempa Robert, Nowy Sącz
58. Chlewicka Renata, Kalwaria Zebrzydowska
59. Chlewicki Piotr, Kalwaria Zebrzydowska
60. Chrzan Paweł, Rożnów

61. Chuchliński Paweł, Nowy Sącz
62. Ciarach Ewa, Stary Sącz
63. Ciarach Wiesław, Stary Sącz
64. Ciesielka Sebastian, Nowy Sącz
65. Cisowska Anna, Nowy Sącz
66. Citak Katarzyna, Nowy Sącz
67. Czelusta Maria, Nowy Sącz
68. Czerwińska Anna, Nowy Sącz
69. Czerwiński Janusz, Nowy Sącz
70. Damian Ewa, Nowy Sącz
71. Daniec Ryszard, Nowy Sącz
72. Dara-Pietrzak Anna, Łukowica
73. Dąbrowa Wojciech, Nowy Sącz
74. Długosz Adam, Muszyna
75. Długosz Piotr, Muszyna
76. Długosz Zuzanna, Muszyna
77. Dobosz Marcin, Nowy Sącz
78. Dobosz Maria, Nowy Sącz
79. Dobrowolski Wojciech, Mała Wieś
80. Dominik Maria, Stary Sącz
81. Drążkiewicz Piotr, Szczawnica
82. Drwal Alicja, Marcinkowice
83. Duda Tadeusz, Stary Sącz
84. Dziedzic Emil, Laskowa
85. Dzięgiel Joanna, Nowy Sącz
86. Dziubanowska-Król Jolanta, Rdziostów
87. Fedko Oskar, Nowy Sącz
88. Fejkiel Piotr, Gorlice
89. Fidowicz Stanisław, Piwniczna
90. Fima-Janik Anna, Rożnów
91. Fiut Lucyna, Łabowa
92. Franczyk Kacper, Nowy Sącz
93. Frączek Teresa, Nowy Sącz
94. Gałda Jerzy, Nowy Sącz
95. Gapczyńska Julia, Nowy Sącz
96. Gawlak Anna, Świdnik
97. Gawlak Tomasz, Nowy Sącz
98. Gądek Józef, Łącko
99. Gądek Zbigniew, Nowy Sącz
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Klub Szalonych Emerytów w Dolinie Jarząbczej, 06.04.2016 r. (fot. Władysław Łoboz)

100. Geniec Paweł, Nowy Sącz
101. Gieracka Arieta, Nowy Sącz
102. Głąbowski Sławomir, Nowy Sącz
103. Górka Ryszard, Rożnów
104. Górska Wiesława, Nowy Sącz
105. Groński Aleksander, Nowy Sącz
106. Groński Paweł, Nowy Sącz
107. Gryboś Zbigniew, Grybów
108. Guzik Aleksander, Nowy Sącz
109. Harcuła Andrzej, Nowy Sącz
110. Hełczyńska Małgorzata, Nowy Sącz
111. Hełczyński Marcin, Nowy Sącz
112. Jakóbczak Piotr, Nowy Sącz
113. Jamróz Wacław, Nowy Sącz
114. Janik Artur, Gorlice
115. Janik Czesława, Nowy Sącz
116. Janik Józef, Rożnów
117. Jankowski Krzysztof, Nowy Sącz
118. Jarek Aleksander, Nowy Sącz
119. Jarek Monika, Nowy Sącz
120. Jedliński Krzysztof, Nowy Sącz
121. Jędrzejas Grzegorz, Chełmiec
122. Juracovic Stjepan, Nowy Sącz
123. Jurzynek Małgorzata, Piwniczna
124. Kaczorek Dominik, Warszawa
125. Kelm Michał, Nowy Sącz
126. Kędziora Marcin, Nowy Sącz
127. Kiełbasa Małgorzata, Kamionka Wielka
128. Kin Janina, Nowy Sącz
129. Kleczyńska Wioletta, Nowy Sącz
130. Klimek Wacław, Nowy Sącz
131. Knot Jerzy, Gorlice
132. Kogut Dorota, Nowy Sącz
133. Kogut Paweł, Nowy Sącz
134. Kołacz Marek, Łabowa
135. Kołsut Sławomir, Nowy Sącz
136. Kopacz Renata, Muszyna
137. Kos Adam, Nowy Sącz
138. Kos Adrian, Nowy Sącz
139. Kos Małgorzata, Nowy Sącz
140. Kos Mateusz, Nowy Sącz

141. Kościółek Bożena, Kamionka Wielka
142. Kościółek Jacek, Kamionka Wielka
143. Kowalczyk Teresa, Nowy Sącz
144. Król Czesław, Nowy Sącz
145. Krztoń Wojciech, Brzozówka
146. Kulaszyński Jakub, Nowy Sącz
147. Kulczyk Gabriela, Nowy Sącz
148. Kulczyk Maciej, Nowy Sącz
149. Kulig Kaja, Nowy Sącz
150. Kulka Teresa, Nowy Sącz
151. Kulpa Dariusz, Nowy Sącz
152. Kuna Adam, Nowy Sącz
153. Kuna Iwona, Nowy Sącz
154. Kurzeja Natalia, Nowy Sącz
155. Kwiatkowska Jolanta, Marcinkowice
156. Legutko Henryka, Nowy Sącz
157. Leśniak Piotr, Nowy Sącz
158. Liber Jan, Podrzecze
159. Lichoń Alicja, Nowy Sącz
160. Ligęza Krystyna, Marcinkowice
161. Limanówka Marek, Trzetrzewina
162. Limanówka Marzena, Trzetrzewina
163. Lippa Wojciech, Nowy Sącz
164. Lisowska Natalia, Nowy Sącz
165. Lisowski Paweł, Nowy Sącz
166. Lorek Beata, Nowy Sącz
167. Lorek Zuzanna, Nowy Sącz
168. Ludwin Danuta, Gorlice
169. Łęczycka Marta, Nowy Sącz
170. Łoboda Krystyna, Stary Sącz
171. Łoskot Bogusława, Stary Sącz
172. Łukasik Mateusz, Nowy Sącz
173. Macałka Antoni, Nowy Sącz
174. Macheta Władysław, Nowy Sącz
175. Małota Leszek, Nowy Sącz
176. Marcisz Marcin, Nowy Sącz
177. Maślanka Hanna, Nowy Sącz
178. Mazurkiewicz-Boganow Barbara, Nowy Sącz
179. Mąsior Maria, Bobrek
180. Meder Piotr, Piwniczna
181. Michalec Kazimierz, Wójtowa
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182. Michalik Agnieszka, Nowy Sącz
183. Michalik Barbara, Żeleźnikowa Wielka
184. Michalik Wiktoria, Nowy Sącz
185. Michno Marek, Wałbrzych
186. Migacz Józef, Nowy Sącz
187. Migrała Jadwiga, Nowy Sącz
188. Mikulec Jan, Nowy Sącz
189. Mikusińska Jolanta, Nowy Sącz
190. Mikusiński Witold, Nowy Sącz
191. Minicka Irena, Nowy Sącz
192. Miszkurka Wojciech, Kraków
193. Miśtak Milena, Nowy Sącz
194. Mitoraj Adam, Nowy Sącz
195. Mleczko Bartłomiej, Nowy Sącz
196. Mordarska Magdalena, Stróże
197. Motyka Władysława, Grybów
198. Mrowca Robert, Nowy Sącz
199. Muczyński Tadeusz, Nowy Sącz
200. Musiał Marzena, Nowy Sącz
201. Nagel Wojciech, Warszawa
202. Naprawska Małgorzata, Kraków
203. Nazimek Lilianna, Nowy Sącz
204. Nieć Marian, Nowy Sącz
205. Nieć Stanisław, Nowy Sącz
206. Obrzut Anna, Kamionka Wielka
207. Obrzut Elżbieta, Kamionka Wielka
208. Obrzut Wiesław, Nowy Sącz
209. Ogórek Maria, Piwniczna
210. Olipra Ryszard, Nowy Sącz
211. Olszyńska Maria, Nowy Sącz
212. Opara Leszek, Nowy Sącz
213. Orlita Wojciech, Nowy Sącz
214. Orzeł Robert, Świniarsko
215. Owsianka Jakub, Barcice
216. Owsianka Paweł, Obidza
217. Pajor Kazimierz, Rożnów
218. Palij Aleksandra, Nowy Sącz
219. Pańszczyk Stanisław, Wola Łużańska
220. Paradowski Jan, Nowy Sącz
221. Pasiud Teresa, Łącko
222. Pasiut Sebastian, Nowy Sącz
223. Pażucha Anna, Nowy Sącz
224. Pażucha Mariusz, Nowy Sącz
225. Pażucha Michał, Nowy Sącz
226. Perłowski Grzegorz, Muszyna
227. Pęski Tadeusz, Kazimierza Wielka
228. Pietrzak Grzegorz, Łukowica
229. Pietrzak Jan, Łukowica
230. Pietrzkiewicz Maciej, Nowy Sącz
231. Piszczyńska Renata, Nowy Sącz
232. Piszczyński Grzegorz, Nowy Sącz
233. Planeta Adam, Nowy Sącz
234. Pogwizd Stanisława, Nowy Sącz
235. Pogwizd Tadeusz, Nowy Sącz
236. Polak Jan, Piwniczna
237. Polak Józefa, Nowy Sącz
238. Połomski Andrzej, Nowy Sącz
239. Połomski Piotr, Nowy Sącz
240. Popiela - Berezińska Izabela, Nowy Sącz
241. Poremba Marta, Kamionka Wielka
242. Potoczek Grzegorz, Biały Dunajec
243. Prusak Józef, Łososina Dolna
244. Przybylska Małgorzata, Nowy Sącz
245. Puchała Jan, Nowy Sącz
246. Rachwał Jolanta, Nowy Sącz
247. Rak Katarzyna, Nowy Sącz
248. Rams Janina, Nowy Sącz

249. Rawakowicz Maciej, Bydgoszcz
250. Rodak Cezary, Nowy Sącz
251. Rodak Małgorzata, Nowy Sącz
252. Rumin Maciej, Nowy Sącz
253. Rybiński Arkadiusz, Nowy Sącz
254. Rychlewski Piotr, Nowy Sącz
255. Rzepka Barbara, Nowy Sącz
256. Sadłoń Alicja, Nowy Sącz
257. Sarata Stanisław, Nowy Sącz
258. Seruga Jakub, Nowy Sącz
259. Seweryn Jarosław, Nowy Sącz
260. Siwek Jerzy, Nowy Sącz
261. Skoczeń Kinga, Nowy Sącz
262. Skowron Jan, Grybów
263. Skruch Ludwik Józef, Jasło
264. Skupień Mateusz, Kraków
265. Skwarczyńska Monika, Nowy Sącz
266. Smajdor Krystyna, Nowy Sącz
267. Sobota Jarosław, Wrocław
268. Sroka - Piszczek Urszula, Kraków
269. Starzyk Beata, Nowy Sącz
270. Szafraniec Anna, Zagnańsk
271. Szafraniec Jerzy, Zagnańsk
272. Szarota Wacław, Nowy Sącz
273. Szeliga Agnieszka, Nowy Sącz
274. Szewczyk Lucyna, Stary Sącz
275. Szkarłat Edyta, Nowy Sącz
276. Szpiczyńska Anna, Piwniczna
277. Szymański Mirosław, Kraków
278. Ślęczkowski Piotr, Nowy Sącz
279. Świerczek Grażyna, Nowy Sącz
280. Świerk Anna, Nowy Sącz
281. Świerk Artur, Nowy Sącz
282. Tokarski Władysław, Białystok
283. Tomanek Józef, Bieruń
284. Towpik Marek, Nowy Sącz
285. Towpik Zofia, Nowy Sącz
286. Tudaj Zenon, Moszczenica
287. Urbańska Joanna, Nowy Sącz
288. Wajda Jan Klemens, Rabka
289. Wańczyk Janusz, Nowy Sącz
290. Wańczyk Stanisław, Marciszów
291. Waszczak Maria, Nowy Sącz
292. Wąsowicz Jerzy, Nowy Sącz
293. Wczesny Wanda, Nowy Sącz
294. Wilk Janusz, Nowy Sącz
295. Winiarczyk Julia, Nowy Sącz
296. Wojnarowska Jolanta, Stary Sącz
297. Wojnarowski Andrzej, Nowy Sącz
298. Wojnarowski Kazimierz, Nowy Sącz
299. Wojnarowski Michał, Stary Sącz
300. Wojtasiewicz Janusz, Przemyśl
301. Wolak Krystyna, Nowy Sącz
302. Wolak Marta, Brzezna
303. Wolf Tomasz, Kraków
304. Woźniak Halina, Nowy Sącz
305. Woźniak Jolanta, Nowy Sącz
306. Woźniak Maciej, Nowy Sącz
307. Wójcik Dorota, Nowy Sącz
308. Wójs Ryszard, Nowy Sącz
309. Wojtowicz Tomasz, Nowy Sącz
310. Wróbel Kamil, Limanowa
311. Zarzeka Dawid, Nowy Sącz
312. Zarzycka Józefa, Krynica
313. Zdanowicz Barbara, Nowy Sącz
314. Ziaja Monika, Nowy Sącz
315. Życzyński Rajmund, Nowy Sącz
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Koło PTT w Tarnobrzegu
(od 13 maja 2017 r. Oddział PTT im. Mieczysława Winiarskiego w Tarnobrzegu)

prezes: Grzegorz Bień (tel. 602-474-836)
adres Oddziału: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Św. Barbary 12
tel. kom.: 698-803-200
e-mail Oddziału: kontakt@ptt-tarnobrzeg.pl
strona internetowa: www.tarnobrzeg.ptt.org.pl
Facebook: http://www.facebook.com/ptt.tarnobrzeg
(spotkania klubowe we wtorki w godz. 17:00-18:00 w lokalu Oddziału)

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. św. Barbary 12/13.

W 2016 roku odbyło się 39 imprez, w tym 24 jednodniowe, 15 dwudniowych i dłuższych, 
w których wzięło udział 765 osób. Wędrowano po okolicach Tarnobrzega, Beskidzie Sądeckim, 
Beskidzie Żywieckim, Bieszczadach, Górach Pieprzowych, Górach Sanocko-Turczańskich, 
Górach Świętokrzyskich, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Kotlinie Kłodzkiej, Pogórzu 
Przemyskim, Pieninach, Tatrach oraz górach Słowacji.

Wycieczki prowadziło społecznie 17 przewodników, spośród których najwięcej poprowa
dzili Stanisław Bochniewicz (19), Ludwik Szymański (7) i Grzegorz Bień (6).

Władysław Łobo%

Zarząd Koła:
316. Prezes: Bień Grzegorz, Tarnobrzeg
317. Wiceprezes: Żemła Zdzisław, Tarnobrzeg
318. Sekretarz: Kuczera Ryszard, Tarnobrzeg
319. Skarbnik: Szymański Ludwik, Tarnobrzeg
320. Członek: Stybel Aleksander, Tarnobrzeg

Członkowie Koła:
321. Adamska Izabela, Kraków
322. Adamski Tomasz, Kraków
323. Banasik Paweł, Radom
324. Barszczewski Paweł, Sydney
325. Berbeś Jadwiga, Sandomierz
326. Bidas Paweł, Sandomierz
327. Bień Michał, Tarnobrzeg
328. Bień Wojciech, Tarnobrzeg
329. Bis Maria, Stalowa Wola
330. Bobula Bożena, Tarnobrzeg
331. Bochniewicz Sławomira, Tarnobrzeg
332. Bochniewicz Stanisław, Tarnobrzeg
333. Brzozowski Łukasz, Stalowa Wola
334. Bukowska Małgorzata, Sandomierz
335. Chrobak Jerzy, Tarnobrzeg
336. Ciba Teresa, Grębów
337. Dufaj-Zemła Hanna, Tarnobrzeg
338. Dzikowska Beata, Tarnobrzeg
339. Florkiewicz Alicja, Suchorzów
340. Furtak Jan, Tarnobrzeg
341. Gołąbek Anna, Sandomierz
342. Gospodarczykjacek, Sandomierz
343. Graniczka-Dabwan Wioletta, Mielec

344. Grądziela Małgorzata, Tarnobrzeg
345. Grądziela Stanisław, Tarnobrzeg
346. Grębowiec Dorota, Sandomierz
347. Grzela Marek, Kielce
348. Harnik Magdalena, Tarnobrzeg
349. Harnik Michał, Tarnobrzeg
350. Jadach Mieczysław, Jadachy
351. Jędrusik Małgorzata, Stalowa Wola
352. Juszczuk Danuta, Tarnobrzeg
353. Juszczuk Dariusz, Tarnobrzeg
354. Kalita Agnieszka, Opatów
355. Kania Ryszard, Stalowa Wola
356. Kapel Bogusław, Tarnobrzeg
357. Kawa Ireneusz, Warszawa
358. Kiełt-Bień Kataryna, Tarnobrzeg
359. Klusek Barbara, Tarnobrzeg
360. Klusek Ireneusz, Tarnobrzeg
361. Kobiela Przemysław, Tarnobrzeg
362. Kobiela Wojciech, Gliwice
363. Kogut Piotr, Sandomierz
364. Konefał Krystyna, Tarnowska Wola
365. Kosałka Grażyna, Sandomierz
366. Koszałka Artur, Nisko
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367. Kowalik Iwona, Tarnobrzeg
368. Koziara Piotr, Sandomierz
369. Kozik Grzegorz, Tarnobrzeg
370. Kozik Krystyna, Tarnobrzeg
371. Kruk Zofia, Bojanów
372. Krzemińska Agata, Sandomierz
373. Krzemińska Karolina, Sandomierz
374. Krzemińska Paulina, Sandomierz
375. Krzemiński Robert, Sandomierz
376. Kuczera Krystyna, Tarnobrzeg
377. Kuczera-Pysz Krystyna, Tarnobrzeg
378. Kulita Elżbieta, Sandomierz
379. Maciąg Alina, Sandomierz
380. Madej Grzegorz, Tarnobrzeg
381. Maguder Dawid, Nowa Dęba
382. Maguder Konrad, Nowa Dęba
383. Majchrowski Jacek, Tarnobrzeg
384. Majda Zygmunt, Tarnobrzeg
385. Majewska Jadwiga, Tarnobrzeg
386. Marek Małgorzata, Tarnobrzeg
387. Markiewicz Mieczysław, Kielce
388. Markiewicz Piotr, Kielce
389. Matejko Edyta, Tarnobrzeg
390. Matejko Sylwester, Tarnobrzeg
391. Mazurek Stanisław, Kielce
392. Mączyńska Ewa, Sandomierz
393. Morawski Jacek, Tarnobrzeg
394. Mrzygłód Andrzej, Tarnobrzeg
395. Obara Daniel, Tarnobrzeg
396. Pidmohylna Svietlana, Kijów
397. Pidmohylnij Serhyj, Kijów
398. Piejko Wiesław, Tarnobrzeg
399. Prędko Grażyna, Stalowa Wola
400. Pyrzyk Artur, Tarnobrzeg

401. Pysz Jakub, Tarnobrzeg
402. Pytel Krzysztof, Tarnobrzeg
403. Reczek Barbara, Tarnobrzeg
404. Reczek Rafał, Rzeszów
405. Rogala Jadwiga, Jeziory
406. Rozmus Dorota, Tarnobrzeg
407. Rozmus Wojciech, Tarnobrzeg
408. Rutkowski Piotr, Sandomierz
409. Ryś Agnieszka, Mielec
410. Skop Bogdan, Mielec
411. Solanin Stefan, Sandomierz
412. Stępień Małgorzata, Tarnobrzeg
413. Stypa Martyna, Sandomierz
414. Szczęsny Kazimierz, Przeczów
415. Szlęzak Marcin, Tarnobrzeg
416. Tomczyk Andrzej, Tarnobrzeg
417. Trojanowski Wiktor, Tarnobrzeg
418. Tylczyński Stanisław, Tarnobrzeg
419. Urbaniak Ryszard, Tarnobrzeg
420. Warchoł Małgorzata, Rzeszów
421. Wdowik-Reczek Magdalena, Rzeszów
422. Wiącek Anna Maria, Stalowa Wola
423. Wiertlewski Stefan, Poznań
424. Wilk Jadwiga, Palikówka
425. Wilk Tadeusz, Nowa Dęba
426. Wójcik Joanna, Nowa Dęba
427. Wychowaniak Dorota, Sandomierz
428. Wychowaniak Sławomir, Sandomierz
429. Zaliński Szczepan, Tarnobrzeg
430. Zawada Alina, Tarnowska Wola
431. Zioło Stanisław, Tarnobrzeg
432. Żelazko Tomasz, Tarnobrzeg
433. Żmuda Justyna, Tarnobrzeg
434. Żmuda Roman, Tarnobrzeg



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 Szkolnego Koła PTT przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 
w Łabowej, powstałego z inicjatywy Joanny Król. Prezesem i opiekunem Koła była Dorota 
Rolka.

W siedmiu wycieczkach, których organizatorką była Joanna Król wzięło udział 369 dzieci. 
Przewodnikiem na wszystkich imprezach była Joanna Król przy pomocy Wojciecha Szaroty, 
Marii Dominik i Łukasza Musiała. Wycieczki odbywały się wspólnie z dziećmi ze Szkoły Pod
stawowej nr 18 z Nowego Sącza.

Koło liczy 16 członków, wydaje własną gazetkę ścienną oraz ma miejsce na stronie inter
netowej szkoły.

Władysław Łobo%

Zarząd Koła:
435. Prezes i opiekun koła: Rolka Dorota, Łabowa
436. Wiceprezes: Kołacz Daria, Łabowa
437. Sekretarz: Smyda Wiktoria, Łabowa
438. Skarbnik: Malec Julia, Łabowa

Członkowie Koła:
439. Cabak Karolina, Łabowa
440. Frączek Justyna , Łabowa
441. Kołacz Olgierd, Łabowa
442. Król Amelia, Łabowa
443. Kucia Radosław, Łabowa
444. Kulpa Wojciech, Łabowa

445. Mąka Amelia, Łabowa
446. Mąka Mateusz, Łabowa
447. Nieć Oliwia, Łabowa
448. Polańska Julia, Łabowa
449. Tyc Nikodem, Łabowa
450. Zabawa Wiktoria, Łabowa

Na Przehybie, 17.12.2016 r. (fot. Zbigniew Smajdor)
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Oddział PTT w Opolu
prezes: Jan Sachnik
adres Oddziału: 45-521 Opole, ul. Brzechwy 7
tel.: (77) 454-09-47 (Jan Sachnik)
e-mail: jerzy.kaczmarek@vp.pl

Rok 2016 był dwudziestym siódmym rokiem działalności Oddziału. Liczba członków na koniec 
2016 roku wynosiła 64 osoby, w tym 18 członków Koła Sabałowy Klan.

W roku sprawozdawczym odbyło się Walne Zgromadzenie członków Oddziału w dniu 
21.04.2016 roku, na którym wybrano nowe władze Oddziału oraz delegatów na Walny Zjazd PTT.

Oddział PTT w Opolu w omawianym okresie prowadził działalność zgodnie ze statutem 
Towarzystwa.

Podstawową formą aktywności członków Oddziału były wyjazdowe wycieczki górskie 
i krajoznawcze oraz popularyzacja aktywności turystycznej i wiedzy krajoznawczej.

Wyjazdy miały charakter grupowy i indywidualny. Najchętniej odwiedzanymi rejonami były 
Sudety i Tatry. Z ważniejszych wycieczek wymienić należy:

tradycyjny wiosenny wyjazd w Kotlinę Kłodzką z bazą w gościnnej Chacie u Majów w Bie
licach; Oddział reprezentowali Boguś Swirski — kierownik, Marian Cisek - kierowca, Staszek 
Świdziński, Andrzej Szechyński oraz Ewa Idzikowska, która tę wycieczkę udokumentowała 
wieloma ciekawymi zdjęciami. W trakcie wycieczki wędrowano po Górach Złotych i Masywie 
Śnieżnika.

W Tatrach działali prezesi Oddziału Ryszard Passon z przyjaciółmi i Jan Sachnik z córkami 
Joanną i Katarzyną oraz wnukiem Maćkiem. Przy zmiennej pogodzie w czerwcu wjechali kolej
ką na Łomnicę (2634 m. n.p.m.), a we wrześniu córki Kasia Matuszak i Joasia Błoniarz przeszły 
częściowo Orlą Perć (od Swinicy do Koziego Wierchu).

Ludwik Skarka wspólnie z W. Dragą zorganizowali kolejny Rajd Pokoleniowy, który odbył 
się w maju 2016 roku w Pieninach, a jego zakończenie miało miejsce w Szczawnicy. Wzięło 
w nim udział 51 osób, w tym 19 dzieci. Po górskich wędrówkach i tradycyjnym ognisku zwie
dzano zamek w Niedzicy. Tam wspominano Franciszka Szydlaka - górala ze Spiszą, legendar
nego przewodnika po Zamku, który przez 56 lat oprowadzał po nim turystów i opisywał jego 
historię.

Ryszard Passon kontynuował organizowanie wyjazdów letnich i zimowych w góry oraz na 
Jurę Krakowsko-Częstochowską dla młodzieży uzależnionej, przebywającej na terapii. Zorga
nizowano także spływ kajakowy Wartą.

Dużą popularnością cieszyły się Bieszczady i Beskid Niski, po których wędrowało kil
ka grup naszych członków, m.in. Stanisław Świdziński, Ryszard Szpon i Andrzej Szechyński 
oraz Katarzyna i Cezary Matuszakowie. W ramach wycieczki grupa A. Szechyńskiego zwie
dzała m.in. Zamek Kamieniecki w Odrzykoniu koło Krosna, Muzeum Przemysłu Naftowego 
w Bóbrce oraz Leśny Kompleks Promocyjny (proces wypału węgla drzewnego) oraz Centrum 
Promocji Leśnictwa (zagroda pokazowa Żubrów w Mucznem).
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Stefan Sytniewski z rodziną odbył 
drugą pielgrzymkę szlakiem Jakubo- 
wym, tym razem trasą z Porto w Por
tugalii do Santiago de Compostela 
w Hiszpanii. Latem Stefan Sytniew- 
ski brał udział w udanej wyprawie na 
Kaukaz w Gruzji, wchodząc na szczyt 
Kazbek (5047 m. n.p.m.). W czasie 
wyjazdu wędrowano i zwiedzano m.in. 
Swanetię.

W październiku 2016 roku w Opo
lu odbył się V Festiwal Gór, w którego 
organizacji brali udział także członko
wie naszego Oddziału, przede wszyst
kim Krzysztof Kurenda, który m.in. 
obsługiwał ściankę wspinaczkową 
(aktualnie nasz kolega jest instruk
torem wspinania sportowego). Poza 
bardzo ciekawymi prelekcjami najwy
bitniejszych światowych himalaistów: 
Krzysztofa Wielickiego i Alexa Txi- 
kona — zimowego zdobywcy Nanga 
Parbat, swoje dokonania wspinaczko
we w Alpach zaprezentowali opolscy 
alpiniści: Renata Ruman-Dzido i Jaro
sław Cieśliński, którzy są sympatykami 
naszego Oddziału i biorą udział w na
szych imprezach i prelekcjach.

Od 20 do 30 września 2016 roku 
Jan Sachnik z córką i wnukiem nad Łomnickim Stawem 

(fot. Joanna Błoniarz)

w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Opolu z inicjatywy Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Opolu prezentowano 
wystawę „Kazimierz Przerwa-Tetmajer — 150. rocznica urodzin”. Na otwarcie wystawy w MBP 
w Opolu przybyli: Józef Haduch - autor scenariusza i kurator wystawy, były Prezes Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Janusz Machulik — członek Oddziału 
Karpackiego PTT w Łodzi, członkowie Oddziału PTT w Opolu wraz z Janem Sachnikiem 

— prezesem zarządu Oddziału, a także osoby nie będące członkami PTT. Na ekspozycji składa
jącej się z 19 plansz przedstawiono życie i twórczość jednego z najbardziej cenionych poetów 
okresu Młodej Polski. Wystawa eksponowana była następnie w Liceum Ogólnokształcącym 
nr 1 w Opolu.

Tradycyjnie raz w miesiącu odbywały się spotkania oddziałowe połączone z prelekcjami 
członków Oddziału bądź zaproszonych gości, m.in. Dziesięć najpiękniejszych miejsc w Rumunii (Jó
zef Haduch), Gruzja i góry Kaukazu oraz Pielgrzymka do Santiago de Compostela (Stefan Sytniewski) 
i Impresje włoskie. Apulia orazMarche (Jarek i Irena Majcherowie).

Irena Majcher

Zarząd Oddziału:
1. Prezes: Sachnik Jan, ekonomista-bankowiec, Opole
2. Wiceprezes: Kurek Maciej, etnolog, Opole
3. Wiceprezes: Passon Ryszard, pedagog, Opole
4. Sekretarz: Majcher Irena, prawnik, Opole
5. Skarbnik: Kurowska Ewa, chemik, Opole
6. Członek: Idzikowska Ewa, ekonomista, Opole
7. Członek: Kurek Michał, geolog, Opole
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Komisja Rewizyjna:
8. Przewodniczący: Świrski Bogusław, oficer WP, Opole
9. Z-ca przewodniczącego: Cisek Marian, ekonomista, Opole
10. Członek: Szumieć Grażyna, ekonomista, Strzelce Opolskie

Sąd Koleżeński:
11. Przewodniczący: Kamysz Franciszek, ekonomista, Opole
12. Z-ca przewodniczącego: Kamiński Bogusław, prawnik, Opole
13. Członek: Nabzyk-Kaczmarek Alicja, prawnik, Opole

Członkowie Oddziału:
14. Beker Wojciech, lekarz, Opole
15. Cichoń Jerzy, przedsiębiorca, Wałbrzych
16. Filipek Izabella, pedagog, Ziębice
17. Filipek Leszek, przedsiębiorca, Ziębice
18. Głośnicka-Kamysz Józefa, prawnik, Opole
19. Kaczmarek Jerzy, przedsiębiorca, Opole
20. Kłosa Krystyna, ekonomista, Domecko
21. Kubik Jadwiga, prac, umysłowy, Opole
22. Kubikjan, prac, naukowy, Opole
23. Kurek Mateusz, prawnik, Opole
24. Kurenda Krzysztof, kierowca, Opole
25. Kurenda Radosław, handlowiec, Opole
26. Kwiecień Wojciech, przedsiębiorca, Kędzierzyn-Koźle
27. Majcher Jarosław, fotografik, Opole
28. Marzec Ewa, stomatolog, Opole
29. Matuszak Cezary, bankowiec, Opole
30. Matuszak Ewa, stomatolog, Opole

31. Matuszczyk Jacek, informatyk, Opole
32. Milczarek Robert, alpinista, Opole
33. Pasek Andrzej, przedsiębiorca, Pieszyce
34. Passon Jolanta, pielęgniarka, Opole
35. Skarka Ludwik, bankowiec, Opole
36. Skrzyńska Anna, nauczyciel, Kraków,
37. Sytniewska Irena, ekonomista, Częstochowa
38. Sytniewski Stefan, bankowiec, Częstochowa
39. Szajca Andrzej, inż. mechanik, Opole
40. Szczakiel Justyna, prac, biurowy, Opole
41. Szechyński Andrzej, emeryt, Opole
42. Szpon Ryszard, oficer WP, Opole
43. Szumieć Zbigniew, technik, Strzelce Opolskie
44. Swidziński Stanisław, ekonomista, Opole
45. Weiss Bożena, ekonomista, Kłodzko
46. Weiss Zbigniew, przedsiębiorca, Kłodzko

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

Koło PTT „Sabałowy Klan” liczy aktualnie 18 osób, spośród których 3 wstąpiły w 2016 roku.
W styczniu 2016 r. członkowie koła propagowali akcję przekazania 1% podatku na PTT ze 

szczegółowym celem na „Sabałowy Klan”. Darczyńcami zostali zarówno sami członkowie, jak 
również ich rodziny oraz znajomi.

W marcu 2016 r. zorganizowano 3-dniowy wyjazd grupy do Zakopanego, w trakcie którego 
spotkaliśmy się z prawnukiem Sabały oraz z twórcą ludowym, rzeźbiarzem i przewodnikiem 
tatrzańskim.

W kwietniu grupa członków powróciła w Tatry do Doliny Chochołowskiej na krokusy.
W maju (14—16 maja) odbyto wycieczkę do Peca pod Śnieżką - zaliczając w warunkach 

zimowych Śnieżkę oraz czeskie szlaki wokół Śnieżki. W drodze powrotnej odwiedzono ogrody 
w Wojsławicach, podziwiając piękno wiosny, której niestety w górach jeszcze nie było.

W lipcu 10-osobowa grupa wybrała się w Rudawy Janowickie zwiedzając Kolorowe Jezior
ka, Głazy Krasnoludków oraz ruiny zamku Bolczów.

W sierpniu członkowie koła pojechali w Jeseniki, gdzie na Pradziada weszli pięknym szla
kiem Białej Opawy.

We wrześniu tradycyjnie już cała grupa odwiedziła ponownie Zakopane i Tatry; wędrowano 
szlakami do Czerwonego Stawu, Czarnego Stawu Gąsienicowego, Czarnego Stawu nad Rysami, 
na Szpiglasową Przełęcz oraz Kasprowy Wierch przez przełęcz Kondratową.
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Na zakończenie sezonu jesiennego zorganizowano wyjazd w Pieniny; grupa doszła do 
schroniska na Przehybie. Zwiedzano także wąwóz Homole.

W dniach 1-3 grudnia członkowie Koła powitali zimę w Zakopanem; wybrano się na wy
cieczkę do Pustelni Św. Brata Alberta. Trudne warunki zimowe oraz zagrożenia lawinowe nie 
pozwoliły wybrać się na zaplanowane trasy: na Kalatówki oraz do Murowańca. Na uroczystym 
wieczorze podsumowano cały rok działania koła.

Stefania Hyla

Zarząd Koła:

47. Prezes: Hyla Stefania
48. Skarbnik: Adamczyk Aleksandra

Członkowie Koła:

49. Biernat Maria
50. Deja Stanisław
51. Dworak Marcin
52. Dymacz Dorota
53. Dymacz Robert
54. Kania Robert
55. Kania Rudolf
56. Łokczewska Bogusława

57. Łokczewska Karolina
58. Łokczewski Sławomir
59. Mandelka Irena
60. Mandelka Sandra
61. Raj Paweł
62. Roesler Ewelina
63. Sołtys Marek
64. Ślęziak Paweł
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Przed Pustelnią Św. Brata Alberta na Kalatówkach, grudzień 2016 r. (fot. Aleksandra Adamczyk)



Oddział PTT w Ostrowcu Świętokrzyskim
prezes: 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
(zebrania członków w pierwszy wtorek miesiąca w godz. 18:00-20:00 w lokalu Oddziału)

W 2016 roku członkowie Oddziału spotykali się na comiesięcznych zebraniach w sali kameral
nej Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Siennieńskiej 54. Zebrania te odbywały się tradycyjnie 
w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 17:30. Spotkania te zawsze miały charakter otwarty 
i były dostępne dla szerokiego kręgu odbiorców. Zarząd Oddziału starał się, by zebrania były 
atrakcyjne, stąd niemal zawsze były one połączone z pokazem zdjęć lub prezentacją multime
dialną. Relacje ze swoich podróży prezentowali: Marian Kimbar (Mongolia, Tanzania - Kili
mandżaro, Parki Narodowe Tanzanii: Ngorongoro i Tarangire), Krzysztof Kucharski (Tatry), 
Piotr Leśniewski (Tatry - Orla Perć). Na jednym z zebrań specjalnym gościem była Aneta 
Poletek, która zaprezentowała inne spojrzenie na Portugalię.

Działalność Oddziału to głównie wycieczki, zarówno górskie, jak i te po najbliższej okolicy. 
Część z nich to imprezy, które na stałe weszły do kalendarza imprez Oddziału, jak np. zimowe 
wejście na św. Krzyż, zimowe wejście na Łysicę, powitanie wiosny, Zlot Gwiaździsty na Szczyt- 
niaku, Rajd „Mikołajkowy”, czy Rajd Sylwestrowy.

W roku sprawozdawczym zorganizowano w sumie 27 wycieczek. Były to wycieczki jedno-, 
dwu- i trzydniowe. Wycieczki jednodniowe dotyczyły głównie Gór Świętokrzyskich i terenów 
wokół Ostrowca Świętokrzyskiego. Zorganizowano także 10 wycieczek dwu- i trzydniowych 
(Beskid Makowski, Sądecki, Wyspowy i Żywiecki, Góry Kisuckie, Magura Orawska, Beskidy 
Kysuckie). Członkowie Oddziału wzięli także udział w zimowym wejściu na Babią Górę — im
prezie organizowanej przez PTT O/Sosnowiec, oraz w wyjeździe na Ukrainę, gdzie zdobyli 
Howerlę (Czarnohora), Bliźnicę (Świdowiec) i Rotylo (Góry Pokucko-Bukowińskie).

W dniach 29-31.01.2016 r. zorganizowano „III Zimowe Spotkania PTT w Górach Świę
tokrzyskich” w Starachowicach, w których wzięło udział 51 osób. Byli wśród nich przedsta
wiciele oddziałów PTT z Bielska-Białej, Chrzanowa, Łodzi, Sosnowca i oczywiście Ostrowca 
Świętokrzyskiego. Sympatycy naszego Oddziału przyjechali z Częstochowy, Katowic, Konina, 
Starachowic i Szydłowca. Pojawili się również goście z Czech, co uczyniło „Spotkania” między
narodowymi. Turyści mieli okazję powędrować na Wykus, szczególne miejsce w historii nasze
go regionu, gdzie swoją bazę mieli w czasie II wojny światowej partyzanci AK ze zgrupowania 

„Ponurego” i „Nurta”. Kolejnego dnia zwiedzano romański zespół klasztorny oo. Cystersów 
w Wąchocku, a następnie Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. J. Pazdura w Stara
chowicach.

Podobnie jak w roku ubiegłym Zarząd Oddziału propagował zdobywanie odznak GOT 
PTT, „Wielka Korona Beskidów” i „Główny Szlak Świętokrzyski PTT”. Przy Oddziale działa

334

mailto:gjedlik@gmail.com
mailto:ostrowiec@ptt.org.pl
http://www.ostrowiec.ptt.org.pl
http://www.facebook.com/ptt.ostrowiec.swietokrzyski


Na Howerli, najwyższym szczycie Ukrainy (fot. Remigiusz Lichota)

Komisja Weryfikacyjna GOT PTT rozpatrująca wnioski o przyznanie odznak turystycznych 
PTT. W roku sprawozdawczym zweryfikowano 5 odznak „Korona Beskidów Polskich”, 5 od
znak „Korona Beskidów Słowackich”, 4 odznaki „Główny Szlak Świętokrzyski”, 4 odznaki 
GOT PTT kat. II st. srebrny i 2 odznaki GOT PTT kat II st. złoty. Każda zorganizowana wy
cieczka znalazła swe odbicie na stronie internetowej Oddziału oraz na Facebooku, prowadzo
nych przez Teresę Karbowniczek. Oprócz tego relacje z wędrówek przesyłano do „Co słychać?” 
i lokalnej prasy („Gazeta Ostrowiecka”).

Członkowie Oddziału brali udział w cyklicznych imprezach organizowanych przez inne 
oddziały PTT, m.in. z Mielca i Sosnowca, jak również w Ogólnopolskim Spotkaniu Oddziałów 
PTT w Jaworkach, zorganizowanym przez Oddział PTT w Nowym Sączu.

Zarząd Oddziału systematycznie powiększa własną biblioteczkę oddziałową.
Tradycyjnie rozwijamy współpracę z Miejskim Centrum Kultury, które użycza sali na pre

lekcje, a także współpracuje przy organizacji imprez oddziałowych.

Grażyna Jedlikowska

Zarząd Oddziału:
1. Prezes: Jedlikowska Grażyna, nauczyciel, Ostrowiec Św.
2. Wiceprezes: Kimbar Marian, inż. mechanik, Ostrowiec Św.
3. Sekretarz: Karbowniczek Teresa, nauczyciel, Ostrowiec Św.
4. Skarbnik: Kostkowska Halina, ekonomista, Ostrowiec Św.
5. Członek: Gawlik Tomasz, sędzia, Ostrowiec Św.
6. Członek: Górnisiewicz Grzegorz, grafik, Ostrowiec Św.
7. Członek: Kamiński Łukasz, inż. mechanik, Ostrowiec Św.

Komisja Rewizyjna:
8. Przewodniczący: Kucharski Krzysztof, inż. automatyk, Ostrowiec Św.
9. Z-ca przewodniczącego: Gawron Ryszard, ekonomista, Ostrowiec Św.
10. Sekretarz: Kowalczyk Grażyna, handlowiec, Ostrowiec Św.

Sąd Koleżeński:
11. Przewodniczący: Gawlik Ewa, ekonomista, Ostrowiec Św.
12. Z-ca przewodniczącego: Ginter Juliusz, radca prawny, Ostrowiec Św.
13. Sekretarz: Salwa Mariola, sędzia, Ostrowiec Św.
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Członkowie Oddziału:
14. Baran Elżbieta, pedagog, Ostrowiec Św.
15. Barczyński Michał, nauczyciel, Goździelin
16. Białowąs Adam, ekonomista, Ostrowiec Św.
17. Celary Małgorzata, pielęgniarka, Ostrowiec Św.
18. Chłoń Małgorzata, informatyk, Kraków
19. Derlatka Maria, tech. ogrodnik, Ostrowiec Św.
20. Florys Krzysztof, geograf, Kraków
21. Florys Maciej, inż. geodeta, Kraków
22. Florys Wojciech, informatyk, Kraków
23. Gawlik Małgorzata, prawnik, Kraków
24. Gawlik Mateusz, kelner-barman , Ostrowiec Św.
25. Graczak Renata, tech. ekonomista, Wólka Bodzechowska
26. Jaros Maria, nauczyciel, Ostrowiec Św.
27. Jezierska Jadwiga, nauczyciel, Ostrowiec Św.
28. Kasprzyk Krzysztof, dr inż. mechanik, Ostrowiec Św.
29. Kostkowski Rafał, elektromechanik, Ostrowiec Św.
30. Kotwica Zbigniew, ciepłownik, 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. Mularska Małgorzata, nauczyciel, Ostrowiec Św.
37. Niedziela Monika, instruktor jeździectwa, Bałtów
38. Opidowicz Ewa, nauczyciel, Ostrowiec Św.
39. Pypeć Marzena, chemik, Rżuchów
40. Romanowski Piotr, technik mechanik, Skarżysko-Kamienna
41. Rusiecki Jarosław, socjolog, Senator RP, Ostrowiec Św.
42. Skowrońska Anna, elektronik, Ostrowiec Św.
43. Skowroński Zbigniew, elektromechanik, Ostrowiec Św.
44. Skrok Waldemar, elektromechanik, Ostrowiec Św.
45. Skwarlińska Dorota, nauczyciel, Szewna
46. Sosnowska Marta, księgowa, Ostrowiec Św.
47. Szymczyk Henryk, adwokat, Ostrowiec Św.
48. Tąporowski Zbigniew, ekonomista, Ostrowiec Św.
49. Uchańska Jadwiga, emeryt, Ostrowiec Św.
50. Uchański Wojciech, emeryt, Ostrowiec Św.
51. Weber Zdzisław, geodeta, Wrocław
52. Żelazowski Marian, ogrodnik, Ostrowiec Św.



Oddział PTT w Ostrzeszowie
prezes: Ewa Idczak, e-mail: idczus@gmail.com
adres korespondencyjny Oddziału: 63-500 Ostrzeszów, os. Zamkowe 19/6
teł. kom.: 602-136-976 (Ewa Idczak)
strona internetowa: www.ostrzeszow.ptt.org.pl
Facebook: www.facebook.com/pttOstrzeszow/

W 2016 roku członkowie oddziału ostrzeszowskiego skupili się na indywidualnej turystyce pie
szej i rowerowej. W styczniu wzięliśmy udział w spotkaniu z Krzysztofem Wielickim poświę
conym jego książce i wspomnieniom. Delegaci oddziału wzięli udział w X Zjeździe Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego. W sierpniu odbył rajd pieszo-rowerowy członków i sympatyków 
oddziału po okolicach Ostrzeszowa, zakończony w Ignacowie.

W „Chyzie u Bacy” na Mładej Horze trwają prace modernizacyjno-remontowe. Chyz po
nownie będzie przyjmował wędrowców jako schronisko PTT i wraca pod opiekę oddziału 
i wszystkich chętnych.

W grudniu odbyło się zebranie, na którym prezes Józef „Baca” Michlik, złożył rezygnację 
z pełnionego stanowiska. Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze zostało zaplanowane 
na styczeń 2017 roku.

Ewa Idczak

Zarząd Oddziału:
1. Prezes: Michlik Józef, fizyk, Młada Hora (członek honorowy PTT)
2. Wiceprezes: Majchrzak, Andrzej, inż., Ostrzeszów
3. Sekretarz: Golus Jan, mechanik, Ostrzeszów
4. Skarbnik: Tomczakjan, emeryt, Niedźwiedź
5. Członek: Libudzic Adam, instalator, Mąkoszyce

Komisja Rewizyjna:
6. Przewodniczący: Idczak Tomasz, ksiądz, Gdańsk
7. Członek: Niedzielski Janusz, informatyk, Śrem
8. Członek: Bargenda Leonard, inż., Ostrzeszów

Sąd Koleżeński:
9. Przewodnicząca: Idczak Ewa, pedagog, Ostrzeszów
10. Członek: Rzepecka Mirosława, mgr turystyki, Ostrzeszów
11. Członek: Wieczorek Arkadiusz, ksiądz, Giżyce

Członkowie Oddziału:
12. Bednarek Gabriela, emerytka, Ostrzeszów
13. Dzikowicz Krystyna, emerytka, Ostrzeszów
14. Jankowiak Stanisława, emerytka, Ostrzeszów
15. Jędrzejak Krzysztof, nauczyciel, Ostrzeszów
16. Kaczmarek Andrzej, techn. mechanik, Ostrzeszów

17. Kużaj Magdalena, nauczycielka, Ostrzeszów
18. Libudzic Mateusz, uczeń, Mąkoszyce
19. Majchrzak Grażyna, urzędnik, Ostrzeszów
20. Michlik Anna, emerytka, Ostrzeszów
21. Owoc Ireneusz, kominiarz, Ostrzeszów
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4,

Na Kobylej Górze podczas rajdu pieszo-rowerowego, sierpień 2016 r. (fot. Jan Golus)

22. Płotkowiak Katarzyna, pielęgniarka, Poznań
23. Przybysz Sandra, uczennica, Niedźwiedź
24. Sabatowska Katarzyna, pielęgniarka, Ostrzeszów
25. Sabatowski Antoni, uczeń, Ostrzeszów
26. Sabatowski Marcin, przedszkolak, Ostrzeszów
27. Sauer Antoni, emeryt, Ostrzeszów

28. Sauer Małgorzata, nauczycielka, Ostrzeszów
29. Sauer Rafał, magazynier, Ostrzeszów
30. Szczypkowski Ireneusz, kierowca, Szklarka 

Przygodzicka
31. Tomczak Urszula, krawcowa, Niedźwiedź



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

Dla każdego z nas, spod znaku kozicy, góry są oddechem, misterium, odpoczynkiem, wytchnie
niem a można nawet powiedzieć... wielką miłością życia. Na każdej ścieżce człowiek pozosta
wia swój ślad, który odciska się w naszej pamięci, sercu czy też kliszy aparatu. To jest naprawdę 
wielka miłość, tęsknota, gdzie każdy krok jest „trudem” błogosławionym. My tego tak bardzo 
potrzebujemy, jak wody czy powietrza.

Ten niepowtarzalny klimat, jaki stwarzają góry, przelewamy w działalność dla PTT, tu na 
nizinach, na pełnej uroku ziemi Wielkopolskiej.

Siedzibą oddziału jest Instytut Filologii Polskiej UAM, Collegium Maius, ul. Fredry 10 
w Poznaniu. To tam organizowane były nasze spotkania i ciekawe prelekcje ilustrowane slaj
dami, którymi podzielili się z nami Agnieszka Meissner, Maria Magdalena Pocgaj, Natalia Feli- 
czak, Zbigniew Hornik, Jerzy Kostrzewa, Jacek Kowalski, Witold Tyborowski, Robert Woźniak, 
Mirosław Wziątek i Marek Żebrowski. Niekoniecznie są to historie o heroicznym zdobywaniu 
gór, ale opowieści o spełnionych marzeniach, o pięknie i majestacie gór, fantastycznych podró
żach po Polsce czy gdzieś w odległe regiony świata, dżungle czy pod biegun...

Jak co roku, tak i w minionym, stałymi imprezami oddziału były: Powitanie Nowego Roku 
na Dziewiczej Górze, Misterium Wcielenia w kościele w Kicinie, rajdy w okolicach Poznania 
(w tym m.in. A. Cieszkowskiego, Wł. Zamoyskiego, J. Preislera, Z. Krasińskiego), Misterium 
Męki Pańskiej przy kościele w Kicinie (prezes naszego oddziału jest jego reżyserem już od 16 
lat), biegi na orientację (wokół Dziewiczej Góry, w Puszczy Zielonce, w okolicach Os. Karolin), 
rajd do Parku Linowego „Cascadepark” w Kobylnicy, plenery i wystawy fotograficzne, Święto 
Gór na Nizinach (rajd, wystawy fotograficzne, prelekcja, koncert, spotkanie w Kicinie), wieczór 
wspomnieniowy na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, pielgrzymki, zawody wspinaczkowe 
oraz „Dzień Taternika” (Poznań, Wzgórze Św. Wojciecha, 16.12.2016 r.)

W mniejszych grupach członkowie oddziału odbyli wycieczki górskie w Tatry, Masyw 
Snieżnika i w Karkonosze. Bywaliśmy też na wyjazdach organizowanych przez inne oddziały.

Naszą działalność wspierały następujące osoby i instytucje: dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Kicinie, sołtys Kicina, sołtys Janikowa, proboszcz parafii Św. Wawrzyńca w Poznaniu, pro
boszcz parafii Św. Wojciecha w Poznaniu, proboszcz parafii Św. Józefa w Kicinie, Wojciech 
Sobański, Zbigniew Czajka, Jerzy Kubis, Beata Daszkiewicz, Mirosław Myszka, Zbigniew 
Zwoliński, Eugeniusz Kowalski, Jacek Napiontek, Andrzej Majchrzak, Małgorzata Krzyżan, 
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Michał Raczyński, Jerzy Kostrzewa, Karolina Smyk, Karolina Nowakowska, Roman Nowak, 
Franciszek Gaca, Tomasz Wojciechowski, Jarosław Wyczyński, Krystyna Lesiczka, Wiesława 
Krugiełka, Akcja Katolicka (Halina Bączkowska), Zbigniew Hornik (organizator biegów na 
orientację), Piotr Bittner, sklep ALPIN w Poznaniu, prelegenci, przyjaciele, Biuro Abrys, „Dom 
Chleba”, Instytut Filologii Polskiej i Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM.

Wszystkie spotkania i imprezy uświetniał muzycznie, wprowadzając doń jednocześnie ak
centy patriotyczne i w ten sposób mobilizując do poznawania historii swojej ojczyzny, nasz 
Mistrz Bogdan Marcinkowski. Muzycznie zawsze wspierał niezastąpiony Jarogniew Mikołaj
czak, a lirycznie i poetycko z pełną paletą barw uszczęśliwiała nas poetka Magdalena Pocgaj.

Bieżące informacje o działalności oddziału były zamieszczane na stronie internetowej od
działu oraz w prasie („Gazeta Poznańska”, „Głos Wielkopolski”, Gazeta Wyborcza”).

Natalia Felicstąk

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: Hornik Zbigniew, nauczyciel, Koziegłowy
6. Członek: Mikołajczak Jarogniew, muzyk, Poznań
7. Członek: Naskręt Jerzy, inż. budowlany, Śrem
8. Członek: Orczyńska Magdalena, ekonomista, 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
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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
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. Macniakjanusz, 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. Napiontekjacek, 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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W dwudziestym trzecim roku działalności naszego Oddziału skoncentrowaliśmy się na orga
nizacji cyklicznych imprez turystycznych, cieszących się dużą popularnością w wielu rejonach 
Polski.

W roku 2016 zrealizowano kolejne etapy poszczególnych imprez.
XIV Zimowa „Wyrypa przez Zaspy i Zamiecie” z bazą w schronisku PTTK na Markowych 

Szczawinach odbyła się w dniach 24-28.02.2016 r. Podczas imprezy, w której uczestniczyły 22 
osoby zdobyliśmy w warunkach zimowych Babią Górę oraz Małą Babią Górę.

Po zakończeniu 8-etapowego cyklu rajdów pod hasłem „Wędrówki z PTT po Górskich Par
kach Narodowych i Krajobrazowych”, rozpoczęliśmy w 2014 roku nowy 8-etapowy cykl rajdów 
pieszych pod hasłem „Wędrówka z PTT po Głównym Szlaku Beskidzkim”.

Piąty etap nowego cyklu odbył się w dniach 28.04—3.05.2016 r. Bazą rajdu była Krynica 
Zdrój, a 242 uczestników zakwaterowaliśmy w DW: Rzymianka, Tęcza, Sielanka, Adria oraz 
w willi Leśny Zakątek. Trzydniową wędrówkę po GSB rozpoczęliśmy od Runka), by przez 
Jaworzynę Krynicką, Krynicę Zdrój, Huzary, Mochnaczkę Niżną, Mizarne i Banicę dotrzeć do 
Izb. Czwarty dzień rajdu poświęciliśmy na wycieczkę rozpoczętą wjakubiku, by przez Hawryla- 
kówkę, Kopciową, Przełęcz Hutę, Krzyżówkę, Pasieczki i Jaworynki dojść do Kamiannej, która 
jest znanym w Europie i na świecie ośrodkiem pszczelarstwa.

W dniach 14—19.06.2016 r. zorganizowaliśmy XIV etap rajdu „Perciami ku Wierchom”, któ
ry odbył się na terenie słowackich Tatr Zachodnich, którego bazą był Liptovsky Mikulas. W im
prezie wzięło udział 33 uczestników, a program obejmował 4 wycieczki w Tatach Zachodnich.

Szósty etap cyklu „Wędrówka z PTT po Głównym Szlaku Beskidzkim” odbył się w dniach 
13-18.09.2016 r. z bazą w Wysowej Zdrój. 124 uczestników zakwaterowaliśmy w OWR ZACI
SZE. Czterodniową wędrówkę po GSB rozpoczęliśmy w Bartnem, by przez Bacówkę PTTK 
w Bartnem, Wołowiec, Popowe Wierchy, Ług, Rotundę, Regietów, Kozie Żebro i Hańczową 
dojść do Ropek (z zejściem do Wysowej niebieskim szlakiem).

Podczas rajdu w Krynicy w dniu 30 kwietnia 2016 r. odbyło się Walne zgromadzenie spra
wozdawczo-wyborcze Oddziału, na którym z udziału w pracach Zarządu Oddziału zrezygno
wali: dotychczasowy prezes Waldemar Skotnicki oraz wiceprezes Janusz Smolka. Nowym pre
zesem Zarządu Oddziału został Krzysztof Zdral.
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W Liptowskim Mikulaszu podczas Rajdu „Perciami Ku Wierchom”, 19.06.2016 r. (fot. Janusz Barszcz)

We władzach Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wybranych podczas X Zjazdu Dele
gatów PTT, który odbył się w dniach 11-12 czerwca 2016 r. w Zakopanem znalazło się kilku 
członków naszego Oddziału. Tomasz Kwiatkowski został wiceprezesem PTT, Grażyna Her
manowicz została członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej, a Marian Golus został członkiem 
Głównego Sądu Koleżeńskiego.

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. Na podstawie porozumienia ze Spółdziel
nią Mieszkaniową „Budowlani” w Radomiu przy ul. Planty 15, posiedzenia Zarządu Oddziału 
PTT w Radomiu odbywają się w Klubie Kultury „Igrek” przy ul. Chałubińskiego 12/14 w Ra
domiu.

Oddział patronuje 6 stacjom turystycznym PTT. Ryciny stacji do Pamiętnika PTT wykonali 
artyści plastycy Iwona i Włodzimierz Rudniccy z Łodzi.

Wszystkich zainteresowanych historią i bieżącą działalnością Oddziału PTT im. dra Tytusa 
Chałubińskiego zapraszamy na stronę internetową Oddziału: www.radom-ch.ptt.org.pl.

Waldemar Skórnicki

Zarząd Oddziału:
2. Prezes: Zdral Krzysztof, mgr inż. elektryk, Radom
3. Wiceprezes: Barszcz Janusz, techn. ekonomista, Radom
4. Wiceprezes: Traczyk Artur, handlowiec, Radom
5. Sekretarz: Hermanowicz Grażyna, nauczycielka, Radom
6. Skarbnik: Gożdziewski Henryk, tech. mechanik, Radom
7. Członek: Wojciechowski Sebastian, elektronik, Warszawa

Komisja Rewizyjna:
8. Przewodniczący: Wojtowicz Stanisław, nauczyciel, Radom
9. Sekretarz: Jałowski Daniel, techn. mechanik, Radom
9. Członek: Golus Marian, techn. technolog, Radom

Sąd Koleżeński:
11. Przewodniczący: Eksner Janusz, prawnik, Warszawa
12. Sekretarz: Miller Krystyna, emerytka, Radom
13. Członek: Kwiatkowski Tomasz, fizjoterapeuta, Warszawa
14. Członek: Możdżonek Anna, prac, umysł., Warszawa
15. Członek: Walas Urszula, pielęgniarka, Szczecin

343

http://www.radom-ch.ptt.org.pl


Członkowie Oddziału:
15. Babicka Emilia, emerytka, Warszawa
16. Babicki Andrzej, emeryt, Warszawa
17. Bałenkowskijan, techn. energetyk, Radom
18. Baranowski Michał, nauczyciel, Bydgoszcz
19. Bargiel Edmund, emeryt, Skarżysko-Kam.
20. Bargiel Paweł, ekonomista, Skarżysko-Kam.
21. Czarnecka Elżbieta, emerytka, Pułtusk
22. Danelska Małgorzata, emerytka, Radom
23. Dąbrowski Marek, ekonomista, Pułtusk
24. Dudzik Maria, techn. budowlany, Brzeg
25. Dudzik Ryszard, inż. budowlany, Brzeg
26. Dutkiewicz Anna, prac, umysłowy, Radom
27. Eksner Janina, emerytka, Warszawa
28. Frączek Paweł, hydraulik, Trzebiatów
29. Frączek Sebastian, uczeń, Trzebiatów
30. Golus Janina, emerytka, Radom
31. Gołębiewska Urszula, emerytka, Szczecin
32. Goździewska Anna, emerytka, Radom
33. Graczyk Teresa, prac, umysłowy, Szczecin
34. Grzeżułowska Justyna, prac, umysłowy, Radom
35. Hajmowicz Halina, chemik, Warszawa
36. Heinrich Eugeniusz, emeryt, Trzebiatów
37. Hoffman Wanda, emerytka, Szczecin
38. Jackowski Jerzy, architekt, Warszawa
39. Jagielska Danuta, emerytka, Szczecin
40. Jaśkiewicz Jadwiga, emerytka, Radom
41. Jaśkiewicz Tomasz, emeryt, Radom
42. Jaworski Jan, emeryt, Szczecin
43. Komorek Wiesław, inżynier elektryk, Radom
44. Kossowska Barbara, ekonomistka, Warszawa
45. Kowalik Jarosław, uczeń, Radom
46. Kowalik Marek, emeryt, Radom
47. Kowalski Bartosz, uczeń, Radom
48. Kownacka Renata, ekonomistka, Pułtusk
49. Kozak Henryk, emeryt, Radom
50. Krawczyk Władysława, ekonomistka, Szczecin
51. Krężlewicz Marlena, księgowa, Stargard
52. Krupa Ewa, stomatolog, Radom
53. Kubat Dariusz, inż. elektryk, Radom
54. Kulita Janina, pielęgniarka, Radom
55. Kwiatkowski Antoni, uczeń, Warszawa
56. Kwiatkowski Józef, emeryt, Radom
57. Lasocka Barbara, chemik, Warszawa
58. Leśniewski Jacek, emeryt, Radom
59. Ludew Grzegorz, inżynier, Szydłowiec
60. Maciejuk Franciszek, emeryt, Radom
61. Makowski Janusz, emeryt, Radom
62. Marczewska Elżbieta, nauczycielka, Szczecin
63. Marczewski Stanisław, emeryt, Szczecin
64. Markitoń Justyna, studentka, Szczecin
65. Maszczyk Helena, ekonomistka, Zawiercie
66. Mecherzyńska Ewa, emerytka, Szczecin
67. Młochowska Dorota, emerytka, Szczecin
68. Możdżonek Anna, emerytka, Warszawa
69. Mroczek Ryszard, inż. budowlany, Radom
70. Napora Lidia, lekarz, Wrocław
71. Napora Piotr j., uczeń, Wrocław
72. Napora Piotr, lekarz, Wrocław

73. Napora Szymon, uczeń, Wrocław
74. Pardon Julia, nauczycielka, Szczecin
75. Parszewska Zofia, ekonomistka, Radom
76. Perzanowska Alicja, emerytka, Radom
77. Pękala Jan, inżynier, Radom
78. Pękala Małgorzata, uczennica, Radom
79. Pokrowski Henryk, emeryt, Radom
80. Przeszlakowka Elżbieta, ekonomistka, Soest (Niemcy)
81. Puszczyński Tomasz, technik, Radom
82. Radecka Irena, emerytka, Szczecin
83. Remlein Dorota, inspektor, Poznań
84. Rywacka Halina, emerytka, Warszawa
85. Sarna Mieczysław, inżynier, Radom
86. Serwatowicz Beata, nauczycielka, Zakopane
87. Serwatowicz Mieszko, przedszkolak, Zakopane
88. Serwatowicz Mikołaj, uczeń, Zakopane
89. Serwatowicz Paweł, nauczyciel, Zakopane
90. Sikorski Andrzej, emeryt, Warszawa
91. Skórnicka Henryka, ekonomistka, Radom
92. Skórnicki Grzegorz, student, Radom
93. Skórnicki Marcin, techn. budowlany, Radom
94. Skórnicki Paweł, inżynier , Radom
95. Skórnicki Waldemar, inż. elektryk, Radom
96. Słowikowski Artur, emeryt, Radom
97. Smolka Janusz, emeryt, Zakopane
98. Sobania Zygmunt, emeryt, Radom
99. Sobczak Ewa, ekonomistka, Radom
100. Stachera Marek, emeryt, Radom
101. Starzyńska Zofia, emerytka, Radom
102. Stechnij Andrzej, policjant, Stargard
103. Stechnij Danuta, nauczycielka, Stargard
104. Suchecki Jan, przewodnik, Żagań
105. Sukniewicz Małgorzata, emerytka, Szczecin
106. Szczepanowski Tadeusz, inż. elektryk, Radom
107. Szczęśniak Danuta, ekonomistka, Radom
108. Szczęśniak Mirosław, inż. elektryk, Radom
109. Szewczyk Agata, krawiec, Radom
110. Szewczyk Zdzisław, inż. elektryk, Radom
111. Śmigiel Krzysztof, prac, umysł., Radom
112. Tokarski Stefan, przew. tatrzański, Chochołów
113. Traczyk Tomasz, ekonomista, Warszawa
114. Traks Tokarski Helena, emerytka, Chochołów
115. Trochmowicz Teresa, emerytka , Warszawa
116. Twaróg Teresa, emerytka, Szczecin
117. Wachnik Barbara, inż. budowlany, Szczecin
118. Walczak Jadwiga, emerytka, Stargard
119. Węglikowska Ewa, emerytka, Bydgoszcz
120. Wielecka Barbara, emerytka, Szczecin
121. Wionczek Ryszard, emeryt, Brzeg
122. Wiszniewska Maria, emerytka, Szczecin
123. Wiszniewski Bogumił, emeryt, Szczecin
124. Woysa Danuta, emerytka, Szczecin
125. Wroniak Bogdan, inżynier, Pułtusk
126. Wronik Teresa, ekonomistka, Pułtusk
127. Zając Jadwiga, ekonomistka, Szczecin
128. Zawiśliński Marek, farmaceuta, Warszawa
129. Żmudziński Janusz, technik, Stargard



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

31 marca 2016 r. odbył się VII Ponadgimnazjalny Konkurs Wiedzy o Górach, którego tema
tem były Bieszczady, zorganizowany przez Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 
im. ks. Bogusława Królikowskiego CO r w Tarnowie. Drużyna w składzie Monika Zimoląg, 
Natalia Filak i Klaudia Kawecka wywalczyła V miejsce na 14 drużyn. Indywidualnie Monika 
Zimoląg zajęła 10 miejsce na 43 uczestników.

V etap rajdu po Głównym Szlaku Beskidzkim odbył się w dniach 28 kwietnia - 3 maja 2016 
r. w Beskidzie Sądeckim i Beskidzie Niskim na trasie: Runek — Jaworzyna Krynicka - Czarny 
Potok - Krynica Zdrój - Huzary - Mochnaczka Niżna - Banica. W rajdzie wzięli udział ab
solwenci szkoły: Jakub Mazur, Jakub Latusek oraz Janusz Wieczorek i Andrzej Szcześniewski. 
Bazę rajdu zlokalizowano w Krynicy Zdrój.

Na X Zjeździe Delegatów PTT w Zakopanem (czerwiec 2016 r.) Janusz Wieczorek został 
uhonorowany odznaką za 20 lat w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim.

W sierpniu Janusz Wieczorek rozpoczął cykl wycieczek na Turystyczną Koroną Tatr z PTT, 
ponadto bierze on udział w cyklu wycieczek „Korona Gór Świętokrzyskich”, organizowanych 
przez Oddział PTTK w Sandomierzu.

Od nowego roku szkolnego prowadzona jest rekrutacja nowych członków.

Janusę Wieczorek

Zarząd Koła:
130. Prezes i skarbnik: Wieczorek Janusz, nauczyciel, Sandomierz

Członkowie Koła:
Od nowego roku szkolnego prowadzona jest rekrutacja nowych członków.



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 (Tomasz Grabolus)
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)

Ten rok był szczególny dla Oddziału PTT w Sosnowcu z uwagi na fakt, że obchodziliśmy w nim 
Jubileusz 85. rocznicy powstania Oddziału. Rok rozpoczął się od smutnego wydarzenia. W dniu 
22.01.2016 r. na cmentarzu w Rybniku pożegnaliśmy naszego wieloletniego członka Leszka 
Wolnego. Imprezy organizowane w tym roku miały szczególną oprawę z uwagi na Jubileusz. Do 
najważniejszych z nich należy zaliczyć: XXXI Zimowe Wejście na Babią Górę: (4—6.03.2016), 
IV Wiosenne Spotkanie w Tatrach z bazą w schronisku Murowaniec (19-22.05.2016), XIII 
Jurajski Rajd Rowerowy (24—26.06.2016), III Rowerowe Ponidzie (22—24.07.2016), XI Poże
gnanie Lata na Jasieniu (16—18.09.2016) oraz w ramach obchodów 85 lat PTT w Sosnowcu 
spotkania w schronisku w Starej Roztoce (14-16.10.2016) i w Karkonoszach (10-13.11.2016).

W tym roku do udanych należy zaliczyć wyprawy zagraniczne w Dolomity (12—20.03.2016) 
oraz III letnie Spotkanie w Rohaczach (4-7.08.2016).

Na zaproszenie innych Oddziałów wzięliśmy udział w III Zimowym Spotkaniu Oddziałów 
PTT w Górach Świętokrzyskich (PTT O/Ostrowiec Św., 29—31.01.2016) oraz XXXI Ogólno
polskim Spotkaniu Oddziałów PTT w Jaworkach (PTT O/Nowy Sącz, 19—20.11.2016).

Szczególnym dla nas wydarzeniem było Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze 
Oddziału w dniu 27 kwietnia 2016 r. Nowym Prezesem Oddziału został wybrany Tomasz Gra
bolus.

Na X Zjeździe PTT nasi koledzy Sylwester Dąbrowski i Zbigniew Zawiła zostali odznacze
ni „Złotą honorową odznaką PTT z kosówką”. Ponadto Zbigniew Zawiła został wyróżniony 
odznaką honorową „Za zasługi dla turystyki”. Zbigniew Jaskiernia został wybrany wicepreze
sem ZG PTT, natomiast Zbigniew Zawiła został przewodniczącym Głównej Komisji Rewi
zyjnej.

W dniu 7.12.2016 r. w Sosnowcu odbyła się główna uroczystość 85-lecia Oddziału PTT 
w Zagłębiu Dąbrowskim i w Sosnowcu. W trakcie tej uroczystości zasłużeni członkowie Od
działu zostali odznaczeni „Złotą honorową odznaką PTT z kosówką”. Wyróżnienie to otrzy
mali: Bożena Wardyń, Paweł Kosmala i Tomasz Grabolus. W trakcie uroczystości została 
zaprezentowana nowa książka Zbigniewa Jaskierni pt. „Oddział Polskiego Towarzystwa Ta
trzańskiego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu. 85 lat, 1931-2016”.
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XXXI Zimowe Wejście na Babią Górę (fot. archiwum PTT O/Sosnowiec)

Na naszych spotkaniach wygłoszono wiele prelekcji. Do najciekawszych należy zaliczyć 
spotkanie z Aleksandrą Dzik pt. „Śnieżna pantera”, prelekcję Jerzego Filipczaka pt. „Ferrary 
w Pirenejach” oraz prelekcję Beaty Bień pt. „Krew, pot i łzy, czyli rowery w Beskidzie Niskim”.

Członkowie naszego Koła aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Prezydium i Zarządu 
Głównego PTT. Regularnie ukazywał się kwartalnik Oddziału „Klimek”. Redaktorem wydaw
nictwa jest Zbigniew Jaskiernia.

Zbigniew jaskiernia

Zarząd Oddziału:
1. Prezes: Grabolus Tomasz, nauczyciel, Sosnowiec
2. Wiceprezes: Baran Rafał, dyspozytor ruchu sieci, Dąbrowa Górnicza
3. Sekretarz: Jaskiernia Zbigniew, inż. metalurg, Sosnowiec
4. Skarbnik: Królicka Olga, referent, Dąbrowa Górnicza
5. Członek: Wardyń Arkadiusz, techn.elektryk, Sosnowiec

Komisja Rewizyjna:
6. Przewodniczący: Zawiła Zbigniew, politolog, Sosnowiec
7. Członek: Jurczyńska Justyna, techn. obsługi ruchu, Czeladź
8. Członek: Niedbał Witold, prac, umysłowy, Sosnowiec

Sąd Koleżeński:
9. Przewodnicząca: Nabrdalik Olga, techn. odzieżowy, Sosnowiec
10. Członek: Żołędzka Anna, referent, Sosnowiec
11. Członek: Dąbrowska Anna, emeryt, Sosnowiec

Członkowie Oddziału:
12. Ciepły Ireneusz, brygadzista, Mysłowice
13. Czesak Krzysztof, inż. leśnik, Sosnowiec
14. Dąbrowski Sylwester, rolnik, Sosnowiec
15. Doros Tadeusz, lekarz medycyny, Sosnowiec
16. Grabolus Andrzej Mariusz, ślusarz, Mysłowice
17. Grabolus Natalia, studentka, Sosnowiec

18. Janicka Beata Małgorzata, księgowa, Sosnowiec
19. Jurkowska Hanna, nauczycielka, Sosnowiec
20. Kluczny Czesław, emeryt, Sosnowiec
21. Kołodziejska Edyta, pilot wycieczek, Tychy
22. Kosmala Paweł, informatyk, Sosnowiec
23. Kubiński Kamil, nauczyciel, Sosnowiec
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24. Kubis Aleksandra, studentka, Sosnowiec
25. Kubis Ewa, ekonomistka, Sosnowiec
26. Kubis Krzysztof, emeryt, Sosnowiec
27. Kurowska-Ujma Jolanta, emeryt, Sosnowiec
28. Kwaśniak Piotr, kierowca, Sosnowiec
29. Langnik Bogdan Grzegorz, konstruktor mechanik, 

Sosnowiec
30. Lozio Aleksandra, pracownik umysłowy, Sosnowiec
31. Matuszak Agnieszka, pracownik umysłowy, Będzin
32. Matuszak Piotr, monter, Będzin
33. Miechówka Rafał, mechanik samochodowy, 

Mysłowice
34. Mrożek Sławomir, techn. samochodowy, Mysłowice
35. Mucha Filip, student, Sosnowiec
36. Mucha Zdzisław, techn. energetyk, Sosnowiec
37. Mużykowska Urszula, emeryt, Sosnowiec
38. Płonka Danuta, kasjer, Sosnowiec

39. Przywarty Ewa, ekonomistka, Sosnowiec
40. Reczko Jacek, górnik, Mysłowice
41. Sowa Dorota, techn. budowlany, Sosnowiec
42. Stefaniak Dariusz, spedytor, Sosnowiec
43. Strzeszkowski Grzegorz, pracownik umysłowy, 

Sosnowiec
44. Sztyler Jacek, przedsiębiorca, Katowice
45. Sztyler Julia, przedsiębiorca, Katowice
46. Turek Dariusz, nauczyciel, Sosnowiec
47. Ujma Zbigniew, inż. energetyk, Sosnowiec
48. Wardyń Bożena, techn. BHP, Sosnowiec
49. Wesołowski Krzysztof, tokarz-frezer, Sosnowiec
50. Wojtasiński Adam, górnik, Sosnowiec
51. Woźniak Jerzy Lucjan, rencista, poeta, Sosnowiec
52. Wrzesień Maria, księgowa, Czeladź
53. Ziuziańska Barbara, pracownik biurowy, Katowice
54. Żołędzki Bartłomiej, elektronik, Sosnowiec



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 
tel. 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 2016 był dziewiątym rokiem działalności po reaktywacji Polskiego Towarzystwa Tatrzań
skiego w Tarnowie (ósmym w charakterze samodzielnego Oddziału).

Podstawową formą aktywności członków Oddziału, podobnie jak w latach ubiegłych, były 
organizowane regularnie w ciągu całego roku wyjazdy turystyczne w góry. W tym roku odby
ło się 12 wycieczek dwu- i trzydniowych oraz 11 jednodniowych. Najczęściej odwiedzaliśmy 
Beskid Niski (4 razy), Beskid Żywiecki (3 razy), Pogórze Ciężkowickie, Bieszczady, Beskid Są
decki, Pogórze Rożnowskie, Tatry i Beskid Wyspowy (po 2 razy) natomiast w Gorce, Sudety 
Wschodnie, Tatry Niżne i Góry Czerchowskie wybraliśmy się po jednym razie. Część wycieczek 
była kolejnymi etapami niebieskiego szlaku długodystansowego Grybów - Rzeszów, którego 
przejście (rozłożone na dwa lata) rozpoczęliśmy w tym roku.

Jak zwykle w mniejszych grupach lub indywidualnie przemierzaliśmy górskie bezdro
ża w Polsce i poza jej granicami, docierając do mniej łub bardziej odległych miejsc. Najwyż
szym szczytem zdobytym w 2016 roku przez członków Oddziału był Elbrus (5642 m n.p.m.). 
W czerwcu stanął na nim Zbigniew Bigaś, zaś we wrześniu Grzegorz Kapias i Tomasz Sikora. 
Również we wrześniu Barbara Kasperek weszła na Monte Cinto (2706 m n.p.m.), najwyższy 
szczyt Korsyki, a przy okazji przeszła spory fragment przebiegającego przez tę wyspę górskiego 
szlaku GR 20. W maju Małgorzata Ciach i Rafał Maciak podjęli ekstremalne wyzwanie: wy
startowali i ukończyli XIII Międzynarodowy Maraton Pieszy KIERAT, przechodząc ponad 
100 km ścieżkami Beskidu Wyspowego. W sierpniu w II Ultramaratonie Magurskim (dystans 
55 km) udanie wystartował Artur Marć.

W 2016 r. w Oddziale zorganizowano 8 prelekcji połączonych z pokazami slajdów. Ponadto 
członkowie Oddziału przeprowadzili dwie prezentacje w Kościele Baptystów w Tarnowie oraz 
po jednej w kieleckim Klubie Górskim oraz Domu Kultury w Pilźnie. Przeprowadzono rów
nież kilka prezentacji w tarnowskich szkołach podstawowych i 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 siódma edycja konkursu przeznaczonego dla licealistów. Patronat 
nad imprezą objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego, Starosta Powiatu Tarnowskiego

349

mailto:kburas@ptt.org.pl
mailto:tarnow@ptt.org.pl
mailto:ptt-tarnow@o2.pl
http://www.tarnow.ptt.org.pl
http://www.facebook.com/ptt.tarnow


M
< $ ■

Na tatrzańskiej grani, sierpień 2016 r. (fot. Artur Marc)

oraz Prezes ZG PTT. Tematem tegorocznego konkursu były Bieszczady. Zwycięzcą został 
Maksymilian Truchan, reprezentujący SK PTT nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie. Wyprze
dził on Aleksandra Kipielę z I LO w Tarnowie oraz Irenę Kinzerską również z SK PTT nr 
1. Podium klasyfikacji drużynowej było odzwierciedleniem ubiegłorocznego. Na najwyższym 
stopniu stanęła ekipa SK PTT nr 1 z Tarnowa, wyprzedzając zespół z LO w Tuchowie oraz dru
żynę ZSOiZ w Ciężkowicach. W czerwcu w konkursowe szranki stanęli (po raz ósmy) gimna
zjaliści. Tym razem musieli się oni wykazać wiedzą na temat Gorców. Patronat nad konkursem 
sprawowali Prezydent Tarnowa oraz Prezes ZG PTT. Zwyciężył podobnie jak przed rokiem 
Patryk Gruszowski ze Szkolnego Koła PTT nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie. Wyprzedził on 
nieznacznie Patrycję Brodę - swoją koleżankę z zespołu oraz Brunona Wikarjaka z KT „Perć” 
działającego przy Społecznym Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym STO w Tarnowie. 
Zespół SK PTT nr 1 w Tarnowie zwyciężył też w klasyfikacji drużynowej. Następne miejsca 
zajęła ekipa KT „Perć” oraz zespół tarnowskiego SGM-P STO.

Charakter edukacyjny miała również zorganizowana przez Oddział w dniach 1-15 kwietnia 
w Centrum Sztuki Mościce wystawa, poświęcona 150-rocznicy urodzin Kazimierza Przerwy- 
Tetmajera. W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyli: Józef Haduch - Prezes ZG PTT 
oraz Barbara Morawska-Nowak — członek Prezydium ZG PTT. Gościem specjalnym był Maciej 
Krupa - etnolog, publicysta i przewodnik tatrzański, autor książki „Kroniki zakopiańskie”. 
Licznie zgromadzona na otwarciu wystawy publiczność miała okazję wysłuchania kilku wierszy 
Kazimierza Przerwy-Tetmajera w interpretacji członków SK PTT nr 1 w Tarnowie. Uroczy
stość zakończył krótki recital Jarosława Tuckiego i Grzegorza Gawlika — członków naszego 
Oddziału.

Tradycyjnie w dniu 6 stycznia 2016 r. zorganizowaliśmy w klasztorze xx. Filipinów no
woroczne Spotkanie Opłatkowe członków i sympatyków PTT połączone ze wspólnym kolę
dowaniem. Członkowie naszego Odziału: Piotr Bis, Małgorzata Ciach, Marcin Fijas, Janusz 
Foszcz, Andrzej Górski, Karol Jędrzejek, Barbara Kasperek, Rafał Kędzior, Halina Magiera, 
Artur Marc, Lucyna Mucha, Andrzej Piątek, Robert Piechnik, Dariusz Polak, Karolina Widłak, 
w dniach 18—19 marca 2016 r. wzięli udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, idąc z Tarnowa 
do kościoła na Kozieńcu w Czchowie. Ponadto Grzegorz Kapias, Piotr Kwiek, Tomasz Sikora 
i Rafał Zieliński przeszli EDK z Tarnowa na Jamną. W Dzień Zaduszny 2 listopada 2016 r. od
było się tradycyjne spotkanie przy grobie patrona Oddziału ks. Bogusława Królikowskiego Cor., 
na Starym Cmentarzu w Tarnowie. Od stycznia do maja w ramach obchodów 500-lecia urodzin 
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św. Filipa Neri - założyciela Zgromadzenia Księży Filipinów, kontynuowaliśmy (rozpoczęte 
w listopadzie 2015 r.) wraz z tarnowską Kongregacją. Filipinów „Pielgrzymki do Siedmiu Ko
ściołów”. Cieszyły się one dużą popularnością wśród tarnowian.

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 2016 r. ukazał się też jeden okoliczno
ściowy numer oddziałowego czasopisma „Tarnowska Perć”.

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.

]anus^ Fosęęz, Artur Mart

Zarząd Oddziału:
1. Prezes: Buras Kinga, przedsiębiorca, Skrzyszów
2. Wiceprezes: Foszcz Janusz, nauczyciel, Tarnów
3. Wiceprezes: Zieliński Jerzy, pracownik umysłowy, Tarnów
4. Sekretarz: Izworski Wiesław, ekonomista, Tarnów
5. Skarbnik: Marć Artur, urzędnik skarbowy, Dębica
6. Członek: Biś Piotr, inżynier, Tarnów
7. Członek: Klesiewicz Przemysław, elektronik, Pleśna
8. Członek: Piechnik Robert, ksiądz, Tarnów
9. Członek: Widłak Karolina, urzędniczka, Tarnów

Komisja Rewizyjna:
10. Przewodniczący: Piątek Andrzej, inżynier elektryk, Tarnów
11. Z-ca przewodniczącego: Leśniowska-Sułek Iwona, przedsiębiorca, Tarnów
12. Sekretarz: Kasperek Barbara, ekonomista, Tarnów

Sąd Koleżeński:
13. Przewodniczący: Foszcz Leszek, handlowiec, Tarnów
14. Z-ca przewodniczącego: Tomaszek Stanisław, inż. leśnik, Tarnów
15. Sekretarz: Stecz Bolesław, emeryt, Tarnów

Członkowie Oddziału:
16. Bartnik-Kieć Monika, przedsiębiorca, Dąbrowa 

Tarnowska
17. Biedrońska Joanna, handlowiec, Tarnów
18. Biedroński Marcin, Tarnów
19. Bigaś Zbigniew, przedsiębiorca, Zawada
20. Boduła Andrzej, lekarz, Wrocław
21. Bodzioch Piotr, lekarz, Tarnów
22. Boryczko Sławomir, lekarz, Tarnów
23. Bryl Krystyna, informatyk, Bogumiłowice
24. Budner-Boryczko Izabela, lekarz, Witonia
25. Chudzik Paweł, manager, Warszawa
26. Ciach Małgorzata, kurator sądowy, Tarnów
27. Cyz Paweł, ksiądz, Tarnów
28. Danko Kazimierz, emeryt, Tarnów
29. Dańda Katarzyna, lekarz, Tarnów
30. Desławski Stanisław Artur, architekt, Wrocław
31. Dumańska Karolina, nauczyciel, Tarnów
32. Dumańska Teresa, redaktor, Tarnów
33. Fido Kacper, uczeń, Lipiny
34. Fido Katarzyna, studentka, 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, technik mechanik, Zdonia
42. Furtek Halina, nauczyciel, Zdonia
43. Furtek Krzysztof, student, Zdonia
44. Gawron Urszula, nauczyciel, Nowy Sącz
45. Gębiś Danuta, pracownik umysłowy, Wola Rzędzińska
46. Górski Andrzej, budowlaniec, Tarnów
47. Gruca-Nowak Renata, ekonomista, 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. Kądziołka Barbara, księgowa, Tarnów
56. Kędzior Rafał, teolog, Tarnów
57. Kiwior Mateusz, ksiądz, Tarnów
58. Krzeszowiec-Jeleń Weronika, dr biologii, Grabie k/ 

Niepołomic
59. Kukuś Barbara, ekonomista, Tarnów
60. Kwaśna Bernadeta, przedsiębiorca, Burzyn
61. Leśniewska Magdalena, studentka, Tarnów
62. Łakoma Stanisław, emeryt, Tarnów
63. Maciak Rafał, strażnik miejski, Tarnów
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64. Maciaszek Bogusław, nauczyciel, Tuchów
65. Magiera Halina, nauczyciel, Tarnów
66. Makarski Szczepan, informatyk, Ryglice
67. Marcisz Krystyna, Tarnów
68. Melczenko Agnieszka, przedsiębiorca, Tarnów
69. Mucha Lucyna, nauczycielka, Wola Dębińska
70. Myjkowska Bożena, księgowa, Tarnów
71. Niedziela Maciej, prawnik, Tarnów
72. Nowak Kamil, elektromechanik, Tarnów
73. Nytko Mariusz, tokarz, Śmigno
74. Olszewska Katarzyna, filolog, Tarnów
75. Opioła Bożena, Tarnów
76. Plezia Paweł, ekonomista, Ropczyce
77. Podbiera Adam, ksiądz, Kraków
78. Podlasiewicz-Niedziela Martyna, prawnik, Tarnów
79. Polak Barbara, protetyk, Tarnów
80. Polak Dariusz, protetyk, Tarnów
81. Pytel Marta, księgowa, Niedomice
82. Remian Kazimierz, nauczyciel, Radomyśl Wielki
83. Rzeziński Kajetan, nauczyciel, Iława
84. Sikora Agata, ekonomista, Tarnów
85. Sikora Tomasz, specjalista ds. promocji, Tarnów
86. Sitko Jolanta, handlowiec, Tarnów
87. Sitko Monika, handlowiec, Tarnów

88. Skaza Michał, inżynier, Tarnów
89. Smulska Bożena, pracownik umysłowy, Mokrzyska
90. Sułek Piotr, przedsiębiorca, Tarnów
91. Szafarz-Zakrzewska Sylwia, nauczyciel, Tarnów
92. Śliwiński Robert, tokarz, Tarnów
93. Tkaczykjerzy, przewodnik, Przemyśl
94. Tokarski Krzysztof, informatyk, Louisburgh (Irlandia)
95. Trojan Edyta, prac, umysłowy, Tarnów
96. Trojan Marek, manager, Tarnów
97. Tucki Adam, pracownik umysłowy, Tarnów
98. Tucki Jarosław, student, Tarnów
99. Wiśniewska Beata, nauczyciel, Tarnów
100. Wiśniewska Ilona, nauczyciel, Tarnów
101. Wiśniewski Marcin, doktorant, Tarnów
102. Wiśniewski Michał, informatyk, Tarnów
103. Włodek Katarzyna, pracownik umysłowy, Tarnów
104. Wolnik Dawid, ratownik medyczny, Tarnów
105. Zakrzewski Jarosław, nauczyciel, Tarnów
106. Zieliński Bartosz, przedszkolak, Tarnów
107. Zieliński Szymon, uczeń, Tarnów
108. Zwirecka Monika, architekt, Bolesław k. Tarnowa
109. Żmuda Jakub, student, Wola Rzędzińska
110. Żmuda-Zielińska Aneta, pedagog, Tarnów

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 2016 r. liczyło 23 osoby (stan według opłaconej składki 
członkowskiej na dzień 31.12.2016 r.).

W minionym roku zorganizowano siedem jednodniowych wycieczek w Beskid Sądecki, na 
Pogórze Ciężkowickie i Rożnowskie oraz na Podhale. Większość z nich to kolejne etapy wę
drówki długodystansowym szlakiem prowadzącym z Tarnowa na Wielki Rogacz w Beskidzie 
Sądeckim. Górskie wyprawy przyniosły wszystkim uczestnikom odpowiednią liczbę „dni wy
cieczkowych” do odznak GOT PTT, a trzem osobom powód do radości z przyznanej odznaki 
GOT PTT w kategorii II w stopniu brązowym. Jej posiadaczami zostali: Maksymilian Truchan, 
Mateusz Galus i Patryk Gruszowski.

Uczniowie należący do Koła bardzo chętnie biorą udział w różnorodnych wydarzeniach 
o tematyce turystycznej i edukacyjno-kulturalnej, włączając się nierzadko w ich organizację. 
W minionym roku uczestniczyli w wielkiej wystawie fotografii Tarnowa „Kocham Tarnów 
cd.” w Tarnowskim Centrum Kultury oraz sesji: „Święty Jan Paweł II - Człowiek Dialogu”, 
organizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie. Członkowie Koła 
włączyli się natomiast w zorganizowanie w Gimnazjum nr 4 w Tarnowie spotkania z p. puł
kownikiem Jerzym Pertkiewiczem, żołnierzem kampanii wrześniowej i Armii Krajowej, jak 
również w przygotowanie w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie części artystycznej, towarzy-
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Na moście im. Jana Stacha w Znamirowicach, 10.09.2016 r. (fot. Beata Wideł)

szącej uroczystemu otwarciu wystawy dedykowanej Kazimierzowi Przerwie-Tetmajerowi. SK 
PTT nr 1 wzięło także udział w znakowaniu Szlaku Rowerowego Okrężnego Skrzyszowa, nad 
którym opiekę sprawuje tarnowski Oddział PTT.

Do ważnych wydarzeń w działalności Koła w roku 2016 należy zaliczyć sukcesy, jakie od
nieśli przedstawiciele SK PTT nr 1 startując w konkursach. Zajęli drużynowo pierwsze miej
sce w dwóch konkursach wiedzy o górach, organizowanych przez Oddział PTT w Tarnowie 
i Społeczne Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze STO w Tarnowie. Oprócz tego Patryk 
Gruszowski zajął II miejsce w XI Edycji Konkursu Literackiego „Na tatrzańskim szlaku”, or
ganizowanego przez Zespół Szkół w Poroninie i Tatrzański Park Narodowy. Członkowie Koła 
startowali ponadto w 2016 r. w Konkursie „Opowiem Ci o Małopolsce — moim miejscu na 
ziemi, mojej małej ojczyźnie” dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w ramach 
Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej, organizowanego przez Ku
ratorium Oświaty w Krakowie, Muzeum Archeologiczne w Krakowie oraz Gimnazjum nr 6 
im. Zbigniewa Herberta w Krakowie. Robert Wolak zajął w nim drugie miejsce, a Patryk Gru
szowski, Eryk Mysona i Magdalena Pokorna zostali finalistami konkursu. Za swoje osiągnięcia 
na szczeblu wojewódzkim Patryk Gruszowski i Robert Wolak zostali wyróżnieni Honorowym 
Tytułem Tarnowskiej Marki Talentu, przyznawanym przez Stowarzyszenie „Podaruj Dzieciom 
Promyk Słońca”. Uroczystość III Gali Tarnowskiej Marki Talentu odbyła się 23 czerwca 2016 r. 
w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

Szkolne Koło PTT prowadzi kronikę oraz jest obecne w Internecie: ma profil na Facebo- 
oku, 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:
111. Prezes i opiekun: Wideł Beata, nauczyciel, Tarnów
112. Sekretarz: Plebańczyk Weronika, uczennica, Tarnów
113. Skarbnik: Broda Patrycja, uczennica, Tarnów

Członkowie Koła:
114. Adach Gabriela, uczennica, Tarnów
115. Bernatowicz Mateusz, uczeń, Tarnów
116. Buczek Daniel, uczeń, Tarnów

117. Galus Mateusz, student, Tarnów
118. Gruszowski Patryk, uczennica, Tarnów
119. Hadała Aleksandra, uczennica, Dębica
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120. Jajkowska Dominika, uczennica, Tarnów
121. Kinzerska Irena, uczennica, Tarnów
122. Malisz Ewa, uczennica, Tarnów
123. Mysona Eryk, uczeń, Tarnów
124. Nagły Karolina, studentka, Tarnów
125. Pokorna Magdalena, uczennica, Tarnów
126. Smoła Karolina, studentka, Tarnów

127. Sowa Karolina, studentka, Tarnów
128. Ślusarczyk Michał, uczeń, Tarnów
129. Targosz Oktawia, studentka, Tarnów
130. Truchan Maksymilian, uczeń, Tarnów
131. Wolak Robert, uczeń, Tarnów
132. Ziajor-Sowa Maria, pielęgniarka, Tarnów
133. Żychowski Piotr, uczeń, Tarnów

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 Koła: 33-100 Tarnów, ul. Rejtana 20
tel. kom.: 509-521-113 (Grzegorz Gawlik)
e-mail Kola: sk2ptt-tarnow@o2.pl
Facebook: www.facebook.com/PTTV.LO.Tarnów

Szkolne Koło PTT nr 2 im. ks. Walentego Gadowskiego przy V Liceum Ogólnokształcącym im. 
J. Korczaka w Tarnowie powstało 14 grudnia 2010 roku.

W dniu 22 września 2016 r. Szkolne Koło włączyło się w obchody Światowego Dnia bez 
Samochodu. W tym dniu odbył się wyjazd rowerowy w okolice ujścia rzeki Białej do Dunajca 
(trasa: Tarnów — Mościce — Biała — Klikowa — Tarnów). Członkowie Koła wzięli udział w Piel
grzymce do Siedmiu Kościołów (marzec—maj 2016 r.), organizowanej przez tarnowską Kongre
gację Księży Filipinów oraz w prelekcji x. Michała Witka COr pt. „Rowerowe pielgrzymowanie 
do św. Jakuba” (21.09.2016).

Tematami spotkań Koła było bezpieczeństwo podczas wycieczek górskich. Prezentowali
śmy także relacje z prywatnych wycieczek (zdjęcia z wypraw prezentowali opiekunowie Koła 
Piotr Kwiek, Marcin Zaród i członkowie Koła) oraz oglądaliśmy filmy fabularne i dokumental
ne o tematyce górskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie Koła, podczas którego 
omawiane były zasady udzielania pierwszej pomocy.

Szkolne Koło PTT Nr 2 prezentowało się jako element promocji szkoły podczas Dni 
Otwartych.

Szkolne Koło PTT regularnie prowadzi swój profil na Facebooku, gdzie umieszcza zdjęcia 
oraz filmy. Informacje o podejmowanych przez Koło inicjatywach na bieżąco umieszczane są 
także na stronie V LO (www.v-lo.tarnow.pl).

Gr^ęgor^ Gawlik

Zarząd Koła:
134. Prezes i opiekun koła: Gawlik Grzegorz, nauczyciel, Tarnów
135. Skarbnik i opiekun koła: Kwiek Piotr, nauczyciel, Tarnów
136. Sekretarz: Jędrzejek Gabriela, studentka, Wielka Wieś

Członkowie Koła:
137. Drewniany Ewelina, studentka, Wola Żelichowska
138. Figas Natalia, studentka, Kąśna Dolna
139. Ludwa Monika, studentka, Koszyce Małe
140. Łabędź Patrycja, studentka, Skrzyszów,
141. Michałek Justyna, studentka, Zabłędza
142. Stelmach Joanna, studentka, Tarnów,
143. Stępak Aleksander, student, Wojnicz,
144. Szarwark Katarzyna, studentka, Wola Rogowska

145. Ślaga Karolina, studentka, Tarnów
146. Zaród Kamil, uczeń, Tarnów
147. Zaród Marcin, nauczyciel, Tarnów
148. Zieliński Rafał, ksiądz, Tarnów
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Oddział PTT im. Mieczysława Karłowicza 
w Warszawie
prezes: Helena Tokarska
adres korespondencyjny: 00-569 Warszawa, ul. Koszykowa 53/34
tel. kom.: 507-175-988 (Helena Tokarska), fax: 12-444-79-14
e-mail Oddziału: pttwarszawa@interia.eu
strona internetowa: www.pttwarszawa.pl

W roku 2016 w Oddziale Warszawskim PTT na naszych spotkaniach miało miejsce wiele cie
kawych prelekcji połączonych z pokazami slajdów. Bardzo ważną była prelekcja prof. Jerzego 
Lefelda „Określenie stanów psychicznych ludzi, którzy zagubili się w górach”. Na uwagę zasłu
giwały też prelekcje: „O stawach tatrzańskich” Heleny Tokarskiej i „O czeskich Karkonoszach” 
dr Laury Perchuć.

W czerwcu odbyło się zebranie plenerowe u Prezesa w Siedliskach (po kilkunastu latach 
przerwy!). Zebranie było bardzo udane z powodu pięknej pogody i miało duże znaczenie dla 
integracji naszego Oddziału.

«;■

Spotkanie opłatkowe w restauracji Barbakan na Starym Mieście (fot. archiwum)
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W marcu, maju i październiku miały miejsce spotkania z zaprzyjaźnionym Odziałem Łódz
kim PTT. Pierwsze, wiosenne w Łowiczu w Palmową Niedzielę, drugie, letnie w Warszawie 
w Ogrodzie Botanicznym PAN w Parku Kultury w Powsinie z grillem na Polanie Piknikowej 
i trzecie, jesienne na Wyścigach Konnych na Służewcu, z kończącą sezon wyścigów gonitwą 

„Wielka Warszawska 2016”.
W październiku odbyły się wybory nowych władz Naszego Oddziału. Nowym Prezesem 

została wybrana kol. Helena Tokarska, pełniąca od kilku lat funkcję Sekretarza Oddziału. Do
tychczasowy wieloletni nasz Prezes prof. Jerzy Lefeld z uwagi na zasługi poniesione dla Oddzia
łu Warszawskiego PTT został Prezesem Honorowym naszego Oddziału.

Zaczęła też funkcjonować nasza strona internetowa wskrzeszona przez nowego członka 
Andrzeja Osiaka, który sumiennie ją prowadzi i czuwa, żeby była bogata i interesująca oraz 
zawierała jak najwięcej ciekawego materiału o górach.

W grudniu na Starym Mieście w Restauracji „Barbakan” odbyło się Spotkanie Opłatkowe 
naszego Oddziału.

W 2016 roku w nasze szeregi wstąpili nowi członkowie, którzy prężnie i aktywnie wpisują 
się w działalność Naszego Oddziału.

W roku 2016 członkowie Oddziału odbyli następujące wyjazdy w góry: Karkonosze i Góry 
Izerskie), Tatry (Hala Ornak, Kalatówki), Pieniny, Góry Świętokrzyskie, a także do Indii (Ra- 
dżastan, Pustynia Thar), Włoch (góry Toskanii) i Rumunii (wulkany błotne w okolicach Buzau).

Helena Tokarska

Zarząd Oddziału:
1. Prezes: Tokarska Helena, mgr chemii, Warszawa
2. Prezes honorowy:  Lefeld Jerzy, profesor geologii, Warszawa*
3. Wiceprezes: Perchuć Laura, dr inż. technologii materiałów, Warszawa
4. Sekretarz: Cichomska Anna, mgr historii, Warszawa
5. Skarbnik: Osiak Andrzej, technik farmacji, Warszawa
6. Członek: Gutry Tomasz, mgr inż. elektronik, fotograf, Warszawa

* Prezes honorowy nie jest formalnie członkiem Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna:

7. Przewodniczący: Śliwiński Andrzej, mgr inż. elektronik, Warszawa
8. Z-ca przewodniczącego: Woźniak Roman, mgr inż. mechatronik, Warszawa
9. Sekretarz: Giel Danuta, dr paleontologii, Warszawa

Członkowie Oddziału:

10. Borzemska Wanda, prof. dr. hab. nauk wet., Warszawa
11. Chlewicka Inga, lekarz, Warszawa
12. Ciemińska Hana, mgr fil. polskiej
13. Furmaniuk Wiesław, technik, Warszawa
14. Janyszek Aleksander, mgr inż. elektronik, Warszawa
15. Janyszek Barbara, mgr inż. elektronik, Warszawa
16. Jastrzębowski Andrzej, inż. architekt, Warszawa
17. Kasprzycki Mirosław, inż., Warszawa
18. Łazowski Jerzy, mgr. farmacji, Warszawa
19. Mazurkiewicz Barbara, prac umysłowy, Warszawa

20. Nohring- Lefeld Maria, dr paleontologii, Warszawa
21. Osiak Piotr, uczeń, Warszawa
22. Skłodowski Jan, dr nauk hum., artysta fotografik, 

historyk sztuki, tłumacz, Warszawa Wesoła
23. Strumiłło Tadeusz, architekt, Warszawa
24. Tawczyński Jerzy, elektronik, Warszawa
25. Toruń Jędrzej, fizyk, Warszawa
26. Zaborski Andrzej, prawnik, Warszawa
27. Załęski Aleksander, inż. fotograf, Warszawa
28. Zapalski Mikołaj, dr palentolog, Warszawa



Nowo utworzone koła PTT w 2017 r.
stan na 20 czerwca 2017 r.

Koło PTT w Gdańsku
(Oddział PTT „MKG Carpatia” w Mielcu)
prezes: Krzysztof Bartnik, tek: 530-336-699
Koło PTT w Gdańsku powstało w sierpniu 2016 r., lecz działalność rozpoczęło w roku 2017.

Szkolne Koło PTT „Groniczki” przy Szkole Podstawowej 
nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III
Sobieskiego w Kozach (Oddział PTT w Bielsku-Białej)
opiekun: Sylwia Czauderna-Papiernik
opiekun: Katarzyna Paprota, e-mail: katkocik24@gmail.com
adres Koła: 43-340 Kozy, pl. Ks. K. Kochaja 1
teł.: (33) 817-42-17 (sekretariat SP1)
strona internetowa: https://splkozy.edupage.org/blogl/

""" '       n   . ..u.  ............. .....mu...    i...............■...I.I|.|I I II  I

Szkolny Klub PTT „Tupot małych nóżek” przy Szkole 
Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu (Oddział PTT 
„Beskid” im. prof. Feliksa Rapfa w Nowym Sączu)
opiekun: Maria Olszyńska, tek: 799-740-075 
adres Koła: 33-300 Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 5
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Nasze czasopisma

BIULETYN INFORMACYJNY 
kwartalnik Oddziału PTT w Bielsku-Białej

W roku 2016 ukazały się cztery numery Biuletynu In
formacyjnego Oddziału PTT w Bielsku-Białej.

Numer 1 zapowiada X Zjazd PTT i Nadzwyczaj
ne Zgromadzenie Oddziału PTT w Bielsku-Białej, na 
którym wybrani będą delegaci Oddziału na X Zjazd. 
Następnie są opublikowane sprawozdania meryto
ryczne Oddziału oraz Kół w Kozach i Dąbrowie Gór
niczej oraz sprawozdanie finansowe Oddziału. Kolej
no mamy kronikę wydarzeń Oddziału i Kół w Kozach 
(już dwóch) oraz Dąbrowie Górniczej. W pierwszym 
kwartale 2016 do Oddziału zapisały się 44 osoby. Jan 
Nogaś informuje o szkoleniu przewodników PTT, 
a Szymon Baron zapowiada zawartość tomu 24 „Pa
miętnika PTT” oraz przedpłaty na niego. Akurat 
ten tom, z tematem wiodącym „Bałkany”, opowiada 
o wyjazdach tamże oddziałów w Bielsku-Białej i No
wym Sączu. Robert Słonka opowiada o ciekawych 
historiach i legendach związanych z Suchą Beskidzką 
i Lanckoroną, wiele z nich nie było mi znanych. Jan
Nogaś przypomniał zapomnianą rocznicę i pierwszą turystkę tatrzańską, jaką była Beata z Ko- 
ścieleckich Łaska, która 11 czerwca 1565 roku odbyła wycieczkę do Zielonego Stawu Kieżmar
skiego. Na koniec został przypomniany artykuł Z wysokich Tatr Zygmunta Lubertowicza z 1932 
roku, w którym krytycznie się odnosi do poczynań po czeskiej stronie i cieszy na koniec z wy
rzucenia rajdów samochodowych po polskiej stronie. Pisze też o trudnościach komunikacyj
nych związanych z dojazdem z Bielska do Zakopanego, o cenach schronisk polskich i czeskich 
oraz dostępności szlaków.

Numer 2 informuje o powstaniu trzech nowych szkolnych kól PTT, w tym przy Liceum 
Ogólnokształcącym w Kozach i Gimnazjum nr 11 w Bielsku-Białej. Numer poświęcony jest 
głównie zorganizowanej już po raz piąty akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2016”, z rekordową 
liczbą uczestników i ilości zebranych śmieci. Oprócz opisu poszczególnych dni poświęconych 
akcji zamieszczono szereg doniesień prasowych i obszerną kronikę fotograficzną. Numer zaczy
na się kroniką Oddziału i kół za drugi kwartał 2016. Po raz pierwszy prezentuje się Szkolne Koło 
,Pionowy świat” przy Gimnazjum nr 11 w Bielsku-Białej. W drugim kwartale przybyło 21 osób. 
Jan Nogaś w zwięzły sposób opisał X Zjazd ZG PTT i udział w nim bielskich delegatów, na 
którym wybrano nowego prezesa Wojciecha Szarotę z Nowego Sącza, a Szymon Baron - prezes 
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oddziału bielskiego - został wiceprezesem. We władzach PTT znalazły się ponadto trzy osoby 
z oddziału. W tym numerze Biuletynu opublikowano regulaminy dwóch nowych odznak krajo
znawczo-turystycznych: „Główny Szlak Świętokrzyski” i „Turystyczna Korona Tatr”. Jan Nogaś 
snuje rozważania związane z nazewnictwem górskim, a w kolejnym artykule opisuje południowe, 
orawskie stoki Babiej Góry. Wreszcie Robert Słonka pisze o Pirenejach jako pokrewnych Kar
patom pod względem pochodzenia. Akurat ten artykuł przeczytałam dokładnie ze względu na 
refleksje Roberta o przeżywaniu tych gór. Koło PTT w Kozach ogłosiło konkurs fotograficzny 
z wakacyjnych podróży 2016. Szymon Baron pisze, że „Pamiętnik PTT” tom 24, zgodnie z za
powiedzą ukazał się na Zjazd. Na tylnej okładce zaprezentowano grupowe zdjęcia W. Łoboza
- Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Numer 3 poświęcony jest wyjazdom wakacyjnym. Zaczyna się kroniką Oddziału i Kół 
za trzeci kwartał 2016, w którym znowu Oddział powiększył się o 20 nowych członków. Ja
nusz Pilszak opisał trekking do Nepalu zorganizowany przez biuro turystyczne. Wraz z jeszcze 
ośmioma osobami odbył trekking z Lukli do bazy pod Everestem i z powrotem. Na koniec 
była wycieczka busem, podczas której pokonali trasę 160 km do Parku Narodowego Chitwani, 
jazda ta okazała się najbardziej emocjonująca. Jan Nogaś znowu powraca w stare dzieje, opisu
jąc historię zdobywania Sławkowskiego Szczytu w Tatrach słowackich, uchodzącego kiedyś za 
najwyższy w Tatrach. Obecnie jest tam łatwy, choć mozolny szlak turystyczny. Szymon Baron 
bardzo skrótowo opisał wyjazd na najwyższy szczyt Austrii, Grossglockner (3798 m n.p.m.), 
odbyty w dwóch zespołach działających z jednodniową różnicą czasu. Zespoły spotkały się 
w schronisku Studłhutte. Tylko drugiemu zespołowi udało się wejść na Grossglockner. Najob
szerniejszy jest opis rowerowej wycieczki brzegiem Bałtyku od Świnoujścia do Helu w ramach 
akcji charytatywnej na rzecz cierpiącej na wrodzoną łamliwość kości Nadii Madetko z Czeladzi. 
Zespół rowerowy tworzyli Tomasz Węgrzyn i Mariusz Maślanka. Wyprawę rozpoczęli w Świ
noujściu 18 lipca 2016. Przebywali codziennie trasy po 80-90 km; I dzień Świnoujście-Nie- 
chorze, II dzień Niechorze—Łazy, III dzień Łazy-Ustka. Rozdawali ulotki dotyczące Nadii. 
W Jarosławcu dołączył do nich Mateusz Leśniak. Najbardziej ciężka była jazda dla Tomasza, 
który cierpiał na kolano po odnowionej kontuzji sprzed 10 lat. Te trzy dni zabrały 6 stron opi
su z uwagą, że dalszy ciąg nastąpi. Ostatnia strona tego numeru biuletynu podaje informacje 
o wyróżnieniach członków Oddziału Sebastiana Nikła, Katarzyny Talik i Grzegorza Holerka za 
zasługi dla rozwoju turystyki w czasie obchodów Światowego Dnia Turystyki w Bielsku-Białej.

Numer 4 już podsumowuje działalność Oddziału w 2016 roku, podkreślając założenie 
trzech nowych szkolnych kół PTT. Przedstawione są plany na I kwartał 2017 roku oraz kronika 
wydarzeń za IV kwartał 2016 z kolorowymi zdjęciami. Kornelia Duława relacjonuje Festiwal 
Adrenalinum w Żywcu, którego partnerem od 5 lat jest Oddział. Następują relacje ze spotkania 
oddziałów PTT w Jaworkach, przy okazji odbyło się tam Prezydium ZG PTT. Tomasz Węgrzyn 
opisuje dalszy ciąg rowerowej wyprawy wzdłuż wybrzeża Bałtyku aż po Hel w ramach akcji 
charytatywnej dla Nadii. Wreszcie Robert Słonka pisze o Policy, Okrąglicy i schronisku Na 
Hali Krupowej zbudowanym w 1955 roku. Dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego dla 
opiekunów Szkolnych Kół PTT otrzymali Anna Kózka-Filarska i Norbert Owczarek.

Szkolne Koło PTT „Diablaki” przy Szkole Podstawowej 
nr 18 w Dąbrowie Górniczej - Biuletyn informacyjny

Ucieszył mnie nowy tytuł, zwłaszcza że to biuletyn Szkolnego Koła PTT przy Oddziale w Biel
sku-Białej, którego opiekunem jest Norbert Owczarek, członek bielskiego oddziału. Ukaza
ło się sześć numerów tego Biuletynu, przeważnie czterostronicowego. Nr 1/2016 zaczyna się 
przedstawieniem historii Koła, działającego od 2010 roku jako Koło Miłośników Beskidów 

„Diablaki”. W 2013 roku Koło wzięło udział w akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT”, po której
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nawiązało kontakt z Oddziałem PTT w Bielsku-Białej. 
Skierowano list intencyjny, w wyniku którego Zarząd 
Oddziału podjął jednomyślną uchwalę o utworzeniu 
Koła. 7 grudnia 2015 r. odbyło się zebranie inaugura
cyjne, na którym wybrano Zarząd Koła. W Biuletynie 
omawiane są ważniejsze wydarzenia w życiu Koła: wy
cieczka w Góry Świętokrzyskie jeszcze w listopadzie 
2015 r. i turystyczne Mikołajki w Beskidzie Małym. 
W nrze 2/2016 opisana jest wycieczka na Wielką Ry- 
cerzową w poszukiwaniu zimy oraz spotkanie z tater
nikiem, alpinistą i himalaistą Andrzejem Popowiczem, 
zdobywcą Lhotse. Kolejnym gościem był pan Stanisław 
Pisarek, który opowiadał o swoim wyjeździć do Nepa
lu. 11 lutego odbyło się szkolenie „Niebezpieczny lód 
- bezpieczne lodowiska” zorganizowane przez Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Dąbrowie Gór
niczej. W nrze 3/2016 opisane jest spotkanie z taterni
kiem, a także uczestnikiem wypraw na Makalu i Broad 
Peak, Kacprem Tekielim z Gdańska, a następnie prze-

Szkolne Koło PTT „Dlablald” 
przy Szkole Podstawowe! nr 18 

w Dąbrowie Górniczej
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prowadzony z nim wywiad przez redaktorów Biuletynu. Opisana jest jeszcze prelekcja Urszuli 
i Macieja Kordeuszów pt. Zapomniany zakątek Indii. Nr 4/2016 opowiada o spotkaniu z wnukiem 
Arkadego Fiedlera, który kontynuuje pasje dziadka i zwiedził północną Afrykę. Opisana zo
stała także wycieczka na Ślęzę; przytoczono relację najmłodszych uczestników (7—10-letnich). 
Diablaki wzięły także udział w spotkaniu z podróżniczką Elżbietą Dzikowską. W nrze 5/2016 
Diablaki spotkały się z panem Krzysztofem Jankowskim, zdobywającym „Koronę Europy”. 
Osiągnął już 45 najwyższych szczytów poszczególnych państw, do kompletu brakuje mu jesz
cze najwyższego szczytu Islandii. Z prelegentem redakcja Biuletynu przeprowadziła wywiad. 
Diablaki wzięły też udział w prelekcji Honoraty Stolarzewicz i Tomasza Krzemińskiego, którzy
odbyli podróż przez osiem stanów Ameryki Północnej z Kalifornii do Illinois.

W nrze 6/2016 opisane jest spotkanie z panem Piotrem Horzelą, który brał udział w 34.
Wyprawie Antarktycznej PAN i przebywał półtora roku w stacji polarnej. W końcu Diablaki
odwiedziły Zakopane i Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN. Każdy numer Biuletynu kończy
się planami na dalszą działalność Koła, a ostatnie numery informują, jak zostać Diablakiem.
Podoba mi się szeroki wachlarz tematyczny prelekcji, 
w którym dzieci biorą udział; a z drugiej strony brak 
szarżowania w czasie górskich wycieczek.

Zachęcam inne koła PTT do prowadzenia wła
snych gazetek.

ZAKOS
pismo Oddziału PTT w Łodzi

Biuletyny łódzkich oddziałów ukazywały się nadal re
gularnie, wyprzedzając nawet „Co słychać?” i inne ty
tuły. W roku 2016 ukazało się 10 numerów tego tytułu. 
Pismo odzwierciedla bogatą działalność Oddziału.

Dużo miejsca zajmują opisy narciarskich wędró
wek, Wojciech Szatkowski opisuje i poleca narciarskie 
wyprawy w Bieszczady - na Paprotną, Hyrlatą czy 
Okrąglik. Opisuje także wycieczkę narciarską na Sta- 
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ou Romy Grtywińikiej

HONOROWY BUCIOR 2015
ou Agaty Fodgankiti
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Pierwsze zebranie Łódrklego Klubu Wlpinacaowego PTT odbędzie tlę 27 01.2016 r. po tpotkaniu 
oddziału. Wtrytlklch chętnych serdecznie zaprzeczmy;)
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rorobociański Wierch. Inny uprawiany przez Oddział kierunek to Góry Izerskie, a także naj
bliższe okolice jak Nieborów. Zorganizował się przy Oddziale Łódzki Klub Wspinaczkowy, 
trenujący na ściankach lub w Rzędkowicach. Piotr Kaźmierczak informuje o wydarzeniach 
związanych z himalaizmem, np. o zdobyciu zimą Nanga Parbat (26.02.2016) czy o uzyskaniu 
przez Wojciecha Kurtykę prestiżowej odznaki „Piolet d’Or Corriere” za osiągnięcia w roku 
1985. Krzysztof Pietruszewski wspomina swoje 42 lata działalności w górach. Nina Mikołaj
czyk opisuje wyjazd z Oddziałem PTT „Beskid” do Portugalii. Tradycyjne Dni Gór w Łodzi 
w kwietniu 2016 poświęcone były tym razem Mariuszowi Zaruskiemu, którego pasjami były 
narciarstwo i żeglarstwo. Jest także artykuł W. Szatkowskiego o Mariuszu Zaruskim, w nrach 
8 i 9 o Józefie Oppenheimie, a w nrze 10 — o Romanie Kordysie. Nina Mikołajczyk pisze też 
w nrze 8 o wyjeździe w Dolomity, a Piotr Fagasiewicz o masywie Tennengebirge w Austrii. 
W nrze 9 W. Szatkowski pisze o dawnych wyprawach w Czarnohorę i Gorgany, śladami Maksa 
Dudryka.

Zakos informuje także o działalności Zarządu Głównego, opisując styczniowe posiedzenie 
ZG PTT, czerwcowy Zjazd kończący IX kadencję, pierwsze posiedzenie nowego ZG PTT 
23 lipca 2016 r. w Krakowie czy XXXI Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów PTT w Jawor
kach. Nina Mikołajczyk pisze o naszym udziale w konferencji „Wspólne zarządzanie przyrodą 

— partycypacyjne mapowanie terenów chronionych na obszarze Natura 2000 Dolinki Jurajskie”, 
która odbyła się 22 kwietnia 2016 r. w Karniowicach. Pisze też o udziale w akcji „Czyste Tatry”. 
W nrze 9 Nina Mikołajczyk pisze o posiedzeniu ZG PTT i o obchodach 35-lecia reaktywowania 
PTT (8.10.2016). Sporo miejsca jest o imprezach integrujących oddział, jak Sylwester w Zgierzu, 
Sylwester w Gorcach, kolędowanie w Łódzkim Domu Kultury, spotkanie wielkanocne, spotka
nie z Odziałem Warszawskim w Powsinie, zwiedzanie miejsc związanych z Fryderykiem Cho
pinem, wyścigi konne na Służewcu czy Mikołajki w Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosolnej.

A CO U NAS?
biuletyn informacyjny Oddziału Karpackiego w Łodzi

XXVI Łemkowski Kermesz w Olchowcu

BIULETYN INFORMACYJNY ODDZIAŁU KARPACKIEGO l'IT W LODZI 
ROK 2016 ---------
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Ukazuje się regularnie raz na kwartał. W nrze 1 Janusz Pile wspomina zmarłego niespodzie
wanie Michała Jagiełłę i jego kultową książkę Wołanie w górach. Jolanta Śmiałkowska przybliża 
nam w nrach 1 i 2 Tunezję, jej miasta i ich historie. Stanisław Flakiewicz przypomina uroczy
stości przedwojennego Święta Gór, zainaugurowane 
Świętem Gór w Zakopanem w 1935 roku (przedruk 
z „Wierchów”). W nrze 2 opisany jest XXVI Łem
kowski Kermesz w Olchowcu (21-22.05.2016). Przy 
okazji dowiadujemy się, że Olchowiec będzie ob
chodził 500-lecie swego istnienia. I znowu przedruk 
z „Wierchów” przypomina Święto Gór w Sanoku 
w 1936 roku. Wspomniany jest pierwszy prezes To
warzystwa Tatrzańskiego Mieczysław Rey (1836- 
1918) - w przyszłym roku przypada setna rocznica 
jego śmierci. Krzysztof Szymański w „Kurierze Ga
licyjskim” pisze o polsko-ukraińskim seminarium 
ekspertów i planach odbudowy przedwojennego 
obserwatorium astronomicznego „Biały Słoń” na 
Popie Iwanie w Czarnohorze. Na ostatniej stronie 
informacja o założeniu nowego górskiego stowarzy
szenia „Res Carpathica”, którego prezesem został Jan 
Skłodowski. W nrze 3 jest relacja z X Walnego Zjaz
du Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PTT, a w
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tirze 4 — relacja z uroczystego spotkania rocznicowego (35-lecie reaktywowania PTT) w dniu 
8 października 2016 w Krakowie. W nrze 3 w dziale „Na kartach historii” jest przedruk opisu 
wycieczki z 1936 roku nad Czarnym Czeremoszem, a w nrze 4 - wspomnienie o Maksymilianie 
Sile-Nowickim (1826-1890), jednym z pierwszych zasłużonych działaczy TT, pionierze ochro
ny świstaków i kozic w Tatrach. Jest też przedruk wspomnienia Mieczysława Świerża z „Tater
nika” z 1921 roku o wycieczce członków Sekcji Turystycznej TT na Smoczy Szczyt (24.08.1911) 
prowadzonej przez Mariana Smoluchowskiego. Stałymi działami pisma „A co u nas?” są opisy 
dawnych bieszczadzkich cerkiewek pióra Janusza Pilca, przegląd nowowydanych książek gór
skich „A co w księgarniach?” oraz „Wieści nie tylko z gór” wyszukane przez Irenę Wagner. 
Na końcu każdego numeru są zapowiedzi najbliższych przyszłych wydarzeń. Ponadto Stani
sław Flakiewicz zamieszcza osobne dodatki do poszczególnych numerów. I tak dodatek do nru 
1/2016 poświęcony jest pamięci Stanisława Witkiewicza (1851-1915), jest tam wiele rysunków 
tego pisarza i malarza; w dodatku do nru 2/2016 zamieszczony jest obszerny opis przedwojen
nej wycieczki braci Turczyńskich na Sywulę i Wysoką w Gorganach, natomiast dodatek do nru 
4/2016 poświęcony jest pamięci Samuela Zborowskiego (1888—1965), wieloletniego dyrektora 
Muzeum Tatrzańskiego.

BESKID
pismo Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddziału 

„Beskid” im. prof. Feliksa Rapfa w Nowym Sączu
Stał się już ewidentnie rocznikiem. Nr 1 (79) ukazał 
się w grudniu 2016 roku! Maciej Zaremba pisze o 110. 
rocznicy Oddziału „Beskid” PTT w Nowym Sączu. 
Następnie możemy przeczytać wywiad z nowym Pre
zesem ZG PTT Wojciechem Szarotą, będącym też od 
2007 roku prezesem Oddziału PTT „Beskid”. Kolej
no zamieszczono sprawozdanie z działalności Od
działu za rok 2016, szerzej pisząc o sekcjach i klubach 
PTT w Nowym Sączu. Przy Oddziale działają dwa 
szkolne koła — w Łabowej i przy szkole Podstawowej 
nr 18 w Nowym Sączu, Sekcja Rowerowa, Sekcja Bie
gowa, Sekcja Narciarska oraz Klub Szalonych Eme
rytów prowadzących bardzo różnorodną działalność. 
Maciej Zaremba pisze szerzej o I Biegu i Rajdzie Ku
rierów nawiązującym do kurierów Polski Podziemnej 
kursujących na Słowację i Węgry. Obszernie opisana 
została oddziałowa wyprawa do Gruzji i Armenii 
(1—16.07.2016). Była to niewątpliwie bardzo ciekawa 
wyprawa krajoznawcza; z celów górskich osiągnięto 
niższy wierzchołek Aragaca (3879 m n.p.m.). Bardzo 
ciekawy jest wywiad z himalaistą Walentym Fiutem, uczestnikiem pierwszej zimowej wyprawy 
na Mount Everest w 1980 roku. Na Przełęczy Południowej zmagali się z Krzysztofem Wielic
kim z huraganową wichurą i temperaturą 37 stopni poniżej zera. W czasie wyprawy na Lhotse 
w 1987 roku uległ bardzo poważnemu wypadkowi, a jego partner Czesław Jakiel zginął. Numer 
,Beskidu” zamykają recenzje Macieja Zaremby i Bartłomieja G. Sali. Najważniejsze wydarzenia 
roku są sygnalizowane kolorowymi zdjęciami na wewnętrznych stronach okładki.

ESK1B®
1 (7S) ISSN 1426-6776 gradzirń 2016

Pnma POGKI160 TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO Oddziału BESKID im prof FcTilcia RapTa w Nowym Saciu

1 Relacja a wyprawy wakacyjnej PTT Gruzja - Armenia 
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KLIMEK - Biuletyn Informacyjny Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 

im. gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu
Raz na kwartał ukazuje się redagowany przez Zbigniewa 
Jaskiernię Biuletyn Informacyjny Oddziału PTT w So
snowcu „Klimek”. W 2016 roku ukazały się numery 78— 
81: w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku. Można się 
w nich zapoznać zarówno z wydarzeniami dotyczącymi ca
łego PTT, jak i oddziałowymi imprezami. Nr 78 informuje 
jeszcze o wydarzeniach z końca 2015 roku - posiedzeniu 
ZG PTT w Wiśle i wystawie Kazimierza Przerwy-Tet- 
majera w Sosnowcu. W nrze 79 jest mowa o posiedzeniu 
ZG PTT w Krakowie 23.01.2016 i III Zimowym Spotka
niu Oddziałów w Górach Świętokrzyskich (Starachowice 
29—31.01.2016). Po raz XXXI odbyła się najstarsza impre
za oddziałowa - Zimowe Wejście na Babią Górę. Sylwek 
Dąbrowski opisuje swój pobyt zimowy w Dolomitach (12— 
20.03.2016). Na koniec relacja z Walnego Zgromadzenia 
Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału (27.04.2016), na 
którym wybrano 4 delegatów na X Zjazd, a nowym preze
sem Oddziału został Tomasz Grabolus. Nr 80 — Zbigniew
Jaskiernia relacjonuje przedostatnie i ostatnie posiedzenia ZG PTT IX kadencji oraz obrady 
X Zjazdu PTT w siedzibie TPN w Kuźnicach. Z wydarzeń oddziałowych Rafał Baran relacjo
nuje IV Wiosenne Spotkanie w Tatrach z bazą w Murowańcu (19—22.05.2016) i XIII Jurajski 
Rajd Rowerowy z metą w Brandysówce w doi. Będkowskiej (24-26.06.2016). Dwaj Zbyszko
wie - Jaskiernia i Zawiła - weszli przed Zjazdem na Halę Gąsienicową. Nr 81 to już nowa 
kadencja ZG PTT i opisane posiedzenia II i III ZG PTT w Krakowie. Dowiadujemy się o III 
Letnim Spotkaniu Oddziału na Rohaczach (4—7.08.2016), rowerowych wędrówkach po Poni- 
dziu i o XI Pożegnaniu Lata na Jasieniu (16-18.09.2016). Na koniec Zbigniewjaskiernia relacjo
nuje swoje wędrówki po Beskidzie Niskim połączone za zwiedzaniem zabytkowych cerkiewek.

TARNOWSKA PERĆ 
kwartalnik Oddziału PTT

w Tarnowie
W roku 2016 Oddział PTT w Tarnowie wydał jeden nu
mer „Tarnowskiej Perci” jako wydanie specjalne z datą 
01.04.2016 r. Ta przygotowana przez redakcję niespo
dzianka na Prima Aprilis pozwala w sposób humory
styczny dowiedzieć się co nieco o tarnowskim oddziale 
PTT. 10 stron wypełnionych jest fotografiami z żartobli
wymi komentarzami.

TARNOWSKA PERĆ
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CO SŁYCHAĆ?
Informator Polskiego 

Towarzystwa Tatrzańskiego
Wydawany przez Zarząd Główny Polskiaego Towarzy
stwa Tatrzańskiego już do 25 lat. Jest miesięcznikiem. 
W skład Redakcji wchodzą Barbara Morawska-Nowak, 
Kinga Buras i Szymon Baron, który zbiera artykuły 
z oddziałów i przesyła do składania. Składem zajmuje 
się obecnie Katarzyna Wilusz. Pismo jest dostępne na 
stronie ZG PTT www.ptt.org.pl, a w wersji papierowej 
jest rozsyłane członkom honorowym PTT, do wybranych 
instytucji i organizacji oraz do osób, które wpłaciły na 
darowiznę tego pisma i w zamian je otrzymują.

©CO SŁYCHAĆ?

http://www.ptt.org.pl




Stacje turystyczne PTT

W;,,

“STASIKÓWKA”
Anna Hartel 

Polana Hondraski, 43-370 Szczyrk 
tel: (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.
*****************AA*

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 
Oddział w Bielsku-Białej

STACJA TURYSTYCZNA

____________________]

tel. (0-33)

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.

„ CHATA POD KWIATKIEM ”
Halina i Edward Trzebuniakowie 
Paluchówka 231,34-223 ZAWOJA 

877-51-66

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 
Oddział w Bielsku-Białej

STACJA TURYSTYCZNA

OŚRODEK WCZASOWY "KONTAKT" 
Piotr Nocek

45-460 Wisła, ul. Kopydło 28 
tel. (033) 855-16-08, kom. 0606-930-030 

fax (033) 855-15-92
e-mail: ow.kontakt@poczta.onet.pl 

www.kontakt_dw.pl.www.beskidy.info/wisla/kontakt

DOM WCZASOWY "ZIELONA GOSPODA" 
Alicja i Janusz Jabłońscy

58-563 Przesieka, ul. Dolina Czerwienia 11
tel./fax (075) 762-13-94

Ośrodek dysponuje 100 miejscami w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym: 
2,3 i 4-osobowych. Oferuje doskonale 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 itp. 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

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 
Oddział im. dr T. Chałubińskiego 

w Radomiu 
STACJA TURYSTYCZNA

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

mailto:ow.kontakt@poczta.onet.pl
http://www.beskidy.info/wisla/kontakt


PENSJONAT"TELIMENA'
Edward Kielar 

ul. Piwarskiego 34 
34-440 Iwonicz Zdrój 

teL 013-435-04-18

PENSJONAT "ANNA" 
Władysław Dziedzic 

34-424 Szaflary, Bańska Wyżna 278 a 
teL (0-18) 275-50-33

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 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. dr T. Chałubińskiego 

w Radomiu
STACJA TURYSTYCZNA

OŚRODEK KOLONUNO-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. drT. Chałubińskiego 

w Radomiu
STACJA TURYSTYCZNA

PENSJONAT U PĘKSÓW
Maria i Czesław Pęksowie 

34-502 Zakopane, Oberconiówka 13 B 
tel. (018) 201-19-02

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, "poslady" 
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 
Oddział im. dr T. Chałubińskiego 

w Radomiu

*WACJA TURYSTYCZNA
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Mawan SMoluchowski
1872-1917
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□ kndwent
PRODUCENT STOLARKI ALUMINIOWEJ

PRODUKCJA 
STOLARKI
ALUMINIOWEJ:
okien, drzwi, fasad, ogrodów 
zimowych, drzwi tarasowych, 
przesuwnych, harmonijkowych

PONADTO

OknowentSp.zo.o.
aluminium@oknowent.eu
tel. 724-584-659
ul. CEGLANA 11,41-200 SOSNOWIEC 
www.oknowent.eu

HURTOWA SPRZEDAŻ:
okien PCV i drewnianych, ślusarki 
przeciwpożarowej, drzwi wejściowych, 
bram garażowych, rolet oraz żaluzji 
fasadowych

PROFESJONALNY:
transport, montaż, serwis

mailto:aluminium@oknowent.eu
http://www.oknowent.eu


WYTWARZANIE I MONTAŻ 
KONSTRUKCJI STALOWYCH 

mosty • wiadukty 
kładki • estakady 
przepusty • tunele 

przejścia podziemne 
mury oporowe

BUDOWA, PRZEBUDOWA,
REMONT, MODERNIZACJA OBIEKTÓW

ROBOTY SPECJALISTYCZNE I AWARYJNE
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(...) Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przypomi

namy postać genialnego fizyka o wielkim wkładzie do 

nauki światowej. Niech stanie się inspiracją dla kolejnych 

pokoleń polskich badaczy. Młody wiek Mariana 

Smoluchowskiego i jego wielkie sukcesy naukowe niech 

będą wielkim natchnieniem szczególnie dziś', kiedy 

budowane jest społeczeństwo informacyjne i gospodarka 

oparta na wiedzy. Na osobną uwagę zasługuje jego umiło

wanie Polski, w tym wielki szacunek dla języka polskiego, 

polskiej przyrody i polskiej kultury (...)

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Tak, jak skalno-lodowa piramida Matterhornu, na 

której Marian Smoluchowski postawił nogę jako 

pierwszy Polak jest uważana za „górę gór” - ze swego 

kształtu i majestatu jeden z najbardziej rozpoznawal

nych szczytów świata, tak Marian Smoluchowski, 

dzięki trafności i ponadczasowemu znaczeniu formu

łowanych teorii, winien stać się powszechnie znanym 

przedstawicielem polskich uczonych o światowej 

sławie.

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie przystąpiło do 

wspólnej inicjatywy uczelni wyższych i towarzystw 

naukowych, której celem była organizacja j es i en i ą 2017 

roku obchodów Roku Mariana Smoluchowskiego 

i przypomnienie współczesnym tej wybitnej postaci.

Setna rocznica śmierci Mariana Smoluchowskiego stała 

się również okazją do wydania tomu Pamiętnika PTT 

poświęconego wybitnym badaczom, którzy byli jedno

cześnie członkami naszego Towarzystwa.

Mamy nadzieję, że 25. tom Pamiętnika PTT przybliży 

Czytelnikowi w sposób przystępny sylwetki naukow

ców, których łączy i z którymi nas łączy wspólna pasja: 

góry.
Nikodem Frodyma

Józef Haduch
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