


[...] Góry -  miejsca tajemnicze. Było to jedno z naj
bardziej powszechnych odczuć (razem z odczuciami 
niebezpieczeństwa i strachu) od zawsze towarzyszą
ce człowiekowi w kontaktach z górami. Jako obsza
ry potężne i nieznane stanowiły źródła wielu legend 
i mitotwórczych podań. Wyobraźnia ludzka zalud
niała góry wieloma istotami: duchami gór, tajem
niczymi stworzeniami i złymi mocami. Wierzono 
powszechnie w Karpatach, że jezioro Morskie Oko 
połączone jest z morzem. Także urok Alp czy Ape
ninów, szczególnie majestat najwyższych szczytów, 
dzikość i niedostępność niektórych ich zakątków, 
pobudzały fantazję ludową do działania i stworzyły 
szereg legend. Jak pisał J. G. Pawlikowski: „póki 
człowiek nie miał „interesu” w szczytach górskich, 
póty nie miał dla nich zainteresowania”. Nie na
uczył się chodzić w góry i te były dla niego nieznane. 
Niektóre pasma miały swych mieszkańców już od 
dawna, lecz mało kto poza nimi zdawał sobie sprawę 
z ich istnienia. W wiekach późniejszych życie zeszło 
z gór w łatwiejsze do egzystencji niziny, a pamięć 
o pierwotnej ludności gór zaginęła. Od czasów an
tyku mieszkańcy gór byli równie owiani tajemnicą, 
jak tereny, w których mieli swe siedziby.
W  starożytności nie znano radości, jaką daje ob
cowanie z górami. Mimo że góry znano prawie od 
początków ludzkości, nie interesowano się nimi 
w takim stopniu, jak innymi formami natury. Znaj
dujemy wprawdzie wzmianki o górach u autorów 
antycznych, w szerokim przedziale tematycznym, 
od religii po turystykę, wszędzie jednak w stopniu 
marginalnym. [...]

(Janusz M. Ślusarczyk, Dzieje obcowania 
czło wieka z górami)
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T ow arz ys tw o  T atrzańsk ie było p ie rw sz y  na  z iem ia ch  p o l
sk ich o rgan iz a c ją  górsk ą . C ele j e g o  dz iałania z ap isan o w  p ie rw sz ym  
s ta tu c ie  z 1874 roku w  n a s tęp u ją cy ch  punk ta ch :
1. b ad an ie K a rp a t  oraz roz p ow sz ech n ia n ie w ied z y  o  nich,
2. p o p u la ryz a c ja  zw iedzan ia  g ó r  oraz p o m o c  w  d o s tęp ie  d o  nich,
3. o ch ron a  zw ierz ą t a lpejsk ich  (k ozic i św istak ów ),
4. w sp iera n ie  p rz em ysłu  gó rsk iego .

M yślą  p rz ew od n ią , p rz y św ie ca ją cą  założ ycie lom  T ow arzy
stw a  była id ea  z jed n o cz en ia  P olak ów  z trz ech  z ab orów  w  j e d n e j  o r

ga n iz a c ji  p a tr io ty cz n o -tu r y s ty cz n e j.  J u ż  w  d ru g im  roku istn ien ia  T ow arz ystw o rozw in ęło  dz iała lność 
w yd a w n icz ą , p u b lik u ją c od  1876 roku -  „Pam iętn ik  T ow arz ystw a  T a trzań sk iego”. P o odzyskaniu  
p rz ez  P olsk ę n iep o d leg ło śc i, o r ga n iz a c ja  p rz y jęła  nazw ę Polsk ie T ow arz ystw o T atrzańsk ie i p o d  tą 
nazw ą  rozw ija ła  o d  1920 roku p rz ez  k olejn e 30 lat sw ą  działa lność, p rz e rw a n ą  m o cą  p o lity cz n y ch  
d e cyz ji  w  1950 roku. T ow a rz ys tw o  zostało rozw iązan e. P o k o le jn ych  30. la ta ch  n ieistn ien ia , zostało 
10 paźdz iern ik a  1981 w  K rak ow ie  roku reak tyw ow an e.

R ea k tyw ow a n e P T T  j e s t  n a s tęp cą  p ra w n ym , su k ceso rem  i k on tyn u a to rem  trad y cji T ow arz y
stw a  T atrzańsk iego  i P olsk iego  T ow arz ystw a  T atrzańsk iego, i s tn ie ją cego  d o  roku 1950.

*

S ta tu tow e c e le  o d r o d z on eg o  w  1981 roku P olsk iego T ow arz ystw a  T atrzań sk iego w y ra ż on e zo
stały n a s tęp u ją co :

1. w y ch o w yw a n ie  sp ołecz eń stw a , zw ła sz cza m łodzieży, d la  id e i p oz naw an ia , um iłow an ia  
i o ch ro n y  gó r ,

2 . w yk o rz y s tyw a n ie  i p o p u la ryz ow a n ie  w a lo rów  p rz y rod n icz y ch , k u ltu row ych , e s te ty cz n y ch  
i w y ch ow a w cz y ch  ob cow an ia  z gó ram i, ich  m ieszk ań cam i i tu rystam i,

3. o ch ro n a  i ra tow a n ie  środ ow isk a  n a tu ra ln ego  i k ra jobrazu, w  sz cz egó ln o ści z iem  gó rsk ich  oraz
dz ieł  k u ltu ry d u ch ow e j i m a ter ia ln e j ich  m ieszk ań ców ,

4. in sp irow a n ie  i p o p ie ra n ie  badań  nauk ow ych , p o cz yn a ń  tw ó r cz y ch  i k u ltu row ych  zw iązanych
z g ó ra m i i ak tyw n o ścią  człow ieka w  gó ra ch ,

5. sp rz y ja n ie  r e g io n a liz m ow i oraz  k u ltu rze p o lsk ich  z iem  górsk ich ,
6. u p ow sz ech n ia n ie  w ied z y  o  g ó ra ch  i h is to r ii z iem  górsk ich , p oz n an ia  gó r , o ch ro n y  ich  w a rto ści

oraz  id e i i k u ltu ry  tu rystyk i gó rsk ie j z e sz cz egó ln ym  u w z g lęd n ien iem  Tatr,
7. tw o rz en ie  i p rak ty cz n e ro z w ija n ie  m od e lu  turystyk i, sz cz egó ln ie  gó rsk iej, ja k o  f o r m y  cz yn n ego

w yp o cz yn k u  i ra c jon a ln eg o  kontak tu z p rz y r o d ą , p r om ow a n ie  z d row ego  trybu  życia  i p r o fi 
laktyki u za leż n ień , k u ltu ry fiz y cz n e j i tu rystyk i, a n a d to  k u ltu ry i tra d y cji n a rod ow y ch .
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językowo-kulturowych przemian we współczesnych gwarach ludo
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autor Słownika współczesnego języka polskiego (pod red. B. Dunaja, 
Warszawa 1996).
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ny „Pamiętnika PTT”, członek honorowy PTT.
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Do czytelników
Oddajemy do rąk naszych Czytelników dziewiętnasty tom „Pamiętni
ka Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego” -  obfitujący w interesujące 
artykuły, szkice, wspomnienia, dokumenty. Część tych materiałów 
tworzy blok tematyczny poświęcony Gorcom i XXX rocznicy utworze
nia Gorczańskiego Parku Narodowego. Przeszłość gorczańskiej krainy 
kreśli swym piórem Witold Nowicki, natomiast współczesność tej wy
spy beskidzkiej i jej parku narodowego omawia w wywiadzie dyrektor 
GPN Janusz Tomasiewicz. Wspomniany blok dopełniają teksty: Jacka 
Michalskiego wspomnienie o pierwszym dyrektorze GPN Jerzym Ho- 
nowskim, Stefana Maciejewskiego o dziejach popularnej miejscowości 
letniskowej, jaką jest Łopuszna, Antoniny Sebesty o tych, co Gorce 
rozsławiali prozą i poezją. Znalazło się też miejsce na przypomnienie 
słynnego ongiś bacy-uzdrowicela, zwanego Bulandą. Pisze o nim Bar
tłomiej Sala. Dopełnieniem wątków gorczańskich są fragmenty -  po raz 
pierwszy podane do druku -  rękopisu, sprzed ponad stu lat, autorstwa 
Stanisława Cerchy. Opisuje on obyczaje, wierzenia, życie codzienne gó
rali z Łopusznej. Dalszych sto kilkadziesiąt stron „Pamiętnika PTT” 
wypełniają teksty przypisane treścią do stałych działów: „Człowiek 
i góry”, „Dziedzictwo”, „Ocalić od zapomnienia” i nowo wprowadzo
nego działu „Varia”.

Periodyk, stanowiący sztandarowe pismo ogólnopolskie Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego, otwierają dwie interesujące i cenne publika
cje: Janusza Ślusarczyka o obcowaniu człowieka z górami na przestrzeni 
dziejów oraz prof. Zdzisława J. Ryna o medycznych skutkach przebywa
nia człowieka na najwyższych wysokościach górskich.

W  dziale „Człowiek i góry” Stanisław Biel -  uczestnik przed 60. laty 
polskiej wyprawy w Hindukusz -  barwnie opisuje perypetie i przeżycia 
związane z sukcesem Polaków w zdobywaniu Noszaka. Z kolei Janusz 
Foszcz opisuje przygody swoje i kolegów z trekkingowej wyprawy wo
kół Annapurny. Natomiast taternik i alpinista prof. Zbigniew Jaworowski 
opisuje zjawisko lodowcowe pod Chłopkiem w Tatrach, które posłużyło 
mu do badań nad radioaktywnością i promieniowaniem.

Dział „Dziedzictwo” otwiera artykuł Zbigniewa Fałtynowicza, opi
sujący mało znany okres w życiu Stanisława Witkiewicza, kiedy to wraz 
z rodziną przemieszkiwał w dworze majątku Urdomina, współcześnie 
miasteczka blisko granicy litewsko-polskiej. Z tego czasu zachowały się 
dwa jego obrazy: „Dwór w Urdominie” oraz „Oficyna dworska”. W  dzieje 
wielokulturowego Jurgowa wprowadza nas swym tekstem Maria Fider-
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kiewicz, zaś Marek Eminowicz ze swadą opowiada o dziejach turystycznej 
bazy dla jego przyjaciół, zwanej „Chatą” na Magurce nad Suchą Beskidz
ką. Natomiast Zbigniew Moździerz przenosi nas do Zakopanego, podając 
historię odrestaurowanej ostatnio willi „Oksza”, w której Muzeum Ta
trzańskie niebawem umieści galerię sztuki XX wieku.

Dział „Ocalić od zapomnienia” prezentuje czytelnikom cztery teks
ty. Prof. Zbigniew Wójcik kreśli związki Walerego i Ferdynanda Goetlów 
z Tatrami; Alina Wilkins omawia ochroniarskie zasługi Władysława Mi- 
dowicza i jego zabiegi wokół utworzenia Babiogórskiego Parku Narodo
wego; Barbara Morawska-Nowak, przyjacielskim wspomnieniem opisuje 
taternickie i krajoznawcze dzieje seniora taternictwa polskiego Zdzisława 
Dziędzielewicza-Kirkina, który w wieku 94 lat przeniósł się na wieczność 
do Niebiańskich Tater. Podobny los spotkał popularnego zakopiańskiego 
architekta Witolda Dudziaka, który zmarł jesienią ubiegłego roku. Wspo
mina go ciepło przyjaciel Ludwik W. Pawlik.

Wymienione materiały nie wyczerpują treści 19. tomu „Pamiętnika 
PTT”. W  dziale „Varia” wart jest odnotowania szkic Elizy Ptaszyńskiej. 
Opisuje ona krąg malarzy skupionych wokół Stanisława Witkiewicza, 
którzy mieli w Warszawie wspólną pracownię w Hotelu Europejskim. 
Dorobek malarski z tej pracowni — ze starannie wydanym katalogiem 
-  został zaprezentowany w 2010 roku w muzeum poznańskim. Spośród 
omówień i recenzji wydawnictw książkowych za 2010 rok zwraca uwagę 
recenzja prof. Józefa Kąsia, omawiająca wydany wiosną 2010 roku, pod 
kierunkiem prof. Joanny Okoniowej, Juliusza Zborowskiego Słownik 
gw ary Zakopanego i  okolic.

Kronika żałobna zamyka część czytelniczą tomu 19. „Pamiętnika 
PTT”. Część drugą -  sprawozdawczą z VIII Zjazdu Delegatów Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego i z działalności jego poszczególnych oddzia
łów -  zawiera „Kronika PTT”. Zachęcamy do lektury!

*

19. tom „Pamiętnika” -  podobnie jak poprzednie -  mógł się ukazać 
dzięki życzliwości i bezinteresowności autorów artykułów, rysunków, fo
tografii. Redakcji bowiem nie stać na żadne honoraria, a funduszy ledwie 
starcza na opłacenie korekty, opracowania komputerowego, na druk i pa
pier. Lecz pomimo kiepskich czasów dla polskiego piśmiennictwa, nasz 
periodyk ukazuje się systematycznie co roku, zyskując pochlebne oceny 
i opinie miłośników gór. To stanowi nagrodę za naszą pracę.

Redakcja
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J a n u sz  M . Ś lu sa r c z y k

Dzieje obcowania 
człowieka z górami

Studium z dziejów kultury

i^najomość gór w kulturach całego świata sięga wielu wieków. Mimo iż 
w procesie poznawania i opanowywania przyrody zainteresowanie górami 
zrodziło się o wiele później niż morzem, to góry istniały w świadomości 
ludzi od najdawniejszych czasów. Jest rzeczą oczywistą, że przez długie 
wieki nie budziły specjalnego zainteresowania, podczas gdy morze, mimo 
że trudności pokonania go i niebezpieczeństwa stąd wynikające bywały 
wielkie, poddano już bardzo wcześnie eksploatacji. To nie opanowanie 
gór, ale mórz stało się najbardziej znaczącym osiągnięciem cywilizacji1. 
Pasma górskie stanowiły naturalne granice kultur i narodów, nie były 
nimi morza. Pireneje bardziej oddalały Hiszpanię od Francji, niż morze 
dzieliło ją od Afryki, Cieśnina Gibraltarska nie zatrzymała Arabów, za 
mur Pirenejów podejmowali tylko sporadyczne wypady.

Góry poznawano z konieczności, jednak nie pozostawiały one 
w pamięci potomnych wspomnień, kojarzyły się z dzikością, odludziami 
z rzadka zamieszkałymi przez nie mniej dzikie plemiona, wielkim wysił
kiem, z jakim należało się przedrzeć przez szczyty czy przełęcze. Taurus 
czy Antyliban u Aleksandra Wielkiego, Alpy u Hannibala, zdobywane 
przez wojska idące na podbój Azji czy Italii, nieznane pasma przemierza
ne przez kupców i handlarzy, traktowano jako naturalną przeszkodę na 
trasie marszu2.

1 I. Kissner, Zagadki w ielk ich kultur, Warszawa 1990, s. 56.
2 J. M. Ślusarczyk, ThehistoryofMarisAssociation w iththeM ountains, „EuropaischePerspek-

tiven zur Geschichte von Sport, Kultur und Politik”. Vol. 12, Berlin 2001, s. 115-136.
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Jednakże w ciągu lat postrzeganie gór powoli zmieniało się w umy- 
słowości ludzi. Zaczęto je dostrzegać, tworzyć na ich temat wyobrażenia, 
zasiedlać bóstwami i oddawać hołd, później stopniowo eksplorować, na
stępnie przemierzać, poznawać i badać, kontemplować i opiewać w sztuce, 
aż w końcu traktować jako miejsce wypoczynku. Jak zatem, w głębokim 
skrócie, zmieniał się stosunek człowieka do gór na przestrzeni stuleci, 
spróbujemy odpowiedzieć w niniejszym szkicu.

Góry — miejsca izolowane
Podnóża wielkich grup górskich stanowiły przez szereg wieków specyficz
ne odizolowane wyspy kulturowe. Jako czynnik hamujący i utrudniający 
przenikanie nowych prądów, wpływały w sposób istotny na wykształcenie 
się swoistych i pełnych odrębności enklaw kulturowych i obyczajowych, 
wysp językowych, a nawet izolowanych tworów politycznych. Wyniesione 
ponad równiny, nawiedzane jakże często przez różne klęski, góry były 
miejscem schronienia dla Lota, gdy znalazł się w niebezpieczeństwie3, 
przyciągnęły również do siebie sprawiedliwego, który będąc prześladowa
nym, zamierzał się ukryć wśród nich jak ptak4.

W  góry, w czasach niepokoju, uciekały jednostki lub całe zbioro
wości bądź nacje. Góra Monsegur stała się ostatnim bastionem katarów 
prześladowanych za swe herezje5. Według K. M. Pannikara obronny wał 
Himalajów dał Indiom ciągłość cywilizacji, kultury i struktury społecz
nej od najdawniejszych czasów do dziś6. Trzeba jednak w tym momencie 
dodać, że bariera Himalajów nigdy nie była całkowicie nieprzekraczalna: 
w różnych wiekach osadnicy, kupcy czy wielkie armie przenikały na te
ren subkontynentu, przynosząc ze sobą swoje kultury. Podobnie według 
P. H. Hittiego, Taurus wydawał się wyznaczony na wieki przez naturę 
jako linia graniczna, poza którą nie przedostał się język arabski7. Mimo 
wprowadzenia go później przez Seldżuków i Turków otomańskich w ca
łym imperium, na zachód od tych pasm nie przyjął się.

Społeczności górskie zmuszone były istnieć jako samowystarczalne, 
wszystko produkować, hodować, nawet przy niesprzyjającej glebie i kli
macie. Społeczeństwo, cywilizacja, kultura, gospodarka, wszystko nosiło 
tam cechy archaiczności i niedostatku. J. Civijić mówi wprost o „wyspach

3 Księga Rodzaju 19, 17.
4 Księga Psalmów 11, por.: Księga Ezechiela 7, 16, Ewangelia wg św. Mateusza 24, 16.
5 R. Nelli, Ż ycie codz ienn e katarów w  L angw edocji w  XIII wieku, Warszawa 1979, 

s. 148-153; por.: E Niel, Albigensi i Katarzy, Warszawa 1995, s. 89 i nast.
6 K. M. Pannikar, D zieje Indii, Warszawa 1966, s. 20.
7 P. K. Hitti, D zieje Arabów, Warszawa 1969, s. 169.
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Zamek Książ, akwaforta F.A. Tittla, pocz. XIX w.

górskich”8. Góry to zwykle s'wiat istniejący z dala od cywilizacji, miast, 
świata nizin. Zycie krain nizinnych i miast słabo przenikało do tych wy
soko położonych obszarów, raczej przesączało się tam kroplami. Ustrój 
feudalny, system polityczny, społeczny i ekonomiczny, kultura, aparat 
sprawiedliwości pozostawiały poza obszarami zainteresowań większość 
stref górskich. Jeśli do nich w ogóle przybywały, to docierały w sposób 
niedoskonały. Abruzzy, najwyższa i najdziksza część Apeninów, uniknę
ły panowania bizantyjskiego, później egzarchatu Rawenny, a następnie 
władzy papieskiej, pomimo że pasmo to stanowi zaplecze Rzymu9. Wieki 
wcześniej podobne górskie enklawy z rdzenną ludnością trzeba było ujarz
miać siłą, ale i tak nigdy nie dały się podbić do końca.

Góry -  miejsca tajemnicze
Było to jedno z najbardziej powszechnych odczuć (razem z odczuciami 
niebezpieczeństwa i strachu) od zawsze towarzyszące człowiekowi w kon
taktach z górami. Jako obszary potężne i nieznane stanowiły źródła wielu 
legend i mitotwórczych podań. Wyobraźnia ludzka zaludniała góry wie
loma istotami: duchami gór, tajemniczymi stworzeniami i złymi mocami.

8 J. Cmjić, La Peninsule balkanique, Paris 1918, s. 36; cyt. za: F. Braduel, M orze Śród
z iem n e i św ia t śródziemnomorski w  ep oce Filipa II, Gdańsk 1976, s. 39.

9 F. Braduel, dz. cyt., s. 46.
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Wierzono powszechnie w Karpatach, że jezioro Morskie Oko połączone 
jest z morzem. Także urok Alp czy Apeninów, szczególnie majestat naj
wyższych szczytów, dzikość i niedostępność niektórych ich zakątków, po
budzały fantazję ludową do działania i stworzyły szereg legend. Jak pisał 
J. G. Pawlikowski: „póki człowiek nie miał »interesu« w szczytach gór
skich, póty nie miał dla nich zainteresowania”10. Nie nauczył się cho
dzić w góry i te były dla niego nieznane. Niektóre pasma miały swych 
mieszkańców już od dawna, lecz mało kto poza nimi zdawał sobie sprawę 
z ich istnienia. W  wiekach późniejszych życie zeszło z gór w łatwiejsze 
do egzystencji niziny, a pamięć o pierwotnej ludności gór zaginęła. Od 
czasów antyku mieszkańcy gór byli równie owiani tajemnicą, jak tereny, 
w których mieli swe siedziby.

W  starożytności nie znano radości, jaką daje obcowanie z górami. 
Mimo że góry znano prawie od początków ludzkości, nie interesowano się 
nimi w takim stopniu, jak innymi formami natury. Znajdujemy wpraw
dzie wzmianki o górach u autorów antycznych, w szerokim przedziale 
tematycznym, od religii po turystykę11, wszędzie jednak w stopniu margi
nalnym. Stosunkowo najwięcej miejsca poświęcano im w religii.

Góry — miejsca święte
W  większości religii góra ma charakter sakralny. Góra jest najbliższa nie
bu i dlatego ma ścisły związek z hierofanią uraniczną. Znajduje się w prze
strzeni, która niejako z natury partycypuje w transcendencji bóstwa, zatem 
staje się obszarem zastrzeżonym dla bogów i ich siedzibą. Fakt, że reszta 
ziemi jest z nią złączona, nadaje górze znaczenie elementu pośrednictwa 
między bóstwem a człowiekiem. Stąd też góra swymi naturalnymi uwa
runkowaniami narzucała się człowiekowi jako miejsce kultu, jako święte 
miejsce, z którego najłatwiej będzie osiągnąć dostęp do bóstwa. Już przez 
starożytnych uważane były za siedziby bogów; na szczytach budowano 
im świątynie i ołtarze. Olimp, Ararat, Fudżijama, Synaj były zamieszkane 
przez całe panteony bóstw. W  wielu religiach uważa się górę jako miejsce 
styku nieba z ziemią12, co jeszcze bardziej wyostrza symbolizm jej trans
cendencji. To samo należy powiedzieć o innym jeszcze przekonaniu wielu 
religii, że góra taka, czczona jako sacrum, stanowi centrum świata13.

10 J. Gw. Pawlikowski, Góry i  człowiek, Miejsce Piastowe 1939, s. 15.
11 Sport a n d  recreation  inA ncien t Grecae, Waldo E. Sweet, Oxford Uniwesity Press, 1987, 

s. 153-160.
12 M. Eliade, Traktat o historii re lig ii, Warszawa 1966, s. 102.
13 M. Eliade, dz. cyt., por.: J. Szlaga, Góry w  B ib lii Starego i N owego Testamentu, „Wier

chy”, LII: 1983, s. 27.
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Góra skupia w sobie 
wieloraki symbolizm: jest
„wysoka”, bliższa niebu, jest 
miejscem, gdzie gromadzą 
się chmury i skąd rozlega się 
grzmot. Wszystkie mitologie 
znają świętą górę, jakiś grecki 
Olimp w różnych odmianach.
Niezliczone są symboliczne 
i religijne wartościowania 
gór. Według wierzeń me- 
zopotamskich „góra kra
jów” łączyła niebo z Ziemią, 
u Sumerów wznoszące się na 
krańcach świata góry Mszu 
sięgały nieba, przekroczył je 
tylko Gilgamesz14. Podobnie 
ludy uralskie i ałtajskie mają 
górę centralną Sumbur, Sumir lub Sumeru, na szczycie której zawieszo
na jest Gwiazda Polarna15. W mitologii hinduskiej każde wzgórze czy 
góra były w pewnym stopniu święte16. W szczególny sposób dotyczyło to 
zwłaszcza Himalajów, które leżały u podnóża góry Meru, stanowiącej śro
dek wszechświata. Wokoło niej, na sięgających nieba szczytach, mieszkali 
bogowie. Według późniejszej tradycji buddyjskiej góra ta leżała pomiędzy 
czterema światami i wyznaczała jego kierunki, a zatem stanowiła centrum 
Ziemi17.

Kiedy buddyzm tracił w Indiach na znaczeniu, a do łask powrócił 
hinduizm, wiele świątyń pomalowano na biało, aby było oczywiste, iż 
wyobrażają pokryte śniegiem Himalaje. Świątynie hinduistyczne, podob
nie jak mezopotamskie zikkuraty, symbolizują pierwotną górę. Sztuczne 
wzniesienia, podobnie jak prawdziwa góra, były przedmiotem czci, służy
ły do zbliżenia wiernych do nieba. Budowniczy, który naśladował dzieła 
bogów, posiadał magiczną moc.

W  Afryce, w Togo, na górze Agu przebywał fetysz, względnie 
duch zwany „bagba”, posiadający władzę nad deszczem18. W  Chinach,

14 Gilgamesz, tablica IX.
15 Por. G. Cybikow, Buddyjski p ielgrzym  w  św iątyn iach Tybetu, Warszawa 1975, s. 204.
16 A. L. Basham, Indie, Warszawa 1964, s. 393.
17 Por.: D. J. Boorstin, Odkrywcy. D zieje ludzkich odkryć i  wynalazków, Warszawa 1988, 

s. 78-79.
18 J. G. Frazer, Złota gałąź, Warszawa 1966, s. 162.

Stupa w  Nepalu fot. Janusz Foszcz
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tajemnicze, położone na za
chodnich krańcach świata góry 
Kunlun (nie identyfikowane 
z dzisiejszym pasmem Kunlun) 
były miejscem zetknięcia nieba 
z Ziemią19, w Kwietnych Gó
rach (Huaszan) podobną funk
cję pełniła Góra Początku czyli 
Czao20. Groty górskie i wzgórza 
kultowe (z centralną górą Juktas) 
na Krecie minojskiej należały do 
okręgów świętych. Górska gro
ta Psychro miała być miejscem 
dzieciństwa Zeusa, inna legenda 
miejsce to łączyła z górą Ida21. 
Sam Zeus miał przyjść na świat 
na górze Likajon w Arkadii22. 
Siedzibą Jupitera Latyńskiego 
był szczyt Góry Albańskiej (dziś 
Monte Covo), sanktuarium 
boga na szczycie góry było reli

gijnym ośrodkiem Ligi Latyńskiej23, z kolei Spartanie ofiary swe składali 
na szczycie góry Tajgetos.

Tam, gdzie nie było gór, ludzie budowali sztuczne wzniesienia. Naj
starszymi zachowanymi przykładami są pochodzące z XXII wieku p.n.e. 
schodkowe zikkuraty ze starożytnej Mezopotamii. Słowo „zikkurat” 
oznacza zarówno górę, jak i schodkową wieżę, zgodnie ze świętymi teks
tami babilońskimi oznaczało ogniwo łączące Niebo z Ziemią. Mówiono, 
że zikkurat to ziemski odpowiednik drabiny, którą zobaczył patriarcha Ja
kub, wnuk Abrahama24. Sądzi się, że budowanie świątyń przez Sumerów 
w kształcie gór świadczy o tym, że przybyli oni na tereny Międzyrzecza

19 K. Jan, P ieśn i z Cz’u, wyd. poi. Warszawa 1958, s. 67.
20 M. J. Kissner, M itologia  chińska, Warszawa 1985, s. 78.
21 D. D. Hogarth, The D ictaen Cave, “Annual of the British School of Athens” VI, 1899- 

1900, s. 94 -116 . Na podstawie Hezjoda (Teogonia X, 477) można uważać, że Rea 
zaniosła dziecię do Lyttos, a stamtąd do groty w górze Aigaion. Późniejsze mity głoszą, 
ze całe dzieciństwo Zeusa minęło w grocie Dikte na Górze Ajgejskiej, por.: R. Graves, 
M ity greck ie, Warszawa 1974, s. 54.

22 Polibiusz XVI, 12, 6; Pauzaniasz VIII, 38, 5.
23 G. Frazer, dz. cyt., s. 156-158, por.: J. Heurgon, Rzym i św ia t śródziemnomorski do 

czasów w o jenpun ick ich , Warszawa 1973, ss. 37, 43, 185.
24 Księga Rodzaju  28, 12.

Świątynia w  górach. Fot. Renata Piżanowska
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z terenów górskich, jednak Contenau uważa, że być może to częste wyle
wy rzek były powodem wznoszenia wysokich świątyń25.

Góry miały także swych bogów, takim był na przykład aztecki Te- 
peyohtli („Serce Gór”)26, a na ich szczytach odbywały się ceremonie reli
gijne. Pauzaniasz27 wspomina o Thyiadach (menadach), Atenkach i Del- 
fijkach, które corocznie wychodziły na Parnas, by tam odprawiać misteria 
ku czci Dioniziosa.

Góry są miejscem uprzywilejowanym i ze szczególnym upodoba
niem wybierane przez Boga na miejsce jego objawień: na górze Horeb 
miało miejsce powołanie Mojżesza28, na Synaj zstępował sam Jahwe29. Od 
czasu przymierza synajskiego na miejsce liturgicznego kultu wybierano 
górę, tam umieszczono arkę przymierza, budowano ołtarze dla Jahwe. 
W  Nowym Testamencie także często wspomina się o górach: najczęś
ciej Synaj, Syjon, górę Nazaret i Górę Oliwną. Na górze miało miejsce 
kuszenie Chrystusa, na górze dokonało się rozstanie Jezusa z uczniami. 
Niektóre góry miały do odegrania rolę trwałą i chwalebną30, jako miejsce 
prawdziwego objawienia. „Góra boża” Horeb lub Synaj, to ziemia święta, 
na której przekazano Prawa, tam Bóg przemówił do Eljasza31. Na górze 
Synaj Bóg nadał Mojżeszowi tablice prawa32.

Góry -  przeszkody naturalne
Góry były izolowanymi enklawami, jednak życie wymuszało konieczność 
ich przekraczania, stąd najczęściej traktowano je jako przeszkody. Trze
ba je było przemierzyć, ale raczej starano się ominąć. Ponad tuzin dróg 
przecinało Alpy przez przełęcz Mt Genevre, Małą i Dużą Sw. Bernarda, 
Spliingen i Julijską, z jakiejś przyczyny inżynierowie rzymscy zignorowali 
kilka znanych dzisiaj przełęczy. Do ostatnich lat II w. n.e. nie było drogi 
przez Brenner33. Rzymianie przemierzali Alpy, zrobili nawet specjalne ko

25 G. Contenau, Z ycie codz ienne w  Babilonii i  Asyrii, Warszawa 1963, s. 127.
26 G. C. Vaillant, Aztekowie z Meksyku, Warszawa 1972, s. 49.
27 Pauzaniasz, 10, 4, 2.
28 Pismo Św ięte Starego i Nowego Testamentu w  przekł. języków  oryginalnych, Poznań 1982, 

Księga Wyjścia 3 ,1 .
29 Księga Wyjścia 19, 12-13, 17-18.
30 Słownik teologii Biblijnej. Dzieło zbiorowe, red. Xavier Leon Doufour, przekład ks. 

K. Romaniuk, Pallotium, Poznań 1973, s. 301 (por.: rozdział „Góra”, s. 299-304).
31 Księga Królewska 19-8.
32 Księga Wyjścia 19, 16-20.
33 L. Casson, Podróże w  starożytnym św iecie, Wrocław 1981, s. 116. Por.: W. Hyde, Ro

man Alpine Routes, “Memoires of the American Philosophical Society”. T. X: 1935, 
s. 125-164.
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leiny ułatwiające transport. Mo
numentalny napis z Aventicum 
(Avenches w Szwajcarii)34 wy
mienia Kwintusa Otaciliusa Pol- 
linusa, przewodniczącego ko
legium Cisalpini-Transalpini, 
utrzymującego trasę handlową 
przez Alpy. W  roku 1974 od
kryto koło miejscowości Pfa- 
lach w Tyrolu liczący 100 m 
odcinek drogi, prawdopodob
nie Via Claudia Augusta. Miał 
3 m szerokości, a wydrążone 
koleiny 90 cm. Jednak Rzymia
nie nie zauważyli Monte Rosa 
czy Mont Cervin, tak jak nie 
zauważyli Mont Blanc. Nazwy 
orientacyjne nadali zaledwie 
kilku masywom alpejskim.

Trudno się doszukać gór 
w literaturze klasycznej -  staro
żytni podziwiali i obserwowali

Rysunek z dzieła S. Staszica , . . . . .  n
„Ziemiorodztwo.. ( 1 9 1 5  t.) m ° rZ e> fZ e k l ’ a  W VZ e ) >UZ t 7 l k °

gwiazdy. Zdecydowana więk
szość szczytów nie miała nazw, do naszych czasów dotarły wzmianki o za
ledwie kilku, na przykład Górze Penin (Alpis Poenina z Wielką Przełęczą 
Bernarda), o grzbiecie Cremonu (Cremonis Iugum, góry z Małą Przełęczą 
Bernarda), podane u Tytusa Liwiusza w jego opisie marszu Hannibala 
przez Alpy35. Z reguły Rzymianie nie interesowali się szczytami. Jednak 
o krainach górskich coś niecoś wiedziano, z konieczności poznawano. 
Historycy wojen punickich, zarówno Liwiusz jak i Sylwiusz Italicus, pi
sali ze zgrozą o „feocidate Palium”, w których Kartagińczycy zmagali się 
z wieczną zimą, głębokimi przepaściami i stromymi ścieżkami36. Wszyst
kie te bardzo skromne wzmianki były stwierdzeniem faktu istnienia 
z reguły niedostępnych gór, czegoś negatywnego w stosunku do piękna 
życia. Nie budziły zaciekawienia, zainteresowania czy prób badania. Ap-

34 J. Wielowiejski, Na drogach  i szlakach Rzymian, Warszawa 1984, s. 215.
35 Tytus Liwiusz, D zieje Rzymu o d  założenia Miasta, ks. 21, 38.
36 Dz. cyt., por.: Appian z Aleksandrii, Historia Rzymska, ks. VII, 4, 15.
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pian z Aleksandrii jedyne, co miał do powiedzenia na temat Alp, to to, że: 
„strasznie bowiem urwiste są te góry”37.

Zycie zmuszało do pokonywania przeszkód, jakimi były góry. W za
leżności od czasów i warunków przemierzano je mniej lub bardziej licznie. 
Zawsze jednak traktowano jako przeszkody i nigdy nie zwracano uwagi 
na inne sprawy (krajobrazy, przyroda) niż te związane z uciążliwością po
dróży. Konieczności pokonywania pasm i uciążliwości z tym związane 
czyniły góry terenami bardzo niechętnie odwiedzanymi. Od niepamięt
nych czasów, rokrocznie Bachtiarzy ze swoimi (i z ich powodów) stadami 
przebywają tam i z powrotem sześć dzikich górskich grzbietów gór Zagros 
(Persja). Górska rzeka Bazuff jest swoistym sprawdzianem męskości: dla 
młodzieńców tu zaczyna się życie, dla starców kończy. Za słabi by przebyć 
rwącą rzekę, pozostawieni przez plemię, pozostają na drugim brzegu, by 
ostatni raz spojrzeć na góry, przyczynę ich zbyt szybko zakończonej wę
drówki przez życie38. Z kolei Hermann wspomina o indoaryjskim szcze
pie Jue-czi, którego mężczyźni od dawna przewozili jedwab przez Hima
laje do Indii39. Przez przełęcz Brenner i św. Gotharda Goci znad brzegu 
Renu maszerowali na Rzym40. Wiadomo dziś, że przedmioty pochodze
nia greckiego i etruskiego dostawały się na tereny Galii około V-IV wieku 
p. n.e. przez Simplon, Wielką i Małą Sw. Bernarda. Odbywał się tamtędy 
intensywny transport towarów, od którego pobierano myto już w epoce 
brązu41, tak, że jeszcze w epoce państwa rzymskiego istniała korporacja 
negotiatores Cisalpini et TransalpiniA2.

W  czasach Karola Wielkiego Alpy uważano za góry bardzo groź
ne. Poeta Sedulius z Leodium opisuje, jak biskup Hartgar z wierną świtą 
przebył „śnieżne pola i oblodzone drogi”43. Trzeba było cudu, żeby ludzie 
wiozący relikwie św. Heleny przebrnęli przez przełęcz Mont-Joux44. Nie 
przeprawiano się przez Alpy, jak i inne pasma górskie w zimie, chyba że to 
było absolutnie konieczne. Kiedy posłowie arabscy przybyli w paździer
niku 801 roku do Ivrei, prowadząc słonia Abdul Abaza w podarunku dla 
Karola Wielkiego, doczekali wiosny w Vercelli i wtedy dopiero wyruszyli 
w Alpy45.

37 Dz. cyt.
38 J. Bronowski, Potęga wyobraźni, Warszawa 1987, s. 64.
39 P. Hermann, Siódma minęła, ósma przem ija..., Warszawa 1967, s. 171.
40 J. Heurgon, dz. cyt., s. 50.
41 Polibiusz, I, 5, 1.
42 Liwiusz, VII, 29, 1.
43 P. Rich, Z ycie codz ienne w  ep oce Karolingów, Warszawa 1979, s. 23.
44 Dz. cyt.
45 Dz. cyt., s. 25.
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Ekonomia odgrywała dużą rolę przy przekraczaniu pasm, ale in
teresowała ją trasa, nie góry. To kupcy z Mediolanu zbudowali w XIII 
wieku drogę przez przełęcz św. Gotharda, będącą wówczas dziełem rewo
lucyjnym46. Aby dotrzeć do górnej doliny Renu, korzystali także z prze
łęczy Spliingen, Maloja i Septimer. Na zamówienie Ludwika XI przebito 
pod Monte Viso w latach 1478-1480 tunel, który biegnąc na wysokości 
2400 m n.p.m. połączył Delfinat z wicehrabstwem Saluzzo, co ułatwiło 
transport kupcom47.

Nie popełni się żadnego błędu twierdząc po pierwsze, że podróżo
wano przez góry od dawna, po drugie, że podróże te cieszyły się bardzo 
złą sławą, po trzecie wreszcie, że dopiero w XIX stuleciu w trakcie prze
kraczania pasm zaczęto zauważać ich uroki, a dopiero od końca ubiegłego 
wieku zjawisko to stało się powszechniejsze.

Góry — miejsca ciekawe
Pod tym kątem znane i opisywane były najrzadziej i w najmniejszym stop
niu. Mimo że turystyka była w starożytności uprawiana, mimo szlaków 
i przewodników, górami nie interesowano się prawie wcale. Niektóre two
ry przyrody stały się atrakcjami dzięki sławie uzyskanej poprzez literaturę, 
jak na przykład kraina jezior Angolików48, Dolina Tempe w północnej 
Grecji czy jeziora bliźniaczych bóstw Palików (dziś Lago di Palici)49.

Etna była jedyną górą, na którą starożytni chętnie się wspinali, by 
z przerażeniem oglądać krater czynnego wulkanu. Z czasem dla wielu 
zdobycie Etny stało się punktem obowiązkowym50. Był to jednak wypa
dek odosobniony, żadna inna góra, czy tym bardziej pasmo górskie nie 
zwróciło uwagi antycznych podróżnych51. W I wieku n.e. Strabon wszedł 
na wierzchołek Wezuwiusza52, wspomina także o jakichś anonimowych 
zdobywcach Argoios, najwyższego szczytu w Azji Mniejszej53. Także czy
tając Georgiki Wergiliusza dowiadujemy się o jego bytności na szczycie 
tego wulkanu54. Były to jednak tylko efemeryczne wypadki, w jego Po

46 F. Braduel, dz. cyt., s. 287.
47 J. Delumeau, C ywilizacja renesansu, Warszawa 1987, s. 148.
48 L. Casson, dz. cyt., s. 164.
49 J. Schnajder, Podróżnicze i  turystyczne szlaki w  starożytności, Kraków 1968, s. 15.
50 L. Casson, dz. cyt.
51 Por.: A. S. Pease, Notes on M ountain C lim bing in Antiąuity, “Appalachia” 132 (1961), 

s. 289-297.
52 Strabon, V, 4 i 247.
53 Strabon, 12, 2,7.
54 Wergiliusz, Georgiki, II, 224.
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chwale Italii nie odnajdzie
my ani jednego słowa na 
„pochwałę gór”55. Marcjalis 
w swoich Epigramach ogra
niczył się tylko do opisu 
wybuchu groźnego Wezu
wiusza56.

W  sztuce antycznej 
istnieje zaledwie kilka wy
obrażeń gór: malowidła
ukazujące Wezuwiusz zdo
bią ściany tzw. Domu Stu
lecia w Pompejach. Dwa 
inne, nieistniejące już dzi
siaj, ale skopiowane wcześ
niej z wyobrażeniem góry, 
nie świadczą bynajmniej
0 żywych zainteresowaniach 
górami w sztuce antycznej; 
po prostu było Wezuwiusz 
widać z Pompejów leżących 
w najbliższym sąsiedztwie, stąd jego wizerunki.

Jeszcze mniej w zainteresowanie i poznanie gór wniosło średniowie
cze. Przelewające się na jego początkach wędrówki ludów omijały łańcu
chy górskie, góry stawały się przez to schronieniem dla słabszych plemion 
czy rozbitych nacji. Renesans karoliński nie wzniósł oczu ponad wąwozy: 
Roland zginął w Roncvaux w Pirenejach, ale o samych górach nie dowia
dujemy się niczego. Pośród wyjątków zanotować można Piotra III Aragoń
skiego, który wszedł z końcem XII wieku, sam, opuszczony przez towarzy
szy, na Mont Canigou w Pirenejach17. Już jednak jeden z członków rady 
miejskiej Lucerny zabronił wkraczania w rejon pobliskich Gór Piłackich, 
przebywał „tam bowiem duch tułacza wiecznego, namiestnika Palestyny
1 nie można było zakłócać jego samotności bez szkody dla miasta”58.

W  górach tworzyły się powoli enklawy kulturowe, kontakt większej 
części świata cywilizowanego z tymi regionami był na ogół sporadyczny. 
Wytworzył się u tych plemion czy grup bardzo często osobny, zamknięty 
w sobie charakter obyczajowy. Górskie gniazda stawały się powoli wyspa

55 J. Schnajder, Podróże i turystyka w  starożytności, Kraków 1947, s. 38.
56 Marcjalis, Epigramy, V, 44.
57 J. Gw. Pawlikowski, dz. cyt., s. 18.
58 Wielka Encyklopedia Powszechna, Kraków, b. r. w., wyd. Gutenberga. T. I, s. 134.

Pasterka. Rys. Stanisław Witkiewicz
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mi historycznymi i kulturowymi. Góry były zabezpieczone przed nizina
mi, naturalna warowność i mała wartość tych terytoriów odcinały świat 
cywilizacji powszechnej od większego zainteresowania krainą gór.

Góry — miejsca zauważone
Na przełomie średniowiecza i odrodzenia rozpoczął się powolny okres za
interesowania górami i terenami podgórskimi, głównie z powodu poszu
kiwania kruszców, drogich kamieni, ziół leczniczych, w góry wybierano 
się także na polowania. Tak więc czynnik ekonomiczny spowodował, że 
co śmielsi zapuszczali się stopniowo w góry, przy czym w miarę zapozna
wania się z tym światem, człowiek uczył się pokonywać jego niebezpie
czeństwa, warunki atmosferyczne, trudno dostępny teren i groźną przy
rodę. Pojawiły się także pierwsze symptomy wypraw górskich nie tylko 
w celach materialnych. Dante wyruszył w góry, aby podziwiać ich piękno, 
a Petrarka wspiął się na Mont Ventoux koło Awinionu. Petrarka bezpo
średnio odczuwał naturę, rozkoszowanie się przyrodą łączył z wszystkimi 
zajęciami umysłowymi. Jednak bezpośrednie chodzenie po górach w jego 
czasach uchodziło za coś niesłychanego, a o szukaniu towarzysza spośród 
przyjaciół czy znajomych nie miał co myśleć. Około roku 1360 Fazio 
degli Uberti w swej rymowanej Kosmografii opisał rozległy widok z gór 
Alwernii: widzimy, że widział to, co opisał. Niewątpliwie docierał też do 
wyższych szczytów, gdyż znał zjawiska występujące dopiero na wysoko
ści ponad dwa tysiące metrów, jak uderzenie krwi do głowy, ucisk oczu, 
bicie serca. Na szczyt Mombaso wspiął się Leonardo da Vinci. W  roku 
1541 Konrad Gessner, przyrodnik i lekarz z Zurychu, pisał do przyjaciela: 
„postanowiłem (...), że będę co roku wchodził na góry, przynajmniej na 
jedną, właśnie aby je oglądać i aby dać memu ciału ćwiczenie, a zarazem 
mojej duszy radość”59. Można to więc uznać za pierwsze, bardzo skromne 
początki turystyki górskiej, chociaż Unsworth za pierwszych alpinistów 
uznaje Bonifacia Rotaria, który już w 1358 roku wyszedł powyżej 3000 
m n.p.m. na szczyt Rochamelon w Alpach Graickich oraz Antoinea de 
Ville’a, zdobywcę Mont Aiguille w 1492 roku60.

XVI wiek to okres pierwszych rekonesansów w Alpy. Rozpoczęło 
się także, z początku bardzo powoli, systematyczne badanie geografii Alp 
Szwajcarskich. Wprawdzie Benvenuto Cellini pisząc o swej podróży przez 
Alpy akcentował niebezpieczeństwo gór i rozkosze czekające tych, którzy

59 G. Beer de, Early Traveller in  th e Alps, New York 1967, s. 6.
60 W. Unsworth, E ncyclopaedia o fM oun tin eerin g, Penguin Books, Harmondsworth 1977, 

s. 30.
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wyszli z nich cało61, to później, w roku 1538, Sebastian Munster z Bazylei 
wydał opis Alp Retyckich przygotowany uprzednio przez znawcę terenu, 
Aegidiusa Tscudi. Wspomniana w książce podróż autora, odbyta w roku 
1528 przez osiem przełęczy, uważana bywa za pierwszą turystyczną wy
cieczkę górską w tym kraju. Pierwsze wejście na szczyt datuje się dziesięć 
lat wcześniej: burmistrz St. Gallen Joachim von Watt wraz z trzema towa
rzyszami otrzymał pozwolenie władz Lucerny na wejście na Górę Piłata. 
Watt doszedł do celu i powrócił bez kłopotu, jego wyczyn miał zapewne 
związek z powolnym kruszeniem się średniowiecznej wiary i przesądów62. 
W  roku 1555 na podobną wspinaczkę zdecydował się wspomniany już 
Konrad Gessner, o sukcesie doniósł dźwiękiem rogu63.

Szwajcar Benedykt Matti z Berna w roku 1557 zachwycał się urodą 
Alp i nazwał je „teatrem Boga”, ale w szerszej świadomości europejskiej, 
zwłaszcza kształtowanej przez mieszkańców krajów i krain nizinnych, 
próby konkretyzacji wyobrażeń o górach najczęściej wiodły w stronę ich 
interpretowania jako przestrzeni demonologicznej, nieprzyjaznej człowie
kowi i groźnej64.

Całkiem wyjątkowy dla XVI wieku opis wrażeń wysokogórskich 
z roku 1588 zawdzięczamy Francuzowi Villamontowi, który zdobył szczyt 
Roccamelone (Rochamelon). Villamont zdawał sobie sprawę z trudności, 
pisał o czterech milach wysokości (rzeczywiście 3538 m n.p.m.), ale z po
mocą dwóch przewodników i odpowiednim zapasem żywności wybrał się 
w drogę. Sama wspinaczka była „niewątpliwie rzeczą bardziej zdumiewa
jącą i niebezpieczną, niż można by opisać”65. Dalej następuje opis wrażeń 
z samego szczytu: „Dotarłszy do szczytu wszedłem do kaplicy66 (...). Ob
róciwszy wreszcie wzrok ku ziemiom Piemontu i Lombardii zapomniałem 
nagle wszystkie trudności przebytej drogi i poczułem, że duszę wypełnia 
mi nieopisana radość. I z tą radością, chcąc kontemplować (widok) z bli
ska, ciesząc się wciąż, schodziłem z góry”67.

Nie były to więc przebłyski jakiegoś „bezcelowego” pędu, jakiejś 
nieświadomej potrzeby, mimo że bardzo rzadko dawano im wyraz w sło
wach, jak to uczynił Villamont. Kolejnym tego przykładem jest John De

61 A. Mączak, Peregrynacje, wojaże, turystyka, Warszawa 1984, s. 161.
62 Dz. cyt.
63 Dz. cyt., s. 126.
64 ]. Kolbuszewski, Krajobraz i kultura, Katowice 1985, s. 8.
65 A. Mączak, Odkrywanie Europy, Warszawa 1998, s 86.
66 Analiza tekstu w tym momencie pokazuje, że skoro doszedł do szczytu i zastał tam 

wzniesioną wcześniej kapliczkę, to jest to widomym znakiem, że góra ta była odwie
dzana już dużo wcześniej, a wyjście nań nie mogło być takie straszne i trudne, skoro 
wyniesiono materiał na budowlę.

67 A. Mączak, Odkrywanie..., dz. cyt.
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nis, który w 1689 przekroczył Alpy i pozostawił rzadki jak na ówczesne 
czasy ich opis i swych odczuć: „rozkosz przerażenia, pełną okropności 
radość. Bezgranicznie podobając sobie tam, w tejże chwili drżałem (...) 
widok Alp napawa przyjemnością pełną uniesienia”68.

Generalnie niechętne nastawienie wobec gór, tak wyraźne w kultu
rze europejskiej aż do połowy wieku XVIII, wynikające przede wszystkim 
z utrudnień podróżniczych, nie może przesłonić faktu, że od roku 1429, 
gdy na zlecenie Karola VIII dokonano wejścia na Mont Aiguille (2097 m 
n.p.m.) w Alpach Delfinatu, liczba wejść na różne wyniosłe szczyty była 
nieporównywalnie większa, niż by się to mogło wydawać. Owa generalna 
niechęć do gór nie umniejszała bowiem ciekawości jednostek wybitnych 
i nie przeszkadzała im w podejmowaniu poważnych wycieczek górskich69. 
Także pierwsi, jeszcze bardzo nieliczni naukowcy zaczęli „odkrywać” 
góry jako interesujący teren dla swych badań. Thomas Johnson, botanik 
i zbieracz roślin, w trakcie swej trzeciej wyprawy do Walii zdobył Sno- 
wdown70.

Silniejszą penetrację człowieka w głąb gór spowodowały z biegiem 
czasu czynniki natury ekonomicznej, gdyż poszukiwane były i znajdywa
ne na ich terenach zwierzyna łowna i rośliny, a później złoża mineralne. 
Nęciło to wszystko co śmielszych, przy czym w miarę zapoznawania się 
ze światem gór, człowiek uczył się pokonywać jego niebezpieczeństwa. 
W  ślad za tym szła chęć ich poznania, żądza odkrywania nowych, jesz
cze nie znanych obszarów, wypełniania ostatnich białych plam, a zatem 
pojawienie się zainteresowań podróżniczych i naukowych. Tak więc pa
sterze górscy czy myśliwi oraz poszukiwacze „skarbów” zaczęli stawać się 
w pewnym okresie przewodnikami badaczy i podróżników, którzy szli 
w góry, aby je poznać i opisać.

Góry -  miejsca odkrywane
W  historii ludzkości dopiero Oświecenie powoli, lecz systematycznie za
częło odkrywać góry, pojawiły się próby opisów, uzasadnień istnienia, 
zainteresowań. Jezuita Benedykt Pereirus już w roku 1601 szukał odpo
wiedzi na pytanie, czy góry i doliny istniały przed potopem: koronny jego 
argument brzmi tak, gdyż góry od początku przyczyniły się „ad decorum

68 J. Woźniakowski, Okropny urok dzikości, „Znak”. R. XXIII, n r210 , 1 9 7 1 ,s. 1680. Por. 
także tegoż autora: Góry niewzruszone. O różnych wyobrażeniach p rzyrody w  dziejach  
now ożytnej kultury europejskiej, Kraków 1995.

69 J. Kolbuszewski, dz. cyt., s. 7.
70 M. Thyler-Whittle, Łowcy roślin, Warszawa 1976, s. 35-36.

26



mundi, ornatum et commoditatem Terrae”71. W sto lat później problem 
zainteresowania górami rozwinął się bardziej. Okres ten otworzył Jan Ja
kub Scheuchzer i jego uczeń Albrecht von Haller, autor wydanego w 1729 
roku poematu Die Alpen, aczkolwiek jeszcze w 1730 roku jeden z po
dróżników wołał „bardzo lubiłbym Alpy, gdyby nie góry”72. Do połowy 
XVIII wieku praktycznie dominowała jednak zakorzeniona od najdaw
niejszych czasów głęboka niechęć do gór i wszystkiego, co się z tym wiąże. 
James Howell, dyplomata podróżujący przed 1722 rokiem, wspominał o 
„monstrous abruptness” Pirenejów73. Dla Richarda Burneta góry wylały 
się w postaci lawy, jako kara za grzechy; zniszczyły niewinny krajobraz 
złotego wieku i zasypały ziemię wielkimi ruinami. Polemizował z nim 
w roku 1709 Thomas Robinson, twierdząc, że góry z pewnością musiały się 
zrodzić wraz z całym globem i nie są znów tak bezużyteczne, zatrzymują 
bowiem wiatry i deszcze, a także służyć mogą do budowania doskonałych 
fortec. W  1773 dr Henry Johnson wzdrygał się w obliczu „beznadziejnej 
jałowości gór szkockich”, w tym samym roku Thomas Hutchison widział 
w Krainie Jezior tylko dzikość i „horrid waste” — znużona myśl chroni się 
przed tymi widokami w rozkoszne wyobrażenia strumyków szemrzących 
wśród zieleni74. Jan Onufry Ossoliński narzekał w 1779 roku na Saksonię, 
najeżoną lasami i górami, a obszar między Genewą i Szafuzą przedstawił 
jako „dość piękny i urodzajny, choć napełniony górami i skałami”75.

Niemieccy podróżnicy z XVII i początków XVIII wieku witali ra
dośnie okolice łagodne i sfalowane, natomiast Czarny Las, Góry Harzu, 
Turyngię czy Szwajcarię uznawali za dziedziny nudne i posępne. Pitton de 
Tounnefat, opisał w 1717 sławną górę Ida jako „jedynie gruby, szkaradny, 
wyliniały ośli grzbiet, nie widać tu ni pejzażu, ni miłej samotni, ni źród
ła, ni strugi”76. Autor, jak i inni ewentualni podróżnicy mający możność 
kontaktu z górami, szukał tu znakomitych zakątków, cichych, łagodnych 
pejzaży. Górska rzeczywistość zaskoczyła go, zmęczony i zniechęcony dał 
upust swojemu niezadowoleniu i rozczarowaniu.

Połowa wieku XVIII była jednak momentem przełomowym. 
W 1750 roku ukazało się pierwsze wydanie Nowej Heloizy, Horacy Be- 
nedict de Saussure pierwszy raz przybył do Chamonix i zaczął projek

71 J. Woźniakowski, M alownicze Prospekty, „Tatry” 1972, nr 6, s. 56.
72 M. Jagiełło, Tatry i p oeci, Tatry w  poez ji i sztuce polskiej, współautor J. Woźniakowski, 

Kraków 1975, s. 6.
73 J. Woźniakowski J., Góry klasyczne, „Studia Estetyczne”. T. VIII, Warszawa 1971, s. 67.
74 J. Woźniakowski Dziennik podróży Jana  Ossolińskiego, „Sztuka i Krytyka”, Warszawa 

1956, nr 1-2, s. 311.
75 J. Woźniakowski, Góry klasyczne, s. 70.
76 J. Gw. Pawlikowski, dz. cyt.
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tować wyprawę na Mont Blanc, Jan Jakub Rousseau widział przyrodę, 
podziwiał jej piękno, elementem składowym były także góry. Na zmianę 
stosunku człowieka do natury w ogóle, a do gór w szczególnos'ci, wpły
nęły w znacznej mierze bardzo popularne na początku XVIII wieku jego 
poglądy. Pisał: „wiadomoć co rozumiem pod nazwą kraju pięknego, trze
ba mi strumieni i skał, jodeł i czarnych lasów, urwisk, dróg kamienistych 
i stromych, przepaści po obu mych stronach, które by mię trwożyły”77. 
Zapoczątkował powrót człowieka do przyrody, ucieczkę od monotonni 
i szarzyzny. Jest jednak z drugiej strony faktem, że ten sentyment filozofa 
do przyrody górskiej nie jest bliżej sprecyzowany i ma właściwie charak
ter paradoksu -  podziwia góry, bo są wstrętne i straszne — „affreux et 
horribles”78.

Góry umieścił także wielki poeta niemiecki Johann Wolfgang Goe
the w Cierpieniach młodego Wertera-. „Gdym widział owe góry przybrane 
od stóp do szczytu wysokimi, gęsto rosnącymi lasami, (...) ogromne góry 
otaczały mnie, przepaście leżały przede mną, wodospady spadały w dół, 
rzeki płynęły pode mną, a lasy i góry grały”79. Mógł taki opis powstać, 
gdyż na góry powoli przestawano spoglądać z głęboką niechęcią i nieuf
nością. Goethe znał już piękne opisy Rousseau, spoglądał na otaczają
cą go naturę oczami człowieka Oświecenia, sam także wraz z księciem 
weimarskim wspiął się na Col de Balme. W  ślad za tymi hasłami zaczęli 
wędrować w góry ludzie dla zapoznania się z ich krajobrazem, z jego „od
miennością” od świata nizin, z pięknem przyrody górskiej, a więc wiedze- 
ni ciekawością intelektualną. Równolegle zjawili się wraz z nimi pierwsi 
badacze, wdzierający się w głąb gór dla celów poznawczych. Ciekawiła ich 
budowa gór, zjawiska tam występujące, odmienne życie przyrody.

Szczególne upodobanie do krajobrazu skalistego czy górskiego, któ
remu dawała wyraz literatura europejska XVIII wieku, stanowiło dość 
istotny moment w kształtowaniu się pojęcia „romantyczność”, rozumia
nego początkowo jako uzewnętrznienie w krajobrazie wzniosłości, grozy 
i niezwykłości. Szerzył się kult przyrody potężnej i groźnej, dzikiej, nie 
ujarzmionej przez człowieka, rządzącej się swoimi własnymi, tajemniczymi 
prawami. Sformułowania teoretyczne Diderota, który kazał poecie przed
kładać górski wodospad rozbijający się o skałę nad gładkie powierzchnie 
wód sadzawki, posępna przyroda skał i wodospadów z Pieśni Osjana, słyn

77 Cyt. za J. Szaflarski, Poznanie Tatr. Szkice z  rozwoju w iedzy o Tatrach do połow y XIX 
wieku , Warszawa 1972, s. 6.

78 Dz. cyt.
79 J. W. Goethe, C ierpienia m łodego Wertera, Warszawa 1975, s. 56.
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ne opisy krajobrazu szwajcarskiego w Nowej Heloizie Rousseau, wszystko 
to przyczyniło się do ukształtowania się romantycznej wizji natury80.

Tak więc druga połowa XVIII wieku stała się w historii obcowa
nia człowieka z górami epoką zwrotną. Z dotychczasowych czynników 
wzniósł się na czoło pierwiastek najbardziej bezinteresowny czyli nauka. 
Przewodził jej w górach wspomniany już de Saussure. 3 sierpnia 1787 
stanął na szczycie Mont Blanc, chociaż nie on był pierwszym zdobywcą 
Białej Góry (uprzedził go rok wcześniej Jacąues Balmat i Michel Gabriel 
Paccard). Dziś uznawany jest za jednego z pierwszych turystów wysoko
górskich. De Saussure, autor 4-tomowego dzieła Voyages dans les Alpes, 
zafascynowany był szczytem Mont Blanc, przez wiele lat przygotowywał 
się do wyprawy, a w roku 1760 ogłosił nawet nagrodę dla pierwszych 
zdobywców. 8 sierpnia 1786 szczyt został zdobyty przez lekarza z Cham- 
monix M. G. Paccarda, któremu towarzyszył przewodnik J. Balmat. Rok 
później wielka ekspedycja pod wodzą de Saussurea, licząca prócz niego 
19 osób, wspięła się na szczyt góry. Wyprawa miała charakter naukowy, na 
szczycie dokonano pomiarów ciśnienia, temperatury, wilgotności powie
trza, badano także reakcję ludzkiego organizmu na wysokość. Dwa lata 
później de Saussure odbył następną wyprawę, tym razem na szczyt Mon
te Rosa, z jeszcze bardziej kłopotliwą aparaturą, jaką była kula szklana 
o 30 cm średnicy służąca do pomiaru gęstości powietrza, waga, wahadło 
o długości półtora metra oraz stolik planimetryczny81.

Było to już otwarcie nowej epoki, która eksplorację naukową po
wiązała z turystyczną przyjemnością. Ukazywały się wówczas książki 
o tytułach typu Malownicza podróż do lodowców Sabaudii A.C. Boroiera 
(Genewa 1773) czy Podręcznik dla uczonych i ciekawych, którzy podróżują 
do Szwajcarii H. Bessona (Lozanna 1786). Góry badano, były źródłem in
formacji dla naukowców i natchnieniem dla poetów i malarzy. Niemniej, 
mimo coraz większej popularności, często dalej były dzikie i obce, w dal
szym ciągu budziły obawy.

Góry poznawano i powoli badano, lecz trudno sobie dzisiaj wyobra
zić, jak mało o nich wiedział uczony, podróżny czy turysta XVIII wiecz
ny. Nie tak wiele zmieniło się od czasów Liwiusza82. Jeszcze Coolidge, 
autor cennej książki o początkach alpinizmu, potrafił w siedemdziesiątych 
latach XIX stulecia zdobyć w Alpach przeszło dwadzieścia dziewiczych 
szczytów. Na sławnej mapie brata Mauro z połowy XV wieku nazwę włas

80 Szerzej na ten temat: E. Kolbuszewska, Romantyczne przeżywan ie przyrody, Wrocław
2007, por. także: Romantyczne przeżycie szczytu (w;) Góry-literatura-kultura, pod red.
J. Kolbuszewskiego, t. 1, Wrocław 1996, s. 31-56 .

81 A. Mączak, Peregrynacje..., s. 166-168.
82 J. Woźniakowski, Okropny urok..., s. 1678.
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ną mają w Alpach tylko przełęcz św. Gotharda i jeden szczyt, Mont Viso. 
Miejscowi górale musieli przecież nazywać niektóre szczyty już wcześniej, 
ale owe nazwy utrwalone zostały dopiero w drugiej połowie XVI wieku: 
według Coolidgea miało ich być wówczas czterdzieści siedem. Do XVIII 
wieku ta liczba prawie się nie zmieniła. Sam ów fakt w zestawieniu z wie
loma tysiącami alpejskich wierzchołków świadczy, że Alpy, spiętrzone 
w środku Europy były bardzo mało znane.

Do XVIII wieku nie istniały mapy Alp, nie znano ich wysokości. 
Pierwsza wzmianka o Mont Blanc pochodzi z roku 1635, wtedy to wy
stępuje pod nazwą „la Glaciale Apelee Maudite”83. Obecną nazwę góra 
otrzymała dopiero w połowie XVIII wieku. Popularność gór była już za
pewniona, choć w XVIII stuleciu należałoby te krainy zaliczyć do ziem 
odwiedzanych raczej przez turystów ekscentryków, o szczególnych zain
teresowaniach naukowych84. Stąd znaczna rola Anglików, którzy już od 
schyłku XVII stulecia celowali w tym zakresie85, jak na przykład William 
Coxe, który między rokiem 1776 a 1786 czterokrotnie odwiedził Alpy. 
W  1779 inny Anglik dokonał sensowniejszego dzieła, wystawiając drew
niany szałas na Monte Vers, który miał służyć do 1812 roku. W  tym 
samym czasie turyści zaopatrzeni w grube, uczone tomy Linneusza, Sche- 
uchzera i innych, odwiedzali Alpy dla przyjemności i dla nauki. Odmien
nie niż w poprzednich stuleciach, gdy tylko górale uchodzili za kom
petentnych przewodników i tragarzy, trudną sztukę wędrówki górskiej 
opanowali także amatorzy.

Góry — jako miejsca poznane
Wiek XIX wdzierał się już bardzo szybko w ustronia i ostępy górskie. 
Naukowcy i podróżnicy, badacze i turyści coraz większą liczbą odwiedzali 
szczyty i pasma. De Saussure, dr Paccard, szwedzki botanik Georg Wah- 
lenberg, Baltazar Hacquet (badacz m.in. Tatr i Beskidów), sławny Alek
sander Humboldt, który w 1802 roku podszedł na wysokość 5800 m pod 
szczyt Chimborazo, Stanisław Staszic i wielu innych, wybierali się w góry 
w celach stricte naukowych, pioniersko-badawczych, uzbrojeni w większą 
od innych wytrwałość i determinację. Oczywiście nie wszyscy tym co 
widzieli i zobaczyli, wracali oczarowani i pobudzeni, nie od razu pozby
wano się zakorzenionej od wieków w ludziach trwogi. Kolejne szczyty 
i pasma górskie zostały jednak odkryte i poznane; na górskiej mapie świata

83 Dz. cyt., s. 1679.
84 Por.: T. Bob & D. Chelton, Climb!, Boulder. Alpine Publishing 1977.
85 Por. R. Holth, Sport a n d  th e British. A M odern History, Clarendon Press, Oxford 1989, 

s. 88.
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znikały kolejna białe plamy. A gdzie przeszli pionierzy, wkrótce pojawiali 
się, początkowo nieliczni, następnie w coraz większej liczbie, podróżnicy 
i turyści.

Pierwsza połowa XIX wieku to jeszcze szerokie przekonanie o dzi
kości gór, doceniano ich surowe piękno, czasami zachwycano się nimi, 
lecz uczucie zagrożenia jeszcze nie minęło. Widzimy fascynację wscho
dem słońca u R. E. von Molla86, wielki zmysł piękna przyrody górskiej 
ukazywał Coxe, lecz dominował jeszcze lęk i obawa. Nawet de Saussure, 
chociaż za najszczęśliwsze godziny życia uważał te, które spędził na kon
templacji Mont Blanc, opisał noc przeżytą na szczycie z uczuciem naj
wyższego strachu. Wahlenberg twierdził, że w górach gubią się wszelkie 
podniosłe uczucia w próżni wytworzonej przez zbyt wielkie oddalenie od 
świata, przesiąkają dzikością i zimnem szczytów górskich. Powoli oswajał 
się jednak człowiek z przyrodą górską, przezwyciężał płochliwość, a raz 
rozpoczęty szturm na szańce górskie miał trwać i nabierać rozmachu.

Oczekiwano od gór wiele, pola do samorealizacji i sprawdzenia się, 
ciszy, spokoju i majestatu, szkoły bohaterstwa i koleżeństwa, uczucia kon
trastu z cywilizacją, bodźca do przeżyć estetycznych czy duchowych, in
spiracji twórczej, nieskażonej przyrody, a wreszcie korzyści praktycznych 
i możliwości badań naukowych. Byron podziwiał Mont Blanc „który na
wet w tym oddaleniu oślepiające wywiera wrażenie”87. Było to znamienne 
uwielbienie przyrody, tak typowe dla romantyków. Dla klasyków przy
roda miała rysy typowe: lubili oni jasność i światłość dnia pogodnego 
i traktowali przyrodę jako tło dekoracyjne, na którym pokazywali sylwet
kę człowieka. Romantycy odkryli piękno przyrody jako zjawisko samoist
ne, zachwycała ich przyroda dzika, niezwykła, głównie górska. Ogromną 
zasługą romantyków jest to, że odkryli piękno tych wszystkich zjawisk 
przyrody, których ludzie dawniej nie dostrzegali albo których się bali.

W  latach trzydziestych XIX wieku rozpoczął się coraz silniejszy ruch 
alpinistyczny w Europie i świecie. Od połowy stulecia zaczął on nabierać 
stopniowo szerszego oddechu, a wreszcie przeszedł w zaciekłość. W roku 
1800 osiągnięto szczyt Grossglockner, w następnych dwudziestu latach 
Jungfrau, Finsterarhorn, Zugspitze. W  Górach Skalistych już w 1806 
roku Zebulon Pike zdobywał dziewicze szczyty88. W 1818 malarz-roman- 
tyk Antoni Malczewski pierwszy zdobył Pic du Midi. W 1855 Whymper 
z sześcioma towarzyszami, z których tylko dwóch powróciło z życiem, zdo

86 J. Gw. Pawlikowski, dz. cyt., s. 44.
87 Byron, Wędrówki Czajlda Harolda, Warszawa 1986, s. 559: przypisy do księgi III, 

przyp. 16.
88 W. M. Boulder, R oo fo f th e  Rockies: A History o f  M ounta in eering in Colorado, Boulder: 

Pruett Publishing Co. 1974, s. 1-2.
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był Matterhorn. Początek wielkiemu atakowi na Alpy dali Anglicy, głów
nie John Bali w latach 1853-1866. Był autorem pomnikowego, pierwszego 
w wielkim stylu przewodnika alpejskiego Alpine Guide. Następną wybit
ną osobowością, która zapisała się w historii podboju Alp, był wspomnia
ny Whymper, kolejną Coolidge, mający za sobą 103 „pierwsze wejścia” 
i wielu innych. W  góry wyprawiały się także kobiety, już w 1858 roku 
Julia A. Holmes zdobywała dzikie szczyty w Kolorado, jej śladem szły 
następczynie, między innymi Anna Dickinson czy Izabella Bird89.

Z końcem XIX wieku nastąpił jakby drugi etap „odkrywania” gór, 
tym razem na nartach. Za początek turystyki narciarskiej przyjmuje się 
rok 1888, czyli okres grenlandzkiej wyprawy Fridtjofa Nansena90, choć 
często data ta jest przesuwana wstecz do roku 1880, czyli wyprawy Angli
ka Williama Cecila Slingsby. Ten etap poznawania gór zamknęło narciar
skie wejście Hugona Myliusa na Mont Blanc w 1904 roku91.

Góry były terenem obfitej eksploracji naukowej, na wyróżnienie 
zasługuje spośród innych J. Hooker -  badacz Tybetu. W  trakcie swych 
badań naukowych przekroczył wysokość 5800 m n.p.m., bijąc tym 
wszystkie dotychczasowe rekordy i jednoczenie obserwując rzadkie zjawi
sko Brockenu. Był także pierwszym Anglikiem, którego otoczył głęboki 
chłód wiecznych śniegów Kanczendżangi92. Członkowie amerykańskiej 
ekspedycji naukowej, prowadzący badania w Górach Skalistych, zdobyli 
Pikes Peaks, najwyższy dotąd zdobyty szczyt na amerykańskim dalekim 
zachodzie93.

W  drugiej połowie XIX wieku pojawiły się też pierwsze stowarzy
szenia i kluby alpejskie oraz wysokogórskie. Powstawanie tego typu or
ganizacji dowodziło istnienia licznej już rzeszy amatorów wędrówek gór
skich, wśród których dominowali ówcześnie Brytyjczycy. Nie było więc 
dziełem przypadku, że pierwsze tego typu towarzystwo powstało właśnie 
na wyspach brytyjskich. Założycielskie posiedzenie British Alpine Club 
odbyło się 22 grudnia 1857 roku w londyńskim hotelu „Ashley” w Covent 
Garden94. Jako kolejne powstały w 1863 roku Club Alpin Suisse i Club 
Alpino Italiano, w 1869 Deutsch Osterreichischer Alpenverein, w 1873 
Towarzystwo Tatrzańskie, w 1874 Club Alpin Francais itd.

89 J. Robertson, The M agn ificen t M ounta in  Women. Adventures in  th e Colorado Rockies, 
University of Nebraska Press, Lincoln & London 1984, s. 1-24.

90 Ph. I. T. Traynard, Ski a n d  montage, Arthaud 1974, s. 11.
91 Dz. cyt.
92 M. Thyler-Whittle, dz. cyt., s. 146-147.
93 W. M. Boulder, dz. cyt.
94 W. Unsworth, dz. cyt., s. 25-26.
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Inaczej niż John Evelyn, Henault czy Wahlenberg. patrzyli na szczy
ty i pasma górskie eksploratorzy krain górskich w drugiej połowie XIX 
wieku. Już nie dzikie i puste ostępy, skały i przepaście, „gdzie albo się 
rzucić albo utopić”, nastała epoka specjalnych zrzeszeń skupiających coraz 
to liczniejsze grono miłośników tego wszystkiego, co kojarzy się z górami. 
Jakże zmieniły się „cele” gór: „zapewniają schron i wygodę i spoczynek, 
po wtóre pokrywa je wspaniała rzeźba i legendy (...) zasilanie wód, czysz
czenie wiatrów są najmniejszymi zadaniami, jakie przyznajemy górom. 
Zaspokajając pragnienie serca, pragnienie piękna dzieł boskich, wytrącać 
serca z gnuśności przez czysty i głęboki podziw, oto ich wyższe cele”95.

Góry — piękno niepowtarzalne
Kiedy zapytano sir Georgea Leigha Malloryego, dlaczego wspina się na 
jakąś górę, odpowiedział: „ponieważ jest”.

Alvin Plantiga, jeden z wybitniejszych filozofów amerykańskich, au
tor m. in. The Naturę ofNecessity (1974), Does GoodHave a Naturę (1980), 
profesor Uniwersitet Notre Dame, pisał na temat gór i tych wszystkich, 
którzy po nich chodzą i dla których stanowią one coś więcej niż kolej
ny region do uprawiania wycieczek: „Piękno niepowtarzalne (...), ale jest 
też i coś więcej. Można to podsumować w słowach takich jak przygo
da, wyzwanie, samopoznanie. W górach dowiadujecie się wiele o sobie 
i sprawdzacie się (...), przekonujecie się, jaka jest wasza determinacja i wola, 
czy macie dość zasobów psychicznych, aby zmusić się do tego wysiłku. (...) 
Odkrywacie też i inne rzeczy o sobie, czy potraficie na tyle zapomnieć 
o niewygodach i zmęczeniu, aby wykraść z siebie właściwą ocenę sytuacji, 
czynności. Łatwiej o tym mówić niż zrobić.

Pan daje nam góry w całym ich wspaniałym majestacie, daje nam 
zdolność cieszenia się nimi i znajdowania w nich przygody. Myślę, że chce 
On, abyśmy przyjęli ten dar z wdzięcznością i wykorzystali go jak naj- 
właściwiej”.96

Tak należy rozumieć odkrywanie i pojmowanie gór na przestrzeni 
dziejów.

95 J. Gw. Pawlikowski, dz. cyt., s. 59.
96 A. Plantiga, Dlaczego się wspinamy, „Wierchy” LII: 1983, s. 52.
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Z d zisław  J . Ryn

Człowiek w górach wysokich

J . ermin „medycyna górska” zrodził się na określenie stosunkowo mło
dej dziedziny medycyny ogólnej, zajmującej się całokształtem problemów 
fizjologicznych i medycznych związanych z przebywaniem człowieka 
w środowisku górskim. Nim jednak medycyna górska stała się dyscypliną 
naukową, w ciągu wieków obserwacji i doświadczeń gromadziła się wie
dza na temat wpływu środowiska gór na organizm człowieka, to jest na 
tzw. chorobę górską (wysokościową). Sięgniemy zatem do wybranych ob
serwacji na ten temat w czasach współczesnych, których autorami są po
dróżnicy, odkrywcy, misjonarze, geografowie, także alpiniści czy przed
stawiciele innych, nie-medycznych dyscyplin. Chociaż nie są to źródła 
naukowe, wnoszą wiele cennych wartości do poznania relacji człowieka 
z górami.

Doświadczenia alpinistów
Dążenie człowieka do poznawania i zdobywania coraz to nowych prze
strzeni i środowisk zaprowadziło go również w regiony wysokich gór. 
W  różnych epokach historycznych i różnych kręgach kulturowych roz
maite były motywy tej poznawczej i zdobywczej działalności. Uwarunko
wane początkowo pierwotnym lękiem przed nieznanym i tajemniczym, 
poprzez okres postaw romantycznych i estetycznych, motywy eksploracji 
człowieka w górach stawały się coraz bardziej praktyczne. Przyświecał 
im bowiem cel praktyczny: poszukiwanie korzyści i dóbr materialnych 
w tych niedostępnych terenach, jak również poprawa warunków byto
wania stałych mieszkańców gór. Być może na kanwie tej działalności 
zrodziły się motywy odmienne jakościowo, kierujące człowieka do zdo
bywania coraz to wyższych i niedostępnych szczytów, jako celu samego
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w sobie. Obecnie nie ulega wątpliwości, że motywy te od początku mieś
ciły się przede wszystkim w psychice i osobowości łudzi podejmujących 
taką działalność. Tak zapewne zrodziła się wspinaczka górska, a potem 
wysokogórska, która w naszym kręgu kulturowym przyjęła powszechną 
nazwę alpinizmu (w odróżnieniu od późniejszego himalaizmu, czy an- 
dynizmu, a w Polsce taternictwa). Rychło przekształciła się w dyscyplinę 
sportu, którego celem stało się zaspokajanie swoistych potrzeb psycholo
gicznych. Swoistość i wyjątkowość tego sportu polega zarówno na niepo
równywalnej odrębności środowiska i warunków, w jakich jest uprawiany, 
jak również na swoistych cechach osobowości alpinistów i czynnikach 
motywujących jego uprawianie.

Kulminacyjnym punktem wyprawy górskiej jest wejście i zdobycie 
wierzchołka. Jest to szczególny moment w przebiegu każdej wyprawy, od 
tej bowiem chwili zmienia się wektor dalszych wysiłków. W  pierwszej fa
zie zmagania były skierowane na wspinanie się ku górze, od tego momen
tu celem jest bezpieczny powrót. Moment wejścia na wierzchołek góry 
jest szczególnym przeżyciem człowieka. Cel ten osiągali alpiniści nieraz 
po wielu miesiącach, a niekiedy latach żmudnych wysiłków. Niektóre 
z najwyższych gór świata zostały zdobyte dopiero przez kolejne pokolenie 
śmiałków, którzy odważyli się je atakować. Droga ku górskim wierzchoł
kom okupiona bywała ofiarami życia. W  dziejach alpinizmu najdobitniej 
wyraziła się ważna cecha ludzkiej natury: potrzeba walki i zdobywania. 
W  alpinizmie wyraża się to poszukiwaniem dróg coraz trudniejszych do 
tego samego celu, aż do drogi najtrudniejszej z możliwych.

W  poznawaniu doznań psychicznych na szczytach zdani jesteśmy 
na hojność tych zdobywców, którzy pozostawili zapis swych wrażeń lub 
podzielili się nimi w relacjach ustnych. Pobieżny przegląd materiałów 
zapisanych wskazuje, że duże zróżnicowanie tych przeżyć związane jest 
nie tylko z epoką i charakterem gór, ale przede wszystkim z osobowością 
zdobywców. Uwydatnia się tu również wpływ czynników kulturowych 
epoki'.

Góry świata stopniowo zawładnęły świadomością człowieka i po
ciągnęły go do rywalizacji w zdobywaniu coraz to wyższych szczytów, 
coraz to trudniejszymi drogami. I choć zdobyto już najwyższe szczyty 
świata, proces ten trwa nadal. Nawet trudno sobie wyobrazić, by miał się 
kiedyś zakończyć. Potwierdzają się słowa Michała Pawlikowskiego:

Rzecz wcale n ie leży w osiągnięciu celu, tylko w  dążeniu do niego. Ono 
tylko wyrabia poczu cie siły duchowej. Osiągnięcie celu (...) daje radość

' Ryn Z.: Na górskim szczycie, Życie Literackie, R XXXIV, nr 38(1695), 16 IX 1984, 
s. 1 i 4, il.
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krótką, którą przedłuża tylko spekulacja myślowa, a spekulacja ta nie 
zastąpi nigdy potrzeb uczuciowych. A jeś li tak, to osiągnięcie najwyż
szych punktów dałoby raczej, p o  krótkiej chw ili upojenia tryumfem, 
poczucie pustki, że nie ma ju ż  wyższych punktów do zdobycia1.

Zdobycie Everestu w owym czasie wydawało się nieosiągalne. Tym 
bardziej prowokowało, a nawet wyzywało coraz to nowych śmiałków go
towych do zapłacenia ceny najwyższej -  własnego życia. Wielu taką cenę 
zapłaciło, nie osiągając jednak celu. Kiedy zaś ludzie stanęli na wierzchoł
ku Czomolungmy, nazwano ten moment zdobyciem trzeciego „bieguna” 
Ziemi — mit niedostępności najwyższej góry został obalony.

Zdobycie Everestu spowodowało istotne przeobrażenia w ideologii 
i psychologii alpinizmu. Zmieniły się też zasadniczo postawy wobec gór. 
W  miarę zdobywania gór najwyższych, deprecjonowała się jakby ich war
tość subiektywna. Wyniosłe szczyty, do tej pory niedostępne i nieznane, 
symbolizowały wartości ponadziemskie i ponadludzkie, nadprzyrodzone. 
Zdobyte przez człowieka stały się mu bliższe, bardziej ziemskie i bardziej 
ludzkie, bardziej „z tego świata”. Naturalną konsekwencją tego procesu był 
wzrost wartości samego człowieka zdobywającego góry. Nurt romantycz- 
no-mistyczny ustąpił miejsca aspektowi psychologicznemu i racjonalne
mu. W  takim duchu alpinizm rozwijał się jako sport. Wraz ze zdobyciem 
Everestu, zespołowo i indywidualnie, latem i zimą, a w końcu samotnie 
i to bez używania tlenu (!), staliśmy się świadkami zakończenia starej ery 
w ludzkim podboju gór.

Istotną rolę w tych przemianach odegrało czynne uprawianie alpini
zmu przez wybitne osobistości ówczesnego świata, które odegrały ważną 
rolę w życiu publicznym. Choćby wspomnieć Abate Aąuiles Ratti -  póź
niejszego Papieża Piusa XI; wspinał się między innymi na Cervino, Monte 
Rosa i Mont Blanc. A dalej: król Belgii Albert I, który zginął w górach
1 uzyskał przydomek Króla Alpinisty; książę Abruzzów i jego wyprawy 
polarne i himalajskie; hrabia Henry Russell, któremu rząd francuski ofia
rował górę Vignemale z okazji 99 urodzin, czy sekretarz generalny ONZ 
Dag Hammerskjold.

Z tych to właśnie, wyżej opisanych powodów, alpinizm stał się te
renem zainteresowania medycyny i psychologii -  głównie na płaszczyź
nie poznawania możliwości organizmu ludzkiego w przystosowaniu się 
do warunków fizycznych i biologicznych środowiska wysokogórskiego. 
Zdolności organizmu ludzkiego do przystosowania się są niemal nieogra
niczone, nieraz zaskakujące.

2 Pawlikowski M.: Góry i człowiek, Miejsce Piastowe 1939.
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Krzysztof Berbeka w  drodze na Noszak na wysokości 72 00  m n.p.m. Fot. ze zbiorów S. Biela

Praktycznym wyrazem tych badań mogą być notowane w ostat
nich latach sukcesy w poznawaniu i zdobywaniu przestrzeni kosmicznej. 
Nie sposób wyobrazić sobie tych postępów bez poznania, opanowania 
i uzyskania możliwości kierowania procesami adaptacyjnymi organizmu 
człowieka do różnorodnych warunków panujących na ziemi, na przykład 
w wysokich górach, w jaskiniach czy pod wodą. Ważnym krokiem były tu 
badania fizjologiczne i psychologiczne prowadzone dla potrzeb lotnictwa.

Zaburzenia psychiczne alpinistów w świetle piśmiennictwa
Istotnym źródłem informacji o problemach psychologicznych i psychopa- 
tologicznych towarzyszących pobytowi na dużych wysokościach górskich 
jest literatura alpinistyczna, a więc raporty, kroniki i reportaże z wypraw 
wysokogórskich. W skali światowej są to setki, a nawet tysiące książek. 
Zawierają one treści dokumentacyjne i poznawcze, ale także oddają at
mosferę złożonych zmagań człowieka w tych szczególnych warunkach 
bytowania, jakimi są wyprawy w najwyższe góry świata. Przybliżają one, 
a nieraz ukazują w powiększeniu przeżycia psychiczne alpinistów.

O swoistym klimacie i atrakcyjności tych źródeł decydują dwa 
aspekty: aura gór, nadająca jedyne w swoim odcieniu uczuciowym piętno 
relacjom międzyludzkim oraz niebezpieczeństwa w górach. Od zarania 
alpinizmu wspinanie jest integralnie związane z narażaniem się na nie
bezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia. Urazowe czynniki wyso
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kich gór wymagają konfrontacji ze skrajnie nasilonymi przeciwnościami 
natury biologicznej, społecznej i psychologicznej. Przebywanie na dużych 
wysokościach stwarza ekstremalne warunki do życia i przeżycia. Czło
wiek w wysokich górach staje naprzeciw, a nawet w centrum wielorakich 
wyzwań, zmuszających organizm do uruchomienia wszelkich możliwych 
mechanizmów obronnych, adaptacyjnych aby przetrwać. Z medycznego i 
psychologicznego punktu widzenia środowisko gór okazuje się naturalnym 
laboratorium, w którym można obserwować funkcjonowanie człowieka 
w sytuacji ekstremalnego stresu. Warunki ekstremalne zmuszają orga
nizm ludzki do maksymalnego wysiłku adaptacyjnego. Każda sytuacja 
ekstremalna sięga do granic tych możliwości i często te granice przekracza. 
Kiedy wysiłek przekracza naturalną wydolność i odporność organizmu, 
wówczas pojawiają się problemy patologii, choroby -  jako ostatecznej pró
by obrony przed zagrożeniem. Ze zmagań z niebezpieczeństwami gór nie 
zawsze człowiek wychodził zwycięsko. W  skali światowej tysiące ludzi, 
głównie alpinistów, przypłaciło zmagania z górami własnym życiem.

Pierwsze reakcje organizmu w spotkaniu z górami ujawniają się 
w sferze psychicznej. Po kilku godzinach czy dniach pobytu w górach, 
obserwuje się objawy ogólnego podniecenia emocjonalnego i ruchowego, 
wzmożonej energii, ale także dolegliwości sygnalizujących, że organizm 
nie jest przystosowany do życia w tych warunkach. Najczęściej są to bóle 
i zawroty głowy, nudności, osłabienie, bezsenność.

Na zaburzenia psychiczne zwracał uwagę Joseph Barcroft, fizjolog 
i szef anglo-amerykańskiej wyprawy naukowej w Andy. Pisał w 1925 
roku:

U wszystkich członków ekspedycji uwidaczniał się wpływ wysokości 
na procesy psychiczne (...). Wydolność pracy umysłowej była znacznie 
mniejsza. Stopniowo, począwszy od  dnia wzniesienia się, narastała 
męczliwość fizyczna i psychiczna, szczególnie ciężka stawała się praca 
umysłowai .
Lekarz wyprawy himalajskiej w 1930 roku H. Richter4 przeprowadził 

cenne obserwacje nad kondycją psychiczną alpinistów. Stwierdził między 
innymi, że wszelka praca umysłowa i wysiłek psychiczny wymagają na 
dużej wysokości większego zużycia energii. Wszyscy członkowie wyprawy

3 Barcroft J„ Binger C.A., Bock A.V., Doggart J.H., Forbes H.S., Harrop G., Meakins 
J.C., Redfield A.C.: Obsemations upon the e ffe ct o f  h igh  a ltitud e on th e physio logica l 
processes o f  the hum an body, ca rr ied  ou t in the P eruvian Andes, ch iefly a t  Cerro d e  Pasco. 
London, Phil Trans Soc., Ser B, 1923, 211: 351-480.

4 Richter H.: Arztliche Beobachtungen, [w:] G.O. Dyhrenfurth: “H imalaya”-  Unsere Ex- 
p ed it ion  1930. Verlag Scherl, Berlin 1931, s. 224-286.
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odczuwali niechęć do czytania i pisania. Ogólna sprawność intelektualna 
uległa obniżeniu, mimo iż nie wszyscy zdawali sobie z tego sprawę. Łatwo 
dochodziło do zadrażnień i konfliktów z błahych powodów. Autor tych 
obserwacji stwierdził później, że jego własne notatki z tego okresu były 
nieczytelne, miały powtórzenia słów oraz nielogiczne ich zestawienia.

U uczestników międzynarodowej wyprawy w Andy chilijskie (1937) 
przeważały zaburzenia w sferze psychicznej. McFarland opisuje powszech
ne objawy pobudzenia emocjonalnego, wzmożony krytycyzm wobec in
nych, męczliwość umysłową, nadwrażliwość, apatię, trudności koncentra
cji uwagi, spowolnienie myślenia i osłabienie pamięci.

Celem badań Morrisona5 było określenie zdolności do wysiłku fi
zycznego, wydolności narządu krążenia i oddychania oraz badanie ko
ordynacji ruchowej, równowagi i sprawności funkcji intelektualnych. 
Nasilenie i trwałość zmian były zależne od wysokości, jak również od 
czasu pobytu. Chorobliwa senność i zmęczenie fizyczne najdłużej, bo 2 do 
5 tygodni, utrzymywały się u zdobywców szczytu. Sprawność umysło
wa była u nich zmniejszona w ciągu tygodnia po zejściu w doliny. Przed 
wyprawą wszyscy zdobywcy szczytu byli zdolni do powtórzenia 7 do 
8 liczb, natomiast po powrocie tylko jeden z nich powtórzył 6 liczb, 
a pozostali w ogóle nie mogli wykonać tego zadania. Po upływie dłuższe
go czasu od wyprawy, tylko jeden z uczestników powtórzył 6 liczb. Zdol
ność utrzymania równowagi -  przy staniu z zamkniętymi oczami -  przed 
wyprawą wynosiła średnio 20 sekund, a po wyprawie zmniejszyła się do 
5-8 sekund.

Zaburzenia psychotyczne
W  ekstremalnych warunkach może dochodzić do głębszych zaburzeń sfe
ry psychicznej na poziomie psychotycznym. Komfort życia pogarsza się 
wraz z wysokością i narastającym niedotlenieniem organizmu. Przeby
wanie w strefie ekstremalnych wysokości, tj. powyżej 7000 m, wywołuje 
głębsze zakłócenia psychiki, nawet na poziomie psychotycznym. W  sta
nie skrajnego wyczerpania zdarzają się zaburzenia postrzegania w formie 
złudzeń, a nawet omamów (halucynacji). Najczęściej mają one charakter 
omamów słuchowych lub wzrokowych, a ich treść jest często życzeniowa. 
W  literaturze alpinistycznej można spotkać barwne opisy takich doznań. 
Z licznych opisów w literaturze alpinistycznej warto wybrać najbardziej 
charakterystyczne.

5 Morrison P.: Responses o f  m ountaineers to m u ltip le stressors. A program  in hum an ecol- 
ogy. P hysio log ic ad ju stm en t to co ld  a n d  altitude. Arch Eiwiron Health (Chicago), 1968, 
17: 599-602.
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Doświadczenia alpinistów cudzoziemców
Niektóre relacje alpinistów, głównie himalaistów, można zaliczyć do kla
syki w tej dziedzinie. I tak relacja Franka Smythe'a o doznaniach na sto
kach Everestu na wysokości 8500 m dotyczy niemal psychotycznego od
czuwania obecności kogoś opiekuńczego i asekurującego. Zatrzymawszy 
się na odpoczynek, podzielił jedzenie na połowy i był wręcz zaskoczony, 
gdy stwierdził, że żadnego towarzysza przy nim nie było. Następnie przez 
dłuższy czas obserwował dwa latawce podobne do balonów na uwięzi, 
szybujące nad granią Everestu, które wyraźnie „pulsowały”, a potem znik
nęły za zasłoną chmur6.

Podobne doświadczenie opisuje Bishop z wyprawy everestowskiej 
z wysokości około 8500 m. Przez kilka godzin odczuwał silny lęk o cha
rakterze klaustrofobii, miał chwiejny nastrój, przez pewien czas leżąc, 
miał poczucie derealizacyjne — był przekonany iż jest aniołem. W obozie 
VI razem z towarzyszem halucynowali głosy „mówiącego” do nich wia
tru. Głosy te chwilami był podobne do ludzkich, a chwilami stawały się 
dźwięczne, przypominając głos dzwonu. Obaj himalaiści momentami nie 
rozpoznawali siebie nawzajem i ze zdumieniem wypytywali o siebie, o to 
kim są i gdzie się znajdują. Doznali wówczas rozległych odmrożeń i zosta
li przewiezieni helikopterem w dół.

Wysokościowy obrzęk mózgu, który zwykle kończy się śmiercią

6 Green R M enta lp erform an ce in ch ron ic anoxia. BritMedJ., 1957, 1: 1028-1031.
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George Leigh-Mallory ukuł specjalne określenie tych alpinistów, 
którym zdarzyło się doznawać omamów słuchowych lub wzrokowych: 
like a sick man walking in a dream - ja k  chory człowiek błądzący w e śnie 7.

Wiele relacji alpinistów z pobytu na dużej wysokości poświadcza 
fakt występowania u nich zaburzeń świadomości, pamięci i orientacji. 
Często opisują nadmierną patologiczną senność niemożliwą do opanowa
nia, nieraz o charakterze napadowym. Zaburzenia świadomości wystąpiły 
u M. Herzoga powracającego ze szczytu Annapurny:

Na wpół przytomny, ledwo zdaję sobie sprawę z upływających godzin. 
Chwilami pojm u ję grozę sytuacji, lecz przez resztę czasu pozostaję w  
niewytłumaczonym odurzeniu, nie myśląc o konsekwencjach wiążących 
się ze zwycięstw em8.
Charakterystyczne dla dużych wysokości jest poczucie izolacji od 

otoczenia oraz towarzyszy wspinaczki. Swym nasileniem przypominają 
one nieraz objawy autyzmu. Towarzyszyły im nieraz objawy prostych oma
mów i urojeniowego nastawienia o treści prześladowczej. Pewne elementy 
takiego zespołu zaburzeń zawierają doznania opisane przez wspomniane
go M. Herzoga w czasie decydującego ataku na szczyt Annapurny:

Każdy z nas przebywa w  zamkniętym, wewnętrznym świecie. Nie 
mam zaufania do płynących szybko myśli, zdaję sobie doskonale sprawę 
ze zmniejszonej sprawności mojego umysłu (...) Lachenal wydaje mi się 
zjawą. Każdy z nas żyje tylko dla siebie (...). Odczuwana obecność mo
je g o  towarzysza i otaczający mnie św iat postrzegam jakby w  nierealny 
sposób. Spoglądam z zewnątrz na siebie, wykonującego te same ruchy. 
Lecz wysiłek znikł, jak  gdyby n ie istniała grawitacja. Ten przejrzysty 
krajobraz — to nie są moje góry. To góry moich snów. Dźwięki są przy
tłumione, jakby atmosfera była z waty. To wszystko je s t  tak nowe i tak 
niezwykłe9.
Warto przypomnieć kondycje psychiczną Joe Simpsona podczas 

dramatycznej wspinaczki na zachodniej ścianie Siula Grandę w Andach 
peruwiańskich w maju 1985 roku. Kilkudniowa wspinaczka w ekstremal
nie trudnych warunkach pogodowych, biwaki w śnieżnych jamach, wy
głodzenie i odwodnienie doprowadziły kondycję psychiczną do wyczerpa
nia. Wówczas nastąpił wypadek. Simpson spadł z wysokości wraz z lawiną 
kamieni i lodu doznając złamania nogi. Partner opuszczał go na linie, 
ale w dolnej partii górska ściana okazała się podcięta. Nie mogąc dłużej

7 Wg: Milne J.L., Milne M.: M an a t h igh  altitude, [w:] Life Naturę Library. The M oun- 
tains. Ed. Time-Life International, Nederland, New York 1963, s. 129-156.

8 Herzog M.: Annapurna. Iskry, Warszawa 1960, s. 128.
9 Herzog M.: Annapurna. Iskry, Warszawa 1960, s. 109 i 111.
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utrzymać kolegi, podjął dramatyczną decyzję i przeciął łączącą ich linę. 
W  ten sposób uratował własne życie, a po zejs'ciu do bazy powiadomił, 
że Joe Simpson nie żyje. Ten miał jednak sporo szczęścia, gdyż przeżył 
upadek. Doznał ogólnych potłuczeń, był w stanie wychłodzenia i lokal
nych odmrożeń. Po odzyskaniu przytomności pełzał po morenie lodowca. 
Wówczas doznał omamów słuchowych i wzrokowych. Słyszał głos wypy
tujący go o rodzinne Sheffield. „Głos” budził go, gdy zapadał w drzemkę, 
podszywał się pod jego matkę, nakazując iść dalej. Kiedy mijał lodospad, 
zobaczył kształty ludzi. Przypomniał mu się obłok w kształcie starca z Ka
plicy Sykstyńskiej. W  omamowej wyobraźni widział orgiastyczne sceny. 
Lodowiec postrzegał jako rwącą rzekę pełną wirów. Słyszał kolejne głosy 
i śpiewy, a potem melodie. Muzyka cichła, kiedy nasilały się bóle kolana. 
W  stanie wycieńczenia, śmiał się z własnych dowcipów. Godzinami pełzał 
po skałach i cudem dotarł do bazy. Historia jego heroicznej walki z żywio
łem i własnymi urojeniami weszły do kanonu literatury górskiej.

Doświadczenia polskich alpinistów
Wiele cennych obserwacji o charakterze psychotycznym zawdzięczamy 
także polskim alpinistom i himalaistom. Oto wybrane przykłady z piś
miennictwa alpinistycznego.

Adam Skoczylas w czasie samotnego biwaku w Himalajach, w ja
mie śnieżnej, nad ranem doznał złudzenia, że obok niego leżą dwaj Szer
powie -  Urkien i Nima Tenzing. Wzruszył się ich obecnością, gaworzył 
z nimi serdecznie aż do świtu, dopóki nie stwierdził, że w rzeczywistości 
był zupełnie sam. Uważał, że uczucie przyjaźni do tych osób sprawiało, że 
odczuwał ich bliskość nawet wówczas, gdy byli daleko. W czasie innego 
biwaku na wysokości 6400 m doznawał omamów słuchowych, prowadził 
rozmowę z nieobecnym towarzyszem, z którym chciał się dzielić tlenem 
aktualnie zażywanym z butli10.

Skoczylas opisał brak zrównoważenia psychicznego w końcowej fa
zie zdobywania Dhaulagiri:

Osiągnęliśmy ten dziwny stan, w którym człowiek z równą łatwością 
może wybuchnąć entuzjazmem, co wpaść w  rozpacz. Z  pozoru stan 
równowagi, w rzeczywistości nic bardziej niezrównoważonego. Nastrój 
je s t  podminowany, czuję to na każdym kroku i dziw ię się, jakim cudem  
nie skoczyliśmy sobie jeszcze do oczu przy byle okazjin.
Wśród pierwszych reakcji emocjonalnych przeważają opisy stanów 

zobojętnienia lub depresji. W takim stanie byli uczestnicy wyprawy hi

10 Skoczylas A.: Tam gdz ie gó ry  sięgają nieba. Nasza Księgarnia, Warszawa 1966.
11 Skoczylas A.: Biała góra. Iskry, Warszawa 1965.
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malajskiej po przewiezieniu 
ich samolotem na wysokość 
5200 m bez uprzedniej akli
matyzacji. Jerzy Hajdukie- 
wicz opisuje jednego z nich, 
jak: przez trzy dni p o  wy
lądowaniu na przełęczy jes t 
apatyczny, n ic nie je , leży bez
czynnie w nam iocie i wym io
tuje krwiąu .

Bardziej widoczne są 
zaburzenia zachowań. Naj
częściej dochodzi do ob
niżenia napędu psychoru
chowego. Opisy ociężałych 
kroków, przerywanych czę
stymi chwilami wypoczyn
ku dla złapania oddechu, jak 
również spowolnienie przy 
wykonywaniu nawet naj
prostszych czynności, szcze- 

Połowa uczestników „pielgrzymki” golnie ruchów precyzyjnych,
na Popocateped zapada na „soroche” charakteryzują ten rodzaj za

burzeń. Niekiedy spowolnie
nie ruchowe osiąga stany zbliżone do osłupienia. W  relacji Dorawskiego 
dwaj Szerpowie po dojściu do bazy wyprawy: leżeli w  nam iocie zw inięci 
w kłębek, podobn i do rannych zwierząt, nieruchom i i milczący, jakby pozba
w ien i m ow yxi.

Podobnie Skoczylas w niedługi czas po wylądowaniu samolotem 
w Himalajach na wysokości 5200 m, wstrząsany gwałtownymi wymio
tami, traci przytomność: straciłem świadomość tego, co się dzieje, zanurzy
łem się w  ciemność. Gdy oprzytomniałem, leżałem poza namiotem. Później 
wspominał, że nie tylko nie pamiętał okresu nieprzytomności, lecz rów
nież kilku następnych dni po jej odzyskaniu. Nie potrafił określić, czy 
przebywał na przełęczy kilka czy kilkanaście dni. W  rzeczywistości trwa
ło to pięć dni14.

12 Hajdukiewicz J.: D aulaghiri zdobyty. Wiedza Powszechna, Warszawa 1963.
13 Dorawski J.K.: Walka o szczyt świata. Iskry, Warszawa 1965, s. 101.
14 Skoczylas A.: Biała góra. Iskry, Warszawa 1965, s. 71; Tam gdz ie gó ry  sięgają nieba. 

Nasza Księgarnia, Warszawa 1966, s. 162-168.
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Świadkiem głębokich 
zaburzeń psychoruchowych 
u jednego z uczestników 
wyprawy na Dhaulagiri był 
Jerzy Hajdukiewicz. Wystą
piły one nagle na widok la
winy śnieżnej zasypującej w 
jamie lodowej kilku uczest
ników wyprawy. Objawy 
manifestowały się silnym 
pobudzeniem ruchowym, 
nieskojarzonymi, lękowymi 
wypowiedziami, płaczem i 
„błędnym wzrokiem”. Na 
drugi dzień w czasie zejścia,
tenże alpinista, prowadzony n ,. . , . , , . .r  r  J  Pobieranie krwi na wysokościach
przez towarzyszy, był nadal
zdezorientowany; siadał co chwilę, jęczał i wielokrotnie wypowiadał to 
samo zdanie: daj mi spokój, ja  tu zdechnę!

Uwzględniając osiowe objawy choroby górskiej -  bóle i zawroty gło
wy, nudności i wymioty oraz jej objawy somatyczne -  nie bez powodu al
piniści dopatrywali się podobieństwa objawowego tej choroby z objawami 
kaca alkoholowego.

Osobnym zagadnieniem są zaburzenia emocjonalne u alpinistów, 
warunkowane zarówno czynnikami zewnętrznymi (obiektywnymi nie
bezpieczeństwami gór), jak cechami osobowości. Rozległość tematyki 
przekracza ramy tego szkicu15.

Barwne doznania halucynacyjne opisał Wiktor Ostrowski u andyni- 
sty, który na wysokości 6500 m, na niebezpiecznym i zaśnieżonym miej

15 Zob. m.in.: Ryn Z.: Swoistość p rocesów  em ocjonalnych u alpinistów. Taternik, 1970, 2: 
52-57; Zaburzenia psych iczne u alpin istów  w  warunkach stresu wysokogórskiego. Praca 
doktorska pod kierunkiem Antoniego Kępińskiego. Akademia Medyczna im. M. Ko
pernika w Krakowie 1970, mps 189 + 21 ss.; M edycyna i alpinizm . Pol Akad Nauk, 
Warszawa-Kraków 1973; Z  badań nad  reakcjami em ocjona lnym i u alpinistów. Cz. I: 
Reakcje em ocjona ln e podczas wspinaczki wysokogórskiej. Wych Fiz Sport, 1973, 1: 85- 
91; Z  badań nad  reakcjami em ocjonalnym i u alpinistów. Cz. II: Zaburzenia psych iczne 
u a lp in istów  w  warunkach wysokogórskich. Wych Fiz Sport, 1973, 1: 91-97; Remarks on 
th ep ersona lity  o fP olish  climbers. The Alpine Journal, 1974, 79 (323): 87-90; Psychopa- 
thology in  M ountaineering. M ental disturbances under h igh -a ltitude stress. Int J Sports 
Med., 1988, 9(2): 163-169; Zdebski J.: Psychologia i a lpin izm  — historia badań, [w:] 
Alpinizm w  badaniach naukowych. M ateriały z Sympozjum. Akademia Wychowania 
Fizycznego w Krakowie, Kraków 1981, s. 69-80.
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scu, nagle zwrócił się do swego partnera, by ten zawołał służącego, aby 
mu posłał łóżko, a sam zaczął zbierać kwiaty widziane na lodowcu przez 
jego chorą wyobraźnię16.

Szczególnych doznań o charakterze hipnagogicznym (omamy 
przedsenne) doświadczył J.K. Dorawski podczas wyprawy w Andy. Na 
wysokogórskim biwaku w trudnych warunkach pogodowych, kiedy sen 
był płytki i przerywany, chwilami wpadał w drzemkę, a świadomość była 
na granicy snu i czuwania. Opanowały go senne widziadła: wciąż te same 
lub p odobn e marzenia o jak iejś opiekuńczej władzy, która wspomaga naszą 
wyprawę i czuwa nad naszymi krokami, ale zawsze coś przeszkadza w  poro
zum ieniu się z nią'1.

Doznania omamowe nie ominęły Polaków podczas zdobywania 
dziesiątego szczytu świata -  Annapurny w 1981 roku. Lekarz tej wypra
wy i jego partner na wysokości 7700 m wyraźnie słyszeli, jak łącząca ich 
lina... śpiewała. Miał to być przebój Donny Summer. Interesujące było 
to, że podobne w treści doznania wystąpiły równocześnie u obu himala
istów.

Znane są również doznania polskiego himalaisty podczas wspinania 
na Dhaulagiri (8167 m) w 1983 roku. Bez racjonalnego powodu zerwał 
z siebie kurtkę, zdjął rękawice i... z gołymi rękami rzucił się na... ruskie 
czołgi! Był bowiem przekonany, że znalazł się na wojnie afgańskiej i musi 
bronić tamtejsze dzieci przed radzieckimi tankistami...

Warto poznać wizje wzrokowe najmłodszego polskiego zdobywcy 
wierzchołka Korżeniewskiej (7105 m) w tadżyckim Pamirze. Doznania te 
poprzedziły dolegliwości żołądkowe i wygłodzenie z powodu braku żyw
ności. Podczas ataku szczytowego ogarnęły go barwne halucynacje wzro
kowe: „Widziałem budkę z lodami, w której słodycze sprzedawał jakiś 
facet. A potem... czarownicę na miotle wylatującą z buta mojego kolegi” 
-  opowiadał po powrocie. Przeczekał chwilę, aż ustabilizuje się sytuacja 
(czarownica zrobi rundkę honorową) i ruszył w stronę wierzchołka. Na 
szczęście obeszło się bez poważniejszych konsekwencji.

Wspomniano już o postrzeganiu obecności trzeciej osoby. Wrażenie 
takie miała polska himalaistka podczas wyprawy na Makalu (8463 m). 
W  drodze na szczyt spędziła bezsenną noc na wysokości 8250 m, siedząc 
w kucki na plecaku. Rano ruszyła w górę i szczęśliwa stanęła na wierz
chołku. Halucynacje wzrokowe pojawiły się w drodze zejściowej. „Naj
pierw miałam wrażenie, że jestem w Tatrach, potem widziałam na zboczu 
Szerpów i jakby obóz. Niżej wydawało mi się, że jestem w wielkim białym

16 Ostrowski W.: Wyżej niż kondory. Sport i Turystyka, Warszawa 1959, s. 80.
17 Dorawski J.K.: Wysoko w  Andach. Iskry, Warszawa 1961, s. 71-72.
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namiocie, a w górze pali się potężna lampa. W końcu spostrzegłam -  już 
realnie — że ktoś wychodzi mi naprzeciw”.

Podobne były doznania alpinisty Stanisława Biela w Hindukuszu 
na wysokości 7500 m. Odczuwał przerażającą samotność, mimo bezpo
średniej obecności trzech towarzyszy:

Spoglądam z zewnątrz na siebie wykonującego te same ruchy, irytująco 
powolne. Czy to rzeczywistość? A może to wszystko, co nas otacza, my 
sami — to jakiś męczący sen. Kilka ciemnych postaci w milczeniu posu
wa się do góry, w dziwnym mglistym świecie, w  innej przestrzeni. Coś 
jak szyba oddziela mnie od  nich (...). Czuję się jak widz w  kinie; na 
ekranie biegną nieprzerwanie jakieś zdarzenia. Mogę zamknąć oczy, 
odw rócić twarz — pisze Biel — a film  biegnie dalej, niezależnie ode 
mnie. Martwo uczestniczę w e wszystkim, co dzieje się dokołaI8.

Jeden z uczestników tej wyprawy na drugi dzień po powrocie z wy
sokości 4200 m ujawniał niepokój psychoruchowy, odmawiał spożywania 
posiłku, bał się pozostać sam. Mówił do siebie, twierdził że nie może leżeć 
na poduszce puchowej, że jest to dla niego szkodliwe. Prosił by wypeł
nić poduszkę swetrami. Dopiero po spełnieniu tego życzenia uspokoił się 
i zasnął, a na drugi dzień nie potrafił wyjaśnić swych przeżyć19.

Podobne sensacje przeżywali polscy himalaiści podczas wyprawy na 
Nanga Parbat (8125 m) w 1993 roku. Góra owiana jest ponurą sławą, 
z dwustu zdobywców aż sześćdziesięciu zginęło. Polacy stanęli na szczy
cie wyjątkowo szybko, w dwa tygodnie od założenia bazy, nie mieli więc 
wystarczającej aklimatyzacji. W  drodze zejściowej obaj alpiniści doznali 
barwnych halucynacji. „Schodząc ze szczytu wyraźnie widziałem namiot 
zaprzyjaźnionych angielskich alpinistów” -  opowiadał po powrocie jeden 
z nich. Mieli dołączyć do nich nieco później, więc się bardzo zdziwił, że 
już są tak wysoko. Zamiast pośpiechu, by jak najszybciej wejść na szczyt, 
oni... odpoczywali przed namiotem na hamakach! „Wołali mnie, machali, 
nawoływali gestami, żebym podszedł, ale czułem zmęczenie i nie chciało 
mi się. Całe szczęście!” -  wspominał P. Zszedł więc do swojego namiotu 
na wysokości 7200 m. „O tym, jak dobrze zrobiłem, nie idąc w stronę 
tych Anglików, przekonałem się, kiedy przyszedł B. i zapytał, czy też wi
działem pod szczytem... budkę z coca-colą!”20

18 Biel S.: W  góra ch  Hindukuszu, [w:] Wierchy, PWN, Kraków 1962, s. 5-17.
19 Zob.: Ryn Z.: Zaburzenia psych iczne w  chorob ie górskiej (wysokościowej). Psychiat Pol., 

1967, 1(3): 331-335.
20 Zob.: Na gran icy możliwości. Z  Ryszardem Pawłowskim, himalaistą — rozmawia Majka 

Lisińska-Kozioł. Dziennik Polski, 7 I 2005, s. 35.
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Zaskakujący związek z Polską miały zaburzenia o charakterze dere- 
alizacyjnym, jakich na Evereście doznał Australijczyk Lincoln Hall. Szer
powie zostawili go na pewną śmierć na wysokości 8700 m, sądząc że jest 
w agonii. Hall jednak przeżył i udało mu się zejść do bazy.

Wydawało m i się, że jestem  kolejno w  trzech różnych miejscach. 
W Górach Śnieżnych w  Australii, które tak naprawdę są tylko wzgórzami. 
Potem siedziałem w  jak iejś chałupie krytej strzechą, gdzie pilnowałem  kóz. 
I  w  końcu byłem na jakimś wzgórzu... w  Polsce. Nigdy nie byłem w  Polsce, 
w ięc n ie wiem, dlaczego sądziłem, że to Polska, ale tak podpowiadał m i mój 
umysł -  wspominał.

Doznania mistyczne
Niektóre osoby doświadczały na dużych wysokościach doznań o treści 
mistycznej, patriotycznej czy religijnej. Świadczą o tym zarówno relacje 
alpinistów, jak również zapiski pozostawiane na szczytach najwyższych 
gór świata. Miałem okazję zapoznać się z treścią niektórych zapisów na 
szczytach gór. W  stanie wysokogórskiego „oszołomienia”, przy zmienio
nej i zawężonej świadomości, na zasadzie swobodnych skojarzeń, myśl 
przeskakuje z tematu na temat, uciekając w świat abstrakcji i mistyki. 
Granica między rzeczywistością a wyobraźnią ulega zatarciu, zanika po
czucie upływającego czasu, ruchy i myśli ogarnia rytm perseweracji, orga
nizm wykonuje ruchy automatyczne. W  stanie uniesienia zanika poczu
cie kontaktu z otoczeniem oraz innymi osobami. Świadomość i uwaga są 
skierowane do wnętrza. W  doznaniach niektórych alpinistów pojawia się 
odczucie obecności i bliskości Boga.

Przykładem może być relacja hiszpańskiego himalaisty i lekarza, 
zdobywcy Everestu. Kiedy stanął na wierzchołku tej góry ogarnęło go 
uczucie szczęśliwości, a myśli wypełniło całkowicie wspomnienie ojca:

Pragnę o nim myśleć z całą pogodą ducha, teraz kiedy czuję się bardzo 
blisko je g o  ducha; z pewnością jestem  najbliżej nieba, do którego ju ż  nigdy się 
tak n ie zbliżę. Przekazałem ojcu najlepsze życzenia i wiedziałem że do niego 
dotarły. Przyglądałem się samemu sobie, osłabionemu i kruchemu, docierają
cemu do tego św iętego miejsca. (...). W końcu stanąłem na szczycie planety, 
gdz ie zamieszkuje Chomolungma. Sklepienie nieba, które nas chroni to g i 
gantyczna niebieska kopuła, niemal czarna. Tam je s t  kosmos. Nogi opieram  
na ziemi, a głow ę w  niebie. Co za cud! (...). Tam, na szczycie świata, na 
wysokości n iem a l9000 m (...) uświadomiłem sobie własną małość. Tam nad  
chmurami, u bram kosmosu, w  obecności bogów, aniołów, archaniołów i całe-

48



W GÓRACH WYSOKICH
Zdjęcia ze zbiorów Zdzisława J. Ryna





go  królestwa niebieskiego, poznałem swą samotności bezradność tego mroźnego 
wiosennego poranka na Eyereście21.

Szerpowie himalajscy od zarania wierzą, że wysokie góry są siedzibą 
istot nadprzyrodzonych i przed każdym wyjściem w góry składają odpo
wiednie modlitwy i ofiary w licznych sanktuariach, zwłaszcza w klaszto
rze Rongbuk.

Doznania o charakterze mistycznym w górach stanowią ważną treść 
objawień opisywanych w niektórych religiach monoteistycznych. Arzy 
i inni22 podjęli próbę wyjaśnienia przyczyny tych doznań w oparciu o me
chanizmy kognitywne. Poddali analizie trzy przypadki najbardziej zna
nych objawień: objawienie Jahwe Mojżeszowi w formie płonącego krzewu 
ciernistego na górze Synaj (2641 m), przemienienie Jezusa na górze Tabor 
(588 m) lub Hermón (2841 m) w obecności apostołów Piotra, Jana i San
tiago; i objawienie Gabriela Archanioła, kiedy wręczał Mahometowi Ko
ran w jaskini na górze Hira (2000 m). Wspólną cechą tych objawień było 
postrzeganie jasności lub silnego światła, słyszenie głosu (Boga lub Archa
nioła) i uczucie lęku. Mojżesz i Mahomet przebywali w górach dłuższy 
czas w samotności. Opisane doznania zawierają pewne podobieństwo do 
omamów wzrokowych i słuchowych, na jakie cierpią niektórzy alpiniści 
na dużych wysokościach lub do doznań mistycznych zakonników, wywo
ływanych poprzez intensywne oddychanie, ruchy głowy lub powtarzanie 
modlitw lub imienia Jezusa. Autorzy sugerują, że w wyjaśnieniu tych fe
nomenów mogą być pomocne techniki stosowane w naukach poznaw
czych (kognitywnych). Można je porównywać z podobnymi doznaniami 
w stanie wysokogórskiej hipoksji lub przy pewnych schorzeniach mózgu. 
Autorzy przypuszczają, że czynniki środowiska górskiego mogą ułatwiać 
lub uaktywniać doświadczenia mistyczne. W powstawanie tego rodzaju 
doznań zaangażowane są okolice połączenia ciemieniowo-skroniowego i 
kora przedczołowa, gdyż są one najbardziej wrażliwe na niedostatek tlenu. 
Towarzyszą temu zaburzenia percepcji ciała i doświadczenia mistyczne.

Chociaż obraz i treść opisanych doznań wykazują pewne podobień
stwa, to ich istota i symbolika są odmienne.

*

Przedstawione wybrane opisy zaburzeń psychicznych zaczerpnięte 
z literatury alpinistycznej, nie zawsze mogą być podstawą do ich kliniczne

21 Pujante Conesa J.A.: No vi dioses en la Cima d e l Everest. Editorial Juventud, S.A., Bar
celona 1994, s. 347-355.

22 Arzy S., Idei M., Landis T., Blankę O.: Why revelations have o ccu red  on mountains? 
Linking m ystica l experiences a n d  cogn itive neuroscience. Medical Hypothesis, 2005, 65:
841-843.

49



go nozologicznego zaszeregowania. Mimo że nie używano w nich termi
nów psychopatologicznych, zaskakują trafnością i wnikliwością obserwacji 
i umiejętności werbalizowania przeżyć wewnętrznych. Wprowadzają nas 
w bogatą tematykę fenomenów psychologicznych i psychopatologicznych 
w chorobie górskiej. Wskazują też na to, że dolegliwości doznawane na du
żych wysokościach mogą się utrzymywać przez długi czas po zakończeniu 
wyprawy. Uwzględniając te dane oraz własne obserwacje z przebywania 
na dużych wysokościach, zrealizowano projekt metodycznych badań nad 
możliwością powstawania trwałych uszkodzeń ośrodkowego układu ner
wowego23.

Zaburzenia psychiczne w przebiegu ostrej choroby górskiej, zwłasz
cza na poziomie psychotycznym, ograniczają możliwości krytycznej oceny 
istniejącego niebezpieczeństwa i prawdopodobnie w wielu przypadkach 
były bezpośrednią lub pośrednią przyczyną wypadków, także śmiertel
nych, podczas wspinaczek górskich24.

Utrata sił i patologiczna senność, to początek wysokościowego obrzęku mózgu 

P.S. Zdjęcia w tekście ze zbiorów Zdzisława J. Ryna

23 Ryn Z.: Układ n erw ow y a  wysokość. Zespół asten ii wysokogórskiej. Praca habilitacyjna, 
Akademia Medyczna im. M. Kopernika w Krakowie, 1977, mps 257 ss.

24 Ryn Z.: Zaburzen ia p sych iczn e a wypadki górskie. Informator Szkoleniowy Instruk
torów Taternictwa, Kraków, 1972, 1: 6-12; Huey R.B., Eguzkitza X.: Supplem enta l 
oxygen a n d  m oun ta in eer d ea th  rates on Everest andK 2 . JAMA, 2000, 248: 181.
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GORCE



Ferdynand Goetel

Tęsknota do gór

O moje modre, przeczyste potoki!
O tryskające wolności krynice!
O prądzie chłodny\ ożywczy, głęboki!
Kiedyż ZanurX£ rozpalone lice,
Kiedy umyję me %apiekłe oczy 
W błękitnej rózdze twych wodnych warkoczy.

Doliny moje! Cieniste doliny!
— O moje mroczne, %as%umione bory!
Smreku na skale samotny, jedyny!
Kiedyż wędrowiec znużony i chory 
Przyjdę wypłakać od ludzi z daleka 
Ł%y niewidziane nigdy pr^fZ człowieka.

O szęzyty moje, dumne moje szęzyty!
O mgieł złocistych nieprzejrzane morze!
O słońc zachody i jutrzenki świty!
KiedyżprZfd wami duszę swą rozłożę.,
Kiedyżprzęd wieków niezmiennym obliczem 
Przyznam się cicho, żem prochem i niczem.

[Wiersz z archiwum rodziny pisarza, opublikowany 
w: Walery Goetel Tatry. Wydawnictwo LTW 2009]
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W itold  N o w ic k i

W  gorczańskiej krainie

Gorce!
Z lotu ptaka jawiące się wyrazistą wyspą w otoce rozfalowanego, 

leśno-zielonego morza Beskidów.
Gorce!
Zapatrzone na wyspę Babiej Góry, na koroniaste Pieniny, a już 

szególnie na najwyższe wyniesienie Karpat -  strzeliste Tatry.
Gorce!
Kraina lasów, polan, mgieł, przez wiele wieków ziemia góralskiej 

nędzy, walki człowieka z naturą, kamienista, kopulasta, w roztoki, po
toki, paryje i wąwozy bogata -  mała ojczyzna średniowiecznego osadni
ctwa wołoskiego, podhalańskiego, sądecko-krakowskiego...

Gorce!
Uratowane dla przyszłości przez istniejące fragmenty ściśle chro

nionej przyrody, a w większej całości przez istnienie od 30. lat Gorczań
skiego Parku Narodowego.

*

Odkrywanie
Przez długi czas, gdyż właściwie jeszcze w ciągu XIX wieku, Gorce nie 
były odkryte, zatem ani rozpoznane naukowo, ani obszerniej opisane 
przez literaturę podróżniczą. Późno w ich głąb wkroczyli turyści, kra
joznawcy, literaci. Egzystowały jakby na uboczu, choć przecież nie były 
puste. Wokół ich zboczy, wspartych o brzegi Dunajca i Raby, rozsiadły się 
— liczne już w średniowieczu — wsie, zamieszkałe przez różnej przynależ
ności etnicznej osadników (od Podhalan po rumuńskiej prowenencji wo- 
łochów ), których głównym zajęciem było pasterstwo. Ono wyznaczało
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charakter gospodarowania w Gorcach; karczowania tego fragmentu kar
packiej puszczy pod prymitywne rolnictwo, a w wyższych partiach tych 
gór pod łąki zwane polanami. Najprawdopodobniej nazwa Gorce wzięła 
się od czasu pierwszych w XIII wieku karczunków, połączonych z „gorze- 
lą”, czyli wypalaniem pni, spaleniem konarów i gałęzi, zatem czynienia 
„pogorzeliska”, szykowanego na pastwiska i łąki kośne.

Zapewne pierwszymi wędrowcami po gorczańskich grzbietach byli 
właściciele okolicznych dworów, zwłaszcza ci z pasją myśliwską, jako że 
Gorce były bogate w dzikiego zwierza. Za panami, na wycieczki szli ich 
goście — niekiedy znane i uczone osobistości. Inni, spiesząc ku Tatrom, 
podróżowali traktem wzdłuż okolalającego Gorce Dunajca, przez Tylma- 
nową, Krościenko i Czorsztyn.

W  1793 roku w Rabie (w drodze do Wieliczki) zatrzymał się angiel
ski podróżnik, badacz Tatr Robert Townson, zaś w Koninie i Szczawie w 
1794 Baltazar Hacąuet -  francuzki lekarz, wybitny badacz Alp i Karpat.

W  1803 roku był w Rabce i Nowym Targu (a ponoć także w Ło
pusznej) Stanisław Staszic, który „z gór Gorzeć i Grapy” wykonał szkic 
panoramy Tatr, rytowany następnie przez Z. Vogla i zamieszczony w księ
dze staszicowskiej „O ziemiorodztwie...” (1815).

Jesienią 1834 roku -  w towarzystwie kilku osób — wyruszył ku Ta
trom z Kleczy Górnej koło Wadowic, poeta i geograf Wincenty Pol. Go
ście zatrzymali się na nocleg w gorczańskiej karczmie znajdującej się przy 
gościńcu u podnóża Piątkowej. Nazajutrz poecie przedstawił się wspa
niały widok: „Jednostajnym całunem śniegu okryta leżała Nowotarska 
Dolina u stóp naszych -  a za nią wznosiły się Tatry, całe na jeden rzut 
oka widoczne, owiane puchami śniegu i paliły się całe w różowym świetle 
zimowego wschodu!”.

O Gorce Pol otarł się powtórnie rok później, udając się na objazd 
wokół Tatr z Nowego Targu w kierunku Czorsztyna i Niedzicy.

Aliści na tytuł pioniera, odkrywającego Gorce od wewnątrz, za
służył sobie dopiero romantyczny poeta, konspirator i uczestnik powsta
nia listopadowego Seweryn Goszczyński. W  1832 roku przez pół roku 
przebywał w dworze Tetmajerów w Łopusznej, skąd robił wycieczki 
w głąb Gorców. Jego ulubiona trasa na Turbacz prowadziła przez Wysznią 
i Kiczorę.. .Współcześnie jest to szlak czarny (imienia S. Goszczyńskiego), 
prowadzący z północnego krańca Łopusznej w obręb GPN przez polanę 
Wysznią, Janówki i Zielenicę, obok Pucołowskiego Stawku -  jedynego 
jeziorka stałego w Gorcach. Legenda powiada, że ze stawku ongiś wy
chodziły dusze skazańców wieszanych na Szubienicznym Wierchu koło 
Czorsztyna, skąd wędrowały przez Halę Długą na Czoło Turbacza, by 
gromadzić się przy „diabelskim kamieniu”.
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Chociaż nazwa Gorce (w formie: Gorcz) pojawia się w dokumentach 
już w XIII wieku, to w potoczny obieg weszła późno. Po raz pierwszy 
w druku pojawiła się w pismach Staszica w 1810 roku, u Ludwika Zejszne- 
ra w 1841, a w 1850 u Wincentego Pola. W  swoim „Dzienniku podróży 
do Tatrów” (1852) Goszczyński nazywał Gorce „górami Łopusznej” i tak 
je opisywał:

„Góry Łopusznej składają się z licznych garbów mniej ostrych lub 
krągłych, lub płaskich, między którymi snują sie doliny, parowy, wąwozy, 
mniej więcej głębokie, jedne bezwodne, inne ożywione potokami; przez 
nie tworzą się oddzielne wzgórza, czyli szczyty (...). Ogół ich, jako mający 
szczyty różnej wysokości, układa się w stopnie i tworzy niejako amfite
atr, którego częścią najdalszą i najwyższą są Kluczki. Różne są oblicza 
tych szczytów, niektóre dzikie nagimi skałami, jak na przykład Turni- 
ska, inne przeciwnie, odkryte, wesołe, ożywione źródłem lub jeziorskiem, 
jak na przykład Wyżnia. (...) Niektóre polany, zwłaszcza w położeniach 
niższych i w sąsiedztwie wód, nie ustępują najładniejszym łąkom; taka 
bujnośc traw i obfitość kwiatów”.

Zachwycała poetę dzikość i nieprzystępność tutejszych borów, przy
pominających swą nieprzebytą gęstwą mury warowni:

„Trafiłem nieraz na takie miejsca -  zapisał Goszczyński w dzienniku 
-  że jest zupełnym niepodobieństwem przedrzeć się głębiej, przebić tę sieć 
żyjącą drzew, głazów, roślin, które ci zewsząd zastępują jak wał warowni”.

Potwierdzeniem, że nazwa Gorców nie była szerzej znaną, zaświad
cza rękopis, pisany w latach 1891-1899 przez rysownika i etnografa Sta
nisława Cerchę: „Łopuszna -  wieś w powiecie nowotarskim”), w któ
rym nazwa Gorce nie występuje, jest natomiast określenie: „pasmo gór 
Łopuszna” z wymienieniem nazw szeregu szczytów gorczańskich. Ba, 
nawet w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku nazwa Gorce nie była 
w obiegu. Na przykład pod rokiem 1911 proboszcz Łopusznej, ks. Michał 
Królikowski w rękopiśmiennej „Kronice parafii Łopuszna” nazywa Gorce 
Karpatami.

W  1840 roku otoczenie Lepietnicy zwiedzał poeta L. Kamiński, zaś 
okolice od Nowego Targu po Czorsztyn przewędrował wybitny, jak na 
tamten czas, geolog, badacz Tatr Ludwik Zejszner. Z kolei w 1848 przez 
jakiś czas w gorczańskich wsiach Klikuszowej i w dworze w Harklowej, 
należącym do Krobickich, przemieszkiwał Teodor Tripplin -  dzielny 
uczestnik powstania listopadowego, niezmordowany obieżyświat, autor 
licznych książek podróżniczych, autor Wycieczek p o  stokach galicyjskich 
i węgierskich Tatrów (1855).

W  roku 1849 bawili w Łopusznej Józef Łepkowski i Józef Jerzma
nowski. Stąd robili wycieczki w górskie okolice, także w Tatry. Swe wra-
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żenią pomieścili na łamach „Biblioteki Warszawskiej” (1850) pt. Ułamki 
z podróży archeologicznej p o  Galicji, odbytej w  r. 1849.

W  latach 60. XIX wieku między Lubaniem a Turbaczem zbierał 
rośliny wybitny botanik prof. Feliks Berdau -  znawca flory Tatr, autor 
wielkiego dzieła: Flory Tatr, Pienin i Beskidu Zachodniego (1890). Inny 
botanik, Eustachy Wołoszczak, badał florę w głębi Gore przez sierpień 
1895 rok. Wcześniej, pod koniec lat 80., pasmo Lubania poznał geograf, 
przyrodnik i etnograf Bronisław Gustawicz -  dobry znawca Tatr i Pienin. 
Co ciekawe, jest on autorem pierwszego szczegółowego hasła opisującego 
Gorce -  pomieszczonego w II tomie Słownika geograficznego Królestwa 
Polskiego.. 1881). Jednakże hasło to brzmi nie „Gorce”, lecz „Górce”. 
Według autora nazwa „Górce” jest prowenencji ludowej o zabarwieniu 
ironicznym i wzięła się z przeciwstawienia potężnych gór Tatr do niewiel
kich „górecków”, jakimi jest masyw między Rabą a Dunajcem i Popra
dem -  jako „część działu gór beskidzkich”. Co więcej, podkreślił on, iż 
owe „Górce” nie noszą „żadnego ogólnego miana” . Widać stąd, że cho
ciaż historycznie owe miano istniało, to przecież nie funkcjonowało -  jak 
wskazują wymienione przykłady -  w powszechniejszym obiegu.

W  opisywanym czasie gościńcem z Zabrzeża do Krościenka kurso
wały trzy razy dziennie pocztowe powozy. Coraz liczniejsi goście i kura
cjusze chętnie uczestniczyli w wycieczkach w Gorce, głównie na Lubań 
i do Czorsztyna. Bywało, że wycieczkowicze noclegowali na Lubaniu w 
szopie na siano, aby o poranku doświadczyć słynnych wschodów słońca.

Rozpoznanie
Aliści prawdziwie turystyczne rozpoznanie i szersze zainteresowanie Gor
cami miało miejsce dopiero w przededniu I wojny światowej, a to dzięki 
dwom osobom, młodopolskiemu poecie i pisarzowi Władysławowi Or
kanowi i zasłużonemu pionierowi, propagatorowi turystyki beskidzkiej 
Kazimierzowi Sosnowskiemu.

Dla Orkana Gorce były ziemią rodzinną. Urodził się, wychował, 
spędził prawie całe swoje dorosłe życie w Porębie Wielkiej. Profesor lite
ratury polskiej Julian Krzyżanowski nazwał go „pieśniarzem krainy kęp 
i wiecznej nędzy”. A bo też takie było egzystowanie gorczańskich górali. 
Sam Orkan wyrósł w biedzie; jako pisarz niósł o niej prawdę w swoich 
wierszach, nowelach, powieściach, dramatach. Ale jednocześnie w swej 
twórczości rozsławił piękno i puszczańską urokliwość Gorców -  jak nikt 
przed nim, ani po nim. Jego znana powieść W Roztokach zaczyna sie od 
słów: „Naprzeciw Tatr, między doliną nowotarską a wężowatą kotliną
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Raby wspięło się gniazdo dzikich Gorców. Od romantycznych Pienin 
odciął je wartki Kamieniecki potok, a od spiskiej krainy odgraniczył je 
falami bystry Dunajec. Samotnie stoją nad wzgórzami. A wyżej jeszcze 
nosi głowę ociec ich rodu, zasępiony Turbacz”.

W  tym samym czasie propagatorem walorów turystyczno-krajo
znawczych po opisywanym masywie górskim był działacz PTT, organiza
tor turystki beskidzkiej Kazimierz Sosnowski. Jemu zawdzięczamy — nie 
pozbawiony walorów literackich -  pierwszy obszerny opis krajoznawczy 
Gorców, opublikowany w 1912 roku na łamach XXXIII tomu „Pamięt
nika Towarzystwa Tatrzańskiego”. Przyrównał w nim to górskie pasmo, 
jakże trafnie, do rozgwiazdy. Pisał: „Całokształt Gorców ma podobień
stwo do rozgwiazdy; najwyższe ich wzniesienie i środek stanowi Turbacz, 
od którego we wszystkich kierunkach rozbiegają się krótsze i dłuższe ra
miona”.

Był Sosnowski inicjatorem założenia Oddziału TT „Gorce” w No
wym Targu oraz nowosądeckiego Oddziału „Beskid” Towarzystwa Ta
trzańskiego. Poprzez swą działalność otworzyły one gorczańską krainę dla 
turystyki pieszej i narciarskiej. Sam Sosnowski chętnie prowadził w te 
góry wycieczkowiczów, dając im nadto pomocny, pionierski Przewodnik 
p o  Beskidzie Zachodnim i Pieninach (1914), w którym 35 stron poświęco
nych było Gorcom. Zwracał szczególną uwagę na tę właściwość, że są one 
-  jak żadne inne pasma górskie w Polsce -  wyjątkowo szeroką platformą 
widokową. Pisał we wspomnianym szkicu:

„Najpiękniejsze widoki roztaczają się ze wspomnianych hal grzbie
towych, a z powodu zmiany wzniesień, z powodu przesuwania się wier
chów przed wzrokiem idącego, zmieniają się one nieustannie, nikną, by 
w szerszym ukazać się zakresie, lub by miejsca nowym ustąpić. Z Gorców 
można widzieć dokładnie długi pas Karpat, od Babiej Góry po Sącz, Pie
niny z Czorsztynem, wielki obszar Spiżu z Niedzicą, całe Podhale, a nade 
wszystko Tatry, które w całym ich ogromie i rozciągłości można stąd do
kładnie jednym rzutem oka ogarnąć”.

Po zakończeniu wojny, do 1949 roku, Gorce nie przyciągały tury
stów. Działała tu -  siejąc strach na całe Podhale -  antykomunistyczna 
partyzantka Józefa Kurasia „Ognia”. Dopiero po jej zlikwidowaniu i ot
warciu nowego schroniska na Turbaczu, pojawili się miłośnicy gór. Przy
szedł im z pomocą zasłużony działacz turystyczny Józef Nyka, wydając 
w 1959 roku (kolejne wydania: 1965, 1974) obszerny, rzetelnie opraco
wany przewodnik pt. Gorce, na którym miłości do gorczańskiej krainy 
uczyły się kolejne pokolenia. Dopiero te najmłodsze doczekały się opraco
wań nowych, by tylko wspomnieć przewodniki: A. Matuszczyka Gorce.
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Przewodnik (1997), S. Figla Gorce. Przewodnik turystyczny (2001), czy 
zbiorowe wydanie przewodnika Gorce. Przewodnik dla prawdziwego tury
sty który ukazał się w 2004 r. Wydawnictwie „Rewasz”. Warto też polecić 
książkę J. Wyznakiewicza pt. Wędrówka przez Gorce, P ieniny i Beskid Są
decki (1989).

Turystyczne zagospodarowanie
Dla turystycznego zagospodarowania Gore potrzebne były schroniska 
i oznakowane szlaki turystyczne. Pierwszy został wyznaczony już w 1912 
roku z Krościenka na Lubań, następne wyznakowano w okresie między
wojennym. Sam Sosnowski prowadził prace znakarskie w Gorcach w la
tach 1925-1927.

Zanim pojawiły się schroniska gorczańskie, turyści nocowali na 
Lubaniu w szopie na siano, na Turbaczu w szałasie bacy Filasa, a kogo 
nadwieczór zastał w drodze, rozglądał się za najbliższym szałasem lub ba
cówką.

Pierwsze, drewniane schronisko Polskiego Towarzystwa Tatrzań
skiego (z inicjatywy nowotarskiego Oddziału „Gorce”), o całkiej zgrabnej, 
podhalańskiej architekturze(według projektu znanego architekta zako
piańskiego Karola Stryjeńskiego), zostało oddane do użytku w 1925 roku 
na polanie Wisielakówce pod Turbaczem. Jego inicjatorem był Kazimierz 
Sosnowski. Przykładem, jak było ono przydatne i popularne, niech świad
czą dane tylko za 1931 roku, kiedy w schronisku przebywało 21 wycieczek

Pierwsze schronisko gorczańskie zbudowane przez PTT 
na polanie Wisielakówce pod Turbaczem. Rys. z przewodnika „Gorce” (1965 r.) Józefa Nyki
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oraz 2460 turystów indywidualnych. Niestety, w połowie grudnia 1933 
roku podpalili je nieznani sprawcy. Spłonęło doszczętnie.

Dwa kolejne schroniska powstały na Starych Wierchach (w 1933 r.) 
oraz na Lubaniu (w 1939 r.). Żadne z nich nie przetrwało drugiej wojny 
światowej.

Mówiąc o gorczańskiej bazie noclegowej należy mieć także na uwa
dze dobrze rozwiniętą już w okresie międzywojennym sieć stacji tury
stycznych (PTT i Towarzystwa Krzewienia Narciarstwa), usytuowanych 
w gorczańskich wsiach i miasteczkach. Dotarcie do nich ułatwiała od 
1926 roku komunikacja autobusowa na trasie Nowy Targ -  Czorsztyn 
— Krościenko — Zabrzeż.

Po utracie schroniska na Wisielakówce, pilnym zadaniem dla no
wotarskiego PTT stała się budowa dużego, murowanego obiektu tury
stycznego, zlokalizowanego na Turbaczu -  w górnym skraju Hali Dłu
giej. Prace nad zaawansowaną już budową, z murami podciągniętymi do 
trzeciego piętra, przerwał wybuch wojny. Niemniej dolna część schroni
ska już wtedy była w użytkowaniu (40 miejsc noclegowych), jak i barak 
gospodarczy (35 miejsc noclegowych). W praktyce jednak budynek nie 
tyle służył nielicznym turystom, co ruchowi oporu i partyzantce gorczań
skiej, głównie jako punkt kontaktowy, kurierski i przerzutowy polskich 
oficerów na Węgry. Nic dziwnego, że Niemcy chcieli obiekt zlikwidować. 
Zorganizowali obławę, wyparli partyzantów, zajęli schronisko w 1942 
roku. W  listopadzie 1943 roku wybuchł pożar, budynek spłonął. Kto był

Schronisko na Turbaczu. Fot. Maciej Woźniak
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sprawcą podpalenia, Niemcy czy partyzanci do dziś nie wyjaśniono. Ku 
pamięci należy dodać, że kierowniczka schroniska Alina Batkiewicz z Ko- 
wańca została przez Niemców aresztowana i wywieziona do Oświęcimia. 
Jej pomocnicę, powszechnie łubianą Albinę Białoń, Niemcy zastrzelili na 
Hali Długiej. Miejsce to upamiętnia żelazny krzyż.

Odbudowę istniejącego obecnie schroniska na Turbaczu, zaprojek
towanego przez architektkę Annę Górską (notabene autorkę projektów 
także schronisk w dolinach Chochołowskiej i Kościeliskiej) -  podjęło 
PTTK w 1953 roku. Obiekt oddano do użytku w pięć lat później. Oka
zały kamienny obiekt, o dwóch prostopadłych skrzydłach z arkadowym 
wejściem i strzelistym dachem z mansardami, kryty gontem, posiada 
110 miejsc noclegowych z jadalnią (całodzienne wyżywienie), świetlicą, 
kawiarnią, suszarnią, przechowalnią nart, nawet sauną. W  schronisku 
działa Grupa Podhalańska GOPR. Obok, w cieniu świerków, znajduje się 
niewielki budynek drewniany Gorczańskiego Ośrodka Kultury i Turysty
ki Górskiej, ze stałą ekspozycją poświęconą historii turystyki w Gorcach. 
Nie trzeba dodawać, że ze schroniska roztaczają się malownicze widoki na 
pagórzastą przestrzeń Podhala, Pieniny i na wspaniałą panoramę Tatr.

Rozgwiazdę Gorców zwieńcza Turbacz. Jest on centralnym zwor
nikiem dla ośmiu ścieżek turystycznych. Z niego zbiegają szlaki znako
wane: czerwony (tzw. Główny Szlak Beskidzki) przez pasmo Lubania do 
Krościenka; czerwony (Główny Szlak Beskidzki) przez Obidowiec, Stare 
Wierchy, Maciejową do Rabki-Zdroju; niebieski do Łopusznej; niebieski 
przez Suchy Groń do Poręby Wielkiej (Koninek); zielony przez Turbaczyk, 
obok „Orkanówki” do Niedźwiedzia; zielony (wyróżniający się wspania
łymi widokami) przez Bukowinę Waksmundzką i Kowaniec do Nowego 
Targu; żółty przez Kudłoń do Lubomierza; żółty przez Bukowinę Miejską 
do Nowego Targu.

Oczywiście, jest to tylko cząstka wyznakowanych szlaków gorczań
skich, prowadzących ze szczytu Turbacza do najbliższych miejscowości 
położonych u podnóża tych gór. Szereg innych biegnie grzbietami roz
członkowanych masywów, na krańce Gorców i dalej w wyspowy Beskid 
Zachodni.

Główne szlaki w Gorcach wyznakowane zostały ongiś przez Polskie 
Towarzystwa Tatrzańskie, uzupełnione po 1950 roku przez Polskie To
warzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Obok nich są wyznakowane szlaki 
Gorczańskiego Parku Narodowego piesze, rowerowe, konne, tudzież ścież
ki dydaktyczne. Do tego dochodzą ścieżki gminne oraz dukty leśne. Aby 
się w tym nadmiarze dobrodziejstwa nie pogubić, dobrze jest przed wę
drówką zaopatrzyć się w księgarniach w dobrą mapę i przewodnik.
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Osadnictwo
Najstarsze s'lady zamieszkiwania ludzi na obrzeżach Gorców sięgają epoki 
kamiennej, a późniejsze z okresu kultury łużyckiej (1200-400 lat p.n.e.). 
Resztki grodzisk z okresu halsztackiego (600-400 lat p.n.e.) odkryli ar
cheolodzy na przykład u ujścia Kamienicy do Dunajca.

Przez całe średniowiecze Bieszczady, Beskidy i Podtatrze porastała 
dzika, niedostępna puszcza karpacka -  ujarzmiana z wolna od XIII wieku 
przez człowieka, który powoli, w ramach procesów osiedleńczych, wdzie
rał się w doliny i zbocza zalesionych gór.

Kolonizacja i zagospodarowanie południowych rubieży ziemi są
deckiej — zatem także Gorców i Pienin -  trwały od drugiej połowy XIII 
wieku, i miały związek z działalnością klasztoru starosądeckich klarysek, 
ufundowanego w 1280 roku przez księżnę Kingę. Akcję zasiedleńczą po 
zachodniej stronie Gorców prowadzili cystersi z Ludźmierza. Nękani 
przez zbójników, przenieśli się po pewnym czasie do Szczyrzyca, ale dobra 
ludźmierskie zachowali.

Z inicjatywy wymienionych zakonów do końca XIII wieku powsta
ła większość istniejących po dziś dzień miejscowości. Dla bezpieczeństwa 
osad i mieszkańców klaryski zbudowały zamek zwany Wroninem. Wa
rownię tę przejął Kazimierz Wielki; poddał ją przebudowie i zmienił na
zwę na Czorsztyn. Zamek spełniał ważną funkcję w systemie obronnym 
południowych granic królestwa polskiego. Dodatkowo ochraniał komo
rę celną umiejscowioną przy trakcie prowadzącym na Węgry. Do końca 
XVIII wieku w zamku rezydował urzędnik państwowy: starosta niegro- 
dowy, którego władzy podlegały okoliczne wsie.

Pierwszą osadą gorczańską był bodajże Nowy Targ. Jest o nim 
wzmianka pod rokiem 1233. Pewnie został zniszczony podczas trzeciego 
najazdu Tatarów (w 1287 r.) na te ziemie. Kolejnymi osadami na omawia
nych terenach były Kluszkowce (1307 r.), Maniowy (1326 r.), Grywałd 
(1330 r.), Dębno, Harklowa oraz Szlembark (1325 lub 1335 r.), Kamienica 
(1334 r.), Tylmanowa (1336 r.), Rabka (1364 r.). Na rok 1348 przypadła 
lokacja Krościenka.

Niemały wpływ na rozwój osadnictwa w całych Beskidach, zatem 
i w Gorcach, miało pasterstwo wołoskie. Wędrujący w poszukiwaniu do
brych pastwisk z Bałkanów przez Karpaty ze stadami kóz i owiec Woło
si, dotarli całkiem licznie na tereny Małopolski w ciągu XIV wieku. Na 
Sądecczyznę pierwsi Wołosi przybyli w roku 1406. Przywilej lokacyjny 
na prawie wołoskim Ochotnicy z 1416 roku (osadźca nazywał się Dawid 
Wołoch) wskazuje, iż była to wieś o wołoskim charakterze gospodarki.

Wszyscy osiedleńcy beskidzcy, żyjący w niezmiernie trudnych wa
runkach dzikiej przyrody, musieli ją ujarzmiać dla swych celów gospodar
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czych i egzystencjalnych. A droga była jedna: wydzierania dzikiej puszczy 
karpackiej połaci ziemi w drodze karczunku lasów i wypalania pni, ko
rzeni, zakrzaczeń i chaszczy. Każde łagodniejsze górskie zbocze czy górską 
płaśnię po wykarczowaniu zamieniano na kośne łąki i pasterskie polany. 
W  ten sposób człowiek wdzierał się w głąb Beskidów. Na gorczańskich 
obrzeżach, łagodnych stokach, naddunajeckich równinach po karczunku 
zakładano pola orne i łąki. Z czasem doszło do nadmiernej, rabunkowej 
gospodarki leśnej. Lasom beskidzkim groziła zagłada. Należało podjąć 
kroki zapobiegawcze... Łagodność konfiguracji terenowej Gorców szcze
gólnie narażała to pasmo na gospodarcze przekształcenia i wynikłe stąd 
szkody dla pierwotnej przyrody. Wołosi, którzy zasymilowali się z miej
scową ludnością, wprowadzając w Gorce nadmierne stada owiec i kóz, 
karczując i wypalając lasy pod wypas i uprawy, wyraźnie naruszyli, we
spół z polską ludnością góralską, naturalną zasobność przyrody. Z chwilą 
powstania wielkiej własności ziemskiej, kiedy to starostwem nowotarskim 
rządzili Ratułdowie, w XVI wieku Pieniążkowie, zaś po północnej stro
nie Gorców Lubomirscy -  rozpoczął się proces uprzemysłowienia tych 
terenów. Na stokach Turbacza stały piece do wypalania węgla drzewnego 
i pędzenia smoły. Nazwa Hucisko w Koninkach poświadcza, że było to 
miejsce dawnej huty żelaza.

Trudne warunki fizjograficzne niezbyt sprzyjały rolnictwu, nato
miast nie przeszkadzały gospodarce pasterskiej. Mimo to w XVI i XVII 
wieku powstawały na obrzeżu Gorców folwarki, a wraz z nimi ukształ
towała się gospodarka oparta na pańszczyźnie. Budziło to wśród dotąd 
w miarę wolnych górali niezadowolenie, prowadzące do buntów i otwar
tych bitew. W  XVII wieku szczególnymi okrucieństwami zapisały się rzą
dy Komorowskich w starostwie nowotarskim. Nie wiele lepiej pod tym 
względem działo się w starostwie czorsztyńskim, którym żelazną ręką 
rządzili Baranowscy.

Wszystkie powyższe czynniki — pasterstwo, karczunki lasów, hutni
ctwo, gospodarka folwarczna, kradzieże drzewa, rabunkowy wyrąb drzew 
na przerób tartaczny i handel -  doprowadziły w ciągu XVIII wieku do de
gradacji puszczy karpackiej w całej Galicji, zatem także w obrębie Gorców.

Lasy czekały na ratunek...

Na ratunek gorczańskim lasom
Po I rozbiorze Polski (1772 r.) południowa część Rzeczypospolitej weszła 
w skład nowo utworzonej przez Austrię prowincji pod nazwą Królestwa 
Galicji i Lodomerii — zwanego potocznie Galicją. W  jej władzach pań
stwowych zasiadali zarówno urzędnicy austriaccy, jak i polscy, ze szcze-
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golnie wpływową polską arystokracją, posiadającą na tych terenach swoje 
majątki, by tylko wspomnieć Dzieduszyckich, Potockich czy Wodzickich. 
Wiele pożytecznych reform i ustaw weszło w życie właśnie dzięki inicjaty
wom Polaków. Dotyczyło to także ochrony przyrody.

W  1782 roku ukazał się tzw. patent O ważności i użytku lasów, który 
miał powstrzymać właścicieli przed dewastacją lasów, skłonić do zapro
wadzenia w lasach gospodarki racjonalnej. W  1827 roku Homolacsowie, 
właściciele „państwa zakopiańskiego” — chociaż sami niemało przyczynili 
się do wyniszczenia lasów tatrzańskich -  wydali zarządzenie dotyczące 
ochrony drzewostanów, zakazujące gromadom z Waksmundu i Ostrowska 
pasienia w lesie kóz oraz trzymania ich na polanach i w szałasach podczas 
zimy, pod karą odstrzału. W latach międzywojennych Ministerstwo Rol
nictwa zakazało zakładania na polanach gorczańskich sezonowych go
spodarstw owczarskich (bacówek) ze względu na wyrządzane przez owce 
wielkie szkody w lasach. Największe zniszczenia lasów gorczańskich przy
padło na XIX wiek, kiedy to dla celów handlowych masowo wycinano 
w Gorcach duże połacie pierwotnych borów -  resztki niegdysiejszej pol
skiej części puszczy karpackiej.

Nowoczesna ochrona przyrody Gorców zaczęła się w 1927 roku od 
utworzenia rezerwatu w lasach Ludwika hr. Wodzickiego. Inicjatorem tego 
pionierskiego przedsięwzięcia był zarządca dóbr Wodzickich, członek Pań
stwowej Rady Ochrony Przyrody Adam Starzeński. Wspierał go wybitny 
leśnik Tadeusz Swierz-Zaleski oraz prof. Władysław Szafer. Rezerwat ten, 
o powierzchni 120 ha, nazwany imieniem Władysława Orkana, był dru
gim w polskich Karpatach prywatnym rezerwatem leśnym. W latach trzy
dziestych został powiększony do 200, a w 1964 do 319 hektarów.

W  1935 roku, na południowych stokach Lubania, powstał rezer
wat „Modrzewie” o powierzchni 10. hektarów. W 1950 roku w dolinie 
Łopusznej utworzono „Gorczański Rezerwat Żubra”. Niestety, wskutek 
stosowania niewłaściwych szczepionek i wybuchłej pryszczycy w trzy 
lata później padło całe żubrze stado (8 sztuk). Niemniej teren ten w 1970 
roku objęty został ochroną, jako rezerwat „Dolina Łopusznej”. Zajmuje 
on obecnie powierzchnię 185 hektarów. W 1979 powstał leśny rezerwat 
„Gorce” o powierzchni 1917 ha; łączy się on w jeden zwarty kompleks 
(wraz z rezerwatami: „Dolina Łopusznej” i „Turbacz”) o całkowitej po
wierzchni 2422 hektary. Tereny gorczańskie objęte ścisłą ochroną w cało
ści zajmują powierzchnię 3 611 ha, z czego 3 596 ha stanowią lasy.
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Park narodowy
W  latach dwudziestych kom
pleksowe badania leśno-fizjo- 
graficzne w Gorcach przepro
wadził prof. Stefan Jarosz. To 
on podsunął hr. Ludwikowi 
Wodzickiemu z Poręby Wiel
kiej pomysł utworzenia rezer
watu, pierwszego, jaki powstał 
w Gorcach, a w 1954 roku wy
sunął projekt -  z planem granic 
i zasięgu powierzchni -  utworze
nia Gorczańskiego Parku Naro
dowego. Trzeba było jednakże 
czekać jeszcze ćwierć wieku, aby 
idę parku przeistoczyć w dzieło.

Gorczański Park Naro
dowy został ustanowiony roz
porządzeniem Rady Ministrów 
z 8 sierpnia 1980 roku. Od 
stycznia następnego roku roz

począł swą działalność. Jego pierwszym dyrektorem został jeden z naj
bardziej wytrwałych orędowników utworzenia GPN, jego projektodawca, 
współzałożyciel i wieloletni gospodarz mgr inż. Jerzy Honowski. Warto 
przypomnieć bodaj w kilku zdaniach postać tego zasłużonego leśnika, 
obrońcy przyrody beskidzkiej i gorczańsakiej.

Urodził się w Poznaniu 20 lutego 1929 roku. Od najmłodszych lat 
wychowywał się u dziadków w Zakopanem, gdzie w 1948 roku zdał ma
turę. Studiował na wydziale leśnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzy
skując w 1953 roku tytuły magistra nauk agrotechnicznych i inżyniera 
leśnictwa. Mając nakaz pracy, rozpoczął ją na Dolnym Śląsku w nad
leśnictwie Bielawa. Po roku udało mu się wrócić do Zakopanego, gdzie 
w tutejszym nadleśnictwie został referentem leśnictwa. Wnet awansował 
na stanowisko adiunkta w Nadleśnictwie Myślenice, aby w dalszych latach 
pracować na stanowisku nadleśniczego w nadleśnictwach Kamienica i Li
manowa. W  wieku 60 lat, z dniem 1 stycznia 1981 r., powołany został na 
stanowisko dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego. Był nim przez 
jedenaście lat (do czerwca 1991 r.). Zasłużył się szczególnie dla ochro
ny lasów gorczańskich. Ostatnie trzy lata przed emeryturą przepracował 
w Zespole Ochrony Lasów w Krakowie. Należy dodać, że w młodości 
Jerzy Honowski należał do czołówki polskich taterników i alpinistów.
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Gorczański Park Narodowy nie jest przestrzennie wielki, zajmuje 
zaledwie 13 procent powierzchni Gorców, co w przeliczeniu daje obecnie 
powierzchnię 70 029, 85 ha -  zdecydowanie leśną. Zaledwie pięć procent 
parku to ziemia orna i inne użytki. Tereny objęte ścisłą ochroną zajmują 
powierzchnię 2850 hektarów.

Znaczna część lasów GPN przekracza wiek stu lat. W drzewosta
nach dominują świerk, buk i jodła, zaś w domieszce występują modrzew, 
jawor, wiąz górski, jesion i olsza szara.

Gorczański Park Narodowy obejmuje centralną i północno-wschod- 
nią część pasma Gorców. W  jego granicach znajdują się najwyższe szczy
ty: Turbacz (1314 m), Jaworzyna Kamienicka (1288 m), Kiczora (1282 
m), Kudłoń (1279 m), Czoło Turbacza (1258 m) i Gore Kamienicki (1228 
m). Gorce mają bogatą sieć hydrograficzną. Liczne źródliska (zwłaszcza 
z masywu Turbacza) dają początek potokom, których wody zasilają Du
najec i Rabę, a na Rabie zbiornik wody pitnej dla Krakowa „Raba II”.

Wartości przyrodnicze parku zabezpiecza otulina, która zajmuje 
16 647 hektarów. Nie oznacza to, że park nie jest narażony na procesy de- 
gradacyjne. Przeciwnie, zagrożeń jest sporo, by tylko wymienić: nadmier
ną rozbudowę letniskową wsi gorczańskich, co prowadzi do degradacji 
środowiska na obrzeżach Gorców; w miesiącach wakacyjnych turystyczne 
ich przegęszczenie, zwłaszcza w obrębie GPN i Turbacza; zanik pasterstwa 
rzutujący na niekorzystną przebudowę szaty roślinnej na polanach (zara
stanie krzakami, chwastami, drzewostanem); zanieczyszczenie wód w po

w id o k  ze stoków góry Chabówka (705 m) na dolinę potoku Koninki; w  dali główny grzbiet 
Gorców z Turbaczem (13 10  m). Fot. J. Tomasiewicz.
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tokach; po części nadmiar różnego typu ścieżek turystycznych (pieszych, 
rowerowych, konnych); wyniszczanie lasów przez szkodniki; nadmierny 
wyrąb drzewostanów w lasach prywatnych, także i państwowych.

Natomiast główne cele GPN nie zmieniają się. Zgodnie ze statu
tem obejmują ochronę lasów i zespołów roślinności oraz przywracanie 
ich do pierwotnego stanu; zachowanie walorów krajobrazowych, ratowa
nie polan przed degradacją (zachowanie biologicznej różnorodności wraz 
z wartościami kulturowymi, jakimi są szałasy pasterskie); utrzymanie 
w obrębie parku kulturowego wypaśli owiec; hamowanie ekspansji bu
downictwa letniskowego szpecącego krajobraz. Generalnie chodzi o to, 
aby zachować w stanie jak najbardziej naturalnym -  dla nas i następnych 
pokoleń — przyrodę i krajobrazowe piękno tego wyspowego, gorczańskie
go skrawka Beskidów.

Przez szereg lat siedziba GPN mieściła się w Rzekach. W  1996 roku 
przeniesiona została do siedliska po byłym nadleśnictwie -  do zabytko
wego kompleksu podworskiego w Porębie Wielkiej. Jest to jednocześnie 
miejsce symbolicznie, bo związane z utworzeniem pierwszego rezerwatu 
w Gorcach, a przy tym rodzinne Władysława Orkana — niezrównanego 
piewcy gorczańskiej krainy.

Z  wielu stron wdzierają się „daczownicy” w  gorczańskie regle... Fot. Marian Hanik
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GORCE
w obiektywie Mariana Hanika

W idok na polanę Podskały
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t??

W idok na Tatry spod schroniska na Turbaczu

m  r s l l

Na zachodnim stoku Turbacza
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XXX lat Gorczańskiego 
Parku Narodowego

Z  J a n u s z e m  T o m a s i e w i c z e m , d y r e k t o r e m  P a r k u , 

r o z m a w i a  R e d a k c ja  „ P a m i ę t n i k a  PT T ”

Kiedy i w jakich okolicznościach zrodziła się idea GPN, kto był jej 
orędownikiem i przyczynił się do jej urzeczywistnienia?

Obecnie trudno dokładnie odtworzyć historię utworzenia parku na
rodowego w Gorcach. Pierwsza wzmianka o takich zamiarach pojawiła się 
w 1954 roku w książce Stefana Jarosza Krajobrazy Polski. Jest w niej nieco 
zaskakująca informacja o istnieniu Gorczańskiego Parku Narodowego, 
z podaniem, jaką część Gorców obejmuje. Warto wiedzieć, że docent 
S. Jarosz znał dobrze Gorce, bowiem w latach 30. XX wieku prowadził 
tutaj badania i dokładnie opisał gorczańskie lasy. Później, w latach 1945— 
1950, pełnił funkcję dyrektora Biura Ochrony Przyrody w ówczesnym 
Ministerstwie Leśnictwa, tym samym mógł tę ideę wdrażać w życie. Ko
lejną osobą propagującą ochronę gorczańskiej przyrody był prof. Zygmunt 
Czubiński. Przedstawił koncepcję utworzenia w Gorcach trzech rezerwa
tów leśnych -  „Turbacz”, „Dolina Łopusznej” i „Dolina Kamienicy”-  oraz 
powołania Beskidzkiego Parku Krajobrazowego im. „Władysława Orka- 
na”. W  przeciągu lat 60. i 70. XX wieku zamiary te się ziściły, bowiem 
w roku 1964 utworzono, a ściślej mówiąc reaktywowano na obszarze 
319 ha rezerwat „Turbacz” im. Władysława Orkana1. Kilka lat później 
-  w roku 1970 -.został ustanowiony rezerwat „Dolina Łopusznej”2.

1 Od roku 1927 w istniał w dobrach hrabiego Wodzickiego leśny rezerwat o powierzchni
114 (120) ha, obejmował grzbiet górski pomiędzy polanami Szałasisko a Czoło Turba
cza i źródliska potoku Turbacz.

2 W  latach 1950-1953 na obszarze powołanego rezerwatu istniał ośrodek hodowli żu
brów linii kaukaskiej, nazywany „Gorczańskim Rezerwatem Żubra”.
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Inicjatywa utworzenia parku narodowego była jednak nadal żywa, 
a wartości przyrodnicze terenu Gorców posiadały coraz lepszą dokumen
tację dzięki badaniom prowadzonym przez prof. Jana Kornasia i prof. 
Annę Medwecką-Kornaś, prof. Stefana Michalika, prof. Stanisława Li
sowskiego, prof. Stanisława Domańskiego, prof. Bolesława Rutkowskiego 
i wielu innych badaczy.

Z początkiem lat 70. XX wieku ówczesny konserwator przyrody wo
jewództwa krakowskiego Stanisław Smólski przedstawił propozycję utwo
rzenia Gorczańskiego Parku Narodowego o powierzchni ponad 13 000 ha. 
Podobny projekt opracował ówczesny nadleśniczy nadleśnictw Kamienica 
i Limanowa, a potem pierwszy dyrektor Parku Jerzy Honowski. Postu
lował on objęcie ochroną 9200 ha. W  1974 roku prof. Stefan Michalik 
opracował najbardziej kompletną dokumentację projektową, według której 
zakładał objęcie ochroną 6 720 ha centralnej części Gorców.

O ochronę gorczańskiej przyrody w formie parku narodowego za
biegały także organizacje społeczne, między innymi Polskie Towarzystwo 
Leśne, Liga Ochrony Przyrody oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno- 
Krajoznawcze. W  drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku działania na 
rzecz powołania GPN nabrały dynamiki. W roku 1976 Komitet Ochrony 
Przyrody i Jej Zasobów PAN uznał powołanie GPN za priorytetowe. Idei 
powstania parku zaczęły sprzyjać także ówczesne władze rządowe i po
lityczne województwa nowosądeckiego. W  dniu 19 kwietnia 1979 roku 
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego powołał rezerwat „Gorce” 
o powierzchni 1990,20 ha, który połączył dotychczasowe rezerwaty 
„Turbacz” i „Dolina Łopusznej” w jeden obszar ścisłej ochrony gorczań
skiej puszczy o powierzchni 2422,20 ha -  zbieżny z projektowanym za
sięgiem ochrony ścisłej w przyszłym Gorczańskim Parku Narodowym. 
W  następnym roku, 8 sierpnia 1980, wydane zostało Rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie utworzenia GPN. Na jego podstawie rozpoczął 
swoje istnienie z dniem 1 stycznia 1981 roku czternasty w Polsce i piąty 
w naszych Karpatach park narodowy w Gorcach o łącznej powierzchni 
5908,44 hektarów.

Jakie godne uwagi ochroniarskie przedsięwzięcia poczynili Pańscy 
poprzednicy, które warto przypomnieć?

Tworząc Gorczański Park Narodowy wybrano projekt zakładający 
najmniejszą jego powierzchnię, i w dodatku okrojony, stąd niebawem dy
rektor parku Jerzy Honowski, członkowie Rady Naukowej Parku i inni 
przyrodnicy podjęli zabiegi o jego powiększenie. Planowano włączenie 
części doliny Olszowego Potoku i potoku Poręba, które nie były objęte 
ochroną. Starania te uwieńczone zostały sukcesem, bowiem w roku 1988
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decyzją Ministra Rolnictwa,
Leśnictwa i Gospodarki Żyw
nościowej przekazano w zarząd 
Parku 805 ha lasów, między 
innymi wyżej wymienione te
reny. W  połowie lat osiemdzie
siątych rozpoczęto wykupy 
enklaw prywatnej własności 
(polan reglowych) znajdują
cych się wewnątrz Parku. Tak
że w drugiej połowie lat 90.
XX wieku kontynuowano pra
ce nad powiększeniem Parku, 
dążąc do włączenia głęboko 
wcinających się enklaw, jak 
na przykład polany Zielenica 
z Jonkówkami, Hali Młyń
skiej, Hali Długiej, polany 
Podskały. Z początkiem 1997 
roku GPN został powiększony 
do 7 019.07 hektarów. Z ini
cjatywy ówczesnego dyrektora

ą i . /'—i i Janusz Tomasiewicz dyrektor Gorczańskiego-  Andrzeja Gruszczyka utwo- D , XT j c d a
> J  ra rk u  N arodowego, ro t . r. Arm atys

rzono rozległą na 16 647 ha
otulinę, mającą ograniczać negatywne wpływy zewnętrzne na Park. Poza 
funkcją ochronną, w jej obszarze zakładano także realizację zadań edu
kacyjnych, nadano jej także miano „otuliny społecznej”. Równocześnie 
przystąpiono do prac nad Planem Ochrony Parku. Został on ostatecznie 
ukończony w 1999 roku, a zatwierdzony w dwa lata później. W wyniku 
prac nad tym planem zweryfikowano powierzchnię do 7029.85 ha, wy
odrębniono obszar ochrony ścisłej (3611,07 ha), częściowej (2882,51 ha), 
krajobrazowej (536,27 ha). Przyjęty wówczas zasięg podziału na wymie
nione kategorie ochrony jest nadal utrzymywany.

GPN jest jednym z mniejszych parków narodowych w kraju, zajmuje 
raptem 13 procent powierzchni Gorców. Czy są koncepcje jego po
większenia, chociażby o otoczenie Turbacza, i czy są szanse na ich 
realizację?

Nadal poza Parkiem pozostaje znaczna cześć najwyżej położo
nych fragmentów borów górnoreglowych w kopule szczytowej Turbacza. 
W  roku 2009 Gorczański Park Narodowy rozpoczął wykup najcenniej

71



szych fragmentów, nabywając blisko 16 ha lasów. Zakupiony został bogaty 
pod względem przyrodniczym fragment borów świerkowych wraz z śród
leśnymi torfowiskami górskimi na północnych i północno-wschodnich 
skłonach najwyższego gorczańskiego szczytu. Także sam szczyt Turbacza 
znajduje się już we władaniu Parku. Niebawem te nabyte tereny zostaną 
włączone w granice GPN. W  najbliższych latach planowana jest konty
nuacja wykupów gruntów, zarówno w granicach Parku, jak i w otoczeniu 
Turbacza, co znowu w przyszłości pozwoli na jego powiększenie.

Istotne dla ochrony gorczańskiej przyrody jest wyznaczenie 
w Gorcach dwu obszarów specjalnej ochrony, będących elementami sie
ci Natura 2000. Pierwszy z nich to obszar specjalnej ochrony ptaków 
— „Gorce” (PLB120001) — utworzony w roku 2004 na areale 6824,9 ha, 
obejmujący w swym zasięgu przede wszystkim główny kompleks Parku. 
Powstał on dla ochrony występujących tutaj kilkunastu (19) gatunków 
ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, między inny
mi: głuszca, dzięcioła białogrzbietego i trójpalczastego, sóweczki, pusz
czyka uralskiego, a także puchacza, orła przedniego, orlika krzykliwego 
i innych. W  roku 2008 Komisja Europejska zaakceptowała utworzenie 
na znacznej części Gorców i fragmencie Beskidu Wyspowego specjalnego 
obszaru ochrony siedlisk o nazwie „Ostoja Gorczańska” (PLH 120018),
0 powierzchni 17 997,89 hektarów. Podlega tam ochronie wiele cennych
1 bogatych pod względem florystycznym oraz faunistycznym siedlisk, na 
przykład ziołorośla z omiegiem austriackim i parzydłem leśnym, łąki mie- 
czykowo-mietlicowe, młaki kozłkowo-turzycowe i ziołoroślowe, żyzne 
i kwaśne buczyny, nadrzeczne olszyny górskie i górskie olszyny bagienne, 
dolnoreglowe bory jodłowo-świerkowe i bory górnoreglowe. W  granicach 
obszaru Natura 2000 znalazły się tereny o charakterze naturalnym i pół- 
naturalnym, jak na przykład polany reglowe. Zakłada się, że w owym 
wydzielonym obrębie prowadzona będzie nadal gospodarka leśna (z wy
jątkiem gruntów Skarbu Państwa w granicach Parku) lub rolna, zgodna 
z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Proszę przypomnieć najważniejsze cele Gorczańskiego 
Parku Narodowego

Gorczański Park Narodowy chroni zarówno przyrodę żywą, jak 
i nieożywioną wraz z krajobrazem, a także dziedzictwo kulturowe znajdu
jące się na jego terenie. Za najważniejsze cele Parku uznawane są:

-  ochrona naturalnych procesów przyrodniczych, w szczególno
ści samoistnego odnawiania się lasu na obszarze ochrony ścisłej;

-  zachowanie pozostałości puszczy karpackiej, którą tworzą zróż
nicowane wiekowo połacie lasu o naturalnym charakterze, reprezentujące
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niemal wszystkie postacie leśnych fitocenoz górskich, jakie wykształciły 
się w Beskidach;

-  ochrona polan reglowych, które mają szczególne znaczenie dla 
zachowania różnorodności szaty roślinnej terenów otwartych, a także ze
społów zwierząt z nimi związanych;

-  ochrona świata zwierząt, typowego dla fauny beskidzkiej; obszar 
GPN jest ostoją gatunków górskich, borealnych i puszczańskich;

-  ochrona gorczańskiej flory, w tym gatunków alpejskich, subal- 
pejskich, rzadkich i chronionych oraz ochrona świata grzybów;

-  zachowanie naturalnego krajobrazu górskiego oraz dziedzi
ctwa kulturowego, na który składa się niepowtarzalna rzeźba terenu, 
mozaika lasów i polan z licznymi miejscami widokowymi oraz pozosta
łości kultury materialnej w postaci drewnianych szałasów pasterskich, re
prezentujących regionalne budownictwo Zagórzan i Podhalan;

-  prowadzenie badań naukowych rozwiązujących problemy Parku 
w aspekcie poznawczym, ochronnym i społecznym oraz rejestracji zmian 
(monitoring) spontanicznych procesów w ekosystemach leśnych i nieleś
nych;

-  prowadzenie edukacji przyrodniczej, przybliżającej walory Par
ku, problemy ochrony przyrody oraz umiejętność obcowania z naturą;

-  udostępnianie turystyczne w oparciu o sieć istniejących znako
wanych szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych i ścieżek 
edukacyjnych.

Czy aby w Gorcach nie za dużo jest powyznaczanych szlaków? Już 
przed wojną zwracał uwagę na ich nadmiar Władysław Midowicz 
(projektodawca Babiogórskiego Parku Narodowego). Czy nie grozi 
im zadeptanie?

Gorce to bardzo atrakcyjne pod względem turystycznym pasmo 
górskie. Łagodne ukształtowanie terenu oraz wybitne walory widokowe 
sprzyjają wędrówkom krajoznawczym i przyrodniczym. Odwiedzają
cy Gorczański Park narodowy mogą korzystać z sieci szlaków pieszych, 
rowerowych, konnych lub ścieżek edukacyjnych. Niezależnie od wieku, 
kondycji i zainteresowań każdy może zaplanować atrakcyjną wycieczkę.

W  GPN turystyka piesza odbywa się na znakowanych szlakach 
turystycznych o łącznej długości ponad 63 km oraz na oznakowanych 
biało-kolorowym kwadratem szlakach spacerowych (wyznakowano ich ok. 
40 km). Wszystkie szlaki dostępne dla turystyki pieszej mogą być wy
korzystywane dla turystyki narciarskiej o charakterze krajoznawczym. 
Można też uprawiać turystykę rowerową, ale wyłącznie na wyznaczonych 
trasach (czerwony rower na białym tle), których jest blisko 55 km. Układ
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szlaków rowerowych pozwala na organizację kilku wariantów jednodnio
wych wycieczek. Są też szlaki konne (60 km), gdzie dozwolona jest wy
łącznie indywidualna forma tej turystyki; zainteresowanie nimi jest jednak 
znikome — i poniekąd dobrze.

Wyznakowanych jest 10 ścieżek edukacyjnych (oznakowane białym 
kwadratem z zielonym ukośnym paskiem). Dedykowane są dla osób zain
teresowanych zagadnieniami przyrodniczymi, kulturowymi i historyczny
mi. Czas przejścia ścieżki zajmuje około 3-5 godzin, długość tras wynosi 
3-7 km. Do każdej ścieżki opracowano i wydano przewodnik, szczegó
łowo opisujący zagadnienia przedstawione w poszczególnych punktach 
przystankowych.

Jeśliby zsumować długości wymienionych szlaków i ścieżek, to 
otrzymamy imponującą liczbę kilometrażu, sugerującą, że niemal każ
dy fragment Parku przecina kilka tras. Ale w praktyce jest całkiem ina
czej, bowiem wiele szlaków biegnie tą samą drogą, ścieżką. Szacujemy -  
w oparciu o prowadzony monitoring ruchu turystycznego — że Park od
wiedza rocznie około 70-80 tys. osób (nie wliczam tutaj korzystających 
z kolei linowej na Tobołów i nartostrady). W  porównaniu z innymi par
kami, jest to naprawdę niedużo. Według mojej oceny, części Gorców ob
jętych ochroną nie grozi zadeptanie, chociaż mam świadomość, że ich 
atrakcyjność z każdym rokiem wzrasta, więc pewnie z czasem trzeba się 
będzie liczyć się z przekraczaniem -  przynajmniej w niektórych fragmen
tach Parku -  granicy chłonności turystycznej.

Otulina GPN jest ponad dwukrotnie większa od terenu Parku. 
W  jaki sposób wpływa Park na prowadzone w niej różnorodne działa
nia, zmierzając do ograniczenia niekorzystnych wpływów zewnętrz
nych? Do kogo należą tereny otuliny?

Wyznaczona w roku 1997 wokół Parku otulina ma na celu zabez
pieczenie chronionego terenu przed zagrożeniami zewnętrznymi, wy
nikającymi z działalności człowieka. Stąd też Park jest zainteresowany, 
aby znajdujące się w otulinie miejscowości posiadały systemy kanaliza
cji, zaopatrzenia w wodę, a istniejące obiekty miały nowoczesne systemy 
ogrzewania ograniczające emisję dymów i gazów, oraz w większym stop
niu wykorzystywane były naturalne, odnawialne źródła energii. Cenne są 
również wszelkie działania sprzyjające pielęgnowaniu kulturowego krajo
brazu, chociażby poprzez zachowanie regionalnego stylu w budownictwie 
i odpowiednich stref zabudowy. Obecnie niezmiernie ważne są działania 
zmierzające do zachowania ciągłości ekologicznej centralnej części Gor
ców z terenami sąsiednimi; utrzymanie korytarzy ekologicznych, które
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w przeciągu ostatnich 30. lat zostały, z nielicznymi wyjątkami, niemal 
całkowicie zabudowane.

Wymienione postulaty Gorczański Park Narodowy wnosi do miej
scowych planów zagospodarowania przestrzennego, dba by znajdowały 
się one w punktowych zmianach planu, które -  podobnie, jak i cały plan 
zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody -  podlegają uzgodnie
niom.

Wszystkie inicjatywy proekologiczne podejmowane przez lokalne 
władze są aktywnie wspierane przez Gorczański Park Narodowy. Przykła
dami udzielanego wsparcia są między innymi: opinie Parku sporządzane 
dla samorządów, a wymagane przy składanych wnioskach do funduszy; 
pomoc w zdobywaniu środków finansowych na realizację niektórych in
westycji; udział w opracowaniach strategii rozwoju; współpraca w zakresie 
tworzonych miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania. Po
dejmowanych jest też wiele zadań wspólnych, jak budowa ujęć wody na 
potoku Konina i Koninki z przeznaczeniem na zaopatrzenie mieszkańców 
w gminie Niedźwiedź; współfinansowanie modernizacji dróg dojazdo
wych do Parku; wspólne prowadzenie imprez edukacyjnych; współudział 
w udostępnianiu turystycznym i edukacyjnym obszarów graniczących 
z Parkiem. Warto nadmienić, iż samorządy, których tereny znajdują się 
w otulinie i na obszarze Natura 2000, mają istotne ułatwienia przy stara
niu się o środki pomocowe na realizowane inwestycje o charakterze pro
ekologicznym.

Tereny otuliny należą głównie do właścicieli prywatnych, tylko część 
lasów stanowi mienie komunalne -  niektórych wsi lub własność państwo
wą — zarządzane przez Nadleśnictwa Nowy Targ lub Limanowa.

Czy Gorczański Park Narodowy ma wpływ -  i w jakim zakresie -  na 
ochronę Gorców jako całości?

W  praktyce GPN może wpływać bezpośrednio jedynie na terenach 
zarządzanych przez Park, a należących do Skarbu Państwa. W  otulinie 
w niewielkim zakresie, a na pozostałej części Gorców -  praktycznie wcale. 
Oczywiście możemy wnosić postulaty.

Gorczański Park Narodowy prowadzi różnorodne działania ochron
ne na zarządzanych gruntach własności Skarbu Państwa. W  ramach usta
wowych uprawnień wpływa na wiele spraw mających miejsce w otulinie, 
o czym wspominałem wcześniej. W  granicach gminy Niedźwiedź Park 
prowadzi nadzór nad lasami niepaństwowymi, dążąc, aby właścicie
le użytkowali je -  że tak powiem -  umiejętnie, racjonalnie. Niebawem, 
z tytułu nadzoru nad obszarem Natura 2000, będzie miał większy wpływ 
na inne tereny leśne, a także nieleśne, znajdujące się w granicach „Ostoi
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Pracownicy GPN  w  trakcie szkolenia terenowego na polanie Żubrowisko w  Łopusznej 
(czerwiec 2010). Fot. P. Armatys

Gorczańskiej”. Reasumując -  Park ma największy wpływ na to, co dzieje 
się w jego granicach, bo takie uwarunkowania daje obowiązujące prawo.

Jakie są podstawowe funkcje Parku i co w ostatnich latach udało się 
osiągnąć w tym zakresie, na przykład odnośnie do ochrony przyrody 
i jej badań, monitoringu, edukacji, działalności popularyzatorskiej, 
wydawniczej?

Najważniejszym ustawowym (wg ustawy o ochronie przyrody 
z 1991 r.) zadaniem Parku jest ochrona przyrody, bardzo ważnymi są tak
że edukacja, monitoring przyrodniczy i badania naukowe.

Na ogólnie ujętą ochronę przyrody Parku składa się wiele zadań 
cząstkowych, realizowanych w ekosystemach leśnych, nieleśnych (na 
gorczańskich polanach), związanych z ochroną cennych gatunków flory, 
grzybów i fauny, przyrody nieożywionej, a także zabytków kultury ma
terialnej.

Zależnie od kategorii ochrony, o których nadmieniałem wcześniej, 
odpowiednio realizowane są zadania ochronne. I tak na obszarze ochro
ny ścisłej prowadzony jest jedynie monitoring zmian w ekosystemach 
pod wpływem oddziaływania czynników przyrodniczych: abiotycznych 
(wiatru, szadzi, śniegu itp.), biotycznych (owadów, zwierzyny płowej itp.),
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a także antropogenicznych (zanieczyszczenie powietrza, natężenie ruchu 
turystycznego).

W  granicach ochrony czynnej, w ekosystemach leśnych wykonywa
ne są różnorodne zabiegi ochronne i hodowlane, wspomagające naturalne 
procesy renaturalizacyjne, między innymi usuwanie drzew zasiedlonych 
przez owady (korniki), zabezpieczanie odnowień przed zgryzaniem przez 
jeleniowate; tam gdzie jest to konieczne, stosuje się nasadzenia (odno
wienia sztuczne). W  ekosystemach nieleśnych prowadzone jest koszenie, 
usuwanie podrostów drzew i krzewów, kształtowanie stref ekotonalnych 
na granicy lasu, utrzymywanie właściwych stosunków wodnych, ochrona 
oraz tworzenie specyficznych biotopów dla roślinności i fauny. Podobne 
działania wykonywane są w strefie ochrony krajobrazowej, w której znaj
dują się niemal wszystkie polany reglowe. Generalnym celem jest tutaj 
zachowanie charakterystycznych i niepowtarzalnych cech gorczańskiego 
krajobrazu, wraz z całym bogactwem przyrodniczym -  florą i fauną oraz 
dziedzictwem kulturowym. Wymienione prace planują, organizują i nad
zorują wspólnie doświadczeni Pracownicy Zespołu Ochrony Przyrody 
i poszczególnych Obwodów Ochronnych, a realizują Pracownicy Zakła
dów Usług Leśnych.

Istotnym zadaniem Parku jest prowadzenie edukacji przyrodniczej 
umożliwiającej zainteresowanym lepsze poznanie wartości przyrodni
czych, naukowych, kulturowych cennego przyrodniczo obszaru. Inicjuje

Wernisaż prac Ewy Majerczak z Krościenka w  sali edukacyjnej GPN w  Porębie Wielkiej.
O d lewej: Janusz Tomasiewicz, Marek Kurzeja — z-ca dyrektora Parku, Maria Lupa — redakcja 

kwartalnika „Gorczańska Zgoda”, Anna Stożek -  Szkoła Podstawowa w  Koninie, Anna Kurzeja 
-  Zespół Edukacji i Udostępniania Parku, Zbigniew Żurek -  Zespół Ochrony Przyrody.

Fot. M. Majerczak
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je i koordynuje merytorycznie Zespół ds. Edukacji i Udostępnienia Par
ku, a realizuje wraz z wymienionym zespołem spora grupa pracowników 
z Pracowni Naukowo-Edukacyjnej, Zespołu Ochrony Przyrody i tereno
wej Służby Parku. Działania o charakterze edukacyjnym kierowane są do 
wszystkich odwiedzających Gorczański Park Narodowy, zarówno lokal
nej społeczności, jak i przybywających z dalszych terenów.

Gorczański Park Narodowy, w oparciu o podpisaną umowę z Ma
łopolskim Kuratorium Oświaty, prowadzi współpracę ze szkołami pod
stawowymi i gimnazjami, położonymi w najbliższym sąsiedztwie GPN. 
Z oferty edukacyjnej korzystają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. 
Współpraca polega na nieodpłatnym przekazywaniu materiałów eduka
cyjnych i dydaktycznych, prowadzeniu zajęć w szkołach i na ścieżkach 
edukacyjnych, spotkaniach, prelekcjach, wspólnie urządzanych konkur
sach, imprezach edukacyjnych. Stałym elementem są warsztaty szkolenio
we dla nauczycieli i konkurs dla młodzieży. Dla odwiedzających Park tury
stów dedykujemy plenerowe imprezy edukacyjne, wystawy fotograficzne, 
wykłady i wakacyjne wycieczki z przewodnikiem. Staramy się poszerzać 
bazę edukacyjną. W  tym celu zaadaptowaliśmy pomieszczenia owczarni 
na Hali Długiej (Polanie Wzorowej) pod Turbaczem. Odwiedzający naj
wyższe położenia Gorców turyści mogą zasięgnąć informacji o przyrodzie 
i kulturze materialnej, szczególnie związanej z ekosystemami nieleśnymi, 
zakupić wydawnictwa Parku, posłuchać ciekawych wykładów prowadzo
nych przez pracowników Parku. Niedawno udostępniono, po kapitalnym 
remoncie (modernizacji) „gajówkę Mikołaja” w dolinie Łopusznej, gdzie 
znajduje się wystawa przyrodniczo-historyczna. W  dawnym budynku go
spodarczym osady zgromadzono wiele narzędzi używanych niegdyś do 
pracy w lesie. Część z nich jest eksponowana w „kancelarii leśniczego”. 
W  sali edukacyjnej znajdującej się w dyrekcji Parku organizowane są wy
stawy, prelekcje, spotkania z przyrodnikami, podróżnikami. Szczegółowo 
o naszej ofercie edukacyjnej i prowadzonych działaniach informujemy na 
stronach internetowych GPN.

Ważnym elementem jest działalność wydawnicza. Od 2001 roku sy
stematycznie ukazuje się kwartalnik GPN „Salamandra”, kierowany prze
de wszystkim do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Od 2006 
roku ukazuje się periodyk „Ochrona Beskidów Zachodnich”. Ma on cha
rakter naukowy, prezentowane są w nim wyniki badań prowadzonych 
w Gorcach i innych częściach Beskidów Zachodnich. Sukcesywnie wy
dawane są przewodniki po ścieżkach edukacyjnych. Niemal co roku po
wstają nowe wydawnictwa popularyzujące wiedzę o przyrodzie i kulturze 
Parku i całych Gorcach. Dużym osiągnięciem było wydanie w 2006 roku 
pracy zbiorowej o charakterze monograficznym pt. Gorczański Park Na
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rodowy — 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gorców. 
W  minionym roku wydaliśmy kolejne interesujące pozycje: W gorczań
skiej puszczy i Na gorczańskich polanach. Pracownicy Parku są autorami 
również innych wydawnictw prezentujących przyrodę i historię Gorców.

W  Parku prowadzone są prace monitoringowe i badawcze. Realizuje 
je i koordynuje Pracownia Naukowo-Edukacyjna. Koordynacji podlegają 
badania prowadzone przez jednostki z zewnątrz, natomiast Zespół Pra
cowni wykonuje wiele badań własnych, między innymi w oparciu o za
łożoną sieć stałych powierzchni badawczych. Realizowane są także prace 
monitoringowe, w których uczestniczą niemal wszyscy pracownicy Służby 
Parku. I tak w ostatnich latach rozpoznawaliśmy, a obecnie monitorujemy 
stan populacji głuszca, interesujemy się populacją dużych drapieżników: 
wilka, rysia, pojawiającego się okresowo niedźwiedzia. Obecnie rozpo
znajemy szczegółowiej populacje dzięciołów, sów i innych ptaków dra
pieżnych. Szczególne zainteresowanie kierujemy na korytarze ekologiczne 
w otoczeniu Parku, a właściwiej w całych Gorcach.

Zespół Pracowni popularyzuje wyniki badań, monitoringu oraz 
wiedzę o walorach przyrodniczych GPN w publikacjach naukowych 
i popularno-naukowych krajowych i zagranicznych. Równocześnie 
uczestniczy w konferencjach naukowych, a także organizuje własne wy
kłady, prelekcje itp.

Powyżej przedstawiłem najistotniejsze osiągnięcia w zakresie usta
wowych zadań Parku. Oczywiście nie sposób przedstawić szczegółowo 
wszystkie. O tym, co się w Parku dzieje i nad czym pracuje, staramy się na 
bieżąco informować na naszej stronie intrenetowej, do odwiedzenia której 
zapraszam (www. gorcepn.pl)

Jak Pan wspomniał, Gorczański Park Narodowy zatrudnia wcale licz
ny zespół pracowników naukowych. Czy w Pana ocenie ten potencjał 
jest w pełni wykorzystany? Czy zespół ten współpracuje z ośrodkami 
uniwersyteckimi i jakie są na dziś efekty owych prac badawczych?

Obecna Pracownia Naukowo-Edukacyjna została utworzona 
w 1993 roku jako Pracownia Naukowa. Jej działalność skupia się w czte
rech głównych obszarach:

-  naukowo-badawczym -  mającym na celu poznanie podstawowych 
przedmiotów ochrony Parku oraz zachodzących procesów dla kształtowa
nia właściwej strategii ochrony Parku i jego otuliny oraz bieżącego podej
mowania decyzji związanych z realizacją ochrony przyrody,

— monitoringowym -  polegającym na bieżącym, stałym śledze
niu zmian zachodzących wśród wybranych elementów przyrody Parku;
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w ostatnim czasie te zagadnienia stanowią coraz większy udział w dzia
łalności,

-  dokumentacyjnym -  którego celem jest odpowiednio zorganizo
wane gromadzenie i udostępnianie informacji o przyrodzie Parku oraz 
prowadzonej działalności naukowej,

-  edukacyjnym -  polegającym na uczestnictwie w działalności po
pularyzatorskiej, dydaktycznej i informacyjnej, kierowanej do lokalnej 
społeczności, samorządów i odwiedzających Park turystów, przewodni
ków, a także do kadry Parku.

Ponadto Pracownia prowadzi komputerowe bazy danych: prac ba
dawczych własnych i obcych jednostek, obserwacji przyrodniczych, bi
bliograficzną, gatunków flory i fauny. Tutaj znajduje się również zielnik 
figurujący w rejestrze krajowym (Polish Herbaria, symbol zielnika — 
GPN). Główną jego część stanowi bogaty zbiór porostów zebranych przez 
dr. hab. Pawła Czarnotę.

Obecnie przystępujemy do tworzenia projektu planu ochrony Par
ku. Tutaj wiodąca rola, zarówno w sferze organizacyjnej, jak i kontroli 
merytorycznej przypada Pracowni Naukowo-Edukacyjnej.

Tematyka badań jest różnorodna. Szczegółowo można się z nią 
i wynikami zapoznać na naszych stronach internetowych. Podług mojej 
oceny, jednymi z ważniejszych są badania dotyczące dynamiki lasu i ro
ślinności runa, wykonane już czterokrotnie na stałych powierzchniach 
badawczych w latach 1992, 1997, 2002, 2007. Dają one wiedzę o zmia
nach w drzewostanach Parku, bardzo cenną i praktyczną. Jeśli zaintere
sowany przeczyta listę publikacji, udziału w konferencjach, prelekcjach 
i innych formach popularyzacji wiedzy o przyrodzie Parku, z udziałem 
naszego zespołu badawczo-edukacyjnego, to nie będzie miał wątpliwości, 
co do potrzeby jego działalności i właściwego wykorzystania.

Gorczański Park Narodowy współpracuje z wieloma ośrodkami 
uniwersyteckimi, instytutami naukowymi w kraju i za granicą. Gorce, 
mimo stosunkowo dobrego rozpoznania naukowego, są nadal atrakcyj
nym terenem badań. Z każdym dziesięcioleciem rośnie liczba instytu
cji podejmujących w Parku prace badawcze. W  czasookresie 30 lat bli
sko 50 instytucji podjęło 498 tematów, w tym: 212 prac magisterskich, 
27 prac doktorskich, 2 habilitacyjne. Rocznie realizowano około 60 tema
tów. W  badaniach dominowały: Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński. Znaczący udział miały również: 
krakowskie instytuty Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Śląski, Uni
wersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Uniwersytet Łódzki. Pod względem 
tematycznym przeważały prace dotyczące ekosystemów leśnych, szczegól
nie w dziedzinach: entomologii, botaniki i ekologii.
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Od stycznia 2011, w związku z wejściem w życie ustawy o finansach 
publicznych, Park nie ma już gospodarstw pomocniczych, co wpły
nie bez wątpienia na jego sytuację finansową. Jak Pan ocenia tę nową 
sytuację? Podobno czeka Was dalsza reorganizacja: w jakim ona ma 
iść kierunku?

Faktycznie od 1 stycznia bieżącego roku znajdujemy się w nowej 
rzeczywistości, szczególnie finansowej. Z mocy ustawy zlikwidowane zo
stało Gospodarstwo Pomocnicze przy GPN. Pracownicy w nim wcześniej 
zatrudnieni znaleźli pracę w Parku -  jednostce budżetowej. I to jest dla 
nas wszystkich bardzo ważne. Wszystkie dochody, które wcześniej przy
nosiło, odprowadzane są do budżetu państwa. Z budżetu otrzymujemy 
środki finansowe na bieżące działania ochronne, edukacyjne, monitorin
gowe, transport, utrzymanie obiektów itp. Ich wysokość jest uzależniona 
od wypracowanych rok wcześniej. O wspomniane środki wnioskujemy 
do rezerwy celowej, co wydłuża nieco drogę, a konkretnie czas, w jakim 
spływają fundusze. Mam nadzieję, że powoli system zacznie sprawnie 
funkcjonować.

Nadal składamy projekty do Narodowego Funduszu Ochrony Śro
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, które obejmują ustawowe 
działania Parku. Realizujemy już kilka zadań, na które otrzymaliśmy do
tację z Funduszu. Ponadto Park jest beneficjentem środków z Unii Euro
pejskiej. Realizujemy trzy projekty z programu Infrastruktura i Środowi
sko, z V Osi. To wszystko pozwala nam na wykonywanie wielu działań 
ochronnych, edukacyjnych, inwestycyjnych, a także tworzenie nowego 
planu ochrony. W  tym wszystkim pewnym problemem są przepływy fi
nansowe, ale nie pozostaje nam nic innego, jak dostosowanie się do istnie
jących wymogów.

Co do dalszej reorganizacji, to planowana jest zmiana ustawy 
o ochronie przyrody, która przewiduje przekształcenie parków narodo
wych z obecnej formy organizacyjnej -  państwowej jednostki budżetowej -  
w państwową osobę prawną. Takie usytuowanie pozwoli na zatrzymywa
nie dochodów własnych ze sprzedaży drewna, usług, dochodów z dzierżaw, 
darowizn itp. Niewątpliwie poprawi to sprawność i możliwość dyspono
wania wypracowanymi środkami finansowymi. Ponadto przewidzianych 
jest w niej jeszcze kilka innych, ważnych i korzystnych zapisów, mających 
na celu usprawnienie naszej działalności, stworzenie przepisów bardziej 
czytelnymi. Liczymy, że w tym roku nastąpią oczekiwane zmiany.
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Gorczański Park Narodowy wkracza w czwarte dziesięciolecie. 
Proszę powiedzieć o najbliższych zadaniach Parku z myślą o przy
szłości?

Najbliższe lata, podobnie jak i minione, to czas wytężonej pracy ze
społu pracowników Parku. Przed nami wiele zadań, z których wszystkie 
są niemal jednakowo ważne.

Według mojej oceny najważniejszymi są jednak działania w zakre
sie ochrony gorczańskiej przyrody, a przede wszystkim w ekosystemach 
nieleśnych, które w zatrważającym tempie podlegają sukcesji lasu, a tym 
samym degradacji. Konieczne więc jest:

-  objęcie zabiegami ochronnymi pozostałych polan mających wyso
kie walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe;

-  kontynuacja wykupów polan, pozwalająca na planowe działania 
ochronne i niezależność od właścicieli przy ich prowadzeniu;

-  wykup i remonty istniejących, a raczej odbudowa ginących lub 
nieistniejących szałasów pasterskich.

W  ekosystemach leśnych priorytetowym celem jest zachowanie niena
ruszalności granic obszarów ochrony ścisłej, aby bez zaburzeń za strony czło
wieka mogły zachodzić na nich naturalne procesy przyrodnicze. Natomiast 
w granicach ochrony częściowej na czoło wysuwa się zadanie wykorzysta
nia naturalnych procesów dynamiki drzewostanów i dążenie do osiągnięcia 
składu gatunkowego dostosowanego do siedlisk. Te długotrwałe procesy 
zamierza się jedynie wspomagać niezbędnymi zabiegami ochronnymi.

Coraz większego znaczenia nabiera stworzenie w GPN jak najlep
szych warunków do bytowania rzadkich przedstawicieli fauny puszczań
skiej, w tym dużych drapieżników (niedźwiedź, wilk, ryś), innych cennych 
gatunków (np. wydry, popielicy, nietoperzy), dużych kuraków (głuszec), 
ptaków drapieżnych (orzeł przedni, puchacz i innych). Z tym zadaniem 
jest ściśle związane kolejne, zmierzające do wyznaczenia i zachowania 
w otoczeniu Parku najważniejszych korytarzy ekologicznych, wykorzy
stywanych przez duże drapieżniki i inne zwierzęta migrujące, o czym już 
wspominałem wcześniej.

Dla oceny efektów prowadzonych działań ochronnych oraz lepszego 
planowania kolejnych, konieczne jest kontynuowanie rozpoczętych prac 
monitoringowych i badawczych, a w wielu dziedzinach ich rozszerzenie, 
jak na przykład w zakresie dokumentowania zmian zachodzących na po
lanach reglowych, objętych zabiegami ochrony czynnej.

Bardzo ważne jest opracowanie w najbliższych 2—3 latach nowego 
dokumentu planistycznego -  planu ochrony, który pozwoli na realizację 
zamierzonych zadań ochronnych, a także będzie pomocnym dokumen
tem przy zdobywaniu odpowiednich środków finansowych na ochronę
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przyrody, edukację i działania monitoringowe oraz badawcze. Pieniądze 
na tworzenie planu ochrony parku udało się nam już pozyskać, stąd też 
możemy przystąpić do pracy.

Ważne miejsce w działaniach Parku zajmuje edukacja. Dlatego 
też przez najbliższe lata warto kontynuować większość dotychczasowych 
działań i poszerzać ich zakres, a także wykorzystywać do działań, oddane 
w ostatnich latach, obiekty, a to: terenowe stacje edukacyjne GPN na Hali 
Długiej i w „gajówce Mikołaja” w Łopusznej, także istniejące i nowe ścieżki 
edukacyjne — aby mogli z nich korzystać coraz to nowi miłośnicy Gorców.

Konieczna staje się rozbudowa bazy edukacyjnej w otoczeniu dy
rekcji Parku, w szczególności jeszcze lepsze zagospodarowania do celów 
edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych parku dworskiego wraz 
z częścią zabudowań tam się znajdujących. Istnieje pilna potrzeba adapta
cji na cele ekspozycyjne (muzeum) i pracowni edukacyjnych dawnej ofi
cyny dworskiej. W  oparciu o szerszą bazę możliwa będzie jeszcze lepsza 
realizacja programów edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimna
zjach z otoczenia Parku oraz doskonalenie rozpoczętego przed kilka laty 
współdziałania.

Czynnikiem sprzyjającym wymienionym wyżej zamierzeniom bę
dzie kontynuacja dobrej współpracy z samorządami społeczności otacza
jących GPN na wszystkich płaszczyznach, zarówno w zakresie ochrony 
przyrody Parku jak i obszarów Natura 2000, edukacji, udostępniania, 
monitoringu przyrodniczego w jego granicach i otulinie.

Czy łatwo być dyrektorem parku narodowego, jakie musi gospodarz 
na tym stanowisku pokonywać trudności, z czym się borykać -  aby 
w efekcie podołać obowiązkom i ze swej pracy czerpać satysfakcję?

Wypełniając obowiązki dyrektora Parku spotykam się z różnymi 
sprawami, zarówno dotyczącymi ochrony przyrody, jak i współpracy 
z samorządami i społecznościami w otoczeniu, instytucjami naukowymi. 
Prowadzimy też wiele zadań inwestycyjnych, stąd potrzeba pewnej zna
jomości procesów przebiegających w budownictwie. Są też zwykłe spra
wy pracownicze, bardzo istotne. Nie sposób wymienić wszystkich obo
wiązków, które niemal z każdym rokiem ulegają rozszerzeniu. O wielu 
wspomniałem wcześniej. Realizacji ich nie ułatwia sytuacja finansowa, 
zmieniające się szybko prawo.

Warto natomiast wiedzieć, że w polskich parkach narodowych pra
cują pasjonaci, także w Gorczańskim Parku Narodowym. I dzięki temu 
udaje nam się realizować sporo spraw, zadań i projektów, a powstające 
trudności pokonywać. Efekty dają wszystkim satysfakcję, mnie również.

Dziękujemy za rozmowę. Redakcja „Pamiętnika PTT”
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J a c e k  M i c h a l s k i

Pierwszy dyrektor 
Gorczańskiego Parku Narodowego

^Będzie to opowieść o moim przyjacielu, wybitnym leśniku, taterniku 
i alpiniście Jerzym Honowskim. Las był dla niego najwyższym dobrem 
i celem. Poświęcił życie jego pielęgnacji, ochronie i ratowaniu. Był pierw
szym dyrektorem Gorczańskiego Parku Narodowego.

Zachowałem go w pamięci jako postawnego, rosłego mężczyznę, 
charakterystycznie ubranego, zawsze w pumpach zapiętych pod kolanem, 
w kraciastej, grubej, flanelowej koszuli, ciepłych wełnianych skarpetach 
i sportowych ciężkich butach. Na plecach nosił wysłużony plecaczek.

Bywałem u niego w Lubomierzu, później w Rzekach na Paszku. 
W Lubomierzu przeważnie zastawałem go jako „słomianego wdowca”. 
Zona Maria -  wybitny językoznawca, profesor UJ, członek korespondent 
PAU -  przebywała najczęściej w Krakowie, w mieszkaniu przy ul. Kar
melickiej 14. On tymczasem gospodarzył sam na leśniczówce. Nieraz za
chodząc, spotykałem go w oborze dojącego ulubione krowy Borówkę albo 
Cisawę.

Ulubionym zajęciem Jerzego było pszczelarstwo. Miał niezbyt dużą 
pasiekę w Kamienicy, w Lubomierzu a później na Paszku w Rzekach, któ
rą mu, niestety, pewnego przedwiośnia zniszczyła niedźwiedzica z dwoma 
małymi. Zniszczyła ona lub uszkodziła ule także w dwu innych pasie
kach. Z tym zdarzeniem miał związek zabawny przypadek. Synek jednego 
z letników mającego domek pod lasem, oglądając późno wieczór telewizję, 
nagle zobaczył niedźwiedzicę za oknem. Krzyknął: „Tato, niedźwiedź!” 
Na co ojciec rzekł: „Idź spać smyku jeden, masz przywidzenia, boś śpią
cy!”. Jakież było zdziwienie nazajutrz, gdy ów tato zobaczył na śniegu 
tropy niedźwiedzia! Tak to bywało we wspaniałych Gorcach.
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Młodość
Jerzy Stefan Honowski urodził się w Poznaniu 20 lutego 1929 roku, jako 
syn Andrzeja Bolesława i Leokadii z domu Kawa. Od najmłodszych lat 
wychowywał się w Zakopanem u dziadków. Jego dziadek Stanisław był 
lekarzem, zaś babka Maria Emilia z Pietrzykowskich, która ukończyła 
Szkołę Sztuk Pięknych w Warszawie, była nauczycielką szkół średnich. 
Ojciec Andrzej Bolesław, był inżynierem chemikiem. W  czasie okupacji 
współtworzył największą wytwórnię materiałów wybuchowych dla Ar
mii Krajowej. W  ramach działań Delegatury Rządu na uchodźstwie, gro
madził i przekazywał na Zachód dokumentację zbrodni hitlerowskich. 
Zdekonspirowany i postrzelony podczas próby ucieczki, zmarł 15 stycznia 
1943 roku w więziennym szpitalu, słynnej kaźni niemieckiej na Pawiaku 
w Warszawie. Ciotka Jerzego, Jagienka Honowska, studentka matematy
ki, była jedną z pierwszych kobiet taterniczek. Zginęła w Tatrach w 1928 
roku. Stryj Wacław, lotnik, brał udział w słynnej bitwie o Anglię.

Przed wybuchem wojny, w 1939 roku, Jurek wyjechał z dziadka
mi do Buska-Zdroju, gdzie mieszkała rodzina Honowskich, notabene 
współzałożycieli uzdrowiska. W  1941 roku wrócił do Zakopanego, gdzie 
uczęszczał na tajne komplety mgr Jadwigi Boberowej.

Tuż po wojnie, jako szesnastoletni młodzieniec, za związki z AK 
więziony był i torturowany w więzieniu na Montelupich w Krakowie. Kie
dyś w rozmowie wspomniałem mu, że schwytali mnie Niemcy w ulicznej 
łapance -  latem 1942 roku pod klasztorem Norbertanek. Przewieziony 
zostałem na leżąco, pod ciałami kilkudziesięciu mężczyzn, ciężarówką ge-

M aria Honowska z dziećmi. Fot. B. Morawska-Nowak
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Jerzy Honowski z żoną Marią w  swoim domu na Przysłopie

stapo (Geheime Staatspolizei) na Montelupich1. Jurek westchnął i niskim 
swoim basem rzekł: „ Ja też tam byłem, ale po wojnie”. Nic bliższego nie 
chciał mi wyjawić, był w ogóle małomówny i zamknięty w sobie.

W  1948 roku Jerzy Honowski uzyskał świadectwo dojrzałości w li
ceum im. Oswalda Balzera w Zakopanem. Postanowił pracować na mo
rzu. Wstąpił do Szkoły Morskiej w Gdyni. Po roku przekonał się, iż morze 
nie jest jego powołaniem. Powrócił do Zakopanego, gdzie podjął pracę 
zarobkową, jako sezonowy robotnik leśny na terenie lasów tatrzańskich. 
W 1949 roku, po zdaniu egzaminu wstępnego, rozpoczął studia na Wy
dziale Leśnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aby utrzymać 
się na studiach, pracował jako pielęgniarz w Wydziale Zdrowia Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie -  zaangażowany w ruchomej kolumnie 
sanitarnej „Akcji W ” przy Centralnej Poradni Skórno-Wenerologicznej 
w Krakowie. W  okresie studiów uprawiał czynnie wspinaczkę, będąc 
członkiem Klubu Wysokogórskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskie
go, a później PTTK (Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze
go)2. Taternictwo i alpinizm stanowiły dla Jurka pierwszą życiową pasję,

11 Ojciec mój był od 1935 r. do wybuchu wojny zastępcą szefa Wojskowego Sądu Okrę
gowego Nr V  w Krakowie. Dziwnym zbiegiem okoliczności z hitlerowskiego aresztu 
wyrwał mnie, jako ucznia szkoły technicznej, jej dyrektor prof. W. Goetel, przedwo
jenny rektor Akademii Górniczej w Krakowie.

2 Byłem przed wojną, jako gimnazjalista, członkiem PTT, podobnie jak i ojciec. Przecho
dziliśmy na Łysej Polanie przez granicę na podstawie legitymacji PTT, a nie paszportu.
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trwającą bez mała 10 lat, bo od 1949 do 1958 roku. Warto dodać, że 
w Klubie Wysokogórskim poznał swą przyszłą małżonkę Marię Brodow
ską, z którą wychował pięcioro dzieci: cztery córki i syna.

Leśnik
Jerzy Honowski studia leśne ukończył w 1953 roku, uzyskując tytuł magi
stra nauk agrotechnicznych i inżyniera leśnictwa na podstawie pracy pt.: 
„Szkody wyrządzane w lesie przez przyrodę nieożywioną, ze szczególnym 
uwzględnieniem szkód na modrzewiu”, wykonanej pod kierunkiem za
stępcy profesora dr inż. Stanisława Kapuścińskiego w Katedrze Ochrony 
Lasu UJ w Krakowie. Właśnie w czasie studiów leśnych odkrył swe właś
ciwe powołanie.

W  tamtych latach po studiach obowiązywały nakazy pracy. Został 
leśniczym w Nadleśnictwie Bielawa (OZLP Wrocław), w Leśnictwie Roś- 
ciszów. Po roku udało mu się przenieść do Zakopanego, gdzie objął sta
nowisko referenta leśnego w Rejonie Lasów Państwowych w Zakopanem 
-  OZLP Kraków. Przepracował tam dwa lata. Od roku 1957, przez cztery 
kolejne lata, był adiunktem w Nadleśnictwie Myślenice, po czym w 1961 
roku został powołany na nadleśniczego Nadleśnictwa Kamienica. Pełnił 
tę funkcję do 1973 roku. Po reorganizacji Lasów Państwowych został 
nadleśniczym w Nadleśnictwie Limanowa (do końca 1980 r.).

Warto wspomnieć, że objąwszy w 1957 roku funkcję adiunkta 
w nadleśnictwie Myślenice, zainteresował się odnawianiem się jodły. Pro
wadził w tym zakresie badania przez trzy lata, a jej efekty przedstawił 
w pracy: „Metoda badania stosunków świetlnych pod okapem drzewosta
nów jodłowych i jodłowo-bukowych”, za którą otrzymał nagrodę Polskie
go Towarzystwa Leśnego. Szkoda, że nie została opublikowana...

Na wszystkich stanowiskach, które pełnił, był rzetelnym i konse
kwentnym pracownikiem. Jako nadleśniczy pracował ciężko, tworząc ze
społy oddanych pracowników, o których należycie dbał. Był człowiekiem 
prawym, obowiązkowym, łubianym i szanowanym, mówiącym adwersa
rzom prawdę, choćby i najgorszą, w oczy. Sąsiadom pomagał radą i kon
kretną pomocą lub inicjatywą, jak na przykład udziałem przy założeniu 
wodociągów w Lubomierzu. Niejedno niedociągnięcie darował lub pomi
jał milczeniem. Ale nie tolerował leni i nierobów.

Jerzy nie przepadał za myśliwymi, uważał ich za „mięsiarzy”3. Sam 
nie polował. Był stanowczy i pilnował porządku w lesie. Walczył też ze 
złodziejstwem, narażając się rodzinnym gangom. Niekiedy wspominał o

3 „Rzeczpospolita”(1999 nr 20), stały dodatek: Magazyn Rzeczpospolitej Powrót. Leśni
cy. Stopy odwykły „O polowaniu”.
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dramatycznych zajściach4. Za walkę z przeło
żonymi z powodu nadmiernych wówczas wy
rębów lasu spotykały go -  jak i innych podob
nie myślących nadleśniczych -  szykany5. Aby 
ratować cenne drzewostany, wycinał gorsze, a 
także wiatrołomy i opanowane przez kornika 
drzewa. Po jakimś czasie zaczął rozmyślać nad 
utworzeniem w nadleśnictwie parku narodo
wego i tym samym ocalić najcenniejsze frag
menty Gorców. Jako nadleśniczy opracował 
na zamówienie Państwowej Rady Ochrony 
Przyrody, projekt gospodarki rezerwatowej 
Gorczańskiego Parku Narodowego z koncep
cją jego projektowanych granic o powierzchni 
9 200 hektarów. Ten projekt nie został przyjęty ze względu na zbyt dużą 
powierzchnię6. Przyjęty został do realizacji projekt S. Michalika, który po
mniejszał powierzchnie parku o przeszło 800 ha pięknych drzewostanów7.

Dyrektor GPN
1 stycznia 1981 został powołany do istnienia czternasty z kolei park na
rodowy w kraju. Stanowisko jego pierwszego dyrektora objął nadleśniczy 
Jerzy Honowski8. Po latach wspominał: „W latach siedemdziesiątych nie 
było dobrego klimatu do tworzenia parków narodowych. Gdy pojechałem 
w tej sprawie do ministerstwa, człowiek odpowiedzialny za ochronę przy
rody spytał mnie: Jeśli zrobicie park, to jak wykonacie plan c ię ć? Wszędzie 
mnie zbywano. O powołanie Gorczańskiego Parku Narodowego walczy
łem 12 lat. Gdyby nie wsparcie warszawskiej dziennikarki Iwony Jacyny 
oraz profesora Stefana Kozłowskiego, chyba bym nic nie zdziałał”.

Przez pierwsze dwa miesiące dyrekcja GPN mieściła się w Nadleś
nictwie Limanowa, następnie jego siedziba przeniesiona została do leś
niczówki w Lubomierzu-Rzekach. Pamiętam dobrze, jak Jerzy zabiegał 
o należyte zorganizowanie zespołu ludzi, a także planował budowę stałej 
siedziby w Porębie Wielkiej.

4 „Rzeczpospolita” (1999, nr 20), stały dodatek: Magazyn Rzeczpospolitej Powrót. Leśni
cy. Stopy odwykły „O dramatach”

5 Ibidem „O zwyczajnej walce”
6 Gorczański Park Narodowy. 25 la t dziedz ictwa przyrodn iczego i  kulturowego G orców  (red. 

Różański W.) 2006, s.263-267
7 Ibidem s. 263-267.
8 Ibidem, s. 237-280.
9 „Rzeczpospolita”, ibidem „O zwyczajnej walce”
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Wiele wysiłków i zabiegów kosztowało go opracowanie projektu sie
dziby Parku autorstwa Wojciecha Pietrzyka z Krakowa. Projekt bardzo 
ładny w stylu zakopiańskim, był może zbyt duży i kosztowny, ale imponu
jący. Zarzucano mu rozrzutność, wyniosłość. Jego następca pozwolił na 
zdeformowanie wielu elementów budynku i dziś siedziba Parku niezbyt 
imponująco wygląda -  straciła swoisty styl. Wielokrotnie żalił się Jerzy, że 
tak nieciekawie zmieniono projekt i wykończenie budynku, na co zresztą 
nie zgadzał się projektant. Burzliwe były te poczynania.

Natomiast udały się zabiegi o powiększenie GPN. W  1988 roku, 
dzięki staraniom dyrekcji, członków Rady Parku i grona przyrodników, 
jego powierzchnia wzrosła o 805 ha gruntów leśnych.

Dyrektor Jerzy Honowski gospodarzył wzorowo przez wiele lat w GPN. 
Nie była to praca łatwa. Oddany całkowicie dobru Parku i jego pięknych 
drzewostanów, dbał o nie według najlepszej wiedzy, a taką bezsprzecznie 
posiadał. Był stanowczy, przekonany do swoich racji, potrafił o nie walczyć. 
Nie zgadzał się z wieloma projektami i poczynaniami Krajowego Zarządu 
Parków Narodowych. Z jego dyrektorem nie był w dobrych stosunkach. 
Znaleziono pretekst do zwolnienia go ze stanowiska — po jedenastu latach 
nienagannej pracy. Wezwany do ministerstwa 30 III 1991 (Wielki Piątek) 
wraz z ówczesnym leśniczym mgr J. Tomasiewiczem (obecnie dyrektorem 
parku od 2001 roku) został bardzo niestosownie potraktowany. Sekretarka 
KZPN wręczyła mu wypowiedzenie pracy z dniem 30 marca oraz rozwią
zanie umowy o pracę z dniem 30 czerwca 1991. Nie miał nawet możliwości 
wglądu w znajdującą się w KZPN swoją teczkę personalną, a uzasadnienie 
zwolnienia zawierało kilka ogólników o rzekomych nieprawidłowościach 
w prowadzeniu parku i niewłaściwych stosunkach między dyrekcją a pra
cownikami.

Odszedł z GPN człowiek wielce dla Gorców zasłużony, w atmosferze 
urzędniczej manipulacji, na trzy lata przed przejściem na emeryturę (1994 
r.). Doczekał się jej pracując w Zespole Ochrony Lasu w Krakowie.

Taternik
Chciałbym jeszcze wspomnieć o pasji Jerzego Honowskiego związanej 
z Tatrami. Więc wrócę do lat jego młodości. Taternictwo -  wymagają
ce odwagi, hartu ciała i ducha, odpowiedzialności i koleżeństwa — stało 
się jego pierwszą życiową pasją, która mu towarzyszyła bez mała 10 lat. 
Będąc studentem przeszedł kurs Klubu Wysokogórskiego w Krakowie. 
Jak wspomina jego kolega, prof. Zbigniew Jaworowski, w Dolinie Będ
kowskiej wielokrotnie wspinali się razem, zaliczając II przejście środkiem 
Sokolicy (najwybitniejszej turni w tej dolinie), a także wiele innych wspi
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naczek w lecie i w zimie w dolinkach 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
W  Tatrach Jerzy z Z. Jaworowskim 
i W. Czyżem zrobili kolejne przejście 
filara Leporowskiego na Kozim Wier
chu oraz we dwójkę przeszli zachodnią 
ścianę Żabiego Niżnego. Nadto Jurek 
pomagał kilkakrotnie Zbigniewowi 
Jaworowskiemu w pobieraniu próbek 
lodu z małego lodowca pod Przełęczą 
pod Chłopkiem oraz z lodowca w Ja
skini Lodowej w Ciemniaku (Tatry 
Zachodnie).

Zaraz po ukończeniu w 1949 
roku kursu wspinaczkowego dla po
czątkujących, Jerzy przeszedł wraz z 
W. Czyżem grań z Żabiej Czuby na 
Rysy, a także w sierpniu tego samego 
roku pokonał z tym samym kompa
nem północną ścianę Mnicha. Na
stępny rok 1950, to dziewięć wejść ciężkich i niebezpiecznych, w tym po
konanie prawej połaci wschodniej ściany Gerlacha, najwyższego szczytu 
Tatr -  w zespole z Krystyną Zachwatowicz, Stanisławem Worwą, Kazi
mierzem Filkiem i Aleksandrem Rokitą (III przejście). Dalsze przejścia 
to pokonanie Galerii Gankowej lewą połacią północnej ściany (T. Hildt, 
Z. Rubinowski, W. Czyż, J. Honowski) i wschodnią ścianą (W. Czyż, 
T. Nowicki, Z. Rubinowski) oraz Ostrego Szczytu południowo-wschod
nim filarem (K. Zachwatowicz, A. Rokita, S. Worwa, K. Filipek, J. Ho
nowski). W  sezonie 1951/52 zespół S. Biel, J. Honowski, W. Maciołowski, 
W. Udziela po raz pierwszy w historii polskiego taternictwa pokonał zimą 
grań od Wołoszyna po Swinicę (Orla Perć). W  następnym roku zdobyty 
został po raz pierwszy zimą Mięguszowiecki Szczyt diretissimą północnej 
ściany przez S. Biela, J. Honowskiego i Z. Rubinowskiego (12-13.02.1953). 
W sierpniu 1953 roku Honowski wraz z W. Czyżem, Z. Rubinowskim, 
M. Stefańskim i S. Bielem jako pierwsi przeszli całą grań Tatr Wysokich 
tzw. wysokim wariantem9 -  od Rakuskiej Przełęczy po Krywań poprzez 
Durny, Lodowy, Jaworowe i Swistowe Szczyty, Polski Grzebień, Gerlach, 
Rumanowy, Wysoką, Rysy, Mięguszowieckie Szczyty, Koprowy, Hru- 
by. Zimą 1954 dokonane zostaje pierwsze wejście na Zawratową Turnię 
i V wejście na Niżne Rysy przez: Jana Długosza, Honowskiego i Stefana

9 Stefański M.: Wielka grań, Gliwice 1998 Wyd. Explo.
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Kozłowskiego. W  1954 r. J. Honowski z M. Stefańskim zdobyli Mały 
Lodowy południową ścianą. W  tymże roku brał jeszcze udział w wej
ściach na Niżną Wysoką Gerlachowską drogą Bernadzikiewicza i Kenara 
(w zespole z K. Heller, Z. Hegerlem i J. Słupskim), na Gankową Przełęcz 
z Bogną Wiśniewską oraz północną ścianą na Galerię Gankową z M. Ste
fańskim, B. Wiśniewską i A. Wilczkowskim. W  lecie następnego roku 
został pokonany przez Honowskiego i Wilczkowskiego Jaworowy Róg 
południową ścianą.

Próba pokonania grani Tatr Zachodnich zimą w lutym 1956 roku 
organizowana zespołowo przez słowackich alpinistów z udziałem czterech 
Polaków (J. Honowski, J. Długosz, Z. Rubinowski i A. Wilczkowski), 
dwóch Węgrów (kierownicy wyprawy) i bodaj dwóch Czechów, nie po
wiodła się. Zaważyła przede wszystkim aura. Mglista pogoda, mróz poni
żej -  20 C, opady śniegu i silny wiatr uniemożliwiły zaplanowane przejście 
tej grani. W  sumie Honowski uczestniczył w 18 znaczących wspinaczkach 
tatrzańskich. W  1957 roku brał udział w obozie w Alpach Walijskich (kie
rownik Zbigniew Korosadowicz). Wszedł wówczas — w różnych zespołach
— na Lysskamm (4480 m), Rimpfischhorn (4199 m), Strahlhorn (4190 
m), Obergabelhorh (4063 m) i Dom (4545 m). Zostało to odnotowane 
w „Taterniku” (1958, nr 1, s. 38-39).

W  roku 1976 przebywał Honowski przez ponad trzy miesiące na 
wyprawie naukowej w Andach peruwiańskich. Wyprawa ta zorganizowa
na została przez prof. Zbigniewa Jaworowskiego, zarazem jej kierownika, 
a w skład jej weszli znani polscy alpiniści: S. Biel, K. Cielecki, J. Honow
ski, Z. Krysa, W. Maczek i A. Zyzak. Prowadzili oni badania radioaktyw
ności na lodowcu Jatunjampa w Cordilliera Vilcanota.

Jerzy Honowski był w historii leśników polskich jednym z najlep
szych taterników, a może i jedynym o tak licznych sukcesach wspinacz
kowych.

*
Dziś powalony nieuleczalnym schorzeniem tkwi w nieznanych ni

komu myślach, nie kontaktując się z otoczeniem. Przebywa w zaświatach. 
Wyczytać to można z jego nieprzeniknionego spojrzenia. A może jed
nak przebywa i gospodarzy w swoich ukochanych gorczańskich ostępach? 
Biedny — współczuję Mu głęboko. Włada jedynie różnorodną, niewy
tłumaczalną łącznością ze swą ukochaną córką Marią, od prawie 6. lat 
opiekującą się Nim -  wcześniej, do śmierci Matki, obojgiem rodziców
-  podziwu godną kobietą, wspaniałą opiekunką swego Ojca przytłoczo
nego ciężką, nieodwracalną, straszliwą, niegdyś mało znaną chorobą Al
zheimera.
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S t e f a n  M a c i e j e w s k i

Łopuszna

Łopuszna, popularna miejscowość letniskowa, położona nad Dunaj
cem, u podnóża Gorców, ciągnąca się swą zabudową po obu stronach 
bystrego potoku Łopuszna aż po przysiółki -  Zarębka Niżniego, 
Średniego i Wyżniego -  rozsiadłe już na lesistych zboczach Kiczo- 
ry i Turbacza. Miejscowość ta, oddalona 10 km od Nowego Targu, 
przyciąga turystów i wczasowiczów malowniczym otoczeniem, swą 
nietuzinkową historią, cennymi zabytkami, jakimi są dwór szla
checki z XVIII wieku i kościół z przełomu XV/XVI wieku, nadto 
zabytkami budownictwa góralskiego oraz działającym od 65. lat 
Ośrodkiem Zarybieniowym Polskiego Związku Wędkarskiego. 
W  zabytkowym dworze mieści się oddział Muzeum Tatrzańskiego 
z przygotowywaną ekspozycją kultury szlacheckiej. W  głębi wsi znaj
duje się chata „Tischnerówka”, z izbą pamięci ks. Józefa Tischnera, 
spoczywającego na miejscowym cmentarzu, nieopodal grobów nie
gdysiejszych właścieli dworu Tetmajerów.

Mam osobisty sentyment do tej gorczańskiej wsi. Jako kierow
nik wspomnianego oddziału Muzeum Tatrzańskiego, spędziłem we 
dworze pięć tyleż miłych, co i pożytecznych lat...

Jesienią 1983 roku wybrałem się na parę dni w Tatry, nawiedzając 
przy okazji w Zakopanem swojego przyjaciela Tadeusza Szczepanka, dy
rektora Muzeum Tatrzańskiego, który podówczas mieszkał w zabytko
wej chacie góralskiej przy ulicy Kościeliskiej. Wtedy to, pod nieobecność 
żony, raczyliśmy się tarninówką -  podarunek naszego wspólnego druha 
z Krościenka, równie świetnego malarza, co i wytwórcę nalewek Lucjana 
Kowalewskiego. Ważniejszym jednak dla mnie efektem tego spotkania był 
śmiały pomysł Tadeusza, aby mnie uczynić pracownikiem muzealnym...
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obiektu podworskiego w Łopusznej, zwanego potocznie Dworem Tetma
jerów. Właśnie w tym czasie dwór był poddany generalnemu remontowi. 
Po zakończeniu robót miał się stać oddziałem Muzeum Tatrzańskiego, 
a ja jego kierownikiem, co też rzeczywiście nastąpiło latem 1984 roku. 
Tadeusz dotrzymał słowa, przyjął mnie do pracy. W  przekonaniu, że na 
tym stanowisku dam sobie radę, pomagał mi fakt, iż środowisko podha- 
lańsko-zakopiańskie nie było mi obce, bowiem w latach 1975-1981 by
łem (z przerwami) zakopiańskim korespondentem „Gazety Południowej”, 
a po odzyskaniu dawnej nazwy, „Gazety Krakowskiej”. Miałem nawet 
w tej gazecie stałą rubrykę pt. „Notes tatrzański”. Współpracowałem nad
to z wydawanym w Zakopanem — przez Mieczysława Mantykę, Danutę 
Rejdych i Mariana Bogdałę -  cenionym przez czytelników kwartalnikiem 
„Podtatrze”. Atoli po ogłoszeniu stanu wojennego i odmowie weryfika
cji, usunięty zostałem z dziennikarstwa bez prawa wykonywania zawodu. 
W  tej sytuacji musiałem sobie szukać innej pracy...

Zjawiłem się w Łopusznej w czasie, kiedy w dworze trwały jesz
cze wykończeniowe prace: instalowano okna, bielono ściany, wstawiano 
podłogi. Jednym słowem, robót było jeszcze co niemiara, lecz dla firmy, 
która domiszcze remontowała, a nie dla mnie. Mając sporo wolnego cza
su, zwiedzałem naddunajeckie wioski, wędrując pieszo wzdłuż rzeki od 
Waksmundu po Dębno, Hubę, Maniowy i Czorsztyn. A zaś z pomocą 
„malucha” objeżdżając dokładnie Spisz, Pieniny, Gorce i Kotlinę Nowo
tarską. To krajoznawczo-turystyczne rozpoznanie wzbogacałem, oczy
wiście, odpowiednią lekturą. Nasamprzód trzeba mi było zapoznać się 
z historią Łopusznej oraz łopuszańskiego dworu i jego właścicieli.

Trochę historii
Łopuszna -  w stosunku do innych wsi podhalańskich -  powstała dość 
późno, w drugiej fazie osadnictwa na Podhalu, przypadającej na ostatnie 
dziesięciolecia XIV stulecia i początki wieku następnego. Pierwsza o niej 
wzmianka pochodzi z 1406 roku i została zapisana w dokumencie okre
ślającym granicę sąsiedniej wsi Ostrowsko. Domorośli historycy chcieliby 
lokację wsi przenieść w pierwszą połowę XIII wieku, opierając domniema
nie na dacie 1241 pomieszczonej na sygnaturce w miejscowym kościele. 
Tyle że sygnaturka nie mogła się znaleźć w Łopusznej na dwa i pół wieku 
przed wystawieniem kościoła. Wątpliwy jest zatem jej związek z najaz
dami Tatarów (data rzekomo ma oznaczać najazd i spalenie wsi) w XIII 
stuleciu lub -  też domniemanie -  istnieniem już w tym czasie świątyni 
katolickiej.
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Wieś ta najprawdopodobniej od samego początku stanowiła wydzie
loną posiadłość rycerską, czyli nadawaną dożywotnio przez króla swoim 
rycerzom za zasługi wojenne. Na Podhalu wioski rycerskie były nieliczne 
i często zmieniały właścicieli. Tak też działo się z Łopuszną.

Przekazy źródłowe z 1408 roku wymieniają Jana, sołtysa „de Ło
puszno”. Dokument z 1526 roku określa uposażenie sołectwa, na które 
składały się: dwa łany ziemi, młyn, karczma. Nie ma wzmianki o ist
nieniu kościoła, zatem i parafii. Jednakże już w trzy lata później parafia 
istnieje. Więcej o niej i drewnianym kościele -  zbudowanym na przełomie 
XV/XVI wieku -  dowiadujemy się ze sprawozdania krakowskiego bisku
pa Filipa Padniewskiego, który dokonał w 1560 roku rewizji łopuszańskiej 
parafii. Kolejna wizytacja kościelna miała miejsce w 36 lat później, a prze
prowadził ją kardynał Jerzy Radziwiłł.

Dzieje folwarku w Łopusznej sięgają XVI wieku. Wieś Łopuszną 
otrzymał wówczas od króla Stefana Batorego rotmistrz Walerian Grzy
wa Poradowski. Na początku XVII wieku jej właścicielem był kasztelan 
sądecki, stolnik krakowski Hieronim Przyłęcki, o czym dowiadujemy się 
z „rejestru poborowego za rok 1629” . Wieś należała do Przyłęckich dłu
go, bo aż przez sto lat (1628-1728). Po nich, w latach 1728-1752, prze
szła w ręce Jana Lisickiego herbu Prus z Lisic (wsi ziemi sochaczewskiej 
w pobliżu Pawłowic). Lisicki początkowo wieś tę dzierżawił, a następnie 
ją wykupił. Nie przebywał jednak w niej, lecz w swym majątku Łętowni 
koło Jordanowa i tam też zmarł.

Po Janie Lisickim właścicielem wsi został jego wnuk Romuald -  naj
prawdopodobniej fundator łopuszańskiego dworu. Po nim majątek zna
lazł sie w rękach Tetmajerów, następnie Lgockich -  o czym będzie bliżej 
mowa.

W  1777 roku Łopuszna posiadała 81 domów i 449 mieszkńców, 
więc jak na tamte lata, była już wsią dużą.

Widok na wieś
Łopuszna rozłożyła się po obu stronach Dunajca -  od północy na zbo
czach Gorców, wzdłuż doliny potoku Łopuszna (Łopuszanki), zaś od po
łudnia na dość płaskim terenie, ciągnącym się przestrzenią pól i łąk, skąd 
otwiera się widok na panoramę Tatr. Domostwa tej części wsi rozsiadły 
się wzdłuż gościńca biegnącego z Nowego Targu ku Krościenku. Z drogi 
(przy niej cmentarz) widać dwór i wieżę kościoła. Pod oba te zabytkowe 
obiekty podprowadza nas asfaltówka, która minąwszy za kościołem most, 
biegnie wzdłuż bystrego potoku. Po jego obu stronach znajdują się za- 
grody góralskie i obiekty użyteczności publicznej, więc najpierw gmach
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szkoły, trochę dalej budynek poczty, jeszcze wyżej okazały Gminny Ośro
dek Kultury, a za nim obiekty Ośrodka Zarybieniowego PZW, dacze 
i ośrodki wypoczynkowe. A dalej już tylko zalesione zbocza Gronia i Ki- 
czory i coraz węższa dolina potoku Łopuszna, na zboczach której rozsiad
ły się przysiółki. Tędy prowadzi ku Turbaczowi niebieski i czarny szlak 
turystyczny.

Miejscowy proboszcz, ks. Michał Królikowski tak pod rokiem 1911 
opisał wieś w założonej przez siebie „Kronice parafii Łopuszna”:

„Domy leżą wzdłuż potoka po obu stronach oraz po prawej stro
nie Dunajca. Od wschodu graniczy wieś z Harklową, od zachodu z Os- 
trowskiem, na północ z Kamienną i Porębą. Na południe przytyka do 
granicy węgierskiej (wieś Nowa Biała -  Ujbela na Węgrzech). Okolica 
górzysta; grunta po większej części ciągną się po górach, tylko na po
łudnie i wschód jest równina. Rodzi się tu owies, ziemniaki, kapusta, 
groch i bób; żyta i jęczmienia mało sieją; mieszkańcy chowają prócz bydła 
i koni także stada owiec, z których mają wielki pożytek, bo oprócz wełny na 
odzienie wyrabiają z mleka bryndzę i serki zwane oszczepkami. Domów było 
w roku 1911: 162, mieszkańców 879, Żydów trzy rodziny (około 14 głów). 
Mieszkańcy są dość zamożni, a to wskutek głównie wychodźstwa na za
robek do Ameryki, skąd trochę zarobionego grosza przywożą po kilku 
latach pobytu tamże. Ubierają się w rodzinny strój góralski, to jest męż
czyźni noszą białe sukienne spodnie obcisłe, kamizelki; w zimie serda
ki kożuchowe i szare sukmany czyli gunie, na głowie kapelusze ozdobne 
obwódką z muszelki, w zimie czapki baranie; kobiety zaś chodzą w lecie 
w gorsetach na koszuli, spódnice kolorowe i nakrywki, czyli duże chusty 
na głowie -  w zimowym czasie serdaki. Tak mężczyźni jak kobiety obuwa
ją na nogi trzewiki (mężczyźni także buty w zimie), rzadko kierpce. Lud 
jest religijny, przywiązany do kościoła i ofiarny; ma także wady wspólne 
ludności góralskiej, mianowicie skłonności do pijaństwa i rozpusty. Jest tu 
wiele starych osób wolnego stanu, bo nie zawierają małżeństwa, jeżeli nie 
mają odpowiedniego na utrzymanie rodziny majątku”.

Od czasu, kiedy powyższe słowa pisał ks. Królikowski, wiele się 
w Łopusznej zmieniło, bo zmienić musiało. Po II wojnie światowej wieś 
okropnie zniszczona, przypominająca pobojowisko (znalazła się na linii 
frontu), szybko się odbudowała i rozbudowała -  w chaty tradycyjnie gó
ralskie, z latami w domy i wille murowane oraz dacze. A współcześnie, 
po 20. latach ustrojowej transformacji, trudno Łopusznę zwać wsią, gdyż 
posiada całą infastrukturę właściwą miałemu miasteczku: w każdym ra
zie ma wygląd zadbanej miejscowości letniskowej. Ma nieco ponad 1500 
stałych mieszkańców, a latem drugie tyle letników, nie licząc turystów 
przemierzających wieś w drodze na Turbacz.
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Pod wezwaniemTrójcy Świętej
Niewiele jest w podgorczańskich miejscowościach tak starodawnych koś
ciołów, jak ten, który się szczęśliwie uchował w Łopusznej -  pod wezwa
niem Trójcy Świętej i św. Antoniego Opata -  konsekrowany w 1504 roku. 
Z modrzewiowych płazów zbudowany, ulokowany na naddunajeckiej 
skarpie, wiekiem sięga końca XV i początku XVI wieku. Historycy sztuki 
wskazują na jego późnogotycką architekturę, przypisując ten typ budow
nictwa sakralnego do szkoły sądecko-spiskiej.

Cenny ów obiekt kultu, wabi oko strzelistością, wysublimowanym 
kształtem, rzec by lekkością, zaś we wnętrzu wartościowym wyposaże
niem -  co go stawia w rzędzie tak bezcennych zabytków drewnianych 
Podkarpacia, jak kościoły w niedalekim Dębnie, Harklowej, Nowym 
Targu (pw. Sw. Anny), Trybszu, Rzepiskach, Sromowcach Niżnych, Gry
wałdzie, Ochotnicy Dolnej, Tylmanowej czy w Porębie Wielkiej...

Budowa świątyni przypadła na ostatnie lata XV wieku, i to praw
dopodobnie ulokowana na miejscu wcześniejszej świątyni. Jest budowlą 
orientowaną (tj. z usytuowanym prezbiterium na wschód, zatem w stro
nę Jerozolimy i grobu Chrystusa), trójdzielną, jednonawową. Składa się 
z zamkniętego prostokątnie prezbiterium, nawy i wieży dostawionej 
w XVII wieku. Do prezbiterium 
przylega zakrystia. Nawa jest 
szersza, z kruchtą boczną.

Wnętrze i wyposażenie ko
ścioła nie jest jednorodne styli
stycznie. Pisze na ten temat Ma
rian Kornecki w publikacji: Goty
ckie kościoły drewniane na Podhalu 
(1987):

„Wnętrze kościoła nie po
siada dziś jednolitego charakteru; 
jest to efekt wywołany nieco prze
ciwstawnymi tendencjami kon- 
serwatorsko-artystycznymi: swo
istą regotycyzacją i tradycją ba
roku. Gotycki charakter nadaje 
wnętrzu przed wszystkim wspa
niały, choć wymiarami skromny 
tryptyk gotycki w ołtarzu głów
nym, rekonstruowana belka tę
czowa oraz pozostałości starych 
malowideł na parapecie chóru;
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tradycje te akcentują również, w większości zrekonstruowane, malowidła 
patronowe na stropie wnętrza pod wieżą, powtarzające motywy pierwot
nego stropu nawy i prezbiterium. Pozostałości baroku to przede wszyst
kim dwa ołtarze boczne i ambona, wreszcie wiele drobnych elementów 
rozmieszczonych we wnętrzu”.

Do najcenniejszych elementów zabytkowego wnętrza należy goty
cki ołtarz główny w kształcie tryptyku z 1460 roku -  uznawany za jedno 
z najbardziej wartościowych dzieł rzeźbiarskich Małopolski XV wieku. 
W  jego polu środkowym umieszczona jest scena koronacji Najświętszej 
Marii Panny przez Trójcę Świętą. Na awersie skrzydeł bocznych przed
stawiono postaci świętych -  z lewej u góry św. Antoni Pustelnik, zaś 
u dołu św. Franciszek z Asyżu, z prawej u góry św. Leonard, u dołu 
św. Bernard z Sieny. Na rewersie mieści się scena Zwiastowania, natomiast 
w trójkątach szczytowych postacie świętych dziewic. Zwracaja także uwa
gę dwa barokowe ołtarze boczne z pierwszej połowy XVIII wieku, figury 
świętych na belce nad wejściem do nawy (które niegdyś zdobiły barokowy 
ołtarz główny), obraz Adoracji Trójcy Świętej z XVIII wieku, obraz przed
stawiający drogę na Kalwarię oraz barokowe rzeźby grupy Pasji na belce 
tęczowej.

Czas robił swoje, kościółek coraz bardziej niszczał; ile razy w ciągu 
pięciu wieków swojego istnienia był remontowany, trudno powiedzieć, 
w każdym razie w pierwszej połowie XX wieku, ówczesny proboszcz

Most na Dunajcu w  Łopusznej (1984  r.). Fot. Andrzej Turczański
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ks. Andrzej Bras miał świadomos'ć, że zabytkowi, który „przedstawiał 
stan więcej niż godny pożałowania” trzeba iść na ratunek. A że był czło
wiekiem pełnym silnej woli, choć słabego zdrowia, przystąpił do dzieła. 
Jest tego świadectwo, jego ręką zapisane, w „Kronice parafii Łopuszna” 
pod rokiem 1932:

„Zimą tego roku przygotowano drzewo i deski na restaurację kościo
ła, a komitet kościelny zajął się zbieraniem uchwalonych przez radę gminy 
pieniędzy. Po robotach wiosennych przystąpiono do pracy. (...) Przy po
mocy żelaznych śrub podniesiono kościół o dwa metry w górę. Okaza
ło się, że fundamentów pod kościołem nie ma. Tylko pod węgłami były 
nieduże kamienie zwane powszechnie „peckami”. (...) Wykopano więc 
pod nim fundamenta głębokości dwóch metrów i założono fundamenta 
z kamieni. Następnie wymieniono od spodu wszystkie drzewa spróch
niałe do wysokości dwu metrów. Wyłożono nowe podłogi i okna”. Nadto 
w tymże czasie gotyckie, ostrołukowe portale w nawie i prezbiterium zo
stały zastąpione nowymi, prostokątnymi.

Odnowiony od fundamentów kościół, zaopatrzony w dwa lata póź
niej w modrzewiowe ławki, napadła 16 lipca wielka powódź, będąca na
stępstwem oberwania się nad Tatrami chmury. „Woda zalała kościół do 
wysokości jednego metra -  zapisał ks. Braś -  zniszczyła zupełnie ogrodze
nie, naniosła mułu do kościoła tyle, że trzeba go było taczkami wywozić”. 
Powódź zniosła most w Łopusznej, zalała poła aż po Harklową, a zaś po
tok Łopuszna niszcząc regulację „rzucił się na wieś i zalał wszystkie domy 
po lewej stronie potoku leżące”.

W  1935 roku kościół poddany został dalszym zabiegom restaura
cyjnym. Wykonana została polichromia o motywach ornamentalnych 
i figuralnych. Ks. A. Braś w „Kronice...” zapisał:

„Przy malowaniu kościoła dokonano pewnych zmian w wewnętrz
nym urządzeniu kościoła. Mianowicie usunięto nieforemny bez stylu 
główny ołtarz, a na jego miejscu postawiono tryptyk (złocony, z 1640 r., 
należący do szkoły sądecko-spiskiej). W  ten sposób dzięki przystosowaniu 
malowidła do starożytności kościoła i włożenia na swoje miejsce tryptyku, 
przywrócono kościołowi dawny charakter. Boczne ołtarze nieforemnie 
zbudowane, daleko wystające na kościół, a przez to zajmujące dużo miej
sca, przerobił rzeźbiarz z Ostrowska, Franciszek Szumal „Gaborek”. Już 
po wojnie w łopuszańskim kościółku naprawiono organy. Chwile grozy 
przeżyli parafianie, kiedy to w wigilię, w 1948 roku, w kościele wybuchł 
pożar od pozostawionej zapalonej świeczki. Na szczęście udało się w porę 
ugasić ogień”.
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Dwór w Łopusznej
Nie dalej jak sto metrów od kościoła, a pięćdziesiąt od plebanii, rozło
żyły się zabudowania folwarczne, z dworem na pierwszym planie, do
brze widocznym z traktu biegnącego z Nowego Targu do Krościenka
1 Szczawnicy.

Znany pod nazwą „dworu Tetmajerów” obiekt jest cennym zabyt
kiem drewnianej architektury w „stylu polskim” dworów szlacheckich, 
jakich niegdyś w Małopolsce było całkiem sporo, nie wyłączając Podhala, 
by tylko wspomnieć dwory w Harklowej i Ludźmierzu, czy gorczańskie 
w Ochotnicy, Grywałdzie, Porębie Wielkiej...

Łopuszańska siedziba dworska powstała dość późno, dopiero pod 
koniec XVIII wieku; jej budowa przypisywana jest ówczesnemu właści
cielowi majątku, konfederatowi barskiemu i uczestnikowi powstania koś
ciuszkowskiego Romualdowi Lisickiemu, wnukowi wspomnianego Jana 
Lisickiego. Historykom architektury i konserwatorom nie udało się dotąd 
jednoznacznie ustalić roku zbudowania obiektu. Najczęściej pojawia się 
data 1790. Posługując się mapami, można stwierdzić, iż na mapie Seegera 
z 1769 dwór nie jest zaznaczony (zatem jeszcze go w tym czasie nie było), 
natomiast jest schematycznie narysowany na mapie Miega (1779-1782), 
co jednak nie przesądza, że już stał; mogły istnieć jedynie gospodarcze 
zabudowania folwarczne. W  każdym razie w 1790 dwór był już w użyt
kowaniu (więc pewnie stał najmniej od 1789 r.), zajmowany przez mał
żonków Romualda (1748-1832) i Barbarę z Petryczyn (1758-1798). Mieli 
czwórkę dzieci. Pierworodna Urszula, urodzona w 1790 roku, zmarła ma
jąc 17 lat, Tekla i Anna żyły rok, Kazimierz trzy lata. Przy porodzie Anny 
zmarła żona Romualda. Musiał rodzinny dramat ciężko przeżyć, skoro 
wdowcem był przez kilka następnych lat.

Drugą żoną Lisickiego została Marianna Jastrzębiec Borowska. 
Miał z nią dwoje dzieci -  Jana zmarłego w 18. roku życia i jedyną spad
kobierczynię Domicelę Ludwikę (1803-1889), która wychodząc za mąż
2 września 1824 roku za Leona Tetmajera (1801-1881) z Mikołajowie 
w dystrykcie tarnowskim, wnosła mu w posagu łopuszański majątek. 
Ślubu młodym udzielił w miejscowym kościółku ks. Jakub Jakubowski. 
Oczywiście weselisko odbyło się w łopuszańskim dworze.

Był to nader udany mariaż, otwierający złoty okres historii dworu 
i jego mieszkańców. Ojciec Ludwiki dożył sędziwego wieku, zmarł 
21 lipca 1832 roku w Łopusznej, przeżywszy 84 lata.
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DWÓR W ŁOPUSZNEJ

Dwór w  Łopusznej. Fot. z 1930  r.

D wór od strony ogrodu (1984  r.). Fot. Marian Hanik
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Budynki gospodarcze. Z  prawej stajnia, z lewej wozownia. Fot. S. Maciejewski (zima 1988  r.)
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Tetmajerowie
Ród Tetmajerów wywodzi się z Kurlandii. Z ziemią tarnowską, a nieba
wem z Podhalem, związała się polska linia Tetmajerów w pierwszej po
łowie XIX wieku. W  1794 roku bracia Wojciech, Stanisław i Aleksander 
uzyskali u władz austriackich w Tarnowie potwierdzenie szlachectwa, 
podpisane przez cesarza Franciszka I. Wtedy też przyjęli przydomek Prze
rwa, którym się nie wszyscy Tetmajerowie później posługiwali. Familia 
ta wyraziście wpisała się -  jako uczestnicy powstań narodowych, konspi
racji i walki niepodległościowej, także jako uczeni, artyści, społecznicy 
-  w historię Polski, a już zwłaszcza Podhala, gdzie dzięki tyleż skupywaniu 
ziemi, co i korzystnym mariażom, stali się właścicielami majątków ziem
skich w Ludźmierzu, Łopusznej, Ochotnicy. Wcześniej mieli już posiad
łości w Łowczówce, Kwiatonowicach koło Gorlic i Czermnej koło Jasła.

Pierwszym Tetmajerem, który się związał z Podhalem był Wojciech. 
W 1817 kupił on od władz austriackich majątek ziemski w Ludźmierzu 
wraz z folwarkami w Krauszowie i Rogoźniku. Jednakże w 10 lat później 
sprzedał te dobra właścicielowi zakopiańskich Kuźnic Emanuelowi Ho- 
molacsowi, a za pozyskane pieniądze zakupił Mikołajowice koło Wojni
cza w tarnowskiem. Ożeniwszy się z Justyną z Choynowskich, miał z nią 
dwóch synów: Józefa (1804-1880) i Leona (1800-1881)

Józef urodzony w Czermnej studiował matematykę w Wiedniu. 
Walczył w powstaniu listopadowym, działał w konspiracji galicyjskiej. Po 
powstaniu, znalazłszy się we Francji, stał się budowniczym dróg komu
nikacji wielkiej. Po powrocie do kraju był geometrą sądowym. Zajmo
wała go poezja. Wydał dwa tomiki wierszy nie najwyższego lotu: Pieśni 
(1829 r.) i wydanie rozszerzone pt. Poezje liryczne (1830 r.). W  zbiorkach 
tych pomieścił jedne z pierwszych wierszy tatrzańskich -  „Morskie Oko” 
i „Góral na polanie”.

Leon urodził się w Mikołajowicach. Niewiele o nim wiadomo poza 
tym, że działał w konspiracji galicyjskiej. Po śmierci ojca pomagał swej 
matce Justynie w prowadzeniu gospodarstwa. Jak było powyżej wspo
mniane, ożenił się z majętną panną Ludwiką Lisicką, która wniosła mu 
w wianie majątek w Łopusznej.

Dwór w Łopusznej stał się niebawem promieniującym ogniskiem 
konspiracyjno-niepodległościowym. Tu gościli wybitni ówcześni rewolu
cjoniści, jak Julian Goslar, Bohdan Zaleski, Stanisław Worcell i Seweryn 
Goszczyński, a zaglądał po wyjściu z więzienia organizator powstania cho
chołowskiego Jan Kanty Andrusikiewicz. Będzie o nich jeszcze mowa...

Drugim gniazdem podhalańskim rodziny Tetmajerów stał się Ludź
mierz. Tamtejszy dwór i majątek ziemski odkupił w 1859 roku od Homo-
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lacsów Adolf Tetmajer. Nawiasem mówiąc, nigdy do końca Homolacsów 
nie spłacił.

Dziadkiem Adolfa był wspomniany Stanisław (brat Wojciecha 
i Aleksandra), zaś ojcem Karol (adwokat tarnowski), ożeniony z Marcjan- 
ną Szeliga-Noymanowską z Kwiatanowic. Mieli dwóch synów: Antonie
go, który zginął w czasie rzezi galicyjskiej w 1846 roku i wyżej wymienio
nego Adolfa (1814-1880), kuzyna Józefa i Leona.

Adolf to interesująca postać: uczestnik powstania listopadowego, 
działacz w konspiracji galicyjskiej, emigrant. W  Paryżu studiował prawo. 
Około 1840 wrócił do kraju. Był marszałkiem powiatu nowotarskiego 
i posłem na sejm galicyjski. W  1858 roku ożenił się z córką właścicie
li Harklowej Leonią Krobicką, a po jej zgonie (10 stycznia 1862 w go
rączce popołogowej), z Julią Grabowską z Warszawy. Synem z pierwszego 
małżeństwa był ceniony młodopolski malarz Włodzimierz Tetmajer, zaś 
z drugiego -  piewca Tatr, poeta i pisarz Kazimierz Przerwa-Tetmajer. 
Stryjem braci był Leon z Łopusznej.

Adolf przyjaźnił się z Wincentym Polem i Sewerynem Goszczyńskim. 
W  1832 był jego towarzyszem wycieczek w Tatry. W  latach 1872 i 1873 
autor „Zamku Kaniowskiego” przemieszkiwał u Adolfa w Ludźmierzu.

Pod koniec życia Adolf pozbył się zadłużonego majątku i zamieszkał 
z rodziną w Krakowie.

Trzecim gniazdem górskim Tetmajerów — w następstwie korzystne
go mariażu Aleksandra (?) Tetmajera z córką dziedzica Ochotnicy Amb
rożego Mikołaja Kołodziejskiego — stała się gorczańska Ochotnica

Pan na Łopusznej
Leon Tetmajer, poczynając od roku 1824, gospodarzył w Łopusznej pra
wie przez 60 lat. Wprawdzie nie uczestniczył w powstaniu listopadowym, 
niemniej po jego upadku był mocno związany z konspiracyjnym ruchem 
niepodległościowym w Galicji. Dwór stał otworem dla konspiratorów 
i emisariuszy. Przebywali w nim tak wybitni rewolucjoniści ówcześni, jak 
popularny poeta romantyczny, uczestnik powstania listopadowego Se
weryn Goszczyński czy wspomniani już rewolucjoniści Goslar, Zaleski, 
Worcell. Byli w tę działalność włączeni także młodzi Krobiccy -  Julian 
i Aleksander -  z pobliskiej Harklowej.

To między innymi oni przygotowywali powstanie w 1846 roku, 
które miało objąć całą Galicję. Spaliło na panewce. Wybuchło jedynie 
w Chochołowie — pod wodzą miejscowego organisty Jana Kantego An- 
drusikiewicza, ks. Józefa Leopolda Kmietowicza i ks. Michała Głowackie
go -  i po dwudniowej walce skończyło się klęską i uwięzieniem przez Au

104



striaków 127 powstańców, skazanych co rychlej na długoletnie więzienia, 
a przywódców na karę śmierci (na szczęście wyroki zamieniono na więzie
nie). Na tę wieść Leon Tetmajer zorganizował Narodowy Komitet Sąde
cki, niosący pomoc uwięzionym i ich rodzinom. W tymże czasie Austria 
sprowokowała -  rzeź galicyjską. Podbuntowane, rozszalałe chłopstwo, 
napadało na dwory, paliło, grabiło, mordowało właścicieli. Padł ofiarą tej 
rebelii, zamordowany przez swojego lokaja, syn Karola Tetmajera -  Anto
ni, a jego brat Adolf raniony toporem w głowę, cudem uratował życie.

Tymczasem zbliżała się „wiosna ludów” 1848 roku. Znowu w dwo
rze Leona i Ludwiki zjawiali się tajemni konspiratorzy i emisariusze. 
Amnestia, ogłoszona w pierwszej fazie rewolucyjnych wydarzeń, zwolniła 
z więzienia w Spielbergu powstańców chochołowskich, w tym Andrusi- 
kiewicza. W  maju 1848 roku zjawił się on w łopuszańskim dworze. Różne 
źródła podają, iż był nawet ojcem chrzestnym syna Leona, co jest nie
porozumieniem. Sprawę wyjaśnia zachowana na plebanii łopuszańskiej 
„Księga chrztów”, gdzie pod rokiem 1848 (k.32) jest zapis łaciński chrztu 
Bogumiła Stanisława Romualda Maurycego syna Michała Romera z Łę
towni i jego żony Anieli z domu Lisickiej, siostry Ludwiki (żony Leo
na), matki chrzestnej wymienionego siostrzeńca Bogumiła. Otóż na tym 
chrzcie ojcem chrzestnym był właśnie Andrusikiewicz. Miał on nawet 
zamieszkać w Łopusznej, ale przeniósł się za pośrednictwem Leona Tet
majera do Kamienicy, gdzie znalazł zatrudnienie w miejscowej papierni. 
Nie popracował długo, ledwie rok. Zmarł na tyfus plamisty 9 stycznia 
1850 roku. Miał zaledwie 35 lat.

A co do dzieci Leona i Ludwiki, to w księgach metrykalnych pa
rafii Łopuszna odszukałem czwórkę: Justynę Kamilę (1825-1913); Ema
nuela Romualda Augusta (ur. 1827), którego rodzicami chrzestnymi byli 
Emanuel Homolacs (a nie, jak ten i ów podaje, J.K. Andrusikiewicz) 
oraz Aniela Romerowa, siostra Ludwiki; Katarzynę Leokadię Teofilę 
(ur. 21 grudnia 1828), przyszła żonę Bolesława Zuk-Skarżewskiego; Ka
rolinę Aleksandrę (ur. 4 listopada 1833), z czasem zamężną z Adamem 
Raciewskim.

Godzi się zaznaczyć, że Leon Tetmajer był wzorowym gospodarzem; 
od strony Doliny Nowotarskiej miał pola orne i łąki, za Dunajcem i wsią, 
na gorczańskich wyniesieniach należały do niego spore połacie lasów. 
Za dworem i ogrodem ciągnęło się starorzecze, poprzegradzane na stawy 
rybne. Po drugiej stronie Dunajca, na wprost kościoła, stał młyn wodny 
na Łopuszance. Na pewno za czasów Leona istniała gorzelnia i karczma 
usytuowana przy głównym gościńcu. O gospodarności Leona świadczą 
zapiski, dotyczące spraw gospodarczych, jakie prowadził w „Kalendarzu 
gospodarczym” za poszczególne lata.
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Najstarsza córka Leonów Kamila wyszła za mąż w 1852 roku za 
Kazimierza Lgockiego z Lgoty. Małżonkowie zamieszkali w Tymowej. Tu 
urodziła się trójka ich dzieci: Stanisław (1854-1912), Aleksander (1855- ?) 
i Maria.

Leon Tetmajer w swej posiadłości gospodarzył do końca życia (1881 
r.). Po jego śmierci dziedziczką majątku została wdowa. Jego administracją 
zajmowała się jej córka Leokadia ze swym mężem Bolesławem Żuk-Skar- 
żewskim. Po śmierci Skarżewskiego (2 października 1883 r.) Kazimierz 
i Kamila Lgoccy przeprowadzili się do Łopusznej, ale przejęli majątek do
piero po śmierci Ludwiki Tetmajerowej (9 marca 1889). Dwór o cechach 
barokowych był w tym czasie w kiepskim stanie, toteż Kazimierz w 1892 
roku (sądząc po dacie zachowanej w facjacie usytuowanej nad gankiem) 
przedsięwziął poważne prace remontowe, które znacznie zmieniły wygląd 
domostwa: wymienił podwaliny, otynkował i pobielił ściany, odciążył 
więźbę dachową oraz ściany, wprowadzając w rogach budynku okrągłe 
słupy-kolumny, nadto przerobił facjatę.

Po 1900 roku majątek znalazł sie w rękach młodszego syna Lgo- 
ckich, Aleksandra, żonatego z Anielą z domu Szczytnicką. Po kilku la
tach odsprzedał go swemu starszemu bratu Stanisławowi, a sam -  będąc 
wicemarszałkiem powiatu nowotarskiego — zamieszkał w Nowym Targu. 
Stanisław w 1893 roku wziął ślub z Karoliną Meysner (1864-1941), z któ
rą miał pięcioro dzieci: Zofię Franciszkę (1889-1957), Wawrzyńca (1891- 
1943), Stefana (1894-1974), Marię (1905-1980) i Kazimierza zmarłego 
w 18. roku życia. Stanisław poczynił zmiany w układzie wnętrz dworu.

W  1913 roku Karolina, wdowa po Stanisławie Lgockim, dokonała 
podziału majątku na rzecz swoich dzieci. Dwór z częścią gruntów przy
padł najstarszej z rodzeństwa: Zofii, która 14 września 1922 roku wyszła 
za mąż za Tomasza Kietlińskiego. W  1929 roku Kietlińscy, wydzierża
wiwszy swoją część majątku Wawrzyńcowi Lgockiemu, wyprowadzili 
się z dziećmi do Zwierzyńca, gdzie Kietliński podjął pracę nadleśniczego 
w dobrach Zamoyskich. Kietlińscy mieli troje dzieci: Marię (ur. 1923, 
która wyszła za Zbigniewa Podczerwińskiego), Stanisława (1925-1980?) 
i Janinę (ur. w 1927) zamieszkałą w Nowym Targu. Wawrzyniec wraz 
z żoną Heleną ze Słapów i synem Stanisławem mieszkali nie we dworze 
(w nim mieszkał Stefan, brat Wawrzyńca) lecz w wybudowanej jakieś 400 
m dalej (w stronę Nowego Targu) willi w stylu podhalańskim, do dziś za
chowanej. Wawrzyniec gospodarzył (m.in. założył największą owczarnię 
na Podhalu) na swojej części majątku oraz na działach sióstr Zofii i Marii, 
natomiast Stefan miał lasy i dużą pasiekę. Wawrzyniec — rolnik, hodowca
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rasowego bydła i owiec, a w potrzebie weterynarz, był powszechnie cenio
ny i szanowany przez mieszkańców wsi i im pomocny w potrzebie.

Wybuchła wojna. Stefan Lgocki -  legionista, oficer Wojska Pol
skiego, poseł na sejm, wójt Łopusznej -  zmuszony był ukrywać się przed 
Niemcami. Pod zmienionym nazwiskiem przetrwał okupację u swej ku
zynki w gorlickiem. Natomiast aresztowany w 1941 roku Kietliński zginął 
w Oświęcimiu. Dwa lata później zmarł Wawrzyniec. W  takich okolicz
nościach do Łopusznej powróciła owdowiała Zofia Kietlińska z dziećmi. 
Rodzina zamieszkała we dworze wraz z Marią, siostrą Zofii. Tak doczekali 
końca wojny i . .. nacjonalizacji majątku na rzecz skarbu państwa. Zostali 
z dworu eksmitowani w 1949 roku.

W  1957 roku w Nowym Targu zmarła Zofia z Lgockich Kietlińska. 
Stefan Lgocki zmarł w Szymbarku koło Gorlic w 1974 roku. W  1980 
roku w Krakowie zmarła Maria Lgocka córka Stanisława i Karoliny oraz 
Stanisław Kietliński, syn Tomasza i Zofii z Lgockich. Żyje w Nowym 
Targu pani Janina Kietlińska, siostra wymienionego powyżej Stanisława. 
W XI tomie rocznika „Małopolska” (2009 r.) opublikowała ona ciekawe 
wspomnienia rodzinne związane z dworem w Łopusznej.

Po eksmisji właścicieli w czerwcu 1949 roku, przejęty przez skarb 
państwa majątek wraz z dworem i willą, był kolejno w użytkowaniu Pań
stwowego Gospodarstwa Rolnego (PGR), GS „Samopomoc Chłopska”, 
Instytutu Zootechniki, wreszcie Stacji Oceny Odmian.

Niewłaściwie użytkowane i nie remontowane budynki niszczały. 
W maju 1976 roku zespół dworski przejęło Muzeum Tatrzańskie. Swój 
obecny kształt architektoniczny zespół zawdzięcza przeprowadzonemu 
przez MT w latach osiemdziesiątych remontowi konserwatorskiemu, 
w którym położono nacisk na utrzymanie nawarstwień historycznych, 
istotnych dla układu zespołu formy architektonicznej budynków. Dwór 
oddano po remoncie do użytku w 1984 roku, budynki gospodarcze 
w ciągu kolejnych czterech lat.

We dworze powstaje Muzeum Kultury Szlacheckiej. Obecnie moż
na oglądać wnętrze kuchni. Poza tym okazała dawna piwnica obok dworu 
zaadaptowana została na galerię sztuki, w której swoje prace wystawia
ją artyści z Podhala. Ciekawym obiektem jest, stojąca nieopodal galerii, 
chałupa rodziny Klamerusów (tzw. „chałupa 105”), w której wnętrzach 
urządzona została ekspozycja etnograficzna.

Dwór w Łopusznej jest miejscem atrakcyjnym pod względem tu
rystycznym. Położony w malowniczej dolinie Dunajca, stanowi dogod
ny punkt wypadowy wycieczek pieszych w Gorce, Pieniny i na pobliski 
Spisz. W  pobliżu znajdują się liczne, cenne zabytki architektury i budow
nictwa ludowego Podhala i Spiszu, jak na przykład kościół w Dębnie.
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Goszczyński w Łopusznej
Seweryn Goszczyński poznał się z Józefem Tetmajerem podczas powstania 
1831 roku. Po jego upadku, jako wychodźcy schronili się w Prusach, skąd 
wspólnie wyruszyli — daleką drogą przez Frankfurt nad Odrą i Wrocław 
-  do Galicji, skąd już im blisko było do gospodarzącej w Mikołajowicach 
matki Józefa. W  jej dworze Goszczyński spędził zimę i wiosnę, konspi- 
rując z emisariuszami, którzy o dwór zahaczali i korzystali z gościnności 
pani Justyny. Tu też zjawił się i leczył rany powstaniec Adolf Tetmajer, za
przyjaźniając się z Goszczyńskim. W  wiele lat później (1872-1873) będzie 
go gościł w ludźmierskim dworze.

30 kwietnia 1932 roku Seweryn z Adolfem -  opuściwszy Mikoła- 
jowice — zjawili się w łopuszańskim dworze, zastając w nim Zaleskiego 
i Worcella, o których tu pobycie zresztą wiedzieli. Poeta w drodze między 
Krościenkiem a Czorsztynem po raz pierwszy ujrzał Tatry. Odnotował 
wrażenie w swym dzienniku: „Tatry! — zawołałem w dziecinnym uniesie
niu, w zdumieniu, w radości, Bóg wie, w jakich uczuciach”. Znalazłszy się 
w Łopusznej nie omieszkał krótko opisać dworu:

„Dom drewniany w stylu rodzimym wszystkich naszych dworów 
szlacheckich, obszerny, porządnie i mocno postawiony, przyozdobio
ny gankiem, jak wszystkie nasze ganki, a na ganku poboczne ławki do 
siedzenia, jak to wszędzie widzimy (...). Przed domem dziedziniec prze
stronny, mający po lewej ręce domu drugi domek mniejszy, czyli oficyn
kę, gdzie kuchnia i mieszkanie służących, z prawej osłoniony budowlami 
gospodarskimi”.

Gospodarze poetę pomieścili w altanie (a raczej lamusie), usytuowa
nej na skraju ogrodu od strony zabudowań gospodarczych. Dziś po tym 
budynku ledwie sterczy kamienna podmurówka, a pod nią zachowana 
piwnica. Z tego lokum poeta był wielce zadowolony, co odnotował, pi
sząc, że tam, gdzie mieszka jest „jakby altana ogrodowa, chatka niewielka,
0 jednym pokoju i sionkach, ale ustronna..., samotna, bardzo ponętna”. 
W  domku tym przemieszkał pięć miesięcy, czyniąc wycieczki w Gorce
1 Tatry.

Goszczyńskiemu spieszno było ku tatrzańskim wierchom, które co
dziennie mógł oglądać sprzed dworu. Aliści na przeszkodzie stanęła kiep
ska pogoda. Mimo to -  w towarzystwie Zaleskiego, Worcella i zapew
ne Leona Tetmajera — wybrał się do Zakopanego, skąd doszli do Stawu 
Smreczyńskiego. Poeta zapisał:

„Mimo ścieżek rozmokłych, mimo mgły gęstej, ćmiącej najbliższe 
nawet przedmioty, a leżącej na miejscach dalszych i na wyższej części gór, 
otaczających doliny, byliśmy nieraz wzruszeni, zadziwieni, upojeni, po
rwani urokiem miejsca, którego nie mogła zgasić sama niepogoda”.
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Po tej pierwszej wycieczce na
stąpiły kolejne, dłuższa, trzydniowa,
„wyprawa w głąb Tatrów”, w towa
rzystwie Adolfa Tetmajera, z górala
mi w roli przewodników, przypadła 
na 21-23 sierpnia 1932 roku. Z dumą 
poeta zanotował: „Co do mnie, mogę 
pochlubić się, że sami górale oddawali 
sprawiedliwość śmiałości i zręczności, 
jakie okazywałem w tej przeprawie”.
Ci, co go znali, potwierdzali, iż był 
odważnym, fizycznie sprawnym i wy
trzymałym na trudy człowiekiem.

Wyjątkowo pożyteczne dla umi
łowania gór i góralszczyzny były wy
cieczki po Gorcach (które nazywał 
„górami Łopuszańskimi”) i okolicach 
Łopusznej, budzące jego zaintereso
wania obyczajami (stąd poemat „So
bótka”), obrzędowością, folklorem, 
życiem pasterskim, gusłami, miejscowymi zabobonami. Zapisywał po
dania, baśnie, pieśni, przesądy o strzygach, upiorach, dziwożonach, wil
kołakach. A wszystko, co na te tematy zasłyszał i wydobył od rozmów
ców, skrzętnie notował, aby z czasem zebrany materiał uporządkować 
i zamknąć w książce zatytułowanej Dziennik podróży do Tatrów (1852). 
Nie bez racji ten pionierski urobek folklorystyczny czyni Goszczyńskiego 
„pierwszym etnografem Podhala”.

1 listopada poeta zanotował: „Zima powraca, opanowała już Tatry, 
zasiadła znowu na nich (...). Mnie także los mój pędzi w inne strony”.

Z Łopusznej ruszył do Mikołajowie, a stamtąd do Lwowa, gdzie za
jął się tyleż sprawami wydawniczymi swoich utworów, jak i działalnością 
konspiracyjną. Tu dotarła do niego wieść (skrywana przez carskie wła
dze), że wyrokiem sądu, za zorganizowanie spisku powstańczego i udziału 
w belwederskim zamachu, skazany został na „karę śmierci przez powie
szenie na szubienicy”. Na razie w Galicji i Lodomerii czuł się w miarę 
bezpieczny, skrywając się pod różnymi nazwiskami. W  1838 roku wyje
chał do Francji, gdzie poznał się ze Słowackim, Mickiewiczem i Towiań- 
skim. Odsunął się od polityki i konspiracji, stając się gorącym wyznawcą 
„towiańszczyzny”. Żył w wielkiej biedzie. W  1872 roku wrócił do kra
ju, zamieszkał we Lwowie, skąd dwukrotnie gościł u Adolfa Tetmajera 
w Ludźmierzu i z nim oraz jego synem Kazimierzem (przyszłym poetą)

Seweryn Goszczyński w  18 36  r.
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bodaj dwukrotnie odbył wycieczki w Tatry. Wtedy też odwiedził po raz 
ostatni dwór w Łopusznej. Zmarł z początkiem 1876 roku we Lwowie, 
pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

Goszczyński nie był jedynym twórcą i folklorystą, który Łopusznę 
i dwór Tetmajerów przypisał historii. Otóż w latach 90. XIX wieku by
wał w Łopusznej podówczas młody krakowski malarz i świetny rysownik, 
a z pasji folklorysta i ludoznawca Stanisław Cercha (1867-1919).

Artysta, poniekąd kontynuując dzieło Goszczyńskiego, zbierał zapa
miętale materiały ludoznawcze dotyczące Łopusznej. Przygotował z nich 
swą pierwszą etnograficzną publikację i zabiegał — bezskutecznie jednak 
-  o jej druk. Interesujące, że swą monografię zadedykował Leokadii Żu- 
kowej-Skarżewskiej (córce Ludwiki Tetmajerowej), która podówczas wraz 
z mężem administrowała majątkiem łopuszańskim. To by wskazywało, 
że artysta zatrzymywał się we dworze. Pracę zatytułował: Łopuszna, w ieś 
w pow iecie nowotarskim. Była ona zaopatrzona w 40 rysunków, zwłaszcza 
dworu i obiektów przydworskich, jak i starych chat góralskich. Niestety 
los rysunków nie jest znany, natomiast rękopis zachował się i znajduje 
w krakowskim Muzeum Etnograficznym, a kopia maszynopisu w Muze
um Tatrzańskim.

Ośrodek Zarybieniowy
Obok zabytkowego kościoła i dworu Tetmajerów, w którym powoli rea
lizuje się stała ekspozycja muzealna kultury szlacheckiej, jest w Łopusz
nej jeszcze jeden obiekt godny opisania -  nie tyle ze względu na wymiar 
historyczny, co raczej gospodarczo-kulturowy, wpisany w dzieje polskie
go rybactwa śródlądowego. Jest nim Ośrodek Zarybieniowy Polskiego 
Związku Wędkarskiego. Zasilany wodą bystrej Łopuszanki, znajduje się 
w środkowej części wsi, po prawej stronie potoku, przy szlaku turystycz
nym na Turbacz.

Oto w jakich okolicznościach powstał... Otóż mało kto wie, iż idea 
budowy zapory w Czorsztynie była podnoszona już w roku 1936. Wraz 
z zaporą rożnowską stanowiła ona (mimo budowy planowanych prze- 
pływek) istotne zagrożenie dla dostępu ryb łososiowatych do miejsc tarła 
i wylęgu narybku. W  tym czasie prezesem Krajowego Towarzystwa Ryba
ckiego w Krakowie był wybitny śpiewak operowy Bronisław Romaniszyn, 
człowiek światły i przewidujący, zasłużony dla ochrony przyrody. On to 
ratunek dla ryb łososiowatych widział w budowie nowoczesnego ośrodka 
wylęgowego i zarybieniowego. Z jego inicjatywy został opracowany pro
jekt ośrodka, którego lokalizację umiejscowiono w Łopusznej. Dlaczego 
wybrana została ta wieś? Ponieważ miejsce optymalnie spełniało wyma
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gania pod tego typu obiekt; a i zapewne nie pominięto również aspektu 
estetycznego: wkomponowania w gorczański krajobraz ze wspaniałym 
widokiem na panoramę Tatr.

Decyzja budowy ośrodka zarybieniowego zapadła w 1938 roku. 
W  ciągu następnego roku znany architekt Bohdan Treter przedłożył pro
jekt ośrodka, utrzymany w stylu podhalańskim. Stronę architektoniczną 
całości (rozrysowanie planów poszczególnych budynków) wykonał cenio
ny architekt zakopiański Stefan Meyer. On też został szefem budowy, zaś 
kierownikiem robót znajomy Meyera, architekt zakopiański Józef Nowo- 
bilski. Miało to miejsce w 1940 roku. Trzeba tu zaznaczyć, że determina
cja w realizacji zamysłu wśród wędkarzy i działaczy PZW była tak silna, 
że nawet napaść Niemiec na Polskę nie powstrzymała ich inicjatywy. Pro
jekt przewidywał budowę 22 stawów rybnych (dla podchowu narybku 
i przetrzymywania tarlaków), budynek wylęgarni dla pomieszczenia in
kubatorów oraz okazały Dom Kultury Wędkarskiej. Całość usytuowana 
na działce o powierzchni 2,67 ha. Roboty ziemne, zakładanie fundamen
tów, zwózka materiałów -  na przykład kamień (różowy) na oblicowanie 
budynków pochodzić miał z kamieniołomu w Szaflarach -  kompletowa
nie brygady cieśli, murarzy i różnych innych fachowców, miały miejsce w 
ciągu 1941 roku. Inżynier Nowobilski w swoich wspomnieniach zapisał:

„Z nadejściem wiosny 1941 r. inż. Meyer doniósł mi, że projekty po
szczególnych obiektów wylęgarni są już zatwierdzone przez odpowiednie 
władze, a obecnie opracowuje rysunki wykonawcze. W pracy nad doku
mentacją techniczną brał również udział inż. arch. Bohdan Treter, były 
wojewódzki konserwator zabytków w Krakowie, współautor budynku 
administracyjnego, a szczególnie architektury wnętrz. Przy obliczeniach 
statycznych niektórych konstrukcji współdziałał inż. arch. Adam Hełm- 
Pirgo, były architekt miejski w Zakopanem. Działacze PZW ponaglali, 
aby jak najwcześniej rozpocząć roboty, ponieważ wszystkie formalności 
związane z przyznaniem i uruchomieniem potrzebnych kredytów zostały 
już załatwione” („Rocznik Podhalański”, t. 5, s. 331).

Rzeczywiście roboty ruszyły pełną parą. Jesienią 1941 roku, kie
dy pod koniec listopada spadły obfite śniegi, podpiwniczenia w budyn
kach pokryte już były żelbetonową płytą, a ściany z płazów wyciągnię
te do wysokości parapetów. W tym czasie zjawił się na budowie prezes 
Romaniszyn, oświadczając, iż nie ma kłopotów z przydziałem środków 
finansowych, w związku z czym nie należy na okres zimy wstrzymywać 
prac. I tak też się stało. Przywiózł też z sobą prezes smutną wiadomość -  
o aresztowaniu inż. Meyera. Miał nadzieję, że go wyciągnie z aresztu na 
Montelupich. Niestety, w tydzień później Meyer znalazł się w Oświęci
miu. Wiosną 1943 roku dotarła do Łopusznej wieść o jego śmierci.
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W  ciągu tegoż roku został już wykończony budynek gospodarczy, 
lodownia, prawie na ukończeniu był gmach hotelowy i wylęgarnia. Je- 
sienią z Austrii przywieziono około pięć milionów jajeczek ikry pstrąga 
i umieszczono je w stu dziesięciu aparatach wylęgowych.

Z początkiem 1944 roku budowa ośrodka niemal całkiem została 
wstrzymana, większość pracowników została wymeldowana. Pozosta
ło około 40 osób, które pod nadzorem inż. Nowobilskiego wykańczały 
wnętrze budynku głównego i obsługiwały wylęgarnię. Pracowali jeszcze 
w styczniu 1945 roku, niemal do ostatniej chwili przed nadejściem fron
tu ... Na Łopuszną naszła chwila grozy. Już rok wcześniej Niemcy — rękami 
setek ludzi spędzonych z całego Podhala -  pobudowali rowy strzeleckie, 
potężny rów przeciwczołgowy w okolicy Harklowej oraz kilkanaście bun
krów (jeden koło kościoła). Uznali bowiem teren wsi i najbliższej okolicy 
za dobre przedpole obrony.

Zbliżał się front, oddziały Wehrmachtu, obsadziwszy wspomnianą 
linię obrony, szybko musiały się wycofać -  pod zmasowanym ogniem so
wieckiej artylerii -  na teren Spiszu.

Łopuszna stanęła w ogniu. Ledwie Niemcy ustąpili ze wsi, Łopusza- 
nie -  przepędzeni wcześniej przez nich w Gorce -  zeszli do wsi, prawie 
nieistniejącej, stanowiącej jedno wielkie pobojowisko zasłane trupami... 
Jedynie nie chciało się wierzyć, że stał nienaruszony, w całej swej oka
załości, Ośrodek Zarybieniowy: obiekt zbudowany w czas okupacyjnej 
przemocy i prześladowań (o dziwo, pod nazistowskim mecenatem), który 
nolens volens od powojnia po dziś dzień, przez już sześć dziesiątków lat 
służy ku chwale i dla rozwoju rybactwa polskiego.

Budowa ośrodka zarybieniowego, zważywszy czas okupacyjny, sta
nowiła przedsięwzięcie niebywale śmiałe i na niemałą skalę. Były miesią
ce, kiedy na budowie pracowało ponad trzystu ludzi -  różnej proweniencji 
i kwalifikacji -  z Łopusznej, Waksmundu, Maniów, Harklowej, Gronia, 
ale też Nowego Targu, a nawet murarze z Krakowa. Przez dwa lata przy 
budowie drogi do wylęgarni pracował „hufiec junacki”, liczący pięćdzie
sięciu młodych ludzi. Wśród pracowników byli i tacy, którzy się ukrywali 
przed Niemcami, w ostateczności uchodząc do aktywnie w rejonie Gore 
rozwiniętej partyzantki.

Oczywiście paroletnie przebywanie obcych w niezbyt dużej pod
ówczas wsi musiało mieć także swoje obyczajowe reperkusje, co do dziś 
pobłażliwym uśmiechem się kwituje. Proboszcz łopuszański ks. Franci
szek Ostafin w „Kronice parafii Łopuszna” pod rokiem 1947 ze swadą 
zapisał:

„Najważniejszą pracą kapłana na każdej parafii jest troska o dusze 
nieśmiertelne. W  Łopusznej szczególnie znalazło się wielkie pole do dzia
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łania, ponieważ uchodzi ona za wioskę rozwiązłą pod względem moral
nym. Wielki wpływ na upadek obyczajów wywarli tak zwani partyzanci 
„Ognia”, czyli Józefa Kurasia z Waksmunda, którzy mając w ręce broń 
rabowali bydło i ubranie, dopuszczając się przy tym haniebnych czynów. 
Drugą przyczyną złego prowadzenia się dziewcząt, a nawet kobiet, była 
budowa wylęgarni, przy której oprócz dobrych, pracowały różne męty 
społeczne, kryjąc się pod władzą okupanta. Trzecią wreszcie sprężyną ni
skiego stanu moralnego u miejscowej ludności była robota przy kopaniu 
wałów, czyli okopów. Wtedy to wszystkie domy w Łopusznej zostały zala
ne obcymi robotnikami, młodymi i starymi, z których wielu źle się zacho
wywało, nie bacząc na to, że Bóg karze świat straszną wojną” [k. 44].

Po wojnie, prace wykończeniowe jeszcze jakiś czas trwały. Kompleks 
wszystkich obiektów został oddany do użytku 9 sierpnia 1948 roku. Na 
uroczystości poświęcenia był niezmordowany inicjator całego przedsię
wzięcia Bronisław Romaniszyn, w towarzystwie między innymi profeso
rów Walerego Goetla, Stanisława Zarneckigo, Franciszka Hendzla. Ośro
dek poświęcił ksiądz infułat Ferdynand Machay.

W  podpisanym przez uczestników uroczystości dokumencie pod
kreślono, że „zbudowany przez Polskie Towarzystwo Wędkarskie ośrodek 
łopuszański będzie wraz z mieszczącą się w nim Doświadczalną Stacją 
Naukową, muzeum oraz schroniskiem, służyć nauce polskiej, rybnemu 
gospodarstwu narodowemu, ochronie przyrody ojczystej oraz krzewieniu 
kultury sportu wędkarskiego”. Po ponad 60. latach można stwierdzić, iż 
to przesłanie zostało w pełni urzeczywistnione: obiekt w Łopusznej speł
nił i spełnia dalej z nawiązką swoje zadania w służbie rybactwa, ochro
ny przyrody i w kształtowaniu kultury wędkarskiej. Dzięki temu liczni 
pasjonaci wędkarstwa mogą w rzekach Małopolski łowić tak szlachetne 
ryby, jak łososia, głowacicę, lipienia, pstrąga potokowego.

Godzi się napomknąć, iż od ponad 30. lat ośrodkiem kieruje zasłu
żony dla rybactwa polskiego ichtiolog, mgr inż. Mieczysław Kowalewski. 
Poznałem go przed laty. Oprowadzał mnie po swym gospodarstwie -  wy
lęgarni, podchowalni, stawach z tarlakami... Kilka dni przemieszkałem 
w wspomnianym powyżej „schronisku”, a w rzeczy samej okazałym 
ośrodku wypoczynkowym (będącym podówczas w dzierżawie krakow
skiej „Naftobudowy”). Kiedy z tarasu spoglądałem na malowniczą pano
ramę Tatr, pojmowałem wyraziście, na czym polega magia tego miejsca.

Nieco wspomnień
Na łopuszańskim cmentarzu znajdzie przechodzień groby dziedziców Tet
majerów, Lgockich, Kietlińskich obok pochówków obywateli Łopusznej.

113



Znalazł tu także miejsce wiecznego spoczynku profesor uniwersytecki, 
filozof ks. Józef Tischner. Był synem miejscowych nauczycieli, w Łopusz
nej się wychował, stąd wyruszył w świat i z szerokiego świata tu powracał
-  mocno zżyty z mieszkańcami wsi.

W  „Kronice parafii Łopuszna” pod rokiem 1955 znajduje się — zapisa
ny piórem ówczesnego proboszcza ks. Piotra Czańby — passus odnoszący się 
do istotnego wydarzenia, jakie dotyczyło ks. Tischnera. Czytamy tam:

„Dnia 10 lipca 1955 r. Łopuszna obchodziła wielką uroczystość
-  prymicję ks. Józefa Tischnera, syna miejscowego kierownika szkoły. 
Pogoda była piękna, toteż ludzie z okolicznych wiosek tłumnie przyby
li. Cała wieś miała w tym dniu podniosły nastrój. Droga od szkoły do 
kościoła przybrana zielenią i kwiatami. Wśród bicia dzwonów o godzi
nie 10.30 odbyło się przed bramą kościelną spotkanie ks. prymicjanta 
z parafianami i powitanie, a następnie msza św. prymicyjna, w czasie 
której śpiewał chór prof. Grzybka. Kazanie wygłosił ks. Stanisław Bal, 
katecheta z Nowego Targu. Po sumie ks. prymicjant udzielał zebranym 
błogosławieństwa. Dzień prymicji był wielkim przeżyciem w parafii, bo 
ks. prymicjant znany był wszystkim od dziecka, a rodzice jego przybyli do 
Łopusznej w 1932 roku”.

W  połowie lat 80. XX wieku ks. Tischner wraz ze swoim bratem wy
stawili sobie góralską chatę w środkowej części wsi, nieopodal Ośrodka Za
rybieniowego. W  niej spędzał każdy wolny czas od obowiązków profesor
skich w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i w Instytucie Nauk 
o Człowieku w Wiedniu. W  1980 roku w miejscowym kościółku odprawił 
mszę, dziękując Bogu za 25 lat swojego kapłaństwa. Po ciężkiej chorobie 
zmarł 28 czerwca 2000 roku w wieku 69 lat. W  jego chacie, zwanej „Tis- 
chnerówką” urządzona została izba jego pamięci. Warto ją odwiedzić.

W  ciągu mojego blisko pięcioletniego „gospodarzenia” w dworze 
Tetmajerów -  w roli kierownika oddziału Muzeum Tatrzańskiego -  ks. 
Tischner dwukrotnie wstąpił do dworu. Za pierwszym razem sam. Obej
rzał wnętrza, pytał o plany. Powiedziałem, że są trzy propozycje użytko
wania obiektu: jako ekspozycji stałej wnętrz drobnoszlacheckiego dworu 
lub Muzeum Odkrywców Tatr, albo też Muzeum Kultury Szlacheckiej. 
Co do trzeciego zamysłu, powiedziałem, to są obiekcje, czy aby wła
dze realnego socjalizmu będą inicjatywie przychylne. Coś żartobliwego 
ks. Tischner na to dictum odpowiedział, ale nie zapamiętałem jego słów.

Drugi raz, w 1985 roku, odwiedził profesor Tischner dwór w towarzy
stwie nieznanych mi osób. Obejrzeli dużą, przeglądową wystawę oleodru
ków o tematyce sakralnej i świeckiej ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego.

W  tym czasie we dworze pracowała kilkuosobowa ekipa budowla
na, która miała między innymi wykonać remont okazałej piwnicy dwor
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skiej i pokrycie jej wysokim zadaszeniem, które miało z czasem stanowić 
pomieszczenie na różnego rodzaju wystawy. W 1985 roku przedłożyłem 
Teresie Jabłońskiej i Zbigniewowi Moździerzowi -  którzy sprawowali nad 
dworem nadzór konserwatorski -  pomysł, aby wykorzystać wielką ka
mienną, o kolebowym sklepieniu piwnicę na galerię sztuki, z wydzieloną 
częścią na kawiarenkę. Pomysł zaakceptował dyrektor Tadeusz Szczepa
nek. Wnet znalazły się pieniądze na realizację projektu. Nadzór nad koor
dynacją prac i nad realizacją projektu przejął mój zastępca Jan Makowski, 
rodowity łopuszanin. Zadaszenie piwnicy fachowo wykonał Władysław 
Król z Zakopanego ze swoim kolegą. W tym samym mniej więcej czasie 
został przebudowywany budynek zwany „mleczarnią”, z przeznaczeniem 
na pomieszczenia administracyjne. Tu mistrzem od murarki i ciesiołki, 
wraz z pomocnikiem, był starszy już wtedy Franciszek Niemiec z niedale
kiej Białki. Jego opowieściom zawdzięczam zainteresowanie się ludowym 
myślistwem na Podhalu i w Tatrach.

Mieszkając we dworze, miałem dość wolnego czasu, aby zająć się 
pisaniem. W  efekcie, jak kiedyś Goszczyński i Cercha, tak i ja chcia
łem słowem pisanym upamiętnić swój pięcioletni pobyt w Łopusznej. 
Tak powstała opowieść o dziejach Zakopanego pt. Zakopane... Zakopa
ne. . .(1992), antologia „Myśliwi w Tatrach”, która ciągle leży w maszyno
pisie, podobnie jak i księga pt. „W kręgu Muzeum Tatrzańskiego”, którą 
dopiero teraz, po 20 latach od jej napisania, przygotowuję do druku.

Na jakiś czas „utonąłem” w księgach metrykalnych parafii Łopuszna, 
starając się zrekonstruować genealogię grupy rodzinnej Tetmajerów z Ło
pusznej i ich następców, właścicieli majątku i dworu. Udało mi się nadto 
ułożyć listę kolejnych proboszczów parafii Łopuszna od roku 1786. Wtedy 
to probostwo objął ks. Laurentus (Wawrzyniec) Sieczka. Następnym był 
ks. Szymon Kopakiewicz, a po nim kolejnych dwudziestu dwóch. Dwu
dziestym trzecim był już za mojego pobytu we wsi ks. Czesław Cedro. 
Podczas pewnej z nim rozmowy dowiedziałem się, że na plebanii znajduje 
się „Kronika parafii Łopuszna”. Mocno to mnie zaciekawiło. Ksiądz Cze
sław w zaufaniu wypożyczył mi ją. Zasiadłem z zaciekawieniem nad jej 
treścią, ba, za zgoda proboszcza, przepisałem ją ręcznie. Kronika objęła 
lata 1911-1964 i stanowi cenny dokument życia wsi z tego czasu. Obej
muje 68 stron w formacie A-4. Pisana była kolejno przez pięciu księży. 
Rozpoczął ją ks. Michał Królikowski, a ostatnie wpisy dokonał ks. Piotr 
Czańba, którego starsi mieszkańcy Łopusznej jeszcze pamiętają i dobrze 
wspominają.

Podobno wspomniana kronika zaginęła. Tym większe szczęście, że za
chował się mój odpis. Obszerne jego fragmenty opublikowałem w roczniku 
poświęconym regionalizmowi „Małopolska” (tom VI:2004, s. 201-218).
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Wertując zachowane kościelne księgi zgonów, zwróciłem uwagę na 
wyraźną długowieczność mieszkańców Łopusznej. Na przykład w ciągu 
półwiecza 1793-1844 aż 7. osób osiągnęło sto lat, w tym Jakub Ziembo- 
wicz dożył 115, Regina Rzegóczarka i Anna Stanowska po 109, a Marian
na Kramarz 105. Po 1844 roku nikt już stu lat nie przekroczył, natomiast 
spora gromada otarła się o tę granicę, jak na przykład zmarły w 1923 
roku, w 99. roku życia Michał Zarębczan. A już bardzo liczny zastęp two
rzyli ci, którzy przekroczyli 80. i dożyli pod 90. Wynika stąd wniosek, że 
mikroklimat okolicy Łopusznej służy zdrowiu, więc też nie bez racji stała 
się ona popularną miejscowością letniskową...

A co do wspomnianej, odremontowanej w 1988 roku piwnicy pod
worskiej, to zaadoptowaliśmy ją na działalność wystawienniczą, nadając 
nazwę „Galeria”. Jej uroczyste otwarcie, połączone z wernisażem prezen
tującym malarstwo artystów z Nowego Targu, miało miejsce 15 paździer
nika 1988 roku. Impreza była prawdziwie udana, dzień ciepły i słoneczny, 
artyści oraz mieszkańcy Łopusznej i zaproszeni goście nie zawiedli. Jako 
gospodarz powitałem wszystkich przybyłych, kończąc krótką mowę sło
wami: „Niech dla młodych twórców „Galeria” będzie miejscem promo
cji, dla artystów uznanych przystankiem w podróży po sukcesy, zaś dla 
wszystkich zwiedzających niechaj się stanie miejscem spotkania współ
czesności — którą poprzez wystawy winna wyrażać „Galeria” -  z histo
ryczną przeszłością, czego uosobieniem będzie muzeum szlachetczyzny 
w Dworze Tetmajerów. W  ten sposób nabiorą wymiernego znaczenia sło
wa, iż muzeum jest pamiątką po tym, co minęło, ale też winno być duszą 
nowej, ku przyszłości idącej sztuki”.

Po obejrzeniu wystawy, na uczestników imprezy czekały zastawio
ne napojami, regionalnymi przystawkami i ciastami (wypiek doskonały 
miejscowych gospodyń) stoły.

Wspominając zastawiony stół, pamiętam też inny swój udział, mia
nowicie w roli jurora na konkursie potraw regionalnych w Domu Kultury 
w Łopusznej, zorganizowanym przez miejscowe Koło Gospodyń Wiej
skich z udziałem reprezentantek z całego Podhala. Ileż tam było potraw 
regionalnych! Ale najbardziej mnie zafascynowały potrawy „biedniackie”, 
dawnej kuchni u najbiedniejszych: jadło z karpieli, brukwi, rzepy, dyni, 
ogórków, grochu, żętycy, sera. Ileż z takiego surowca można wydobyć dla 
podniebienia smakowitości!

W  Łopusznej — ładnej, zadbanej letniskowej wsi gorczańskiej -  znaj
duje się wiele kulturowych wartości, które przyciągają doń turystów, 
wczasowiczów, wędkarzy. O tych najważniejszych opowiedziałem. Resztę 
może każdy przybysz odkrywać dla siebie sam... Gościnni Łopuszanie 
zapraszają.
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Zapoznany rękopis Cerchy

D w ó r  Tetmajerów w Łopusznej słynął z gościnności. Zatrzymywali 
się w nim na krócej lub dłużej powstańcy, konspiratorzy, rewolucjoni
ści, uczeni, pisarze, podróżnicy spieszący do Szczawnicy i ku Tatrom. 
W  ciągu ostatniego dziesięciolecia XIX wieku wielokrotnie Łopusznę i 
dwór odwiedzał młody, ale już znany krakowski rysownik, historyk sztuki 
i miłośnik folkloru Stanisław Cercha (1867-1919). Otóż właśnie zaintere
sowania etnograficzne -  pobudzane przez wiekową już wówczas właści
cielkę łopuszańskiego majątku Ludwikę Tetmajerową, wdowę po Leonie, 
oraz jej córkę Leokadię Zuk-Skarżewską -  skłoniły Cerchę do zbierania 
materiałów ludoznawczych wśród mieszkańców Łopusznej. Postanowił 
on bowiem opracować monografię etnograficzną tej gorczańskiej wsi.

Jak wiadomo, Cercha nie był pierwszy, którego zainteresował miej
scowy folklor. Po upadku powstania listopadowego w dworze Leona Tet
majera przez pół roku przebywał powstaniec, poeta i konspirator Seweryn 
Goszczyński. Stąd robił wycieczki w Gorce, Pieniny i w Tatry, równo
cześnie spisując wszystko, co dotyczyło obyczajów, wierzeń, przesądów, 
gospodarskich zajęć itp. Można powiedzieć, że Stanisław Cercha pół wie
ku później ruszył śladami Goszczyńskiego. Ten bowiem zbierał materiały 
w 1832 roku; w tym też czasie powstało jego pionierskie dzieło Dziennik 
podróży do Tatrów, które w całości drukiem ukazało się dopiero w 1852 
roku. Zapewne było ono podstawowym czynnikiem inspirującym Cer
chę do podjęcia pracy nad monografią, której dał tytuł: Łopuszna, w ieś 
w pow iecie nowotarskim. Pracę nad rękopisem podjął w 1891, a ukończył 
w 1899 roku -  co poświadczają daty na karcie tytułowej i na końcu ręko
pisu, liczącego 215 stron. Do materiału dołączonych było 40 rysunków, 
których, jak dotąd, nie odnaleziono. Nie są też wiadome okoliczności, 
kiedy i za czyim pośrednictwem rękopis ten — dedykowany Leokadii Zu- 
kowej-Skarżewskiej z Tetmajerów -  trafił do Muzeum Etnograficznego 
w Krakowie (poz. 365/11). Co więcej: rękopis ten został przepisany na 
maszynie, i to -  sądząc po czcionce -  bardzo dawno temu, może z począt
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kiem XX wieku (poz. 385/11, s. 88). Co ciekawsze, kopia tego maszynopi
su znajduje się także w archiwum Muzeum Tatrzańskiego. Aliści — choć 
minęło sto dziesięć lat od powstania opracowania -  nikt dotąd nie opubli
kował drukiem nawet fragmentu ludoznawczej pracy Cerchy, a jedynym, 
który o niej pisał, jest krakowski uczony, etnograf prof. Ryszard Kantor 
(patrz: Stanisława Cerchy nie wydana monografia wsi Łopuszna, „Rocznik 
Podhalański”, t. 4:1987, s. 47-53).

W  powyższym kontekście losów rękopisu krakowskiego rysow
nika, „Pamiętnik PTT” okazuje się pionierski. Drukując fragmenty 
z monografii Cerchy, kierujemy się tyleż chęcią przedstawienia czytelni
kowi zapomnianego (znanego ledwie nielicznym etnografom), a ciekawe
go tekstu, co i zainteresowania tą pracą kogoś, kto nie tylko ją opracuje 
krytycznie, ale też znajdzie na nią wydawcę. Łopuszna, dziś duża miej
scowość letniskowa, pracę Cerchy powinna mieć udostępnioną w formie 
książki. Opublikowane w „Pamiętniku PTT” fragmenty niechaj będą ta
kiej wydawniczej inicjatywy szczęśliwym zaczynem -  zwłaszcza że ręko
pisem pod kątem krytycznego opracowania, a z myślą o publikacji, zajął 
się kustosz Muzeum Etnograficznego w Krakowie Grzegorz Graff.

Praca Cerchy Łopuszna, w ieś w  p ow iecie nowotarskim wprawdzie nie 
stanowi poznawczo wybitnego i należycie przez autora dopracowanego 
dzieła, niemniej jest dokumentem cennym i ciekawym, który chociażby 
z tego względu winien być udostępniony szerszemu kręgowi czytelników, 
tym wszystkim, których interesuje góralszczyzna -  dawne góralskie zaję
cia gospodarskie, obyczaje, obrzędy, wierzenia, pieśni, przysłowia, baśnie 
i legendy o demonach, mamunach, utopcach, dziwożonach, diabłach, 
zbójnikach i skarbach...

*

Publikowane fragmenty zarysu monograficznego Łopuszna, w ieś 
w pow iecie nowotarskim, wzięte zostały z maszynopisu, stanowiącego 
własność Muzeum Etnograficznego w Krakowie o sygnaturze 485/11. 
W tym miejscu Redakcja „Pamiętnika PTT” składa podziękowania dy
rektorowi Muzeum panu Antoniemu Bartoszowi, kierowniczce Działu 
Dokumentacji Barbarze Kożuch i kustoszom Marianowi Długoszowi, 
Grzegorzowi Graffowi, Janowi Tomaszewskiemu — za nieodpłatne udo
stępnienie nam maszynopisu (z prawem jednorazowego wykorzystania) 
w formie wykonanych kserokopii oraz skanów z rękopisu.

(S. Mac.)
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S ta n isł a w  C e r c h a

Łopuszna wieś 
w powiecie nowotarskim

Przedmowa
Rozpoczynając tę moją pierwszą pracę nie sądziłem, że będę w stanie ze
brać tak wiele materiałów, gdyż każdy góral zapytany o objaśnienie zwy
czaju lub zabawy, odpowiadał:

„Ja sie tem nie trudniem”, co odbierało mi ochotę do dalszej pracy. 
Zachęcony jednakże przez śp. Ludwikę z Lisickich Tetmajerową, właści
cielkę Łopusznej, zacną i miłującą pamiątki przeszłości obywatelkę, ta
kim samym duchem ożywioną jej córkę p. Leokadię Zukową-Skarżewską 
— które mi ułatwiały nawiązanie stosunków z ludem miejscowym — pra
cowałem dalej nad badaniem go. Gdy zaś Łopuszanie zobaczyli, że zebrał 
się dość znaczny zapas materiałów, cieszyli się sami, że „we świat” pójdą 
ich piosnki. Do opowiadania jednak podań i wierzeń z trudnością dawali 
się nakłonić; nie wierząc w ich prawdziwość, mówili: „Nagadałem worek 
nieprawdy”. [...]

2. Położenie i rozkład wsi
Wieś Łopuszna położona w powiecie nowotarskim, oddalona od Nowego 
Targu (gdzie jest sąd, stacja pocztowa) o 5 km, przytyka do granicy wę
gierskiej. Gościniec krajowy prowadzi tamtędy do Czorsztyna. Wioskę 
dzielą rzeki Dunajec i Łopuszanka na trzy części. Dwie pierwsze nazywa
ją „za wodą”, choć rozłożone są na dwóch brzegach Dunajca, trzecia zwa
na „Zarębkiem” dzieli się na trzy części: na Zarębek niżni, średni i wyżni. 
Wieś leży jeszcze w Dolinie Nowotarskiej, pomiędzy dwoma pasmami
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Ganek dworu w  Łopusznej. Rys. Stanisława Cerchy z 18 92  r.
(repr. z Z. Glogera „Encyklopedii staropolskiej” -  reprint 1978, t. II, s. 179)

mniejszych gór, z których jedno łączy się z górą „wyżnią” i „Kluczkami”, 
a drugie przytyka do pasma Pienin. W  pas'mie lewem są ważniejsze góry: 
„Mała góra”. „Cyrhla”, „Cuderman”, w paśmie prawem „Kluczki” łączące 
się z górą „Kiczorą”, inaczej „Ciaskami” zwaną, za nią „Czubaty Gro- 
nik” i „Wielka Góra”, pod którą znajduje się pagórek zwany Cepydlem 
(?), jakby ręką ludzką usypany. Z góry Kluczkami zwanej rozpościera się 
piękny widok na Dolinę Nowotarską; Kraków, aczkolwiek o 14 mil od
dalony, można stąd rozpoznać. Widok na urocze Tatry i Pieniny zamyka 
panoramę. Na górze Legutku kończy się pasmo gór Łopuszny, przerwa
ne strumykiem stanowiącym granicę wsi Harklowa. Ciekawem jest, że 
Łopuszanie hal czyli Tatr nie znają; gdy się kilku gazdów o „wirchy” gór 
pytałem, odpowiedzieli mi: „Ja się tem nie trudniem”.

Rzeka Dunajec dzieli wies' na dwie części. Na lewym brzegu oko
ło gościńca są porozrzucane chaty, niedaleko których stoi dwór, kościół 
drewniany, a przy gościńcu karczma.

Na prawym brzegu Dunajca rozpościera się wieś właściwa, na oby
dwu brzegach Łopuszanki (Łopusznianki), wpadającej do Dunajca. Przez 
Dunajec prowadzi most na palach, z pomostem ruchomym na wypadek 
powodzi, która wiosną i w jesieni okolicę nawiedza. Mała Łopusznianka
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porywa wtedy kamienie, zalewa pół wsi, burząc domy najbliższe, wzbiera 
zaś tak szybko, że pomoc jest niemożliwa. Tuż przy ujściu Łopusznianki 
osiedli Cyganie-kowale, w chacie, a raczej budzie. Silny zakręt Łopusz
nianki w górnym biegu zamyka tę część wsi, poza którą rozpoczynają się 
łąki i „mocarze” z cmentarzem zwierząt, gdzie grzebie się zwierzęta padłe 
na choroby zaraźliwe. Idąc przeciw prądowi tej rzeki, napotykamy wodo
spad zwany Ruszydłem (?), poza którym rozciąga się Zarębek Niżni, za 
nim Średni i Wyżni. Zarębek Niżni od właściwej Łopusznej jest oddalony 
o dwa kilometry, a wszystkie trzy zarębki ciągną się dwa kilometry, na 
nich kończy się Łopuszna.

3. Chaty i zabudowania gospodarskie
Mieszkańcy lewego brzegu Dunajca są po większej części przybyszami 
z innych okolic; zajmują się przeważnie rzemiosłami. Włościanie na pra
wym brzegu Dunajca podług podania przenieśli się z gór Łopuszniań- 
skich i zamieszkali tę przestrzeń kamienistą. Rozkład domów w każdej 
z trzech części jest odmienny. Po lewej stronie rzeki koło gościńca stoją 
chaty dłuższą częścią domu, tj. frontem ku niemu zwrócone, zaś tejże czę
ści ulicy stawiane są tyłem, a fronty domów wychodzą na pola.

Na prawym brzegu Łopusznianki domy przodami zwrócone są ku 
południowi, na lewym zaś ku wschodowi. W Zarębkach część chat na 
pagórkach stoi frontem ku zachodowi, zaś niżej położone na przykład 
przy drodze ku południowi.

Rysunek dworu w  Łopusznej Andrzeja B. Krupińskiego, na wzór rys. Stanisława Cerchy z 1892 r.
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Domy budowane są zawsze z grubego drzewa, na zewnątrz tylko 
z kory obdartego, a wewnątrz obciosywanego. Szpary między drzewem 
mchem zatykają, przy czem mech ten zalepiają gliną i ubijają go i bielą 
tak na wewnątrz, jak i na zewnątrz. Szkielet dachu składa się ze śmigow- 
nic, podstawę jego stanowią belki, których końce wysunięte na zewnątrz 
budynku, zowią się w y p u s t a m i .  Dwa rodzaje podobnych wypustów 
widzimy na fig. III. Dach deskami „ ł a t a m i ” pokryty, ze szczytem czyli 
kalenicą od strony węższej budynku, ma jedną łatę wolną, odsuwającą się 
do połowy wysokości, podpieraną za pomocą żerdzi. Budynki zwężają się 
ku wierchowi.

Co do rozkładu podzielimy budynki na trzy rodzaje, stosownie do 
zamożności ich mieszkańców, mianowicie: „bogaców”, średnio zamoż
nych i „chudobnych” (ubogich).

W  domach bogatych gazdów izby są dwie; w pierwszej znajduje się 
kuchnia, w drugiej przyjmują gości, poza nią zaś znajduje się komora. 
W  domach gazdów bogatych sień dzieli budynek na dwie części, ale nie 
idzie się na przestrzał, lecz kończy się drugą komorą. Po drugiej stronie 
sieni są stajnie dla krów i koni, chlew dla świń. Do stajen przytyka boi
sko, które niekiedy stoi oddzielnie w bliskości kilku kroków. Domy mniej 
zamożnych mają tylko jedną izbę i komorę z sienią szeroką, bydło ma 
w tych domach chlewy przy boisku.

Następnie najubożsi mieszkają w „potarganych izbach”, tj. starych ze
psutych domach. Izb takich „potarganych” jest zaledwie kilka. Składają się 
one tylko z jednej niskiej izby z małymi nieotwierającymi się (oknami). [...]

Dla ludzi istnieją na polanach „izbice” (bez) podłogi; tutaj roznie
cają na ziemi ogniska z chrustu, przy których gotują pożywienie, dla bez
pieczeństwa żeby nie zajęły się od ognia ściany, stawiają między ogniskiem 
a ścianą duży kamień płaski zwany „krzyżalem”.

W  izbicy oprócz wysokiej ławy bywają stołki z klocków drzewa zro
bione, jak to widzimy na figurze 41.

Baca zgromadziwszy owce do kosara, ustawia tam na dwóch belkach 
daszek zwany „koliba”. Do zabudowań powyższych na polanie, dodać 
jeszcze trzeba stodołę drewnianą, służącą za skład siana i tzw. „psiarki”. 
Niektórzy gazdowie mają po kilka stodół rozrzuconych po polanie, często 
oddalonych od siebie o kilkaset kroków. Wspomniana wyżej psiarka jest 
to ostra, niska, nikła trawa. Trudno ją kosić i zwozić. Koszą ją niziutko, co 
stanowi nawet sztukę. Do zbierania używają grabi, pomagają sobie przy 
tem rękami, bo trawa ta nie daje się wiązać powrósłem. Po wysuszeniu 
trawa ta staje się bardzo śliska, tak że łatwo jest upaść; zwożenie odbywa 
się powoli, na sankach niekutych zaprzężonych w jednego konika. Po zło
żeniu psiarki w osobnej przegrodzie, młodzież zjeżdża na sankach z góry
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po nową, a to stanowi dla niej zabawę. Miałem sposobność na polanie pod 
„Kluczkami” przypatrywać się zbieraniu siana; w jednej ze stodół, gdzie 
zbierają siano. Na strych stodoły można się dostać z dołu przy sianie, lub 
też jak widzimy na fig. XLIII wchodzą po drabinie przez otwór w dachu, 
zastawiany deską, która w razie potrzeby odchyla się swobodnie do poło
wy wysokości. [...]

Sianokos drugi nazywają „otawą”. W każdym gospodarstwie znajdu
je się kilka sztuk bydła. Biedniejsi dają je do przezimowania bogatym go
spodarzom za pewną opłatą. Krowy góralskie są po większej części małe. 
Do podściełania na „ściółkę” w braku słomy używają krzesanych gałęzi 
drzew liściastych np. wierzbiny lub iglastych. Jako pożywienie dają kro
wom psiarkę, siano i „smercynę”, tj. okrzesane z drzew szpilki świerkowe.

Z nazw dawanych krowom mogę przytoczyć następujące: bocula 
(gdy ma pręgę białą na grzbiecie), „siuda” -  gdy nie ma rogów. Do koni 
stosuje się nazwy — bury, biały itp. Te w porównaniu z krowami lepiej są 
utrzymywane i są bardzo zgrabne, choć małe wzrostem. Utrzymują górale 
również owce i nieco kóz, pierwszych po kilkanaście sztuk na gospodar
stwie. Owce hodują zwykle białe.

Owce spędzają na całe lato na polany, gdzie umieszczają je w sza
łasach. Jeżeli żaden z parobków nie chce „bacować”, pasą owce wraz 
z krowami pojedynczy pasterze. Gdy baca wynajmie polanę, gazdowie 
przypędzają mu owce, ten doi je w ich obecności, roztwarza podój wodą 
i obliczywszy ile przypada na każdego właściciela, przyrzeka każdemu 
taką ilość serków ile mu się patrzy.

Prawie każdy gazda hoduje od jednej do kilkunastu sztuk świń, utu
czone sprzedają na jarmarkach.

Psów, kotów chowają niewiele, we wsi istnieje zaledwie sześć psów. 
Koty są małe i wynędzniałe, o ich żywieniu bowiem nie pamiętają. Psów 
nie wiążą i pozwalają im chodzić w pole z ludźmi. Kur gaździny hodują 
niewiele, daleko więcej trzymają gęsi. Pod jesień gęsi spędzane są na od
ległe pastwiska. Wspólny pastuch wstępuje do każdego domu, zabiera je 
stadkami i pędzi na pastwisko. W  późnej jesieni pasterz nie ma co robić 
na pastwisku, bo gęsi zmieniają się, unosząc pojedynczymi stadkami na 
skrzydłach ponad drzewami. Amatorzy tylko chowają gołębie i króliki. 
Z ptaków śpiewających nie chowają po domach żadnego gatunku.

5. Rybołówstwo
Prawo łowienia ryb w wodzie miejscowej należy do dworu. Dwór wy
dzierżawia je za skromną opłatą Galikowi, góralowi z Łopusznej. Zaj
muje się on od wielu lat łowieniem ryb i jemu zawdzięczam wiadomości
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o tutejszym rybołówstwie. Opowiadał mi ten gazda, jak dostarczał śp. 
profesorowi Nowickiemu ikry łososi, jak przenosił przez wodę; jest przy 
tym przekonany, że od niego dowiedział się prof. Nowicki „kiej się ryby 
trejom”. Do połowu używa Galik kilku parobków, płaci im za to drobny
mi rybkami, które ci wsypują do zawiązanego u dołu rękawa. Z rybkami 
tymi powracają szybko do domu, bo trudno się na wsi opędzić proszącym
0 rybki kumoszkom i dziatwie. Galik należy teraz do najbogatszych gaz
dów. Na połów wyjeżdżają zwykle rano na „napłytku” (tratwie), który 
dotąd spoczywał nad Dunajcem na piasku i zapuszczają „więcirze”. Zasta
wiają też rzekę kamieniami i kratami; aby zatrzymać łososie. Po „lidach” 
(ulewach), kiedy Dunajec wzbiera, schodzą się na brzeg górale z sieciami, 
wtedy i Galik puszcza się z ochotnikami na wodę, ale już na większym 
„napłytku”. W  każdej chacie znajdzie się sieć, a chłopcy rękami „cgatają” 
ryby. Zjawiają się też wtedy na brzegach Dunajca i Żydzi, handlarze ryb, 
których Galik zawiadomił był o połowie. Galik (jest) chętnie opowiada
jący „kiej się ftóre ryby trejom”; uczył mnie nazw różnych ryb przy czym 
niektóre gatunki nazywał po niemiecku, chcąc mi zaimponować znajo
mością tego języka. Nazwy te są: jelce, lipeń, szczeble, świnka (podustwa), 
głuc, zmarzlaki, pdytki, piskorze (na moczydłach), pstrągi, łososie, miętu
sy, węgorze, okunie, lesce.

6. Myślistwo
Ludność oddaje się z zamiłowaniem myślistwu rabunkowemu, mają oni 
bowiem skłonność do zabijania każdego stworzenia. Polują na sarny, za
jące, dziki, lisy, jastrzębie, głuszce, dzikie kaczki, sojki, słomki, drozdy, 
kosy, kwiczole, gołębie dzikie, przepiórki, kuropatwy, zabijają nawet sowy, 
szczygły i wróble.

Zabierają do torby również jeże i przepiórki, lecz te chowają później 
w domu oswojone. Polują oni w czasie niedozwolonym. Skutkiem tego 
rabunkowego myślistwa daje się odczuć brak zwierzyny.

7. Pszczelarstwo
We wsi zauważyłem zaledwie kilkanaście uli.

8. Przemysł domowy
Tkactwo należy w Łopusznej do zajęć bardzo rozpowszechnionych. 
W  każdej prawie chacie znajduje się warsztat tkacki. Tkanin (płótna
1 sukna) wyrabiają tyle, ile potrzeba na potrzeby domowe, rzadko sprze
dają je na jarmarkach. Sztuka płótna obejmująca 25 łokci kosztuje na
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miejscu 5 złr. W  jesieni bieleją nad Łopusznianką suszące się płótna, przy
ciśnięte kamieniami, aby ich wiatr nie poruszał. Polewają je wtedy wodą 
i posypują zlekka krowim nawozem, w celu lepszego wybielenia. Przez 
cały rok zbierają różne łachy, które skubią przez zimę, segregując nici do 
przykrywania wozu itp.

Koszykarstwo. Prawie każdy mężczyzna umie pleść koszyki z wikli
ny („wikli”). Szkielet koszyków robią z drzewa w ten sposób, że daje on 
u dołu 4 małe nóżki prętów, przy tem nie oczyszczają z kory. Służą one 
zwykle do noszenia kartofli.

Górale tutejsi mieli wyrabiać podług Goszczyńskiego (1832) „wałąż- 
ki” i fajki. Teraz wałążek nie używają wcale ; na wysokim toporzysku no
szą zwykle siekierki proste, fajki krótkie na drewnianym cybuchu kupują 
zwykle w N. Targu po 25 kr. Łańcuszków bywa po 2-4; te kosztują po 
1 kr.; nie opłaciłoby się góralowi tracić czas na ich wyrabianie.

Kierpce każdy szyje sam dla siebie, kupują na jarmarku w N. Targu 
kawałki skóry. Kosztują one 80-90 kr. Rzemienie do wiązania kierpców 
kupują również, trwają bardzo długo.

9. Rzemiosło
Rzemiosłom oddaje się we wsi kilku miejscowych górali w chwilach wol
nych od zajęć gospodarskich. Sztuka ciesielstwa znana jest Łopusznianino- 
wi, toteż roboty mniejsze tego rodzaju załatwiają sami. Cieśli specjalistów 
wzywają tylko do stawiania domów, a tych we wsi jest czterech. Dwóch 
z nich zajmuje się stolarstwem, obaj jednak są samoukami. Mosty stawiają 
na wielkich „kobylicach”, na których kładą deski nie umocowane, jak na 
przykład most na Dunajcu. Na mniejszych mostach, jak na Łopusznian- 
ce, kładą zamiast desek okrąglaki ruchome. Stałych mostów nie stawiają 
dlatego, aby ich woda wezbrana nie burzyła. Zdarza się, że most załamuje 
się pod ciężarem koni i wozu, wtedy zbiegają się sąsiedzi i wyciągają konie 
przy pomocy drągów.

Jest również we wsi kilku krawców samouków, dla których zajęcie 
to jest dodatkowym, jak ciesiełka dla poprzednich. Krawcy szyją „portki”, 
„gunie” czyli „cuły” (sic), „cugi”, kamizele. Portki z białego sukna „cyfru
ją” t a s i e m k a m i  zielonymi i czerwonymi; gunie tylko czerwonymi. 
Inne części ubrania męskiego, jak koszule i gacie szyją same kobiety.

Bednarz staruszek oprócz cebrzyków: beczek, skopców, „kiernicek” 
(maśniczek), i fasek na masło i gielet, wyrabia łyżki.

Mularzy jest kilku, między nimi jeden, który jest też foluśnikiem 
i cieślą. „Sklepi” on piwnice na ziemniaki z kamieni i gliny, stawia piece
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ze „skal z potoku”, w nowych domach mchem zatyka szpary i gliną za
sklepia, bieli je.

Wszystkie czynności kowalskie załatwia trzech kowali, okuwają oni 
koła, ostrza, kosy, itp. Prócz nich zajmuje się kowalstwem Cygan, który 
z całą swoją rodziną w kuźni mieszka i sypia.

Szklarstwem trudni się jeden ze stolarzy, maluje on przy tem tablice 
drogowskazowe i okna.

Rymarz i kołodziej, a raczej stelmach, nie są miejscowego pocho
dzenia. Jeden z górali zajmuje się wyrobem kożuchów i serdaków, lecz 
najczęściej naprawia stare. Szewc jest teraz jeden i wyrabia oraz naprawia 
trzewiki dla dziewcząt i buty z cholewami.

10. Fabryki
Mamy tutaj fabrykę sukna białego i ciemnego nad Łopuszanką, na Niż- 
nim Zarębku. Jest to tzw. „folus”, fabrykant zwie się „foluśnik”. Fabrykant 
dostawszy większą ilość wełny moczy ją i zbija w folusie stępami a następ
nie f a r b u j e .  Do czyszczenia wełny służy puszczona do folusza woda 
Łopuszanki.

Nad Łopuszanką również stoi tartak, czyli „młyn”, o którym znaj
dujemy wzmiankę już w r. 1819. Tartak ten piłuje drzewo tylko dla miesz
kańców Łopusznej, gdyż każda prawie wieś w okolicy ma własny.

Przy gościńcu stoi cegielnia, dostarczająca cegły do Nowego Targu; 
górale stawiają z cegły tylko „kofy” (sic?), jeden tylko gazda wystawił sobie 
„murowanicę”. [...]

7. Właściwości fizyczne i duchowe Łopusznian, obyczajność
Ludność podhalańska zamieszkująca Łopusznę styka się od południa 
z Węgrami, od wschodu z Podhalanami wsi Harklowej, na połudn(iowym) 
Zach(odzie) z Ostrowskiem, góry zaś graniczą z górami miejskimi, ochot
nickimi, kamienieckimi, porębskiemi.

Łopusznianie są wzrostu słusznego, głowę mają dużą, tylną część 
czaszki podobną do germańskiej, twarz mają długą i ściągłą, nos średni 
najczęściej orli, czoło wysokie, usta wąskie, oczy przeważnie piwne i bar
dzo ruchliwe. Włosy ich są przeważnie ciemno blond, u dzieci bywa są 
nawet koloru lnu. Mężczyźni obcinają je niezbyt długo; starsi gazdowie 
noszą włosy długie, ale ich nie wiążą jak dawniej w węzełki.

Lud ten nadzwyczaj zgrabny i żywy, jest na ogół przystojny, urodą 
odznaczają się zwłaszcza mężczyźni. Kobiety zamężne prędko się starzeją 
od „dziewkowania” (patrz niżej) i od pracy. Dzieci są zwykle żywe i ładne,
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ale wobec obcych nieśmiałe. Bawią się dzieci zwykle w izbie, a u biedniej
szych gazdów przed chatą, którą rodzice zamykają.

Górale, jak zwykle chłopi, zamknięci w sobie potrafią długo żywić 
zemstę, „prawują się” też często o obrazę honoru, o prawo własności. 
Lubią życie domowe, do karczmy chodzą rzadko, głównie dla rozmowy. 
W lecie zbierają się wieczorem przed chatami na pogawędkę. Większa 
wesołość zjawia się tylko wtedy, gdy sobie podpiją. Na wsi wstydzą się 
śpiewać, za ciasno tu dla nich, całą piersią śpiewają dopiero na polanach, 
gdzie głos ich leci daleko i echem powraca.

Dla dworu są z wielką uniżonością, gdy czegoś potrzebują, wtedy 
i podarki składają; w innym razie pana jakby nie znali. Nie odznaczają 
się punktualnością ani jako furmani, ani najemnicy w polu, lecz na ogół 
pracują pilnie w domu, są nadzwyczaj gościnni, przed gościem zdejmują 
kapelusz w chacie, a kobiety krzątają się gorliwie koło poczęstunku, np. 
moskalem z bryndzą i mlekiem lub żętycą. Do jedzenia szczerze zaprasza
ją i przykro im, jeżeli się nie przyjmie.

Pobożni są i uczęszczają pilnie do kościoła. Podczas nabożeństwa 
mężczyźni stoją w nawach, kobiety w prezbiterium, dziewczęta zaś należą
ce do Bractwa Żywej Róży, ubrane w bieli, trzymają się wszystkie ołtarza.

Zwykle zbierają się w kościele już przed nabożeństwem, jeden z nich 
odprawia na chórze godzinki, inni mu wtórują. Po nabożeństwie w Ostro- 
wsku, Łopuszanie zostają u swych „towarzysów” na obiedzie i odwrotnie.

Obok uczuć religijnych żywi lud wiarę w istoty nadprzyrodzone, 
gusła, uroki, zabobony.

O wrażliwości na piękno wspomniałem już pisząc o obrazach, 
w których najbardziej cenione są barwy żywe. Muzyka i tańce należą do 
zabaw najulubieńszych; do tańca przygrywa im zwykle skrzypek (gęślarz), 
basista i klarnecista. Gazdowie i dzieci siedząc na łóżkach przypatrują się 
tańczącym; tańczą do późnej nocy. W  tańcu para przodująca staje przed 
basistą, parobek „daje nutę” muzyce, rzuca kilka dutków do basów, a mu
zyka się stosownie dostraja. Dziewczęta się w karczmie nie pokazują, chy
ba młode chodzą tam po wódkę lub (... ?) rodziców, więc tańce się tam 
nie odbywają. Zabawy prawie zawsze odbywają się w sobotę.

Wracając do charakteru Łopusznian, trzeba dodać, że są wyracho
wani i chciwi, szczególnie bogatsi, toteż stosunki familijne oparte są na 
rachubie; zdarza się jednak , że bogaci żenią się z „chudobnymi” i żyją 
z sobą dobrze.

W gospodarstwie nie są pomysłowi, lecz chętnie korzystają z przy
kładu przez naśladownictwo. W  lecie udają się licznie na Węgry na zaro
bek przy żniwach, inni wyjeżdżają do Ameryki i tam zebrawszy trochę 
pieniędzy wracają do ojcowizny. Na obczyźnie tęsknią do domu.
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W  stosunkach płciowych wolna miłość bardzo jest upowszechniona. 
Każda dziewczyna musi mieć „frajera”, zaś parobek „frajerkę”, niemające 
kochanka stają się pośmiewiskiem. („Piękna dziwcyna co nima parobka”). 
Czas tego swobodnego panieństwa nazywa się „dziewkowaniem”. Rodzi
ce, zwłaszcza matki patrzą na te miłostki pobłażliwie, same one ułatwiają 
córkom schadzki np. w zimie do ławki, na której śpi dziewczyna dosta
wiają ławkę dla „frajerza”. Wieczorami w lecie parobcy chodzą do szop, 
gdzie sypiają dziewczęta i tam zabawiają się swobodnie. Dziewczyna traci 
wianek dopiero dokąd dochowa się syna, córka nie odbiera wianka. Prze- 
spanki nie kładą wieńca do ślubu, jedna z takich zapytana przez księdza, 
czemu nie ma wianka powiedziała: „Proszę Jegomości, mój wianek poza 
Krakowem chodzi”, tj. że syn jej w wojsku służy Dopóki dziewczyna nie 
ma syna, dopóty „dziewkuje”. Schadzki odbywają się w lecie również nad 
brzegiem Dunajca, w którym młodzież kąpie się wieczorami. Palą wtedy 
na brzegu Dunajca koło mostu watry. Parobcy kąpią się opodal dziewcząt, 
pierwsi bez ubrań, drugie w koszulach i spódnicach. Dziewczęta kąpią 
się czasem pod kościołem nieco wyżej od parobków. Dziewczęta idą się 
zawsze kapać w towarzystwie „pajtasek” (z węgierskiego -  towarzyszek). 
W  dzień nie wolno się kąpać, a jeżeli kto odważy się to uczynić, zostaje 
obrzucony „skalami”, tj. kamieniami, a w dodatku sprzezywany... Słysza
łem o kilku bezżennych stawianych za przykład, że „frejerki” nie mieli, 
byli to niedołęgi, którzy zrzekli się majątków na korzyść sióstr i siedzą 
u nich jakby na komornem.

Dzieci nieprawego łoża trzymają do chrztu zwykle dziewczęta i ubie
gają się o to. Dawniej przespance nie wolno było włożyć czepca ani włosów 
rozpuścić; teraz już noszą chustki, ubiorem nie wyróżniają się. Dziewczy
na upadła a porzucona przez kochanka, łatwo znajduje męża; mówią wte
dy, że pan młody będzie miał gotowego pastucha lub pasterkę; najczęściej 
jednak kochankowie pobierają się. Nie znajdują mężów tylko dziewczęta 
upośledzone, kaleki, słabowite, niezdolne do pracy i ubogie przespanki. 
Takie stare panny, aby nie mówić im przez „ty” nazywają „ciotkami”. 
W  wyborze żony lub męża głos decydujący ma matka. Najbardziej po
szukiwaną na żonę jest dziewczyna bogata, pracowita i schludna. Wesel 
najwięcej odbywa się w karnawale i po żniwach. Gdy małżeństwo ma 
nastąpić po żniwach, pan młody często prosi, „odkazuje” narzeczonej do 
pomocy w żniwie, choć nieraz pola są bardzo odległe. Wesele wyprawia 
zwykle panna młoda; pan młody płaci tylko za ślub i zapowiedzi. Wdowy 
wychodzą za mąż tylko wtedy, gdy są zamożne i mają mało dzieci. W 
małżeństwie zwykle obie strony zachowują wierność. Małżonkowie mó
wią do siebie „ty”, przed obcymi mówią „moja baba”, „mój Jasiek” itp.
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Nazwisko żony składa się z jej imienia i nazwiska męża w dopełnia
czu np. Franka Klameusa (Klamerusa -  red.). Parobek lub wdowiec „przy- 
żeniwszy” się do wdowy mającej izbę i grunt, przybiera nazwisko żony po 
pierwszym mężu, które mu pozostaje nawet po jej śmierci.

W  gospodarstwie mąż myśli o roli, zasiewach i koniach, prowadzi 
kasę, żona pomaga mu w pracy koło roli, ale wyłącznie do niej należy ho
dowla trzody, drobiu, nabiał, uprawa lnu, tkactwo i w ogóle gospodarstwo 
domowe.

Zdarzył się niedawno wypadek, że żona odebrała mężowi kasę 
z powodu, że on sprzedawał zapasy na kupno tytoniu.

Rodzice dzieci nie pieszczą. Dzieci do rodziców mówią przez „wy”. 
Jeżeli syn się ożeni i mieszka razem z rodzicami, to nie prowadzi własnej 
kasy, lecz wszelkie zarobki swoje i żony oddaje rodzicom.

Gazda niemający własnego domu, nie może zostać radnym gminy. 
„Komorników” jest niewielu, szukają oni pracy u bogatszych. Więcej spo
tyka się „komornic” szukających przytułku z dziećmi u obcych, dających 
za to pracę w gospodarstwie. Komornice, zwłaszcza dziewczęta z dziećmi, 
przyjmują z łaski, ale im nie dowierzają, wychodząc z domu drzwi przed 
nimi zamykają. Dzieci komornic zostają koło domu, nikt ich nie strzeże, 
niekiedy matka „opłachciwszy” je, bierze ze sobą do pola. Komornicy, 
jako ta młodzież rodzin chudobniejszych, podążają w lecie na Węgry za 
zarobkiem. Lecz zarobkami się z nimi nie dzielą i nie dają im nic za swoje 
poprzednie kilkumiesięczne utrzymanie.

Starzy więcej pracują niż młodzi, mówią o nich „stary niech się do- 
dziera”; mają sobie pozostawioną zupełną wolność, co do zmiany losu.

Parobcy wracający z Jameryki lub Pestu przywożą ze sobą strój miej
ski, najczęściej przychodzą z zapuszczonymi wąsami, ale nie dochodząc 
do wsi golą je w obawie, że dziewczęta śmiać się z nich będą i nikt z niemi 
jeść nie zechce. Parobek, który powrócił z Jameryki z zarobku, uważany 
jest za dobrą partię i wiela ma konkurentek. Na ub i ór  m i e j s k i  p a 
t r z ą  j e d n a k  n i e c h ę t n i e  i n a j c z ę ś c i e j ,  gdy to odzienie się 
zedrze młody człowiek przedzierzga się wkrótce w górala. We wsi rzadko 
spotyka się przebranego po miejsku tzw. „łatka”. Urlopnika, albo asente- 
rowanego, można poznać po czapce wojskowej; powracającym z Ameryki 
się mówi, że w Ameryce „wsyćka tak się nosom”.

Łopusznianie dzieci swych wyżej nie kształcą po części dlatego, żeby 
się ich później dzieci nie wstydziły. Wielu we wsi umie czytać, ale jak po
wiadają nie w szkole, lecz z własnej ciekawości się nauczyli. Wieczorami 
czytają Biblię, ewangelię, z książek do najulubieńszych należą „historie 
o pięknej Magielonie”, Krakowiak, Kantyczki; ostatnie czytują przed Bo- 
żem Narodzeniem ucząc się z nich piosenek i kolęd.
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Do pisania nie mają „ciekawości”. Listy pisane z Ameryki przepeł
nione są pozdrowieniami powtarzanymi (i) co kilka słów opowiadania 
o sobie.

W  dzień powszedni nie zdarzyło mi się spotkać pijanego; podchmie- 
lają sobie na weselach, chrzcinach, ale wtedy chodzi właśnie o to, żeby 
było wesoło. Góral póki nie podpije, jest nieśmiały, dopiero po „śklonce” 
piwa przychodzi mu ochota do śpiewu i tańca. Dlatego też na weselu go
spodyni stara się, żeby było jak najwięcej trunków; drużbowie na weselu, 
a na chrzcinach kumoszki, dolewają pijącym i zachęcają do picia głaszcząc 
po ramieniu i po twarzy.

Dla sierot górale są miłosierni; zamożniejsi gazdowie biorą do służby 
sieroty nawet niedołężne, „prostakowate” (?), głuchonieme, jedzą z nimi 
z jednej miski, przez co niejako do rodziny dopuszczają.

Nieraz bezdzietni przyjmują sieroty na wychowanie, czasami je ad
optują i wyposażają. Służącym swym pozwalają gazdowie chodzić na za
robek, gdy w domu nie ma pilnej pracy; najmują się one np. do darcia lnu, 
za co im płacą po 8 dudków (=15 krajcarów) dziennie.

Krewni, przyjaciele pomagają sobie nawzajem w robotach bez wyna
grodzenia, bogatsi krewni przychodzą w pomoc chudobniejszym, którzy 
konie mają; zwożąc im grule po „znajomstwie”.

Co do dzielenia się gruntem, to nawet wśród dalszej rodziny spoty
kamy wspólne używanie gruntu np. na moczarach gdzie trawy zbierają; 
koszą pewne działy łąki na zmian i co roku „ciarają” się niemi. Odbywa 
się to zgodnie, gdyż potomstwo uznaje podział dokonany przez ojców. 
Stosunki sąsiedzkie też są dobre, np. wypożyczanie narzędzi, odmawiają 
chyba, gdy zapotrzebowania są zbyt częste.

Do charakterystyki kobiet dodamy, że dziewczęta wyręczają męż
czyzn w prowadzaniu koni i jeżdżą na nich po męsku, na oklep.

Wychodząc z domu zamykają drzwi na kłódkę.
Podczas wezbrania Łopusznianki, ludność schodzi się nad brzegi 

z drągami i chwyta porwane przez nią drzewo; w razie niebezpieczeństwa 
zagrażającego przy wylewie chatom nadbrzeżnym, część domów rozbiera
ją i usuwają. Nie zwykli jednak zabezpieczyć chat od wylewu za pomocą 
grobli.

8. Zwyczaje
Wesele. Oświadczyny odbywają się w ten sposób, że do domu dziewczyny 
przychodzi pod wieczór kawaler w towarzystwie starszego gazdy, obaj dla 
fantazji nieco podpici. Po krótkiej rozmowie kawaler wyjmuje z kieszeni
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flaszkę wódki i przepija do dziewczyny. Przyjęcie kieliszka oznacza, że 
dziewczyna się godzi na oświadczyny parobka.

Po kilku dniach odbywają się „zrękowiny”. Na tę uroczystość zapra
szają godniejszych gazdów, których zowią już wtedy „starostami”. Są to 
zawsze ludzie żonaci. Ci zasiadają koło stołu, państwo młodzi przez stół 
podają sobie ręce, a starosta wiąże je białą chustą. Podejmowanie staro
stów i pana młodego trwa parę godzin.

W pierwszą niedzielę po zaręczynach dają na „zapowiedzi”. Panna 
młoda świątecznie ubrana z kwiatami we włosach idzie z dwoma drużka- 
mi do kościoła. Drużki w kościele stoją koło niej podczas trwania Męki 
Pańskiej i „wygłosek”, podczas gdy pan młody z dwoma drużbami w „cu- 
łach”... [...]

[W dalszym ciągu tekstu Cercha obszernie opisuje ceremonię ślubną 
i wesele -  Red.]

Chrzest
Kobieta, gdy „ślegnia” (wpadnie do połogu), to uproszona baba zakrywa 
łóżko jej płachtą, którą zawiesza na żerdkach przed łóżkiem. Dziewczęta 
wydalają się wtedy z domu. Jak tylko dziecko się urodzi, baba i kumoszka 
napotkanem na dziedzinie mężczyznom zrywają kapelusze, które ci mu
szą wykupić.

Podczas chrztu dziecko powinno płakać, dlatego podrzucają je, gdy 
to jednak nie pomaga wróżą dziecku rychłą śmierć. Po chrzcie chłopca, 
ojciec chrzestny bierze go na ręce i obszedłszy z nim naokół wielkiego 
ołtarza, przyklęka i kładzie chrześniaka na stopniu ołtarza. Wtedy mat
ka chrzestna bierze dziecko na ręce! Po powrocie od chrztu, kładą dzie
cko przy matce, a kumoszki zapraszają znajomych i przechodniów, aby 
wstąpili na „radośnik”; nie zapraszają jedynie dorosłych dziewcząt. Ko
biety zasiadają wtedy na ławie pod oknem, (tu) gdzie matka, mężczyźni 
zaś przy stole piją i palą, głownie rozmawiając. Kumoszki i ojciec dzie
cka obchodzą gości racząc mężczyzn gorzałką, a kobiety winem. Tym, 
co ślubowali nie pić, dają kawę. Zastawiają kołacz z serem, „moskala” 
i bryndzę, na talerzach porcelanowych kupnych i babkę wysoko pokrajaną. 
Będąc na „radośniku” chłopca, pytałem, czy wyprawiają takąż ucztę, gdy 
się dziewczyna urodzi. Odpowiedziano mi: „U nas telo płaci dziewce, co 
i chłopak”.

Pogrzeb
Po umarłym nie powinno się płakać, bo płacz sprawia mu cierpienie; 
dlatego to matki wstrzymują łzy nad zwłokami swoich dzieci. Izbę,
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w której ktoś umiera skrapiają wodą święconą, aby odpędzić złe duchy, 
które czekają na duszę umierającego. Szyjąc koszulę dla umarłego nie ro
bią węzełka na nitce, a nitki używają zawsze pojedynczej. Przed ułożeniem 
umarłego do trumny, wlewają do niej nieco święconej wody, skrapiają ją 
i robią znak krzyża. Dawniej słomę spod umarłego wyrzucano na drogę; 
teraz rzucają ją do Dunajca, w mniemaniu, gdzie największy prąd, tam 
słoma go zniesie (sic!).

Teraz wióry z trumny wyrzucają na drogę. Przy wkładaniu umarłe
go do trumny przestrzegają, żeby z nim żadne źdźbło do trumny się nie 
dostało, tyle bowiem lat nie byłoby urodzaju, ile ździebeł włożono z nim 
do trumny.

Przy wynoszeniu nieboszczyka z domu „spira się” (opuszcza) trumnę 
na znak pożegnania (przy) każdym rogu po trzykroć. Kiedy „truchłę” wy
noszą z kościoła, pozostałe dzeci „obłapiają” ją płacząc i „lamentując”. [...]

9. Święta Bożego Narodzenia
[Obyczajowość świat Bożego Narodzenia Cercha szeroko opisuje -  Red.]

10. Wierzenia
[...] Gdy dziewczyna opuszczona przez kochanka nie chce, żeby był 
szczęśliwy, zaszywa w jego ubranie włos wyrwany umarłemu.

Jako ochrona przed złodziejem służy gwóźdź wyrwany z trumny od 
strony głowy, przyniesiony przez człowieka nagiego. W  południe obcho
dzi się z nim chatę trzy razy, idąc w lewo i rysując nim ściany, po czem 
wbija się go w miejsce, skąd się zaczęła wędrówka.

Diabeł (grzyf). Diabeł znajduje się często w kościele za ołtarzem. 
Widywano go, jak na skórze spisywał grzechy, gdy mu miejsca zabrakło 
ciągnął ją zębami, strasznie się przy tym krzywiąc. Diabła zabić można 
tylko święconą pszenicą i staremi „leńcami” (gwoździami od podków).

Żeby zobaczyć diabła trzeba w Wielkanoc ukroić kawałek chleba 
lewą ręką w lewą stronę i patrzeć przez dziurkę w tym kawałku chleba (...) 
w ostatni wtorek; wtedy widzi się diabłów tańczących koło ludzi. Można to 
samo osiągnąć przy pomocy deski z trumny, patrząc przez dziurkę od sęka.

Antychryst ma się urodzić z 70-letniej Żydówki.
Dziwożony są to kobiety nadprzyrodzone, raz mają one ciało, to 

znowu są niewidzialne. Mają one bardzo długie, proste i rozpuszczone 
włosy, piersi zaś tak wielkie, że zarzucają je sobie na ramiona i używają ich 
zamiast pralników do prania bielizny. Odzienie ich składa się ze starych 
pokradzionych łachów, z krótkiej koszuli i spódnicy. Na głowie noszą 
czerwoną czapeczkę. Za pożywienie służy im ziele „słodyczka” (jemioła,
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Viseum album). Najwięcej cierpią od nich położnice, dziwożony szpiegu
ją je, a upatrzywszy porę kradną dziecko. Drzewiej (dawniej) położnica 
cztery tygodnie musiała leżeć pod płachtą, nóż „kozakiem” zwany mając 
pod zagłówkiem.

W  Tylmanowej kładą pod poduszkę ziele zwane dzwonkiem. Kto 
dziecka nie ustrzeże, dziwożony je porwą, a na to miejsce zostawiają swoje 
dziecko, zwykle szpetne, garbate i koszlawe. Aby odebrać własne, wynoszą 
podrzucone na śmietnik i smagają je rózgą ze święconych pręcików brzo- 
zowych oraz podają mu jeść i pić na skorupce od jaja i są zupełnie przeko
nani, że jest ono odmienione, gdyż przedtem mówić nie umiało. Bijąc je 
różdżką wołają: „odbierz swoje oddaj moje”. Wtedy dziwożona zlituje się 
nad swojem dzieckiem, zwraca ukradzione, a swoje zabiera. Dopatruje się 
więc lud macierzyńskich uczuć w dziwożonach. Oddając dziecko, dziwo
żona mówi do matki: „Neści twoje, ja się z niem lepsi obchodziła niż ty 
z mojem”. Podobno dziwożony żywią odmienione dzieci jemiołą.

(W Winiarach ludzie wierzą, że b o g i n k i odmieniają dzieci, a dają 
natomiast dzieci z wielkimi głowami, toteż dla ochrony, po chrzcie ob
wiązują różańcem tak matkę jak dziecko). Dziwożonę nazywają również 
„mamuną”. Gdy kobieta ubierze się np. w brzydką chustkę mawiają, że 
wygląda jak „mamuna”. (W Białej na Węgrzech on strony wsi Trybsza jest 
grota, w której przemieszkiwały dziwożony).

Dziwożony porywają niekiedy i dorosłe dziewczęta. Pewnego razu 
zniknęła z Łopusznej młoda i ładna dziewczyna. Długo o niej nie było 
słychać, aż dopiero góral znalazłszy się w głębi gór łopuszańskich ujrzał 
w gęstwinie dziewczynę piorącą. Musiała ona tam prać w każdą środę 
i sobotę. Góral zbliżył się do niej, poznali się wzajemnie. Dziewczyna opo
wiedziała mu, że ją dziwożony porwały i błagała, aby ją od nich uwolnił. 
Umówiono się, że w dzień, kiedy ona znowu prać będzie, on przyjedzie 
konno i porwie ją. Góral dotrzymał słowa, porwał dziewczynę i co koń 
skoczy wiózł ją do domu. Dziwożony spostrzegły go i goniły i już go 
chwycić miały, gdy góral szczęśliwym trafem wpadł na łąkę, gdzie obficie 
rosły dzwonki (ziele św. Jana czyli dziurawiec). Dziewczyna krzyknęła: 
„trzymaj się do dzwonków” i góral tak kierował konia między dzwonka
mi, że prostą drogą dostał się do domu, gdy tymczasem dziwożony nie- 
znoszące dzwonków kołować musiały daleko. [...]

Strzyga jest to duch, który pod postacią kota lub innego zwierzęcia, 
zwykle czarnego, siada w nocy na piersiach uśpionej ofiary i wysysa krew. 
Ma ona pochodzić z człowieka, który nie był bierzmowany. Chcąc się od 
niego uwolnić, gdy się uczuje ciężar jej na sobie „rżnąć” ją trzeba od lewej 
strony, klnąc przy tem. Strzyga tak uderzona ma się rozlać w „kołomaź” 
(p. Dziennik, Goszczyńskiego, str, 77).
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Topielec w południe wciąga ludzi do wody. Powstaje on z dziecka, 
które matka cisnęła do wody. Po drugiej stronie Dunajca, naprzeciw koś
cioła łopuszańskiego była „studniczka” połączona z rzeką, przy niej był 
krzak. Koło tej studzienki widywano łososie z czubem. Łosoś przeczuwał, 
kto idzie w zamiarze łowienia go i ścigał go potem nocami, póki go nie 
utopił; łosoś ten był topielcem. Pewna kobieta idąc raz ponad „jazem” sły
szała, że się w nim „dziewczysko” jakieś „chipkało” i bardzo się zlękła.

Ziemne duchy. Pod górą Cudermanem u „cupcowego potoka pono 
cosik strasyło i świeciło”. Koło boru ostrowskiego goniło coś na koniach, 
ze światłem chodziło. Były to zapewne ziemne duchy.

Wielkoludy. Dawniej bywały wielkoludy Gdy jeden stanął na 
Kluczkach, drugi na Halach i podawali sobie siekierki (to samo w Manio- 
wej z Lubania na Tatry).

Czarownice. Wieczorem w dzień św. Łucji czarownice wyjeżdżały 
przez komin na „ciosku”, dążąc ku granicy wsi, wołały: „masz z kota ko
niu” (i) z cioska robił się koń. Jadąc wołały: „Wio kiernosie, po śniegu po 
mrozie, po skałach, po grudzie, bo to dobrze pódzie”.

Bawiły one za domem do północy, po czem wracały.
Inklus. Jest to zły duch, który daje moc ściągania pieniędzy. Kto 

na inklusa może dużo wydać, a pieniądze wracają do niego. Żeby go uzy
skać, nie trzeba przez 9 dni ani się myć, ani modlić, co najważniejsza 
nie chodzić do spowiedzi, przy tem nie trzeba do nikogo mówić ani idąc 
oglądać za siebie. Należy zaś 9 dni nosić pod prawą pierwsze jajo zniesione 
przez czarną kokoszkę; wylęgnięty z niego inklus powinien być uduszony 
i przyszyty do ubrania z lewego boku. W tym celu nosić trzeba taki pie
niądz jakich by się dużo mieć chciało, pod wielkim palcem u lewej nogi 
również przez 9 dni.

Skarby. W  kwietną niedzielę i w wielki czwartek diabeł przysypuje 
pieniądze i suszy je, żeby się nie zepsuły. Można wtedy znaleźć te skar
by, ale tylko podczas trwania mszy (Męki Pańskiej), a znalazłszy trzeba 
wracać co rychło, żeby skarbu nie utracić. Skarby są wtedy bez opieki, 
albowiem „grzyfy” zbierają się przed kościołem, aby słuchać ewangelii. 
Wierzą także, że w Wielki Czwartek skarby podziemne są otwarte, dopó
ki procesja nie przejdzie.

Dwóch chłopaków kopiąc w kwietną niedzielę na górze Legutce 
znalazło kocioł pełny pieniędzy, a gdy jeden pomagając sobie kozikiem 
przy wyciąganiu zaklął, pieniądze na powrót się schowały.

Wróżby. W  Wigilię św. Andrzeja dziewczęta podkładają sobie pod 
„zagłówki” portki męskie, a co im się przyśni, to w krótkim czasie ma się 
ziścić. Parobki nakrywają się tej nocy w tymże celu spódnicami. Dziew
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częta w dniu tym leją ołów na wodę i z kształtów odlewu sądzą o przy
szłości.

Przy czesaniu lnu, pod koniec roboty, dziewczęta się spieszą, która 
bowiem ostatnią garść wyczesze, ta dostanie sołtysa. Podczas juzyny przy 
tarciu lnu, dziewczęta kładą miotłę po „końdecku moskala” dla psa; czyj 
kawałek pierwej zostanie schwycony, ta prędzej wyda się za mąż.

Zerwanie się struny w skrzypcach lub basach na weselu, gdy pań
stwo młodzi tańczą, złą jest dla nich wróżbą.

Pierwszej nocy po ślubie, które z małżeństwa pierwej zaśnie, to prę
dzej umrze. Małżeństwo, które złamie lub zgubi ślubny pierścionek „prze
rwie się”, czyli rozłączy.

Wierzenia i podania przywiązane do miejscowości
[...] Podczas chorób na bydło i ludzi, mieszkańcy chowali się do potoków. 
Wieś Łopuszna stała na górach nad Zarębkami, później dopiero się prze
niosła; jeszcze po roku 1813 znaleziono kłódki żelazne tak wielkie, jak 
dwie pięście, od czegóż by były, jak nie od jakichś wielkich domów.

Dawniej wszędzie, gdzie dziś jest wieś, były lasy, teraz już ich tam 
nie ma, bo wielkie powodzie i wichry były i „nawywracały” wszystko 
tak, że o nich ani „wzmianki” ani „pamiętnika” nie ma. Przez wieś szedł 
Dunajec.

Zanim „wykrocili” lasy w Łopusznej, przebywały czy przebywali 
w niej „ostrosie”; ludzie teraz nie mogą powiedzieć, co to było, czy zwie
rzęta czy ludzie. Opowiadają, jak „słychowali” od starych. Sąsiednia wieś 
Ostrowsko od nich ma się zwać; jest tam ołtarz zrobiony z drzewa ściętego 
w tym miejscu. [...]

Dunajec z morza wypływa i wpada do morza.
Mnich. W  Burzydle, w takim boniorze, pokazywał się ludziom 

spod krzaków mnich i „ciabrał” się w habicie; co chybnął do wody, to się 
rozpływał. Mnich ten nieszczęście zwiastował. [...]

*

Na kolejnych kilkudziesięciu stronach rękopisu „Łopuszna” Stani
sława Cerchy znajdujemy zebrane przez niego podania i baśnie, oracje 
weselne, pieśni weselne, przyśpiewki dziewcząt i parobków, kołysanki, 
pastorałki, pieśni zbójnickie, zagadki, przysłowia.

F ra gm en ty  m on o g ra fii  w si Łopuszna S. C erch y p rz ysp o sob ił  d o  d ruk u :
S tefan  M a cie jew sk i
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Gorce
Gorce chmurne i dżdżyste, pielone manowce,
Smreki, szałasy kryte ^c^erniałymi deski,
Piargi, liche kartofle i chude owieski,
Musujące potoki i skubiące owce:
Kraina mokra, chłodna, wieczyście zziębnięta 
W bose nogi pastuchów, co gęsi i krowy 
Pasą na słocie, kryjąc w szare worki głowy  —  

Holojieniem góralskich głosów zachrypnięta,
Chociaż s^yje wzgórz swoich owija w mgieł szale,
Gdy samotnie, odludnie turlikają hale.

Leopold Staff
(z tom u: B a rw a  m io d u , 19 36)

Wesele góralskie
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A n t o n i n a  S e b e s t a

Zielone manowce

T yeopold Staff określił Gorce jako krainę: mokrą, chłodną i wieczyście 
zziębniętą. Poeta, który w Niedźwiedziu kilkakrotnie spędzał lato, zwró
cił uwagę i na inne charakterystyczne dla tej krainy cechy, jak mglistość 
czy chmurność, a także bogactwo świata flory nazwane w wierszu żartob
liwie „zielonymi manowcami”. Istotnie, różnorodna roślinność, to jeden 
z głównych walorów tych gór. Obok dobrze zachowanego regla dolnego 
i górnego, na uwagę zasługują polany reglowe, łąki mietlicowo-mieczyko- 
we, traworośla, łąki bliźniaczkowe, a na terenach podmokłych występu
jące młaki kozłkowo-turzycowe w pobliżu których spotykamy łąki ostro- 
żeniowe.

Określenie „zielone manowce” na pewno zaakceptowałby Seweryn 
Goszczyński. W  latach trzydziestych XIX wieku gościł on u Leona Tet
majera w Łopusznej. Zachwycał się lasami, których gąszcz niejednokrotnie 
uniemożliwiał mu wędrówkę. Pisał: (...) trzeba widzieć ogrom drzew, gęstw i
nę zarośli, stosy warstw powalonych i porosłych ju ż  nowymi lasami, aby sobie 
powiedzieć, że takie być muszą puszcze niezbadane dotąd, nie tknięte ani ręką, 
ani nogą ludzką. (...) Trafiłem nieraz na takie miejsca, że je s t zupełnym niepo
dobieństwem przedrzeć się głębiej, przebić tę sieć żyjącą drzew głazów, roślin.

Prawdziwym piewcą gorczańskich lasów został jednak urodzony 
wśród nich Władysław Orkan. Stanowią one wspaniałe tło dla jego prozy; 
pradawna puszcza i jej mieszkańcy są bohaterami powieści-baśni zatytu
łowanej Drzewiej. Znajdujemy w niej taki oto opis drzew: (...) poddawały 
się jen o  rąbanicy czasu — przeżywszy kilkaset lat w  nieodm iennej hardości, 
poczynały pomału schnąć od  wierzchołków a butw ieć od  spodu i wreszcie wa
liły się ze stękiem na ziem ię; a sto lat znowu przeszło, nim ziemia ich kłody 
— cielska, oplótłszy j e  jęzoram i ożyn i paproci, wessała w  siebie, roztoczyła...
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Ślady pierwotnego boru karpackiego — a był nim bór świerkowy 
i las bukowy — zachowały się obecnie między innymi w rejonie Suhory. 
Pisarz nie poprzestawał na zachwycie drzewostanem, przechodził do czy
nu, wkładając w usta Cyrka z powieści W Roztokach słowa: Czy nie widzi
cie, czyście ślepi, kieloście zamieszania sprawili to drzewo ścinając? Żywina 
bez pam ięci ucieka p rz ed  siebie, a p tactw o lata w  kółko jak zwariowane. Nie 
słyszycie tych płaczów, tych lam entów strasznych?... To dopiero jed n o  drzewo. 
A telo ju ż  postrachu wzbudziło dokoła. Osądźcie kielo krzywdy zrobiliście 
światu. Bo nie myślcie jako insi, że las to jak zboże. Zetnie się i posieje i nowe 
urośnie. Tak ino myślą bezrozumni albo ci, co nie mają nijakiego zmysłu. 
W  uznaniu jego zasług powstały w 1928 roku pierwszy w Gorcach obszar 
chroniony, nazwano „Rezerwatem im. Władysława Orkana”.

Chłód, o którym pisze Staff, odnajdujemy również w liryce Orka
na, między innymi w programowym utworze „O ziemio nędzy...”. Wiąże 
się on z roztokami, czyli głębokimi, ciemnymi dolinami wyrzeźbionymi 
przez potoki gorczańskie, zwłaszcza po północnej stronie pasma. Brak 
słońca i ciepła powoduje krótki okres wegetacji i niskie plony, stanowiące 
jedną z głównych — za czasów Orkana -  przyczyn nędzy zamieszkującego 
te góry ludu.

W  latach 1847-1848 klęska nieurodzaju wystąpiła rok po roku, co 
spowodowało dotkliwy głód i chorobę określaną tyfusem głodowym, do 
której dołączyła prawdopodobnie epidemia cholery wyludniająca więk
szość górskich wiosek. Po tych strasznych latach zostały tzw. cmentarze 
choleryczne, pamięć i powieść „Pomór” Orkana -  dzieło w zamierzeniu 
nowatorskie, mające być zarówno naturalistycznym, pełnym ekspresji 
opisem zagłady rodziny Jamrożych, jak i rodzajem traktatu moralnego. 
Niestety autorowi nie udało się w pełni zrealizować swoich planów.

Twórca przez całe życie borykał się z brakiem pieniędzy. Chłodno 
a często i głodnawo bywało w willi wystawionej przez pisarza pod Pustką, 
o której Kazimierz Sosnowski pisał we wspomnianym szkicu z 1912 roku: 
„z dala od rozgwaru świata, stoi ta willa-samotnica w zacisznem smreków 
okoleniu i miłosnem okiem obejmuje z wyżyny oddalonych gór wierchy, 
obszary kamienistych tłoków i skrawków jałowej roli owsianej”. A zaś sam 
Orkan tak wierszem ujął istotę swej sadyby:

M ój dom — odwieczna pustka, — pola opustoszałe,
Wiatr p o  ścianach zawodzi, p o  jałow cow ym  lesie,
Stracone w  z iem i płacze przez ugory m i niesie,
Zmarłe przyw iewa liście, od  mrozu osendziałe.
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Obecnie dom poety, przeszło 
stuletni, urzeka nadal surowością i po
wagą. Od 1973 roku mieści się w nim 
muzeum biograficzne pisarza. Miejsce 
jest magiczne, panuje tu cień nawet 
w bardzo upalne łato. Urzekają jawo
ry sadzone przez Orkana, resztki sadu 
i kapliczka ufundowana przez jego 
matkę Katarzynę Smaciarz (Smre- 
czyńską). Ekspozycja muzealna jest 
skromna, ale staranna. Poszarzałe pa
miątki aż zbyt dosłownie ilustrują tezę 
z wiersza zaczynającego się od słów „Już 
nie wróci”: Cóż się śm ierci ostoi? Popiół 
z traw i wawrzynów.

Są Gorce krainą refleksji i du
mania — jak określał ją Orkan; miej
scem porządkowania myśli, tworzenia 
programów społecznych. Po północnej stronie powstawały zarówno Or- 
kanowskie „Listy ze wsi” jak i „Wskazania dla synów Podhala”, w któ
rych czytamy: Bądź buntownikiem, tzn. buntuj się przeciw  wszystkiemu, 
co gniecie, co ciem ięży ducha, co tamą się kładzie na drodze ku wzrostowi. 
A przede wszystkim: m iej charakter!  To je s t  p raw ie wszystko. W nieszczęś
ciu nie upadaj. Nie cofaj się przed  przeciwnościami. Przejdziesz. Tylko wolę 
w sobie hartuj. Wpolitykę się nie zabagnij. Lecz m iej oczy otwarte na wszyst
ko. Wszystko śledź wzrokiem i umysłem, co ob jąć zdołasz. Nie lekceważ nic 
z życia. Niech n ic nie ujdzie Twej uwagi. Patrz bystro. I  staraj się być bez
stronnym. Strzeż się pustego radykalizmu. — Nie bądź łachem partii. To 
zdziera. Idź samodzielnie — pospólnie, a sam.

Choć od napisania tych słów minęło blisko dziewięćdziesiąt lat, nikt 
kto poważnie myśli o działalności społecznej czy politycznej, nie powi
nien ich ignorować.

Po południowej słonecznej stronie gór, otwartej na Tatry — rodziła 
się Tischnerowska „etyka solidarności”: filozofia spotkania i nieustające 
kazanie o wolności, góralskiej ślebodzie. Ksiądz profesor Józef Tischner, 
drugi po Orkanie z gorczańskich dumacy, wolności szukał w krainie 
dzieciństwa, w bacówce na polanie Szumalowej nad Łopuszną. Twier
dził bowiem: M ój krajobraz fundam entalny bierze się z gó r  i trochę z szu
mu Dunajca. Przekonany był — i tego nauczał zarówno w kościele jak na 
sali wykładowej czy pod Turbaczem -  iż: Aby być wolnym, trzeba myśleć: 
i z drugiej strony, aby myśleć, trzeba być wolnym. Prawdziwy myśliciel nigdy

Władysław Orkan
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nie będzie niewolnikiem, człowiek naprawdę wolny nigdy n ie będzie człowie
kiem bezmyślnym. Czyli jak wcześniej pisał Orkan „łachem partii”, bier
nym wykonawcą rozkazów.

Grób księdza profesora i dom pamięci zwany „Tischnerówką” (obok 
zabytków, jakimi są dwór Tetmajerów oraz drewniany kościółek), stano
wią bez wątpienia atrakcję Łopusznej. „Tischnerówkę” otwarto w czwartą 
rocznicę śmierci filozofa, 27 czerwca 2004 roku. W  pomieszczeniu na 
parterze -  nawiązującym do białych izb z chat zamożniejszych górali 
-  twórcy ekspozycji, plastycy Ewa i Maciej Berbekowie z Zakopanego, 
zgromadzili osobiste przedmioty zmarłego: książki, rękopisy, fotografie.

Ogromne wrażenie na zwiedzających robią karteczki, przy pomocy 
których ksiądz profesor porozumiewał się z bliskimi po utracie mowy. 
Uczą one pokory, ukazując prawdziwą filozofię dramatu: nieuchronność 
cierpienia i śmierci. Uderza nieporadność liter, ból niewyobrażalny, ale 
jednak arcyludzki. Na ostatniej kartce znajdują się słowa: „dajcie coś, żeby 
nie bolało, żeby można spać” . W  świetle tego przekazu głównym impera
tywem etyki jest walka z cierpieniem, jak nauczali zarówno deista Wolter 
w XVIII wieku, jak i pastor Albert Schweitzer w swoich słynnych, nie
zgodnych z ortodoksją, kazaniach wygłaszanych w Strasburgu.

Są Gorce masywem, który ze względu zarówno na swoje położe
nie jak i przede wszystkim zarysowane wcześniej bogactwo świata flory, 
tworzy nie tylko idealne tło, ale wręcz prowokuje do rozważań natury 
egzystencjalnej przebywających tam tyleż intelektualistów, co turystów 
i w ogóle miłośników piękna gorczańskiej przyrody.
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Ba r t ł o m ie j  G .  S a l a

W  krainie gorczańskiego bacy

Gore
A na Gorcu, tu na hali 
Pełnią lata, jak co roku,
W traw posłaniu, w świerków cieniu 
Upragniony znajdę spokój.
Myśli zbieram rozbiegane,
Zawstydzone gór potęgą,
Prawd się uczę tych najprostszych 
Nad otwartą Gorców księgą.

Stanisław Figiel

cieniu karpackich lasów przez kamienne przeszkody śmiało przeła
muje się nurt Kamienicy Gorczańskiej. Górska rzeka z energią i urzekają
cą malowniczością wcina się we fliszowe podłoże, przeskakuje po głazach, 
aby w Szczawie opaść z szumem wodospadu i dalej dziko a fantazyjnie 
prowadzić swe wody ku Dunajcowi. Wartki nurt rzeki tworzy kręgosłup 
pięknej krajobrazowo doliny, łączącej Beskid Wyspowy z Gorcami.

Nad Kamienicą Gorczańską
Nad Kamienicą, której źródła znajdują się na stokach Turbacza , rozłożyły 
się trzy malownicze miejscowości. Pierwsza to Szczawa, kusząca turystów 
wspomnianym wodospadem (o wymyślnej nazwie Spad), starym drew
nianym kościółkiem, stokiem narciarskim i uzdrowiskowymi perspekty
wami (w okresie międzywojennym wodę z tutejszych źródeł mineralnych 
wysyłano do odległej Afryki). Druga wieś to Kamienica z klasycystycz- 
nym dworkiem, pamiętającym gospodarza, wielkiego społecznika, opie
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kuna chłopów (którzy podobno bronili go w czasie rabacji!), działacza 
narodowego, przedsiębiorcę, pisarza, bibliofila... słowem Maksymiliana 
Marszałkowicza. Pamięta też dwór kamienicki Jana Kantego Andrusikie- 
wicza -  byłego przywódcę powstania chochołowskiego. Wcześniej Kamie
nicę dzierżawiła rodzina Szalayów — późniejszych założycieli uzdrowiska 
w Szczawnicy. I trzecia miejscowość: Zabrzeż, z prehistorycznym grodzi
skiem i -  za sprawą sąsiedniego Zarzecza -  jedno z miejsc o najstarszych 
tradycjach uprawy ziemniaka w polskich Karpatach.

Ten zakątek Gorców obrała sobie za ojczyznę jedna z najmniej
szych grup polskich górali -  Górale Kamieniccy, od jasnego ubioru 
letniego nazywani też Białymi Góralami. Zasiedlili oni rejon wy
mienionych miejscowości doliny Kamienicy, a także osady w dolin
kach bocznych potoków -  Zalesie i Zbludzę w Beskidzie Wyspowym 
oraz Zasadne w Gorcach. Rozłożysta grupa Gorca oddzieliła ich od 
Górali Podhalańskich, zamieszkujących całe wnętrze gorczańskie
go świata (z pobliską doliną Ochotnicy) oraz rozległe tereny sięgają
ce Tatr, a z kamienickimi pobratymcami stykających się nad Dunaj
cem -  między Zabrzeżą a Ochotnicą Dolną. Nad Dunajcem, lecz w 
stronę krainy „kwitnących jabłoni i wysokoprocentowej śliwowicy” 
— Łącka, spotykali mieszkańcy Zabrzeży Górali Sądeckich, których 
siedziby sięgały w głąb Beskidu Sądeckiego, aż po Łemkowszczy- 
znę. Po przeciwnej stronie doliny Kamienicy ludność Szczawy miała

Autor artykułu na gorczańskiej ścieżce
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za sąsiadów (przez przełęcz Przysłop) mieszkańców Lubomierza: Za
górzan (bo w stosunku do Podhalan ich siedziby leżały „za górami”, 
tj. Gorcami), których ojczyznę stanowiła duża część Beskidu Wyspowego 
i północne skrawki Gorców. Otoczeni pobratymcami, w swym wciśnię
tym pomiędzy góry mikroświecie, wiedli Górale Kamieniccy w miarę 
spokojny (niemniej nie wolny od pańszczyzny, buntów i zbójnictwa) 
żywot.

Wśród górali kamienickich żył baca, który przeszedł do historii 
i legendy, niemal jak zakopiański Sabała. Pamięć o nim wciąż jest żywa 
wśród mieszkańców owych sześciu wiosek, stanowiących małą ojczyznę 
wymienionego szczepu kamienickiego. Nazywał się Tomasz Chlipała, 
szerzej znany pod przydomkiem Bulanda. Warto przypomnieć tę nietu
zinkową postać...

Obecnie, gdy kultura ludowa z żywej staje się coraz bardziej skanse- 
nowo-„cepeliowską”, mało kto pamięta, kim był w dawnym świecie górali 
baca i jak wielką rolę społeczną pełnił. Był bowiem nie tylko niezależnym 
„przedsiębiorcą” wynajmowanym przez gospodarzy. Na hali stawał się 
jak kapitan na statku: naczelnikiem wypasu, którego wola o wszystkim 
rozstrzygała, do pewnego stopnia sędzią i rozjemcą w konfliktach, leka
rzem opatrującym ludzi i zwierzęta, kapłanem pradawnych, magicznych 
obrzędów... Nic dziwnego, że najbardziej doświadczonych baców uwa
żano za czarowników o wielkiej mocy. W pobliskich Pieninach najwięk
szą sławą otoczyli się Kuba Bury z Kluszkowców i Tomasz Guszkiewicz 
Gruś z Krościenka nad Dunajcem, na Spiszu zaś -  Józef Pitoniak z Łap- 
szów Niżnych. Jeszcze bliżej, bo na przełęczy Przysłop, działał podobno 
Bulandowy krajan, potężny Klimek. Jednak ich sława bladła przy bacy 
z Jaworzyny Kamienickiej.

Bulanda
Chlipała przyszedł na świat w 1831 roku u stóp Krzystonowa — w Szcza
wie, na osiedlu Bulandy, od którego wziął swój przydomek (przysiółek 
Chlipały położony jest zresztą po sąsiedzku). Według miejscowej tradycji 
mały Tomek miał „trudne dzieciństwo” -  macocha (matkę stracił bardzo 
wcześnie) do tego stopnia dawała mu się we znaki, że w wieku dziesięciu 
lat po raz pierwszy uciekł z domu, kryjąc się po okolicznych lasach.

W  1853 roku dwudziestodwuletni Bulanda poślubił sąsiadkę zza prze
łęczy Przysłop -  Zagórzankę Mariannę Wojtyczkównę z Lubomierza. Tam 
też osiadł na jej rodzinnym osiedlu Zarębku Dziedzinowskim. Małżonka 
wniosła mu w wianie sporo „morgów”. Gospodarowanie na roli jednakże go 
nie pociągało. Toteż nie we wsi, lecz w górach, pośród gorczańskich pejzaży,
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wśród szumu górskiego wiatru, wesołych dźwięków skrzypiec, zbyrkania 
pasterskich dzwonków i nawołującego jukania czuł się najlepiej.

Jukaj ze ty, jukaj,
Ja  se będę jukać,
Jak sie potracimy,
Będziemy sie szukać.
Jak przystało na honornego górala, uznał, że jego przeznaczeniem 

było pasterstwo. Przez ponad pięćdziesiąt lat (!) gospodarował na ukocha
nej polanie Jaworzynie Kamienickiej w samym sercu Gorców, zdobywając 
powszechny szacunek (jako doświadczony baca), ale też sławę czarownika 
i znachora. Na szczęście, należał do czarowników życzliwych (jako że by
wali i źli, krzywdy ludziom wyrządzający) i uczynnych. Magii i leczenia 
nauczył się u czarownika z Lewoczy. Powiadali ludzie, że żył w komity
wie z boginkami, dziwożonami, płanetnikami i utopcami. Pewnego razu 
proboszczowi w Niedźwiedziu chorowały krowy. Bulanda chore uratował 
i nadto odczynił od złych mocy oborę. Po tym zdarzeniu stał się sławny, 
wzywany do podobnych nieszczęść, leczący nie tylko bydło czy owce, ale 
także ludzi. Znany był z ustawiania złamań, ratowania z ukąszeń żmii, 
a nawet z leczenia chorób, wobec których lekarze byli bezradni; toteż 
przyjeżdżały do niego osoby z daleka, z Krakowa, a nawet Warszawy. 
Górale powiadali, że potrafił latem zamrozić młakę, tak że po lodzie fura 
przejechała. Mówiono o uzdrowieniu berlińskiego Żyda dzięki... rosoło
wi, w którym warzy się oscypki.

Legendy w ogóle dużo mówiły o bacy z Jaworzyny, który stał się czło- 
wiekiem-instytucją Gorców. Nic dziwnego, że Kazimierz Sosnowski na
zwał go swego czasu „górzeckim Sabałą”. Inna sprawa, czy trafnie: Sabała 
nie był znachorem, ani bacą, tylko gawędziarzem i sławnym myśliwym.

Nie był Bulanda szarlatanem, sławę czarownika zyskał dzięki opa
nowaniu do perfekcji medycyny ludowej i weterynarii. Podobno nie było 
przypadłości, której nie mógłby wyleczyć. Wiedza, uzdrowicielski dar 
i ogromne doświadczenie uczyniły go skutecznym uzdrowicielem.

Przyjmował datki, ale dzielił się nimi z „mocami”, które go, jak wie
rzył, wspierały i zapewniały „szczęśliwą rękę” do znachorstwa. Ufundo
wał z owych datków dwie kapliczki -  jedną na Zarębku Dziedzinowskim 
w Lubomierzu, drugą -  na ukochanej Jaworzynie Kamienickiej. Ta ostat
nia jest do dziś znana jako Bulandowa Kapliczka.

Ale nawet czarownik nie mógł oszukać czasu. Gdy w 1904 roku 
postawił ową kapliczkę na Jaworzynie, przekroczył siedemdziesiątkę. Kto 
wie, może wpatrując się w najdroższe jego sercu górskie pejzaże, sędziwy 
baca nucił sobie pod nosem starą gorczańską pieśń:

146



Góry nase góry, chciałbym j e  ozłocić,
Zeby się mogły młode lata wrócić.

Młodość moja ginie, jak śnieżyk w  dolinie,
M oje młode lata nie ujrzały świata.

Młode lata nie chciały się jednak wrócić. Czarownik wyraźnie od
czuwał, że już wkrótce przyjdzie stanąć mu oko w oko z mocami, z któ
rych pomocy — jak wierzono — korzystał. Godzinę swojej śmierci miał 
sam przepowiedzieć. Podobno zwołał na biesiadę sąsiadów, którym sam 
usługiwał. Na chwilę wyszedł przed swą chatę, rozejrzał się w koło i rzekł: 
Dziękujem ci słonecko, coś m i świeciło i wom gw iozdy tyz. Tobie wietrzyku, 
żeś pow iewał podług mojej potrzeby i tobie rzyko, coś do mnie szumem go- 
dała.... Wróciwszy do izby, przemówił: Moi pokochani, j o  ju z  odchodzem, 
bo na mnie ju z  cas. Ostajcie z Bogiem!. Pokłonił się, poszedł do izdebki 
i w nocy umarł... Działo się to 1 maja 1913 roku. Dożył sędziwego wieku 
82 lat.

Śmierć Bulandy nie przerwała legendy. Powiadają, że zapisał całą 
swoją wiedzę w tajemnej księdze, którą zakopał gdzieś na Jaworzynie Ka- 
mienickiej. Podobno, kiedy miejsce to odkrył niegodny poszukiwacz, za
miast tajemniej księgi odnalazł... kłębisko węży.

Sławny baca z Jaworzyny trafił też do literatury, co prawda raczej 
lokalnej. Między innymi gawędziarz Stanisław Kurek Błażek -  Zagórza
nin  z Koniny, laureat Sabałowych Bajan i Limanowskiej Słazy, napisał 
opowiadanie o tym, jak wracającemu z jarmarku w Mszanie Dolnej Bu
landzie skradziono zakupione koła (ryfy) do wozu, kiedy ten zatrzymał się 
w karczmie w Mszanie Górnej. Nieszczęsnym złodziejem był Jasiek Kos- 
mol z położonych pośród zielonych wzgórz Beskidu Wyspowego zagó- 
rzańskich Półrzeczek. Tajemnicza siła kazała odnieść łup do Lubomierza, 
uniemożliwiając zatrzymanie się, zboczenie z trasy czy zrzucenie z ramion 
„ładunku”. Dopiero przed Bulandową chałupą udało się amatorowi cu
dzej własności pozbyć z ramion ciężaru. Kosmol natychmiast zaczął prze
praszać czarownika, tłumacząc się, że nie wiedział, kto jest właścicielem 
kół. Na to baca z Jaworzyny skwitował całe zdarzenie słowami: Jakbyś 
wiedzioł, ze moje, tobyś na kolanak te ryfy z Półrzecek przyniós i stela byś seł 
na Półrzycki na kolanak (...) A na w incy razy nie bier nikomu nic!Pamintoj, 
ze kradziono rzec je s t  ciynzko.

Trzeba jednak przyznać, że jak na tak legendarną postać, Bulanda 
w literaturze czy muzyce reprezentowany jest dość skromnie. Na szczęście 
dawny świat pasterski, którego Tomasz Chlipała był nieodłącznym ele
mentem, trwa wciąż w starych pieśniach.
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Na Jaworzynie Kamienickiej wypasy prowadził także wnuk gor
czańskiego czarownika -  Tomasz Zapała. Przy wsparciu Gorczańskiego 
Parku Narodowego wyremontował on nie tak dawno Bulandową Ka
pliczkę -  najtrwalszą pamiątkę po dziadku. Natomiast kapliczka i cha
łupa w Lubomierzu należą już do przeszłości... Zresztą i postać Tomasza 
Chlipały, znana ongiś niemal w każdym zakamarku Beskidów, z czasem 
przybladła, a legendę gorczańskiego bacy co najwyżej przypominają tury
stom przewodnicy.

Bo chociaż w Gorcach pasterskie tradycje są nadal dość żywe, to 
trudno oprzeć się wrażeniu, że i tu dawny świat górali odchodzi do prze
szłości. Nawet jeśli sytuacja wśród zielonych gorczańskich wierchów wy
daje się lepsza niż w innych rejonach góralszczyzny, to przecież nie można 
się spodziewać, aby na dłuższą metę urokliwa dawność zdołała oprzeć się 
przecywilizowanej współczesności.

Byłem se ja  baca, byłem se juhasem
Teraz jestem  niczym, bo i n ie ma przy czym.
Zmarniały owiecki, zmarniały kozicki
Kto bedzie ujadał jedliczkom wierszycki.

A bo też istniejące jeszcze pasterstwo gorczańskie to już bardziej do
mena epigonów świata trwającego bardziej w pradawnych pieśniach, niż 
w realnym świecie.

148



CZŁOWIEK I GORY



Grzęda Ramienia Noszaka i w  głębi jego szczyt. Fot. S. Biel

150



S t a n is ł a w  B ie l

Polska wyprawa w Hindukusz 
w 1960 roku

Sk ład  wyprawy w Hindukusz: Bolesław Chwaściński -  kierownik, 
Krzysztof Berbeka, Stanisław Biel, Jerzy Krajski, Stanisław Kuliński, Bro
nisław Kunicki, Zbigniew Krysa, Jan Mostowski, Zbigniew Rubinow- 
ski, Stanisław Zierhoffer (lekarz), Tadeusz Orłowski1 oraz ekipa filmowa: 
operator Sergiusz Sprudin i Witold Leśniewicz kamerzysta. Zespół ten 
wyruszył w drogę 1 lipca 1960 roku, pociągiem z Warszawy do Moskwy. 
Wyjazd był opóźniony o dwa tygodnie z uwagi na przedłużające się zała
twiania formalności paszportowo-dewizowych.

Dojazd
Do Moskwy docieramy rano następnego dnia i zatrzymujemy się w niej 
do 6 lipca. Do Termezu, via Taszkent, przybywamy kolejnego dnia póź
nym wieczorem. Tu czekał już na nas wcześniej wysłany bagaż wyprawy, 
ale bez naszego samochodu nysa, który się gdzieś zawieruszył. Termez jest 
miastem nadgranicznym, do którego wjazd wymaga pozwolenia. My go 
nie mieliśmy. Dlatego zgodę na przeprawę na stronę afgańską udaje się 
nam uzyskać dopiero 12 lipca. W  tym dniu spływamy Amu Darią holo
waną barką do Tadż Gusar, położonego na afgańskim brzegu 7 km niżej. 
W Termezie pozostają tylko Krysa i Kunicki, czekając na nysę, która do
tarła do Termezu dopiero 28 lipca!

Wybór Tadż Gusar — gdzie wysiedliśmy i gdzie wyładowany został 
4,5-tonowy bagaż wyprawy -  stawiał nas przed poważnym problemem.

1 Tadeusz Orłowski towarzyszył wyprawie tylko do Kabulu.
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Uczestnicy wyprawy stoją 
od lewej: S. Zierhoffer,
S. Biel, Z. Rubinowski,
B. Chwaściński, B. Kunic 
S. Sprudin, Z Krysa. Sied; 
od lewej: J. Mostowski,
S. Kuliński, J. Krajski,
K. Berbeka.
Fot. W. Leśniewicz

Kiedyś do miejscowości tej biegła z Mazar-i-Szerif dobra szosa. Zasypały 
ją lotne piaski. Musieliśmy się więc liczyć z tym, że aby dotrzeć do odle
głego około 70 km Mazar-i-Szerif trzeba będzie formować karawanę lub 
ściągać silne samochody Byłaby to kosztowna i czasochłonna impreza. 
Na szczęście byliśmy jedną z pierwszych ekspedycji europejskich, która 
odwiedziła Afganistan i spotkaliśmy się w nim z niezwykłą życzliwością 
-  wręcz opieką. Do Tadż Guzar przybijamy późnym popołudniem. Wita 
nas dowódca miejscowego posterunku. Jest zaskoczony, że Chwaściński 
zna „farsi”. Gdy na strażnicy popijamy herbatę, żołnierze przeładowują 
bagaż z barki na trzy wojskowe ciężarówki. Zawiozą go do Mazar-i-Sze
rif. Nas przewozi gazik. Około drugiej godziny w nocy meldujemy się 
w hotelu.

Następnego dnia składamy wizytę gubernatorowi prowincji. Chce
my mu podziękować za wybawienie z opresji i zapytać, ile to będzie kosz
tować. Odpowiedź nas mile zaskakuje: Traktujcie to jako przyjacielski gest 
z naszej strony.

Z Mazar -i -Szerif wyjeżdżamy do Ajbaku jeszcze w tym samym 
dniu wynajętym samochodem. Tam -  do czasu załatwienia formalności 
w Kabulu przez naszą delegację -  zatrzymaliśmy się u Zygmunta Wrześ- 
niowskiego i państwa Jakubowskich -  Polaków zatrudnionych w Afgani
stanie.

Koledzy wysłani do Kabulu (Chwaściński, Kuliński, Orłowski 
i Sprudin) uwinęli się szybko: wrócili do Samanganu nocą 23 lipca z in
spektorem Ministerstwa Oświaty Mohammed Salem Bachtiarem, który 
z ramienia ministerstwa sprawował opiekę nad naszą wyprawą. Miał on 
pełnić rolę podobną do tej, jaką pełnią oficerowie łącznikowi na wypra
wach himalajskich i towarzyszyć nam aż do osiągnięcia Iszkaszimu. Kole-
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W DRODZE NA NOSZAK
Fotografie ze zbiorów S. Biela

D

■

1. Stanisław Biel w  Fajzabadzie w  dole 
Kokcza. Fot. S. Sprudin

2. Mostki nad dopływami rzeki Kokczy. 
Pokonywał je 6. tonowy samochód 

ciężarowy. Fot. S. Biel

3. Czasem trzeba było rozładowywać 
ciężarówkę. Fot S. Biel

4. Krajski, Kuliński, Berbeka -  w  drodze 
do zakładania obozów. Fot. S. Biel
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1. Najtrudniejszy odcinek drogi (obsypujący się piarg) w  pobliżu miejscowości Rabat-e-Cziltan. Fot. S. Biel
2. Nasza karawana w  dolinie Kazi Deh. Fot. Z. Rubinowski



dzy są w nienajlepszych nastrojach: niepokoi ich informacja, że w pierw
szych dniach czerwca jakaś' japońska wyprawa uzyskała pozwolenie na 
zaatakowanie Noszaka.

Samanganu nie udało się opuścić na drugi dzień, gdyż zapowiedział 
swą wizytę główny kwatermistrz armii afgańskiej generał Mohammed 
Nasir Chan, aby zapoznać się z naszym wyposażeniem. Nie mamy się 
czym chwalić. Opiera się ono na sprzęcie zakupionym jeszcze w 1956 roku 
na wyjazd w Alpy francuskie.

Wyruszamy 25 lipca nieco zdewaluowaną ciężarówką „internatio- 
nal”, aby poprzez Pul-i-Chumri i Baglan-Chanabad -  dotrzeć do Fajzaba- 
du. Załadowano na nią całość bagażu wyprawy, 10. uczestników, kierow
cę i jego pomocnika z ich bagażem osobistym. Ciężar około sześciu ton 
— był zbyt duży, jak na turę, która nas czekała.

Dojazd do Fajzabadu na wielu odcinkach wąską, wijąca się, pełną 
ostrych podjazdów drogą zawieszoną nad przełomami rzek -  z pokony
waniem „zapałczanych mostków” na ich dopływach — chociaż dostarczył 
nam nie lada emocji, był tylko zapowiedzią tego, co czekało nas na dalszej 
drodze.

Stolicę Badachrzanu osiągamy 28 lipca, ale z gubernatorem mogli
śmy się spotkać dopiero dwa dni później. Była to wizyta ważna, gdyż jego 
pomoc w istotnym stopniu ułatwiła nam pokonanie dalszych trudności. 
Dostajemy przewodnika i opiekuna na dalszą drogę.

31 lipca odprawiamy ciężarówkę „international”, angażujemy miej
scową i ruszamy w dalszą drogę. Bez inspektora Mohammeda Salem 
Bachtiara, który przestraszył się gór i wbrew otrzymanemu poleceniu po
został w Fajzabadzie.

Do Iszkaszimu docieramy pod wieczór 2 sierpnia i zatrzymujemy 
się tam dwa dni. W  tym czasie odprawiamy samochód, sortujemy bagaż, 
naprawiamy uszkodzone bębny i przygotowujemy karawanę.

Odwiedzają nas Japończycy: kierownik wyprawy dr Yajiro Sakato 
i dr Hideho Sawata, którzy przybyli, aby załatwić zezwolenie na foto
grafowanie w strefie przygranicznej. Ich wyprawa: „Japońska Ekspedycja 
w Pamir 1960” zorganizowana przez Akademicki Klub Alpinistyczny 
w Kioto była wyprawą „lekką”, tylko sześcioosobową. Do Iszkaszimu dotarli 
19 dni przed nami. Japończycy informują nas, że atakują Noszaka 
z górnego piętra doliny Kazi Deh. Mają już założoną Bazę na wysokości 
(ok. 3 080 m), Bazę wysuniętą (ok. 3 800 m) i Obóz I (ok. 4 500 m). 
Chwilowo zawiesili działania. Według informacji tubylców mają chorych, 
kończy się im żywność i najprawdopodobniej szykują się do odwrotu.

W  dniu 4 sierpnia opuszczamy Iszkaszim. Karawaną 30 koni 
i 10 osłów z poganiaczami oraz dwóch tragarzy ruszamy w górę rzeki
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Pjandż, osiągając wieczorem wieś Kazi Deh, położoną u wylotu doliny, 
w którą weszli Japończycy. Towarzyszy nam jako eskorta grupa żołnierzy 
pod dowództwem kapitana Nur Seid Chana. W  Iszkaszimie pozostawia
my 20 bębnów z niepotrzebnym w górach ekwipunkiem osobistym i żyw
nością na drogę powrotną.

Akcja górska
Nasz kierownik jest ostrożny. Nie jest pewny, czy Japończycy wybrali 
właściwą drogę. Atakują szczyt, którego jeszcze nie widzieli. My decydu
jemy się przeprowadzić rozpoznanie. Dzielimy się na trzy grupy, które już 
następnego dnia ruszają w teren.

Krajski, Kuliński i Zierhoffer badają dolinę ponad wioską Warg: we
dług naszej mapy powinna ona podprowadzać pod Noszaka. Ale mapa 
w skali 1:1 000 000 w terenie górskim nie jest miarodajna. Trójka docho
dzi do końca tej doliny, stwierdzając, że nie jest to dolina walna (główna). 
Wychodzą na przełęcz (ok. 5200 m), gdzie otwiera się przed nimi widok 
potężnego zalodzonego szczytu, zamykającego kolejną dolinę. Sądzą, że 
jest to Noszak.
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W  STRONĘ N O SZ A K A

1. S. Biel i S. Zierhoffer powyżej 
Południowej Przełęczy.
W  głębi Tirich Mir
2. S. Kuliński i S. Biel. W  głębi Noszak
3. Japończycy: Soro Iwatsubo i Toshiaki 
Sakai (z prawej). Fot. S. Biel
4. Obóz pierwszy. Fot. S. Biel



Zadaniem moim i Mostowskiego było osiągnięcie któregoś ze szczy
tów w grani rozdzielającej doliny Kazi Deh i Warg (dający wgląd w naj
wyższe partie tej części Hindukuszu), identyfikację Noszaka i stwierdzenie 
czy istnieje anonsowany przez Naesa „tajemniczy olbrzym” o wysokości 
zbliżonej do Tiricz Mira”2. Na to pytane odpowiedź była negatywna. 
W panoramie z wierzchołka kopy o wysokości około 4270 m, którą na
zwaliśmy Sil, dominuje tylko Noszak. Z owej kopy namierzam teodoli
tem widoczne znaczniejsze szczyty (ok. 30 pomiarów). Był to początek 
prac kartograficznych, jakie prowadziłem na wyprawie.

Tymczasem Chwaściński z resztą ekspedycji wyrusza konno w do
linę Kazi Deh, osiągając wczesnym popołudniem bazę japońską. Tutaj 
po rozmowie z Japończykami i zapoznaniu się z posiadaną przez nich 
mapą (Survey of India, w skali 1:126 720, z 1931 r.), przedstawiającą w 
miarę poprawnie przebieg głównej grani w tej partii Hindukuszu, doszedł 
do wniosku, że Japończycy wybrali właściwą drogę pod Noszak. Dzieli 
więc swoją grupę: Berbeka i Rubinowski idą dalej, aby rozpoznać stopień 
zaawansowania ataku Japończyków, a sam z Leśniewiczem i Sprudinem 
wracają do wsi Kazi Deh i przystępują do organizowania karawany.

Berbeka i Rubinowski, po rozstaniu z Chwaścińskim, penetrują 
wyższe partie doliny Kazi Deh. Po noclegu na wysokości około 3200 m 
idą dalej, mijają japońską bazę wysuniętą i posuwając się wzdłuż lewej 
moreny lodowca, docierają do stóp południowo-zachodniej ściany Ramie
nia Noszaka (ok. 4 500 m), skąd zawracają. Schodząc, nocują na małej 
łączce u zbiegu lodowczyka, spływającego z bocznej dolinki z lodowcem 
Kazi Deh (ok. 4 100 m). To idealne miejsce na bazę, stwierdzają. Następ
nego dnia w drodze spotykają dwójkę japońską. Japończycy zdopingo
wani przyjazdem Polaków, wznowili działania przerwane po założeniu 
I Obozu. G. Iwatsubo i T. Sakai idą z tragarzami, aby założyć III Obóz.

Dzień później, 8 sierpnia, Berbeka, Mostowski i Rubinowski i ja, 
wraz z czterema tragarzami, osiągamy wyżej wymienioną łączkę i stawia
my na niej dwa pierwsze namioty naszej Bazy. Jest ona rozbudowywa
na. Ostatnie transporty przyprowadzają w dniu 13 sierpnia Chwaściński
1 ZierhofFer.

W  międzyczasie, 10 sierpnia, wyruszam z Bazy z Berbeką i Mostow
skim. Mamy ocenić, czy wejście na Noszaka południowo-zachodnią gra
nią jego Ramienia jest możliwe. Sygnalizowali to Berbeka i Rubinowski. 
Ta grań, to długa grzęda, styk zachodniej i południowo-zachodniej ścia

2 Stojąc na wierzchołku Tiricz Mir w r. 1950 Arne Naess ze zdumieniem dostrzegł 
ogromny nieznany szczyt... „W Afganistanie jakiś' ogromny olbrzym wielkości Tiricz 
Miru wznosił się nad nami. Szczyt ten był nam całkowicie nieznany” („Taternik” 1962 
nr 2-4 s. 69).
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ny, zaczyna się na wysokości około 4 500 m i wyprowadza na podszczy
towy płaskowyż masywu Noszaka (ok. 7 000 m). Nie wygląda na trudną, 
a kluczem drogi byłby podszczytowy uskok grani. To jedyny mankament. 
Należałoby się liczyć z największymi trudnościami technicznymi na dużej 
wysokości (około 7000 m n.p.m.), gdzie sprawność ludzka jest ograniczo
na. Niemniej byłaby to logiczna, najkrótsza droga na Noszaka od strony 
doliny Kazi-Deh. W sytuacji szansy, że to Japończycy pierwsi staną na 
szczycie Noszaka, należy rozważyć, czy nią nie należałoby poprowadzić 
naszego ataku.

Pierwsza część zadania została osiągnięta. Drugim było porównanie 
jej z trasą, którą wybrali Japończycy. Ruszyliśmy więc dalej. W obozie ja
pońskim rozmawiamy z kierownikiem technicznym wyprawy japońskiej 
dr. M. Yosii. Informuje on nas, że ich dwójka — Iwatsubo i Sakai -  aktu
alnie jedyny ich zespół zdolny do działalności w wyższych partiach, od 
trzech dni działa w górze, zakładając Obóz trzeci. My tego dnia docho
dzimy do wysokości 4 900 m. i biwakujemy na ostatnich partiach piargu 
lodowca Kazi-Deh.

Następnego dnia idziemy dalej. Posuwając się orograficznie lewym 
skrajem lodowca, poprzez jego dwa niewyraźne progi, osiągamy japoński 
Obóz III rozłożony w środku najwyższego kotła lodowca Kazi-Deh (oko
ło 5 500 m.) Na drodze japońskiej aż do przełęczy w grani, którą Noszak 
wysyła ku wierzchołkowi Asp-e-Safet (nazwa nadana przez Polaków) nie 
ma żadnych trudności technicznych. Zamierzaliśmy wejść na przełęcz, 
aby przynajmniej wizualnie spenetrować górną część drogi Japończyków. 
Nie udało się: przeszkodziło słońce i wysokość. Uznajemy, że nie zdążyli
byśmy w tym dniu wrócić do Bazy, więc rozpoczynamy odwrót.

W  Obozie I spotykamy Krajskiego, Kulińskiego, Rubinowskiego 
i Sprudina, którzy przekazali mi list od Chwaścińskiego.

Drogi Staszku. Wczoraj zawarliśmy z Japończykami umowę. Tworzy- 
my wyprawę wspólną. Każda strona wynosi swoje rzeczy, korzysta ze wspól
nych obozów. Na szczyt wychodzimy wspólnie. Jedna strona je s t zobowiązana 
zaczekać na drugą. Ilość Polaków dowolna, a w ięc musicie tak zorganizo
wać naszych, aby była ich znaczna przewaga. Szczegóły drogi, organizacji 
dalszych obozów, uzgadniają kierownicy techniczni grup. Ze strony polskiej 
oficjalnie podałem  nazwisko Stanisław Biel. Za tydzień Japończycy chcą 
przeprowadzić wspólny atak. Jeżeli do tego czasu nasi n ie będą zaaklima
tyzowani, zobowiązali się zaczekać. Zakładajcie nasze obozy przy obozach 
górnych japończyków z myślą, aby jak najw ięcej naszych weszło na szczyt. 
Idziemy oczywiście japońską drogą...

Wszyscy schodzimy do Bazy. Tam relacjonujemy kierownikowi na
sze obserwacje. Jego zdaniem porozumienie z Japończykami rozstrzygnę
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ło dylemat, którędy osiągnąć cel. Uważa on że... Atak żebrem wiodącym  
nad doliną, którą wiodła łatwa, a w ięc najlogiczniejsza droga (na tym etapie 
odkrywczym Hindukuszu), prowadziłby w  konsekwencji do wyścigów. Co in
nego je ś li Noszak ju ż  zostanie zdobyty, ale nie możemy prowadzić jednocześ
nie dwóch ataków.

Wysłał już Krajskiego i Kulińskiego, aby obok drugiego Obozu ja
pońskiego postawili namioty Obozu polskiego. Dziś wyruszył za nimi 
Rubinowski i Sprudin. Jutro do Rubinowskiego dołączy Berbeka i rozbu
dują ten Obóz.

Następnego dnia zamiast Berbeki, który zachorował na zapalenie 
okostnej, ruszam ja do góry z Mostowskim. Już po naszym wyjściu, do 
Bazy dociera przyniesiona przez japońskiego tragarza notatka od Rubi
nowskiego: Przed chw ilą wrócili Japończycy z góry, założyli Obóz czwarty 
na wysokości 6830 m n.p.m. Stamtąd ju ż  podobno łatwą skalną granią na 
szczyt. Czekamy na Krzyśka. Postawiliśmy jed en  namiot legionowski, rano 
postawimy drugi.

W  czasie, kiedy nasza dwójka osiągnęła Obóz I, nastąpiła niespo
dzianka. Rubinowski informuje nas: Za trzy dni Japończycy atakują No
szak. Był tu kierownik techniczny wyprawy japońskiej dr. Yosii i oświadczył, 
że p o  wypoczynku Iwatsubo i Sakai ruszą do ataku na szczyt. Dwójka je s t w  
św ietnej form ie. Wczoraj pokonali w  zejściu p onad  2  300 m różnicy wznie
sień. „Nie możemy czekać dłużej, boję się deterioracji...” Na moje powoły
wanie się na porozum ienie dodał. „Pogoda psu je się. W Hindukuszu koniec 
sierpnia przynosi załamanie pogody. Nie ma w ięc czasu czekać. Czy pójdzie 
z nami wasz zespół?”

Zaskoczeni, przeanalizowaliśmy sytuację: Japończycy mieli wyru
szyć ze swego Obozu w dniu 15 sierpnia. My mamy dopiero założoną 
część Obozu II (około 5 500 m) i dotychczas nikt z uczestników ekspe
dycji polskiej nie przekroczył wysokości 5 600 m. Nie byliśmy jeszcze za
aklimatyzowani nawet do działań na tej wysokości. Realnie rzecz biorąc, 
udział Polaków w ataku szczytowym był w tym terminie niemożliwy.

Ale gdyby Chwaścińskiemu udało się przesunąć nieco termin ata
ku, a ktoś z naszych byłby zdolny do wyruszenia z Japończykami -  musi 
mieć do tego warunki. My jesteśmy stosunkowo wysoko. Jeżeli potrafi
my wynieść jeden namiot z wyposażeniem w pobliże ostatniego obozu 
Japończyków, stworzy to możliwość udziału Polaka w ataku na szczyt. 
Decydujemy się na działanie ryzykowne z minimalna szansą uzyskania 
zamierzonego efektu.

Przesyłam wiadomość o podjętym działaniu kierownikowi i rusza
my w górę, osiągając w tym dniu wysokość 4900 m. Po noclegu wy
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chodzimy o godzinie 6.00, a dopiero w godzinach wieczornych osiągamy 
Południową Przełęcz (około 5 900 m). To wynik braku aklimatyzacji.

15 sierpnia rano Mostowski i Rubinowski podchodzą dalej stromym 
lodowo-śnieżnym stokiem aż do wysokości 6 150 m n.p.m., gdzie zosta
wiają wyniesiony namiot. Osobiście czuję się źle i pozostaję na przełęczy 
Wracając sprowadzają mnie do Obozu II, gdzie zastajemy Krajskiego, Ku
lińskiego i Sprudina. Przynoszą mi list od Chwaścińskiego:

Kochany Staszku,
Po długiej dyskusji Japończycy są skłonni odłożyć atak o jed en  lub dwa 

dni. Ponieważ nas to nie urządza i nie daje żadnej gwarancji wejścia, mu
simy pon ieść konsekwencje spóźnionego wyjazdu i pogodz ić się z drugim w ej
ściem na Noszaka. Zgodnie z waszym listem z 13 oczekujemy na waszą grupę 
w obozie naszym 4900 m n.p.m. dnia 16 b.m. Będą wszyscy. Omówimy 
dalszy plan działań.

Moi partnerzy schodzą do Obozu I. zostawiając mnie pod opieką 
zastanej w obozie trójki.

Nazajutrz Krajski i Kuliński wyruszają w górę i stawiają drugi na
miot Obozu III, a ja ze Sprudinem schodzę w dół. Czuję się coraz go
rzej. Na wysokości 4900 m spotykamy Zierhoffera i Leśniewicza. Z ich 
pomocą docieram do Bazy Lekarz stwierdził u mnie silne odwodnienie 
i wyczerpanie na skutek choroby górskiej.

Rozmowę z Japończykami przedstawił mi Chwaściński: Japończycy 
zaprosili nas na rozmowę w  sprawie wspólnego ataku, wyznaczając od  razu 
termin wspólnego wyruszenia nie do przyjęcia dla nas. Targi z nimi w  trakcie 
rozmowy były właśnie o termin ataku. Ostatecznie zgodzili się zaczekać dwa 
d n i . I  to nas nie urządzało, musiałem się zgodzić, żeby poszli sami. Ostatecz
nie jeśliby się pogoda załamała, cóż oni winni, że Polacy przyjechali później. 
I  tak zresztą by poszli, czy z naszą zgodą, czy bez niej. Proponowali dalej, 
aby traktować naszą ekspedycję nadal jako wspólną i że wezmą z sobą nasze 
proporczyki i że ewentualne zdobycie szczytu będzie traktowane jako wejście 
polsko-japońskie. Oczywiście podziękowałem im, ale odmówiłem.

Tymczasem w Bazie pogodzono się już z nową sytuacją. Pójdzie
my drogą Japończyków  -  taka była decyzja narady. Punktem wypadowym 
na południowo-zachodnią grań Ramienia Noszaka musiałby być Obóz 
I. Tymczasem na drodze japońskiej stoją już Obóz II i III. My mamy 
część sprzętu złożonego powyżej Południowej Przełęczy. Znoszenie tego 
wszystkiego w dół i wynoszenie na nową trasę byłoby stratą czasu, na 
którą nie możemy sobie pozwolić. Nie wiemy, kiedy tutaj zaczynają się 
jesienne opady.

Przyjęliśmy, że atak na szczyt przeprowadzą dwa zespoły następu
jące po sobie. Pierwsza miałaby wyruszyć czwórka. Poruszając się prawie
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bez obciążenia aż do miejsca zdeponowania wyposażenia Obozu IV, za
brałaby je i przeniosła powyżej II turni, gdzie założyłaby Obóz IV. Po 
noclegu zaatakowałaby szczyt i powróciła do niego. Po jego opuszczeniu, 
ich miejsce zająłby kolejny zespół, idący „na lekko”: tylko ze śpiworami 
i żywnością dla siebie

Zaczyna się walka o założenie Obozu III i IV. Choroba Berbeki 
i moja osłabia wyprawę, wyłącza z akcji nie tylko nas, ale również Zier- 
hoffera -  alpinistę i lekarza. Wprawdzie 16 sierpnia przybywają do Bazy 
posiłki: Krysa i Kunicki, ale Krysa ma biegunkę i nie opuszcza Bazy.

19 sierpnia Mostowski i Rubinowski -  idąc z zamiarem założenia 
Obozu IV — spotykają na wysokości 6 100 m dwójkę Japończyków wraca
jących z Noszaka. Odnieśli sukces! Goro Iwatsubo i Toshiaki Sakai wyszli 
17 sierpnia z japońskiego Obozu III i tego dnia po całodziennym marszu 
o godzinie 18.00 osiągnęli wierzchołek Noszaka. Według ich relacji naj
większe trudności drogi (I i II Turnia) nagromadzone są na wysokości 
6300 do 7000 m, a biegnąca od Południowej Przełęczy grań nie prowadzi 
na Noszaka, lecz na jego trabanta, za którym dopiero kryje się właściwy 
szczyt. Japończycy zapomnieli zabrać flagę i na wierzchołku Noszaka zo
stawili dwie małe laleczki. Wracając, nie doszli do swojego Obozu III. 
Nocowali bez sprzętu biwakowego w szczelinie lodowcowej na wysokości 
około 7000 m. Następnego dnia zeszli do Obozu III i tam spędzili noc. 
Pozostawili namiot i ruszyli w dół. Po drodze w naszym Obozie III, zo
stawiają pożyczony od Polaków wysokościomierz i ładunki butan wraz 
karteczką: Thank you  very much to the comrade from  the Land o f  Chopin 
— two boys from  cherry f io  w  er land. Mr. Fuji, Goro Iwatsubo.

Po spotkaniu z Japończykami, Mostowski i Rubinowski dochodzą 
do podnóża I Turni i stawiają namiot, w którym nocują. Następnego 
dnia, pozostawiając na miejscu biwaku część wyniesionego wyposażenia 
Obozu IV, atakują uskok Turni. Ma on około 150 m wysokości. Nie jest 
on specjalnie trudny, niemniej kruchy i eksponowany. Turnia II ma więk
szą wysokość i większe trudności. Dwójka osiąga szeroki pas śnieżny na 
lewym zboczu Turni, na wysokości około 6600 m. Tego dnia wracają do 
Obozu II.

Nie powiodła się także próba Krajskiego i Kulińskiego, którzy dzień 
później osiągają zbliżoną wysokość i na ostrzu grani II Turni pozostawiają 
namiot z wyposażeniem.

Pomimo niepowodzenia z założeniem Obozu IV i niepełnej aklima
tyzacji, zapada decyzja zaatakowania Noszaka. Dobra dotąd pogoda psuje 
się. 20 sierpnia zachmurzyło się i nieco popadało. Potem rozpogodziło się, 
ale pogoda nadal była niepewna.
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Dnia 22 sierpnia rozpoczyna się zajmowanie stanowisk wyjs'ciowych 
do ataku. W tym dniu wraz z Chwaścińskim, Kunickim i Zierhofferem 
opuszczam Bazę. To moje pierwsze włączenie się w akcję po przerwie wy
wołanej chorobą. Kunicki i Zierhoffer pozostają w Obozie I, a Chwaściń- 
ski i ja osiągamy wysokość około 4 900 m, gdzie biwakujemy.

Przy zastanawianiu się, co robić po ewentualnym wejściu na No- 
szaka — czy schodzić z niego nową drogą południowo-zachodnią grzędą 
Ramienia Noszaka, lub też zająć się eksploracją innych szczytów i dokoń
czeniem zaczętych przeze mnie prac topograficznych -  rodzi się pomysł 
ataku Noszaka z marszu.

W  dniu 23 sierpnia dochodzą do nas Kunicki, Zierhoffer i razem 
docieramy do Obozu II. Tu Chwaściński przedstawia nowy plan działań:

Dnia 23 VIII zwycięża druga koncepcja kierownictwa wyprawy... -  
czytamy w sprawozdaniu z wyprawy -  Przewiduje ona jed en  atak. Uczest
niczyć w nim miałoby sześć osób. Przy założeniu, że w  każdym namiocie 
mogą spać trzy osoby, nie wymaga to żadnej rozbudowy istniejących ju ż  
obozów a nawet — ponieważ aktualne je s t  zaatakowanie Noszaka z marszu 
-  waga ekwipunku i wyposażenia rozłożona na sześć zamiast cztery osoby 
byłaby odpowiednio mniejsza... Inną korzyścią tej koncepcji to możliwość — 
w przypadku udanego ataku — natychmiastowego zlikwidowania Obozów 
IV i III, i tym samym zaoszczędzenie trzech dni na inną działalność

W tym dniu Berbeka i Sprudin z Obozu I podchodzą na wysokość 
4 900 m, a do Bazy przychodzi pożegnać się z Polakami Iwatsubo. Na
stępnego dnia z Sakai likwidują Obóz I i schodzą do swej Bazy. Jeszcze 
tego dnia Japończycy wyjeżdżają do Iszkaszimu.

24 sierpnia Berbeka i Sprudin dochodzą do Obozu II i w czwórkę 
osiągamy Obóz III. Krajski, Kuliński, Mostowski i Sprudin wychodzą 
z Bazy i docierają do Obozu II, gdzie nocują wraz z Chwaścińskim i Ku
nickim.

Na drugi dzień szóstka z Obozu II wchodzi na Południową Przełęcz, 
skąd Kunicki i Chwaściński wracają do Obozu II, a pozostali osiągają 
około godziny 13.00 Obóz III. W tym czasie na przełęczy robię pomiary 
teodolitem wyniesionym przez Zierhoffera, a potem wraz z nim idziemy 
po namiot pozostawiony na wysokości 6100 m przez Japończyków i sta
wiamy go w Obozie III. Namiot rozbijany jest na bambusowym pałąku 
i waży około 5. kilogramów.

Czwórka, która na Południowej Przełęczy rozstała się z kierowni
kiem, przynosi jego dyspozycje: Noszak zostaje zaatakowany przez sześć 
osób. W skład ataku wchodzi wytypowana wcześniej czwórka Rubinowski, 
Mostowski, Krajski, Kuliński oraz dw ie osoby ze znajdującej się w  obozie 
6150 m n.p.m. rezerwy. Ponieważ obozy nie są przygotowane na w ięcej niż
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Odpoczynek na wysokości 72 0 0  m n.p.m. O d lewej Berbeka, Mostowski 
(za nim Krajski), Rubinowski. Fot. S. Biel

sześć osób, zwiększenie ilości atakujących zmniejsza szanse zdobycia Noszaka 
przez naszą wyprawę. Osoby z nie zaaklimatyzowanej rezerwy należy wyty
p ow a ć w  zależności odpoten cja ln ej zdolności wejścia na szczyt. Wprzypadku 
jednakowych zdolności -  losowanie.

Noc z 25 na 26 w Obozie III spędza osiem osób. Sześć nocuje 
w dwu polskich „Meadach”, a dwie w namiocie japońskim.

26 sierpnia o godzinie 8.30 Obóz III opuszcza siódemka: Berbeka, 
Kuliński, Krajski, Mostowski, Rubinowski, Zierhoffer i ja. To odstęp
stwo od zaleceń kierownika. Ustaliśmy bowiem poprzedniego wieczora, 
że ewentualna eliminacja osób, czy osoby z rezerwy, nastąpi w trakcie 
podejścia. Jeżeli wszyscy wytrzymają tempo, to poprzez ścieśnienie się 
w namiotach ostatniego obozu (co na jedną noc uważaliśmy za możli
we), istnieje szansa osiągnięcia wierzchołku Noszaka przez całą siódemkę. 
W  Obozie III zostaje tylko Sprudin. Od tej chwili rolę operatora na ka
merze 16 mm przejmuje Rubinowski. Do I Turni cała ekipa idzie bez 
asekuracji. U jej stóp wiążemy się: Mostowski z Rubinowskim, Krajski 
z Kulińskim i Berbeką, a ja z Zierhofferem. Tu grupa rozdziela się. Dwójka 
Mostowski i Rubinowski, która po drodze zabrała materace pozostawione 
przez nich w wypadzie z 19 na 20 sierpnia, wspina się wprost uskokiem, 
a potem lodową ścianką na wschód od ostrza, ku wykutej w lodzie platfor
mie, na której zdeponowali namiot. Zabierają go i ruszają, trawersując na 
prawo, kruchym terenem ku śnieżno-lodowemu zachodowi.
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Nasza piątka trawersuje Turnię II wyżej, dochodzi do ekwipunku 
Krajskiego i Kulińskiego złożonego na grani II Turni. Po załadowaniu 
dodatkowego bagażu, trawersujemy nieco trudnym, kruchym terenem ku 
zachodowi, na którym oczekują nas Mostowski i Rubinowski. Po spotka
niu przejmujemy od nich część ich obciążenia i ruszamy wspólnie dalej. 
Waga naszych plecaków urosła do około 25 kilogramów. Idąc stromym 
śnieżnym stokiem, po około godzinie osiągamy podszczytowy płaskowyż. 
Tu na wysokości około 6900 m stawiamy dwa namioty. W jednym śpią 
Berbeka, Zierhoffer i ja, w drugim pozostała czwórka

27 sierpnia cała siódemka wyrusza z Obozu IV dopiero około go
dziny 10.00; po poprzednim ciężkim dniu i męczącej nocy ranne przy
gotowania przeciągają się. Samo roztopienie menażki śniegu zabrało nam 
około godziny.

Podejście wiedzie śnieżnym zboczem ograniczonym od tej strony po
łudniową ścianą Ramienia Noszaka. Ekipa kieruje się wprost ku wznoszą
cemu się na północy niewyraźnemu szczytowi, depresją pomiędzy dwoma 
jego ramionami. Tempo jest wolne. Słońce i wysokość dają się we znaki. 
Około godziny 12.30 zatrzymujemy się. Dwie menażki płynu na 7 osób 
to bardzo mało, ale na roztopienie następnych brakuje czasu. O godzinie 
14.00 wszyscy ruszają dalej. Stromizna stoku rośnie. Śnieg pokrywający 
zbocze grozi lawinkami.

Grań osiągamy 200 m na prawo od najbardziej odsuniętego na 
wschód wierzchołka Ramienia Noszaka. Niedaleko za niewyraźnym 
wzniesieniem grani znajduje się mały lodowy płaskowyż, na którym 
wznosi się niewielki, piarżysty stożek. To Noszak.

Na podszczytowych piargach grupa się rozwiązuje. Ostatnie podej
ście jest ciężkie. Piarg usypuje się spod nóg. Prowadzącego dotąd Biela łapią 
torsje. ..— odnotowano w sprawozdaniu z wyprawy. Sądzę, że był to skutek 
podświadomego przyspieszenia, spowodowanego widokiem bliskiego już 
szczytu, nie zaś chęcią bycia na nim pierwszym. Bowiem ustaliśmy, że 
pod wierzchołkiem zbieramy się i na szczyt wchodzimy razem.

Dnia 27 sierpnia 1960 roku, o godzinie 17.00, cała siódemka 
wkracza na wierzchołek. Jesteśmy zadowoleni, bo osiągnęliśmy cel. 
Jednocześnie trochę rozczarowani — nie tak wyobrażaliśmy sobie 
Noszaka w marzeniach. Wierzchołek, to mieszanina głazów i szutru 
-  czarne metamorficzne łupki pomieszane z granitami. Jego wschod
ni sąsiad zbudowany jest z jasnego granitu. Wątpliwości, czy nie jest 
on wyższy od tego, na którym stoimy, rozstrzyga na korzyść naszego 
wierzchołka klizymetr.
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Na wierzchołku Noszaka. Stoją od lewej: S. Zierhoffer, S. Biel, S. Kuliński, J. Krajski, 
K. Berbeka, J. Mostowski. Fot. Z. Rubinowski

Powrót
Wieczorny chłód i przenikliwy wiatr zmuszają do pośpiechu. Gratula
cje, pamiątkowe zdjęcia, rzut oka na Tiricz Mir, majestatycznego sąsiada 
vis a vis i grupa zbiera się do odmarszu. Plastikowe pudełko z flagami 
i kartką informującą o wejściu, umieszczamy w zbudowanym kopczyku. 
Ja uporczywie szukam śladów pobytu Japończyków i w końcu odnajdu
ję przykryty kamieniami czerwony woreczek z dwoma laleczkami. Jedną 
z nich zabieram.

O godzinie 18.00 rozpoczynamy powrót mniej więcej drogą wejścia. 
Od połowy tego dnia słabnie nam Zierhoffer. Obóz IV osiągamy już po 
ciemku.

Następnego dnia chyba Janek Mostowski wystąpił z propozycją, 
aby jeden zespół (dwójka lub czwórka) wszedł na Ramię Noszaka, skąd 
opuszczając się jego południowo-zachodnią grzędą osiągnąłby nową dro
gą Obóz I. Zaprotestowałem, gdyż przyjęta koncepcja ataku Noszaka 
z marszu zakładała, że atakujący zespół schodząc zniesie górne obozy, co 
wydłuży czas na dalszą eksplorację.

W  zejściu zrezygnowaliśmy z normalnej asekuracji, jednakże ekspo
nowane zbocze II Turni, zmęczenie i plecaki -  zlikwidowany bowiem zo
stał Obóz IV — nie pozwoliły na poruszanie się bez ubezpieczenia. Korzy
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stano więc z poręczówki, którą była lina Berbeki i Biela. Ci ostatni wrócili 
już do sił i na zmianę usztywniali linę, którą wykorzystywali schodzący.

Z II Turni, aby uniknąć eksponowanego kruchego trawersu, zaczę
to opuszczać się wprost w dół w kierunku lodowego pola, urywającego 
się lodowca. Na ostatnich skałkach, około 30 m nad szczeliną brzeżną, 
założono zjazd poprzez stromy stok lodowy (nachylenie około 60°) na 
pole śnieżne, doprowadzające pod wierzchołek I Turni. Zjeżdżano na po
jedynczej linie, a ostatni z ekipy (Biel) musiał zejść ścianką lodową bez 
pomocy.

Od wierzchołka I Turni zejście prowadzono tak, jak przy wejściu. 
Około godziny 18.00 cała siódemka dociera do Obozu III.

29 sierpnia likwidujemy Obóz III i z prawie 30-kilogramowymi ple
cakami schodzimy w stronę Południowej Przełęczy.

Jesteśmy zaniepokojeni brakiem łączności z Bazą. Gdy opuszcza
no Obóz III, Sprudin zapowiadał, że wraz z Kunickim będzie w nim 
oczekiwał na ekipę szturmową, aby filmować jej powrót. Tymczasem 
w Obozie III nie było nikogo. Gdy osiągnęliśmy miejsce, z którego ot
worzył się widok na górny kocioł lodowca Kazi-Deh, stwierdziliśmy, że 
w miejscu Obozu II zalega olbrzymie lawinisko.

Wszyscy zrzucamy obciążenie i zbiegamy w dół. Na lawinisku wśród 
odkopanych rzeczy obozu karteczka: „Lawina. Żyjemy. Przekopać law ini
sko. Doktor do bazy”.

Zierhoffer i Mostowski schodzą natychmiast do Bazy. Reszta po 
przeszukaniu lawiniska i zabezpieczeniu ocalałego sprzętu schodzi za 
nimi. W  Bazie okazuje się, że stan Chwaścińskiego i Kunickiego nie jest 
zbyt groźny; wraz z Krysą witają nas powracających. Uroczyście przeka
zuję Chwaścińskiemu japońską laleczkę z Noszaka.

Według relacji Chwaścińskiego, dnia 26 sierpnia o godzinie 7.00, 
z północnego stoku Białego Konia zsunęła się w kierunku Obozu II lawina 
i zagarnęła obóz. Nie zdążyli nawet wyskoczyć z namiotów. Czoło lawiny 
porwało namiot wraz ze znajdującymi się w środku kolegami. Szczęśliwie 
obaj wychodzą żywi. Chwaściński jest tylko potłuczony i zamroczony 
od uderzenia blokami lodu w głowę, a Kunicki ma złamaną kość w śród- 
ręczu. Obaj wydobywają spod lawiny namioty i część sprzętu, po czym 
o godz. 10.00 rozpoczynają zejście do Bazy, którą osiągają samodzielnie 
około godziny 17.00.

Dla nas, po zejściu z Noszaka, Baza jest szczytem komfortu. Znika 
napięcie ostatnich dni. Wejściem na Noszak wypełniliśmy nasze zasadni
cze zadanie. Nie kończyło to jednak naszej działalności.
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Dalszy ciąg wyprawy
Dnia 2 września ruszają w górę niemal wszyscy uczestnicy wyprawy. 
W  bazie pozostają tylko: Chwaściński, Leśniewicz i Kunicki. Ten ostatni 
ze względu na złamaną rękę.

Zadaniem tej licznej ekipy jest osiągnięcie Południowej Przełęczy 
i zniesienie z niej pozostawionego w czasie odwrotu ekwipunku. Przy oka
zji możliwie liczna grupa pokusi się o wejście na Białego Konia (Asp-e- 
Safet). Wracając, zespoły zlikwidują Obóz II.

Pierwsi wyruszają z Bazy Krysa i Sprudin; mają nocować w namiocie 
na wysokości 4900 m, natomiast pozostali Berbeka, Krajski, Mostowski, 
Rubinowski, Zierhoffer i ja nocujemy w Obozie I. W  ciągu tego dnia ozię
bia się. Około godziny 13.00 temperatura wynosi tylko +3°C. 3 września 
pogoda załamuje się, zalega mgła i zaczyna się intensywny opad. Śnieżyca 
rozpoczęła się, gdy Krysa i Sprudin osiągnęli już wysokość 5800 m.

W  tej sytuacji ekipa z Obozu I uznaje, iż pierwszym zadaniem staje 
się ściągnięcie do bazy całego ekwipunku. Tubylcy nie podejmą się znie
sienia w śniegu nawet sprzętu z Bazy. Grupa dzieli się: Mostowski, Kuliń
ski i Rubinowski ruszają w górę, aby wraz Krysą i Sprudinem, o ile pogo
da poprawi się, zaatakować Asp-e-Safet lub znieść ekwipunek z Przełęczy. 
Natomiast pozostali zabierają ocalałe wyposażenie obozu II i w śnieżycy 
przenoszą do Obozu I.

Na szczęście 4 września chwilowo wypogodziło się. Mostowski, Ku
liński, Rubinowski i Sprudin, bez niedysponowanego Krysy, ruszają z Po
łudniowej Przełęczy na Białego Konia jego północną granią. W  połowie 
stoku ekipa zatrzymuje się i fotografuje południowe stoki Noszaka. Są 
to ostatnie zdjęcia z tego wejścia. Koło południa widoczność kończy się.
0  godzinie 15-tej zespół osiąga wierzchołek. Kiedy w godzinę później 
zespół rozpoczyna zejście, pogoda jeszcze bardziej pogarsza się. Zaczyna 
padać śnieg i zrywa się wiatr. Zespół dochodzi do przełęczy. Następnego 
dnia wypogadza się. Wymieniona czwórka zabiera cały ekwipunek i cięż
ko objuczona schodzi do Bazy.

Rozpogodzenie tego samego dnia (4 września) wykorzystuje także 
czwórka z Obozu I do eksploracji bocznej dolinki przylegającej od po
łudnia do doliny Kazi Deh, nazwanej później Doliną Polaków. Berbeka
1 Zierhoffer wchodzą do niej i na wysokości około 4900 m rozbijają na
miot. Nazajutrz podchodzą do górnego piętra doliny, skąd atakują i osią
gają jeden ze szczytów grani głównej, Rach-e-Daros (ok. 5695 m). Scho
dząc, pozostawiają namiot, docierają do Obozu I, gdzie spotykają grupę 
wracającą z Asp-e-Safet, znoszącą z Południowej Przełęczy cały ekwipu
nek: trzy namioty z wyposażeniem. Razem docierają do Bazy.
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Także 4 września ja schodzę z Krajskim z Obozu I do Bazy po teo
dolit, gdyż mam zamiar wykonać pomiary na Chorpuszt-e-Jahi. Wracając 
do Obozu I, zabieramy ze sobą Leśniewicza. 5 września wchodzimy do 
Doliny Polaków, pozostawiony przez Berbekę i Zierhofera namiot prze
nosimy wyżej i nocujemy w nim. Stąd następnego dnia z Krajskim i Leś- 
niewiczem osiągamy szczyt Chorpuszt-e-Jahi, czyli Lodowy Jeż (5698 m), 
z którego robię pomiary teodolitowe.

7 września z Krajskim i Kunickim wchodzimy na grzbiet stano
wiący orograficznie prawe ograniczenie górnych pięter doliny Kazi Deh, 
gdzie biwakujemy. Stąd robię namiary na szczyty w grani głównej Hindu
kuszu. Następnego dnia wyruszamy granią w kierunku Gumbaz-e-Safed 
(ok. 6800 m). Niestety w połowie drogi pogoda załamuje się i decydujemy 
się na odwrót. Noc z 8/9 września spędzamy na grani, po czym schodzimy 
w dół.

Obóz I jest już zlikwidowany, także ekwipunek z punktu 4900 m 
jest też zniesiony do Bazy. Ze względu na załamanie pogody, w pracach 
likwidacyjnych w dniu 8 września, oprócz wszystkich alpinistów, brali 
udział także żołnierze. Nasza trójka dociera do Bazy o godzinie 14.30.

Pogoda nie poprawia się, wobec czego 11 września rozpoczyna się 
ewakuacja Bazy. Z pierwszą grupą tragarzy schodzi Chwaściński, Krajski, 
Leśniewicz i Sprudin oraz Berbeka, Mostowski i Zierhoffer.

Ta ostatnia trójka wygrała losowanie na udział w końcowej górskiej 
imprezie -  ekspedycji, jaką był rekonesans doliny Mandaras. Po noclegu 
na miejscu dawnej Bazy japońskiej trójka ta wchodzi w dolinę Mandaras 
i o godz. 17.30 zakłada biwak na polance porośniętej trawą. 13 września 
osiągają najwyższy punkt doliny, która tutaj rozszerza się na kilka kilome
trów, dzięki czemu jest widok na całe jej otoczenie. Stąd cała trójka scho
dzi do wsi Kazi Deh, gdzie od kilku dni na wyprawę czeka samochód.

Równocześnie Kuliński, Kunicki i Rubinowski w wypadzie do do
liny Mandaras dochodzą pod jej lodowiec, a ja z Krajskim wchodzimy 
na wzniesienie w odnodze grani oddzielającej grań Kazi Deh od Zebaku, 
gdzie dokonuję namiarów na wcześniej założone stanowiska i pomierzone 
z nich szczyty. Zamyka to moje prace topograficzne tego obszaru.

Pod wieczór wszyscy uczestnicy kończącej się wyprawy spotykają się 
we wsi Kazi Deh, skąd wyjeżdżają przygotowanym samochodem ciężaro
wym i docierają już po ciemku do Iszkaszimu.

Trochę dopełnień
Każda wyprawa wysokogórska, aby osiągnąć powodzenie musi być do
brze przygotowana i w trakcie jej trwania organizacyjnie sprawna. A ta
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sprawność nie dotyczy tylko alpinistów, ale i tych, którzy zapewniają do
tarcie do celu. Z pewnością czytelników zainteresuje, jak przemieszczali
śmy swoje kilkutonowe bagaże, jak się odżywialiśmy, na jakie trudności 
natrafialiśmy.

W  terenie wysokogórskim najlepszymi do transportu są osły, 
zdolne dźwigać ciężar do 70. kg. Konie też sobie dobrze radzą, ale wy
korzystuje się je głównie do jazdy wierzchem, a jeśli do transportu, to 
nieprzekraczającego 120-130 kg na konia. Na zorganizowanie karawany 
potrzebowaliśmy dwa, trzy dni -  tyle bowiem czasu trzeba na ściągnięcie 
zwierząt z pastwisk i skompletowanie poganiaczy i tragarzy. Karawana 
jest zdolna pokonać odległość dzienną do 15-20 km. Nasza wyprawa ko
rzystała ze zwierząt jucznych (30 koni i 10 osłów z poganiaczami i dwóch 
tragarzy) tylko na odcinku Iszkaszim -  wieś Kazi Deh (ok. 20 km) oraz 
od wsi Kazi Deh do punktu 3080 m n.p.m. -  przy zakładaniu i likwi
dacji Bazy. Łącznie około 25 kilometrów. W  dalszej drodze bagaże (tzw. 
bębny o wadze do 35 kg) dźwigali na swych barkach tragarze, których 
rekrutowaliśmy z najbliższych wiosek. Na przykład pokonywanie odcinka
0 sporych trudnościach (piarg, szuter) pomiędzy Bazą japońską a polską, 
zabierało im około 6-7 godzin. Nie byli natomiast zaadaptowani do pracy 
na większej wysokości. Tylko nieliczni byli zdolni do sporadycznych dzia
łań pomiędzy Bazą (ok. 4100 m) a Obozem I (ok. 4500). Żaden z nich 
nie przekroczył granicy wiecznego śniegu. Dodam, że do Bazy wynie
siona została tylko część bagażu. Reszta pozostała w punkcie pośrednim
1 była dostarczana do Bazy sukcesywnie.

Tak więc zakładanie i wyposażenie obozów spadło na barki alpini
stów. Była to aklimatyzacja czynna. Prowadzono ją, jak to stwierdził kie
rownik, w stylu tatrzańskim: wyruszający w górę starał się jak najszybciej 
wykonać wyznaczone zadanie -  nie dopijał, nie dojadał, zaś braki uzupeł
niał w bazie. Wynikało to z nie najlepszego składu żywności w zestawach 
na działalność górską i szturmową: niedoboru dań konserwowych moż
liwych do spożycia po podgrzaniu oraz mało wydajnymi kuchenkami. 
Prymusy benzynowe i naftowe na miejscowym paliwie zanieczyszczały się 
i pod koniec wyprawy prawie wszystkie nie nadawały się do użycia. Fran
cuskie „Rescaud Bleuet” na sprężony butan użyte były dopiero w Obozie 
IV. Były one niezawodne i pewne w obsłudze, ale mało wydajne; na roz
topienie jednej menażki śniegu nie wystarczał jeden ładunek.

O ile chroniczne niedojadanie nie odbijało się w istotny sposób na 
stanie alpinistów, to niedobór płynów powodował poważne konsekwen
cje. Wysiłek, silna insolacja i po prostu wysokość powodują silne wyda
lanie płynów z organizmu. Według fizjologów niezbędna racja dzienna
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w górach wynosi 2,5-3,5 litra wody dziennie. My nie wypijaliśmy nawet 
pełnego litra, co było jednym z powodów deterioracji.

W  okresie aklimatyzacji obciążenie alpinistów wynosiło 15-30 kg. 
Było ono niezależne od wysokości i regulowane samopoczuciem wspina
cza. W tych warunkach ubytki wody musiały być większe, tym bardziej, 
że droga na Noszak prowadziła lodowymi kotłami i nasłonecznionymi 
południowymi stokami, na których w godzinach południowych tempe
ratura była wysoka. Na przykład w trakcie szturmu na szczyt Noszaka, 
menażka roztopionego śniegu, z dodatkiem soku żurawinowego, musiała 
wystarczyć dla siedmiu osób.

Tu wyjaśnienie: zabrana z kraju żywność była porcjowana w zestawy 
zawierające dzienną porcję żywności o zmiennej kaloryczności i składzie 
w zależności od tego, czy była to żywność przeznaczona na domarsz, dzia
łalność górską czy szturm.

W  Bazie — oprócz makaronów i ryżu (podstawy wyżywienia) -  mie
liśmy do dyspozycji kilka bębnów żywności „luksusowej”, urozmaicającej 
z konieczności monotonne zestawy -  konserwowe ogórki, boczek wie
przowy, przyprawy, miód, budynie, galaretki itp.

Makaron i ryż gotowaliśmy w garnkach ciśnieniowych, co znacznie 
przyśpieszało ten proces. W  Bazie nie było komfortu, nie było też kucha
rza. Na ogół przebywał w niej kierownik i ewentualnie niedysponowani 
alpiniści. Reszta działała w górach i schodziła do Bazy na krótki odpo
czynek i suty posiłek, ale gotować musiał ktoś ze schodzącego zespołu. 
W Bazie brakowało namiotu kuchennego bez podłogi, który chroniłby 
gotującego przed silną insolacją w dzień, a chłodem wieczorem.

Nasz atak na szczyt przeprowadzony został w okresie niedostatecz
nej aklimatyzacji. Kiedy go rozpoczynaliśmy tylko Krajski i Kuliński 
w trakcie zakładania obozów na wysokości powyżej 6000 m spędzili dwie 
noce a Mostowski i Rubinowski jedną. Pomiędzy 5500-6000 m ja no
cowałem dwie noce, a Zierhoffer jedną. To było zdecydowanie za mało, 
aby być przygotowanym do działań na wysokości powyżej 7000 metrów. 
Niemniej daliśmy sobie radę...

Powrót
15 września rano wyjeżdżamy z Iszkaszimu i późnym wieczorem dojeż
dżamy do Fajzabadu. Tu składamy wizytę gubernatorowi. Odbieramy na
szą nysę i po południu ruszamy dalej.

20 września zatrzymujemy się w Chanabad, aby otrzymać zezwole
nie na wjazd do portu Kizyl Kala, do którego prowadzi asfaltowa droga.

171



Pozostają tu Kunicki i Zierhoffer, którzy chcą szybciej wrócić do kraju 
oraz nasz mikrobus i bagaże.

22 września jedziemy na kilka dni do Kabulu, gdzie składamy wizy
ty w poselstwie polskim i w ministerstwie oświaty Afganistanu, uczestni
czymy w przyjęciu wydanym dla nas przez generała Mochammed Nazir 
Chana oraz w spotkaniu z prasą.

29 września telefonuje Zierhoffer, że port w Niżnym Pjandżu nie 
jest dostępny dla podróżnych i posterunek graniczny nie może wyrazić 
zgody na przekroczenie granicy. Zostajemy więc w Kabulu, aby starać się
0 zezwolenie w radzieckim konsulacie. Zezwolenie otrzymujemy dopiero 
2 października i niezwłocznie wyjeżdżamy do Kizyl Kala.

5 października Afganowie dokonują odprawy celnej i przesyłają 
stronie radzieckiej pismo otrzymane z konsulatu w Kabulu. W  tym czasie 
łączność pomiędzy posterunkami celnymi w Kizyl Kala a Niżnym Pjan- 
dżem dokonywana była w ten sposób, że jeżeli strona afgańska chciała 
porozumieć się z Rosjanami, wywieszała odpowiednią flagę, a z Niżne
go Pjandżu przypływała motorówka. Tymczasem po przekazaniu pisma 
z konsulatu rosyjskiego zapanowało długie milczenie. Postawiło to nas 
w trudnej sytuacji. Wyjeżdżając z Kabulu z pismem z konsulatu byliśmy 
pewni, że nasza odprawa odbędzie się od ręki. Wydaliśmy więc wszystkie 
afgany. Tymczasem ze strony radzieckiej nie było żadnej odpowiedzi. Na 
szczęście w Kizył Kala przebywała ekipa robotników rosyjskich, rozbu
dowujących port. Miała ona odpowiednie zaplecze gospodarcze, w tym 
stołówkę, z której mogliśmy korzystać.

Dopiero 8 października kierownik ekipy radzieckiej, na naszą proś
bę, przeprawia się na drugą stronę Amu Darii i wraca z wiadomością, że 
władze graniczne nie mogą nam udzielić zezwolenia na przeprawę i pro
ponują byśmy wracali przez Tadż Guzar. Podobno dlatego, że w piśmie 
było „prosi się” a nie „poleca się”. Nasz kierownik interweniuje telefo
nicznie i depeszami w ambasadzie polskiej w Kabulu. Powiadamia Za
rząd Główny Klubu Wysokogórskiego w Warszawie. Ostatecznie dopiero 
16 października Moskwa zezwala na przeprawę.

18 października spływamy barką do radzieckiego Pjandżu, a stąd 
statkiem po dziesięciu godzinach dopływamy do Termezu. 20 październi
ka nadajemy nasze bębny na bagaż i wieczornym pociągiem odjeżdżamy 
z Termezu.

25 października zatrzymujemy się w Moskwie, gdzie spotykamy się 
z alpinistami radzieckimi, między innymi z Abałakowem, Garfem z żoną
1 córką, Malejnowem, których poznaliśmy na wyjazdach w Kaukaz. Od
prowadzają nas na dworzec. Do Warszawy przybywamy 26 października
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wieczorem, witani przez kolegów klubowych z prezesem Klubu Wysoko
górskiego Czesławem Bajerem na czele.

Refleksje
Każda wyprawa wysokogórska, to nie tylko sprawdzian fizycznych moż
liwości każdego z osobna spośród jej uczestników. Na powodzenie w dro
dze do celu niemały wpływ mają cechy osobowe alpinisty: odporność 
psychiczna na ekstremalne wysiłki, poczucie więzi koleżeńskiej, zaufanie 
do partnera od wspólnej liny, gotowość do niesienia pomocy, umiejętność 
rozładowywania napięć. Ogromną rolę w wyprawie spełnia jej kierow
nik. Jego zdolności organizacyjne i decyzyjne kapitalnie wpływają na po
wodzenie wyprawy w całym spektrum jej wymogów. Kilka słów na ten 
właśnie temat...

Chwaściński okazał się w tej roli doskonały Znając język i miejsco
we zwyczaje (ongiś prowadził w tym rejonie roboty drogowe) bez trudu 
porozumiewał się zarówno z władzami jak i tubylcami. Zawsze spokojny, 
nienarzucający swego zdania, nie miał też kłopotów z nami. Podejmowa
ne działania były ogólnie uzgadniane; detale typu wybór trasy na danym 
odcinku, miejsce postawienia namiotów itp. dokonywał wyznaczony ze
spół. Ja miałem zadanie uzgadniania działań między zespołami poza bazą 
oraz z Japończykami. W  praktyce były to decyzje wspólne. Muszę stwier
dzić, że w trakcie całej wyprawy nie mieliśmy żadnych zatargów między 
kierownictwem a zespołem, ani też pomiędzy sobą, tj. uczestnikami wy
prawy. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że na przykład kłopoty 
z kuchenkami nie były następstwem niedopatrzenia organizatorów, 
a skład żywności w zestawach to rezultat ogólnego niedoboru żywności 
w naszym kraju. Łączył nas wspólny cel, aby go osiągnąć, gotowi byliśmy 
znieść wiele. Udało się...

Godzi się kilka słów poświęcić Bolesławowi Chwaścińskiemu. 
W końcu to jego inicjatywą i zasługą organizacyjną było doprowadzenie 
do pierwszej polskiej wyprawy w Hindukusz w 1960 roku.

Nie był on pierwszym Polakiem, który zainteresował się Hinduku
szem Afgańskim. O tych górach pisał w lipcu 1937 roku w „Taterniku” 
Zdzisław Dąbrowski. W  tymże samym roku Klub Wysokogórski wystą
pił do konsulatu polskiego w Kabulu z zapytaniem o możliwość zorgani
zowania wyprawy na Noszak. Odpowiedź była negatywna. W  rezultacie 
Klub Wysokogórski zainteresował się Himalajami. W 1939 roku wyruszy
ła wyprawa, która zdobyła Wschodnią Nanda Devi (7 434 m). Dokładnie 
w 20 lat później do idei zdobycia Noszaka powrócił docent Chwaściński 
i w rok później ją zrealizował.

173



Inżynier Bolesław Chwaściński (1909-1992 ) — absolwent Politech
niki Warszawskiej, specjalista od budowy dróg i mostów -  w lutym 1939 
roku podpisał trzyletni kontrakt z Ministerstwem Prac Publicznych Af
ganistanu i wkrótce wyjechał do tego kraju. Umowę tę zerwał w grudniu 
1940 i pełną przygód drogą, przez Indie, dostał się do Anglii, gdzie został 
nawigatorem 301 Dywizjonu Bombowego RAF. W  nim dorobił się stop
nia kapitana i licznych odznaczeń polskich oraz brytyjskich, na przykład 
w latach 1941-42 nadano mu czterokrotnie Krzyż Walecznych i Virtuti 
Militari V klasy.

Afganistan zafascynował go. Mimo stosunkowo krótkiego pobytu 
poznał ten kraj, jego język i zwyczaje. Były to ważne atuty w kierowaniu 
wyprawą. Jako taternik i alpinista uczestniczył w wyprawach klubowych 
w Alpy 1932, Wysoki Atlas 1934, Kaukaz 1935 i 1957. Działał w górach 
Arabii Saudyjskiej, Jordanii, Syrii, a zakończył swe wyczyny w 1968 roku 
wejściem na Ararat w Turcji. Był autorem licznych fachowych artykułów 
taternickich i kilku książek o tej tematyce, by tylko wspomnieć: Z  dziejów  
taternictwa — o górach i ludziach.

Podsumowanie wyprawy
Siódemka -  Krzysztof Berbeka, Jerzy Krajski, Stanisław Kuliński, Jan 
Mostowski, Zbigniew Rubinowki, Stanisław Zierhoffer i Stanisław Biel 
stając w dniu 27 sierpnia 1960 roku o godzinie 17.00 na wierzchołku No
szaka (7 706 m) pobiła polski rekord wysokości ustalony na Nanda Devi 
East w 1939 roku. Niewiele, bo tylko o pięćdziesiąt osiem metrów. Nieste
ty nie było to pierwsze wejście na ten szczyt. Ubiegli nas Japończycy, Goro 
Iwatsubo i Tosiaki Sakai, którzy osiągnęli Noszak 17 sierpnia. Polacy idąc 
tą samą drogą 10 dni później.

Nasze działania nie ograniczyły się do wejścia na Noszaka. W  trakcie 
wstępnego rekonesansu z doliny Warg weszliśmy na Południową Przełęcz 
(5 520 m), po czym po zdobyciu Noszaka osiągnęliśmy północną granią 
Asp-e-Safed (6 607 m), a z lodowca Polaków -  Rach-e-Daros (5 690 m) 
i Chorpuszt-e-Jahi (5 698 m). Podjęliśmy także zaawansowaną próbę wej
ścia na Gumbaz-e-Safed (6 900 m).

Na wyprawie prowadziłem prace topograficzne z sześciu stanowisk 
pomiarowych. Moje pomiary pozwoliły sprostować błąd w układzie grani 
w rejonie Noszaka, występujący na mapach 37/SE i P/NE, 1: 1326720 
Survey of India z roku 1931, powtarzany później na innych mapach.

Doszedłszy na Ramię Noszaka, uczestnicy polskiej wyprawy ujrzeli 
wierzchołek Noszaka na prawo, a n ie jak się spodziewali na lewo. Toczyły się 
gorące spory, gdz ie leży Noszak — pisze Chwaściński. -  Dopiero B iel nano
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sząc swe pom iary ju ż  w  kraju stwierdził, że położenie Noszaka i Istor-o-Nal 
je s t prawidłowe. Za to dolina Kazi Deh była zamknięta od  wschodu granią  
nie naniesioną na mapie. A za tą granią rozciągała się nieznana dolina, 
którą spływał również spod Noszaka nieznany lodow iec aż po  samo podnóże 
Tiricz Mira. I  teraz sprawa stała się jasna. Tajemniczy olbrzym Norwegów to 
Noszak. Wydarto w iec jed ną  z tajemnic Hindukuszowi. Poznano prawdziwy 
bieg grzbietu głównego, zmieniła się granica państwowa między Afganista
nem a Pakistanem3. Dodam, że na niekorzyść Afganistanu. Stracił on nie
co terenu, a główny wierzchołek Noszaka, usytuowany około 200 m na 
wschód od grani głównej, przestał być jego najwyższym wzniesieniem.

To pierwszy spekulatywny efekt moich pomiarów. Drugim było, 
że po ściągnięciu przez Chwaścińskiego z Londynu wyżej wymienio
nych map, udało mi się dowiązać do nich swe pomiary. Analizując je, 
założyłem, że na szczycie Chorpuszt-e-Jahi, zamykającym od południa 
główny ciąg doliny Kazi Deh, było stanowisko pomiarowe kartografów 
brytyjskich. Świadczyła o tym dokładność odtworzenia środkowej partii 
zachodniego obrzeża doliny Kazi Deh dobrze widocznego z tego szczytu. 
Gdy z kopy Sil skierowałem na ten szczyt swój namiar, okazało się, że 
i inne wskazują na ujęte na mapie wierzchołki. Tym samym wykonane 
pomiary uzyskały podstawę, co umożliwiło opracowanie orograficznego 
szkicu spenetrowanego przez nas obszaru.

*

Pierwsza polska wyprawa w Hindukusz 1960 roku, kierowana przez 
Bolesława Chwaścińskiego, otworzyła polską penetrację Hindukuszu, 
który na wiele lat stał się rejonem działań alpinistów polskich. Wyników 
wyprawy nie oceniam w kategorii sportowej, bo pod kątem osiągniętej 
wysokości, trudności technicznych i szybkości osiągniętego celu, był on 
daleki od maksimum w ówczesnym alpinizmie. Ważnym jest, że wypra
wa rozpoczęła eksplorację północnych stoków Hindukuszu Wysokiego, 
obszaru nieznanych wysokich szczytów, otoczenia dolin i grup górskich, 
dotąd nawet nie skartowanych. Wyszukała drogę dostępu do nich, przeła
mała barierę na granicy radziecko-afgańskiej. Nasza wyprawa na odprawę 
w Termezie czekała 6 dni, przy wjeździe, a 14 przy wyjeździe z Kizyl 
Kala. Kolejnej wyprawie w 1962 roku nie było łatwiej. Wyprawa bagaż 
wysłała ciężarówką przez Turcję i Iran, ale grupa uczestników, która miała 
przeprawić się w Termezie, musiała z Taszkentu polecieć do Kabulu sa
molotem. Potem i na to znaleziono sposób. Ze Stalinabadu do Termezu 
można było się dostać bez problemu. Tam zaś przeprawę przez Amu Darię

' Bolesław Chwaściński: Hindukusz. Dzieje poznania. „Taternik”, 38:1962, nr 2-4 s. 70

175



ułatwiono. Miasto to miało stałą łączność z bazą geologów w Mazari Sze- 
rif, gdzie nawet goszczono Polaków. Z czasem otwarto i Termez. Dostęp 
do Hindukuszu stał się łatwiejszy.

W  Hindukuszu kształtował się powojenny polski alpinizm. Tu na
uczono się organizowania wypraw w trudno dostępne tereny, ataku na ol
brzymy górskie bez obcego wsparcia i doświadczenia. Tu wykształciła się 
kadra wspinaczy zdolna osiągnąć najwyższe szczyty Himalajów i Karako
rum i tu narodził się zimowy himalaizm -  pierwsze zimowe wejście An
drzeja Zawady i Tadeusza Piotrowskiego na Noszak 13 lutego 1973 roku.

Tyle o czołówce. Bo z czasem niskie koszty organizacji wypraw 
i wyjazdów trekkingowych umożliwiły znacznej liczbie taterników i tu
rystów wysokogórskich rozpoznanie i zmierzenie się z problemami wspi
naczkowymi tych gór. Zachęcały ich egzotyka, dobre warunki pogodowe 
-  trwała bezchmurna pogoda na terenie całego afgańskiego Hindukuszu 
i bezpieczeństwo. Tadżycy zamieszkujący północne zbocza Hindukuszu 
Wysokiego okazali się spokojnymi ludźmi. Wielokrotnie wyruszaliśmy na 
długie dwójkowe wypady rekonesansowe, oddalając się na znaczne odle
głości od bazy, a stosunek napotkanych tubylców był zawsze życzliwy.

Zgodne z zestawieniem opracowanym przez Monikę Nyczankę, do 
1980 roku w Hindukuszu działały 73 polskie wyprawy alpinistyczno-tu- 
rystyczne, w których uczestniczyło 552 osoby, w tym 28 osób zaproszo
nych do udziału z zagranicy 4.

Pół wieku później...
Na wiosnę 2010 roku napisał do mnie Toshiaki Sakai, że chciałby w pięć
dziesięciolecie naszych wejść na Noszak przyjechać do Polski i spotkać się 
z polskimi uczestnikami wyprawy z 1960 roku. Pomogłem mu w realizacji 
tego pomysłu. Znalazłem biuro turystyczne, które zabezpieczyło turystycz
ny program tej 10-dniowej imprezy, a sam zająłem się organizacją spotka
nia japońsko-polskiego. Było to o tyle trudne, że z polskich uczestników 
wyprawy w Hindukusz 1960 żyje jeszcze tylko pięciu, a ich stan zdrowia 
nie pozwala zebrać ich w jednym miejscu. Postanowiłem ograniczyć ofi
cjalne spotkanie do jednego w atrakcyjnym dla nich miejscu. Myślałem 
o Morskim Oku wTatrach. Wyperswadowała mi to kierowniczkaschroniska, 
Maria Łapińska, stwierdzając, że w sierpniu może tylko zarezerwować miej
sce na sali na spożycie obiadu. Zdecydowałem więc, aby spotkanie odbyło się 
w Gorcach, w pensjonacie usytuowanym nad Harklową, prowadzonym 
przez ich rodaczkę panią Akiko Nikima. Posiada on salę ze sprzętem au-

4 Monika Nyczanka: Uczestnicy polskich wypraw w Hindukusz 1960-1983. Biblioteczka 
Historyczna „Głosu Seniora”, Warszawa 2000 r.
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Japończycy w  Polsce (20 10  r.). Od lewej: Toshiaki Sakai, Stanisław Biel, T. Haga, 
dr Nakashima, Goro Iwatsubo

Japońska grupa w  Pieskowej Skale
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diowizualnym, a atrakcją spot
kania miał być film Sprudina 
„Hindukusz”. Problemem by
ło, że z uwagi na wysokie 
usytuowanie pensjonatu, tyl
ko ja mogłem reprezentować 
naszą wyprawę. Poprosiłem 
Jerzego Walę, abys'my wybrali 
z uczestników polskich wy
praw hindukuskich kilka osób 
i zaprosili na spotkanie. Kore
spondencję z nimi, z własnej 
inicjatywy, przeprowadziła 
Barbara Morawska-Nowak. 
Obojgu dziękuję.

15-osobowa grupa Japoń
czyków przyleciała do Warsza- 
wy23 sierpnia, gdzie nalotnisku 
powitał ich Staszek Kuliński 
uczestnik wyprawy z 1960 
roku oraz Janusz Kurczab. Eki
pa japońska składała się głów

nie z członków i działaczy Akademickiego Klubu Alpinistycznego w Kioto. 
Ich średnia wieku wynosiła około 70 lat. W ekipie japońskiej obok dwóch 
uczestników ich wyprawy z 1960: Goro Iwatsubo i Toshiaki Sakai -  zdobyw
ców Noszaka -  byli m.in. Haga Takao wiceprezydent Japońskiego Klubu 
Alpejskiego, uczestnik wypraw na: Czogolisę 1958, kierownik na Cho Oyo 
1990; Nakachima Michiro honorowy dyrektor szpitala wTakaore, internista 
i specjalista od zagadnień medycyny dużych wysokości (przekazałem mu 
materiały od Z. Ryna, który się tymi problemami u nas zajmuje), uczest
nik wypraw na: Chogolisę 1958, Everest 1970, Sisha Pangma 1990; Nieda 
Munetsugu, były naczelny dyrektor Japońskiego Klubu Alpejskiego, szef 
grupy alpinistycznej wyprawy na Skyjang Kangri 1976.

Przy okazji dowiedzieliśmy się o dorobku górskim naszych kolegów 
spod Noszaka, wtedy studentów, a dziś emerytowanych profesorów uni
wersytetu w Kioto. I tak: Goro Iwatsubo uczestniczył w wyprawach na 
Czogolisę 1958, Noszak 1960, Saltoro Kangri 1962, KI2 1974, Naimo- 
nani 1985, a Toshiaki Sakai brał udział w ekspedycjach na Noszak 1960, 
Indrasan 1962, Meili-shueshan 1989.

Japończycy zwiedzili Warszawę i 25 sierpnia przyjechali pociągiem 
do Krakowa. Na dworcu powitałem ich wraz z Barbarą Morawską-Nowak.
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Japończycy w  Roztoce. Fot. S. Biel

Zwiedzili Kraków, Wieliczkę, Pieskową Skałę. 28 sierpnia wyjechaliśmy 
wynajętym autobusem do Zakopanego, w Tatry i Gorce. Niestety do
bra dotychczas pogoda popsuła się. W południe wyjechaliśmy kolejką na 
Kasprowy Wierch. Na szczęście w górze przejaśniło się na chwilę. Potem 
dojechaliśmy już w deszczu na Palenicę Białczańską, skąd furkami dotar
liśmy na Włosienicę i dalej na piechotę do schroniska przy Morskim Oku. 
Zarezerwowana sala czekała. Niestety, nie widząc nawet tafli Morskiego 
Oka, zjechaliśmy samochodem użyczonym przez schronisko (tu podzię
kowania dla kierowniczki schroniska) do Wodogrzmotów Mickiewicza, 
skąd zeszliśmy na piechotę do schroniska w Roztoce na nocleg. Tatrzań
skie schronisko bardzo się im spodobało. Nazajutrz zeszliśmy na Palenicę 
i autobusem przez Nowy Targ dotarliśmy do Sromowiec, skąd Japończy
cy spłynęli Dunajcem do Szczawnicy. Jeszcze tego samego dnia odby
ło się japońsko-polskie spotkanie w pensjonacie na Koszarach Harklow- 
skich. Ze strony polskiej wzięło w niej udział piętnaście osób -  uczestnicy 
pierwszych polskich wyjazdów w Hindukusz między innymi Jerzy Wala 
-  wybitny znawca Hindukuszu i Karakorum, Marian Bała, Janusz Majer, 
Wojciech Kapturkiewicz, Adam Trzaska, Jan Weigel, Janusz Wojtusiak 
i Barbara Morawska-Nowak (która nie miała szczęścia być w Hinduku
szu). Spotkanie rozpoczęło się o 18.00. Zdobywcy Noszaka -  Goro Iwat- 
subo, Toshiaki Sakai i ja -  podzielili się wrażeniami z wejścia na szczyt. Ich
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prelekcje wzbogacił wyświetlony film Sprudina z wyprawy w Hindukusz 
w 1960 roku. Projekcja filmu bardzo ucieszyła Japończyków, oglądających 
swą dwójkę schodzącą z wierzchołka. Jerzy Wala przekazał Japończykom 
swoje opracowanie na temat działalności sześćdziesięciu dwóch polskich 
wypraw w Hindukusz w latach 1960-1983 i ich dorobku5. Tłumaczem 
był Janusz Majer. Spotkanie zakończyło się o 21.30. Japończycy udali się 
na zasłużoną kolację, a myśmy opuścili pensjonat.

30 sierpnia Japończycy wyruszyli autobusem poprzez Niedzicę i prze
łęcz Snoska w drogę powrotną do Krakowa, skąd pociągiem do Warszawy. 
Tam jeszcze wieczorem spotkali się ze Stanisławem Kulińskim, Januszem 
Kurczabem i Andrzejem Sobolewskim. 31 sierpnia odlecieli do Japonii.

Niebawem po powrocie otrzymałem od Sakai e-mail:
Drogi Staszku
Wróciliśmy do Japon ii dzisiaj, 1-ego września. Bardzo jestem  wdzięcz

ny Tobie za towarzyszenie nam na Kasprowy Wierch i prowadzenie nas 
w zimny dzień do spokojnego górskiego jeziora, Morskiego Oka i do Roztoki. 
Muszę wyrazić m oje głębokie podziękowania Tobie i Twoim kolegom, p o l
skim alpinistom. Byliśmy serdecznie przyjęci i myślę, że połączyły nas więzi 
przyjaźni w  Warszawie i w  pensjonacie Akiko w  Harklowej. Nie zapomnimy 
tej pam iętn ej atmosfery. Myślę, ze nasza przyjaźń przetrwa długi czas.

Jeszcze raz dzięki.
Toshiaki Sakai...

Inż. Bolesław Chwaściński, 
inicjator i współorganizator 
polskiej wyprawy na Noszaka 
w  1960  roku

5 Chciałbym też złożyć podziękowania za artykuły, dokumenty i DVD z Hindukuszu. Goro i ja  byliśmy pod 

wrażeniem pomiarów zrobionych przed 50 laty. (e-mail od Toshiaki Sakai z września 2010 r).
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J a n u s z  F o s z c z

Wokół Annapurny

W ypraw a w Himalaje jest marzeniem niejednego miłośnika turystyki 
górskiej. Tak było również w naszym przypadku. Aby zrealizować swoje 
marzenia, postanowiliśmy odbyć wysokogórską wędrówkę wokół masy
wu Annapurny. To jedna z najdłuższych i najładniejszych tras trekkin- 
gowych w Nepalu. Przygotowania do wyprawy zajęły nam prawie rok. 
Wreszcie nadszedł długo oczekiwany moment wyjazdu. Tuż po północy, 
w piątek 22 października 2010 r. wyruszyliśmy z Tarnowa wynajętym bu- 
sem do Warszawy. Sześcioosobową ekipę uczestników tworzyli członko
wie tarnowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego: Piotr 
Biś, Piotr Fido, Janusz Foszcz, Bogusław Furtek, Andrzej Piątek i ksiądz 
Robert Piechnik.

Oczekiwanie na Okęciu na samolot dłużyło się nam niemiłosiernie. 
W końcu lecąc przez Moskwę, tuż przed pierwszą w nocy czasu miejsco
wego, dotarliśmy do Delhi. Lotnisko w stolicy Indii zrobiło na nas wy
jątkowe wrażenie -  przez swą nowoczesność, imponującą przestrzenność 
i prawie sterylną czystość. Być może był to skutek rozgrywanych w tym 
mieście, miesiąc przed naszym tu przybyciem, XIX Igrzysk Common- 
wealthu. W  miłych warunkach spędziliśmy sześć godzin oczekiwania na 
samolot do Kathmandu. W  sobotni ranek, samolotem Air India, wylecie
liśmy do stolicy Nepalu. Mieliśmy szczęście, prawie idealnie bezchmurne 
niebo pozwoliło nam ujrzeć po raz pierwszy ośnieżone wierzchołki hi
malajskich szczytów. Widoki fantastyczne, więc w ruch poszły aparaty 
fotograficzne i kamery pasażerów. Lot odbył się bez żadnych problemów.

Z Kathmandu na szlak
Niewielkie lotnisko w Kathmandu powitało nas pełnym słońcem 
i lejącym się z nieba żarem. W  kilkadziesiąt minut załatwiliśmy formal
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ności wizowe i odebrali bagaże. Z tą chwilą Nepal na trzy tygodnie stanął 
przed nami otworem. Szybko odnaleźliśmy czekającego na nas kierow
cę busa. Załadunek bagaży i mkniemy do centrum. Ruch lewostronny 
na ulicach duży, pomimo że sobota jest w Nepalu dniem świątecznym. 
Samochody, motocykle, rowery. Nieustanny dźwięk klaksonów i chaos, 
który nie powoduje jednak kolizji ani wypadków (!). Sygnalizacja świet
lna nawet jeśli jest, to nie funkcjonuje, a każda najwęższa nawet ulica jest 
dwukierunkowa. Po kilkunastominutowej jeździe docieramy do dzielnicy 
Thamel -  centrum turystycznego Kathmandu. Tutaj, w jednej z agencji 
turystycznych, odbieramy potrzebne do trekkingu zezwolenia oraz wy
mieniamy walutę. Poznajemy też trzech Nepalczyków, którzy przez kilka
naście dni będą naszymi tragarzami i pośrednikami w kontaktach z miej
scową ludnością. W  czasie trwania trekkingu trójka ta -  Mohan, Bishnu 
i Kumar — staną się naszymi serdecznymi przyjaciółmi.

Po załatwieniu niezbędnych formalności opuszczamy Kathmandu 
i główną krajową drogą -  prowadzącą w kierunku Pokhary -  udajemy się 
do Besi Saharu, zatem miejsca, z którego rozpoczniemy naszą wędrówkę. 
Relacja z przejazdu mogłaby być tematem na osobne opowiadanie. Mamy 
wrażenie, że tego dnia większość nepalskich samochodów ciężarowych, 
osobowych a także autobusów, znalazła się na tej arterii. W  dodatku dro
ga w wielu miejscach jest uszkodzona, a nawet całkowicie pozbawiona 
asfaltu. Wszystko to sprawiało, że trasą liczącą 170 kilometrów jechaliśmy 
aż sześć godzin. Dziwiła nas niebywała cierpliwość miejscowych kierow
ców. W  pewnym momencie widzimy, że przyczyną tworzącego się korka 
jest blokująca drogę ciężarówka, której kierowca wraz ze swoim pomoc
nikiem biorą właśnie... prysznic w spadającym obok szosy wodospadzie. 
Nie wywoływało to żadnych emocji u pozostałych uczestników ruchu.

Kiedy dotarliśmy na miejsce, było już zupełnie ciemno, a zegarki 
wskazywały kilka minut po osiemnastej. Teraz musimy poszukać nocle
gu. Szczęście, że już w pierwszym napotkanym przez nas turystycznym 
hotelu o nazwie „Mongolian” znaleźliśmy wolne miejsca. Po zjedzeniu ko
lacji jeszcze z polskich zapasów, dzielimy się na trzy dwójki i przygotowu
jemy plecaki naszym partnerom. Do „wspólnych” bagaży wędruje przede 
wszystkim prowiant, śpiwory i część odzieży. Staramy się, aby ciężar ple
caków przeznaczonych dla tragarzy nie przekraczał 20. kilogramów. Nam 
przypadło około ośmiu kilogramów mniej. Po męczącym dniu, czas na 
spanie. Długi sen jest nam naprawdę potrzebny przed czekającym nas od 
jutra himalajskim wyzwaniem.

W  niedzielny poranek, w promieniach wschodzącego słońca, roz
poczynamy właściwą część naszej wyprawy. Jesteśmy na wysokości 760 
m n.p.m. (na tym samym mniej więcej poziomie leży Zakopane). Przed
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nami 250 kilometrów do pokonania i około dziesięć tysięcy metrów po
dejść. Już pierwsze chwile marszu przekonują nas, że dodatkowo przyjdzie 
się nam zmagać z wysoką temperaturą powietrza.

Z zainteresowaniem spoglądamy na „naszych” Nepalczyków. Mo- 
han i Bishnu obwiązali swoje ładunki taśmą, którą założyli na czoło i w 
ten sposób nieśli ładunek. Tak zresztą transportuje ciężary zdecydowana 
większość Szerpów. Na nogach mieli klapki. Przez kilka pierwszych dni 
było to ich jedyne trekkingowe obuwie. Kumar -  najmłodszy z całej trójki 
— dźwigał plecak „po naszemu”, a na nogach miał sportowe adidasy. Mimo 
iż żar lał się z nieba, Mohan założył pod swoje spodnie ciepłe polarowe 
kalesony. Twierdził, że nie jest mu za gorąco. To chyba prawda, kiedy 
z nas spływały strugi potu, jego twarz wydawała się zadziwiająco sucha.

Idziemy szeroką, utwardzoną drogą. Co pewien czas mijają nas au
tobusy jadące do Besi Saharu. Pasażerowie wypełniają szczelnie ich wnę
trze, podróżują również wraz z bagażami na dachu. Wzdłuż drogi ciągną 
się pola ryżowe w otoce tropikalnej zieleni. Rosną tu bananowce, drzewa 
pomarańczowe, gwiazdy betlejemskie (wielkości drzewek), bambusy, mi
mozy, akacje. Nad naszymi głowami latają duże różnokolorowe motyle 
i inne nieznane nam owady, na rozpostartych między gałęziami drzew 
i krzewów pajęczynach dostrzegamy kilkucentymetrowe pająki. Cały czas 
towarzyszy nam rzeka Marsyandi. Jej długa dolina, którą wędrować bę
dziemy przez najbliższe dni, oddziela masyw Annapurny od masywu Ma- 
naslu. Rzeka o błękitno-mlecznym kolorze wody, płynie dość szerokim 
korytem zasłanym ogromnymi kamieniami. Na horyzoncie ukazuje się 
nam pierwszy (w czasie wędrówki) z himalajskich szczytów. To Lamjung 
o wysokości 6983 m n.p.m. W wiosce Bhulbhule -  ostatniej, do której 
można dotrzeć autobusem, meldujemy się w pierwszym punkcie kontrol
nym ACAP. Okazujemy zezwolenia i zostajemy odnotowani jako turyści, 
poruszający się po Chronionym Obszarze Annapurny (ACAP). Wresz
cie, po kilku godzinach marszu i pokonaniu kilku wiszących mostów, 
zatrzymujemy się na nocleg w miejscowości Bahundanda (1310 m). Jest 
ona położona na malowniczej przełęczy i zamieszkała w większości przez 
Braminów — przedstawicieli najwyższej kasty hinduskiej.

Zanocowaliśmy w skromnym hoteliku „View Mountain”, mającym 
tę zaletę, że położony jest w najwyższym miejscu osady, skąd rozciąga się 
wspaniała dookólna panorama. Dominują w niej pokryte zielenią wzgó
rza, na stokach których do pewnej wysokości widać tarasowe pola ryżowe.

Pierwszy wieczór trekkingu spędziliśmy miło w prawdziwie między
narodowym towarzystwie. Oprócz nepalskiego gospodarza poznaliśmy 
Rosjankę Ludmiłę — przemierzającą dolinę Marsyandi rowerem, częściej 
go dźwigając, niż jadąc -  oraz australijskiego globtrottera z Melbourne,
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który nam się przedstawił jako Nomad. Od kilkunastu miesięcy podró
żował on po Azji, fotografując i pisząc relacje z odwiedzanych miejsc. To
warzyszył mu miejscowy przewodnik oraz tragarz. W  dalszym ciągu byli
śmy w strefie subtropikalnej, więc noc mieliśmy bardzo ciepłą, a zaśnięcie 
utrudniały nam koncertujące stada cykad.

Pierwsze dni trekkingu
Kolejne dni wyprawy wyglądały niemal bliźniaczo. Pobudka o 5.45, toa
leta poranna, msza święta i śniadanie. Najczęściej składało się ono z kupo
wanych w miejscu noclegu omletów (z warzywami, serem lub czosnkiem), 
chapati -  nepalskich chlebków wypiekanych z ciasta złożonego z mąki, 
soli i wody -  oraz z naszych polskich zapasów: kabanosów lub suchej kieł
basy. Napój stanowiła czarna nepalska herbata. Na kolejny odcinek wę
drówki wyruszaliśmy zazwyczaj około godziny 7.30.

W  drugim dniu trekkingu przedłużyliśmy planowaną wcześniej tra
sę, dzięki czemu dotarliśmy do położonej nad rozlewiskiem Marsyandi 
miejscowości Tal (1700 m) — pierwszej wioski dystryktu Manang. Parę 
godzin wcześniej minęliśmy ostatnią wioskę zamieszkaną przez wyznaw
ców hinduizmu. Od tego momentu weszliśmy już w strefę oddziaływa
nia buddyzmu, a dokładniej lamaizmu, czyli jego tybetańskiej odmiany. 
Na naszym szlaku znajdowały się liczne, charakterystyczne dla tej religii 
budowle: kani (buddyjskie rogatki, umieszczone przed wejściami do wio
sek), mani (murki modlitewne z młynkami modlitewnymi i kamieniami 
z tekstami modlitw), czorteny (piramidy z kamieni na planie kwadratu 
lub prostokąta, z zatkniętymi zazwyczaj flagami modlitewnymi), stupy 
(monumenty zakończone kopułą zwieńczoną wieżą) i gompy (świątynie, 
czasem połączone z klasztorem). Dawały się tu dostrzec zmiany w środo
wisku naturalnym i życiu mieszkańców. Odmienny był ich wygląd. Rysy 
twarzy napotykanych osób zasadniczo różniły się od hinduskich, dotąd 
przez nas oglądanych. Twarze okrągłe, z wydatnymi policzkami i lekko 
skośnymi oczami, świadczyły o pokrewieństwie z Tybetańczykami.

Co do środowiska, to roślinność tropikalną i subtropikalną stopnio
wo zastępowały gatunki charakterystyczne dla strefy umiarkowanej, a więc 
rododendrony, magnolie, berberysy, dęby. Nie brakowało też bambusów. 
Zaczęły pojawiać się sosny o długich igłach. Podczas marszu wyniknął 
problem. Okazało się, że Kumar uczestniczy w takiej wyprawie pierwszy 
raz w życiu. Na co dzień mieszka w Kathmandu, jest studentem ekonomii 
i w praktyce nie jest zaprawiony w długich marszach z ciężkim plecakiem. 
Zatrudniając się w wyprawie chciał podreperować swój studencki budżet.
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W STRONĘ ANNAPURNY
w fotografiach Piotra Bisia, Bogusława Furtka i Janusza Foszcza

Nad High Base Camp

Patan Durbar Sąuare
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O d góry: Młynki modlitewne; Mohan, Bishnu i Kumar; Jezioro Tilicho Lake; 
Nepalski pasterz; Przełęcz Thorung La
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Dodatkowo nabawił się już bolesnych otarć w pachwinach. Pomagamy 
mu sudokremem i odciążamy z dźwiganego przez niego ekwipunku.

Kolejny, bezchmurny dzień przekonuje nas, że przełom paździer
nika i listopada to faktycznie w Nepalu okres dobrej, stabilnej pogody. 
Wyruszylis'my na szlak w towarzystwie Ludmiły. Tuż za Tal droga wcho
dzi w wykutą w skale wąską galeryjkę. W  dole płynie leniwie Marsyandi 
szerokim w tym miejscu korytem. Wyobrażamy sobie, jak musi wyglądać 
to miejsce w okresie monsunu letniego. Kawałek dalej koryto drastycznie 
się zwęża i następny odcinek przypomina rwący spieniony wielki potok, 
przeciskający się przez równie wielkie głazy. Kolejne wiszące mosty spra
wiają, że przemieszczamy się z jednego brzegu na drugi. Jak w poprzed
nich dniach, tak i teraz na drodze spotykamy mnóstwo dzieci -  zarówno 
tych starszych, idących do szkoły, jak i całkiem małych. Nepalskie na- 
maste (witaj), angielskie hello oraz have you sweets? -  to najczęściej wy
powiadane przez nie słowa. Na szczęście jesteśmy przygotowani na takie 
spotkania i w naszych plecakach sporo miejsca zajmują słodycze, które im 
rozdajemy.

Mijamy różnej wielkości wodospady. Przez jeden z nich, spływający 
po skalnej ścianie, prowadzi nasza ścieżka. Rozpryskująca się na kamie
niach woda tworzy trwałą tęczę i sprawia nam przyjemny prysznic. Droga 
dłuży się, ale zmęczenie skutecznie neutralizują widoki. W pewnym mo
mencie pojawia się Annapurna II. Stajemy jak wryci. Mimo że jesteśmy 
gdzieś na wysokości tatrzańskiego Gerlachu, jej wierzchołek wznosi się 
ponad pięć tysięcy metrów wyżej. Po drodze spotkaliśmy dwóch młodych 
mężczyzn zajmujących się... obnośną sprzedażą kur. Na plecach dźwigali 
wielkie metalowe klatki. W  nich na czterech poziomach tłoczyły się kury.

Kondycja nam sprzyja, dzięki czemu znowu docieramy dalej, niż 
planowaliśmy. Spać będziemy w Chame (2680 m) -  stolicy dystryktu 
Manang. Znajdujemy hotelik i czekamy na naszych porterów. Po pół go
dzinie przychodzą Mahan z Bishnu. Niestety Kumara nie ma. Zjawia się 
dopiero po dwu godzinach. Wcześniej melduje się Ludmiła. Po kąpieli 
w letniej wodzie, wychodzimy na wieczorny spacer. Jest zimno. To wyso
kość daje już znać o sobie. Kiedy słońce schowa się za grań, temperatura 
szybko spada. Wracamy do hotelu. Zasiadamy w jadalni. Jest okazja, żeby 
lepiej poznać naszych nepalskich pomocników. Wszyscy są wyznawca
mi hinduizmu. Bishnu i Kumar są braminami, Mohan należy do grupy 
Chhetri. Starsza dwójka to już doświadczeni tragarze. Mają na swoim 
koncie po kilkanaście wypraw. Również wokół Annapurny. Są bardzo 
zadowoleni z warunków, jakie im daliśmy. Przygotowani byli na ciężar 
w granicach 30 kilogramów. Na trasie spotykaliśmy wielu porterów nio
sących nawet po dwa ogromne plecaki. Nepalsko-polski wieczór prze
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mienia się po pewnym czasie w wieczór słowiańsko-nepalski, a to dzięki 
Ludmile, która się przyłączyła do towarzystwa. Przy zupie czosnkowej, 
ryżu z warzywami, herbacie z polską śliwowicą i rosyjskiej czekoladzie re
generujemy siły. Sympatyczny gospodarz częstuje nas jeszcze na dobranoc 
swoim pszenicznym winem. Zegnamy się z naszą rosyjską koleżanką. Od 
jutra nasze drogi się rozchodzą. W  pokoju szybko wskakujemy do śpiwo
rów. Turystyczny termometr Bogusia wskazuje 8 stopni powyżej zera. Za 
oknem do snu kołysze nas szum potoku.

Następnego dnia przekraczamy granicę trzech tysięcy metrów nad 
poziomem morza. Nasza ścieżka prowadzi na pewnym odcinku wąską 
skalną półką, wysoko nad korytem rzeki. Przechodzimy obok gigantycz
nych płyt skalnych, opadających ze szczytu Obie Dome (4655 m). Jest on 
świętym miejscem dla buddystów, którzy wierzą, że na jego wierzchołku 
gromadzą się duchy zmarłych przodków, przed ostateczną podróżą do 
Tybetu. Roślinność wokół jest tu uboga i składa się wyłącznie z drzew 
iglastych. Na górskich stokach dostrzegamy tu i ówdzie usadowione małe 
osady. Kamienne domki doskonale wtapiają się w szarość skał.

Wariantem górskim
Na nocleg zatrzymujemy się w wiosce Lower Pisang (3200 m). Z tego 
miejsca możemy kontynuować marsz dwoma wariantami. Pierwszy jest 
krótszy i wiedzie dołem, drugi chociaż dłuższy, oferuje zdecydowanie ład
niejsze widoki i daje lepszą aklimatyzację, gdyż biegnie górą. Ponieważ 
zdrowie i siły nam dopisują, wybieramy „wariant górski”. Mohan z Ku- 
marem pójdą dołem. Bishnu chce nam towarzyszyć. Po wyjściu najpierw 
wspinamy się do gompy leżącej w Upper Pisangu. Spotykamy tam pierw
szych buddyjskich mnichów, zwiedzamy wnętrze świątyni, składamy 
datek na jej utrzymanie i napawamy się wspaniałym widokiem. W  dole 
wzdłuż koryta Marsyandi rozrzucone zabudowania Lower Pisang. Nad 
nimi oddzielone murkami pola uprawne i pastwiska, przechodzące wyżej 
w zielony pas lasów. Nad tym wszystkim dominuje masyw Annapurny II 
i IV. Potężne, pokryte białymi czapami lodu i śniegu wierzchołki, opada
jące ze stoków lodowce oświetlone słońcem -  wszystko to robi wrażenie. 
Całość krajobrazową wspaniale uzupełnia błękitne niebo z zarysowaną 
tarczą księżyca.

Kolejna dawka mozolnej wspinaczki pozwala nam osiągnąć paster
ską wioskę Ghyaru (3670 m). Wraz z wysokością panorama rozszerza 
się i pozwala dostrzec wierzchołek Annapurny III. Słońce grzeje mocno, 
a na naszych twarzach lądują kolejne porcje kremu.

Przerwa obiadowa wypadła nam w wiosce Ngawal (3660 m). Obiad 
jak zwykle stanowią chapati, wzbogacone kabanosami lub „swojską” kieł
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basą ze słoika. Popijamy to wspaniałą cynamonową herbatą. Potem jesz
cze małe słodkie „co nieco” i wracamy na trasę. Idziemy sami, bez trekke- 
rów, którzy zresztą najczęściej wybierają „wariant nizinny”. W  dole daje się 
widzieć małe lokalne lotnisko w Humde. Część turystów zaczyna swoją 
himalajską przygodę od tej właśnie miejscowości. Latające nad nami orły 
sprawiają, że nazywamy naszą ścieżkę „Orlą Percią”. Myśli biegną w stronę 
Tatr. Ale sceneria całkiem inna. Idziemy przez całkowicie suchy obszar. 
Gruba warstwa kurzu pokrywa buty, skarpety i spodnie. A nad głowa
mi pojawiają się tym razem sępy, z charakterystycznymi nagimi głowami 
i szyjami. Żartujemy, że być może czują już padlinę. Na szczęście w ple
cakach mamy wystarczający zapas wody. No i czeka nas już tylko zejście 
do Manangu (3540 m). Krajobraz przypomina teraz mongolskie stepy. Na 
ciągnących się wzdłuż rzeki pastwiskach pasą się stada jaków.

Manang jest jedną z największych miejscowości na trasie naszej 
wędrówki. Tutaj postanowiliśmy spędzić dwie noce. Dzięki bowiem wy
dłużeniu dotychczasowych odcinków marszruty, zyskaliśmy dodatkowy 
dzień. Postanowiliśmy go wykorzystać na aklimatyzacyjną wycieczkę do 
leżącego na wysokości około 4700 m n.p.m. jeziora Ice Lake.

Ruszamy na szlak. Idziemy „na lekko”, większość bagażu zostawi
liśmy w Manangu. Mohan i Bishnu idą z nami, chcąc poznać miejsce, 
którego nie znają. Kumar zostaje i będzie odpoczywał. Podstawą naszego 
prowiantu są tym razem... świeże drożdżówki, w które zaopatrzyliśmy 
się w miejscowej piekarni. Wybór był spory, my kupiliśmy czekoladowe, 
jabłkowe i cynamonowe. Przed piekarnią spotkaliśmy -  po raz pierwszy 
w trakcie wyprawy -  rodaków. Uznaliśmy to za dobry omen.

Do jeziora Ice Lake prowadzi wąska, rzadko uczęszczana przez tu
rystów ścieżka. Systematycznie zyskujemy wysokość. Na razie jedynym 
zbiornikiem, który dostrzegamy, jest widoczne w dole (obok zabudowań 
Manangu) jezioro Ganggapurna. Słońce grzeje mocno. Robimy krótkie 
postoje, by uzupełnić poziom płynów. W  pewnym momencie widzimy 
wspinające się po naszej ścieżce, powyżej nas, stado jaków. Maszerujemy 
za nimi; po czterech godzinach dochodzimy do małego, pokrytego przy 
brzegach lodem jeziorka. Zwierzęta już tu są. Szły po prostu do wodopoju. 
Czy to Ice Lake? Umieszczony nieco dalej drogowskaz wskazuje, że czeka 
nas jeszcze podejście. Po kilku minutach dochodzimy do zdecydowanie 
większego zbiornika. Na jego brzegu mały zamknięty pasterski schron 
i liczne buddyjskie, modlitewne chorągiewki. Wieje chłodny wiatr. Jego 
skutki osłabia na szczęście długi kamienny murek. Znowu pojawiają się 
polskie wspomnienia. Tym razem babiogórskie (to przez ten wiatr i murek 
na Diablaku). Po pokonaniu 1500 metrów podejścia jesteśmy trochę zmę
czeni, ale nie odczuwamy kłopotów aklimatyzacyjnych. Drożdżówki do
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starczają nam potrzebnych kalorii. Są smaczne i pożywne. No i zrobione 
tradycyjnymi metodami, czyli bez udziału spulchniaczy i konserwantów. 
Dzielimy się nimi z nepalskimi przyjaciółmi. Częstujemy ich wodą.

Nagrodą dla nas wszystkich są naprawdę wspaniałe widoki. 
W górskiej panoramie dominują siedmiotysięczne szczyty Annapurna 
Himal. Oprócz Annapurny II, IV i III, widzimy Ganggapurnę, Roc Noir 
i Tilicho Peak. Błękit nieba, biel śniegu i szarość skał. Potężny lodowiec 
spływający z Ganggapurny i Wielka Bariera zamykająca od wschodu 
Północne Sanktuarium Annapurny. Czas mija szybko i musimy wra
cać. Po powrocie do bazy, wykorzystując dostęp do internetu, wysyłamy 
do kraju informację o dotychczasowym przebiegu wyprawy. Dodatko
wo decydujemy się na kulinarne uczczenie udanego dnia i na obiado- 
kolację zamawiamy steki z jaka i butelkę nepalskiego wina jabłkowego.

Coraz wyżej
Przed nami kilka najważniejszych dni. Będziemy mogli sprawdzić swoją 
aklimatyzację, wędrując na wysokościach powyżej pięciu tysięcy metrów. 
Najpierw dwudniowa ekspedycja do Tilicho Lake -  jednego z najwyżej 
położonych jezior świata. Z Manangu idziemy do TBC (Tilicho Base 
Camp). Towarzyszy nam Mohan. Bishnu z Kumarem mają czekać na nas 
w wiosce Kyangshar. Tym razem dzielimy się. Dwóch Piotrków, Boguś 
i Mohan idą „wariantem dolnym”. Ja z Andrzejem i Robertem wybieramy 
„wariant górny”. Po raz pierwszy w życiu wejdziemy na wysokość pięciu 
tysięcy metrów. Każdy idzie własnym tempem. Wiejący wiatr potęguje 
odczucie zimna i zmusza nas do założenia czapek, kurtek i rękawiczek. Po 
drodze spotykamy dwa stada błękitnych owiec górskich. To bardzo pło
chliwe zwierzęta, ale udaje mi się zrobić im kilka zdjęć. W  dobrej kondycji 
dochodzimy do kulminacji. Na niej szarpane wiatrem modlitewne flagi. 
Następnie schodzimy w dużej ekspozycji stromymi zakosami, po osuwa
jącym się piargu do położonej 800 metrów niżej bazy. Trudno znaleźć 
w niej wolne miejsca noclegowe, dlatego noc spędzimy wspólnie w małym 
i bardzo zimnym pomieszczeniu. Kiedy zapadły ciemności (dzieje się to 
codziennie około osiemnastej) zrobiło się tak zimno, że jedyną rzeczą, 
o której marzyliśmy, to jak najszybciej wejść do śpiworów, w których 
chowamy aparaty fotograficzne, kamery, latarki czołówki, telefony. Dzię
ki temu zachowają one nazajutrz pełną sprawność. Kiedy o piątej rano 
opuszczamy bazę, kierując się w stronę jeziora, jest jeszcze zupełnie ciem
no. Drogę oświetlamy sobie czołówkami. Przed nami kilka kilometrów 
marszu i prawie 1000 m podejścia. Szybki marsz jest najlepszym lekar
stwem na rozgrzanie. W pewnym momencie słyszymy hałas. W  ciemnoś
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ciach widzimy kilkanaście świecących punkcików. To dzikie himalajskie 
owce. Szybko się ulotniły. Znowu zapanowała niezmącona cisza. Nasz 
niepokój wzbudzają jedynie chmury, przykrywające sporą część nieba. Po 
niecałych dwóch godzinach marszu już wiemy, że po raz pierwszy od dnia 
wyprawy nie zobaczymy wschodu słońca. Brak jego promieni powoduje, 
że temperatura powietrza podnosi się tylko nieznacznie.

Wysokość daje znać o sobie. Co parę minut, opierając się na kij
kach trekkingowych regulujemy oddechy. Sięgamy po energetyczne żele.
0  godzinie ósmej, jako pierwsi turyści w tym dniu, docieramy do Tilicho 
Lake, ściślej mówiąc na wzgórze położone tuż nad jeziorem. Lustro wody 
leży jakieś 100 m poniżej. W 2007 roku grupa polskich płetwonurków 
z Bydgoszczy ustanowiła w Tilicho Lake światowy rekord głębokości nur
kowania na wysokości 5000 metrów. Pozostałością tego wydarzenia jest 
płetwa przybita do ściany jadalni w TBC. Chociaż znamy dobrze (z fo
tografii) wygląd jeziora, w rzeczywistości robi prawdziwe wrażenie. Jest 
duże, przy południowo-zachodnim brzegu opada do niego mały lodo
wiec. Niestety, pogoda z każdą chwilą staje się gorsza. Wzmaga się wiatr
1 robi się naprawdę lodowato. Zamiar, aby zejść nad brzeg jeziora staje 
pod znakiem zapytania. Rezygnujemy. Zaczyna prószyć śnieg. Ruszamy 
w drogę powrotną, napotykając całkiem licznych, idących w górę tury
stów. Widoczność stale się pogarsza, śnieg pada coraz mocniej.

Dochodzimy do bazy, wypijamy gorącą herbatę, zabieramy pozo
stawione rzeczy i schodzimy do niżej położonej, małej wioski Kyangshar 
(3730 m), gdzie nocujemy. Nikt z tubylców nie zna prognoz na najbliższe 
dni. Nie mają dostępu do radia. Z literatury górskiej wiemy, że takie za
łamanie może trwać parę dni. W  nienajlepszych humorach idziemy spać. 
Na szczęście rankiem optymizm wraca. Śnieg przestał padać, a chmury 
zdecydowanie się podniosły. Bishnu, który zabrał ze sobą na wyprawę tyl
ko klapki, dostaje od Bogusia buty. Piotrek wręcza mu jeszcze skarpetki. 
Na płaskich dachach domów uwijają się Nepalczycy z łopatami. Trwa 
wielkie odśnieżanie. Coraz większa część nieba staje się błękitna.

Na Thorung La i dalej...
Wyruszamy do wioski Yak Kharka. W języku nepalskim nazwa ta ozna
cza Pastwisko Jaków. Aby wrócić z powrotem na główny szlak wokół An
napurny najwygodniej byłoby zejść do Manangu i stamtąd kontynuować 
marsz. Po raz kolejny wybieramy alternatywne rozwiązanie. Wędrujemy 
w górę po zaśnieżonym zboczu aż do najwyższego miejsca grani, a na
stępnie przez brzozowy las schodzimy w stronę widocznej dobrze właś
ciwej ścieżki. Słońce grzeje już mocno na prawie bezchmurnym niebie.
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W nasłonecznionych miejscach śnieg szybko topnieje, zamieniając się 
w błoto. Bez problemów, mijając stada pasących się jaków, docieramy do 
Yak Kharka (4150 m). Czujemy już bliskość przełęczy Thorung La. Mimo 
że jest jeszcze całkiem wcześnie, zostajemy tutaj na nocleg. Właściwie to 
najpierw zatrzymujemy się tylko na lunch. Jednak widok, jaki ujrzeliśmy 
z umieszczonej na piętrze całkowicie przeszklonej jadalni, spowodował, 
że postanowiliśmy zjeść tutaj jeszcze kolację i śniadanie. Nieczęsto zdarza 
się bowiem spożywać posiłek, patrząc na potężne ściany Annapurny III 
i Ganggapurny. Zatem noc spędzamy w położonym po drugiej stronie 
ścieżki hoteliku.

Jak zwykle, gdy było to możliwe, tak i tym razem urządzamy pranie. 
Oczywiście w lodowatej górskiej wodzie, doprowadzonej bezpośrednio 
z najbliższego potoku plastikową rurą do pomieszczenia zwanego najczęś
ciej „łazienką”. Wieczorem i rankiem otoczenie „łazienek” przypomina
ło lodowisko. Toaletę osobistą na tych wysokościach przeprowadzaliśmy 
zwykle przy użyciu „mokrych chusteczek”. Najpoważniejszym wysoko
górskim problemem były dla nas w tych dniach trudności ze snem. Każ
dej nocy budziliśmy się po kilka razy, mając kłopot z ponownym zaśnię
ciem.

Nazajutrz przenosimy się do położonej na wysokości 4840 m n.p.m 
High Base Camp. Jest to miejsce noclegowe, leżące najbliżej przełęczy 
Thorung La. Ostatni odcinek podejścia daje się nam mocno we znaki. 
W  pewnym momencie, jak mówią, „droga staje dęba”. Pomimo iż świeci 
słońce, jest zimno. Przed jego zachodem wychodzimy jeszcze na znajdują
cy się obok bazy widokowy szczyt. Dzięki temu kolejny raz przekraczamy 
granicę 5000 m wysokości.

Noc tym razem będzie krótka. Przed snem przygotowujemy plecaki. 
Pobudka o 4.00. Pół godziny później ruszamy na przełęcz. Tym razem 
na ścieżce przed nami widzimy liczne światełka czołówek. Przewodniki 
trekkingowe, podobnie jak i miejscowi przewodnicy, zalecają tak wczesne 
wyjście ze względu na bardzo mocny wiatr, wiejący na przełęczy od godzin 
przedpołudniowych. Wydaje się nam, że idziemy powoli. Systematycznie 
wyprzedzamy jednak kolejnych piechurów. Mohan i Bishnu „pobiegli” do 
przodu, Kumar idzie za nami. Wschód słońca zastaje nas sporo powyżej 
5000 m. Odnosimy wrażenie, że temperatura zbytnio się nie zmieniła. 
Uczucie chłodu zwiększa silny wiatr. Widocznie tego dnia zaczął działal
ność wcześniej. O siódmej rano (w Polsce jest wtedy piętnaście minut po 
drugiej w nocy) stajemy na Thorung La (5416 m). Z południowej strony 
przełęczy wznosi się pięknie oświetlony przez słońce szczyt Thorung Peak, 
z drugiej (północnej) Yakawa Kang. Chwilę spędzamy w malutkim, pry
mitywnym schronie, pijąc chyba najdroższą w Nepalu herbatę.
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WOKOŁ ANNAPURNY



1. Tarnów w Himalajach -  widok z Ice Lake.
2 . W  stronę Kali Gandaki.
3. Nad High Base Camp. O d lewej: Robert Piechnik, Piotr Bis, Janusz Foszcz, Andrzej Piątek, Piotr Fido.
4 . Ekipa na de Tilicho Peak. Od lewej: Janusz Foszcz, Piotr Fido, Piotr Bis. Bogusia-*' Furtek,

.Andrzej Piątek, Robert Piechnik
5. Zeiscie z Thorung La.
6. Dhaulagiri i lodowiec...



Wychodzimy na zewnątrz. Na przełęczy gromadzi się coraz więcej 
ludzi. Wszyscy robią sobie zdjęcia przy symbolicznej tablicy, otoczonej 
przez setki modlitewnych flag. My też robimy sobie pamiątkowe fotogra
fie i rozpoczynamy zejście. Zmierzamy w stronę doliny rzeki Kali Gan- 
daki. Oddziela ona masyw Annapurny od masywu Dhaulagiri. Zmienia 
się też dystrykt. Jesteśmy w Mustangu i podążamy w stronę Muktinath 
(3800 m) — świętego miasta zarówno hindusów, jak i buddystów. Znajdu
ją się tutaj liczne świątynie wyznawców obydwu religii, a także ponad sto 
źródeł używanych do picia i rytualnych kąpieli. Mamy okazję zobaczyć, 
jak wierni „obmywają się z grzechów”. Mężczyźni myją całe ciało, kobiety 
przemywają tylko twarze. Wokół świątyń rosną liczne topole. Diametral
nie też zmienia się krajobraz. Tereny, przez które przechodzimy, są podob
ne do kamienistej pustyni. Góry przypominają wyglądem te z masywów 
Pakistanu, Afganistanu bądź Iranu.

W  pewnej chwili na horyzoncie pojawił się nam „biały trójkąt”. To 
Dhaulagiri -  najwyższy z widzianych dotychczas przez nas ośmiotysięcz- 
ników. Z chwilą dotarcia do Muktinath, wracamy poniekąd do „cywili
zacji”. Jej widocznym znakiem jest pierwsza od ośmiu dni ciepła kąpiel. 
Kolejnego dnia docieramy do Marphy (2665 m) -  miejscowości słynącej 
w Nepalu z licznych sadów jabłkowych i produkowanego z tych owo
ców alkoholu zwanego „Marpha Brandy”. Po drodze przechodzimy przez 
ogromne żwirowiska, będące rozlewiskami Kali Gandaki. Doliną rzeki 
od strony Jomosom wieją niemal zawsze bardzo silne wiatry. Uderzają 
w nasze twarze, utrudniając marsz. Sycimy oczy widokiem głównego 
wierzchołka Annapurny., Mamy przed sobą jej słynną północną ścianę. 
Pamiętamy, że sześćdziesiąt lat temu, wspinali się nią pierwsi zdobywcy 
góry (zarazem pierwsi w historii zdobywcy ośmiotysięcznika) -  Francuzi: 
Maurice Herzog i Louis Lachenal. Swój sukces okupili jednak amputacją 
odmrożonych palców rąk i nóg.

W  Marphie uczestniczymy w Święcie Tańca Lamy. Jest ono częścią 
obchodów pięciodniowego święta Tihar, drugiego pod względem ważno
ści święta religijnego w Nepalu. Mamy też możliwość degustacji niemal 
wszystkich tutejszych wyrobów jabłkowych, od suszonych owoców po
cząwszy, na owocowym destylacie skończywszy. Jesteśmy również świad
kami „jakobicia”. To dobitny znak, że zbliża się zima i Nepalczycy zaczy
nają gromadzić zapasy mięsa.

Z lodowca Dhaulagiri do Kathmandu
Następny nocleg organizujemy w Larjung (2550). Związane jest to z mody
fikacją planu trekkingu. Okazuje się bowiem, że z tej miejscowości można
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w kilka godzin dostać się w pobliże lodowca, schodzącego ze wschodnich 
stoków Dhaulagiri. Postanawiamy się tam udać kolejnego dnia. Tym ra
zem Mohan i Bishnu mają zostać z bagażami, a nam chce towarzyszyć 
Kumar. Tymczasem niespodziewanie mam problem zdrowotny. Dzień 
wcześniej, w czasie marszu, zostałem ukąszony w środkowy palec lewej 
ręki. Samego momentu ukąszenia nie czułem. Po pewnym czasie zobaczy
łem tylko na palcu małą plamkę zakrzepłej krwi. W nocy cała dłoń mocno 
mi spuchła. Rano wypijam rozpuszczalne wapno, smaruję dłoń altacetem 
i mimo bólu postanawiam nie rezygnować z wycieczki. Niewyraźna ścież
ka prowadzi przez las rododendronów. Kumar informuje nas, że rodo
dendron jest narodową rośliną Nepalu. Na nielicznych polanach, kiedyś 
użytkowanych zapewne jako pastwiska, spotykamy całe połacie konopii 
indyjskich. Ich krzewy są wyższe od nas. Nepalczycy traktują je jak chwa
sty. Przechodzimy przez duże zarośla bambusów. Po dwóch godzinach 
wydostajemy się nad strefę lasu i wkraczamy w królestwo wysokich su
chych traw. Żartujemy, że otoczenie przypominałoby bieszczadzkie poło
niny, gdyby nie fakt, że za naszymi plecami widzimy wznoszący się ponad 
doliną Kali Gandaki potężny masyw Nilgiri.

Po kolejnych trzech godzinach żmudnego podchodzenia dociera
my w pobliże lodowca. Widzimy przed sobą zwały ciemnoszarego lodu 
i wypływające spod nich potoki. Niestety, większą (górną) część lodowca 
skutecznie przysłoniły nam chmury. Spowiły również masyw Dhaulagiri. 
Natomiast w pozostałych kierunkach widoczność była znakomita. Nam 
jednak najbardziej zależało na kontemplacji Białej Góry (tak w języku 
polskim tłumaczy się nazwę Dhaulagiri). Dopiero w czasie zejścia natura 
okazała się łaskawsza, co parę minut odsłaniając na moment fragmenty 
zasłoniętego wcześniej królestwa lodu. Lepiej też się działo z moją ręką.

To była nasza ostatnia wysokogórska wycieczka. Od tej chwili 
trekkingowa marszruta wiodła nas wyłącznie w dół. Niebawem znowu 
dostaliśmy się w strefę roślinności tropikalnej. Cytryny, mandarynki, 
pomarańcze, banany, wszystko to znajdowało się na wyciągnięcie ręki. 
Trekking kończymy w miejscowości Tatopani (1190 m). Stamtąd busem 
przemieszczamy się do Beni — centrum administracyjnego dystryktu My- 
agdi. Tam przez zupełny przypadek nocujemy w „Yeti Hotel”. Dowiaduje
my się, że w tym samym hotelu wiosną 2009 roku przebywali uczestnicy 
polskiej wyprawy ratowników górskich na Dhaulagiri, zorganizowanej 
w 100-lecie TOPR-u. Wyprawy zakończonej zresztą przedwcześnie 
w związku z tragiczną śmiercią polskiego himalaisty Piotra Morawskiego, 
chcącego w tym samym czasie, w ramach polsko-słowackiej wyprawy, 
zdobyć wierzchołek Białej Góry.
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Kolejne dni poświęcimy na zwiedzanie Pokhary oraz Kathmandu. 
W  Pokharze wypożyczamy dwie łódki i pływamy po jeziorze Phewa. To 
drugie pod względem wielkości jezioro Nepalu. Zwiedzamy też położony 
na widokowym wzgórzu buddyjski Klasztor Światowego Pokoju. Dzięki 
temu mamy możliwość zobaczenia jednej z najwspanialszych himalajskich 
panoram: z Dhaulagiri i całym masywem Annapurna Himal, w którym 
najbardziej wyróżnia się strzelista sylweta Machhapuchhare, zwanej też 
inaczej Fish Taił (Rybi Ogon). Dla nas to taki himalajski Matterhorn.

W  Kathmandu żegnamy z żalem nepalskich przyjaciół. Bishnu 
i Mohan jadą do swoich rodzin, Kumar postanawia zostać naszym prze
wodnikiem po swoim mieście. Trzeba przyznać, że w tej roli czuje się 
znacznie lepiej. Zmienia też całkowicie swój wygląd. Ułożone na żelu 
włosy, śnieżnobiała koszula, wyprasowane spodnie i modne skórzane buty 
sprawiają, że zaczynamy podejrzewać, iż był to jego pierwszy, a zarazem 
ostatni udział w wyprawie trekkingowej. Razem oglądamy między inny
mi Bodhnath -  największą w Nepalu, liczącą około 500 lat stupę. Wraz 
z pięcioma otaczającymi ją klasztorami, stanowi ona centrum religijne 
i kulturalne buddystów w Nepalu. Zwiedzamy też Pashupatinath -  naj
bardziej czczone przez Nepalczyków miejsce tego kraju. Jego centralną 
część zajmuje pagoda (świątynia) poświęcona kultowi Sziwy. Przepływa
jąca obok święta rzeka Bagmati (dopływ Gangesu), wykorzystywana jest 
do wrzucania skremowanych szczątków.

Największe wrażenie zrobił na nas jednak Durbar Square (Plac Pała
cowy) w Patanie, dzielnicy Kathmandu. Na jego terenie wznosi się Pałac 
Królewski a także liczne świątynie, klasztory i posągi.

*

Naszą wyprawę wokół Annapurny zgodnie uznaliśmy za udaną. 
Nepalskie trzy tygodnie pozostawiły w nas niezapomniane wrażenia 
i odcisnęły niezatarte piętno krajoznawczych i wysokogórskich doznań. 
Szczęśliwie ominęły nas kłopoty zdrowotne i aklimatyzacyjne. Sprzyja
ły nam również warunki pogodowe. Do kraju powróciliśmy, co prawda, 
lżejsi o parę kilogramów, ale podczas takiej eskapady jest to przecież nie
uniknione.

Na całej trasie wędrówki pozostawialiśmy ślady Tarnowa w postaci 
naklejek umieszczanych w różnych miejscach. Wyprawa, której jednym 
z celów było nietypowe uczczenie 680 rocznicy lokacji miasta, objęta 
była patronatem prezydenta Tarnowa Ryszarda Ścigały. Finansowo by
liśmy wsparci przez Urząd Miasta Tarnowa oraz firmy WIALAN i CP 
TRADE. Naszym sponsorom cała szóstka uczestników wyprawy składa 
podziękowania.
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POD CHŁOPKIEM

Od góry:
Krzysztof Szymborski zakłada siatkę chroniącą przed 
lawinami kamieni, a Jan Chroboczek (w hełmie) 
mierzy promieniowanie.

Taternik pokazuje letnie (ciemne) i zimowe (białe) 
roczne warstwy lodu w  jaskini pod dnem Lodowca 
Pod Chłopkiem (1965 r).

Wnętrze jaskini pod Lodowcem Pod Chłopkiem  
w  odległości około 30  metrów od górnego wejścia. 
W iek lodu w  stropie około 10 0  lat.

W  jaskini pod Lodowcem Pod Chłopkiem (1965).

Młodzi taternicy na górze wykopu w  Lodowcu Pod 
Chłopkiem (1963  r.)

F o t o g r a f ie  z e  z b io r ó w  z . ja w o r o w s k ie g o



Z b i g n i e w  J a w o r o w s k i

Radioaktywność pod Chłopkiem

N a  najdalszym południu Polski, skały z trzech stron zamykają doli
nę ponad granatowym jeziorem, od północy tylko zostawiając bramę dla 
lasu sięgającego tu swych granic. Sto wieków temu nie było tu ani lustra 
wody, ani drzew i traw, a całą dolinę, od ścian turni do stóp gór, wy
pełniał z wolna płynący lodowiec. Mijały tysiąclecia, aura się zmieniła, 
nadeszła epoka ocieplenia, lód zniknął, pozostawiając po sobie sześćdzie- 
sięciometrowej wysokości przegrodę -  morenę czołową, która zamknęła 
spływ wód, tworząc Morskie Oko, jedno z najpiękniejszych jezior świata. 
Na tej morenie Towarzystwo Tatrzańskie postawiło w roku 1908 roku 
schronisko. W  różnych miejscach doliny lodowiec porzeźbił i wygładził 
skały — co dobrze znają geolodzy. Ale w samym środku granitowego krę
gu, wysoko, między zerwami Mięguszowieckich turni, zachował się inny 
jeszcze ślad pradawnych czasów: pół hektara lodu, wiszącego w stromych 
piargach, wprost pod Przełęczą pod Chłopkiem.

Ten mały lodowiec siedzi tam sobie od wieków poniekąd „nielegal
nie”, bo aż 300 metrów poniżej klimatycznej linii śniegu, która zgodnie 
z książkową wiedzą przebiega w Tatrach na wysokości 2300 -  2400 m 
n.p.m., czyli po samych czubkach Mięguszowieckich Szczytów. Z tego 
powodu przez lata całe uczeni i oblatani w piśmie taternicy nie chcieli 
uznać jego istnienia. Pamiętam, jak w 1962 roku nieżyjący już Czesław 
Łapiński, wspaniały wspinacz, od końca wojny gazda schroniska przy 
Morskim Oku, przysięgał mi „na ozaist”1, że w latach czterdziestych lodo
wiec znikł zupełnie i on na własne oczy widział na jego miejscu tylko ka
mienie. Nawet Wielka Encyklopedia Tatrzańska z roku 1990, imponujące 
dzieło Zofii i Witolda Paryskich, nazywa go „efemerycznym płatem śnie-

1 Stara przysięga używana powszechnie przez górali jeszcze po wojnie, prawdopodobnie 
grecki ślad (ho Dzeis = Zeus) migracji wołoskich.
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gu”2. A tymczasem niechcia
ny lodowiec znajduje się tam 
teraz i był może od zawsze. 
Wygląda z dala jak biały ptak 
z rozłożonymi skrzydłami, 
który przysiadł w mrocznym 
cieniu wielkich ścian. Ten cień 
zdecydował o jego istnieniu. 
Słońce zagląda tam latem jedy
nie wcześnie rano i nie zdąża 
stopić mas śniegu ubitego lawi
nami, co spadają z trzystume
trowej wysokości. Każdej zimy 
lawiny tworzą nową białą war
stwę, oddzieloną od poprzed
niej listwą ciemnego pyłu, osa
dzonego latem na powierzchni. 
W  roku 1959 zliczył te roczne 
warstwy młody geolog Szy
mon Wdowiak; było ich 126 

Aleksander Halpern w  szczelinie między Pośrednim (Wdowiak, 1961). Ciężar nara- 
Mięguszem a Lodowcem pod Chłopkiem, . , ,  .

przygotowujący się do zjazdu do górnego wylotu stających warstw prasuje smeg,
jaskini pod lodowcem (1968  r.) zmniejsza jego porowatość

i w końcu zamienia go w lód. 
Śnieg staje się lodem przy gęstości 0,78 g/cm3. Gęstość warstw pod Chłop
kiem dochodzi do 0,816 g/cm3. Najstarsza ma około 150 lat (część warstw 
znika w deszczowych latach), natomiast wiek moren tworzonych przez 
minilodowiec sięga tysięcy lat. Badania radarowe z roku 2003 wskazują, 
że obecny kształt lodowca powstał po Małej Epoce Lodowej (lata 1350- 
1860) (Gądek i Kotyrba, 2003). Natomiast stare moreny mówią, że lodo
wiec nad Morskim Okiem musiał być kiedyś znacznie większy i schodził 
kilkadziesiąt metrów niżej niż dzisiaj. Najbardziej wytopił się w czasie 
holoceńskiego optimum klimatycznego, cztery do ośmiu tysięcy lat temu.

2 W  artykule o nazewnictwie tatrzańskim Tomasz Borucki („Wierchy”, 2002) przyzna
jąc, że obiekt pod Przełęczą pod Chłopkiem jest już w pełni formą glacjalną, proponuje 
dla Tatr staropolską nazwę lodowca „lodnik” (analog rosyjskiego „lednik”). Nie jest to 
potrzebne. „Lodnik” nie był w staropolszczyźnie zarezerwowany dla małego lodowca, 
którym mógłby być „lodniczek”, ale nie był. Nad Morskim Okiem znajduje się zwy
czajny mały lodowiec, taki jakich wiele jest w Arktyce i w górach wysokich na obu
półkulach. Zamiast „mały lodowiec” używamy czasem zdrobnienia „lodowczyk”. Nie 
twórzmy bytów bez potrzeby.
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Może nawet zniknął całkiem 
w owej błogosławionej epo
ce, o kilka stopni Celsjusza 
cieplejszej niż współczesna, 
gdy rozwinęło się rolnictwo 
i zaczęły powstawać najwięk
sze cywilizacje starożytności.
Potem wrócił na swe miejsce, 
kiedy znów zrobiło się zim
niej.

W  młodych latach wiele 
razy przechodziłem tym lo
dowcem w drodze do ścian 
Mięguszowieckich szczytów.
Wspinając się zimą widywa
łem lecące z nich z hukiem 
lawiny śniegu. Chyba w 1953 
roku, stojąc na kilkucenty
metrowym stopieńku ponad 
dwustumetrowym pionem, 
znalazłem się w środku jednej 
z nich. Ocalałem dzięki ma
łemu okapowi skały, pod któ
rym wtuliłem się do granitu, a za mną tony śniegu, kamienie i strumień wy
topionej tarciem wody, pędziły w dół na lodowiec, łagodnie tylko muskając 
mi plecy. Ale bliżej zapoznałem się z nim dopiero w latem 1961 roku, gdy 
świat przeżywał apogeum szaleńczego wyścigu zbrojeń atomowych; na poli
gonach jądrowych przeprowadzono najwięcej wybuchów, wiatry rozniosły 
radioaktywny pył nad całym światem, skażając wszystko, co żyje na lądzie 
i w głębi oceanu, a w kościach naszych i naszych dzieci gromadził się ra
dioaktywny stront-90.

Z pewnym zapałem zająłem się owym strontem a także innymi ra
dioizotopami, ponieważ kraj nasz był jednym z najbardziej narażonych 
na atak bronią jądrową. Niektóre manewry sił zbrojnych obu paktów, at
lantyckiego i warszawskiego, wskazywały, że pierwsze odstraszające ude
rzenia jądrowe wcale nie muszą paść na miasta sowieckie czy amerykań
skie, lecz może na Warszawę, Poznań i Łódź. Od roku 1958 -  najpierw 
w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku, w Centralnym Laboratorium 
Ochrony Radiologicznej (CLOR) i IMGW w Warszawie i w Gdyni, 
w Katedrze Fizyki AGH w Krakowie, a potem w stu kilkudziesięciu pla
cówkach nadzorowanego przez CLOR krajowego systemu monitoringu

Aleksander Halpern na górnej krawędzi lodowca 
pod Chłopkiem. Powrót z próbami lodu (1968)
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— mierzono systematycznie opad promieniotwórczy. Wybuchy jądrowe 
prowadzono w atmosferze aż do roku 1980, ale najwięcej radioaktywnych 
pyłów spadło na ziemię w 1963 roku. Łącznie wprowadzono do atmosfe
ry prawie 17 milionów curie strontu-90 oraz 6 milionów curie węgla-14. 
W  owym czasie wszyscy najwięcej bali się strontu-90, który gromadząc 
się w kościach miał wywołać epidemię białaczek i nowotworów kości. 
Natomiast węgiel-14, niszcząc DNA, groził chorobami dziedzicznymi 
i degeneracją niezliczonych przyszłych pokoleń. Dziś wiemy, że lęki te 
były przesadne. Okazało się również, że nawet u potomstwa tych, co prze
żyli wybuchy w Hiroszimie i Nagasaki nie stwierdzono żadnych zaburzeń 
genetycznych, a dawka promieniowania bliska naturalnej zmniejsza czę
stość białaczek i innych chorób.

Już wtedy oba te zagrożenia nie wydawały mi się prawdopodobne. 
Zajmowałem się bowiem także naturalnym promieniowaniem i widzia
łem, że od Matki Natury stale dostajemy znacznie wyższą dawkę radiacji 
(2,5 mSWrok), niż od spadających na nas pyłów z broni jądrowej (0,1 mSv 
w r. 1963). Szczególnie interesował mnie wówczas naturalny ołów-210, 
pochodzący z rodziny uranowej. Ołowiu tego jest pełno w powietrzu, 
wodzie i w naszych kościach, pochodzi bowiem z rozpadu radonu, szla
chetnego gazu emitowanego do powietrza przez glebę, skały i wszystko, 
co nas otacza. Co roku przedostaje się do atmosfery globu 600 tysięcy 
curie ołowiu-210. Problem polega na tym, że ołów-210 ma wprawdzie 
bardzo słabe promieniowanie beta i gamma, ale w kościach ludzi rozpada 
się do polonu-210, który emituje cząstki alfa o wielkiej energii efektywnej 
(tj. uwzględniającej skutki biologiczne), 250 razy większej niż energia pro
mieniowania strontu-90.

W  owych latach, w wodzie deszczowej i pyle zbieranym z powietrza 
w Świerku i Warszawie rutynowo oznaczaliśmy stront-90 i cez-137. W 
roku 1962, w którym przeprowadzono najwięcej prób jądrowych w atmo
sferze (prawie 40% wszystkiego, co wystrzelano od 1945 do 1980), zaczę
liśmy oznaczać także ołów-210 i zwyczajny ołów trwały. Wtedy okazało 
się, że każdej podwyższonej koncentracji cezu-137 w opadach i powietrzu 
towarzyszy zwiększona ilość radioaktywnego ołowiu-210. Włosy stanęły 
mi na głowie: czyżby ołów-210, setki razy groźniejszy od strontu-90 był 
produkowany w wybuchach jądrowych? Milczała o tym prasa naukowa.

Pomyślałem, że może jest to tylko przypadek, który zdarzył się 1962 
roku i tylko w Warszawie i Świerku. Aby to wyjaśnić należało zbadać 
opady z lat 1958, 1957 i 1954, w których również prowadzano potężne 
eksplozje jądrowe. Okazało się jednak, że z tych lat nie zachowały się
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w Polsce żadne próby opadu promieniotwórczego, ani filtry powietrza ani 
pył zbierany w deszczomierzach i na specjalnych tacach.

Wtedy przyszło mi do głowy, że roczne warstwy lodu, które widywa
łem na maleńkim lodowcu nad Morskim Okiem, są naturalnym muzeum 
przechowującym opady atmosferyczne wraz z zawartymi w nich pyłami 
z dawnych lat, a wszystkie lodowce górskie i polarne są historycznymi 
księgami skażeń atmosfery. W  „Biuletynie Geologicznym UW ” znala
złem publikację magistra Wdowiaka i z niej dowiedziałem się, że dolne 
warstwy lodu pod Przełęczą pod Chłopkiem mogą pochodzić aż z czasów 
napoleońskich.

W  lipcu 1963 zebrałem potrzebny sprzęt i pojechałem do Morskie
go Oka. Z szybu wykopanego w szczycie lodowca oraz z sufitu jaskini 
pod jego dnem, pobrałem 12 dziesięciokilogramowych prób lodu, z któ
rych najstarsze były z lat czterdziestych. W  szczelinie między cielskiem 
lodowca a pionową ścianą Pośredniego Mięguszowieckiego Szczytu, ze 
Zbigniewem Skoczylasem, moim taternickim przyjacielem, topiliśmy ten 
lód w stalowych naczyniach, oddzielnych dla każdej próby, a stopioną 
wodę wlewaliśmy do butli polietylenowych. Oznaczenie w niej zawarto
ści cezu-137 i ołowiu-210 zajęło mi w Świerku kilka miesięcy. Gdy pod 
koniec listopada zebrałem wszystkie wyniki, okazało się, że zawartość 
obu tych nuklidów była w próbach ponad dziesięciokrotnie niższa aniżeli 
w opadzie zbieranym w Warszawie. Topiąc lód utraciliśmy wszystkie pyły, 
które osadziły się na ściankach stalowych naczyń, a do butli polietyle
nowych przelaliśmy tylko czystą wodę. W ten sposób odkryliśmy coś, 
z czym potem stykaliśmy się na 15. innych lodowcach -  na Spitsbergenie, 
w Norwegii, na Alasce, w Alpach, Himalajach, Ruwenzori w Afryce, w An
dach Peruwiańskich i na Antarktydzie -  które zbadaliśmy w latach 1972- 
1980. Był to największy, nie powtórzony dotąd, program badania skażeń 
lodowców przeprowadzony przez jeden instytut (Centralne Laboratorium 
Ochrony Radiologicznej). Wykryliśmy wtedy, że w lodzie i śniegu od 
50 do 100% izotopów radioaktywnych i metali ciężkich zawarte było 
w czarnym, tłustym lodowcowym pyle, który przywierał do wszystkich 
naczyń. Po tej nauczce zawsze zbieraliśmy dokładnie cały czarny osad, 
przylepiający się do ścian pojemników i kolumn jonitowych. Jednak inni 
badacze lodów zwykle nie zwracali na to uwagi i publikowali zaniżone 
wyniki. Na ich podstawie wyciągnęli wniosek, że poziom ołowiu we 
współczesnej atmosferze jest 500 razy wyższy niż w czasach przedprze- 
mysłowych. To stało się przyczyną wprowadzenia benzyny bezołowiowej. 
Gdyby analizowali ten pył, to by się przekonali (tak, jak wykryły to nasze 
wyprawy lodowcowe), że przed rokiem 1900 strumień ołowiu do atmo
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sfery globu był nieco wyższy niż w XX wieku (bo dawniej większa była 
aktywnos'ć wulkanów), a człowiek do tego strumienia ołowiu dodaje za
ledwie 7%.

Jednakże wtedy, w listopadzie 1963, byłem zrozpaczony -  cała na
sza praca poszła na marne. Zadzwoniłem do Cześka Łapińskiego, pytając 
o pogodę nad Morskim Okiem. Było już po pierwszych opadach śnie
gu, jednak przez dużą lornetę ciągle jeszcze widoczny był nasz wykop 
w szczycie lodowca. Na drugi dzień wcześnie rano wyjechałem do Mor
skiego Oka ze świeżo upieczonym fizykiem Jankiem Chroboczkiem, 
moim siostrzeńcem. Przyjechaliśmy o drugiej popołudniu i w padającym 
śniegu wyruszyliśmy na lodowiec. Już po ciemku doszliśmy do wykopa
nego w lecie szybu i w świetle latarek pobraliśmy tylko cztery próby lodu 
wprost do polietylenowych butli. Lód był z lat 1952, 1956, 1958 i 1959. 
Do schroniska wróciliśmy koło godziny czwartej rano, a wieczorem by
liśmy już w Warszawie. W  Świerku lód przesypałem do wielkich zlewek 
ze szkła pyreksowego, butle porozcinałem i z ich ścian zebrałem wszystek 
pył. Po odparowaniu wody, osad i pył rozpuściliśmy w kwasach. Wtedy 
otrzymałem następujące wyniki:

Rok
Opad strontu-90 na półkuli 
północnej (tysiące curie)

0łów-210 
(picocurie/kg lodu)

Cez-137 
(picocurie/kg lodu)

1952 135 2,1 9,0

1954 351 2,4 4,7

1958 630 9,0 16,3

1959 1051 23,1 24,5

Był już początek grudnia. Szybko napisałem krótka pracę, którą 
„NUKLEONIKA” zdążyła opublikować w grudniowym numerze 1963 
roku. Była to pierwsza na świecie publikacja na temat skażeń lodowców 
radioizotopami.

W  ciągu następnych kilku lat chodziłem na lodowiec Pod Chłop
kiem (a także do Jaskini Lodowej w Ciemniaku) z fizykami i chemikami: 
Janem Chroboczkiem, Krzysztofem Szymborskim, Aleksandrem Hal- 
pernem, Jerzym Honowskim, Zenonem Węgrzynowiczem, Maciejem 
Kuczyńskim oraz z kilkoma innymi taternikami, pobierając próby lodu 
do bardziej szczegółowych badań. Najstarsze pochodziły z roku 1861.
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W 1966 roku w większym artykule napisałem w „Naturę” o ołowiu-210 
i podałem reakcję jądrową, która mogłaby prowadzić do jego produkcji w 
wybuchach jądrowych. Po latach wykryłem, że była to fałszywa ścieżka 
-  producenci bomb oczywiście o tym wiedzieli, lecz siedzieli cicho. Jeden 
z nich był recenzentem innej mojej pracy dla „Naturę” i napisał, że nie 
może ani zaprzeczyć ani potwierdzić tej produkcji, gdyż cokolwiek by po
wiedział, ujawniałby tajemnicę wojskową. Dopiero w latach osiemdziesią
tych wykryłem, że radioaktywny ołów nie był wytwarzany w wybuchach 
jądrowych, lecz tylko przez nie rozpraszany w atmosferze. Wprowadzano 
go bowiem do bomb jako część składową neutronowego zapalnika.

Ten wątek bombowy okazał się mniej ciekawy niż metale ciężkie. 
W  roku 1968 opublikowałem w „Naturę” pierwsze na świecie wyniki 
oznaczeń ołowiu zwykłego w lodzie lodowcowym. W  próbach z roku 
1880 było go szesnaście razy mniej, niż w 1966. Później okazało się, że 
był to tylko polski fenomen, spowodowany autami dojeżdżającymi do 
Morskiego Oka i lokalnym przemysłem na Słowacji; na żadnym innym 
lodowcu nie zauważyliśmy wzrostu ołowiu we współczesnym lodzie. Naj
wyższe stężenia znaleźliśmy nie w Europie, lecz na bezludziach Afryki 
i w Andach. Ale wtedy pomyślałem, że podobny wzrost mógł nastąpić 
wśród ludności Polski, żyjącej w mniej czystych rejonach niż Morskie 
Oko. Najwięcej ołowiu gromadzi się w kościach. Zwróciłem się do pry
masa Stefana Wyszyńskiego z prośbą o zezwolenie na zbadanie kości na
szych przodków pochowanych w polskich kościołach i klasztorach. Bez 
żadnych trudności otrzymałem odpowiedni glejt (w latach osiemdziesią
tych we Francji mniej światli trzej najwyżsi dostojnicy kościoła — arcybi
skup Marsylii kardynał Roger Etchegaray, Lyonu kardynał Albert Deco- 
urtray i Paryża Aaron Jean-Marie Lustiger, nie byli dla mnie tak łaskawi 
i w swych listach przyrównali mnie do kanibalów) i zebrałem kości ludzi 
żyjących w Polsce w ciągu ubiegłych 1800 lat. Najstarsze należały do kil
kunastu mieszkańców jaskini w Kroczycach koło Zawiercia -  znalazłem 
w nich 2 mikrogramy (pg) ołowiu na gram kości. W  klasztorze benedyk
tyńskim w Tyńcu, opat który żył w XI wieku, miał w kościach ołowiu 
92 [ig/g, a mnich z XIII wieku 318 pg/g. Aż do roku 1838 ludzie chowani 
w Krakowie, w Kościele Mariackim, klasztorze reformatów i w klasztorze 
kamedułów na Bielanach mieli w kościach zawartość ołowiu sięgającą do 
ponad 100 pg/g.

Dopiero w XX wieku poziom ołowiu u ludności Polski zbliżył się 
ponownie do poziomu prehistorycznego, sięgając średnio około 4 pg/g. 
Dawni ludzie ciężko skażali się ołowiem przez brak higieny odżywiania 
~ jedli z naczyń cynowych, które zawierały do 20% ołowiu. Współczesny 
przemysł uwolnił nas od tej plagi. Podobne stężenia ołowiu znalazłem we
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Francji (ominąłem jakoś kościelnych dostojników) w kościach z ubiegłych 
5000 lat. W  kościach 38 ludzi pochowanych w Katedrze Notre Dame 
w Paryżu w latach około 1400—1600 poziom ołowiu sięgał do 280 p/g 
-  16 razy wyżej niż u 35 osób zmarłych tam w roku 1984. Polskie wyniki 
opublikowałem w roku 1968 w „Naturę”. Była to pierwsza praca przed
stawiająca historyczne zmiany skażenia ołowiem ludzkich kości. W  moje 
ślady, w latach siedemdziesiątych i następnych poszli inni badacze w wielu 
krajach, uzyskując podobne wyniki.

A wszystko zaczęło się na minilodowcu w Tatrach, który podobno 
nie istnieje.

Literatura:
Gądek, B. i Kotyrba, A., 2003. Struktura wewnętrzna lodowczyka Mięguszowieckiego 

(Tatry) w świetle wyników badań georadarowych. „Przegląd Geologiczny”, 51(12):
1044-1047.

Wdowiak, S., 1961. Współczesny lodowiec karowy w Wielkim Kotle Mięguszowieckim 
nad Morskim Okiem w Tatrach. „Biuletyn Geologiczny U W ”, 1: 87-92.

Dla kontrastu: pobór prób lodu w  jaskini w  Lodowcu Cherku, Langtang, 
Himalaje, Nepal, wysokość 53 5 0  m. Na pierwszym planie Krzysztof 

Cielecki (fot. J. Słupski 1973  r.)
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DZIEDZICTWO

Drzeworyt, W. Gerson, 1865



Ferdynand Goetel

Zachód w górach

Cicho. . .  dzień kona... na chmurnym rydwanie 
Niosą w milczeniu płomienne cheruby 
Słońce w dal wieczną — posiniały granie,
Półmrok błękitny %awlókł śnieżne czuby,
Ponad przepaście urwiste, bezdenne...
W ciszy schyliły się szczyty głowy senne.

Tylko szczyt jeden nad wszystkie ogromny 
Wsparł się na śpiących ramiony skalnymi.
W niknące słońce wpatrzył się niezłomny,
... Rozpromieniony blaskami krwawymi 
Rósł i potężniał w ogromie bez końca 
I wieścił światu zmartwychwstanie słońca.

[Wiersz z archiwum rodziny pisarza, opublikowany 
w: Walery Goetel, Tatry. Wydawnictwo LTW 2009]

Ferdynand Goetel (1890-1960) -  pisarz, publicysta, taternik, autor kultowej książ
ki Tatry (1953), redaktor naczelny „Przeglądu Sportowego” i „Kuriera Porannego”. 
Z ramienia PCK uczestniczył w niemieckiej misji odkrycia mordu katyńskiego na ofi
cerach Wojska Polskiego, za co był poszukiwany przez NKWD. Ukrywał się za granicą, 
do kraju nie powrócił. W  PRL-u jego twórczość pisarska objęta była zakazem druku, 
a książki wycofane z bibliotek.
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Z b i g n i e w  Fa ł t y n o w i c z

Dwór w Urdominie

.^ Jiem al połowę swego życia Stanisław Witkiewicz (1851-1915) spędził 
w Zakopanem. Po raz pierwszy do stolicy polskich Tatr ten wybitny ma
larz, krytyk i teoretyk sztuki przyjechał w lutym 1886 roku, aby pod
leczyć chore płuca. Do Warszawy, gdzie wówczas mieszkał i pracował, 
powrócił zauroczony górami i ludem Podhala. Odwiedzał więc to miejsce 
już każdego następnego roku; w 1890 -  przeprowadził się z rodziną do 
Zakopanego na stałe. 15 września 1915 roku, żegnany powszechnym ża
lem zakopiańskiej społeczności, spoczął na Pęksowym Brzyzku.

W  zakopiańską przestrzeń Stanisław Witkiewicz wpisany jest naj
mocniej. Ale przecież zanim ów wysokogórski pejzaż go zainteresował 
i wnet niemal bez reszty nim zawładnął, nosił w sobie pamięć krainy zgoła 
innej.

W  liście wysłanym 20 września 1904 roku z Zakopanego do syna, 
Stanisława Ignacego, napisał: „Czas, w którym dawniej, kiedy byłem Fa- 
rysem, najlepiej lubiłem iść w las. Zgrabiałymi rękami zaniecić ogienek 
i wdychać piękny zapach jesieni i dymku wijącego się między pnie sosno
we. Urdominy żałuję, myśląc o Tobie. Co to za raj był pejzażowy. Szkoda, 
że Ciebie tam nie było”1.

Jakie to miejsce o dźwięcznej nazwie Urdomina -  Stanisław Wit
kiewicz wymienia, po którego utracie ogarnia uczucie smutku? Jakiż to 
romantyczny okres ze swego życia przywołuje w tym wspomnieniu?

1 Stanisław Witkiewicz: Listy do syna. Oprać. Bożna Danek-Wojnowska i Anna Micińska. 
Warszawa 1969 s. 201-202 .
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Aleksander Połujański w latach pięćdziesiątych dziewiętnastego stu
lecia w swoich Wędrówkach p o  gubern i augustowskiej w  celu naukowym 
odbytych, wydanych w 1859 roku, odnotowuje: „Od wsi Jegliniec posu
nąwszy się ku północno-zachodowi o mil trzy przeszło, na trakcie pro
wadzącym z miejscowos'ci Łoździeje do Kalwarii, widzimy wieś kościelną 
Urdomin, należącą do p. jenerałowej Sucharzewskiej, dawniej w powiecie 
grodzieńskim, dziś w kalwaryjskim położoną”2.

Generałowa Sucharzewska, wdowa po generale z 1831 roku, była 
szwagierką (siostrą męża) Elwiry Witkiewicz z Szemiothów (1820-1885?), 
matki Stanisława Witkiewicza. Po powrocie z zesłania w 1868 roku Wit
kiewiczowie — po krótkim pobycie w Petersburgu, Warszawie i na wsi 
w Łowickiem -  sprowadzili się najprawdopodobniej wiosną 1869 roku 
do Urdominy. Przyjazd do tego majątku tak wspomina Maria Witkie- 
wiczówna (1853-1940) — siostra Stanisława: „Ciotkę zastaliśmy chorą, 
w okolicy panował tyfus. My wszyscy ulegliśmy chorobie, prócz Matki
1 Stasia. Ciotka umarła zostawiając testament napisany już w 1851 r[oku], 
w którym Urdominę Matce naszej zapisała, obciążając majątek dużymi 
legatami”3.

Tak rozpoczął się pobyt na Suwalszczyźnie rodziny Witkiewiczów, 
dla której w latach 1869-1873 Urdomina była prawdziwym gniazdem, 
„gdzie mogliśmy wszyscy -  jak wspominała Maria Witkiewiczówna -  po 
latach wygnania, wypocząć”. Owi wszyscy to: matka Elwira Witkiewiczo- 
wa z córkami Elwirą (1840—1930), Marią (1850—1940) i Anielką (1854— 
1919), a także synami Janem (1846-1920) i Wiktorem (1842-1903) oraz 
Ignacym (1848-1940) i -  najbardziej nas interesującym -  Stanisławem 
(1851-1915), którzy „zjeżdżali też na całe wakacje i święta”.

„Urdomina była cudna -  pisze Maria Witkiewiczówna -  dwór stary 
po książętach Massalskich, wspaniały park, ogród pełen drzew owoco
wych i krzewów, i kwiecia wydał się nam rajem (...). Stary dom o grubych 
murach, łamanym dachu, o pokojach dużych, pięknie umeblowanych 
stylem empire; salon miał śliczne al fresco, malowane przez Smuglewi- 
cza ściany, w stołowym pokoju olbrzymi komin, a wszystkie inne pokoje 
dobrze rozlokowane. (...) Ale nade wszystko cudowny był park, aleje kasz
tanowe, morwy, orzechy włoskie; można było godzinami spacerować, nie

2 Aleksander Połujański: Wędrówki p o  gu b ern i augustowskiej w  cela ch  naukowych odbyte. 
Warszawa 1859 s. 147. Dobra Urdomina ok. 1569 roku zostały nadane Herhoremu 
Massalskimu, dzierżawcy perstuńskiemu i berżnickiemu. Zob. Jerzy Wis'niewski: Dzie
j e  osadn ictw a w  p ow ie c ie  sejneńskim  o d  XVdo XIX wieku. W: M ateriały do  dz iejów  z iem i 
sejneńskiej. Prac. zb. pod red. J. Antoniewicza. Białystok 1963 s. 63.

3 Maria Witkiewiczówna: W spomnienia o Stanisławie Witkiewiczu. Warszawa 1936 
s. 42.
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Stanisław Witkiewicz: D wór w  U rdom inie, 1873, ol., pl„ 26 x 39,5 
asność prywatna). Reprodukcja dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Poznaniu

Dwór w Urdominie — stan z 2007 roku. Fot. Jerzy Brzozowski





wracając na to samo miejsce. Pejzaż nie był najpiękniejszy, ale urozmai
cało go duże jezioro i lasy. Tuż przy dworze stał duży kościół parafialny 
i plebania piękna, no i nieodłączna na polskiej wsi, pamiętająca dawne 
lata, karczma”4.

Stanisław Witkiewicz, jak wspomniano, nie przebywał w Urdomi- 
nie stale. Był bowiem w owym „urdomińskim” okresie najpierw uczniem 
Akademii Cesarskiej Sztuk Pięknych w Petersburgu (1868—1870), następ
nie zaś -  od późnej jesieni 1871 roku -  studentem Królewskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w Monachium (do 1873). Ta droga edukacji była wy
borem w pełni świadomym, chociaż podyktowana także wydarzeniami 
historycznymi — powstaniem, trzyletnim pobytem wraz z rodzicami na 
zesłaniu w Tomsku -  które uniemożliwiły normalny przebieg nauki. Ale 
wypadki te przyspieszały też procesy dojrzewania, refleksji historycznej, 
a także wyzwalały takie cechy, jak umiejętność zdobywania własną, sa
modzielną pracą pozycji w świecie. Rzeczywiście, młody adept sztuki za
równo w uczelni petersburskiej, jak i monachijskiej w pełni oddawał się 
studiowaniu — dnie „od 9 rano do 10 wieczór spędzał w gmachu uczelni”, 
długie godziny przesiadywał w galeriach, nieustannie pogrążał się w książ
kach. „Malowanie, muzea, lektura, dyskusje -  oto była witkiewiczowska 
akademia -  stwierdza Maria Olszaniecka, badaczka życia i twórczości 
Stanisława Witkiewicza. -  Sam dobierał sobie preceptorów, sam kierował 
swoja edukacją malarską i sam wyznaczał sobie lektury. Nawyk samouka 
znowu wziął górę nad rygorami systemu szkolnego. (...) [Obie uczelnie] 
zaszczepiły w nim upartą awersję do szkół jako zakładów wychowawczych 
dla ludzi sztuki oraz nigdy niczym niezachwiane przekonanie, że »jedyną 
nauką jest bezpośrednie zetknięcie się i porozumienie z naturą, że wszę
dzie tam, gdzie jest światło i życie, wszędzie tam są zasadnicze środki 
kształcenia się w sztuce«”5.

Inspiracji do ówczesnych przeżyć i przemyśleń młodego artysty za
równo w sprawach sztuki, jak i dotyczących zagadnień społecznych do
starczały pobyty w Urdominie w czasie wolnym od nauki, najczęściej 
w okresach letnich. Tak owe pobyty Stanisława na Suwalszczyźnie wspo
minała jego siostra: „Poza malarstwem oddawał się rozmyślaniom, po
trzebował samotności, zaszywał się w gąszcz leśną (...). Zbliżył się też do 
ludu, gwarzył z babami, interesował się ich codziennym bytem, rozwijał 
się w nim coraz większy altruizm, coraz mniej dbał o siebie. Rozpoczął 
jakieś umartwienia; nie jadał smacznych potraw, nie chciał ubierać się po 
pańsku; długie buty, kurtka czy bluza, duży kapelusz, peleryna do tego

4 Tamże, s. 42-43 .
Maria Olszaniecka: Szkolne p eregryna cje Stanisława Witkiewicza. „Miesięcznik Litera
cki” 1968 nr 1 s.
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stanowiły raz na zawsze ustalony przyodziewek. Już wtedy z tą oryginal
nością, samotnością nie było można walczyć. Dobry, łagodny, prawdziwie 
anielski, był nieubłagany, gdy chodziło o to, kiedy chciano podciągnąć go 
pod szablon”. „W Urdominie, w tym pięknym otoczeniu -  konkludowa
ła Maria Witkiewiczówna — zadeklarował się kierunek malarstwa Stasia, 
który nie będąc dotąd w bliskim kontakcie z przyrodą szukał przedtem 
w swojej głowie tematu do obrazów. Sztuka malarska wydawała się dlań 
środkiem do wypowiadania swoich poglądów społecznych, idei narodo
wych, ale zetknięcie się z piękną przyrodą, z ludem o charakterystycznych 
typach i strojach, z końmi, które tak później lubił studiować, wskazało 
mu inne drogi, inne pojęcia o zadaniu malarza. Zrozumiał, że sztuki nie 
można naginać do głoszenia swoich tendencji”6. W  Urdominie „przecho
dził głębokie przeżycia duchowe” -  podkreślał Kazimierz Kosiński, jeden 
z pierwszych biografów Stanisława Witkiewicza, pisząc o tym okresie jego 
życia, że był to „czas jego narastania do ideału, czas posłuchu dla nakazów 
duszy, wypełnionej przez miłość, duszy, karmiącej się ponadto pięknem 
widzialnej natury (...)”7.

Niezwykły „urdomiński” portret brata nakreśliła jednak Ma
ria Witkiewiczówna w rękopisie pn. Przyczynki dla biografa piszącego
0 Stanisławie Witkiewiczu, przechowywanym w Muzeum Tatrzańskim 
im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem: „Piękny to kraj ta połać 
Suwalszczyzny, gdzie ów odziedziczony majątek [Urdomina] się znajdo
wał. (...) Cóż za rozkosz dla budzącego się artysty, który do domu Matki 
na każde święta i wakacje ściągał z Petersburga, później z Monachium
1 Warszawy. W  Urdominie porobił tysiące przepięknych studiów koni, 
ludzi, pejzażów, kościołów, wnętrz domów, malował nawet obrazy do 
kościoła urdomińskiego. Tutaj nabrał zamiłowania do samotności, do 
włóczenia się po drogach, do zaszywania się dniami całymi w lesie, do 
obcowania z ludem, do świadczenia im różnych usług, do oświecania ich. 
Rozmawiał z niemi po litewsku, przekręcając okropnie, ale oni się śmieli, 
pozdrawiali (...). Spotkana baba niosąca wodę mogła być pewną, że jej 
odbierze wiadra i zaniesie do chaty, a kiedy go chciała litewskim zwycza
jem w rękę całować on ku jej zawstydzeniu brał w objęcia, choć była stara 
i brzydka, i całował jej obie ręce. Rodzina rozpaczała, że Stach w tego 
rodzaju życiu dziczeje, że nie w porę zjawia się na obiad, że cały dzień nosi 
wysokie buty (...), że nie lubi sąsiedzkich zebrań, że ma wstręt do wszel
kiego filisterstwa itd. Jedna Matka tylko w obronie Stacha staje, bo sama 
w swym sercu nosi demokratyczne przekonanie i nie znosi wszelkiego 
krępowania swobody (...). I dlatego, mając taką obronę i swoją niezłomną

6 Maria Witkiewiczówna: W spomnienia..., s. 43-44 .
7 Kazimierz Kosiński: Stanisław Witkiewicz. Warszawa 1928 s. 21.
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wolę, nie ustępuje, jest tym oryginałem, jak go ludzie nazywają, i co szło 
za nim przez całe życie, a to była walka o swoją indywidualność, a trzeba 
to powiedzieć, że umiał walczyć o swoje cenne ja. Nikt nad nim nie prze
wodził i nie miał wpływu. A nie był to upór litewski ani zaciętość -  wolę 
swoją przeprowadzał bez walk, bez nakazu, będąc miękkim jak wosk 
w rzeczach mniejszej wagi, gdzie nie chodziło o ustępstwo od zasad swo
ich, ale w zdaniach zasadach nie ustępował i był niezłomnym”8.

O silnym przywiązaniu Stanisława Witkiewicza do Urdominy 
świadczy fragment listu do rodziny, który napisał 13 sierpnia 1872 roku 
z Monachium: „Mieliśmy tutaj okropne upały, w czasie których połowa 
mojej istoty ulotniła się w powietrze i może z deszczem spadła na urdo- 
mińskie pola. Siostrzyczki, jeśli macie czarodziejską moc, to postarajcie 
się zakląć tego Stasia, który tam w kropli rosy drży na listku, a złówcie 
myśl moją, która ciągle przy Was się błąka, a będziecie mnie mieli chociaż 
w połowie. Najdroższa Mateczko! Czyż na chwilę możecie wątpić, że do 
Was tęsknię, ale jechać nie mogę. Całe lato zupełnie nie było mnie miłe 
ani przyjemne, bo było bez was, a teraz tak mi już zbrzydło, że z prawdzi
wą radością powitałem czarne jesienne chmury i świst zimnego wiatru, 
który tak mile szumiał między konarami urdomińskiego ogrodu”9.

Przywiązanie do Urdominy zyskało też materialny wyraz w postaci 
obrazów i rysunków. Wczesny dorobek malarski Stanisława Witkiewicza 
to właśnie płótna i szkice powstałe podczas pobytów w tym majątku. 
Pozwalają one także określić daty pobytu ich autora na Suwalszczyźnie. 
Pierwsze z zachowanych obrazów powstały w czasie wakacji w Urdomi
nie w 1873 roku i przedstawiają Dwór w Urdominie i Oficynę w Urdo
minie10. „Ich cechą charakterystyczną -  stwierdzała Maria Olszaniecka 
-  jest swobodna kompozycja, przypadkowe wykadrowanie części dworu 
i części oficyny, jak gdyby mimochodem spostrzeżono obie budowle. 
Typowy polski dwór, tonący w krzewach i kwiatach, widziany z per
spektywy bocznej alejki, został odtworzony w jednym momencie jego 
trwania, w oświetleniu właściwym dla danej pory dnia. Ostre światło 
południowego słońca, nasycające biel ścian dworu oraz kolory kwia
tów i gracowaną ścieżkę, jest silnie skontrastowane z cieniem drzew, zaś 
oświetlony fragment oficyny ze stojącym na dróżce między trawnikami 
psem, wyodrębnia się z ciemnego tła gęsto zadrzewionego parku. Poja

8 Maria Witkiewiczówna: Przyczynki dla biografa p iszącego o Stanisławie W itkiewiczu, 
rkps, s. 17 -18 . Zbiory Muzeum Tatrzańskiego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Za
kopanem.

Cyt. za M. Olszaniecka: Szkolne p eregryna cje ..., s. 114.
Dwór w  Urdominie, 1873, ol. pł., 26 x 39,5, wł. prywatna; Oficyna w  Urdominie, 1873, 
°1- pł., 39 x 32., wł. Muzeum Podlaskie w Białymstoku.
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wia się więc malarski problem światłocienia, który krytyk będzie wielo
krotnie w swych artykułach rozważał”11. Tematem rysunków i szkiców 
są najczęściej zabudowania dworskie i gospodarskie, fragmenty wiejskie
go krajobrazu, narzędzia do prac polowych, konie, wieśniacy, sceny oby
czajowe12. Malarz Antoni Piotrowski w swoich wspomnieniach opisuje 
taką oto scenkę z udziałem Witkiewicza i Józefa Chełmońskiego, która 
wydarzyła się w latach siedemdziesiątych XIX wieku w pracowni malar
skiej Hotelu Europejskiego w Warszawie:

„ -  Gdzieś bywał?
-  W  Urdominie, mam rysunki.
— Pokaż!
Zobaczyliśmy cuda. Konie w ruchu, studiowane drobiazgowo typy 

Litwinów w szarych sukmanach i w trepach z drewnianymi podeszwami 
i pejzaże. Były to arcydzieła rysowane twardym ołówkiem”13. To poezja 
prawdziwego życia — chciałoby się powiedzieć, którą Stanisław Witkie
wicz cenił najbardziej, a którą zaczął odkrywać właśnie w Urdominie, na 
Suwalszczyźnie.

„Szkoda, że Ciebie tam nie było” — zwracał się ojciec do syna 
w zacytowanym przeze mnie na początku liście. Pobyt Stanisława Ignace
go, Witkacym zwanym, nie był w Urdominie możliwy. W  roku 1882(3) 
majątek przestał być własnością Witkiewiczów; jego ostatni z tej rodzi
ny dzierżawca Jan Witkiewicz, brat Stanisława, po sprzedaży posiadłości 
przeniósł się do Mińska Litewskiego. A przypomnijmy, że Stanisław Igna
cy urodził się w roku 1885.

Nostalgiczne wspomnienie Urdominy w swoim liście do syna 
z 1904 roku Stanisław Witkiewicz zakończył zdaniem: „Takiś dobry to
warzysz. Mój miły, bądź tylko zdrów, dobry, mądry i wzniosły -  reszta 
w czasie i przestrzeni do zdobycia”. Tą przestrzenią dla Witkacego nie 
stała się Suwalszczyzna. Chociaż nie był od niej aż tak daleko. Już swoje 
pierwsze „wakacje”, mając pół roku, spędził z rodzicami w Syłgudyszkach 
u ciotki Anieli Jałowieckiej. Majątek Syłgudyszki położony był w powie
cie święciańskim, na północ od Wilna. Stanisław Ignacy Witkiewicz do 
Syłgudyszek powracał parokrotnie, prowadząc malarskie wędrówki i „po
jąc się Litwą”14.

11 Maria Olszaniecka: O m alarstw ie Stanisława Witkiewicza. W: Stanisław Witkiewicz 
1851—1915. Zakopane 1996 s. 14.

12 Zob. Joanna Tomalska-Kosińska: Szkice Stanisława Witkiewicza w  zbiorach Muzeum  
Okręgowego w  Białymstoku. „Rocznik Białostocki” 1991, t. 16 s. 502—512.

13 Antoni Piotrowski: J ó z e f  Chełmoński: w spom nienie. Kraków [1917], s. 12—13.
14 Zob. Tomasz Krzywicki: Stanisław W itkiewicz na L itw ie (Poszwasz, Urdomina i Syłgu

dyszki). „Lithuania” 2006 nr 1, s. 42-49 .
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Na Litwie po 1945 roku Urdomina (Rudamina) pozostała. Położona 
jest w okręgu Olita, rejon Łoździeje. Z Suwałk to około 50 kilometrów, 
od polsko-litewskiego przejścia granicznego w Ogrodnikach — ponad 
dziesięć, od Zakopanego -  nieco ponad 700. Po drugiej wojnie światowej 
w dworze założono kołchoz. Obecnie budynek stoi opuszczony, choć już 
ma prywatnego gospodarza. W  parku otaczającym dwór zachowały się 
okazy starodrzewu. Opierają się czasowi i ludziom...

Stanisław Witkiewicz w  swojej pracowni zakopiańskiej
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JURGÓW

Zagroda Sołtysów. Rys. Zbigniew Remi

Chałupa Sołtysów w  Jurgowie -  Muzeum Kultury Ludowej Spiszą. Fot. Maria Fiderkiewicz
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M a r i a  F i d e r k i e w i c z

Wielokulturowe 
dziedzictwo Jurgowa

U podnóża Hawrania i Murania, nad sama granicą ze Słowacją, na 
Polskim Spiszu leży wieś Jurgów, jedna z trzynastu znajdujących się 
w niewielkim obszarowo zakątku podtatrzańskim, jednakże niezmiernie 
interesującym pod względem historycznym, kulturowym, etnograficz
nym, jak i krajobrazowym. Terytorium tego regionu wyznaczają koryta 
rzek Dunajca i Bialki oraz granica państwowa polsko-słowacka. Czter
nasta wieś spiska, Nowa Biała, znalazła się na lewym brzegu Białki -  po 
naturalnej zmianie koryta rzeki około 1600 roku. Jeszcze do niedawna 
prawie dziewicza uroda tej ziemi, jak też jej dzieje o wątkach niemal sensa
cyjnych, nie były powszechnie znane, a to głównie ze względu na większe 
zainteresowanie po sąsiedzku leżącym Podhalem. Zobaczmy, na przykła
dzie Jurgowa, jak pod wieloma względami jest to interesujące, wielokultu
rowe pogranicze, w którym współczesność silnie splata się z przeszłością.

*

Spisz -  historyczny pomost między południem i północą
Spisz jest krainą geograficzno-historyczną, leżącą na terytoriach Polski 
i Słowacji w dorzeczach górnego Popradu oraz częściowo Dunajca. Cały 
jego obszar wynosi 3654 km2, z czego zalewie 5 proc. (około 200 km2) 
znajduje się na terytorium Polski, administracyjnie przynależąc do powia- 
tow tatrzańskiego i nowotarskiego. Polski Spisz jest częścią Zamagurza, 
od południa opartego o stoki Magury Spiskiej.

Region ten przez cały okres swej historii był obszarem przenikania 
się różnorakich oddziaływań politycznych i kulturowych. Najdłużej, bo

215



kilka wieków (1546 -1918) należał do Królestwa Węgierskiego, w latach 
1920 -1939 i od 1945 do Polski. W  latach okupacji hitlerowskiej 1939- 
1945 do Republiki Słowackiej. Zewnętrzne wpływy -  z których najbar
dziej dominującymi okazały się węgierskie i słowackie, ale miały także 
swoje znaczenie pozostałe oddziaływania: niemieckie, wołoskie, rusińskie 
i cygańskie -  ukształtowały wyrazisty dla tej krainy pogranicza melanż 
kulturowy. Burzliwe wydarzenia omijały peryferyjnie położony Jurgów. 
Jednak fakty historyczne i ich skutki utrwalały się zarówno w społecznej 
świadomości Jurgowian (tradycja, folklor), w typach urządzeń i instytucji 
z przeszłości (np. urbar), czy budownictwie -  w efekcie wywierając zna
czący wpływ na ukształtowanie się specyficznego charakteru tej wsi.

Za czasów Bolesława Chrobrego Spisz, wraz z całą obecną Słowacją, 
był polski. Przez kilka kolejnych wieków, aż do 1918 roku, dwukrotnie 
znalazł się pod panowaniem węgierskim. Po raz pierwszy za Bolesława 
Krzywoustego, który w roku 1108 córkę swoją Judytę wydał za mąż za 
Stefana, królewicza węgierskiego. Wtedy otrzymała ona w posagu Ziemię 
Spiską, z zastrzeżeniem, że po śmierci męża terytorium to zwrócone zosta
nie Polsce. Jednakże Węgrzy, korzystając z osłabienia podówczas Polski, 
Spisz zatrzymali.

Od początków XII wieku, aż do panowania Beli IV, Zamagurze 
było intensywnie kolonizowane, głównie przez Saksończyków. Dopiero 
w 1412 roku król węgierski Zygmunt Luksemburczyk, pożyczając od 
Władysława Jagiełły trzydzieści siedem tysięcy kóp groszy praskich, zo
stawił Polsce w zastaw szesnaście miast spiskich. Pozostały one pod pol
ską administracja do 1769 roku, kiedy to ponownie kraina ta dostała się 
w granice węgierskie, zgodnie z ustaleniami konfederacji barskiej.

Na interesujący aspekt zwraca uwagę Antoni Kroh, pisząc, że: ta 
różnica poglądów  na zasadnicze kwestie państwowe, nie stała się przyczyną 
wojen , gran ica  polsko-węgierska była jed ną  z najspokojniejszych i najtrwal
szych w  całej historii Europy 1.

Spisz spajał oba państwa i narody, był niezwykle ważnym pomo
stem między północą a południem: będąc uczęszczanym szlakiem han
dlowym, automatycznie pełnił rolę łącznika kulturowego. Dopiero w la
tach 1918-1924 stał się punktem sporu między Polską a Czechosłowacją, 
która zażądała dla siebie całej krainy w jej starych granicach węgierskich. 
Polska postulowała, aby granice wyznaczono zgodnie z zasięgiem gwar 
polskich, co oznaczało ustanowienie ich znacznie dalej na południe. W  tej 
konfliktowej sytuacji, przy równoczesnym braku świadomości narodowej 
mieszkańców, nie doszło do planowanego plebiscytu i w konsekwencji

1 A. Kroh,Spisz-Spiś-Zips-Szepes, katalog wystawy, Sejny, 1998, s. 40
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granicę polsko-czechosłowacką wyznaczyli dyplomaci, a nie rdzenna lud
ność Spiszą2.

W  1924 roku Liga Narodów włączyła w obszar Polski czternaście 
wsi. Decyzja ta odebrana została przez obie strony jako krzywdząca. 
W konsekwencji, w 1938 roku, Polska zajęła Jaworzynę z przyległą częś
cią Tatr, a Słowacja w odwecie, wl939 roku, zagarnęła cały polski Spisz 
i wprowadziła na nim intensywną slawizację. Granice między Polską 
a Czechosłowacją sprzed 1938 roku powróciły po zakończeniu drugiej 
wojny światowej, ale na ostateczne sfinalizowanie układu i podpisanie do
kumentu prawnego trzeba było czekać do 1947 roku.

Osada Jurgów
Najstarszą wsią, leżącą na terenach obecnego Polskiego Spiszą, założoną 
przez osadników podhalańskich w drugiej połowie trzynastego stulecia, 
jest Frydman. Osada Jurgów, zapisana po węgiersku jako Gyurgowa, po
wstała w 1546 roku na prawie wołoskim, w ramach wsi klucza niedzi
ckiego, będącego wówczas w posiadaniu polskiego magnata Hieronima 
Łaskiego3.

Kolonizacja większości osad Zamagurza, tych, które ulokowane 
były na terenach posiadających sprzyjające warunki do uprawiania rolni
ctwa, odbywała się w średniowieczu, za panowania Beli IV, na tak zwa
nym prawie niemieckim. Otóż Jurgów, położony nad Białką, w otoczeniu 
niedostępnych terenów wysokogórskich, został założony przez pasterzy 
wołoskich (tzw. Rusnaków) na innych zasadach4. Koloniści ci w zamian 
za zajęcie się pasterstwem i hodowlą bydła oraz eksploatacją lasów w pusz
czy pod Tatrami, otrzymali ulgi, między innymi zwolnienia z podatków, 
co były silną motywacją do osiedlania się nawet w wyjątkowo trudnych 
warunkach . Otrzymali oni także prawo wypasów w Tatrach Bielskich
1 Jaworzyńskich5.

W  stosunkowo krótkim czasie Wołosi zostali całkowicie spoloni
zowani przez ludność podhalańską. Potwierdzają ten fakt metryki para
fialne polskich rodzin z Jurgowa, znajdujące się w parafii w Łapszach, 
jak Jeżyków (1656), Jurgowskich (1664) — należące najprawdopodobniej 
do założycieli wsi -  Hudziaków (1658), Młynazów (1665). Przybyli oni 
z Frankowej, starej, rolniczej wsi polskiej z silnie oddziałującym kościołem

2 op. cit. s. 65
A. Skorupa: Tatry, Spisz, Podhale. Zabytkowe kos'cioły Polskiego Spiszą, 
w: http://www.spisz.ig.p1/region//zk/

4 op. cit. s. 4
http://Tadek.klub.chip.pl./historiajurgowa.htm
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rzymskokatolickim. Wskazuje na to tekst umowy miedzy Białą Spiską a 
Frankową z 1562 roku, w którym pojawia się imię „Jurgo” z Frankowej.

Według miejscowego podania założycielem wsi i pierwszym jej soł
tysem był zbójnik Jurko, który przywędrował tu ze swoją drużyną. Na
zwiska tych pasterzy lub legendarnych zbójników dały początek funkcjo
nującym do dziś nazwom dwunastu zagród wiejskich: m.in.: Kotarbowa, 
Łolejarzowa,Kasprowa, Wojtasiowo, Młynarsko, Pawłowa, Chowańcowa, 
Kasio. W  oparciu o badania naukowe zagrody te można uznać za siedliska 
rodowe6.

W  1907 roku weszła w życie Ustawa Lex Apponyi, nakazująca przy
musową naukę języka węgierskiego we wszystkich szkołach ludowych na 
terenie całego kraju: Stąd wśród Jurgow ian jeszcze do niedawna spotkać 
można było ludzi pam ięta jących lekcje języka węgierskiego. Dla gości przy
jeżdżających do Jurgowa w  początkach dwudziestego wieku intrygującym był 
lud, który „ma się za Madziarów, rozmawia w  domu, śpiewa i modli się po  
polsku, a w  kościele śpiewa p o  słowacku7.

Architektura i sztuka sakralna
Pierwszymi osadnikami w Jurgowie byli Rusini, przybysze z terenów 
obecnej Rusi Zakarpackiej. Była to niewielka grupa, której polonizację 
znacznie ułatwił brak cerkwi obrządku wschodniego.

Do połowy siedemnastego wieku opiekę duszpasterską zapewniała 
mieszkańcom parafia katolicka w Łapszach Niżnych. W  1675 roku, dzię
ki fundacji sołtysa Jakuba Kesza i młynarza Mikołaja, mieszkańcy zbudo
wali kościół pod wezwaniem św. Sebastiana i Matki Boskiej Różańcowej. 
Z 1696 roku pochodzi najstarsza wzmianka o organiście tej świątyni.

Z dokumentu wizytacji prepozyta spiskiego z roku 1700 wiemy, 
że było trzech pretendentów do patronatu lokatorskiego nad kościołem 
w Jurgowie: katolik i dwóch luteranów.

Rok 1776 to data erekcji odrębnej parafii w Jurgowie. Być może, że 
samodzielnie funkcjonowała ona już w 1770 roku, bowiem od tej daty 
zachowały się metryki. Wcześniejsze spłonęły podczas pożaru plebanii. 
Murowana dzwonnica powstała ponad dwieście lat później, w 1881 roku. 
W  latach pięćdziesiątych XX wieku dobudowano kaplicę św. Józefa (z fi
gurą tegoż świętego, wykonaną przez Wojciecha Kułacka Wawrzyńcoka) 
oraz zakrystię.

Bryłę zbudowanej z drewna jodłowego świątyni okalają drzewa. Ko
lejne przebudowy, polegające na wydłużeniu bryły, miały miejsce w 1811

6 Cz. Robotycki. Tradycja i obyczaj..., (1980 s. 79).
7 A. Kroh, op. cit.
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i 1869 roku. Zarówno czterospadowy dach, na kalenicy którego znajduje 
się wieżyczka na sygnaturkę, jak i ściany pokryte są gontem. Nawę nakry
to stropem, zaś prezbiterium sklepieniem kolebkowym. We wnętrzu, pod 
organami znajduje się rzeźba Archanioła walczącego z Diabłem. Stare, 
miejscowe wierzenie zakazuje dzieciom i kobietom spoglądać na nią.

Obecne wnętrze kościoła jest melanżem ludowego baroku i roko
ko. Większość wyposażenia, jak ambona i niektóre ołtarze, pochodzą 
z wieku osiemnastego. W  ołtarzu głównym( sygnowany rok 1869) poza 
figurą matki Boskiej Różańcowej, znajdują się rzeźby świętych Piotra 
i Pawła. Obecną dekorację wnętrza świątyni -  malarstwo naścienne z mo
tywami geometrycznymi, roślinnymi i figuralnymi oraz ołtarze z lustrami 
przetworzonymi w kompozycje dekoracyjne -  wykonano w początkach 
XIX wieku w stylu tak zwanego spiskiego rokoko. W tym miejscu warto 
zwrócić uwagę, iż późna faza baroku dekoracyjnego rozwijała się przede 
wszystkim w centrach kulturowych Austrii i Czechach w latach 1730- 
1760. Prowincje i wieś zaadaptowały ją znacznie później. Stąd też rdzen
nie polski kościół parafialny w Jurgowie zasymilował w sposób natural
ny -  zarówno od strony architektonicznej jak i rzemiosła artystycznego 
i sztuki sakralnej -  wysoką sztukę europejską, elementy jej stylu i modę 
epok z miejscową sztuką ludową.

Istotny jest także fakt, że w świątyni tej odprawiane są msze 
w dwóch językach -  polskim i słowackim.

Sztuka i rzemiosło artystyczne
Jurgowski artysta Andrzej Gombos (1921-2007), stolarz, snycerz i rzeź
biarz, urodził się i całe życie spędził w Jurgowie8. Jako zawodowy snycerz 
rozwinął działalność od 1950 roku, wykonując drobne przedmioty co
dziennego użytku -  na przykład łyżki, solniczki, czerpaki -  oraz meble, 
które ozdabiał tradycyjnymi ornamentami stosowanymi w sztuce użyt
kowej na obszarze całego Spiszą. Działalność artystyczną podjął dzięki 
powstaniu „Cepelii” (Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego). 
W 1960 roku założył pracownię stolarsko-snycerską, gdzie z poświęce
niem i pasją uczył zawodu kilkunastu miejscowych chłopców, przyczynia
jąc się tym samym do rozwoju rodzimego rzemiosła artystycznego.

W 1963 roku odbyła się w Muzeum Tatrzańskim wystawa prac ucz
niów A. Gombosa, na której zaprezentowane zostały także rzeźby pełno- 
plastyczne.

A. Gombos -  jurgowski twórca ludowy,w: http://www.jurgow.pl/rzezbiarz Andrzej
gombos.html Gombos.
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Równoległym nurtem jego twórczości była rzeźba figuralna o tema
tyce sakralnej np. Chrystus frasobliwy, Pieta, św. Florian. W  swoim dorob
ku ma także prace o tematyce obyczajowej i zbójnickiej; niektóre z nich 
artysta ujmował w formę satyryczną.

Tematy zbójnickie w twórczości tego autora są przykładem synkrety- 
zmu kulturowego. O zbójnictwie, istniejącym głównie na Węgrzech ponad 
dwieście lata temu , w Jurgowie chętnie opowiada się do dzisiaj, zazwy
czaj przy okazji spotkań z turystami. Czesław Robotycki w swej rozprawie 
pisał, że zbójnictwo powszechnie pojaw ia się w folklorze Jurgowa. Badania 
tradycji i obyczaju, jakie prowadził on w tej wsi wykazały, że wśród miesz
kańców istnieje powszechna znajomość zbójnickiego mitu*. Jednym z nich 
jest wspomniane już podanie o Jurgu, założycielu Jurgowa.

Był Gombos członkiem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Słowaków w Polsce oraz Tatrzańskiego Towarzystwa Kulturalnego. Je
go prace znajdujące się w zbiorach muzealnych (m.in. w Muzeum Ta
trzańskim), prezentowane były na wystawach w kraju (np. indywidualna 
w Zakopanem pt. Andrzej Gombos z Jurgowa i je g o  uczniowiej, a także poza 
granicami, by wymienić Szwecję, Czechosłowację czy NRD. Rzeźby arty
sty obejrzeć można w starej i nowej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Jurgowie. Nadto ul pszczeli w formie rzeźby postaci św. Ambrożego 
znajduje się w ogrodzie Walentego Plucińskiego, rzeźbiony konfesjonał 
Sołtysów w kościele w Jurgowie, a chrzcielnica w kościele w Czarnej 
Górze.

Źródło inspiracji artystycznych
Malownicze położenie Jurgowa nad rzeką Białką, piękna panorama Tatr 
z Hawraniem i Muraniem oraz unikatowe zabytki, od dawna były silnym 
źródłem inspiracji dla artystów. Jednym z nich był, pochodzący z Boch
ni, Marcin Samlicki (1878-1945). Studiował on malarstwo w krakowskiej 
Szkole Sztuk Pięknych, w pracowni J. Unierzyńskiego, a także historię 
sztuki, filologię słowiańską i klasyczną na wydziale filozoficznym UJ 
w Krakowie. Wraz z przyjaciółmi -  Ludwikiem i Władysławem Skoczy
lasami, Janem i Józefem Stokłosami, Leonem Szkockim oraz poetą Artu
rem Cwikowskim — organizował on wyprawy w Tatry. W  lecie 1904 roku 
trafił do Jurgowa. Zachwycony urodą tego miejsca i pełen podziwu dla 
patriotycznej, miejscowej ludności, opierającej się uciskowi węgierskiemu, 
związał się z tą wsią i jej mieszkańcami na wiele lat. Prowadził tam, wspól
nie z przyjaciółmi, działalność propolską, edukacyjną i artystyczną.

9 Cz. Robotycki, op. cit s. 79
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Warto zaznaczyć, że malarskie fascynacje Samlickiego Jurgowem 
wynikały nie tylko z jego postimpresjonistycznych zainteresowań pejza
żem i naturą, ale także ze światopoglądu. Artystę kształtowała nie tylko 
modna wówczas młodopolska chłopomania, lecz przede wszystkim szcze
ry patriotyzm i potrzeba budzenia „ducha polskiego na Spiszu”10.

Do dzisiaj Jurgów i jego najbliższe okolice silnie działają na wyob
raźnię osób o skłonnościach artystycznych. W  latach 1996-1998 odbyły 
się w tych stronach letnie plenery malarskie pod hasłem „Źródła sztuki 
-  folklor”. Inicjatorką, autorką programu i organizatorkom tego przedsię
wzięcia była autorka tego szkicu11. Celem pleneru była realizacja progra
mu edukacji kulturowej dla najzdolniejszych czynnych artystów niepro
fesjonalnych.

Jednym z najchętniej podejmowanych przez uczestników tematów 
były zabudowania pasterskie wyjątkowego w skali światowej skansenu in 
situ -  Pasterskiej Wsi Letniej na polanie Podokólne. Oryginalna, stara ar
chitektura Jurgowa, panorama Hawrania i Murania oraz różne fragmenty 
przełomu Białki -  to inne skupiające uwagę oraz wzbudzające żywe reak
cje uczestników pleneru -  elementy krajobrazu spiskiego.

Zagroda Sołtysów -  Muzeum Kultury Ludowej Spiszą
Zagrodę Sołtysów zakupiło w 1982 roku Muzeum Tatrzańskie z przezna
czeniem na mini-skansen: Muzeum Kultury Ludowej Spiszą12.

Obiekt, składający się z usytuowanych pod jednym dachem jedno
izbowego domu oraz zabudowań gospodarczych, stanowi przykład ubo
giego gospodarstwa spiskiego z przełomu XIX/XX wieku. Wybudował ją 
w 1861 roku pradziad ostatniego właściciela Jakuba Sołtysa.

111J. Flasza pisze: P iotr G ala, nauczyciel bocheńskiego gim nazjum  i opiekun męskiego obozu 
krajoznawczego w  Ju rgow ie w  1938 roku nazwał Samlickiego „budzicielem  ducha p o l
skiego na Spiszu” {w: Akademia koloru, Marcin Samlicki, 1878-1945, katalog wystawy, 
Bochnia 1995).

11 M. Fiderkiewicz -  etnograf, antropolog kultury, st. kustosz i kierowniczka działu sztu
ki nieprofesjonalnej Muzeum Śląskiego w Katowicach. Zorganizowała i prowadziła 
Wojewódzki Klub Twórców Sztuki Nieprofesjonalnej „Na pogran iczu  przy Miejskim 
Centrum Kultury w Mysłowicach, skąd rekrutowali się uczestnicy pleneru. W  latach 
1985 -1995 prowadziła badania z zakresu kultury pasterskiej oraz obrzędowości, wie
rzeń i sztuki ludowej na Spiszu. Opiekunem artystycznym pleneru był artysta malarz 
> grafik Czesław Romanowski, który „odkrył” Jurgów dla siebie wiele lat temu.
A. Liscar, Zagroda Sołtysów w  Ju rgow ie  (w: Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chału
bińskiego w Zakopanem, informator, Zakopane, 1998 s. 108).
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Odtworzona wiernie ekspozycja etnograficzna, składa się z drew
nianego domu i zabudowań gospodarczych. W części mieszkalnej, poza 
sienią i komorą, najważniejszą rolę pełniła wielofunkcyjna izba, a w niej 
najistotniejszą rolę pełnił piec z otwartym paleniskiem. Gotowano na 
nim, posługując się żelaznymi drajfusami (żelazne trójnogi). Ściany izby 
zbudowane są z płazów, a wnętrze wyposażone jest w najpotrzebniejsze, 
wykonane przez miejscowego stolarza proste sprzęty: stół, ławy, półki na 
naczynia. Szafę zastępowały drągi, na których przewieszano odzież co
dzienną. Droższą, odświętną, przechowywano w skrzyniach.

Strój jurgowski, noszony także we wsiach Czarna Góra i Rzepiska, 
jest jedną z kilku odmian stroju spiskiego. Szyto go głównie z takich su
rowców naturalnych, wytwarzanych we własnym gospodarstwie, jak suk
no wełniane, płótno lniane, podobne do tiulu tkaniny rąbkowe. Wykony
wano także samodzielnie różne części stroju, na przykład skórzane pasy, 
a także kożuchy i serdaki. Strój damski i męski prezentujący sposób ubie
rania się zarówno bogatych, jak i ubogich mieszkańców wsi, stanowi waż
ny element ekspozycji. Istotną, sakralną funkcję, spełniały w domostwach 
obrazy świętych, pierwotnie malowane na szkle, w latach późniejszych 
zastępowane oleodrukami.

Zbudowane z okrąglaków świerkowych zabudowania gospodarcze 
zagrody Sołtysów składają się z drewutni zwanej jatą, boiska, owczarni 
i stajni. Jata pełniła dodatkowo funkcję podręcznej przechowalni, na przy
kład sanek (zwanych gnatkami) i sprzętu tkackiego. W  owczarni mieściło 
się około trzydziestu owiec. Gospodarcze pomieszczenia pokazują zabyt
kowe wyposażenie pasterskie -  na przykład putnie na wodę, konewki na 
mleko, a także inne unikatowe sprzęty niezbędne do samowystarczalnego 
funkcjonowania gospodarstwa rolno-hodowlanego w tamtych, odległych 
czasach.

Urbar
Taką madziarską nazwę nosi system gospodarowania, którego zasady okre
ślił prastary statut węgierski, przełożony na język polski w 1928 roku.

Historycznie rzecz biorąc instytucja „urbara” (poddanego) miała 
w państwie węgierskim do 1767 roku (kiedy to dekret cesarzowej Marii 
Teresy zmienił przepisy na korzyść urbarów) wiele różnych niekorzyst
nych dla chłopów ograniczeń. Tak zwane „Urbarium terezjańskie” aż do 
1848 roku regulowało na Węgrzech oraz na Spiszu stosunek prawny mię
dzy chłopem a właścicielem ziemskim13.

13 Cz. Robotycki, op. cit.
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Do dziś gospodarują w oparciu o ten system wszystkie wsie pol
skiego Spiszą, poza Czarną Górą, której pastwiska i lasy znalazły się po 
stronie słowackiej. W  myśl tego historycznego dokumentu urbar jest for
mą współpracy terytorialnej, do której przystąpić może każdy gospodarz 
danej wsi mający pole, las, ewentualnie gotówkę. Jest wspólnotą wiejską, 
posiadającą swój statut i zarząd.

Majątek jurgowskiego urbaru liczy obecnie 180 ha lasu z polanami 
-  o czym dowiedziałam się od jego byłego, długoletniego prezesa Jana 
Tybora. Do 1937 urbar dysponował następującymi głównymi źródłami 
utrzymania: elektrownią wodną, młynem, tartakiem. Do czasów obec
nych pozostał jedynie tartak. Jest to jeden z nielicznych zachowanych 
jeszcze w Polsce obiektów tego typu, napędzanych kołem wodnym. Uni
katowym jego elementem jest oryginalny trak z lat trzydziestych ubiegłe
go wieku, wykonany w niemieckiej firmie z Lipska.

Taki system gospodarowania to także sankcjonowany do dzisiaj ro
dzaj samopomocy sąsiedzkiej mieszkańców wsi. W  ekstremalnych sytu
acjach, takich jak na przykład pożar czy powódź, poszkodowana rodzina 
otrzymuje darmowe drewno na odbudowę. Tradycyjnie, pomaga się także 
finansowo w realizacji ważnych lokalnych inwestycji -  konserwacji koś
cioła, remontu szkoły i przedszkola. Z tych środków finansuje się także 
inne inicjatywy, na przykład związane z oświatą i kulturą.

Jurgowski urbar w sensie formalno-prawnym jest obecnie spółką 
leśną. Jej zarząd składa się z prezesa, sekretarza i skarbnika oraz trzy 
osobowej komisji leśnej, której zadanie polega na „dzieleniu smrekami”. 
Komisja rewizyjna kontroluje, czy podział dokonywany jest zgodnie 
z prawem.

Przydział drewna mierzony calami (2,46 cm) jest uzależniony od 
areału pola. Działki początkowo większe, z biegiem czasu stawały się co
raz szczuplejsze, ze względu na podziały spadkowe. Według regulaminu 
wspólnoty urbarskiej, każdy jej członek ma prawo otrzymać drewno, ale 
w zamian zobowiązany jest do wykonywania prac na rzecz wspólnoty, jak 
sadzenie drzewek i sprzątanie lasu.

W  ramach wspólnoty urbarskiej prowadzony był do końca lat osiem
dziesiątych ubiegłego wieku zespołowy wypas bydła na polanie Podokól- 
ne. Polana ta, nazywana wcześniej Palenicą, leży około dwa kilometry od 
Jurgowa, nad potokiem Jaworowym, który stanowił równocześnie granicę 
państwa. Na początku znajdowało się na niej około stu szałasów paster
skich, z czego do dzisiaj pozostało pięćdziesiąt sześć.

W  sierpniu 1986 roku zamieszkałam w jednym z szałasów, aby przyj' 
rzeć się z bliska temu systemowi gospodarowania i sporządzić dokumenta
cję etnograficzną Tamtej wiosny do szałasów ściągnęło z krowami piętna-
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stu gospodarzy. Każdy z nich wpłacił do kasy urbaru po tysiąc złotych od 
sztuki bydła. Spośród siebie wybrali przedstawiciela, który zorganizował 
i nadzorował wypas. Każdego dnia o świcie, po rannym udoju, wycho
dziło ze stadem na pastwiska dwóch pasterzy dyżurnych. Pozostali mogli 
w międzyczasie iść do swych domów we wsi, po czym wrócić dopiero na 
wieczorny udój. Mleko dostarczano do mleczarni. Każdego roku je s t  coraz 
mniej gospodarzy na polan ie , bo idą do szkół, robią dla „ Cepelii ”, budują się, 
albo wyjeżdżają do pra cy w  m ieście — martwił się ówczesny przedstawiciel 
pasterzy Józef Gomborz14.

Pasterska wieś letnia -  unikatowe dziedzictwo
W 1978 roku szałasy pasterskie wraz z krajobrazem kulturowym wpisane 
zostały do rejestru zabytków, a opiekę konserwatorską nad nimi powie
rzono Muzeum Tatrzańskiemu w Zakopanem.

Zbigniew Moździerz, pracownik tego muzeum, wyjaśniając histo
rię własnościową, związaną z pasterską wsią letnią, pisze, że w XIX wie
ku: „nastąpiła w Tatrach Jaworzyńskich komasacja gruntów, związana 
z przyłączeniem dóbr jaworzyńskich do terenów łowieckich księcia Ho- 
henlohego. Książę nabył je w 1879 r. od rodziny Horvatów Palocsajów, 
w celu utworzenia zwierzyńca, a ściślej parku myśliwskiego. Wskutek tego 
trzy gminy: Jurgów, Rzepiska i Czarna Góra utraciły prawo wypasu na 
położonych tam pastwiskach. Część polan pozostała po komasacji przy 
gminach, a w kilku przypadkach nastąpiła zamiana pastwisk górskich 
na polaniarskie. Gminie Jurgów przypadła polana Podokólne oraz część 
polan pod Jaworzyną. Polana Podokólne została podzielona na działki, 
na które poszczególni gospodarze przenieśli swoje szopy i izbice z około 
90. polan jaworzyńskich. Takie wspólne zespoły pasterskie to osobliwość 
„prawa węgierskiego”.

Szałasy na polanie Podokólne tworzą, podobnie jak zespół na Po
lanie Biały Potok, „wieś letnią”, zamieszkiwaną i użytkowaną od wiosny 
do jesieni. Wśród zachowanych w Tatrach i na Podtatrzu takich form 
osadniczych, jest to największa wieś letnia, licząca początkowo około 100, 
a obecnie 56 szałasów, szop i fenil. Są to budynki wysokozrębowe, wąsko- 
i szerokofrontowe. W 1978 r. obiekty wpisane zostały do rejestru zabyt
ków. 26 najbardziej zniszczonych Muzeum Tatrzańskie wyremontowało 
w latach 1980-1982. W  chwili obecnej stan techniczny wielu obiektów 
jest ponownie bardzo zły, a niektóre adaptowano na cele letniskowe. Kil
ka lat temu powstał pomysł, żeby letnią wioskę w Jurgowie zaadaptować

M. Fiderkiewicz, Spisz, kraina nieznana  (w: „Katolik”, Katowice, 4 X 1987, 
nr 40/269).
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kompleksowo na potrzeby turystów. O takim zagospodarowaniu szałasów 
myśli spółka „Hawrań”, którą założyli Jurgowianie, budujący kompleks 
narciarski, który powstał vis a vis polany Podokólne. Liczą, że z pomocą 
funduszy unijnych uda im się zmodernizować szałasy na kwatery dla tu
rystów i narciarzy”15.

Słusznie, że zatroskani stanem swoich szop i szałasów właściciele 
chcą przywrócić im należytą kondycję. Rodzi się jednak wątpliwość, czy 
modernizacja, o której wspomina Z. Moździerz, nie będzie oznaczała 
(czego najbardziej należy się obawiać) zmiany pierwotnego charakteru 
obiektów i w otoczeniu dewastacji krajobrazu kulturowego. W  poważ
nym stopniu ten negatywny proces już nastąpił. Widzi to każdy miłośnik 
Jurgowa, Białki i jej urokliwego nadbrzeża w okolicach zbiegu dwóch po
toków, jak miejsce to wyglądało przed budową wyciągów, a jak wygląda 
obecnie. Krótko mówiąc, należy się obawiać tego, aby zabytkowe, uni
katowe obiekty, po modernizacji nie stały się wystylizowanymi hotelika
mi z wykafelkowanymi łazienkami i antenami satelitarnymi na dachach, 
wśród „uporządkowanego” terenu z wybrukowanymi ścieżkami i parkin
giem pod każdym domkiem.

Jak takie zabytki wykorzystuje się mądrze w Europie i na świecie, 
dają przykład Szwedzi, Norwegowie, Finowie, Anglicy, Amerykanie i Ka
nadyjczycy. Dbają o swoje dziedzictwo kulturowe, co nie przeszkadza im 
w robieniu interesu. Myślę, że i w Polsce wielu młodych ludzi, chętniej 
niż do standardowego pensjonatu, przyjechałoby na narty pod same Ta
try i zamieszkało w prawdziwej wiosce pasterskiej, w szałasie opalanym 
drewnem, przespało się na sienniku, a po wodę chodziło do źródła. Tak 
zagospodarowany, a przy tym zachowany skansen in situ, mógłby być 
turystyczną bazą.

Skansen na polanie Podokólne w Jurgowie stanowi unikat na skalę 
światową. Nie tylko dlatego, że jest to wyjątkowy dla tego regionu Karpat 
zespół budownictwa pasterskiego, ale także, że zachował on archaiczny 
i sprawdzający się również w warunkach aktualnych, system gospodarczy 
urbaru. Pasterska wieś letnia w Jurgowie, to muzeum specjalistyczne, pre
zentujące w sposób autentyczny całokształt zagadnień kulturowych zwią
zanych z górskim pasterstwem i hodowlą.

15 Z. Moździerz — badacz architektury Podtatrza, pracownik Muzeum Tatrzańskiego 
w Zakopanem. Tekst przesłany autorce artykułu drogą elektroniczną (IX 2009 r).
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Na całym świecie małe skanseny specjalistyczne in situ cieszą się dużą 
popularnością, dzięki wyjątkowym walorom dydaktycznym, niewielkim 
nakładom ekonomicznym i stosunkowo skromnym wymaganiom orga
nizacyjnym. Wiele takich muzeów znajduje się w Norwegii, na przykład 
w Norek Skogbrukmuseum, w Elverum, zgromadzono chatki drwali, my
śliwych i rybaków. Gospodarka rybacka stanowi główny punkt zaintere
sowań lokalnego skansenu w pobliżu miejscowości Hjertoya w Norwegii 
i Tulczy w Rumunii. W Danii w Hjerl-Heide i w bawarskim Ruhpolding, 
jak również na Ukrainie, gdzie na rzecze Czarna zrekonstruowano starą 
groblę oraz obiekty związane ze spławem drewna i pracą w lesie, przyjmu
jąc jako główny temat ekspozycji gospodarkę leśną.

Należy mieć nadzieję, że spółka „Hawrań” -  która gospodaruje na 
Podokólnem — kierując się celami biznesowymi, nie zgubi z pola widzenia 
bezcennego zabytku kultury pasterskiej: zachowa równowagę między do
raźnym interesem a trwałą wartością swej góralskiej tożsamości.

Źle by się natomiast stało, gdyby ten wyjątkowy skansen, oddany 
został na pastwę losu, niszczejąc i marniejąc, jak to się dzieje z tatrzański
mi szałasami -  ni to skansenami, ni pasterskimi cmentarzyskami -  gdzie, 
jak mi mówił znajomy baca, straszą znękane i zamartwiające się ich losem 
dusze baców.

W  Jurgowie, podobnie jak na całym Spiszu, tak polskim jak i sło
wackim, widoczne są wynikające z historii i jej meandrów wpływy kul
turowe; dostrzec je można dzisiaj w ważnych sferach życia: w obrzędach 
religijnych, architekturze i sztuce, języku, folklorze, obyczajach, a także 
w odrębnym od pozostałych regionów typie gospodarowania.

Wąskie ramy tego artykułu nie pozwoliły na wyczerpujące omówie
nie tematu. Zasygnalizowałam jedynie specyficzne dla tego wielokulturo
wego pogranicza problemy, mając nadzieję, że zainspirują one młodszych 
badaczy do dalszych szczegółowych badań, zaś miłośników Spiszą do od
wiedzania tej interesującej i pięknej krainy.
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M a r e k  Em in o w ic z

Chata na Magurce

]Dędzie to opowieść nie o chacie, ale o dwóch charach. Obie z biegiem 
czasu stały się swoistego rodzaju instytucjami -  stąd słusznie, że się je 
w tym tekście będzie pisać z dużej litery.

Ale najpierw parę słów o sobie. W  turystykę i krajoznawstwo wciąg
nęło mnie harcerstwo. Już jako uczeń krakowskiego III Gimnazjum im. 
Jana Sobieskiego piastowałem godność wiceprezesa szkolnego Polskiego 
Koła Krajoznawczego, a kiedy w 1950 roku -  na gruzach rozwiązanego 
PTT i PTK— powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 
zostałem prezesem bodaj jednego z pierwszych kół PTTK -  przy Młodzie
żowym Domu Kultury na ul. Krowoderskiej (w gmachu dawnej YMCA). 
Byli działacze PTT wciągnęli nas do nowej organizacji turystycznej. Cóż, 
innej drogi nie było... Dochrapałem się nawet tytułu Przodownika Tury
styki Masowej -  jako że były to czasy, kiedy władze uważały masowość za 
najwyższą wartość w turystyce na rzecz „ludu pracującego miast i wsi”.

Pamiętam, że ten kurs na przodownika -  pod kierunkiem słynnego 
Wojciecha Niedziałka (ten, który wspiął się na iglicę podczas Wystawy 
Ziem Odzyskanych 1948) -  ukończyłem ze Staszkiem Rehmanem i Jur
kiem Brzozowskim -  ludźmi z czasem zasłużonymi dla turystyki górskiej.

Na kilka lat od pasji włóczęgowskich zatrzymały mnie mury wię
zienne. Tak się złożyło, że z pobudek patriotycznych (by nie rzec an
tykomunistycznych, bo takie postawy w latach pięćdziesiątych wśród 
młodzieży w utajnieniu się przejawiały) założyliśmy w krakowskim gim
nazjum im. Króla Jana III Sobieskiego tajną organizację. Rychło została 
ona przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (UB) wywęszona (w marcu 
1953 roku). Na członków organizacji posypały się wysokie wyroki. Wy
wieziono nas do więzienia w Jaworznie, gdzie... założyliśmy organizację 
.Wolność”. Oczywiście, wnet zakapowaną. Po jej ujawnieniu porozsyłano 
nas po różnych więzieniach małopolskich. Ale to inna opowieść...
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Po wyjściu z więzienia szczęśliwie udało mi się zostać studentem 
historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niemalże natychmiast zameldowa
łem się u słynnego Bodzia Małachowskiego. Z jego inicjatywy znalazłem 
się na kursie znakarskim, który prowadził Edward Moskała. Ponadto pro
wadziłem turnusy wczasów wędrownych.

Edward Moskała był wtedy etatowym pracownikiem PTTK 
z funkcją rewidenta. Ja, antytalent matematyczny, do żadnych zadań re
wizyjnych się nie nadawałem, ale mogłem kontrolować malowanie szla
ków górskich, co było zajęciem wcale odpowiedzialnym, ale też dającym 
„kontrolerowi” możliwość darmowego (bo z delegacjami w kieszeni) wę
drowania po górach. Jako „kontroler” zwiedziłem w latach 1956 -1957 do
kładnie Sudety, Beskid Niski i Bieszczady. Oczywiście, brałem też udział 
w licznych rajdach studenckich (a były one wówczas modne), co nie ozna
cza, że nie uprawialiśmy w gronach koleżeńskich turystyki indywidual
nej, zwłaszcza w Tatrach oraz Beskidach.

Mijały lata. Ukończyłem studia. Z braku lepszej pracy zostałem 
nauczycielem w podstawówce. Podczas pewnego rajdu studenckiego po
znałem studentkę romanistyki imieniem Teresa, która wnet została moją 
żoną i niebawem mamą cudownej córeczki Kingi.

Dla żony też nie było pracy zgodnej z jej wykształceniem. Niemniej 
udało mi się ją umieścić na etacie... rusycystki w szkole, w której sam 
uczyłem. Zarobki nauczycielskie były wówczas mizerne. Ledwie starcza
ły na utrzymanie rodziny. I właśnie w takich okolicznościach, pewnego 
dnia Edek Moskała opowiedział mi, jak to w okolicy Suchej, u podnóża 
Magurki znalazł chatę do kupienia za niewielkie pieniądze i zaczął mnie 
namawiać do jej kupna wespół z jego współpracowniczką Danusią.

Propozycja była atrakcyjna, ale że kieszeń pusta, więc z oferty musia
łem zrezygnować. W  tej sytuacji Edek zdecydował się nabyć obiekt wspól
nie nie ze mną, lecz Danutą. Domek został nazwany „Chatą”. Była ona 
szczęśliwą górską bazą dla Edka, Danusi i ich przyjaciół. Po pewnym czasie 
ta szczęśliwość została boleśnie naruszona. Danusia zachorowała na raka, 
choroba rozwijała się szybko. Pewnego dnia, przebywając sama w „Cha
cie”, napisała list pożegnalny, zażyła jakieś pastylki, popełniła samobójstwo. 
Prokurator nie dopatrzył się niczyjej winy, ale wśród tubylców poszła baj
da, że w chałupie „u turystów obwiesiła się baba”. Nie było miło Edkowi 
Moskale pojawiać się na Magurce. Na dłuższy czas stracił do niej serce.

Aby rozproszyć przygnębienie Edka po tak przykrym wydarzeniu, 
a przy tym nie skazywać „Chaty” na zagładę, zasugerowałem mu pomysł, że 
będę przywoził na Magurkę swoich uczniów. Zaakceptował tę propozycję.

31 kwietnia 1975 roku pojechaliśmy do „Chaty”, bo tak zaczęliśmy 
od samego początku ten parterowy domek nazywać. Znajdował się on na
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grani przy dawnym, jeszcze przedwojennym szlaku, z Suchej na Magur- 
kę. Nie roztaczał się spod niego żaden widok, co było ujemna stroną tego 
siedliska.

Edek zaprowadził mnie do gospodarza, u którego trzymane były 
klucze do domku. Przedstawiony zostałem jako „pan profesor”; taką mia
łem wśród znajomych ksywę.

„Chata” Moskały

Pierwszy wyjazd zorganizowałem w dni wolne od pracy (9-11 maja 1975 
r.) na okoliczność tzw. Dnia Zwycięstwa, czyli zakończenia drugiej wojny 
światowej. W  „Chacie” nie było elementarnych rzeczy na zagospodaro
wanie się. Na szczęście Jurek Wadowski, ojciec mego ucznia, dał nam 
gary, talerze, sztućce, dowiezione samochodem do Zasypnicy, skąd pro
wadziła najkrótsza, ale o stromym podejściu ścieżka na Magurkę. Niezbyt 
zwyczajna dla turystycznego trudu młodzież, nieźle się na tym podej
ściu pociła. Ale do celu szczęśliwie dotarła. W  składzie tej pierwszej ekipy 
-  „założycielskiej Chaty” znaleźli się obok mojej córki Kingi: Ola Zasada, 
Gośka Cwynar, Renata Sokolska, Monika Zin, Lucyna Mastalska (obec
nie Kulińska — znany i ceniony historyk), Bynia Godowska, Anka Kisie- 
lak, Maciek Bóbr, Jacek Olbrycht, Krzysiek Mach, Tomek Foczpański 
i Wojtek Żurawski „Smarkul”. W kolejnych wycieczkach weekendowych 
dołączyli do naszej drużyny: Joanna Drużyńska, Mela Kaszuba, Anka 
Drogosz, Anka Laskownicka.

Zycie w Chacie Edka Moskały było nadzwyczaj prymitywne. Miała 
ona trzy izby: kuchnię, dużą izbę z niefunkcjonującym kominkiem i po
koik naczelnika („naczelnika od kontroli w PTTK”, czyli właściciela tego 
domostwa). U naczelnika znajdowała się prycza piętrowa. Ta na dole była 
przeznaczona dla mnie. Trzymałem na niej radio. Kiedy młodzież spała, 
godzinami słuchałem wieści radia BBC, „Wolnej Europy” i innych stacji 
zakazanych.

Pomieszczenia były opalane. Piec kuchenny w pokoiku Edka miał 
część z cegły pobielonej. Największe pomieszczenie, zwane saloonem, 
ogrzewaliśmy trociniakiem podłączonym do kominka. Ważny był suchy 
trot, którego dostarczał nam niezastąpiony Szef, miejscowy gospodarz 
Władysław Kudzia.

To jego konstrukcji był trociniak, zwany przez nas „skiełem” albo 
„skurwielem”. Proces rozpalania w trociniaku stanowił istny rytuał. Naj
sprawniej szło to Maciusiowi. Notabene Maciek Bóbr podczas naszych 
wyjazdów do krajów tzw. demokracji ludowej („demoludów”, czyli krajów
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pod sowiecka dominacją), pełnił funkcje szefa goryli, czyli obstawy tego 
kolegi, który nosił przy sobie całą walutę uczestników wycieczki.

W  tym pionierskim okresie dotarcie do „Chaty” wymagało dojazdu 
PKS-em do Suchej, skąd pieszo, obładowani jak wielbłądy, dłuższą drogą 
docieraliśmy na Magurkę. Bywało, że z Suchej dwoma taksówkami dojeż
dżaliśmy do Zasypnicy (przysiółka Suchej), od której wiodło krótsze, ale 
trudniejsze podejście. Przeciętnie wymagało najmniej 40 minut, jeśli nie 
godziny marszu. Rekord podejścia należał do „Zdzicha” (tak nazywaliśmy 
Krzyśka Macha) i wynosił 22 minuty.

Wodę nosiliśmy ze źródła znajdującego się w nieodległym lesie. 
Przed każdorazowym opuszczaniem naszego domostwa puste butelki 
wypełnialiśmy wodą, aby mieć, zwłaszcza w zimie, zapas. Butelki pękały, 
ale pozostawał lód, który wrzucaliśmy do gara. Pewnego razu Maciuś, 
zlewając wodę do naczynia, nie zauważył, że opróżnił także butelkę z wi
nem. Był to jedyny udokumentowany cud, jakie zdarzył się w „Chacie”: 
zamiany wina w wodę!

Domek Moskały nie miał prądu. Pomieszczenia rozświetlaliśmy 
lampami naftowymi, butlami z gazem, bądź świecami. Przy takim oświet
leniu graliśmy w kości. Marta Raczkowska przywiozła zapis na sześć ko
ści. W  czasie ciepłym grywaliśmy w brydża w „Chacie”, gdzie znajdował 
się zbity z desek stół i dwie ławy. Wszystkie kościane pokery (z czasem 
rzucone tylko z ręki) były skrupulatnie notowane w kolejnych tomach 
„Kroniki”.

Spośród bywalców najwcześniej witał dzień Maciek i ja. On rozpalał 
w piecu i szykował wrzątek. Piliśmy kawę po turecku. Z biegiem czasu 
dorobiliśmy się węgierskich expresów, później nawet włoskich. Śniadanie 
zabierało całej czeredzie godzinę.

Z „Chaty” wyruszaliśmy na spacery, niekiedy dość długie; w niedzie
lę chodziliśmy na mszę do Zawoi Zakamień, do ładnego, nowego kościoła 
klasztornego oo Karmelitów Bosych pod wezwaniem św. Józefa Robotni
ka, usytuowanego w przysiółku Przysłop — skąd roztaczają się malownicze 
widoki na Beskid Żywiecki -  zwłaszcza na pasma Policy, Jałowca i masy
wu Babiej Góry. W  1996 roku przedsiębiorczy bracia zakonni wystawili 
na Przysłopie wiatrak prądotwórczy (duża była zasługa w tej inicjatywie 
ówczesnego proboszcza ks. Romualda Wilka), który z nadwyżką zaspoka
jał potrzeby na energię elektryczną zespołu klasztornego i okolicy. Założy
li też na budynkach kolektory słoneczne, dzięki czemu opactwo w całości 
ogrzewane jest w ekologiczny sposób.

Przyjazdy na Magurkę stały się atrakcyjniejsze z chwilą wprowa
dzenia wolnych sobót. Ja tak sobie ułożyłem zajęcia w szkole, że pracę za
czynałem od wtorku; mogłem zatem wracać do Krakowa w poniedziałek
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„CHATA”
(zdjęcia ze zbiorów Marka Eminowicza)

„Chata” Edwarda Moskały

„Chata” M arka Eminowicza
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W  „CHACIE” MARKA

Od góry:
1. M arek Erainowicz (w środku) wśród swoich 
podopiecznych przed „Chatą” Moskały

2. Sjesta przed „Chatą” M arka

3. M arek Eminowicz (w środku) w  „Chacie” zimą

4. M arek Eminowicz (z prawej) 
obchodzi swe 70-lecie (w COTG)

5. W  „Chacie” M arka Eminowicza
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wieczorem. Oczywiście uczniów trzeba było wyprawiać już w niedzielę 
po południu.

Czas naszego wycieczkowania z Krakowa na Magurkę biegł szybko: 
uczniowie dorastali, Maciuś i Jacuś zdali maturę w 1976 roku. Oczywiście 
palili papierosy, aby zaznaczyć swoją dorosłość. Palić wolno było wyłącz
nie w sieni (i to tylko tym doroślejszym, nie małolatom) lub na wolnym 
powietrzu.

Aby powiększyć powierzchnię użytkową bazy, Szef w stodółce zbu
dował dwa maleńkie pomieszczenia z piecem kaflowym. Z racji tego, że 
wolno tam było chodzić w skarpetach, w zimie w pantoflach, pomiesz
czenia te nazywano „meczetem”. W  piecu paliliśmy drewnem, zbierając 
z otoczenia grubsze gałęzie i rąbiąc je na drwa. Z biegiem czasu drzewo 
na opał kupowaliśmy u gajowego, który starał nam się o brzozę, która 
najlepiej się pali, nawet niezbyt wysuszona.

Krąg bywalców powiększał się, między innymi o Krzyśka Ćwika. 
Ci pierwsi i wytrwali -  Maciek, Jacek, Krzysiek, ja -  dochrapali się nieba
wem tytułów „mieszkańca chaty”.

Na Magurce nie było miejsca na nudę. Obrządki poranne, szy
kowanie posiłków, gra w kości i brydża, spacery, wycieczki -  to tylko 
cząstka naszych zajęć. Zwłaszcza wieczorami było dość czasu na „część 
artystyczną” (niekiedy na zewnątrz przy ognisku, a jak było zimno, to 
przy trociniaku), zatem śpiewy, skecze, kawały i opowiadania o własnych 
przygodach. W  okresie stanu wojennego większość śpiewanych piosenek 
miała akcenty polityczne, wyśmiewające władze i jej służby policyjne 
i ormowskie. Dużo było tych prześmiewczych piosenek. Tworzyły one kli
mat do kształtowania się u młodzieży poglądów ideowych i politycznych, 
dalekich od miłości do „realnego socjalizmu” i komunistycznej ideologii. 
Merytorycznym wzmacnianiem takich postaw były dyskusje i rozmowy 
poważne, na tematy interesujące mieszkańców „Chaty”. Po latach widzę, 
że to, czego nie mogłem z najnowszej historii wykładać uczniom jawnie 
w szkole, mieli przekazywane właśnie przez te rozmowy w otoczeniu „gór 
i lasów”. Nie mieli zatem braków wiedzy o Katyniu, pakcie Ribbentrop 
-  Mołotow czy sowieckich łagrach.

W  1975 roku -  więc w tym samym czasie, kiedy ja z uczniami za
siedlałem „Chatę”, Edward Moskała założył Klub Baców, co miało zwią
zek z jego inicjatywą — wnet wspaniale rozwiniętą -  zakładania w górach 
małych schronisk nazywanych bacówkami. Plan budowy tychże rozryso- 
wał mgr. inż. Stanisław Karpiel.

Znalazłem się w elitarnym gronie Klubu Baców. Początkowo spoty
kaliśmy się na Przegibku i -  nie ma co ukrywać -  za dużo piliśmy. Każdy 
członek klubu miał obowiązek wlać do cebrzyka pół litra wódki. Zasobni
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kierownicy bacówek wlewali często spirytus, albo litr gorzały Siadywali
śmy wokół stołu, Edek nalewał chochlą i trzeba było wypić cały kufelek 
do dna. Po pewnym czasie przekonałem Edka do reformy picia z kielisz
ków. Odtąd każdy sobie wlewał ile chciał. No, ale te bacówki to temat na 
osobną opowieść...

Tymczasem grono bywalców „Chaty” rozrastało się. Na przykład 
po Rajdzie Grunwaldzkim, który wygraliśmy w składzie Leszek Garstka, 
Piotrek Boroń, Kasia Jachimska i Marta Pasternak (świetna gitarzystka) 
-  także oni zaczęli bywać na Magurce. Z kolei po zorganizowanym przeze 
mnie obozie letnim w Bułgarii, „Chatę” zaczęli nawiedzać: Mieczysław 
Stefanów (wieloletni dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego), Lucyna 
Masłowska, Alinka Konieczkowicz, Ala Peschak, Marta Kłak, Rena
ta Rogoża, Baśka Strzetelska, Marzena Milli i Anula Wódka. Wreszcie 
po mojej wyprawie „Maghreb 80”, kiedy to powstała już „Solidarność”, 
pojawili się młodzi piłsudczycy: Grzesiek Małachowski (wnuk słynnego 
Bodzia), Paweł Maciukiewicz „Ciuciek” i Rafał Dziwisz, który stał się, do 
dziś funkcjonującym, „bardem Chaty”.

Nadto do grona bywalców „Chaty” należeli: Marta A. Ślusarczyk, 
Marcin Szyma, Piotrek Wyczyński, Błażej Szymura, Iwona Czaja, Asia 
Zawada „Strauss”. To liczne już grono stanowiło jednocześnie trzon 
uczestników organizowanych przeze mnie wyjazdów zagranicznych, na 
przykład w 1981 do Anglii, gdzie mieliśmy szczęście poznać panią Wandę 
Piłsudską i generała Stanisława Maczka.

Po powrocie z Anglii postanowiliśmy uczcić w „Chacie” 25-lecie re
aktywowania przeze mnie w „Sobku” (jak potocznie nazywaliśmy swoje 
gimnazjum przy ul. Jana Sobieskiego) — 3. Krakowskiej Drużyny Har
cerskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Na imprezę 12 grudnia 1981 roku 
przybyli dawni moi harcerze, jak Wojtek Biedrzycki, Wojtek Godziemba, 
Wojtek Czyż, Janek Leśniak oraz młody narybek, by tylko wymienić Mał
gosię, córkę Wojtka Czyża. Po mile spędzonej sobocie, następnego dnia 
próbowałem złapać w radio audycję „60 minut na godzinę”. Tymczasem 
w eterze trwała cisza. Koło południa pojawił się nasz sąsiad, czyli Szef, 
oznajmiając: „Wojna panowie, wojna!” Za niedługo dotarł do „Chaty” 
oczekiwany Lech Mróz. Potwierdził to, czegośmy się od pewnego czasu 
spodziewali: wprowadzenia przez władze PRL-u stanu wojennego!

Na tę wieść z „Chaty” wymiotło wszystkich gości w ciągu godziny. 
Zostałem tylko ja z Lechem. Przy świecach dywagowaliśmy, co też czeka 
nas, „Solidarność” i w ogóle naród... W  „Kronice Chaty” odnotowałem 
czasowe pożegnanie z nią. Następnego dnia „Kronikę” zanieśliśmy do 
Szefa na przechowanie i autobusem wróciliśmy do Krakowa.
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Aby w stanie wojennym wyjechać z Krakowa, trzeba było mieć prze
pustkę, taką też udało mi się załatwić. Pojechaliśmy z Piotrkiem Boro
niem zajrzeć na Magurkę. Tak się złożyło, że w tym samym czasie moja 
córka Kinga brała w USA ślub z moim byłym uczniem Jaśkiem Galicą.

Tak mijały lata. Umierali kolejni władcy Kremla -  Breżniew, An- 
dropow, Czernienko. Przybywały nowe postacie w „Chacie”, by wspo
mnieć Agnieszkę Małecką „Pikusia”, Jolunię Kobielę, Kamila Jadernego, 
Michała Ostrowickiego.

W  lutym 1984 roku Edward Moskała uznał, że funkcjonująca w do
tychczasowej formule nasza baza na Magurce, powinna się stać schronem 
ogólnodostępnym -  dla wszystkich turystów wędrujących po tej okolicy. 
Ba, ja miałem zostać gospodarzem obiektu. Taka zmiana funkcji obiektu 
absolutnie mi nie odpowiadała, ani stanowisko, jakie mi Edek wyznaczał. 
Ale ponieważ pobyty w „Chacie” dla naszej gromadki były czymś nie
zmiernie ważnym, więc dogadałem się z nim, aby nam bodaj oddał chatę 
na tę zimę, do wiosny. Dojrzewała bowiem we mnie idea, że możemy 
pożegnać się z Edkową bazą, ale nie musimy z Magurką.

Już wcześniej pokochała to miejsce nasza przyjaciółka Ola Bociań- 
ska. Kupili z mężem Jurkiem najpiękniejszy kawałek Magurki i zbudowali 
dom zwany „Bocianówką”, skąd roztaczał się widok na Babią Górę i Po
licę. Dom Moskały tych widokowych walorów nie posiadał. Niebagatel
nym plusem „Bocianówki” było i to, że miała doprowadzony prąd.

Wspomnianej zimy, ostatniej w starej „Chacie”, podczas spacerów 
i wycieczek narciarskich (wyłącznie na biegówkach), rozglądaliśmy się za 
skrawkiem ziemi, na którym mógłbym postawić malutki, ale własny do
meczek. Ostatecznie wybór padł na ośmioarową działeczkę usytuowaną 
poniżej domostwa Oli i Jerzego. Aliści nie mając uprawnień rolniczych 
nie mogłem prawnie nabyć parceli. Więc z właścicielem spisaliśmy umo
wę prywatną. I tak się zaczęło...

„Chata II”

9 czerwca 1985 roku, zgodnie z umową pożegnaliśmy ostatecznie Ed- 
kowe siedlisko. Nasz dobytek zdeponowaliśmy w tzw. Chacie Cześka, 
w najstarszym budynku na Magurce (na sosrębie widniał rok 1848), który 
należał wtedy do Czesława Polaka, brata Szefowej Józefy Kudzi (oboje 
byli dziećmi gajowego). Ich starszy przyrodni brat był wtedy prezesem 
Spółdzielni Budowlanej w Makowie.

Moja chatka miała być drewniana, lecz postawiona na kamiennych 
fundamentach. Potrzebne były deski i płazy na ściany. Trochę desek mia
łem kupionych w tartaku w Zawoi.
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Fundament wymurował Szef. Kamienie -  a było ich wtedy na Ma- 
gurce bez liku -  zwoził nam on na furce ciągniętej przez Murzyna, bo 
takie imię miał jego koń. Jola Kobiela przez wujka załatwiła mi w Hucie 
płyty paździerzowe.

Najważniejszym było wymurowanie dwuszufladowego komina. 
Szczęśliwie Szef, który był w swym fachu niezastąpionym mistrzem, zbu
dował nie tylko komin, lecz nade wszystko konstrukcję belkową jednoiz
bowego pomieszczenia na 25 m kwadratowych, które nazwaliśmy klatką 
tygrysa. To belkowanie zostało następnie oszalowane deskami, pomiędzy 
które dla ocieplenia naupychało się trocin wymieszanych z wapnem.

Równie ważnym zadaniem było usadowienie więźby i pokrycie da
chu blachą. Budowlane dzieło bardziej przypominało kurnik aniżeli dom. 
Z doświadczeń ze starej chaty wiedziałem, że trociniak jest w stanie cał
kiem dobrze ogrzać kubaturę 25 m kwadratowych powierzchni przy wy
sokości 2,5 metra. Od Haliny, swej znajomej z Suchej, dostałem angielkę, 
czyli przenośną kuchnię do gotowania, opalaną drzewem lub węglem. 
Zaś szamotkę na kominek kupowałem i składałem w piwnicy przy ulicy 
Sw. Filipa w Krakowie, gdzie od 1945 roku mieszkałem.

26 października 1985 roku nastąpił ingres do NOWEJ CHATY! 
Zgodnie z zwyczajem domek poświęcił ks. Romuald Wilk z miejscowej 
parafii na Zakamieniu (przysiółek Zawoi). Parafię tę obsługiwali ojcowie 
z zakonu Karmelitów Bosych z pobliskiego klasztoru.

Po oficjalnym poświęceniu domostwa, trzeba było oblać obiekt. 
„Bobek” Makłowicz i Johny Łyko -  już wtedy absolwenci -  rozbili 
21 kieliszków do wina. Do dziś, jako ważna pamiątka, są używane w licz
bie trzech zachowane sztuki.

Całymi latami woziłem na Magurkę swych uczniów z V Liceum 
Ogólnokształcącego, którzy z czasem stawali się maturzystami, następnie 
absolwentami wyższych uczelni, zakładali rodziny, robili kariery zawodowe.

W  niedzielę chodziliśmy dalej do kościoła na Zakamieniu. Du
żym autorytetem cieszył się tam biskup prowincjał ks. Czech. W  historii 
„Chaty II” odegrał on ważną rolę w pewnym konflikcie. Otóż Szef wożąc 
kamienie pod fundamenty, zajechał kawałeczek pola sąsiadki. Ta, znana 
awanturnica miejscowa, „zaprzeczyła” nam drogę (w umowie mogliśmy 
używać drogi polnej, należącej do trzech współwłaścicieli). Otóż w trak
cie kazania ks. Czech rzekł: „Albińciu, wstąp po mszy do mnie”. Co jej 
powiedział nie wiadomo, niemniej sytuacja się poprawiła, chociaż i tak 
przez jej poletko nie pozwalała chodzić. Na szczęście Szef był człowiekiem 
ludzkim i pozwolił nam wydeptać ścieżkę przez jego parcelę.

W  miarę upływu czasu droga do domu Szefa nadawała się do jazdy 
samochodem, co pozwalało nam „maluchem” podjeżdżać prawie pod mój
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domek, który coraz więcej nawiedzało znajomych. Liczba mieszkańców 
domostwa stale się powiększała. W  tym okresie zaszczytny tytuł „miesz
kańca Chaty II” otrzymał między innymi Michał Okoński ze swą sym
patią Anią Wieczorek. Przyjeżdżali z psem gigantem. Niebawem zaczął 
się pojawiać Staszek, ojciec Michała, podówczas docent Politechniki Kra
kowskiej -  łowca pstrągów i lipieni, zbieracz grzybów, a nadto świetny 
brydżysta. Staszek z żoną Basią grywali w klubach, ja zazwyczaj z ucznia
mi, z którymi wygrywałem. Przy Staszku trafiła kosa na kamień...

Lata mijały. W  1995 roku, kiedy prowadziłem wyprawę V LO do 
Kapadocji, zmarł Edek Moskała, wieloletni szef Klubu Baców. Po nim 
kierował klubem inż. Michał Kozieł (niestety, on też już nie żyje), a na
stępnie szefostwo klubu objął Jacek Ormicki, wydający już wcześniej na
sze pisemko „Baca Radzi”. Od czasu do czasu „bacowie” gościli w moim 
domku. Ostatnimi laty stale tu zaglądają moi przyjaciele Jurek Klimiński, 
Wicek Cieślewicz i Jacek Ormicki.

Z moich rówieśników ważną dla nas osobą jest starszy ode mnie Ju
rek Pawłowski, profesor zwyczajny, który z leśnika zamienił się w zbiera
cza kopalnych stworów. Barwną postacią jest Alf Gawroński, pół Włoch, 
syn naszego przedwojennego dyplomaty i pisarza, sam filozof i logik. Od
zyskał on wielki dom murowany „Kresy” w Zakopanem. Jeżdżę do niego 
w odwiedziny z Okońskimi Basią i Staszkiem -  obecnie też już profeso
rem. My chodzimy sobie na niezbyt męczące wycieczki, natomiast Alf, 
chociaż 80-latek, dalej na nartach szusuje, jak za młodych lat, z Kaspro
wego. Oczywiście, wieczory spędzamy przy brydżu.

Miłe mi są spotkania -  nie tylko zresztą na Magurce -  z moimi by
łymi uczniami. Nie zapominają o staruszku Jacek Olbrycht, Maciek Bóbr, 
Krzysiek Ćwik, Piotrek Boroń i Okońscy. A tymczasem latka lecą... i to 
chyba nazbyt szybko...

Na moje urodziny, co weszło już w tradycję, Jacek wygłasza w „Cha
cie II” pompatyczną mowę, obdarzając mnie kolejnym, przez siebie wymy
ślonym, orderem, a bard Rafał Dziwisz układa specjalną pieśń, śpiewaną 
następnie przez obecnych na imprezie. Ja ze swej strony piekę urodzino
wy pasztet, zaś Basia Okońska przepyszny tort z owocami i galaretką. 
Jemy, popijamy, śpiewamy, wspominamy... Na takie imprezy przybywa 
od 20-30 osób, duża część po imprezie odjeżdża, reszta śpi. Warunki od 
początku istnienia nowej „Chaty”, są spartańskie, na szczęście nikomu 
to nie przeszkadza. Komfort posiadają u siebie w domach, tu na Magur
ce mają przyrodę, miłe sobie towarzystwo i niezapomniane wspomnienia 
młodości. Widać, że mój pomysł „na Chatę” sprzed 35 laty okazał się 
jakże pożyteczny... stworzył przyjacielską turystyczną rodzinę: myślę, że
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wzór do naśladowania, zwłaszcza przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, 
kultywujące turystykę indywidualną i rodzinną.

Dużą atrakcją „Chaty II” jest kominek zbudowany w 1992 roku 
przez Marka Pacułę vel „Bolka”. Wodę bierzemy ze studni sąsiada, nasze
go szanowanego Szefa, z rodziną którego jesteśmy zaprzyjaźnieni.

Nowa Chata ma tę wyższość nad starą, że posiada elektryczność. 
Od lat nie palimy już „skieła”, choć dalej stoi. Wystarczy nam ogrzewanie 
twardym drewnem w „angielce”, a podczas mrozów w kominku.

Dodam na koniec, że wszystkie istotne zdarzenia związane z poby
tami w na Magurce są skrzętnie odnotowywane w kolejnych wolumenach 
„Kroniki Chaty”. Uzbierało się tego dotąd 34 tomy, ba, okazałe tomiska 
po kilkaset stron! Jakież to bogactwo wiadomości o tym, co się w starej 
i nowej „Chacie” działo, i co się działo na przestrzeni 35 lat z bywalca
mi tych obu domostw. Panie Boże, iluż ich się przewinęło -  dziewcząt, 
chłopców, dorosłych, często ich dzieci! Liczyć trzeba by w setki osób... 
Nikt tego nie próbował ująć w rozpoznawczy indeks.

Początkowo kronikę prowadził Maciek Bóbr, bo „miał ładne pis
mo”. Jego następcy, „sekretarze” też musieli spełnić warunek czytelnego 
pisma. Przez wiele lat „Kronikę” prowadził obecnie profesor Politechniki 
Krakowskiej Stanisław Okoński oraz profesor Jerzy Pawłowski.

Jak wspomniałem, pasjami graliśmy w kości, a wszystkie „wielkie 
pokery z ręki” skrupulatnie zapisywaliśmy w „Kronice”. Są w niej za
pisane wszystkie wycieczki nasze krajowe i zagraniczne, jakże liczne, że 
trudno by zliczyć — wzbogacone zdjęciami czarno-białymi, a z czasem 
barwnymi (te na filmach ORWO dziś dość wyblakłe). A ile wklejonych 
jest nadsyłanych do „Chaty” widokówek z całego świata! Oczywiście, nie 
mogło zabraknąć zapisów z różnych ważnych i błahych wydarzeń, zwią
zanych z Magurką i jej „chato-mieszkańcami”: obchodów świątecznych, 
imienin, urodzin, zapisów piosenek, prób literackich, okolicznościowych 
mów i laudacji. Szczególnie był czczony niżej podpisany, a to z racji star
szeństwa, profesorstwa i przyznanej sobie władzy absolutnej, a chwilami 
autokratycznej, nawet -  co niech mi będzie wybaczone -  despotycznej, 
aliści wszystko dla dobra i bezpieczeństwa ukochanego ludu z plemienia 
Magurszczan -  spod gościnnego dachu starej i nowej „Chaty”. Siła by na 
ten temat pisać, tymczasem czas kończyć...

Otóż mocą natury my wszyscy spod znaku „Chaty” miniemy się 
kiedyś, ale pozostaną po nas te rękopiśmienne księgi -  świadectwo, że na 
Magurce kwitło towarzyskie życie ludzi związanych z sobą trwałą przy
jaźnią i miłością do gór.
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Z b i g n i e w  M o ź d z i e r z

Pierwsze lata „Okszy”
(willa Kossakowskich i Kęszyckich w Zakopanem)

7£ j  końcem 2010 roku Muzeum Tatrzańskie ukończyło remont konser
watorski willi „Oksza” położonej w Zakopanem przy ul. Zamoyskiego 25. 
Jest to jeden z czterech zachowanych do dzisiaj -  obok „Koliby”, „Domu 
pod Jedlami” i „Rialta” -  budynków willowych, projektowanych przez 
Stanisława Witkiewicza. Remont konserwatorski przywrócił dawny wy
gląd budynku, którego forma architektoniczna zwraca obecnie uwagę nie 
tylko turystów, ale także stałych mieszkańców, którzy nagle przypomnieli 
sobie o tym zabytku. W  maju 2011 roku planuje się w Okszy otwarcie 
„Galerii sztuki XX wieku”, co ma być pierwszym krokiem do rozwiąza
nia dotkliwego braku w Zakopanem wystawy, pokazującej dorobek miej
scowego środowiska artystycznego, a także sztukę wielu artystów spoza 
Zakopanego, dla których Tatry i góralszczyzna były ważnym źródłem 
inspiracji. Warto zatem przypomnieć historię wybudowania willi i ludzi, 
którzy z jej początkami byli mocno związani.

Historia „Okszy” wpisana jest w dzieje stylu zakopiańskiego. Willa 
jest trzecim dziełem Stanisława Witkiewicza, twórcy stylu zakopiańskie- 
g°. Jej projekt powstał w latach 1894-1895 dla Bronisławy i Wincente
go Korwin-Kossakowskich1, o czym świadczy korespondencja Stanisława 
Witkiewicza z fundatorami. W  liście z 26 listopada czytamy m.in.:

List Pański wraz z planem i rysunkami fasad projektowanej willi dla 
nas otrzymałem. Na plany parteru i piętra ze zmianami porobionymi

Wincenty Kossakowski, urzędnik górniczy Towarzystwa Sosnowickiego w Sosnowcu, 
wraz z żoną Bronisławą byli częstymi gośćmi w Zakopanem.
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przez Szanownego Pana zgadzam się i uważam je za bardzo racjonalne 
i pożyteczne.

Konstrukcja całej w illi prześliczna i bardzo wdzięcznie się przedsta
wia; niezmiernie nam się podoba cały projekt Pański i nie mam słów 
na wyrażenie Panu naszej wdzięczności i podziękowań za Jego łaska
wość dla nas i za tak ładny pomysł; obawiam się tylko, czy wykonanie 
odpowie projektowi Szanownego Pana i czy W ojtek z Obrochtą dadzą 
radę temu. Skoro jednak Pan sam poleca mi tych dwóch majstrów  
i przedsiębiorców, to z całym zaufaniem oddam im tę robotę2.

Budynek rzeczywiście wznosili góralscy cieśle pod kierunkiem Woj
ciecha Roja i Jana Obrochty w latach 1895-1896. Podstawą rozpoczęcia 
prac były plany przygotowane na podstawie szkiców Witkiewicza, o czym 
dowiadujemy się z kolejnego listu pisanego w połowie lutego 1895 roku 
przez Wincentego Kossakowskiego do artysty:

W  załączeniu przesyłam Szanownemu Panu:
1° planik zrobiony przez Pana,
2° 3 rysunki fasad: od drogi, od lasu i szczytu,
3° 2  plany w  kopii w  większych wym iarach wraz z oznaczeniem roz
m iarów wszystkich, przy czym zwracam uwagę, że grubość ścian 
w  tych planach przyjęta na 0 ,25  m, która to grubość ścian nie jest 
obowiązująca i zależeć będzie od grubości drzewa, i może być różną 
w  różnych miejscach, a od tej grubości ścian zależeć będzie i różnica 
w  w ym iarach pokoi, która kilka lub kilkanaście centym etrów uczynić 
może. Chociaż więc podane są w ym iary pokoi i ścian, to niech Roj 
nie krępuje się tym i wym iaram i, a zrobi, jak mu wypadnie z grubo
ści ścian. Pragnę tylko zachować ten rozkład, jaki Pan zaprojektował, 
a jaki na tych powiększonych planach parteru i I piętra ściśle jest 
zachowany, o czym sam Pan przekonać się może, a zarazem prag
nę, aby w ym iary pokoi, poddaszy, werand itp. były o t y l e  t y l k o  
zmienione, o ile zmienią je w ym iary (grubość ścian) drzewa użytego 

do ścian.
Odsyłam  dlatego i Pańskie szkice, i powiększony plan, aby Wojcie
chowi na podstawie jednych i drugich łatwiej było orientować się3.

2 Wincenty Kossakowski do Stanisława Witkiewicza (Sosnowiec, 26 XI 1894) [w:] Listy
o stylu zakopiańskim. 1892-1912 wokół Stanisława Witkiewicza. Wstęp, komentarze, 
opracowanie Michał Jagiełło. Kraków 1979, s. 173 -17 4  [40],

3 Wincenty Kossakowski do Stanisława Witkiewicza (Sosnowiec, 18 II 1895) [w:] Listy 
o s ty lu ... , Az. cyt., s. 177 [41].
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W illa  „Korwinówka” w  budowie (1895). Ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego

Zanim rozpoczęto budowę, Wojciech Roj zgromadził niezbędny 
materiał4. Od początku też planowano rozłożenie budowy na dwa lata, 
z częściowym wykorzystaniem kilku pokoi na wakacje 1895 roku. Pisał 
w tej sprawie Wincenty Kossakowski do Stanisława Witkiewicza 15 mar
ca tegoż roku:

Czy nie dałoby się tak ulgę na ten rok zrobić, aby powały i podłogę 

tylko tam dać, gdzie przeznaczam pokoje i kuchnię dla mej rodziny 

na ten rok —  a ponieważ część przeze mnie oznaczona jest większa, 
to można by wykończyć drugą połowę mniejszą, zamiast oznaczonej 
przeze mnie —  a w  reszcie budynku ani powały, ani podłóg nie da
wać, otw ory zaś drzwi i okien deskami calowym i lub 3/4 calowymi 
albo zrzynami na zimę, a choćby i na lato zabić z zewnątrz, aby deszcz 

i śnieg do wnętrza nie zachodziły. Proszę Szanownego Pana to rozwa
żyć, może by się to dało zrobić5.

Budowę rozpoczęto na wiosnę i już 10 maja Stanisław Witkiewicz 
informował Wincentego Kossakowskiego o szybkim postępie robót:

4 Por. Listy o sty lu ..., op. cit., s. 178-179  [42], s. 180-182  [43], s. 182-184  [44]. Patrz 
także Aneks.

Wincenty Kossakowski do Stanisława Witkiewicza (Sosnowec, 15 III 1895) [w:] Listy 
0 stylu ..., dz. cyt., s. 181.
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List Pański z d. 10 bm. bardzo mnie ucieszył ze względu na wiado
mość o szybkim postępie robót przy naszym domu i bardzo jestem  
Panu wdzięczny za tę wiadomość — a wielką uciechę sprawiłby nam  
Szanowny Pan, gdyby był łaskaw przysłać nam przyrzeczoną fotogra
fię obecnego stanu robót6.

W  liście Wincentego Kossakowskiego do Stanisława Witkiewicza 
czytamy ponadto:

Parę osób, które w  ostatnim  czasie tutaj bawiło, wracając z Zakopa
nego -  chociaż nie znanych nam — opowiadało naszym znajomym o 
pięknej budowie naszego domu, wyrażając się bardzo pochlebnie o 
solidnej i estetycznie pięknej budowie. M ówiono, że ta w illa będzie 
najlepiej zbudowaną i najpiękniejszą ze wszystkich w  Zakopanem7.

Fotografia została wykona prawdopodobnie jeszcze w maju 1895 
roku i przedstawia ona ówczesny stan zaawansowania prac8. Na kamien
nej podmurówce stawiano ściany. Zrąb sięgał wówczas wysokości okien, 
wstawione były też już słupy drzwi frontowych. Z planowanych wakacji 
prawdopodobnie nic nie wyszło, a Bronisława Kossakowska zatrzymała 
się przy Przecznicy w tymże roku9.

O dalszych postępach prac dowiadujemy się z kolejnego listu Win
centego Kossakowskiego do Stanisława Witkiewicza, pisanego 16 lutego 
1896 roku:

W iem y, że kom iny jeszcze nie wyciągnięte, a na 1 kwietnia m u s z ą  
być gotowe kominy, gdyż zdun od Barucha potrzebuje 6 do 8 tygodni 
na postawienie wszystkich pieców, a że dom musi być koniecznie na 
1 czerwca gotów, więc zdun już od 1 kwietnia musi zacząć robotę 
przy piecach. Piece i kuchnie zamówione już u Barucha i będą za parę 
tygodni w  pakach wysłane pod adresem Roja.

Następnie wiem, że pod kuchnie, wozownię i stajnię są fundamenty 
już wyciągnięte — czy to prawda? — w  każdym razie sądziłem, że W oj
ciech z tą robotą dalej już zaszedł. Czy tylko ma Wojciech już wszyst
kie m ateriały zwiezione do budowy kuchen, stajni i wozowni?

W  ogóle śmiem uprzejmie prosić Szanownego Pana o łaskawą opiekę 
dalszą nad całą budową mej realności w  Zakopanem i częste monito
wanie W ojciecha, aby z robotą się spieszył; pieniędzy mu nie braku
je, ile razy o to napisze, zawsze mu posyłam. Pragnę bardzo, aby na

6 Wincenty Kossakowski do Stanisława Witkiewicza (20 V 1895) [w:] Listy o stylu . .., dz.
cyt., s. 184 [45].

7 Tamże, s. 185.
8 M T-ZA, sygn. AF/N/5739-XIX (por. też fot. 1).
9 „Lista Gości” 1895, nr 8 (22—25 lipiec).
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Uroczyste zakończenie budowy „Korwinówki” (1896). Ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego

1 czerwca wszystko było już zupełnie gotowe z kuchniami, wozow
nią i stajniami, gdyż m y oboje na 1 czerwca już przyjedziemy, aby 
willę wewnętrznie urządzić i wynająć, jeżeli się uda -  bo szkoda by 
było, aby 2-gi rok dom stał bez dochodu. M am nadzieję, że gdy Sza
nowny Pan dotychczas tak serdecznie moją chałupą się zajmował, to 
nie odm ówi nam Szanowny Pan i nadal do wykończenia tej budowy 
Swych rad, wskazówek i Swej opieki -  o co oboje gorąco i serdecznie 
Szan.fownego] Pana prosimy10.

List zawierał też plan rozmieszczenia „budynków gospodarskich” 
oraz komentarz do niego:

C o do rozłożenia budynków gospodarskich, przesyłam Szanownemu 
Panu odręczny planik do wiadomości Pańskiej, jak  budowle zady
sponowałem jeszcze we wrzes'niu zeszłego roku podczas mej bytności 
w  Zakopanem, z uprzejmą prośbą o łaskawe sprawdzenie, czy funda
m enty podług tego planiku mniej więcej są wyprowadzone, i o dojrze
nie, aby Obrochta tego planiku się trzymał.
Na parterze będą 2 kuchnie N I i II.
Na piętrze miała być jedna kuchnia nad kuchnią parterową N I, ale 
namyśliłem się teraz, czyby nie było dobrze i nad kuchnią N II taki sam

Wincenty Kossakowski do Stanisława Wiktiewicza (Sosnowiec, 16 II 1896) [w:] Listy 
0 stylu ..., dz. cyt., s. 186-187 .
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pokoik wyprowadzić, aby było jakieś pomieszczenie jeszcze osobne dla 
służby; bardzo to byłoby pożądanym, a koszt już niewielki w  porówna
niu z ogólnym kosztem —  na co stanowczo się decyduję, bo szkoda by 
było, aby przy takiej budowie zaniedbać taką wygodę niewiele kosztują
cą. A  ponieważ zapomniałem o tym  powiedzieć Wojciechowi, a raczej 
nie przyszło mi to na myśl, więc proszę Szanownego Pana o łaskawe 
rozporządzenie w  tym  względzie. Oznaczyłem na planiku, jak mają iść 
ganki, aby było połączenie z głównym domem i aby było przejście pod 
daszkiem do wychodków umieszczonych za kuchnią, których trzeba, 
aby było co najmniej 3. Tuż za wychodkami, w  miejscu oznaczonym: 
„drewutnia”, ma przyjść ta budka, która dziś stoi w  przeciwnym kącie, 
a służyła za tymczasową stajnię dla mych koni w  roku zeszłym11.

Jednak nie koniec na tym:

Następnie, tuż na granicy, mają stanąć w  kierunku, jak narysowałem, 
stajnie i wozownie, ale k o n i e c z n i e  tak, jak narysowałem: po obu 
końcach budynku, tj. na obu szczytach, po jednej stajni, każda na parę 
koni, a we środku wozownia z 2 bramami, jeżeli będzie miejsce, lub 
z jedną bramą. Rozm iary szerokości i długości tego budynku dałem 
Obrochcie, również objaśniłem go dokładnie, jak ma być stajnia i w o
zownia wewnątrz urządzona. Ponieważ jednak i teraz będą mieli dość 
roboty do 1 czerwca, przeto z w e w n ę t r z n y m  u r z ą d z e n i e m  
s t a j e n  i w o z o w n i  n i e c h  s i ę  w s t r z y m a j ą  aż d o  m e g o  
l u b  ż o n y  p r z y j a z d u  i n i e c h  n a w e t  p o d ł o g i  n i e  k ł a d ą .  
Całe wewnętrzne urządzenie chcę, aby było robione pod okiem moim 
od podłogi począwszy, skończywszy na żłobach — trzeba bowiem po
myśleć o pewnym  spadku podłogi, o odpływach i małej kanalizacji, 
o rodzaju żłobów, o wysokości tychże, o drabinach, o miejscu odpo
wiednim  dla koni, przy której ścianie żłoby pomieścić, etc., etc., pełno 
to jest drobiazgów, które bym chciał, aby były urządzone podług mej 
osobistej dyspozycji. P r z e t o  c o  d o  s t a j e n  i w o z o w n i ,  niech 
w yprow adzą tylko budynek z b r a m a m i ,  d r z w i a m i  i o k n a 
mi ,  z sufitem -  czyli raczej pułapem -  i pod dachem, tak aby strych 
nad stajniami i wozownią był pomieszczeniem na siano i obroki -  
a z resztą wewnątrz niech n ic  a n ic  nie robią, aż ja przyjadę. 
M[iesią]c czerwiec w ystarczy na wykończenie tych robót12.

Kossakowski zlecił też wykonanie mebli Kazimierzowi Sieczce. Pisał 
o tym w liście do Wojciecha Roja 9 kwietnia:

11 Tamże, s. 187-188 .
12 Ib idem , s. 188-189 .
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W illa „Korwinówka” po uzupełnieniu detali dekoracyjnych (1896).
Ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego

Sieczka dostał na rachunek mebli 350 guldenów, a że wszystkie meble 
zgodzone na 708  guldenów, to on już połowę dostał. Możecie mu na 
meble zapłacić teraz najwyżej 158 guldenów i 50  centów, a resztę 20 0  
guldenów za meble nie płaćcie mu, aż przyjedziemy i sami zobaczy
my meble i przekonamy się, że wszystko w  porządku podług um owy 
zrobione i że robota dobra, a materiał suchy. Jeszcze raz proszę Was, 
Sieczce więcej za meble nie płacić teraz jak 158 guldenów i 50  centów. 
Resztę zapłacę sam po odbiorze w  końcu maja, jak przyjadę13.

Finalizowała się też sprawa stawiania pieców. O szczegółach pisał Kos
sakowski w kolejnym liście do Witkiewicza14 i do Roja 23 kwietnia 1896 
roku15. Prawdopodobnie jednak wykonane kominy tylko dwukanałowe nie 
do końca spełniały swoje zadanie, skoro Jan Gwalbert Pawlikowski przy bu
dowie domu „Pod Jedlami” zwrócił na to uwagę w liście do Witkiewicza:

.. .na 6 pieców do jednego komina dwa kanały (jak nasi budarze chcą) 
jest za mało. Roj dowodził, że u Kossakowskich wprawdzie „z po
czątku palić się nie chciało”, ale teraz się pali. Klimaszewski mówi, że 
palić się może, ale jeśli nie we wszystkich piecach naraz się pali, jeśli 
najpierw rozpalać na piętrze, a potem dopiero na dole, jeśli nie ma

13 Wincenty Kossakowski do Wojciecha Roja. Sosnowiec, 9 IV 1896 [w:] Listy o sty lu ..., 
dz. cyt., s. 192.

' Wincenty Kossakowski do Stanisława Witkiewicza. Sosnowiec, 23 IV 1896 [w:] Listy 
0 sty lu ..., dz. cyt. 193-194 .

5 Wincenty Kossakowski do Wojciecha Roja. Sosnowiec, 23 IV 1896 [w:] Listy o stylu . .., 
dz. cyt., s. 194-196 .

247



w iatru itp. Słowem, że komin mający w  stosunku do pieców kanałów  

za mało —  jest bardzo grymas'ny.. ,16

Stan po wykonaniu kominów zarejestrowany został na dwóch fo
tografiach zachowanych w zbiorach archiwalnych Muzeum Tatrzańskie
go17. Budowa została prawdopodobnie zakończona w terminie i w czerwcu 
1896 roku odbyło się uroczyste otwarcie „Korwinówki”, bowiem tak willa 
została nazwana. Z uroczystości zachowała się fotografia, na której oprócz 
rodziny Kossakowskich, obecni byli liczni goście przebywający wówczas 
w Zakopanem oraz budarze18. Na uroczystości był obecny Stanisław 
Witkiewicz z żoną Marią i synem Stanisławem Ignacym, Wojciech Roj, 
a także Maria Dembowska, hr. Tyszkiewicz. W tym czasie brak jeszcze 
było niektórych detali dekoracyjnych, jak np. „przeźroczy łyżników” 
w parapetach wyględówP  Prawdopodobnie podczas wakacji detale zostały 
uzupełnione, co zostało uwiecznione na kolejnej fotografii20. „Lista Gości” 
z czerwca 1896 roku odnotowała też, że Wincenty Kossakowski, dyrektor 
kopalni z Sosnowca, zatrzymał się z rodziną „w domu własnym”21.

Jeszcze w tym samym roku, w piątym wydaniu swojego Illustrowa- 
nego przewodnika do Tatr, P ienin i Szczawnic, Walery Eljasz wspominając 
Stanisława Witkiewicza pisał:

Za jego inicyatywę i wedle jego planów budują sobie zamożni gości 
wille w  stylu ludowym , narodowym , co Zakopanemu nadaje szcze
gólny charakter, oryginalny, odróżniający to letnie siedlisko od in
nych miejsc kąpielowych.

16 Jan Gwalbert Pawlikowski do Stanisława Witkiewicza. Lwów, 12 V  1897 [w:] Listy 
o sty lu ..., dz. cyt., s. 226.

17 Budowa —  stan surowy, widok od strony płn.-zach. Fot. Stanisław Barabasz (?) 1896. 
M T-ZA, sygn. AF/7700/MT/IV-003, AF/2280/MT/IV-009, AF/18282/IV-056; 
Budowa —  stan surowy, widok od frontowej (zach.). Fot 1896. MT-ZA, sygn. 
AF/7766/MT/IV-001; AF/18284/1V -056.

18 Uroczyste zakończenie budowy —  uczestnicy na tle fragmentu ze schodami frontowy
mi i gankiem. Fot. VI 1896. M T-ZA, sygn. AF/18286/IV-060.

19 Por. Willa po zakończeniu budowy (brak „przezroczy” łyżników w wyględach) —  widok 
od frontu, fot. 1896. M T-ZA, sygn. AF/7715/MT/IV-003, AF/18285/MT/IV-056; 
Willa po zakończeniu budowy (brak „przezroczy” łyżników w wyględach) —  widok od 
strony płn.-zach. Fot. Walery Eljasz (?) 1896. MT—ZA, sygn. AF/7791/MT/IV-001, 
AF/7792/MT/IV-001.

20 Willa po zakończeniu budowy i uzupełnieniu detali dekoracyjnych —  widok od fron
tu. Fot. 1896. M T-ZA, sygn. AF/18283/1V-056.

21 „Lista Gości” 1896, nr 2 (1 VI -  15 VI); 5 (28 VI -  3 VII).
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W illa  „Oksza” jako dom wczasowy. W idok od frontu. Fot. Z. Moździerz (1985)

W ille Gnatowskiego, D ra Chrostowskiego, Kossakowskiego, mogą 
służyć za okaz stylu góralskiego, chociaż nie zbywa im na komforcie, 
jakiego w  domu wymagają obecni goście zakopiańscy22.

Po latach, w drugim zeszycie Stylu zakopiańskiego Stanisław Witkie
wicz pisząc o kolejnych stylowych willach, twierdził:

Następny dom, Oksza, należący pierwotnie do Kossakowskich, po
tem do Kęszyckich, był zbudowany na planie również z góry danym. 
Symetryczny prawie rozkład prowadził do symetrycznego zewnętrz
nego kształtu. W  Okszy znajdują się pyszne, wielkie drzwi wchodowe, 
których efekt zdobniczy zginął przez oszklenie ganku, stojącego na 
łuku kamiennym, ganku, do którego wejście stanowią boczne, krę
cone schody z piaskowca. Oksza jest najmniej skomplikowanym z no
wych zakopiańskich domów. Zużyte w  niej były te m otyw y zdobnicze 
i konstrukcyjne, które już były wypróbowane w  uprzednio postawio
nych domach, z dodaniem krytych obejść dokoła wschodniej ściany 
i połączenia galerią z piętrową oficyną stojącą w  podwórzu23.

W  tej samej publikacji znajdujemy też wzmiankę na temat ogrodze
nia samej willi, którego formę uważał Witkiewicz za najodpowiedniejszą 
ze wszystkich, które były wykonane. Pisał:

22 W. El j as z: Illustrowany przewodnik  do Tatr, P ien in  i Szczawnic. Wyd. 5. Kraków 
1896, s. 127.

23 S. W  i t k i e w i c z: Styl zakopiański. Z. 2: Ciesielstwo. Lwów 1911,  s. [337].
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.. .Co do ogrodzenia, to typ jego dotąd ostatecznie ustalony nie został. 
Może najodpowiedniejszym byłoby ogrodzenie z krat drewnianych, 
ujętych w ramy od słupa do słupa, ogrodzenie użyte w Okszy, ma ono 
jednak jedną wadę, przeszkadzającą mu się w rozpowszechnieniu się 
— jest zbyt kosztowne24.

Forma tego rozwiązania zachowała się na fotografii Zwolińskich, 
przedstawiającej bramę prowadzącą na posesję „Okszy”, a której skrzydła 
odpowiadają opisowi Witkiewicza25.

Marcin hr. Kęszycki26 zakupił willę w roku 1899 i zmienił jej nazwę 
na „Oksza”. Willa była prezentem na srebrne wesele hrabiego i jego żony 
Heleny. Na jednym z sosrębów wykonano okolicznościową inskrypcję:

R. P. 1899 d. 7 Lutego odbyło się srebrne wesele Marcina i Heleny 
z Reyów Kęszyckich27.

Na tej podstawie można stwierdzić, że zmiana właściciela nastąpiła 
z końcem 1898, bądź na początku 1899 roku. Zmiana nazwy została od
notowana w „Listach Gości” dopiero w sierpniu — w jednym z numerów 
lipcowych figuruje jeszcze jako „Korwinówka”28, a na początku sierpnia już 
jako „Oksza”29. Nazwa ta bardzo szybko się przyjęła; wspomniał o niej już 
w pierwszym wydaniu Stylu zakopiańskiego Stanisław Eljasz-Radzikowski 
z 1900 roku, pisząc „dom pp. Kossakowskich, obecnie zwany «Oksza»”30.

Hrabia był człowiekiem nadzwyczajnej dobroci, ale niestety zmarł 
niebawem, 25 stycznia 1900 roku. W  „Przeglądzie Zakopiańskim” ukazał 
się nekrolog pióra... Stanisława Witkiewicza:

25 stycznia br. zmarł, w drodze z Zakopanego do Krakowa, śp. Mar
cin hr. Kęszycki, jeden z założycieli Towarzystwa Tatrzańskiego.

24 Ib idem , s. [342],
25 Brama „Okszy”. Fot. T. Zwoliński ok. 1925. M T-ZA, Archiwum Zwolińskich, sygn. 

15814.
26 Marcin hr. Kęszycki (1834—1900) —  uczestnik Wiosny Ludów (1848), powstaniec 

styczniowy (1863). Po studiach rolniczych, które odbył na zagranicznych uczelniach, 
gospodarował w swoich dobrach, przeznaczając znaczną część fortuny na cele charyta
tywne (przez górali zwany był dla dobrego serca „panem lutościwym”). Jego żoną była 
od 1874 r. Helena z Reyów z Nagłowic, ciotka Mikołaja hr. Reya, fundatora pierwsze
go murowanego dworu w stylu zakopiańskim w Przyborowie koło Dębicy (1893).

27 Pokój po północnej stronie dawnego salonu.
28 „Lista Gości” 1899, nr 9 (14—17 VII).
29 „Lista Gości” 1899, nr 18 (12 -16  VIII).
30 S . E l j a s z - R a d z i k o w s k i :  Styl zakopiański. Kraków 1900; Wyd. 2. Kraków 1901 

s. 23 (odczyt w Towarzystwie ludoznawczem we Lwowie, dnia 15 lutego, r. 1900).
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W illa „Oksza” po konserwatorskim remoncie. Fot. Z. Moździerz (2011)

W  Zakopanem, gdzie od szeregu lat przebywał dla zdrowia żony, każ
dy, ktokolwiek miał sposobność go poznać, był ujęty nadzwyczajną 
jego dobrocią. Był to człowiek, którego każda myśl i każdy czyn w y
nikały ze stałego dobrego uczucia dla wszystkich. Czy w  stosunkach 
prostej towarzyskiej uprzejmości, czy tam, gdzie dochodziło o poważ
ną pomoc w  życiu, każdy spotykał się z jednakiem współczuciem, go
towością usługi i serdeczną ofiarnością. W  domu państwa Kęszyckich, 
od progu witała przybysza najserdeczniejsza ich życzliwość i radość 
z widzenia człowieka. Ta gościnność dawna, polska, o której mówi 
pieśń lub bajka, była u nich żywą i świeżą, wynikającą z nadmiaru 
dobroci, równej dla wszystkich. Był to p a n  lu to śc iw y ,  mówili górale. 
Był to rzeczywiście jeden z najlepszych ludzi, jakich można w  życiu 
spotkać, nie tylko dlatego, że czynił dobrze z zasady, lecz że czuł do
brze, że w  pierwszem zetknięciu się z człowiekiem, choćby całkiem  
sobie nieznanym, zawsze budziły się w  nim uczucia dobre i życzliwe, 
że każdy mu się wydawał «poczciwym», każdemu dobrze życzył i do
brze czynił. Jeżeli zaś spotykały go zawody, miał na nie pobłażliwy 
uśmiech i bezgraniczną wyrozumiałość. Ludzie tacy noszą w  swojej 
duszy to, czem jedynie dają się ułagodzić wszystkie nieszczęścia i nę
dze jednostek i społeczeństw —  miłość, i wielki żal, że jest ich dotąd 
tak mało, a ci co są, muszą umierać31.

31 S. W  i t k i e w i c z: Śp. M arcin br. Kęszycki. „Przegląd Zakopiański” R. 2: 1900, nr 5 
(1 II), s. 38.
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Helena z Reyów Kęszycka mieszkała w „Okszy” prawdopodobnie 
do wybuchu I wojny światowej32.

Post scriptum
Z opinii technicznych i korespondencji zakopiańskiego architekta Euge
niusza Wesołowskiego33 wynika, że hr. Kęszycka sprzedała dom jeszcze 
przed I wojną światową prof. Pietrzyckiemu, który odsprzedał ją Marii 
Bobrzyńskiej podczas wojny34. W  tym czasie mieścił się tu pensjonat. 
W  1920 roku willę zakupiło Towarzystwo „Odrodzenie”, założone przez 
Klarę Jelską, o czym wspomniano w broszurze informacyjnej wydanej 
dziesięć lat później35. Z tego okresu zachowały się fotografie budynku, 
przedstawiające jego wygląd po przebudowie -  dobudowanie od frontu 
tarasu-podcienia wspartego na podmurówce kamiennej przeprutej ar
kadami, likwidacja frontowego i bocznych wejść, przebudowa dachu36, 
a przede wszystkim otynkowanie ścian wewnętrznych. W tym czasie do
budowano też na miejscu dawnych kuchni oficynę od strony podwórza, 
która co prawda zwiększyła kubaturę budynku (ważny czynnik w przy
padku sanatorium), ale w istotny sposób naruszający jego pierwotny wil
lowy charakter. Jedynie szczytny cel, na który obiekt został przeznaczony, 
usprawiedliwia wprowadzone zmiany, bowiem, niestety, przebudowa ta 
i modernizacja zdegradowały wartość artystyczną i zabytkową obiektu.

Po wybudowaniu na Gładkiem nowego gmachu sanatorium „Odro
dzenie” (1927-1932), urządzono tu profilaktyczny internat zakopiańskie

32 Witkiewicz wielokrotnie wspominał jeszcze „panią Kęszycką” w listach do syna (por. 
S. Witkiewicz: Listy d o  syna. Warszawa 1969, s. 94, 112, 192, 245, 674). 26 maja 1904 
roku pisał m.in.: „Dziś urządziłem przenośną wystawę autodictatów. Zabrałem z pra
cowni dwa Twoje obrazy —  Willę n ad  morzem  i Niedzielę, i Idy —  studium. Naprzód 
była wystawa u pani Kęszyckiej, która klęczała na podłodze i zachwycała się, „nie mogąc 
słowami powiedzieć”. Potem zawiozłem do pani Dembowskiej... (tamże, s. 192 —  auto- 
dictaty, z niem., tu: obrazy powstałe jako wyraz wewnętrznej potrzeby, samorzutnie).

33 E. W e s o ł o w s k i :  „Kopiał od 2 VII 1919 do 1 IV 1920”. Zakopane. Rps MT-ZA, 
sygn. AR/159, s. 76, 382.

34 W„Spisie domów w Zakopanem...” z 1918 roku jako właściciel figuruje Bobrowski [!] 
(por. „Spis domów w  Zakopanem oraz wykaz will, hoteli i pensyonatów według ulic 
i numerów orientacyjnych i konskrypcyjnych”. Zakopane 1918, s. 35. Mps Archiwum 
Państwowe w Krakowie, oddział w Nowym Targu [dalej: AP-NT], sygn. Gm. Z/14).

35 Powstanie i rozw ój „Towarzystwa O drodzen ie” w  Zakopanem  [w:] «Odrodzenie» Sanato
rium  dla młodzieży polsk iej zagrożonej gruź licą  w  Zakopanem. Kraków 1930, s. 45.

36 Willa po przebudowie na Zakład Profilaktyczny dla młodzieży zagrożonej gruźlicą 
—  widok od frontu. Fot. ok. 1925. MT-ZA, sygn. AF/21416/III—101 (por. fot.); 
Willa «Oksza» jako sanatorium profilaktyczne [w:] «O drodzenie». . . ,  op. cit., s. 35; Sala 
rozrywkowa w «Okszy» [w:] «O drodzenie». . . ,  op. cit., s. 37.
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go gimnazjum37. W okresie II wojny światowej do „Okszy” przeniesiono 
— wyrzuconą z Kuźnic -  Szkołę Gospodarstwa Domowego, która funk
cjonowała tu do 1945 roku pod nazwą Szkoła Gospodarcza. Wcześniej, 
w listopadzie 1944 roku, ówczesna dyrektorka tej szkoły Maria Teresa 
Koczorowska, udzieliła schronienia ściśle tajnej Ekspozyturze Politechni
ki Warszawskiej, „udostępniając salkę starannie zaciemnioną, z kilkoma 
ławkami i oblazłą z lakieru tablicą”38. Po II wojnie światowej w budyn
ku „Okszy” mieściło się prewentorium dla dzieci i młodzieży. W latach 
1960-1962 przeprowadzono remont kapitalny willi z adaptacją na pre
wentorium39. Prewentorium funkcjonowało tu do 1965 roku. W  tymże 
roku obiekt został przejęty przez krakowskie władze wojewódzkie, które 
adaptowały go na dom wypoczynkowy40. W kolejnych latach budynek re
montowano, lecz wszelkie zmiany i modernizacje nie naruszyły w sposób 
istotny jego pierwotnej bryły architektonicznej.

W  2006 roku, z inicjatywy ówczesnego marszałka województwa 
małopolskiego Janusza Sepioła, obiekt został przejęty przez Muzeum Ta
trzańskie z przeznaczeniem na cele ekspozycyjne. W  tym samym roku 
willę wpisano do rejestru zabytków i opracowano dla niej dokumentację 
historyczno-konserwatorską, obejmującą dzieje budynku oraz wytyczne 
konserwatorskie jego remontu i modernizacji na galerię sztuki przełomu 
XIX i XX stulecia (Zbigniew Moździerz). Główną ideą konserwatorską 
było przywrócenie pierwotnej formy architektonicznej willi, znanej z fo
tografii archiwalnych. Na podstawie wspomnianego programu konserwa
torskiego, wykonany został do końca tegoż roku projekt architektoniczny 
(główny projektant architekt Zenon Remi), a na początku 2007 roku uzy
skano pozwolenie na budowę. Dopiero z końcem 2008 roku rozpoczęto 
prace budowlane, a ściślej rozbiórkowe, bowiem rozebrano dawne zrujno
wane kuchnie, połączone łącznikiem z budynkiem głównym. Zasadnicze 
prace restauratorskie rozpoczęto jednak dopiero na początku 2010 roku,

3' L. Długołęcka, M. Pinkwart: Zakopane. Przewodnik historyczny. Wyd. 2. Warszawa 
1994, s. 91, 292; por. także M. Pinkwart, L. Długołęcka-Pinkwart: Zakopane. Prze
wodnik historyczny. Bielsko-Białą 2003, L. Długołęcka-Pinkwart, M. Pinkwart: Za
kopane o d  A do Z. Warszawa 1994, s. 131 [hasło: Jelska Klara], 221 [hasło: „Oksza”]; 
R. Dutkowa: Edukacyjny róg obfitości [w:] Zakopane czterysta lat dziejów . Pod. 
red. Renaty Dutkowej. Kraków 1991,  s. 548.

38 Ibidem, s. 125.
39 „Opinia techniczna w sprawie stanu technicznego konstrukcji budynku i ustalenia 

nos'ności stropów. Willa «Oksza» —  Zakopane, ul. Zamoyskiego 25”. Oprać. inż. Ma
rian Siudut, Edward Siudut. Zakopane, maj 2006. Mps Muzeum Tatrzańskie im. Dra 
T. Chałubińskiego w Zakopanem, s. 5.
M. P i n k w a r t ,  L. D ł u g o ł ę c k a - P i n k w a r t :  Zakopane. Przewodnik historycz
ny. Bielsko-Biała 2003, s. 286.
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po zakończeniu procedury przetargowej (KRAK-INVEST). Remont 
obejmował następujące grupy robót:

1. Prace zewnętrzne: rozebranie łącznika i dawnego budynku gospo
darczego oraz wtórnych, frontowych, odkrytych werand i wspierających 
je kamiennych arkad; likwidację późniejszych otwarć dachowych; remont 
więźby dachowej nad historycznym korpusem głównym; wymianę pokry
cia dachowego z blachy na gont łupany; wykonanie z miedzi obróbek bla
charskich, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej; renowację 
podmurówki kamiennej; remont werandy frontowej i wykonanie scho
dów zewnętrznych; wzniesienie ewakuacyjnej klatki schodowej w miejsce 
dawnego łącznika; przebudowę werandy od strony wschodniej;

2. Prace wewnętrzne: zbicie tynków w pomieszczeniach i osza
lowanie ścian deskami; renowację ścian zewnętrznych, wewnętrznych 
i stropów; remont stolarki okiennej i drzwiowej (czyszczenie z grubej 
warstwy farby, dekowanie itp.); wymianę podłóg i parkietów; remont 
schodów wewnętrznych; wymianę instalacji elektrycznej i wodnoka
nalizacyjnej; montaż oświetlenia sal ekspozycyjnych oraz pomieszczeń 
biurowych i mieszkalnych; założenie instalacji alarmowej przeciwpo
żarowej oraz anty włamaniowej; wykonanie trzech węzłów sanitarnych; 
remont piwnic z adaptacją na pracownie konserwatorskie;

3. Prace dotyczące otoczenia: wykonanie brukowanego podjazdu 
od strony wschodniej; rewaloryzację ogrodu od frontu; remont asfal
towej drogi dojazdowej; wykonanie z kamienia łamanego podjazdu od 
strony wschodniej dla osób niepełnosprawnych; remont ogrodzenia 
i wykonanie bramy od ulicy.

Remont przeprowadzono jako ogniwo projektu pod nazwą M oder
nizacja Muzeum Tatrzańskiego i tworzenie Galerii Sztuki XX w. w  willi 
„Oksza”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopol
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W  2011 
roku przewiduje się urządzenie ekspozycji muzealnej i otwarcie galerii.

Sosrąb w  salonie willi „Oksza” po renowacji. Fot. Z. Moździerz (2010)
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OCALIĆ 
OD ZAPOMNIENIA

Rys. Stanisław Witkiewicz



Ferdynand Goetel

Wśród skał

Spociłem  wśród skał. Daleko w dole 
Został się bór—przepadły hale, niwy,
Hen!—pną sięjeszęze kosodrzpwin gnyny,
I ścian dookoła krąg i głazów pole.

Mocarstwo ćmy i  ciszy granitowe 
W wieczystym śnie bytuje tu ^astygłe;
Na ostrzach skał mrą wichry z dolin ścigle,
Słońce się łamie o turni podkowę.

Spoczywam pośród skał.
Na cios kamienny pochylam głowę.
Zda mi się —  daleki
Zapłakał wiatr, z^sz^niiał bór mój rodny...
Za późno jużOpuszczam  głowę senny 
I otom je s t  jak głaz i  ̂ eŻ€ J UX, wieki,
I czekam nowych, spokojny, lity, chłodny.

[Pierwodruk: „Taternik” 1915-1921]
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Z b i g n i e w  J .  W ó j c i k

Bracia Goetlowie w kręgu Tatr

W  Wielkiej encyklopedii tatrzańskiej Zofii i Witolda Henryka Pary
skich (1995 r.) biogramy Walerego i Ferdynanda Goetlów należą do na
jobszerniejszych. Czytamy tam, że obaj urodzili się w Suchej (dziś Su
cha Beskidzka) -  Walery 14 kwietnia 1889, a Ferdynand 14 maja 1890 
roku. Starszy był geologiem, profesorem Akademii Górniczej w Krako
wie, młodszy — pisarzem. Walery zmarł 6 listopada 1972 r. w Krakowie, 
Ferdynand -  24 listopada 1960 r. w Londynie. Obaj mieli znakomity, 
choć krótki, okres taternicki i narciarski. Obaj także byli wieloletnimi 
działaczami Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, przy czym Wale
ry należał do czołowych postaci w polskim i międzynarodowym ruchu 
turystycznym. Niezależnie od profesji (geolog, pisarz) czynnie związali 
się z Tatrami: Walery walnie przyczynił się do powstania Tatrzańskiego 
Parku Narodowego, a Ferdynand ogłosił wiele publikacji poświęconych 
Tatrom i Podtatrzu, w tym także uroczą książkę pt. Tatry (Londyn, 1953 
r.). Chętnie wracali do wspomnień, co udokumentowali między innymi 
książkami: Ferdynand -  Patrząc wstecz (Londyn, 1966 r.), a Walery -  Pod 
znakiem optymizmu (Kraków, 1976 r.).

Nawet z tak krótkiego zestawienia informacji wyjętych z hasła en
cyklopedycznego czytelnik, znający realia polskie XX stulecia, zorientuje 
się, że pisarz przebywał na emigracji, a geolog -  w kraju. Z pewnością po 
wojnie starali się utrzymywać ze sobą kontakty. Wiadomo jednak, że Fer
dynand został objęty całkowitym zakazem druku w PRL-u. Ba, wydano 
nawet nakaz niszczenia jego przedwojennych książek, zwłaszcza najpopu
larniejszej z nich: Przez płonący Wschód z 1924 r., w której opisał przewrót 
bolszewicki i jego następstwa w Taszkiencie oraz własną ucieczkę z Rosji 
Sowieckiej przez góry Centralnej Azji do Persji i Indii. Natomiast Wale
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ry do 1950 roku był rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej, okresowo 
nawet posłem do Krajowej Rady Narodowej (rodzaj sejmu), a wreszcie 
członkiem Polskiej Akademii Nauk.

Wiele różniło braci Goetlów: wzrost (Walery był wysoki), pilność 
w pracy (geolog już w szkołach był wzorem dla innych). Łączyło, serdecz
ne przywiązanie do matki, która po śmierci ojca w 1896 roku samotnie 
ich wychowywała. Mieli ponadto obaj umiarkowane poglądy lewicowe 
(także po II wojnie światowej), a przede wszystkim ogromny sentyment do 
tego wszystkiego, co wiązało się z Tatrami i ochroną przyrody. Chociażby 
z tego względu już od 1908 roku związali się -  przez Sekcję Turystycz
ną -  z Towarzystwem Tatrzańskim i sprawom górskim pozostali wierni. 
Możemy się o tym przekonać przede wszystkim z ostatnio wznowionych 
książek Ferdynanda: Tatry (LTW, Łomianki 2009 r.) oraz Patrząc wstecz 
(Arkana, Kraków 2009 r.). Pisarz brata przywołuje w tych książkach spo
radycznie. Tak też było przed wojną w reportażach z różnych krajów, któ
re zwiedzali razem.

Na podstawie tekstów wspomnieniowych Goetlów, nie sposób usta
lić ściśle ich kalendarium. Pamięć mieli dobrą, i to do ostatnich dni życia. 
Ale też do zapamiętania mieli wiele. Zresztą, pisząc musieli, z konieczno
ści, cenzurować własne teksty. Stąd czasem istotne różnice.

Młodość
Z tego, co podał Ferdynand, wynika, że nazwisko ojca Wincentego pi
sało się: Gottel i dopiero niestaranność księdza w Suchej dała dla dwóch 
jego synów znaną nam formę zapisu. Przodkowie mieli przybyć do Pol
ski z Niemiec, bo dawniej byli ewangelikami. Matka chłopców -  Julia 
— wywodziła się z polonizujących się właśnie Niemców sudeckich, którzy 
swoje gniazdo mieli w Odrawie nad górną Odrą (dziś Odry w Czechach). 
Dziadek chłopców -  Florian Koehler — spolonizował się w czasie służ
by w Krakowie i swe córki: Julię i Matyldę wydał za Polaków: Goetla 
i Turlińskiego. Na starość osiadł w Odrawie, gdzie Julia z synami regular
nie spędzała wakacje. Zapewne rozmawiano tam po polsku i niemiecku, 
jako że językiem zachodnich naszych sąsiadów władali dobrze. Tam też, 
wcześniej niż Beskidy (i w ogóle Karpaty), poznali wschodnie fragmen
ty Sudetów. W  czasie nauki w krakowskiej Szkole św. Barbary chodzili 
na wycieczki, oglądając zwłaszcza z Bielan -  Tatry. Przygoda tatrzańska 
zaczęła się dla nich później, gdy byli już w szkołach średnich: Walery 
w Gimnazjum św. Anny (słynny Nowodworek), a Ferdynand -  w lwow
skiej szkole kadeckiej.
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RODZINA GOETLÓW

Rodzina Goetlów w  czasie wakacji na Krzeptówkach. W  środku Julia Goetlowa, 
matka Walerego (z lewej) i Ferdynanda (z prawej). Lata 20  XX  wieku.

F. Goetel w  okresie 
pisania w  Londynie 

książki o Tatrach 
(ok. 1953)

Maria Skłodowska-Curie z córką Ewą w  Tatrach w  19 1 1  r. 
Fot. W. Goetel.
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WALERY GOETEL W TATRACH

W alery Goetel i Czesław Maria i W alery Goetlowie w  Dolinie Pięciu
Madejski, dyrektor Stawów Polskich w  19 1 4  r.
Tatrzańskiego Parku
Narodowego, Głodówka, lata W sz y s t k ie  z d ję c ia  ze  z b io r ó w

sześćdziesiąte X X  wieku. d r  P io t r a  C h r z ą s t o w s k ie g o

 /_____________

W alery Goetel w  czasie zimowego 
wejścia na M nich (19 10  r.)

Walery Goetel w  Tatrach w  19 14  r.
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Uczyli się dobrze. Walery był bardzo uporządkowany i ambitny, od 
1903 roku praktycznie starał się utrzymywać z korepetycji. Ferdynand nie 
„mieścił się we własnej skórze” -  stąd jego szkoły w Krakowie i Lwowie, 
a ostatecznie matura realna i studia politechniczne w Wiedniu. Starszy 
z braci rozpoczął geologię w Uniwersytecie Jagiellońskim, a ukończył 
w Wiedniu, uzyskując tytuł doktora filozofii. Przed końcem studiów 
uczestniczył w półrocznej wyprawie badawczej na Kaukazie. Gdy więc 
w 1913 roku -  jako doktor filozofii -  wrócił na stałe do Krakowa, był już 
liczącym się geologiem. W  tym czasie Ferdynand zarówno w Krakowie, 
jak i -  nieco później -  w Warszawie szukał możliwości utrzymania się 
z pracy piórem.

Należy do tego dopowiedzieć, że Walery pisał, iż był synem ro
botnika kolejowego. Ojciec chorował na płuca. Jako hamulcowy węzła 
kolejowego w Krakowie przeziębił się i przedwcześnie zmarł. Ferdynand 
w swoim pamiętniku wskazał, iż Wincenty Góttel początkowo praco
wał w bufecie stacji kolejnej w Suchej, a później jako konduktor kolejowy 
— w Krakowie. Wydaje się, że druga z tych wersji jest bliższą prawdy. 
Zresztą zachowane fotografie rodzinne świadczą, iż nie byli ludźmi bied
nymi. Pogorszyły się im warunki egzystencji dopiero po śmierci Wincen
tego. Szukając źródła utrzymania, Julia założyła i prowadziła niewielki 
zakład krawiecki. Zarówno ją, jak i chłopców wspierało wujostwo: Matyl
da i Ferdynand Turliński, znany restaurator w Krakowie i Lwowie. Stąd 
chłopcy mieli środki na naukę oraz turystykę -  taternictwo i narciarstwo. 
Walery był korepetytorem Rafała Malczewskiego, a później także Karo
la Lanckorońskiego. Zarabiał tyle, że wystarczyło mu na życie w czasie 
studiów oraz uprawianie narciarstwa w Alpach i Karpatach. Z pewnością 
także wspierał młodszego brata, ale nie narzucał mu swojego stylu pracy 
i nauki. Zdawał się wcześnie dostrzegać i wspierać jego aspiracje pisarskie. 
Tak też postępowała matka.

W  kręgu Tatr
Przygoda tatrzańska dla braci Goetlów zaczęła się inaczej, choć początek 
był wspólny. Mieszkając bowiem na Starowiślnej w Krakowie byli sąsia
dami Swierzów i uczestnikami podwórkowej gromady zabawowej z syna
mi sławnego Leopolda: Stanisławem, Tadeuszem i Mieczysławem. W  ich 
mieszkaniu mieściła się biblioteka Towarzystwa Tatrzańskiego, do której 
cała piątka zaczęła coraz częściej zaglądać. Młodzi Swierzowie wcześniej 
poznali Zakopane i Tatry, zabierani przez ojca. Goetlów nie było na to 
stać. Dopiero bodaj w 1904 roku Walery zdecydował się, mając już pie
niądze zarobione z udzielania korepetycji, na wyjazd z kolegami ze szkoły.
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W  roku następnym zabrał już na odpoczynek na Krzeptówkach także 
matkę. Dołączył do nich wówczas Ferdynand z grupą swoich kolegów ze 
szkoły kadeckiej. Właściwie, to w 1905 roku zaczynała się na dobre ich 
wspólna przygoda tatrzańska. Dwa lata później Swierzowie i Goetlowie 
wraz z Władysławem Kulczyńskim juniorem „założyli” turystyczny Klub 
Kilimandżaro, głównie zresztą na przekór znanym taternikom lwow
skim, skupionym w Klubie Himalaja. Po roku, już jako taternicy, stali się 
członkami Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego. Niebawem 
zadebiutowali w „Taterniku” krótkimi notatkami o odbytych przejściach, 
a później także artykułami. „Niepokorny” Ferdynand swoimi opowiada
niami z 1911 (o Buczynowej Turni) i 1912 roku {Wycieczka, jak się o niej 
pisze), ale także i szkicami z lat późniejszych, na ogół wywoływał fer
ment w gronie taternickim. Ujmował się za nim Jerzy Żuławski, profesor 
Nowodworka (najstarszego krakowskiego gimnazjum) i znany taternik, 
dostrzegając w młodzieńcu zadatki talentu pisarskiego.

Na początku XX wieku bilet kolejowy z Krakowa do Zakopanego 
kosztował około 5 koron. Większości uczniów gimnazjalnych na to nie 
było stać. Na ogół — podobnie jak Ferdynand Goetel z kolegami w 1905 
roku -  młodzi turyści dojeżdżali do Suchej, a dalej szli na piechotę przez 
Krowiarki lub Babią Górę. Tak zapewne przywędrował pod Tatry w 1904 
roku Walery Goetel. Grupy uczniów, z którą przybył, nie stać było na wy
najęcie pokoju w Zakopanem. Wybrali się więc na Krzeptówki. Za pracę 
przy wykończaniu budującej się chałupy góralskiej mieli darmowe nocle
gi. W  Tatry wypuszczali się ostrożnie i niezbyt daleko. Wrócili niebawem, 
z zapamiętanym widokiem Wysokich Tatr z Gubałówki. Dopiero w 1905 
roku podjęli pierwsze próby taternickie i to pod opieką Klimka Bachledy, 
z pewnością opłacając go stosownie do właściwej klasy. W  roku następ
nym przeszli pierwsze próby samodzielne, a w 1907 już wcale znaczące 
drogi taternickie. Rok później byli już w Sekcji Turystycznej TT, co zresz
tą odnotowywano systematycznie w „Taterniku”. Taternictwo uprawiali 
latem, a zimą — narciarstwo. Wuj Turliński wtedy dobrze prosperował. Na 
fotografiach chłopcy są właściwie ubrani. Mają także nowoczesny sprzęt 
taternicki i narciarski. Święta spędzali zwykle we Lwowie, przeznaczając 
wolną część czasu na dalekie wypady narciarskie, w których uczestniczył 
także słynny Marian Smoluchowski, już wówczas profesor fizyki Uniwer
sytetu Lwowskiego.

Dokonali wielu znakomitych przejść taternickich, w tym także no
wych (np. południowo-zachodnim filarem Lodowego). Jednakże pasmo 
sukcesów szybko się skończyło. Latem 1909 roku wypadek Ferdynanda 
na Wielkiej Buczynowej Turni praktycznie zamknął okres jego czynnego 
taternictwa. W  tym mniej więcej czasie Walery stanął przed dylematem:
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iść z kolegami na Widły (i w ogóle w masyw Kieżmarskiego), czy wybrać 
się z geologami na wycieczkę badawczą w Tatry Zachodnie. Zdecydował 
się zrezygnować z atrakcji wspinaczkowej. Wybrał wycieczkę z luminarza
mi ówczesnej geologii, co zresztą przesądziło o kierunku i miejscu własnej 
pracy naukowej, którym stało się poznanie budowy Tatr. Był już wtedy 
na tyle emocjonalnie związany z tym masywem, że pozostał geologiem 
tatrzańskim. Później próbował także zająć się problemami geologii wyżyn 
środkowopolskich, ale na tym terenie czuł się źle. Gdy więc zdrowie ogra
niczało mu możliwość badań w Tatrach, zajął się zagadnieniami ochrony 
przyrody. Na tym polu bracia Goetlowie odnaleźli się znowu razem; od 
pewnego czasu jako działacze Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

W  okresie studiów w Wiedniu wakacje spędzali zawsze pod Tatra
mi, na Krzeptówkach, razem z matką, okresowo pracującą w sanatorium 
Dłuskich. Bracia działali wtedy między innymi w Tatrzańskim Ochot
niczym Pogotowiu Ratowniczym (na przykład w 1910 r. uczestniczyli 
w wyprawie ratunkowej na Małym Jaworowym Szczycie po wypadku 
Stanisława Szulakiewicza). Nadto z namowy Mariusza Zaruskiego Wa
lery włączył się do prac Komisji dla Robót w Tatrach i Przewodnictwa 
w TT, stając się jednym z czynniejszych działaczy tej organizacji, zwłasz
cza w czasie I wojny światowej. Prowadził wtedy prace geologiczne na 
zlecenie Wydziału Krajowego i to było zapewne powodem, że nie zmobi
lizowano go do wojska.

Mieli też Goetlowie -  jeszcze przed wybuchem wojny ważny epi
zod warszawski. To właśnie w Warszawie Walery 10 czerwca 1913 roku 
zawarł ślub z Marią Skłodowską, córką Józefa, lekarza warszawskiego 
i brata Marii Skłodowskiej-Curie. Poznali się w Zakopanem i razem cho
dzili -  turystycznie -  po Tatrach. W  tym czasie Ferdynand w Warsza
wie utrzymywał się z publicystyki. Jednym z jego wystąpień był artykuł 
w „Ziemi” z 1914 roku pt. „Droga na Swinicę i ochrona Tatr”. Tegoż roku 
Walery w tymże czasopiśmie krajoznawczym ogłosił szkic: „Zima i nar
ciarstwo w Beskidach”.

Wypadki wojenne sprawiły, że Ferdynand znalazł się -  jako jeniec 
cywilny — w rosyjskim Turkiestanie, głównie w Taszkiencie. Ma tam dość 
ważną kartę jako inżynier dróg i mostów, a poniekąd także działacz poli
tyczny, okresowo nawet bliski bolszewikom. Z krajem wtedy niemal nie 
kontaktował się. Tam założył rodzinę i doczekał się narodzin córki Julii. 
W 1919 roku zdecydował się opuścić sowiecką Rosję, wyruszając drogą 
przez Aszchabad i góry Turkmenii do Persji. Na kanwie ówczesnych przy
gód powstała w Krakowie w 1921 roku jego książka Przez płonący Wschód. 
Przeżycia z zesłania, podobnie jak i powrotu do kraju przez Indie, stały się 
także kanwą wielu jego opowiadań.
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Po powrocie z wygnania Ferdynand wraz z rodziną zamieszkał 
w Krakowie, utrzymując się z pracy na stanowisku sekretarza nowopo
wstałej Akademii Górniczej. Pracę urzędniczą łączył z pisarstwem. W 
tym czasie jego brat — wsławiony już wcześniej studiami o geologii Tatr, a 
także akcją na rzecz włączenia do Polski niektórych obszarów północnego 
Podtatrza -  kierował katedrą geologii na tej uczelni. W tym okresie rodzi
ny braci wakacje spędzały na Krzeptówkach, podobnie jak przed wojną.

Sukcesy pisarskie i publicystyczne zdecydowały, że Ferdynand 
w 1925 roku przeniósł się do Warszawy, wyłączaj ąc się z pracy we władzach 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. W stolicy pełnił różne funkcje 
w organizacjach twórców: w Pen Clubie, Związku Zawodowym Litera
tów Polskich, Akademii Literatury. Reportaże zakopiańskie zamieszczał 
w prasie warszawskiej, głównie w „Gazecie Polskiej”, niekiedy w krakow
skim „Czasie”.

Tymczasem Walery Goetel, ogłoszoną wspólnie z Stanisławem So
kołowskim w 1930 roku rozprawą: Tektonika serii reglow ej okolicy Za
kopanego, zakończył pionierski okres badawczy na terenie Tatr. Od lat 
interesowała go już inna problematyka, a kłopoty związane z dawnym 
złamaniem nogi na nartach w Alpach (1912 r.) były już tylko pretekstem 
kończącym ważny etap w życiu uczonego. Podejmowane próby badań 
w okolicy Krakowa nie dawały mu satysfakcji. Pasjonowała go jednak 
działalność w organizacjach turystycznych oraz walka o pograniczne par
ki narodowe, zwłaszcza w Karpatach. Do tej walki piórem czynnie włą
czył się również, zamieszkały w Warszawie Ferdynand.

0  parki narodowe
We wspomnieniach pośmiertnych o Władysławie Szaferze, profesorze 
botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego i jednym z najbliższych przyjaciół 
Walerego Goetla, pisze się, że był twórcą pogranicznych parków narodo
wych w Tatrach, Pieninach i na Babiej Górze. Nie umniejszając jego za
sług, stwierdzić jednak trzeba, że jest to sformułowanie uproszczone. Idea 
tatrzańskiego parku narodowego przybrała realne kształty, jako protest na 
ograniczenie swobodnego poruszania się po tym masywie przez uczonych
1 turystów po I wojnie światowej. Wtedy służby graniczne powstałych 
państw, zwłaszcza Czechosłowacji, maksymalnie utrudniały przechodze
nie Czechom i Słowakom do Polski, a Polakom na słowacką stronę Tatr. 
W  tej sytuacji Walery Goetel, jako przedstawiciel rządu polskiego oraz 
aktywny działacz zarządu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, wiele 
wysiłku włożył w zmniejszenie istniejącej patologii. W  swojej akcji odwo
ływał się także do przyjaciół — turystów i działaczy na rzecz ochrony przy
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rody w Czechosłowacji. Im również znany był, ogłoszony w 1902 roku 
przez inżyniera Waleriana Dześlewskiego ze Lwowa, projekt budowy ko
lejki zębato-linowej z Zakopanego na Swinicę. Miała ona obsługiwać ruch 
turystyczny (do 5 tys. osób rocznie), a także zwozić produkty pasterskie 
z hal oraz kamień wydobywany na zboczu Kasprowego. Projektowi zresztą 
początkowo sprzyjały władze Towarzystwa Tatrzańskiego oraz niektórzy 
profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego (zwłaszcza Józef Morozewicz). 
Miłośnicy Tatr, z Janem Gwalbertem Pawlikowskim na czele, w 1912 
roku utworzyli Sekcję Ochrony Tatr TT, zmuszając zarząd organizacji do 
zdecydowanego wystąpienia przeciw zakusom niszczenia przyrody. Po
sypały się liczne publikacje, w tym wspomniany już artykuł Ferdynanda 
Goetla, w sprawie ochrony przyrody. Wybuch wojny w 1914 roku na pe
wien czas wyciszył sprawę. Ożyła ona zaraz po odzyskaniu niepodległości. 
Stąd artykuł Walerego Goetla w „Wierchach” (1924 r.) pt. „W sprawie 
eksploatacji granitu na obszarze Tatr Polskich”. Bardzo umiarkowany 
w tonie, sugerował potrzebę ochrony przyrody, choć nie wykluczał moż
liwości podjęcia eksploatacji granitu na mniejszą skalę na zboczu Woło
szyna. Na szczęście kraj miał wtedy dobrze zagospodarowane kamienio
łomy twardych skał (bazalt, granit) na Wołyniu. Z czasem sprawa upadła. 
Ożyła w innej formie w latach trzydziestych, gdy błyskawicznie -  wbrew 
stanowisku Państwowej Rady Przyrody (w tym Władysława Szafera i Wa
lerego Goetla) -  wybudowano kolejkę z Kuźnic na Kasprowy, tyle że już 
przeznaczoną wyłącznie dla celów turystycznych. Zabierali wtedy, i to nie 
raz, głos także Goetlowie (m.in. artykuł Ferdynanda z „Gazety Polskiej” 
z 1934 roku: „Ochroniarze i geszefciarze”), ale nie zdołano zatrzymać tego 
przedsięwzięcia.

Stopniowo, ale zdecydowanie do przodu, poruszała się sprawa po
granicznych parków narodowych, głównie w skutek nieprawdopodobnej 
determinacji Walerego Goetla, jako przedstawiciela Państwowej Rady 
Ochrony Przyrody, kierowanej przez Władysława Szafera. Przypomnijmy 
jak do tego doszło, odwołując się do tekstu osoby najbardziej kompeten
tnej czyli do artykułu Goetla pt. „Znaczenie Tatr i Pienin dla światowego 
rozwoju ochrony przyrody” („Wierchy” 1970, t.39, s 11-12):

„W pierwszych latach po wygaśnięciu działań wojennych udałem 
się w Tatry Bielskie w okolicach Jaworzyny, w celu porównania geolo
gii północnych zboczy Tatr Zakopiańskich z Tatrami Bielskimi. Kiedy 
osiągnąłem przełęcz pomiędzy szczytami Hawrań i Nowym w Bielskich 
Tatrach, zastałem na przełęczy kilku mężczyzn. Po wzajemnym przedsta
wieniu okazało się, że są to profesorowie Uniwersytetu w Pradze, którzy 
udali się w Tatry w celu zapoznania się z naukowymi problemami gór. 
Byli to: prof. dr Kareł Domin (botanik), Viktor Dvorsky (geograf), Ra-
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dim Kettner (geolog). Gdy tak siedzieliśmy na przełęczy i spoglądaliśmy 
na wspaniałą panoramę Tatr, stało się nam jasnym, że linia graniczna 
biegnąca głównymi oraz bocznymi grzbietami tatrzańskimi, a widoczna 
jak na dłoni, jest sztucznym tworem, dzielącym jednostkę przyrodniczą, 
która po obu stronach granicy ma identyczne własności krajobrazu, świa
ta roślinnego i zwierzęcego. Nasunęła mi się — w blasku przepięknego, 
zalanego słońcem widoku -  ze szczególną jasnością od dawna rozważa
na myśl utworzenia z całych Tatr, po obu stronach granicy państwowej, 
pogranicznego parku narodowego, w którym w ścisłym porozumieniu 
pracowaliby naukowcy, a z jego piękna korzystaliby turyści z obu stron. 
Myśl ta została przez kolegów czechosłowackich przyjęta z pełną aprobatą 
i w ten sposób rozpoczęła się nasza współpraca nad ochroną tatrzańskiej 
przyrody”. Profesorowie Kareł Domin, Radom Kettner i Walery Goetel 
okazali się konsekwentni, pomimo że prawo własności ziemi utrudniało 
poczynania zmierzające do szybkiego utworzenia parków narodowych. 
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie gromadziło środki, akcję wspierał Fun
dusz Kultury Narodowej. W  1929 roku utworzono więc rezerwat zwa
ny Pienińskim Parkiem Narodowym. Niebawem powstał -  w dobrach 
Fundacji Kórnickiej -  rezerwat przyrody zwany Tatrzańskim Parkiem 
Narodowym. Właściwe parki w Czechosłowacji i Polsce zaczęto tworzyć 
dopiero po II wojnie światowej.

Kontakty nawiązane przez Walerego Goetla na przełączy w Tatrach 
Bielskich owocowały. Przede wszystkim zawarto konwencję turystyczną 
(1925 r.), umożliwiającą przekraczanie granicy w wybranych obszarach 
Karpat, w tym w Tatrach. To niewątpliwie jedno z poważniejszych osiąg
nięć Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

W  organizacjach turystycznych
Udział Ferdynanda Goetla we władzach PTT nie trwał długo, bo zale
dwie dwa lata (1923-1925). Po przeniesieniu się z Krakowa do Warsza
wy pochłonięty był działalnością organizacyjną w środowisku literackim, 
pracą publicystyczną, wydawaniem książek, a wreszcie podróżami. Ostat
nie -  między innymi do Egiptu w 1925 i na Islandię w 1927 roku -  razem 
z bratem Walerym, pełniącym przy okazji funkcję fotografa. Natomiast 
Walery od 1919 roku stał się na wiele lat aktywnym członkiem PTT, 
przewodniczącym niektórych sekcji i komisji, ba, nawet wiceprezesem 
i prezesem. Niemal od początku znalazł się w redakcji „Wierchów”, bę
dąc ich wieloletnim redaktorem naczelnym. Tam głównie drukował swe 
opracowania z zakresu ochrony przyrody gór. Działał także w Między
narodowej Unii Towarzystw Turystycznych, gdzie jakże często wygłaszał
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referaty, zwłaszcza o pogranicznych parkach narodowych. Z pewnością 
był mistrzem w animacji pracy społecznej. Sukcesy na niwie turystycznej 
i ochrony przyrody opłacał jednak znacznym spowolnieniem swej działal
ności naukowej. Nadrabiał te niedomogi osiągnięciami organizacyjnymi, 
jako prodziekan i dziekan Wydziału Górniczego AG, a wreszcie prorektor 
i rektor tej uczelni. Przy tym wszystkim występował na rzecz scalenia 
polskiego ruchu turystycznego i krajoznawczego, obarczonego różnymi 
nawykami z okresu zaborów. Na tym polu nie odniósł jednak sukcesu. 
Okresowo pod jego kierownictwem działały stosowne komisje porozu
miewawcze, lecz ich praca z czasem zamarła. Były bowiem zbyt duże róż
nice między Polskim Towarzystwem Krajoznawczym (centrala w Warsza
wie) i Polskim Towarzystwem Tatrzańskim (centrala w Krakowie), aby 
myśleć realnie o ścisłej współpracy, co odnosiło się również do licznych 
mniejszych organizacji, z działaczami o znacznych ambicjach.

Drogi Walerego i Ferdynanda Goetlów pod koniec okresu między
wojennego biegły różnie. Ferdynand miał okres fascynacji faszyzmem 
włoskim, co udokumentował stosowną książką, zresztą przez Niemców 
potępioną. Walery w tym czasie ocalił Akademię Górniczą przed zakusa
mi władz przeniesienia jej do Ostrawy, po włączeniu części Śląska czeskie
go do Polski w 1938 roku. Ciężko przeżył fakt samej akcji podziału Cze
chosłowacji, co między innymi spowolniło zabiegi uczonych obu krajów 
o parki pograniczne. Dał temu Walery Goetel wyraz publiczny, w czego 
konsekwencji w 1938 roku zablokowano jego wybór na rektora Akademii 
Górniczej, na którym mu bardzo zależało.

Po wojnie
W czasie okupacji niemieckiej bracia byli ze sobą w kontakcie, nawet od
bywali wycieczki w Beskidy. Odkrycie grobów oficerów polskich w Katy
niu, spowodowało, iż okupant zdecydował się w składzie komisji wysłać na 
miejsce zbrodni również Ferdynanda Goetla. Oficjalnie był reprezentan
tem PCK. Jego raport kanałami konspiracyjnymi dotarł do rządu w Lon
dynie. Zapoznali się z nim wcześnie także szpiedzy radzieccy. Z tą chwilą 
autor został uznany za wroga Związku Radzieckiego. Próby NKWD jego 
aresztowania w Krakowie w 1945 roku nie powiodły się. Zdołał przedo
stać się na Zachód, gdzie dotarł do Drugiego Korpusu Wojska Polskiego 
we Włoszech, a później z nim trafił do Anglii. Tam osiadł na stałe. Sporo 
publikował. W  ostatnim okresie życia był niemal ociemniały.

Bracia spotkali się w 1949 roku na Międzynarodowym Kongre
sie Techników w Kairze. Spotkanie dostrzegł wywiad komunistyczny. 
W konsekwencji Walery Goetel we wrześniu 1950 roku został zdjęty
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z funkcji rektora uczelni, która już wtedy nazywała się Akademią Gór
niczo-Hutniczą. Mimo ogromnych zasług dla władz PRL (był przecież 
ekspertem w sprawach powojennych granic Polski), pozostał Walery na 
uboczu, co zresztą ciężko przeżył.

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie praktycznie w okresie II wojny 
s'wiatowej nie działało. „Wierchy”, znakomita wizytówka organizacji, nie 
ukazywały się. Według informacji uzyskanej od Barbary Morawskiej-No- 
wak, Tadeusz Orłowski wraz z innymi, wydawał konspiracyjnie „Taterni
ka”. Działo się to raczej bez wiedzy władz PTT. Walery Goetel kierował 
polskojęzyczną szkołą zawodową na Krzemionkach w Krakowie, która 
uczyła górnictwa, hutnictwa i geodezji. Zakład ten dawał możliwości 
przetrwania wielu nauczycielom akademickich uczelni krakowskich. Nie 
będzie pomyłką, gdy przyjmiemy, iż Goetla wspierali niektórzy alpiniści 
niemieccy, z którymi kontaktował się w międzynarodowym ruchu tury
stycznym okresu międzywojennego. Gdy wynik najazdu niemieckiego na 
kraje Europy Środkowej i Wschodniej wydawał się przesądzony, obarczony 
piętnem pobytu Ferdynanda w Katyniu, Walery wstąpił w 1944 roku do 
konspiracyjnego Stronnictwa Demokratycznego, już wtedy zdecydowanie 
partii proradzieckiej. Sprawa organizacji ucieczki Ferdynanda na Zachód 
nie została wykryta. Walery ciesząc się poparciem władz, mógł spokojnie 
rozbudować uczelnię, ale także ożywić z zapaści wojennej Polskie Towa
rzystwo Tatrzańskie. Pierwszy powojenny rocznik „Wierchów” ukazał się 
w 1947 roku, a w nim programowy jego artykuł „Po latach dziesięciu 
-  o turystyce, góralszczyźnie i ochronie przyrody”. W  artykule tym, 
a także w dwóch innych z miesięcznika „Wiedza i Życie” („Ideologia tu
rystyki w Polsce” oraz „Piękno ziem górskich. Turystyka w Polsce Ludo
wej”), nie ukrywał zadowolenia z wcześniejszych dokonań PTT i innych 
organizacji turystycznych. Przede wszystkim cieszył się, że turystyka stała 
się po wojnie dostępną dla ludzi pracy, których wcześniej nie było stać na 
nią. W  pełni podtrzymał swe stanowisko na ten temat w „Wierchach” 
z 1948 roku, w szkicu pt. „Ideologia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskie
go w przebiegu lat”.

W  PRL-owskim nurcie
Czytając artykuły Walerego Goetla w trzech powojennych rocznikach 
„Wierchów” (wówczas jeszcze organu PTT), próżno szukalibyśmy suge
stii o możliwości zjednoczenia głównych polskich organizacji turystycz
nych. Artykuły te poświęcone były dokonaniom Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego oraz ewolucji głównych, statutowych celów w zmieniają
cych się warunkach w siedemdziesięciopięcioleciu jego istnienia. Tylko
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w jednym z jego szkiców odnotował radość z połączenia organizacji tater
nickich z Krakowa, Warszawy i Zakopanego, a w konsekwencji powstania 
w PTT Klubu Wysokogórskiego, którym Goetel kierował w 1939 roku.

Symptomy zmiany tonu dostrzegamy dopiero w zamieszczonym w 
„Wierchach” w 1949 roku artykule „Nowe drogi ochrony przyrody”. Ude
rza w nich pochwała turystyki w Związku Radzieckim oraz przywoływa
nie Lenina i Stalina, stosownie do potrzeb narracji. Nawet zacytował zda
nie Łysenki: „las w stepie to błogosławieństwo” (s. 137). Towarzyszy temu 
rysunek słynnych pasów leśnych, których utworzenie miało zmienić na 
korzystniejszy dla gospodarki rolnej klimat południowo-wschodniej Euro
py. Wszędzie, gdzie tylko wypadało, autor przytaczał osiągnięcia PTT na 
polu ochrony przyrody. Często krytykował wynaturzenie gospodarki ka
pitalistycznej. Opanował przy tym w poważnym stopniu tajniki ówczesnej 
nowomowy. Mimo to, opracowanie z pewnością jest nie tylko dokumen
tem epoki. Podjęte zostały w nim bowiem zagadnienia ochrony przyrody 
w Karpatach oraz na wyżynach środkowopolskich i w Sudetach. Wszystko 
to na tle uwarunkowań politycznych i gospodarczych powojennej Europy.

Rocznik „Wierchów” za 1950 roku nie ukazał się. Wskazuje to, że 
w drugiej połowie tego roku musiały być już znacznie ograniczone dotacje 
dla PTT Władze w ten sposób stawiały organizację w sytuacji przymu
sowej, żądając podporządkowania się dyrektywom płynącym „z góry”. 
Najważniejszą z nich było utworzenie jednej organizacji turystycznej, z 
jednym czasopismem, realizującym politykę partii. Tak się też stało w rze
czywistości. Po rocznej przerwie ogłoszono tom za lata 1950-1951. Redak
torem mianowano Władysława Krygowskiego. Okładkę zdobi pomnik 
Lenina w Poroninie, z góralami w jego pobliżu. W  tym czasie było to nor
mą. Podobnie jak to, że z dawnego czasopisma pozostał tytuł („Wierchy. 
Rocznik poświęcony górom”). Pod tym dodano jednak zdanie: „Organ 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wydawany przez 
Komisję Turystyki Górskiej Zarządu Głównego P. T. T. K” (zapis jak na 
karcie tytułowej). Tom ukazał się w Krakowie w 1951 roku; Walery Goe
tel objął w periodyku funkcję przewodniczącego Komitetu Redakcyjne
go. Nadto został wiceprezesem nowej organizacji oraz przewodniczącym 
Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK. Komisją, jak i Komitetem Redak
cyjnym „Wierchów” kierował do 1972 roku, zatem do swej śmierci.

W tomie „Wierchów” z 1951 roku, artykułem programowym jest 
opracowanie Goetla pt. „Turystyka polska na nowych drogach”. Znaj
dujemy w nim rzeczowy opis dokonań dwóch wyjściowych organizacji 
turystycznych: PTT i PTK, ich osiągnięć, między innymi na polu ochro
ny przyrody, nadto radość z połączenia dwóch bratnich stowarzyszeń. 
Wszystko niby dla dobra ludu, który mógł swobodnie korzystać z uro
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ków przyrodniczych kraju. Bowiem -  zgodnie z odgórnymi wytycznymi 
— umasowienie turystyki (także przez organizacje związkowe, młodzieżo
we, zawodowe, rolnicze czy fundusz wczasów pracowniczych), miało stać 
się poważnym osiągnięciem Polski Ludowej. Cieszył się Goetel z ograni
czenia wypasu owiec w Tatrach, jednocześnie w dalekim tle zdawał się 
dostrzegać zagrożenia dla środowiska wskutek owej masowej turystyki. 
Nad wszystkim jednak miały przeważać zalety wynikające z możliwości 
ruchu masowego, a nie -  jak było przed wojną -  ekskluzywnego czy wręcz 
snobistycznego uprawiania turystyki.

Nowomowę, autor tego szkicu, Goetel opanował w stopniu wystar
czającym dla tych czasów. Inni autorzy „Wierchów” nie byli zresztą gorsi. 
Takie czasy.

Wbrew „oficjalnemu” zadowoleniu z powstania PTTK, miał Goetel 
wyrzuty, że organizacja ta w pewnym sensie stała się podporządkowa
na, nie tyle narzuconym władzom (prezes Włodzimierz Reczek z PZPR), 
co byłym działaczom Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W  nowej 
organizacji starał się więc uratować z PTT, co się dało, przede wszyst
kim „Wierchy”. Niejednokrotnie tłumaczył się znajomym, że piętno bra
ta Ferdynanda sprawiło, iż stale mógł być sam represjonowanym, stąd 
nie przeciwstawił się narzuconej decyzji „zjednoczeniowej”. Z pewnością 
jest w tym wiele prawdy, zwłaszcza, że stało się to wkrótce po zdjęciu go 
z funkcji rektora Akademii Górniczo-Hutniczej. Pamiętać jednak trzeba, 
że w 1951 roku odbył się I Kongres Nauki Polskiej, w organizacji którego 
brał czynny udział. W  rezultacie w następnym roku został mianowany 
(wtedy nie było wyborów) członkiem korespondentem Polskiej Akademii 
Nauk. Zależało mu na tym członkostwie, głównie z uwagi na prowadze
nie sprawy pogranicznych parków narodowych. Zatem w jednej sprawie 
ustąpił, ale inną rozegrał właściwie.

Wśród byłych członków PTT i młodzieży studenckiej związanej 
z Tatrami (czy szerzej: z górami) unicestwienie Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego zostało przyjęte bardzo krytycznie, o czym Goetel do
skonale wiedział. Zarówno dawni PTT-owcy, jaki i studenci wcześniej 
nienależący do tej organizacji, co najmniej przez dekadę nosili znaczki 
z charakterystyczna kozicą. Goetel w czasie pobytów w Zakopanem pa
trzył na nich oczyma pełnymi ciepła. Być może wiedział, iż znaczki te 
sprzedaje grawer w niewielkim sklepiku na ul. Grodzkiej w pobliżu kra
kowskiego Rynku. Cieszyły się one dużym popytem, w Tatrach były zna
kiem rozpoznawczym turystów i taterników z aspiracjami.

Rzecz zrozumiała, że wszystkich zachęcał on do wstępowania w sze
regi PTTK, a zwłaszcza do współpracy z „Wierchami”. Nie ma również 
powodów, by podważać szczerość jego wypowiedzi nadesłanej na zorgani
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zowany przez PTTK w 1956 roku jubileusz 50-łecia utworzenia Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego. Nie uczestniczył w tym spotkaniu, zajęty 
udziałem w barbórkowych uroczystościach Akademii Górniczo-Hutni- 
czej. Nadesłał jednak list, później zamieszczony w Pamiętniku jubileuszo
wym P T K 1906-1956 (Warszawa 1958), w którym pisał:

„W czasach międzywojennych miałem sposobność, pracując w pre
zydium Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, współpracować z dzia
łaczami Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, idącego torami wyto
czonymi przez wielkiego twórcę krajoznawstwa polskiego Aleksandra 
Janowskiego. Nawiązana wówczas współpraca i przyjaźń obu towarzystw 
była kamieniem węgielnym dla zorganizowania w Polsce Ludowej Pol
skiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

W  chwili, w której w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajo
znawczym na nowo głośno rozbrzmiewa hasło pogłębienia nurtu turysty
ki przez krajoznawstwo, starajmy się złączyć nasze wysiłki dawnych dzia
łaczy obu macierzystych dla PTTK organizacji, aby hasło to nie pozostało 
słowem, a przeszło w czyn.

W  ten sposób najlepiej uczcimy jubileusz Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego” (s. 75-76).

Wtedy pisało się między wierszami. Czytając wypowiedź Goetla 
miało się świadomość, że mimo istnienia PTTK, funkcjonują nadal dwie 
organizacje: PTT i PTK. Przy czym te formalnie nieistniejące towarzy
stwa winny ze sobą ściślej współpracować na polu turystycznym.

Sprawa zniknięcia w 1950 roku z horyzontu dwóch zasłużonych or
ganizacji turystycznych: PTT i PTK, utonęła na ogół w zafałszowanych 
relacjach piszących. Szerzej zajął się tym tematem Stefan Maciejewski 
w książce z 2008 r. Romans z Suwalszczyzną. Dla turystów górskich jest 
to tytuł mylący, ale warto dokopać się w treści książki do spraw tatrzań
skich, tak bliskich sercu autora. Maciejewski wydobył na światło dzien
ne „kuchnię zjednoczenia” (odgórny nakaz rozwiązania dwóch głównych 
organizacji i powołanie nowej przez delegatów wskazanych -  typowe dla 
tych czasów). Interesujący jest przy tym przytoczony fragment listu Jana 
Alfreda Szczepańskiego z 1981 roku do autora książki: „Emocjonalnie 
podzielam całkowicie chęć przywrócenia do życia PTT, z którym ściśle 
związana była cała przedwojenna moja działalność górska i alpinistyczna. 
Zjednoczenie PTT z PTK w 1950 roku odbyło się pod przymusem. Kto 
bez winy, niech rzuci kamieniem na grób prof. Goetla, że ustąpił zbyt 
gładko. A na mnie mały kamyk niech też rzuci (...). Powołanie PTTK 
było narzucone odgórnie. Z przedwojennych działaczy PTT nikt go nie 
chciał, ale klęska polityczna ostatniego protektora PTT w partii Włady
sława Wolskiego, przypieczętowała wówczas losy PTT. Byliśmy zresztą
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wtedy oczadzeni urokami i wartością turystyki kolektywnej i zdawało się, 
że to szczyt postępu” (s. 256).

Słowa Szczepańskiego zostały zapisane w czasie „karnawału Solidar
ności”. Po latach historyk ma trochę szersze spojrzenie na problem. Wła
dza finansowała organizacje społeczne, w tym PTT i PTK. Dodatkowo 
uważała za normalne mieć wgląd w ich poczynania. Mniejsze były prob
lemy z jedną, centralnie sterowaną, niż z dwoma. Goetel o tym doskonale 
wiedział. Zdecydował, że w istniejącej sytuacji w kraju, „połączenie” jest 
jedynym realnym wyjściem. Z tego względu był na zjazdach rozwiązują
cych istniejące organizacje i na powołującym nową. Wynagrodzony zo
stał funkcją wiceprzewodniczącego PTTK, zdając sobie sprawę, że dzięki 
temu uratuje maksimum dziedzictwa PTT, a przede wszystkim będzie 
kontynuował w Krakowie dotychczasowe prace nad rozwojem turystyki 
górskiej i ochroną przyrody. Nie przewidział tylko jednego, że przy tym 
wszystkim bogate archiwum PTT ulegnie rozproszeniu. Na szczęście wiele 
bezcennych dokumentów uratował Juliusz Zborowski, dyrektor Muzeum 
Tatrzańskiego w Zakopanem. Na tej podstawie można odtworzyć przy
najmniej główny zakres osiągnięć tej zasłużonej organizacji turystycznej.

Finał
Kontakty powojenne Walerego i Ferdynanda Goetlów miały na ogół cha
rakter pośredni. Walery pisząc książkę Pod znakiem optymizmu raczej nie 
korzystał z publikacji Ferdynanda Patrząc wstecz. Stąd niektóre fakty z ich 
wspólnego życiorysu są podane odmiennie. Ferdynand ogłaszając w 1953 
roku w Londynie wielki esej Tatry, z pewnością myślał o wsparciu brata 
w zabiegach o parki narodowe w Tatrach, Pieninach i na Babiej Górze. 
Kiedy zostały one utworzone w 1954 roku, pisała o tym emigracyjna pra
sa londyńska. Wiedział więc, że sukcesy na polu ochrony przyrody PTT 
są także sukcesami jego i brata.

Prochy Ferdynanda Goetla pogrzebane zostały w kamienistym 
gruncie na Pęskowym Brzyzku w Zakopanem. Te kamienie, to niejako 
symbol dość trudnego dzieciństwa, lat zesłania i tułaczki na wygnaniu, 
a wreszcie choroby, która ograniczyła aktywność znanego pisarza. Tym
czasem Walery Goetel został pogrzebany, dwanaście lat po młodszym 
bracie, w kwaterze zasłużonych na krakowskim Cmentarzu Rakowickim. 
Żegnały go tysiące ludzi, z kapelą góralską. Na świeżo usypaną mogiłę 
położono gałązki kosodrzewiny. Na tę mogiłę nikt nie rzucił kamienia, 
choć było na pogrzebie wielu dawnych członków Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego. Złożono natomiast dużo kwiatów. Wśród składających był 
także autor tego szkicu.
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A l in a  W i l k i n s

Ochroniarskie zasługi 
Władysława Midowicza

'^C^adysław Midowicz -  z wykształcenia geograf i klimatolog, a z pasji 
turysta, taternik, narciarz -  należy do grona zasłużonych postaci dla tury
styki górskiej, krajoznawstwa i ochrony przyrody. Poniższy szkic przypo
mina jego starania wokół utworzenia Babiogórskiego Parku Narodowego 
oraz inicjatywy dotyczące zachowania krajobrazu gór polskich.

Wokół babiogórskiego parku
Władysław Midowicz był zauroczony ostępami leśnymi zarówno Gorców, 
jak Babiej Góry. O tych ostatnich pisał: Babia Góra to istne królestwo la
sów. Nie tak dawno jeszcze istniała tu słynna „gruba jod ła ”, drzewo liczące 
ponad p ół tysiąca lat, którego p ięciu  ludzi nie mogło objąć. -  Wspaniała 
knieja czatożańska, ciągnąca się popod  Czarną Halę, z niew iele mniejszych 
składa się okazów. W ogóle można pokochać Babią Górę, choćby tylko dla 
samych lasów. Wystarczy w ejść w  ostępy p onad  górnym płajem, nie cięte chyba 
od początku świata, by się przekonać jak wygląda las prawdziwy. Potężne 
chojary rosną tu jed en  na drugim. Ten pierwszy ju ż  zakończył swój honorny 
żywot i p ień  zbutwiały wyciąga wśród paproci, a na nim wyrósł drugi; ze 
suchych gałęzi zwieszają się welony porostóu/.

Zauroczony babiogórską krainą -  mimo bardzo młodego wieku 
-  śmiało zabrał głos w sprawie utworzenia z masywu Babiej Góry par
ku narodowego, publikując w 1928 roku na łamach specjalistycznego

Władysław Midowicz, Przyszły Park N arodowy na Babiej Górze, „Ochrona Przyrody”, 
R-8, 1928, s. 37.
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przyrodniczego periodyku „Ochro
na Przyrody” szkic: „Przyszły Park 
Narodowy na Babiej Górze”. Jego 
obszerna wypowiedź spotkała się 
z uznaniem profesora Władysława 
Szafera, który po latach w mono
grafii parku stwierdził: Rola arty
kułu była przede wszystkim inspi
rująca. Szeroko i wszechstronnie, 
a zarazem z naukową ścisłością, 
opracowany p lan  M idowicza stał 
się przysłowiowym kijem włożonym  
w mrowisko. Wszyscy, tak lub inaczej 
zainteresowani terenam i mającymi 
w ejść w skład Babiogórskiego Parku 
Narodowego, zostali teraz zmusze
ni do zajęcia w tej sprawie jasnego 
stanowiska22. Sławny botanik do
strzegał również inne walory pub

likacji: Rozprawa M idowicza ma historyczne znaczenie. W części pierwszej 
dał on ścisły, ch o ć ogólny, obraz fizjograficznych właściwości Babiej Góry 
oraz właściwą ocen ę ich wartości ze stanowiska naukowego i krajoznawczo- 
turystycznego, w  części d rugiej zaś określił dokładnie gran ice Parku, podał 
etapy je g o  realizacji, szczegółowe wskazówki, co do ochrony flo ry  i fauny  
oraz gospodarki leśnej i turystycznej. Do sw ej rozprawy dołączył M idowicz 
pierwszą mapkę Parku oraz omówił korzyści, jak ie wynikną dla ludności 
m iejscowej z je g o  utworzenia3.

Nie ulega wątpliwości, iż Midowicz wzorował się na publikacji 
Jana Gwalberta Pawlikowskiego: „Tatry Parkiem Narodowym” opub
likowanej po raz pierwszy na łamach „Gazety Warszawskiej” (1923, nr 
230-232); przejął też od niego ideę strefowania ochrony przyrody. Kolej
nym źródłem inspiracji był projekt Kreutza dotyczący Czarnohory. Mimo 
upływu ponad osiemdziesięciu lat od opublikowania, praca Midowicza 
zachowuje swą wartość poznawczą.

Na wstępie projektu Midowicz przedstawia się jako turysta, znawca 
masywu, zastrzegając się przy tym, że nie jest ani botanikiem, ani też 
leśnikiem, a właśnie specjaliści ci (jego zdaniem), winni mieć głos decy
dujący w omawianej kwestii.

2 Władysław Szafer (red.) Babiogórski Park N arodowy, praca zbiorowa, PAN Zakład 
Ochrony Przyrody, wyd. popularnonaukowe nr 22, PWN Kraków 1963, s. 12.

3 Tamże.

Władysław Midowicz. 
Fot. Janusz Konieczniak
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Zabranie głosu na łamach prestiżowego czasopisma uzasadnia fak
tem, iż prace nad powstaniem parku uważa za naglące, przede wszystkim 
z powodu rosnącej popularności tego terenu, a tym samym realnego za
grożenia przerostem gospodarki turystycznej: Z  dnia na dzień zagęszcza się 
ilość znaków na wszystkich ścieżkach, przybija nowe tablice z drogowskazami, 
jako też myśli się o budowie nowego schroniska p od  szczytem, względnie ponad  
lasem4. Midowicz teren masywu Babiej Góry nazywa Mekką turystyczną 
(roczna frekwencja na szczycie wynosiła 5000 osób). Uważa, że utworzenie 
parku pozwoli uratować przede wszystkim bezcenne lasy, będzie korzyścią 
zarówno dla turystów, jak i mieszkańców (co kilkakrotnie podkreśla), po
zwoli podejmować racjonalne decyzje dotyczące tych okolic.

Midowicz nie wyobrażał sobie szosy przez Krowiarki. Swe stanowi
sko uzasadniał: Szosa przez Krowiarki, które mają być graniczną przełęczą 
ścisłego rezerwatu, je s t  n ie do pomyślenia. Byłoby to coś takiego, jak np. szosa 
w Tatrach przez Liliowe, albo przez Tomanową. Tym bardziej, że właś
nie w bezpośredniej okolicy Krowiarek znajdują się najpiękniejsze zakątki 
babiogórskie, jak Mokry Staw i wspaniałe ostępy leśne p od  Sokolicą5. Od
pierał argumenty ekonomiczne za jej powstaniem, powołując się na fakt 
nie utrzymywania przez wsie leżące po obu stronach masywu istotnych 
stosunków gospodarczych. Pisze, iż mieszkańcy Zubrzycy i Lipnicy sprze-

Władysław Midowicz, Przyszły Park N arodowy na Babiej Górze, „Ochrona Przyrody”, 
5 R- 8, 1928, s. 36.
5 Tamże, s. 44.
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dają produkty w Jabłonce i Nowym Targu, a mieszkańcy Zawoi w Ma- 
kowie i Suchej. Dostrzega natomiast pilną potrzebę połączenia Makowa 
koleją z Zawoją. Na ile preferencje dla kolei były wynikiem świadomości 
ekologicznej Midowicza, a na ile wynikały z tradycji rodzinnych trudno 
dzisiaj przesądzić6.

Współczesnego czytelnika, znającego konflikty, do jakich docho
dziło i dochodzi między góralami podhalańskimi a Tatrzańskim Parkiem 
Narodowym, uderza realizm Midowicza i jego wola, aby w masywie Ba
biej Góry uniknąć podobnych sporów. Autor za optymalne rozwiązanie 
uważa dobrowolną sprzedaż hal i polan państwu oraz przeniesienie wypa
su zarówno owiec jak i bydła na inne tereny gminne. Zauważa, iż paster
stwo może stać się ozdobą górskiego terenu, a więc atrakcją turystyczną.

Skutki likwidacji wypasów owiec w większości parków górskich 
w Polsce dostrzeżono wiele lat później. Dlatego też wprowadzono z cza
sem wypas kulturowy na terenie parku tatrzańskiego, pienińskiego, gor
czańskiego. Współcześnie wiemy, że nadmierny wypas bydła i dużych 
ilości owiec oddziałuje szkodliwie na roślinność górską, natomiast wypas 
limitowany utrzymuje właściwy polanom skład gatunkowy roślinności, 
a nadto przyczynia się też do zachowania walorów widokowych, czego 
najlepszym przykładem są polany gorczańskie.

Działający na rzecz utworzenia parku, najbardziej cenili w pracy 
Midowicza strefowanie ochrony i sporządzenie jego mapy. Midowicz po
stulował wydzielenie dwóch obszarów: tzw. strefę pierwszą ochrony ści
słej (czyli rezerwatu), której granice wyznaczyła sama przyroda i dotych
czasowa gospodarka oraz strefę drugą: parkową, o mniejszych rygorach 
ochronnych. W  tej drugiej byłaby dozwolona umiarkowana gospodarka 
leśna. Dodać należy, że dopuszczał duże modyfikacje, zwłaszcza dotyczą
ce strefy drugiej, licząc się przy jej realizowaniu z trudnościami zarówno 
natury politycznej (granica z Czechosłowacją), jak i względami ekono
micznymi. Należy pamiętać, że większość lasów babiogórskich była włas
nością Akademii Umiejętności, co z jednej strony mogło bardzo ułatwiać 
realizację projektu, z drugiej jednak nie było dla tej ważnej instytucji obo
jętne ekonomicznie, gdyż zmniejszało jej dochody z gospodarki leśnej. 
W  samej akademii na temat utworzenia parku zdania były podzielone. 
W  lasach dokonywano nie zawsze rozważnych wyrębów (zwłaszcza 
w Kniei Czatożańskiej), skargi na nieprawidłowości kierowało zarówno 
Starostwo Nowotarskie, jak i PTT oraz Władysław Midowicz indywidu

6 Midowicz był synem urzędnika kolejowego, przez dłuższy czas ojciec jego Tadeusz pełnił 
funkcję naczelnika stacji w Dziedzicach. Jego dziadek (ze strony matki) był maszynistą 
pociągów pospiesznych. Informacje te pochodzą z wywiadu z siostrzenicą Midowicza 
Marią Bigosińską-Midowicz i siostrzeńcem Krzysztofem Święcickim.
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alnie7. W  latach 1932-1937 był on 
gospodarzem na Markowych Szcza
winach. Doglądał nie tylko schro
niska i szlaków, lecz także całego 
masywu; nic nie uchodziło jego 
bacznej uwadze.

Ochrona krajobrazu
Ochrona przyrody stanowiła dla 
Midowicza integralną część ochro
ny krajobrazu. A ten, jego piękno i 
niepowtarzalność, decydował o wa
lorach grupy górskiej. Im bardziej 
naturalny krajobraz, im mniejsza 
ingerencja człowieka, tym lepiej.
Idealna góra dla Midowicza to ta, 
z której wokoło widać morze szczy
tów. Takim był przede wszystkim 
czarnohorski Pop Iwan: Wszędzie, 
aż po  widnokrąg grzbiet wynurzał się spoza grzbietu, szczyt spoza szczytu, 
grań spoza grani8. Jego zachwyt budził też widok oglądany z Babiej Góry: 
Babia Góra — to p od  każdym względem uprzywilejowany szczyt Beskidu Za
chodniego. Wznosząc się przeszło p ół tysiąca metrów ponad średnią wysokość 
wierchów beskidzkich, je s t  prawdopodobnie najlepszym punktem widokowym 
w całych polskich Karpatach. W trzy strony świata wybiega stąd wzrok na 
niebieskawe morze grzbietów, dolin i hal, na majaczące w głębi północne 
niże, a od  południa w  zapadłej kotlinie Orawy migoczą w słońcu dachy ma
lutkich miasteczek i wydłużonych wsi i w iją się cienkie prążki dróg

W przewodnikach, poradnikach turystycznych i materiałach szkole
niowych, adresowanych do kandydatów na przewodników, zwracał uwagę 
na tematykę ochroniarską. Głęboko był przekonany, iż: Ochrona przyrody 
i krajobrazu nie je s t  wymysłem przyrodników i intelektualistów, lecz jedną  
z najszlachetniejszych akcji człowieka, którą trzeba popierać wszelkimi siła
mi, a przede wszystkim własnym zachowaniem się. Propagował akcje oczysz-

Władysław Szafer (Red.) Babiogórski Park Narodowy, praca zbiorowa, PAN Zakład 
Ochrony Przyrody, wyd. popularnonaukowe nr 22, PWN Kraków 1963, s. 13. 

Władysław Midowicz, Gawędy karpackie, Wyd. PTTK „Kraj” Warszawa-Kraków 1982, 
s. 87.

Władysław Midowicz, Przyszły Park N arodowy na Babiej Górze, „Ochrona Przyrody”, 
R- 8, 1928, s. 36-37.
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czania gór. Pisał: Jednym  z obowiązków prawdziwego turysty je s t  usuwanie 
śm ieci ze szlaku, którym przechodzi. (...) A także branie, w  m iarę możności, 
udziału w  zbiorowych jesiennych akcjach oczyszczania gó r p o  letnim sezo
n ie”10. Był przekonany, iż znakowanie szlaku trzeba prowadzić tak, aby 
nadmiar kolorów go nie szpecił, dlatego zalecał rezygnację z podwójne
go znakowania: Niedopuszczalnym byłoby również znakowanie podwójne, 
a w ięc prowadzen ie dwu identycznych ścieżek obok siebie11. Na obszarach
0 dużych walorach estetycznych, a niskim zagrożeniu dla życia i zdro
wia, czy pobłądzeniu, postulował rezygnację z oznakowań. Pisał: Gorcom, 
w związku z ich specyficznym charakterem, wystarczyłyby najzupełniej dwa 
szlaki dalekobieżne, przecinające j e  wzdłuż i wszerz. (...) Tymczasem, za
czyna się tam (...) p row adzić szlaki przez najpiękniejsze roztoki, którędy, 
z o w ieleż milszym uczuciem, przeszedłby nawet przeciętny turysta nie widząc 
tych natrętnych śladów  cyw ilizacji12. Na podstawie powyższej wypowiedzi 
Tomasz Rzeczycki określa Midowicza mianem „hamulcowego turysty
ki gorczańskiej”13. Co moim zdaniem jest nie tyle nieporozumieniem, 
co manipulowaniem jego intencjami. Swoją opinię Midowicz uzasad
niał urokiem masywu: Gorce, jako kraina roztok, szumiących potoków
1 starodawnych legend, powinna zostać jak najmniej naruszona.

Również sieć szlaków na terenie Pienin uważał za zbyt gęstą. Twór
cą szlaków pienińskich był przede wszystkim ks. Walenty Gadowski. Mi
dowicz go ogromnie cenił, zwłaszcza za bezinteresowne zaangażowanie 
i ogromną pracowitość, niemniej był zdania, że: Przy swej energii i nie
wątpliw ie najlepszych chęciach, a także ponosząc większość kosztów z włas
nej kieszeni, pokrył on ten maleńki górotwór nadmierną ilością znakowanych 
szlaków, których część zlikwidował w latach trzydziestych Pieniński Park Na
rodowy, zam ieniając w  ścisły rezerwat całą dolinę Potoku Pienińskiego14.

Z kolei wypowiadając się na temat turystycznego zagospodaro
wania Beskidu Małego, zwracał uwagę na panujące w nim dyspropor
cje. Pisał, iż ruch koncentruje się w grupie Magurki (dwa schroniska), 
czego przyczyną jest istnienie tam „labiryntu kolorowych ścieżek”. Taki 
stan określał mianem „przekulturzenia”. Odnosiło się to także do Beski
du Śląskiego: Gordyjskie węzły szlaków znaczonych, które wprost nie chcą 
p om ieścić się na mapie, na których potrafiłby chyba zabłądzić i sam ich

10 Tamże.
11 Władysław Midowicz, Przyszły Park N arodowy na Babiej Górze, „Ochrona Przyrody , 

rocznik 8, 1928, s. 43.
12 Władysław Midowicz, Gospodarka turystyczna w  Beskidzie Z achodnim  — 1928/29, 

„Wierchy”, tom VII s. 173.
13 Tomasz Rzeczycki, „Góry Polski”, Wydawnictwo „Emanuel”, Katowice 2004, s. 166.
14 Władysław Midowicz, O pow ieść o  Towarzystwie Tatrzańskim, „Płaj” nr 2, 1988, s. 38.
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Babia Góra - nasze wspólne dziedzictw o

Zasłużeni w  ochronie Babiej Góry

twórca (...) istna hodowla tablic drogowskazowych, od  porządnych metalo
wych, aż do tych swojskich z kawałka paki -  i śm iecie — papierowe, blaszane, 
szklane, różnokolorowe, wielkie i małe — wszędzie śmiecie. ( . . )  Wycieczki 
z chorągiewkami, z kuchnią połową, wędrują ze straszliwym hałasem po  
grzbietach górskich, niszcząc kultury, łamiąc gałęzie drzew i krzewów. Tro
chę to przypomina najazd Hunów, trochę festyn  na Podłężu, a w  całości 
stanowi widok niezmiernie żałosny15.

We wrześniu 1939 roku Midowicz wraz z rodziną przedostał się na 
Węgry i dalej na Zachód. Powrócił do Polski bodaj w lutym 1967. Wiosną 
tegoż roku, jako społeczny opiekun szlaków tatrzańskich, zbadał ich sieć. 
A oto jego diagnoza: Niemal wszędzie widziało się resztki dawnych znako- 
wań, często pozacieranych rzucającymi się w oczy prostokątami czarnej farby  
lub, co gorzej, zamazanych jakimś kolorem. W wielu przypadkach słoniowa
tych rozmiarów znaki, jakie malowano w pierwszych latach powojennych, 
zmniejszano, odnawiając tylko ich część. Na niektórych szlakach, szczególnie 
w partiach reglowych, widziało się za w iele znaków i to na nieskomplikowa- 
nych odcinkach; gd y gdzie indziej było ich za mało. W wielu przypadkach 
wybierano p o d  znaki nie najlepsze punkty, a co gorsze umieszczano j e  rów-

Gospodarka turystyczna w  Beskidzie Z achodnim  1928/1929 patrz „Wierchy” tom VII, 
s. 174 .
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nolegle do ścieżki zamiast p o d  kątem ostrym lub też obwodzono nimi całe 
drzewa i to w  gąszczu, a n ie na polanach16.

Ponieważ taki stan rzeczy szpecił szlak, Midowicz uważał, iż nale
ży specjalnymi mieszankami zamalowywać stare znaki. Działania ta
kie miały na celu przede wszystkim estetykę, ograniczenie błądzenia, 
a w trudniejszym (skalnym, przepaścistym) terenie także bezpieczeństwo. 
Niekiedy bowiem oznakowania wiodły w teren zasypany kamienną lawi
ną, czy na dawny nie konserwowany wariant szlaku, gdzie ubezpieczenia 
stanowiły wręcz zagrożenie dla zdrowia i życia. Tak było na Orlej Perci17.

Wielką wagę przywiązywał do lokalizacji schroniska i jego wyglą
du. Po pierwsze uważał, iż obiekt taki nie może dominować ani swoją 
kubaturą, ani centralnym położeniem na polanie czy hali. Winien być 
usytuowany przy jej granicy: niejako „wychodzić z lasu”. Architektu
ra ma nawiązywać do stylu, w jakim ludność miejscowa buduje swoje 
domy. Należy dbać o to, aby z czasem budynek nie obrósł w dobudówki 
i szopki18.

W  licznych artykułach, zwłaszcza typu reportażowego, opisywał, 
jak w innych krajach -  w tym w parkach narodowych -  radzą sobie 
z problemami podobnymi do tych, które występują w Polsce. Uważał, 
iż doświadczenia te polscy działacze turystyczni powinni wykorzystać, 
naśladując to, co pozytywne, a modyfikując czy odrzucając to, co okazało 
się w praktyce nieudane.

Na podstawie powyższych wskazań i sugestii można Władysława 
Midowicza zaliczyć do zwolenników antropocentryzmu, jednakże w wer
sji bardzo umiarkowanej. Przyroda możliwie nienaruszona, a w każdym 
razie taka, w którą człowiek nadmiernie nie ingerował, jest dla niego racją 
bytu turystyki. Dostrzegał, że ze względu na nadmierne umasowienie, 
turystyka stała się niestety główną formą antropopresji, która zagraża ob
szarom górskim pośrednio, jak i bezpośrednio. Stanowi bowiem siłę na
pędzającą niekorzystne zmiany cywilizacyjne w górach.

Poważne zagrożenie, zwłaszcza w Małopolsce, upatrywał Midowicz 
w modzie stawiania daczy przez prominentów z okresu PRL-u, którzy 
do decyzji o posiadaniu domku w malowniczej okolicy naginali przepisy 
lub wyszukiwali luki prawne19. Praktyki te naśladowali stali mieszkańcy

16 Władysław Midowicz, Z  czworaczkami na tatrzańskich szlakach, „Gościniec” R. 10, 
1974 nr 4 (58), s. 23.

17 Tamże, s. 24.
18 Władysław Midowicz, Gawędy karpackie, Wyd. „Kraj” Warszawa-Kraków 1992, 

s. 11-13.
19 Temat ten poruszał niemal obsesyjnie podczas spotkań z rodziną, co potwierdzały 

w wywiadzie zgodnie dzieci sióstr i kuzynów.
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terenów górskich, zresztą proceder ten trwa po dziś dzień, degradując śro
dowisko naturalne; rozproszona urbanizacja od dolin wdziera się niejed
nokrotnie aż po partie grzbietowe chociażby Beskidów. Taka zabudowa 
zwielokrotnia koszta uzbrojenia terenu i wywozu nieczystości, a co za tym 
idzie degradację przyrody, zatruwanie środowiska ściekami i śmieciami.

Midowicz był konsekwentny. Poglądy, które głosił, korespondowa
ły z jego postępowaniem. Na przykład mimo możliwości finansowych,
nie postawił sobie daczy, lecz wyremontował starą chałupkę pod Czcho-

20w e m .
Trzeba na koniec zaznaczyć, że po powrocie do Polski posiadał jedy

nie obywatelstwo brytyjskie, co zmuszało go do corocznego odnawiania 
pozwolenia na pobyt w kraju. Nie miał wprawdzie trudności z wyjazdami 
za granicę, ale w swej działalności na polu turystyki i ochrony przyrody, 
aby nie narażać się PRL-owskim władzom, a w publikacjach cenzurze 
-  ograniczał się do prezentowania faktów, które go oburzały lub dziwiły, 
wstrzymując się od nadmiernych komentarzy. W  środowisku działaczy 
turystycznych cieszył się niekwestionowanym autorytetem, przede wszyst
kim dlatego, że przysłużył się znacząco i trwale polskiemu krajoznawstwu 
oraz ochronie przyrody.

*

Władysław Midowicz (1907-1993) pochodził z kolejarskiej rodziny. Po 
ukończeniu gimnazjum w Bielsku-Białej, studiował na Uniwersytecie Ja
giellońskim, uzyskując magisterium w zakresie geografii ze specjalizacją 
meteorologii i klimatologii. Jeszcze w latach studenckich rozpoczął działal
ność społeczną w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim. Jego zasługą z tego 
okresu było wyznakowanie szlaków turystycznych w rejonie Babiej Góry. 
W latach 1927-1930 uporządkował i skatalogował zbiory Biblioteki Gór
skiej PTT w Krakowie. W  1928 r. reaktywował Koło Akademickie przy 
Oddziale Krakowskim PTT, które w roku 1930 przekształcił w pierwszy 
Akademicki Oddział PTT, zostając jednocześnie jego prezesem.

Sporo publikował -  opowiadania, nowele, szkice popularnonauko
we i rozprawki naukowe. W  1930 wydał monografię turystyczną: Babia 
Góra. Przez pięć lat (1932-37) był gospodarzem schroniska na Markowych 
Szczawinach, skąd przeniósł się z żoną Antoniną i synem Jackiem na Czar
nohorę, gdzie objął stanowisko kierownika w Obserwatorium Meteorolo- 
giczno-Astronomicznym Państwowego Instytutu Meteorologicznego na 
Popie Iwanie. Z chwilą wybuchu wojny przedostał się z rodziną na Węgry

20 Informacja przekazana podczas wywiadów.
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i dalej na Zachód. Służył jako meteorolog w bazach polskiego i brytyj
skiego lotnictwa w Anglii, od 1944 r. w stopniu kapitana. Zdemobilizo
wany na własną prośbę, rozpoczął w 1948 roku pracę w brytyjskiej służ
bie meteorologicznej na Dalekim Wschodzie w Singapurze. Po przejściu 
w stan spoczynku zamieszkał w Australii, gdzie pracował jako nauczyciel 
geografii. W  styczniu 1967 roku, zachowując obywatelstwo brytyjskie, 
powrócił z żoną do Polski. Syn zamieszkał w Wiedniu; Midowiczowie 
w Kościelisku, a na starsze lata w Wieliczce.

Włączywszy się po powrocie do kraju w działalność turystyczną, 
Midowicz objął funkcję społecznego opiekuna sieci znakowanych szla
ków Tatr Polskich, jednocześnie udzielając się w działalności szkoleniowej 
przewodników. Był w środowisku ludzi gór postacią znaną, popularną 
i powszechnie cenioną. Zmarł 11 lutego 1993 roku w Wieliczce i tam 
został pochowany.

Szlak turystyczny na Babią Górę. Fot. M arian H anik
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Ba r b a r a  M o ra w sk a -N ow ak

Pożegnanie seniora

To jest wspomnienie o Zdzisławie Dziędzielewiczu. Był najpopular
niejszą postacią w środowiska taternickim przez ponad siedemdzie
siąt lat. Także pośród turystów górskich i wysokogórskich narciarzy. 
Urodził się 25 września 1916 roku we Lwowie, całe życie związany 
był z Tatrami i Zakopanem, a po wojnie z Górnym Śląskiem. Zmarł 
21 września 2010 roku, cztery dni przed swymi 94. urodzinami.

Kresowe korzenie
Ojciec pochodził ze Lwowa, a matka z Litwy. Rodzina Dziędzielewiczów 
była znaną rodziną lwowską. Jego dziadek, Józef Dziędzielewicz (1844- 
1918), był prawnikiem, radcą sądowym, a z zamiłowania entomologiem. 
Jako przyrodnik był samoukiem. Zbadał dokładnie faunę i rozmieszczenie 
owadów siatkoskrzydłych w Karpatach Wschodnich, na Podolu, Śląsku, 
w Tatrach i na Podkarpaciu. Związany był z Muzeum im. Dzieduszyckich 
we Lwowie. Był członkiem Towarzystwa Tatrzańskiego.

Dziędzielewicz został ochrzczony 17 września 1917 roku w parafii 
św. Mikołaja we Lwowie. Nadano mu imiona Zdzisław Adam. Chrztu 
udzielił mu stryj, ks. kanonik Józef Dziędzielewicz.

Pradziadek ze strony matki -  Kirkin -  był litewskim rewolucjonistą 
pochodzenia skandynawskiego; stąd norweskie nazwisko Kirkin (po pol
sku: Kościelny). Walczył przeciw caratowi i po zadenuncjonowaniu mu
siał uciekać do Galicji. Tam pracował jako zarządca folwarku w okolicach 
Rzeszowa. Został zastrzelony przez nasłanego szpiega.

Matka Eugenia studiowała chemię na Politechnice Lwowskiej -  jako 
wolna słuchaczka, co w tamtych czasach było rzadkością. Przerwała stu
dia po wyjściu za mąż za Witolda Dziędzielewicza i urodzeniu córki Jani
ny Ewy w 1906 roku.
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Dzieciństwo
Ojciec Zdzisława był specjalistą od budowy dróg, mostów i fortyfikacji. 
W  związku z charakterem swego zawodu był przerzucany z miejsca na 
miejsce. I tak, gdy Zdzich miał dwa latka, mieszkali w Brzeżanach, u księ
dza greko-katolickiego. Jego o dwa lata młodszy brat Leszek urodził się 
14 listopada 1918 roku w piwnicy, w czasie walk o Lwów. Potem ojciec zo
stał przerzucony do Bochni. Podczas epidemii grypy hiszpanki, zachoro
wały na nią matka i córka, która następnie chorowała na płuca. Wówczas 
matka z trójką swych dzieci przeniosła się do Zakopanego. Zamieszkała 
u Jakuba Wawrytki na Małym Żywczańskim. Był rok 1921, Zdzich miał 
wówczas 5 lat. Pasał owce z góralczykami. Z tego czasu pamięta także 
wycieczki landem (rodzaj powozu) do Morskiego Oka. Na serpentynach 
goście zsiadali, aby ulżyć koniom. W  owe lata ojciec pracował i miesz
kał na Podhalu -  w Białym Dunajcu, Poroninie, Nowym Targu. Zdzich 
mieszkał z ojcem w Nowym Targu, tam rozpoczął naukę szkolną i ukoń
czył dwie klasy gimnazjum. Z tego okresu wspominał pierwszą szkolną 
wycieczkę na Turbacz z nauczycielem geografii, panem Stefańskim. Wa
kacje letnie i zimowe spędzał w Zakopanem u matki, która przeniosła 
się na Kamieniec. Wtedy wraz z bratem dostali pierwsze narty, a córka 
właściciela domu, Hanka Landówna, uczyła ich jazdy na nartach.

W  związku z przeniesieniem ojca do Myślenic, Zdzich musiał 
zmienić szkołę; dwa i pół roku uczęszczał do myślenickiego gimnazjum.

Rodzeństwo Dziędzielewiczów od lewej: Zdzisław, Janina-Ewa i Leszek (zdjęcie archiwalne)
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W  Myślenicach, w 1928 roku, wstąpił 
do harcerstwa. Na wycieczkach swej 
drużyny poznawał Beskid Myśleni
cki. W Myślenicach ojciec związał 
się z inną kobietą. Nad postępkiem 
tym Zdzich bolał do końca życia. Ze 
związku tego, w 1926 roku, urodzi
ła się przyrodnia siostra, Krystyna.
Nagła, niespodziewana śmierć ojca 
na serce w 1931 roku, zadecydowała 
o powrocie synów do matki, do Za
kopanego. Wcześniej, w 1929 roku, 
zmarła ich ukochana starsza siostra 
Ewa.

Na początku było harcerstwo
Po śmierci ojca chłopcy zamieszkali z 
matką, która pracowała wówczas jako 
sekretarka w zakopiańskim gimnazjum „Liliana”. Do gimnazjum tego 
chodzili obaj bracia i tam Zdzich zdał egzamin dojrzałości w 1934 roku. 
W Zakopanem należał do I Zakopiańskiej Drużyny Harcerzy im. księcia 
Józefa Poniatowskiego. Dość szybko awansował, przez rok był drużyno
wym. W  drużynie działały rozmaite sekcje, w tym sekcja turystyczna. Po 
obozie wędrownym w Beskidach postanowili ze Zbigniewem Kubińskim 
założyć sekcję taternicką, która przyjęła nazwę „Makolągwy”. Należeli do 
niej sami harcerze, wyjątkiem był Stanisław Wrześniak. Wspinali się prze
de wszystkim w rejonie Hali Gąsienicowej, bardziej dostępnej z Zakopa
nego. Chodzili także na słowacką stronę. Wtedy w Roztoce przechodziło 
się przez graniczną kładkę z legitymacją PTT, podbitą przez konsulat cze
chosłowacki.

Wspominał Zdzich, jak ze Stanisławem Wrześniakiem atakowali 
wschodnią ścianę Mnicha i złapała ich w ścianie burza gradowa. Ludzie 
z werandy schroniska obserwowali ich przez lunetę i byli bardzo zaniepo
kojeni, gdy nagle zniknęli im z pola widzenia. Tymczasem oni wycofali się 
na półki i do doliny za Mnichem.

Początki pasji narciarskiej
Mając 10 lat Zdzich dostał pierwsze narty sosnowe, na których ślizgał 
się koło domu. W  1929 roku odbył pierwszą wycieczkę narciarską na 
Kasprowy Wierch, podchodząc na wierzchołek z Hali Gąsienicowej. Nie
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było tam jeszcze kolejki linowej. W  gimnazjum na narty zabierał ucz
niów profesor gimnazjalny Oczko -  na Antałówkę i na Halę Gąsienicową. 
Z Hali zjeżdżali zazwyczaj żlebem Wściekłych Węży. Pierwszą sprawnoś
cią harcerską Zdzicha był „narciarz” (data potwierdzenia: 23.06.1930). 
Tu trzeba dodać, że przy gimnazjalnej drużynie harcerskiej został założo
ny Harcerski Klub Narciarski. Działał w nim intensywnie Zdzich i jego 
młodszy brat Leszek. Brali udział w zawodach narciarskich w Zwardoniu 
i w Zakopanem w barwach HKN. Donoszą o tym zachowane kserokopie 
przedwojennego pisma harcerskiego„Na Tropie”. Odtąd narty będą wy
pełniać Zdzichowi sezony zimowe przez całe życie. W  czasie studiów na 
Politechnice Lwowskiej należał do sekcji narciarskiej AZS.

Pionier techniki hakowej w taternictwie
Po maturze studiował na wydziale elektrycznym, a potem mechanicznym 
Politechniki Lwowskiej. Wakacje spędzał w Zakopanem i Tatrach, osiąga
jąc coraz lepsze wyniki w taternictwie. Wspinał się w gronie „Makolągw”. 
Byli pierwszymi, którzy zaczęli stosować w Tatrach technikę hakową. We 
Lwowie studiował wówczas także młodszy o dwa lata Jerzy Hajdukiewicz, 
który został wprowadzony w taternictwo przez Dziędzielewicza w latach 
1937-38. Hajdukiewicz miał zamożną matkę i ciotkę, zdołał więc sprowa
dzić kilka książek niemieckich z Austrii. Dziędzielewiczowi udało się zdo
być ówczesne wydawnictwa polskie. Jeśli chodzi o TH, dwie zwłaszcza 
książki okazały się bardzo cenne: „Der Mensch am Berg” Kurta Maixa 
ze zdjęciami dra Hansa Franza (Bruckmann 1935) oraz „Ein Bergsteiger” 
Fritza Kasparka (Bergland-Buch 1939). Pierwsza z nich demonstrowała 
na zdjęciach sposoby wiązania się w szelkach, pętle z ławeczkami, podciąg 
linowy, klucz zjazdowy Diilfera, opis podciągu z pomocą dwóch lin itp. 
Kasparek relacjonował sławne wspinaczki w Dolomitach, a na jednym ze 
zdjęć widać było pokonywanie przewieszki z pomocą podciągu z użyciem 
dwóch lin. Następnie Zdzich wszelkie nowinki przekazywał Zbyszkowi 
Kubińskiemu i Zdzisławowi Koziołowi, którzy dzielili się informacjami 
z Wrześniakami i innymi kolegami. To samo robił Jurek Hajdukiewicz. 
W  podstawowy sprzęt (liny z konopi włoskich, karabinki) zaopatrywali 
się w sklepach sportowych Fadena i Bujaka, a Dziędzielewicz projektował 
sam nowe wzory haków i ich rysunki dawał do wykonania kowalowi i ślu
sarzowi. Wiązanie się z szelkami zaczęli stosować w roku 1938, wcześniej 
niż starsi od nich i bardziej znani taternicy, a pętle z ławeczkami — w roku 
1939. Przy zastosowaniu podciągu linowego dokonali oni:

• Wejścia na Granaty żlebem Dregea wprost. Cztery haki użyto jako 
chwyty, miejscami naciąg jedną liną (pater noster), bez pętli [WHP
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W Małej Fatrze



221ABDFJKN]: Zdzisław Dziędzielewicz i Stanisław Wrześniak, 
16 VII 1939. Pierwsze przejście direttissimy żlebu.

• Próba przejścia wschodniej ściany Mnicha przyszłym wariantem 
R -  z zastosowaniem pełnego podciągu: pętle z ławeczkami, 
po 2 liny, technika podciągu. Atak prowadził Stanisław Wrześniak, 
asekurowany z nyży przez Dziędzielewicza (20 VIII 1939).

• Przejście wschodniej ściany Zawratowej Turni [WHP 78]: Zdzi
sław Dziędzielewicz i Stanisław Wrześniak, 1 IX 1939. Aby użyć 
pętli z ławeczkami (bez podciągu) weszli specjalnie z prawej strony 
filara i przez pozbawione stopni płyty wykonali 5-metrowy trawers 
w pętlach.

• Kościelec, zachodnią ścianą, wprost ściśle dnem komina, bez ob
chodzeń, z wyjątkiem ostatnich kilku metrów przed platformą 
na zwykłej drodze: Zdzisław Dziędzielewicz, Stanisław Motyka 
i Stanisław Wrześniak 10 IX 1939. Podczas tej wspinaczki poznał 
bezpośrednio Stanisława Motykę. Nie był stosowany podciąg, 
a jedynie jedna pętla na drugiej wybitnej przewieszce (decydują
cej ponad hakiem Czecha) oraz kilka pętli na trawersie do zwykłej 
drogi. Motyka miał pętle bez ławeczek, Dziędzielewicz i Wrześniak 
-  z ławeczkami.

• Zamarła Turnia, płytami środkowej części południowej ściany 
[WHP 160]. Używano haków jako chwytów i zapewne miejscami 
prosty „paternoster” i dociąg do haka: Czesław i Stanisław Wrześ- 
niakowie oraz Zenon Michalik.

Lata wojny
Ukończył IV rok studiów, gdy wybuchła II wojna światowa. Wiadomość 
o tym zastała go wraz ze Stanisławem Wrześniakiem w czasie wspinaczki 
na wschodniej ścianie Zawratowej Turni. Po ukończeniu przejścia pozo
stali na Hali Gąsienicowej i wspinali się nadal. Mieszkali darmo u Bu- 
stryckich, nosząc w podzięce wodę i rąbiąc drzewo. Nie było wiadomo jak 
dalej wojna się potoczy. Zdzich tak opisywał ten czas: „Czekamy aż wojsko 
polskie odbije z pow rotem  granice i my zaraz staniemy ramię w  ramię przeciw  
wrogowi. To ju ż  chyba długo nie potrwa  — kilka tygodni”. Jak wiemy, na 
koniec wojny przyszło czekać pięć i pół lat!

W czasie okupacji pracował najpierw jako uczeń ślusarski w warszta
cie Jana Mosza na Kamieńcu, następnie w tartaku. Była to ciężka praca, 
także na nocne zmiany. Z czasem matka znalazła mu pracę palacza w pen
sjonatach zamieszkiwanych przez Niemców. Zajmował się tam także kon
serwacją instalacji sanitarnych. W  pensjonacie „Oaza” przy Grunwaldzkiej
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mieścił się wojskowy sztab niemiecki. Oficerowie, w cywilu nauczyciele, 
prowadzili kursy z ochrony przeciwgazowej. Z kolegą, który pracował jako 
pomocnik kucharza, chodzili czasami na wycieczki. Wspomina bardzo 
ryzykowną wyprawę do żlebu Kirkora na Giewoncie. W  tym czasie, jako 
już doświadczony narciarz i taternik, pomagał kolegom w przejściu przez 
Tatry na Węgry. Sam nie zdecydował się na opuszczenie kraju, mając pod 
opieką starzejącą się matkę, której nie chciał pozostawić.

Jeszcze pracując w ślusarni, nawiązał kontakt z Armią Krajową, 
z placówką na Hali Wzorcowej pod Turbaczem, kierowaną przez inżynie
ra rolnika Henryka Radosińskiego. Przywoził stamtąd do Zakopanego 
tajne gazetki, jak „Wolność i Lud” i rozdawał kolegom. Często towarzy
szył Radosińskiemu w wizytach u kuriera Frączystego w Chochołowie, 
zwłaszcza zimą, na nartach; był dla Radosińskiego obstawą. Kiedy Kon
federacja Tatrzańska Suskiego w Szaflarach została zdemaskowana przez 
agenta gestapo Wagnera, Radosiński poczuł się zagrożony. Uciekł przez 
Stróże koło Myślenic i -  pozorując swą śmierć -  dotarł do Lwowa.

Po napaści Niemiec na Związek Sowiecki front przesunął się na 
wschód i sztab z Zakopanego został przeniesiony do Lwowa. Niemcy za
brali ze sobą do Lwowa Zdzicha -  tak znalazł się w latach wojny w swoim 
rodzinnym mieście. We Lwowie Zdzich zakładał telefony i służył Niem
com za tłumacza. Pomagał ukrywać się Henrykowi Radosińskiemu. Or
ganizował też akcję przemycania żywności dla głodujących Żydów.

Kiedy sztab przeniósł się do Kamienskoje nad Dnieprem, Zdzich 
był zmuszony do wyjazdu z nim. Spędził tam około pół roku. Obsługa 
była ukraińska, pracował jako tłumacz. Ponadto zajmował się sprawami 
technicznymi instalacji wodno-kanalizacyjnych jako zwykły robotnik. 
Zajmował się także wyładunkiem węgla z pociągu.

Nowy kierownik sztabu pozwolił Zdzichowi powrócić do Lwowa. 
Wówczas zaczął tam pracować w firmie sprzedaży części samochodowych. 
Był na dwutygodniowym urlopie w Zakopanem. Po powrocie do Lwowa, 
trafił do ukraińskiego biura transportowego „Johan Zieleniak Transport 
Biuro”. Po klęsce Niemiec pod Stalingradem, losy wojny odwróciły się. Do 
Lwowa zbliżał się front Armii Czerwonej. W  tym czasie przeżył we Lwo
wie wiele dramatycznych sytuacji, z których cudem wyszedł z życiem.

Po zajęciu Lwowa przez wojska sowieckie Zdzich zapisał się ponow
nie na politechnikę i razem z kolegami i prof. Kallusem zorganizował 
katedrę budowy samochodów i ciągników. Pracował w tej katedrze jako 
laborant, równocześnie studiując. Dzięki temu został zwolniony od pobo
ru do wojska.

Zdecydował się zapisać na repatriację do Polski. Do Zakopanego, 
gdzie mieszkała matka i młodszy brat, przyjechał w maju 1945 roku i za

290



czął pracować jako palacz w hotelu na Kalatówkach, a potem jako urzęd
nik w PKL.

Do Koła Zakopiańskiego Klubu Wysokogórskiego został przyjęty 
w listopadzie 1945 roku. W  tym też czasie złożył w TOPR przyrzecznie 
ratownicze, choć w akcjach (podobno łącznie tylko w czterech, ograniczo
ny dojazdami ze Śląska) uczestniczył już wcześniej.

Gliwice — lata czterdzieste
Na jesieni 1945 roku Zdzisław zapisał się na Politechnikę Śląską w Gli
wicach, a zarazem rozpoczął pracę jako młodszy asystent w katedrze 
samochodów i silników. Potem był asystentem na maszynoznawstwie. 
20 marca 1948 roku uzyskał dyplom inżyniera mechanika, dwa lata póź
niej został magistrem nauk technicznych. Od 1 września 1949 roku przez 
30 lat pracował w Gliwickich Zakładach Hutniczych, w Biurze Projektów 
Przemysłu Hutniczego „Biprohut”, aż do przejścia na emeryturę w 1979 
roku. Równoległe był też wykładowcą w szkołach technicznych w Kato
wicach i Gliwicach, nadto instruktorem w AZS.

Po przyj eździe do Gliwic Zdzisław Dziędzielewicz otrzymał z przy
działu mieszkanie przy ul. Tarnogórskiej 36 i pod tym adresem mieszkał 
do końca życia. Dał się szybko poznać jako działacz społeczny. Najpierw 
w harcerstwie. W  1945 roku założył Harcerską Drużynę Wysokogórską 
przy Politechnice Gliwickiej, działającą do roku 1948 i był jej drużyno
wym. Dnia 3 maja 1946 roku miała miejsce w Gliwicach potężna mani
festacja patriotyczna dla uczczenia Konstytucji Trzeciego Maja, ze znaczą
cym udziałem harcerstwa. Władze Polski Ludowej po tych wydarzeniach 
zaczęły złym okiem postrzegać harcerstwo. Następnie brał aktywny 
udział w zorganizowaniu koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 
w Gliwicach w listopadzie 1948 roku1.

Nadszedł 16 grudzień 1950 roku -  data rozwiązania Polskiego Towa
rzystwa Tatrzańskiego. Dziędzielewicz i jego koledzy przyjęli tę sytuację jako 
przymusową, narzuconą odgórnie przez ówczesne władze. Uznali jednak, że 
należy działać nadal dla dobra gór i środowiska taternickiego. Należeli zatem 
do PTTK i szkolili taterników. Byli wynagradzani finansowo. Były dotacje 
na kursy teoretyczne i praktyczne w Tatrach, za które uczestnicy nic nie pła
cili, dostawali także częściowy zwrot za noclegi. W  takich okolicznościach 
nastąpił duży wzrost liczebny osób uprawiających taternictwo.

Działalności Koła poświęcony jest artykuł jego pióra, więc nie rozwijam osobno tego 
wątku. Pamiętnik PTT t. 18 (2010) ss. 233-244
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Przemiany organizacyjne w taternictwie
W  roku 1949 Zarząd Główny Klubu Wysokogórskiego PTT dążył do po
wstania Klubu Wysokogórskiego w Katowicach, przy tamtejszym oddzia
le PTT Głównym inicjatorem powstania klubu był prezes KW PTT Jan 
Kazimierz Dorawski, który zwrócił się do prezesa oddziału w Katowicach, 
Edmunda Kazimierczaka, aby zajął się jego zorganizowaniem. Jednym 
z inicjatorów powstania KW był też prof. Marek Korowicz. Kazimierczak 
i Korowicz zaczęli wspólnie działać. Wiedząc, że na terenie Śląska mieszka 
już zaawansowany taternik Zdzisław Dziędzielewicz, zaprosili go na ze
branie założycielskie Koła Śląskiego KW PTT w Katowicach (23 czerwca 
1949, do lokalu PTT w Katowicach, Rynek 11/2 Warunkiem była obec
ność osobista przynajmniej 6. członków zwyczajnych.

Dziędzielewicza nie było w tym czasie w Gliwicach, odebrał za
proszenie po terminie. Wobec tego termin zebrania został odroczony na 
wrzesień. Ostatecznie zebranie założycielskie odbyło się 12 październi
ka 1949 roku z udziałem 7. członków zwyczajnych KW zamieszkałych 
na Górnym Śląsku. Tym samym został spełniony warunek posiadania 6. 
członków zwyczajnych dla powołania Koła. Założycielami byli: nestor 
polskich taterników Janusz Chmielowski z Katowic, Edmund Kazimier
czak i Marek Korowicz (Katowice), Zbigniew Abgarowicz z Katowic (po
przednio Poznań), Zdzisław Diędzielewicz z Gliwic (poprzednio Zakopa
ne), Mieczysław Grzegorczyk z Bytomia (poprzednio Zakopane), Damazy 
Mikiewicz (brat Zygmunta) z Mysłowic. Potem dołączył do Koła Zyg
munt Mikiewicz. W  grudniu 1949 roku Koło liczyło 9 członków zwyczaj
nych, 14 uczestników i około 30 kursantów z lat 1948-1949. Pierwszym 
przewodniczącym Koła został prof. dr Marek Korowicz, zastępcą dr Da
mazy Mikiewicz, a sekretarzem Franciszek Kłosiński, członek-uczestnik 
KW. Nie było zbyt wysokich wymagań, aby być przyjętym do Klubu: 
uczestnik winien był wykazać się 6. drogami w skali nieco i dość trudnej, 
członek rzeczywisty powinien mieć trzy drogi trudne.

Koło Śląskie Klubu Wysokogórskiego PTT w Katowicach, zależne 
od tamtejszego oddziału PTT istniało do 16 grudnia 1950 roku, kiedy to 
Zjazd Delegatów PTT zmuszony został podjąć uchwałę o samorozwią
zaniu. 18 lutego 1951 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadze
nie Członków Klubu Wysokogórskiego PTT, na którym podjęto uchwałę 
o przystąpieniu Klubu Wysokogórskiego do Polskiego Towarzystwa Tu
rystyczno-Krajoznawczego.

Rozpoczęła się działalność szkoleniowa. Marek Korowicz prowadził 
kurs teoretyczny, a Zdzisław Dziędzielewicz szkolił praktycznie. Odkrył 
Jurę Krakowsko-Częstochowską jako dogodny teren treningowy. Zdzich 
wspominał po latach: Najpierw chodziliśmy do Ogrodzieńca. Tadeusz Ro
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gowski zauważył z pociągu skałki. Wysiedliśmy w  Zawierciu i poszliśmy we 
wskazanym kierunku, do Podzamcza. Z  zamku zobaczyliśmy odległe ska
ły. Szliśmy wzdłuż rowu przeciwczołgowego i doszliśmy do Bierunia. Dalej, 
mijając p o  drodze wszystkie skałki, doszliśmy do Rzędkowic, a potem  późną 
nocą do Myszkowa. Potem dochodziliśmy do Rzędkowic z Mżygłodu przez 
Włodowice.

Od 18 lutego 1951 do 29 marca 1953 roku istniało Koło Śląskie 
KW PTTK w Katowicach (do 1952), a następnie w Stalinogrodzie. 
W roku 1953 nastąpiło całkowite podporządkowanie taternictwa PTTK. 
Po zmianach organizacyjnych powstała Sekcja Taternictwa Oddziału 
PTTK, podległa Zarządowi Okręgu PTTK w Stalinogrodzie, a zarazem 
Komisji Taternictwa ZG PTTK w Krakowie. Przewodniczącym Okrę
gowej Komisji Taternictwa ZO PTTK był Franciszek Kłosiński, sekre
tarzem -  Tadeusz Marek. 1 lipca 1953 roku Dziędzielewicz wygłosił na 
comiesięcznym spotkaniu komisji referat pt. „Zasady techniki hakowej”.

26 czerwca 1954 roku na Kalatówkach odbył się Zjazd Sekcji Al
pinizmu PTTK. Wprowadzono wówczas klasy sportowe. Zdzisław 
Dziędzielewicz otrzymał II klasę (bo nie był jeszcze w Alpach). W  roku 
1956 Zdzisław Dziędzielewicz został zunifikowany jako starszy instruk
tor taternictwa. 8 grudnia 1956 roku na Polanie Chochołowskiej został 
reaktywowany samodzielny, autonomiczny Klub Wysokogórski z preze
sem Wawrzyńcem Żuławskim. Alpinizm uznano za sport, a Klub wszedł 
w struktury GKKF. Zamiast Sekcji Alpinizmu, powstało Koło Śląskie 
Klubu Wysokogórskiego.

Niezależnie od udziału w założeniu Koła Śląskiego KW w Katowi
cach, Dziędzielewicz zaczął organizować Koło KW w Gliwicach i w ten 
sposób powstały na Śląsku dwa ośrodki taternictwa. W 1950 roku istnia
ła w Gliwicach Sekcja Wysokogórska Akademickiego Zrzeszenia Spor
towego, która stała się zaczątkiem Oddziału Gliwickiego Koła Śląskiego 
KW. Równolegle istniał Referat Taternictwa Koła PTT. W 1951 roku 
sekcja przekształciła się w Sekcję Alpinizmu AZS, która została uznana 
za Oddział Terenowy Koła Śląskiego KW PTTK w Katowicach. Zdzi
sław Dziędzielewicz został pierwszym prezesem tego Oddziału, ponownie 
pełnił tę funkcję w latach 1955-56. W latach 1953-1956 była to Sekcja 
Alpinizmu PTTK w Gliwicach.

Następna reforma alpinizmu polskiego nastąpiła 2 marca 1974 roku, 
kiedy to powstał Polski Związek Alpinizmu jako federacja klubów taternickich 
i taternictwa jaskiniowego. PZA należy do Międzynarodowej Unii Związków 
Alpinistycznych (UIAA). Kluby posiadają osobowość prawną. Koło Śląskie 
KW stało się autonomicznym Klubem Wysokogórskim w Katowicach. Do 
PZA należy również odrębny Klub Wysokogórski w Gliwicach.

293



Nie tylko w Tatrach
Pora napisać coś więcej o powojennych osiągnięciach Zdzicha w tater
nictwie. W  dniach 29 i 31 sierpnia 1946 przeszedł południowo-zachod
nią grań Żabiej Lalki -  wraz z Różą Drojecką, Wandą Henisz-Kamińską 
i Tadeuszem Orłowskim. 15 września 1951 z bratem Leszkiem i Ludwikiem 
Mullerem wszedł nową drogą (depresją zachodniej ściany) na Kościelec. 
W  dniu 2 kwietnia 1953 roku zrobił wysoko ocenione I zimowe przejście 
Żlebu Dregea —z J. Mitkiewiczem, T. Rogowskim i W. Udzielą. 30 kwiet
nia 1956 był pierwszy zimą na południowej ścianie Nowoleśnej Turni Po
średniej. W  latach zamkniętych granic penetrował dziewicze zimą żleby 
w Wołoszynie czy Opalonym Wierchu, robił też oryginalne trawersowa
nia, na przykład grań od Małej Koszystej do Zawratu. Był współkierowni- 
kiem pierwszych alpiniad w Polsce, organizowanych na wzór radzieckich; 
tej w jesieni 1951 na Kościelcu i tej w marcu 1953, uwiecznionej w filmie 
„Zdobywcy Orlej Perci”. Podczas sierpniowej alpiniady na Orlej Perci 
(tzw. „I ogólnopolskiej”) był „kierownikiem ruchu”, a w ramach wielkiej 
alpiniady zimowej w marcu 1954 -  szefem grupy III, idącej na Mięguszo
wiecki od Kasprowego Wierchu. W Tatry przywoził nowinki techniczne, 
w roku 1958 jako jeden z pierwszych pojawił się w kasku. 15 września 
1968 roku uczestniczył w wyprostowaniu własnej drogi na Kościelcu.

Wreszcie nadarzyła się możliwość wyjazdów poza Tatry. W  roku 
1957 brał udział w pierwszej po wojnie polskiej wyprawie w Kaukaz 
i 10 września stanął na wschodnim szczycie Elbrusa (5595 m) wraz 
z Jerzym Rudnickim, o pół godziny wyprzedzając innych kolegów. 
W  czasie powtórnego wyjazdu w Kaukaz, w 1972 roku, wszedł na Gu- 
maczi i przez Uszbijskie Plateau na Pik Szczurowskiego (4259 m). Od lata 
1960 drogą wymian i kontaktów prywatnych wyjeżdżał w Alpy Wschod
nie i Dolomity, w które wprowadził między innymi Wandę Błaszkiewicz 
(Rutkiewicz). W  1962 wraz z Januszem Chaleckim wszedł dwiema dro
gami na Grossglockner (północno-wschodnim filarem i środkiem połu
dniowej ściany).

Inne pola działalności górskiej
Taternictwo nie wyczerpywało wszystkich zainteresowań górskich Zdzi
cha. W  1953 roku przy Oddziale PTTK w Gliwicach powstało Koło 
Przewodników Turystycznych, którego członkowie mieli obsługiwać 
między innymi wycieczki zakładowe w Tatry. W  1967 roku z inicjatywy 
Tadeusza Szczerby zorganizowano kurs dla przewodników tatrzańskich, 
który ukończyło 14 osób. Następnie utworzone zostało Koło Przewod
ników Tatrzańskich w Gliwicach. Znany taternik i instruktor alpini
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zmu Zdzisław Dziędzielewicz-Kirkin został oczywiście przyjęty do KPT 
bez egzaminu i włączył się aktywnie w szkolenie taternickie kandyda
tów na przewodników tatrzańskich. Tadeusz Szczerba został (po śmierci 
w 2003 r.) patronem Koła, które zrzesza obecnie 73 przewodników, 
w tym 54 czynnych.

Od dzieciństwa Zdzich był zapalonym narciarzem i uprawiał przez 
lata narciarstwo wysokogórskie. Powstała w łonie PTTK Komisja Tury
styki Narciarskiej rozpoczęła organizowanie corocznych Wysokogórskich 
Rajdów Narciarskich; pierwszy odbył się w roku 1955. Przez szereg lat 
Dziędzielewicz brał udział w organizacji rajdów jako kierownik tras. Pro
wadził szkolenie taternickie na kursach narciarskich KTN PTTK, bywał 
też instruktorem na obozach ski-alpinizmu w Dolinie Pięciu Stawów. 
Z czasem stał się uznanym autorytetem w środowiskach taternickich, 
przewodnickich i narciarskich. Pozostała po nim kolekcja dyplomów za 
udział lub zdobycie punktowanego miejsca w zawodach lub rajdach nar
ciarskich.

Jego działalność znalazła uznanie w Polskim Towarzystwie Tury
styczno-Krajoznawczym. Zgromadził szereg dyplomów uznania za swą 
działalność.

Zdzich a powrót do PTT
10 października 1981 roku na Sejmiku Obywatelskiego Komitetu Reak
tywowania PTT w Krakowie podjęto uchwałę o reaktywowaniu Polskie
go Towarzystwa Tatrzańskiego. W całej Polsce zaczęły powstawać ośrodki 
terenowe. W  chwili wprowadzenia stanu wojennego delegatura gliwicka 
liczyła 162 osoby. Oddział PTT w Gliwicach, z prezesem Ryszardem Re
miszewskim, został powołany przez Tymczasowy Zarząd PTT 17 wrześ
nia 1983 roku. Po odmowie rejestracji zaprzestał działalności. Ponownie 
podjął działalność w 1991 roku pod prezesurą Zbigniewa Pruszowskiego, 
powołany przez ZG PTT W  międzyczasie członkowie PTT z Gliwic, 
włączyli się aktywnie w działalność Towarzystwa Ochrony Tatr. Zdzisław 
Dziędzielewicz został wybrany do zarządu tego towarzystwa. Działalność 
T.O.T. zamarła w latach dziewięćdziesiątych. Marniała także, niestety, 
aktywność Oddziału PTT w Gliwicach. Dziędzielewicz przychodził na 
spotkania, i apelował, aby nie rozwiązywać Oddziału. Nikt nie chciał 
podjąć się funkcji prezesa. Obecnie, nieoficjalnie nadal odbywają się co 
miesiąc spotkania z prelekcjami o tematyce górskiej w Klubie Pracowni
ków Politechniki Gliwickiej.

III Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, obra
dujący w schronisku na Polanie Chochołowskiej, w dniu 2 grudnia 1995
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roku nadal Zdzisławowi Dziędzielewiczowi-Kirkinowi godność członka 
honorowego Towarzystwa.

Problemy ze zdrowiem
Matka Eugenia dożyła późnego wieku, zmarła 14 października 1972 
roku. Jego młodszy brat, Leszek, także taternik i narciarz, zmarł w 1986 
roku na marskość wątroby. W  1996 roku Zdzisław przeprowadził sądowo 
zmianę nazwiska, dodając drugi człon — Kirkin, pochodzący od nazwiska 
panieńskiego matki. W  roku 2002 wystawił na nowym cmentarzu zako
piańskim grobowiec; na pomniku znaleźli się wypisani: siostra, matka 
i brat. Wpisał także siebie, zostawiając tylko miejsce na datę śmierci. Jego 
ojciec pochowany został osobno.

Zdzich w młodości cierpiał na astmę alergiczną. Nie znosił dymu 
papierosowego, dusił się w zadymionych pomieszczeniach. Astma z wie
kiem przeszła. Nie palił, nie pił. Zawsze dobrze czuł się w terenie, na świe
żym powietrzu. Kłopoty zdrowotne zaczęły się w latach 90. W  1994 roku 
przeszedł pomyślnie operację prostaty. Jak pisał: Z nów jak dawniej byłem 
pełen energii, sił życiowych i optymizmu. W zim ie jeździłem  kilka razy na 
nartach w  Szczyrku. Z  początkiem czerwca odwiedziłem wspaniale odre
montowane schronisko przy Morskim Oku, podczas zjazdu o ld  boy’ów  tater
nictwa i powłóczyłem  się p o  twardych śniegach wiosennych za M nichem i p o d  
Szpiglasowym Wierchem. A potem  w czerwcu i lipcu co tydzień wspinałem się 
w  skałkach w  rejon ie Zawiercia. Kondycja moja wzrastała systematycznie.

Miał wielu przyjaciół i znajomych, także z grona jego licznych kur
santów. Niejednego wprowadził w Tatry. W kontaktach z ludźmi był 
bezpośredni i za to powszechnie łubiany. Od lat młodsi koledzy zabie
rali go na wyjazdy w skałki, gdzie jeszcze wiosną 2009 roku się wspinał, 
utrzymując sprawność fizyczną. Na święta był zapraszany do ich rodzin. 
Hucznie obchodzono jego coroczne urodziny w Klubie Wysokogórskim 
w Gliwicach.

Wcześniej, 26 lipca 1995 roku w centrum Gliwic uległ wypadkowi 
samochodowemu, noga po urazie przez siedem tygodni dochodziła do 
siebie, a Zdzich sam rehabilitował się po tym wypadku. W  kolejnych la
tach puchły mu nogi, i cierpiał na bóle w łopatkach i barkach. Krytyczne 
były lata 2003-2004, kiedy trafiał na oddziały szpitalne. W  czasie pobytu 
w szpitalu w 2004 roku koledzy wyremontowali mu mieszkanie. Mówił 
potem, że nie może niczego znaleźć, ale cały czas mieszkał zawalony pud
łami z papierami i rozmaitymi szpejami, poruszając się z trudem między 
nimi. Stopniowo pogarszał mu się wzrok, czytał i pisał posługując się gru
bymi szkłami powiększającymi. Mieszkał sam i chciał być samowystar
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czalny, przez lata towarzyszył mu kot, którym troskliwie się zajmował. Do 
tego podkarmiał stada dzikich kotów, mając często na pieńku z innymi 
lokatorami kamienicy. Wiele uwagi poświęcał swemu zdrowiu, groma
dził piśmiennictwo na temat rozmaitych schorzeń i ich leczenia. Syste
matycznie gimnastykował się i dzięki temu znowu powracał do formy. 
Wydawało się, że nic go nie zmoże. W  roku 2006 pojawił się w Krakowie 
na spotkaniu z okazji 25-lecia reaktywowania PTT, brał udział w spotka
niach w Morskim Oku, gdzie kolejno wiwatowaliśmy jego 90., 91. i po raz 
ostatni w 2008 roku 92. urodziny -  wraz ze stuleciem nowego schroniska 
nad Morskim Okiem. Tymczasem zdarzyły mu się upadki ze schodów. 
Z ostatniego upadku w mieszkaniu nie potrafił się podnieść. Posłyszała 
jego wołania sąsiadka i dała znać do zajmujących się nim osób. Odtąd 
dawał się przekonywać do okazywanej mu pomocy, godził się z tym, że 
ktoś go zaopatruje, dostarcza posiłki, opiera itp.

Przełom 2009/2010 to były znowu szpitale, gdzie mógł się jeszcze 
poruszać o kulach. Doszedł jednak już do wniosku, że nie radzi sobie 
sam i zgodził się na umieszczenie go w domu opieki społecznej. To był 
początek końca...

Moje kontakty ze Zdzichem
Trudno go było nie znać, skoro w latach 1955-1963 sama byłam aktywną 
taterniczką. Później przez szereg lat znalazłam się na uboczu, poświęcając 
się pracy zawodowej i życiu rodzinnemu. Ze środowiskiem taternickim 
nawiązałam kontakt dopiero przy okazji Zlotu Pokutników w dolinie 
Będkowskiej w roku 1977. Kolejny zlot ze względu na wydarzenia poli
tyczne w naszym kraju, odbył się 
w roku 1984. Przejęłam jego or
ganizację. Potem były trzy zloty 
na Rąbanisku (1988-1990), a od 
1993 co roku odbywają się zloty 
taterników-seniorów w schroni
sku nad Morskim Okiem. Tak
że corocznie odbywają się zloty 
Pokutników w dolinie Będkow
skiej. Zdzich szereg razy uczest
niczył w tych spotkaniach, od 
tego czasu często pisaliśmy i te
lefonowaliśmy do siebie.

Drugim polem naszych Grobowiec Z. Dziędzielewicza-Kirkina i rodziny 
kontaktów było Polskie Towa- na Nowym Cmentarzu przy ul. Nowotarskiej

w  Zakopanem. Fot. W. Kapturkiewicz
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rzystwo Tatrzańskie, któremu sekretarzowałam 18 lat. Zdzich znał rów
nież dobrze Macieja Mischke i zanim zarejestrował się oddział w Gliwi
cach, zapisał się do oddziału krakowskiego; bywał gościem na naszych 
spotkaniach. Cenił też moje poczynania redaktorskie i wiedział, że chcę 
o nim napisać do „Pamiętnika PTT”. Rozmawiałam z nim i spisywałam 
jego wspomnienia w czasie spotkań w Morskim Oku. Raz tylko udało 
mi się odwiedzić go w związku z tym w Gliwicach. Krępował się swo
im bałaganiarstwem, trudno było się z nim umówić, stale odkładał moje 
wizyty. Opublikowałam jedynie jego artykuł o Kole PTT w Gliwicach 
(1948-1950). Darzył mnie przyjaźnią i zaufaniem, zaproponował pod ko
niec życia, abym zatrzymywała się w jego mieszkaniu, gdy już przebywał 
w domach opieki, i porządkowała jego papiery. W  ostatnim okresie życia 
odwiedziłam go — raz w Domu Opieki w Zabrzu i jeszcze dwa tygodnie 
przed śmiercią w Domu Opieki w Gliwicach. Mogłam na własne oczy 
przekonać się, jak troskliwą i serdeczną opieką otaczali go gliwiccy tater
nicy, szczególnie Elżbieta Baranek i Krystyna Czok.

Zdzisław Dziędzielewicz-Kirkin nie założył własnej rodziny, ale 
swoją osobowością zyskał wielu serdecznych przyjaciół, którzy traktowali 
go jak najdroższego ojca i dziadka.

Zachowamy Go w swojej pamięci.

Morskie Oko 2008. Fot. W. Kapturkiewicz



L u d w i k  W . Pa w l i k

Architekt spod Giewontu

Jest to wspomnienie o Witoldzie Dudziaku, cenionym architekcie, 
popularnej postaci w życiu kulturalnym Zakopanego. Po ciężkiej, 
wielomiesięcznej chorobie nowotworowej płuc, zmarł 30 sierpnia 
2010 roku, w wieku 76 lat. Pochowany został uroczyście na Nowym 
Cmentarzu zakopiańskim.

Pochodził z nizin. Urodził się 25 lipca 1934 roku w Grudziądzu. Po 
studiach na wydziale architektury na Politechnice Krakowskiej, pozostał 
w Krakowie. Był wtedy czynnym sportowcem sekcji lekkoatletycznej klu
bu sportowego „Wisła”. Zdobył mistrzostwo Polski w biegu przez płotki, 
dwukronie reprezentował nasz kraj w zawodach międzynarodowych. Po 
studiach wyjechał do Szwajcarii, gdzie pracował w biurach projektowych, 
pogłębiając swą wiedzę architekta. Piszący te słowa przyjaźnił się od mło
dości z Witoldem, stąd w tym wspomnieniu ton osobisty -  co niech mi 
będzie usprawiedliwieniem w oczach czytelnika...

Miał Witold pochówek prawdziwie góralski, utrzymany w obycza
jowości społeczności góralskiej. Trumna ze zmarłym ustawiona została 
w izbie domu, który zbudował w Kościelisku przy ul. Sobiczkowej i gdzie 
mieszkał z rodziną. Przy trumnie młody góral w rodzimym stroju odma
wiał różaniec. Przybywało ludzi; wnet chatę wypełniły modlitwy i żałob
ne śpiewy. Czuwano przy zmarłym do późnych godzin nocnych. W prze
rwach wspominali Witka, jako człowieka prawego, życzliwego ludziom, 
aktywnego społecznie, zakopiańczyka wpisanego przez kilkadziesiąt lat 
w pejzaż społeczny i kulturalny stolicy Podhala.

Chłodnym rankiem 4 września 2010 roku sześciu górali wynio
sło poświęconą przez księdza trumnę z domu. Ruszył karawan, za nim 
najbliżsi zmarłego. Kapela z Kościeliska zaintonowała pieśń żałobną na 
góralską nutę. Tak gazda z Sobiczkowej opuścił swoje gospodarstwo.
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W itold  w  latach studenckich

Dalszy ciąg ceremonii odbył się w kościele Najświętszej Rodziny 
przy Krupówkach. Kościół wypełnili wierni, w większości w strojach gó
ralskich. Oświetloną świecami trumnę na katafalku przyzdobiły wieńce, 
a wiązanki kwiatów okoliły ustawiony poniżej prezbiterium portret zmar
łego.

Wzruszające kazanie ks. Jacka Mola z Kościeliska — trafiło do serc 
zebranych. Śląc rodzinie wyrazy pocieszenia, nie pominął ziemskich za
sług Witolda. Zona Renata odczytała własną pożegnalną modlitwę, wy
rażającą miłość i cierpienie. Odśpiewane „Ave Maria” Gounoda dodało 
piękna uroczystości.

Po mszy liczny kondukt żałobny, w asyście góralskiej kapeli, ruszył 
ulicą Nowotarską na zakopiański Nowy Cmentarz, gdzie zmarły spoczął 
w rodzinnym grobowcu żony Renaty. Przed złożeniem trumny słowa po
ciechy i pożegnania wypowiedział ksiądz, a wspomnienie o zmarłym wy
głosił burmistrz Zakopanego Janusz Majcher, podkreślając zasługi zmar
łego dla miasta, jego społecznikostwo, wszechstronność zainteresowań 
i życzliwośc dla ludzi. Po nim przemówił gwarą starosta tatrzański An
drzej Gąsienica-Makowski. Opuszczaną trumnę żegnała ulubiona przez 
zmarłego pieśń o Krywaniu...

Stypa miała miejsce w hotelu „Nosalowy Dwór”, notabene stano
wiącym architektoniczne dzieło Witolda Dudziaka.
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Cisną się krakowskie wspo
mnienia... Należeliśmy do TS 
„Wisła”, ale treningi mieliśmy na 
stadionie lekkoatletycznym „Cra- 
covii” przy Alei 3 Maja, obok ką
pieliska. Dzisiaj ten teren stanowi 
żałosny obraz przemijania -  ruina, 
chwasty, ani śladu po trybunach, 
pod którymi mieściły sie szatnie 
i prysznice, ani śladu bieżni. Obraz 
smutku. Ale wystarczyło mi przy
mknąć oczy, aby ujrzeć biegnącą 
na 200 metrów mistrzynię Eu
ropy, śliczą Basię Lerczkównę, 
olimpijczyków Zygmunta Buhla,
Romka Muzyka, terenera naszego 
Włodzimierza Puzia, no i Witka 
Dudziaka w znakomitym stylu 
pokonującego płotki. Nikt z tej 
czwórki już nie żyje.

Poznałem się z Witkiem 
w Krakowie -  ja student medycyny, 
on architektury -  latem 1953 roku 
w sekcji lekkoatletycznej „Wisły”, 
której trenerem był Włodzimierz Puzio. Zajmował on pokój w dużym 
mieszkaniu mecenasa Mazanka, znanej krakowskiej rodziny adwokackiej. 
To był czas, kiedy urząd kwaterunkowy nadmetraże mieszkań zapełniał 
dodatkowymi lokatorami. Obok pokoju Puzia wolny był jeszcze drugi po
koik, w którym zamieszkał Witek. Mimo nasłanych lokatorów stosunki 
z właścicielami ułożyły się pomyślnie, a z czasem zmieniły w przyjaciel
skie, zaś samo lokum przeszło do legendy.

Trener lekkoatletów „Wisły” Włodzimierz Puzio był wybitną oso
bowością, wszechstronnie utalentowany, o szerokich zainteresowaniach. 
Wielokrotny mistrz Polski na 400 m, także przez płotki, tancerz ope
ry poznańskiej, niedoszły prawnik, malarz -  absolwent Akademii Sztuk 
Pięknych. Wychowawca wielu olimpijczyków w kraju, na Kubie i w Chile. 
Odegrał niemałą rolę w kształtowaniu naszych charakterów i rozbudzaniu 
kulturalnych zainteresowań. Spotykaliśmy często u niego na Szewskiej 
znane osobistości Krakowa -  literatów, malarzy, artystów. Chodziliśmy 
z nim na wystawy malarskie, do teatru, na koncerty...

W itold Dudziak jako 
reprezentant Polski w  lekkoatletyce
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Była i druga osoba w Krakowie za 
naszych lat studenckich, która wywarła 
niemały wpływ na nasze osobowości. 
Był nim hrabia Franciszek Xawery Pu- 
słowski. Mieszkał przy ul. Westerplat
te 10/m2 w swoim pałacu; gdzie tam 
pałacu: władza ludowa pozwoliła mu 
zamieszkać w zaledwie jednym dużym 
pokoju, który stał się salonem i sypial
nią. Na ścianach wisiały obrazy znanych 
malarzy, w rogach antyczne rzeźby, 
w przeszklonych szafach bogaty księ
gozbiór. Tu przyjmował swych gości, 
w tym nas młodych. Nazywaliśmy go 
profesorem, a bo też niejednego żeśmy 
się od niego nauczyli. Chociaż przez 
władze bojkotowany i wydziedziczo
ny, przecież swoje bezcenne archiwalia 
i zbiory sztuki pozostawił w ojczyźnie, 
ofiarując instytucjom naukowym.

Hrabia -  szczery demokrata i hu
manista -  był miłośnikiem sportu i antycznego piękna ludzkiego ciała. 
Wykształcony, niebywały erudyta, władający wieloma językami, miał 
swoje hobby: zbierał z całego świata wiersze, w których występowały 
motywy i wątki dotyczące ptaków. I je tłumaczył. Jako przedwojeny dy
plomata i szef Kancelarii Wojskowej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
Wojciechowskiego, był źródłem prawdy historycznej; nie ukrywał swoje
go stosunku do komunistycznego ustroju, sugerując nam, że żaden ustrój, 
zwłaszcza totalitarny nie trwa wiecznie.

Witold był częstym gościem na Westerplatte. Tu poznawał prawdę 
o Rewolucji Październikowej, Legionach Piłsudskiego, wojnie z sowie
tami, o Katyniu. Hrabia zachęcał do nauki języków (uczył Witka fran
cuskiego) i wyjazdów zagranicznych. Rzeczywiście, Witek był jednym 
z tych, którzy po studiach wyjechali za granicę. Hrabia Pusłowski zmarł 
w 1968 roku w wieku 93 lat.

W  roku 1955 został Dudziak halowym mistrzem Polski na 400 
m przez płotki a trzy lata później wicemistrzem na tym samym dystan
sie. Reprezentował Polskę w imprezach międzynarodowych, należąc do 
tzw. „Wunderteamu”.

Po studiach wyjechał z kraju. Zagraniczni koledzy sportowcy zna
leźli mu pracę w Genewie, w renomowanym biurze projektowym pro

W. Dudziak po sprowadzeniu 
się do Zakopanego
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fesora Jeana Marca Lamunierea.
Zdobyte w Szwajcarii i we Włoszech 
doświadczenia zawodowe, wykorzy
stał w Polsce. Wróciwszy do kraju, 
zamieszkał w Zakopanem, gdzie so
bie kupił na Uboczu i wyremonto
wał starą chałupę góralską, z okien 
której roztaczał się widok na Tatry.
Mimo zdobytych kwalifikacji ar
chitekta projektanta, miał kłopoty 
z uzyskaniem odpowiednich upraw
nień.

Za wstawiennictwem Hali
ny Kenarowej, podjął w 1964 roku 
pracę nauczycielską w Liceum Sztuk 
Plastycznych w Zakopanem, stając 
się łubianym przez młodzież peda
gogiem i nauczycielem (wykładał 
architekturę wnętrz). Wtedy w lice
um uczył także Władysław Hasior, 
z którym Witold szybko się zaprzyjaźnił.

Architekci są na ogół wszechstronnie uzdolnieni. Witold wcześnie 
ujawnił się jako literat, pomieszczając swoje opowiadanie w 1960 roku 
w „Przeglądzie Sportowym”, ale skrzydła rozpostarł dziesięć lat później, 
wydając tomik opowiadań pt. Finisz (1971), a następnie Spełnione marze
nia (1978). W 1974 roku Polski Komitet Olimpijski ogłosił konkurs na 
opowiadanie sportowe. Otrzymał w nim pierwszą nagrodę. Jego pisar
stwo stanowiło poniekąd sentymentalne oddanie hołdu sportowi, który go 
ukształtował i pozwolił spełnić wiele marzeń.

Był osobą towarzyską, więc ani się dziwić, że jego kawalerska chata 
na Uboczu wnet zasłynęła z bogatych w atrakcje spotkań towarzyskich. 
Wówczas to bywalcy u Witka ochrzcili go mianem „króla życie”. Ale 
i jego w końcu objęła mała stabilizacja: ożenił się i wnet doczekał dziecka. 
Małżeństwo mu się jednak nie ułożyło. Opuścił chatę, zostawiając ją byłej 
żonie i ukochanej córce Darii.

Wreszcie uzyskał uprawnienia projektowe. Zaczął budować na Pod
tatrzu domy w drewnie, przekonany do architektury podhalańskiej, któ
rą w swoich projektach poddawał nowatorskim rozwiązaniom, zwłaszcza 
przy większych obiektach, czego dobrym przykładem jest przez niego za
projektowany „Nosalowy Dwór” w Zakopanem. Jego powtarzaną dewizą 
była maksyma: „Dom ma świadczyć o ładzie i pięknie krajobrazu”.
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Znajdował czas na działal
ność społeczną i kulturalną. Dzia
łał w „Solidarności”, został wice
prezesem Związku Architektów 
w Zakopanem, był inicjatorem 
powstałego w 1980 roku Komi
tetu Porozumiewawczego Związ
ków Twórczych i Naukowych 
w Zakopanem, delegatem na kon
gres kultury polskiej. Piastował od 
1980 roku, do stanu wojennego, 
godność prezesa zakopiańskiego 
Klubu Literackiego. Od 1988 roku 
był członkiem Związku Literatów 
Polskich w Krakowie.

W  międzyczasie Witold po
nownie się ożenił z piękną góralką 
Renatą ze starego rodu Łukaszczy-

O statnie lata... kÓW' KotIa’ S7na Renat^ P°k° '
chał jak własnego z nią dziecka
-  Jordana.

Zbudował rodzinny dom, stylizowany na styl zakopiański, ale z no
woczesnymi rozwiązaniami. Wnet willa zasłynęła z gościnności i ciepła 
tyleż rodzinnego, co i towarzyskiego. Gospodarz nie stronił od kieliszka, 
a papieros w ustach prawie go nie opuszczał. Wstawał zawsze rano, nawet 
po nieprzespanej nocy, i zasiadał nad kolejnym projektem. Tak było do 
ostatnich dni, kiedy to -  przez całe życie tego zdrowego, silnego i witalne
go człowieka -  nie powaliła nieuleczalna choroba.

Przyjaźniliśmy się prawie sześćdzisiąt lat, nigdy nie tracąc siebie z oczu. 
Tak jak rodzinie, dzieciom, tak i mnie, będzie nam Go brakowało.

Baden, je s ień  2010 roku
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Ferdynand Goetel

Nocleg

Nim na s%c%yt zdążył, noc go %as%ła w ścianie. . .

Spojrzał w koło — ni stopnia, ni krawędzi.
Zrąb krzesany! — Gd^ie stanął, nocpnęepęd^i.
Obwiązał są  liną — \-acisnął ubranie.

Stanął krzepko, ramiony oparł się na skale,
Spojrzał w dół. — Noc nadbiegła rychło!
Ściana spod nóg zapadła w przepaść czarną, ścichłą.
Ciemno! ... Nawet stawu ju ż  nie widać wcale.

Tylko tam — iskrą błyśnie albo smugą 
i^atarka spieszącego do domu towarzyszą —
Przywarł do niej oczyma i wiódł %a nią długo...
A-ż zgasła %aprogiem u halnego ga^dy.
Westchnął — ju ż  tylko noc wokół i ciszą,
Szczytów mur ̂ druzgotany, i  niebo, i gwiazdy.

[Pierwodruk: „Taternik” 1915-1921]
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E l iz a  P taszyń sk a

Stanisław Witkiewicz i pracownia 
w Hotelu Europejskim

Stanisław  Witkiewicz (1851—1911) budzi stałe zainteresowanie swoją 
osobą. Jest obecny w naszej pamięci zarówno jako krytyk, teoretyk sztu
ki czy malarz, jak i twórca „stylu zakopiańskiego”. Stale podejmowane 
są dyskusje o dorobku artysty w licznych uprawianych przez niego dzie
dzinach. Uwagę poświęca się także jego osobowości, analizuje się krąg 
przyjaciół i znajomych. Z wielu opracowań poświęconych mu ostatnio 
ukazały się, między innym: Zdzisława Piaseckiego Stanisław Witkiewicz 
w kręgu spraw i ludzi sobie bliskich (Opole 1999), Teresy Jabłońskiej Styl 
zakopiański Stanisława Witkiewicza (Lesk 2008) oraz Marii Gołąb Cheł
moński — Chmielowski — Witkiewicz: Pracownia w  Hotelu Europejskim 
w Warszawie 1874-1883 (Poznań 2010).

Ostatni z wymienionych tytułów to katalog wystawy zorganizowa
nej w 2010 roku w Muzeum Narodowym w Poznaniu (koncepcja i sce
nariusz, kurator: Maria Gołąb, aranżacja: Andrzej Okińczyc; czynna od 
21 III do 6 VI). Celem ekspozycji było ukazanie, a przede wszystkim pod
danie refleksji zjawiska, jakim w polskiej historii malarstwa dziewiętna
stowiecznego była funkcjonująca na piątym piętrze warszawskiego hotelu 
pracownia, zajmowana w różnych okresach czasu przez wymienionych 
w tytule artystów, nadto skupiająca wokół siebie także innych twórców, 
by tylko wspomnieć Antoniego Piotrowskiego, Henryka Piątkowskiego, 
Leona Wyczółkowskiego, Stanisława Masłowskiego, Jana Owidzkiego, 
Juliana Maszyńskiego. Z pracownią związani byli także literaci: Antoni 
Sygietyński i Henryk Sienkiewicz oraz inni artyści, jak na przykład He
lena Modrzejewska.
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Maria Gołąb w obszernym eseju odtworzyła historię atelier i poka
zała wpływ, jaki to miejsce miało na rozwój malarstwa polskiego tamtej 
epoki oraz czasów późniejszych. Zgromadziła także teksty wspomnienio
we o pracowni i malarzach oraz wypowiedzi krytyków o ich twórczości 
i wystawach. Krótkie noty biograficzne najważniejszych lokatorów lokalu 
w Hotelu Europejskim (Chełmońskiego, Chmielowskiego, Piotrowskiego 
i Witkiewicza), reprodukcje obrazów i katalog prac stworzonych w pra
cowni lub w nawiązaniu do niej -  dopełniają publikację.

Czas spędzony w pracowni, szczególnie w jej pierwszych miesiącach, 
był okresem szczęśliwym dla jej lokatorów dzięki — jak podkreślał po la
tach Antoni Piotrowski — Witkiewiczowi: „Niesłychanie miły charakter 
Stasia Witkiewicza wpłynął bardzo na to, że nasza kolonia w hotelu Euro
pejskim stała się miejscem błogosławionym. Niczym nie zmącona harmo
nia, wesołość szczera, przyjaźń pewna” (Antoni Piotrowski: Autobiografia, 
cyt. za M. G., s. 135).

Lokal na pracownię wynajął jesienią 1874 roku Stanisław Witkie
wicz, który był głównym — mimo okresowych wyjazdów z Warszawy -  jej 
użytkownikiem przy stale zmieniającym się składzie innych malarzy, a tak
że swoistym autorytetem dla nich. To lata w pracowni spędzone, ówczesne 
lektury, dyskusje z Adamem Chmielowskim, a później Antonim Sygietyń- 
skim, określiły kierunek jego myśli i krytyki artystycznej. Doświadczenia 
wyniesione z pracowni zaprowadziły Witkiewicza do redakcji „Wędrowca”, 
w której odpowiadał za artystyczną stronę pisma. Wówczas, jak podkreśla 
to autorka katalogu, intensywnie zajął się krytyką artystyczną.

Witkiewicz pokazany na wystawie w Poznaniu jest przede wszyst
kim malarzem. Młodym, pełnym wiary w swój talent i potencjał twórczy, 
przekonanym o możliwości urzeczywistnienia młodzieńczych ideałów, 
o które będzie walczył do końca swych dni. Namalował w pracowni kil
kanaście obrazów. Nie wszystkie mogły być pokazane na wystawie. Część 
z nich zaginęła, jeden z obrazów spłonął w pożarze zakopiańskiego ate
lier malarza w 1915 roku, niektóre znajdują się w prywatnych, nie zawsze 
więc dostępnych zbiorach. O wszystkich jednak autorka wystawy i kata
logu zgromadziła informacje poprzez reprodukcję, zdjęcie archiwalne lub 
recenzję z wystawy, fragment listu go opisujący bądź jakieś wspomnie
nie. Buduje to możliwie wyczerpującą na tym etapie wiedzę o dorobku 
malarza z tego okresu. Jest też okazja do spojrzenia na twórczość autora 
Sztuki i krytyki u nas w kontekście malarskiej twórczości jego ówczesnych 
przyjaciół, najbliższego mu artystycznego otoczenia. W  Warszawie zna
lazł wśród bliskich sobie przyjaciół żarliwą miłość do malarstwa, uczucie 
wyzbyte praktyczności i widoków zysku, oparte tylko na najszczerszych 
odruchach serca; czyli to, co pozwalało -  według niego -  tworzyć rze
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czy wielkie. W  tamtym miejscu i tamtym czasie tworzył w bardzo mu 
sprzyjających warunkach. „Ten okres w życiu Stacha to najszczęśliwszy, 
najbardziej wydatny w twórczości malarskiej i w rozwoju umysłu i duszy, 
która wtedy najbardziej się skrystalizowała. Doskonały humor i nadzieja, 
że odnajdzie swoją drogę życia, nie opuszczały go”. — To słowa ze wspo
mnień Marii Witkiewiczówny, siostry malarza (Wspomnienia o Stanisła
w ie Witkiewiczu, Warszawa 1936).

Wytworzony w pracowni klimat wytężonej pracy, twórczej atmo
sfery, wzajemne inspirowanie się, „podglądanie”, ale też konfrontowanie 
i, co pewnie najważniejsze, wzajemna akceptacja, stworzyły warunki, któ
re stymulowały rozwój grupy artystów. Efekty malowania -  jak Maria 
Gołąb konstatuje -  były jednak różne. Niemniej dawni mieszkańcy pra
cowni w Hotelu Europejskim zaliczani są do najwybitniejszych twórców. 
To świadczy najlepiej o roli, jaką to miejsce spełniło.

Malarze związani z pracownią najczęściej sięgali w swojej twórczości 
do tematyki rodzajowej, rzadko do pejzażu, jeszcze rzadziej do motywów 
historycznych, czasem pojawiały się kompozycje o wymowie symbolicz
nej. Malowano sceny rozgrywające się w małych miasteczkach, przejazdy 
saniami lub furkami, wyjazdy na polowania, wiejskie pogrzeby, takież 
zajęcia i portrety osób bliskich. Czasem za banalnym anturażem kryły 
się sceny przywołujące pamięć powstania styczniowego (o tej tematyce 
obrazy powstawały nie w samej pracowni, ale ze względu na obowiązującą 
cenzurę, podczas wyjazdów z Warszawy). Najczęściej negatywne oceny 
krytyków i miłośników sztuki wywoływały prace Józefa Chełmońskiego. 
Jego Babie lato czy Dziewczyna z dzbanem  naruszały głęboko zakorzenio
ny sposób widzenia kobiety. Witkiewicz nie naruszał żadnych tabu, cho
ciaż i zarzuty nie omijały także jego obrazów, np. Orką „zasłużył” sobie na 
taką opinię: „Ani tu uderzającej realizmem prawdy, ani tu głębszej jakiej 
myśli nie dopatrzysz..

Ale Witkiewicza po prostu bano się, i pisano na przykład: „wolimy 
wstrzymać nasz sąd o jego obrazie”. W  wypisach pojawia się więc nazwisko 
Witkiewicza niemal tylko jako krytyka, a w tej roli dał się poznać bardzo 
szybko ze swoich bezkompromisowych i ostrych polemik. Autor Sztuki 
i krytyki u nas (1891) swoją ówczesną twórczością dowodził: „poszukiwań 
realistycznego zapisu świata, postawy w której obserwacja przeważyć ma 
i wyobraźnię, i artystyczną konwencję”. Jakże blisko był więc już wówczas 
swoich tak dosadnie wyrażonych poglądów o istocie sztuki, co daje się 
streścić słowami „nie ważne co, ważne jak”, oraz przekonaniu, że „jedyną 
wartość dzieła sztuki stanowi talent artysty” („Kurier Warszawski” 1889 
nr 106), czemu dał wyraz w swojej praktyce krytyka sztuki.
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Wystawa (i w większym stopniu jej katalog) ukazała szerokie pole za
leżności i powinowactw malarskich w twórczości Stanisława Witkiewicza 
i jego przyjaciół z pracowni. Bezsporna jest w tym rola Juliusza Kossaka, 
Maksymiliana Gierymskiego, Józefa Brandta, innych twórców związanych 
z Monachium, bo stamtąd płynęły przede wszystkim inspiracje. Także, jak 
odkryła Maria Gołąb, z malarstwa niemieckiego. Zabrakło chyba wyraź
niejszego podkreślenia roli Wojciecha Gersona, spod którego ręki wyszli 
wszyscy bywalcy pracowni, za wyjątkiem Stanisława Witkiewicza!

Ani poznańska wystawa, ani jej katalog, nie wartościują malarstwa 
powstałego w pracowni w Hotelu Europejskim. Ale zarówno ekspozycja, 
jak i towarzysząca jej publikacja (znakomite jej i trwałe udokumentowanie) 
zobrazowały i poddały refleksji estetycznej i intelektualnej ważny etap w 
historii sztuki polskiej. Artyści związani z pracownią podjęli bowiem pró
bę świadomego kształtowania malarstwa polskiego w tamtym czasie, a ich 
pracownia była — jak Maria Gołąb trafnie to określiła -  „fenomenem”.

Muzeum Narodowe w  Poznaniu. Wystawa: „Chełmoński-Chmielowski-Witkiewicz. Pracownia 
w  Hotelu Europejskim w  Warszawie 18 7 4 -1 8 8 3 ”. Fot. Jacek Ustasiak
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Talent z Gładkiego

I est to krótka prezentacja wielostronnej twórczości zakopiańskiej artyst- 
"ki Bożeny Gąsienicy-Byrcyn. Urodziła się 12 lutego 1954 roku w Koście
lisku, na południowym stoku Gubałowego Wierchu. W  rodzinie zarówno 
ze strony ojca Stanisława Bukowskiego-Palorza, jak i matki Janiny Fąfro- 
wicz, żywe były tradycje podhalańskiej kultury. Stanowiły one istotną 
część ich życia, przekazywaną od pokoleń. Bukowski-Palorz to „budorz”, 
czyli cieśla, który między innymi wykonywał misternie rzeźbione meble. 
Matka z kolei pielęgnowała w kolejnym pokoleniu tradycje szycia ubioru 
„babskiego”. Nowatorskie wzory zaprojektowane w tej rodzinie do dziś 
noszą imię ich twórczyni.

Więź rodzinna, poprzez Klementynę 
Fąfrowicz, z rodem Fatlów jest szczególnie 
pielęgnowana. Przodek o tym nazwisku 
był kowalem w Polanach, czyli obecnym 
Kościelisku. On to miał, jak głosi legen
da, podkuwać konie Śpiącym Rycerzom 
w Jaskiniach Giewontu. Umiłowanie ro
dzinnej ziemi z jej niepowtarzalną urodą, 
jak również zwykły gazdowski żywot, 
były codziennością artystki. Codzien
nością pozostaje też dla niej gwara ojców 
oraz potrzeba ujrzenia Nieba, czyli dobra 
i piękna, czy też grozy Hal, jak Podhalanie 
nazywają Tatry.

Od najmłodszych lat pani Boże
na, podobnie jak jej rodzice i dziadowie, 
zdradzała różne talenty w zakresie pracy Bożena Gąsienica-Byrcyn
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GÓRALSKIE PORTRETY 
Z PALETY BOŻENY GĄSIENICY-BYRCYN

Małgośka Chowaniec Wanda Czubernat

Stanisław Urbański Anaksymander

Ksantypa Heraklit
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artystycznej. Jako uczennica szkoły podstawowej w Kościelisku, była 
członkinią zespołu folklorystycznego. Później śpiewała i tańczyła w ta
kich zespołach, jak: „Maśniaki”, „Martusie” oraz „Polaniorze”, z którymi 
występowała w Polsce i wielu krajach Europy. W końcu sama przez kilka 
lat prowadziła z sukcesem zespoły dziecięce. Były to „Małe Martusie” 
w Zakopanem i „Honielniki” w Czarnym Dunajcu.

Maturę Bożena Bukowska-Palorz zdała w 1974 roku, w słynnym za
kopiańskim Technikum Tkactwa Artystycznego im. Heleny Modrzejew
skiej. Jej praca dyplomowa, wspaniały gobelin przedstawiający jadących 
konno „pytacy weselnych”, zakupiona został od szkoły przez Muzeum 
Tatrzańskie. Kontynuując naukę, w 1978 roku ukończyła Studium Peda
gogiczne w Nowym Sączu oraz rok później kurs kwalifikacyjny w Lub
linie, uzyskując dyplom instruktora tańca. Następnie rozpoczęła pracę, 
jako nauczyciel zawodu, w Zasadniczej Szkole Zawodowej Tkactwa Arty
stycznego w Czarnym Dunajcu. W  1978 roku wyszła za mąż za Wojciecha 
Gąsienicę-Byrcyna. Ich dziećmi są Klementyna i Kasper. Niejednokrotnie 
razem poświęcają się zainteresowaniom związanym z kulturą Podhala.

W  1975 roku rozpoczęła malowanie na szkle, a także na drewnie 
i płótnie. W trzy lata później została członkiem stowarzyszenia Twórców 
Ludowych Oddziału Zakopane. Tematem jej obrazów najczęściej bywa 
przyroda Tatr. Również zwyczaje i obyczaje Podhala oraz sami ludzie 
gór,stanowią treść jej twórczości. Jak bardzo silny wpływ na osobowość 
artystki miała tradycja rodzinna i wychowanie, widać najlepiej, gdy oglą
damy jej malarstwo. „Wiesna”, „mój z mojom”, „gazdowskie posługi”, 
„w tańcu”, „budzikwietny miesiąc”, „kapliczki”, to tylko niektóre tematy 
prac, a czasem całych ich serii. Pragnieniem i ambicją malarki jest zacho
wanie tego, co przy cywilizacyjnym natłoku odchodzi z góralszczyzny lub 
bodaj przedłużenie żywota wartościom kulturowym Podhala.

Ciekawą częścią twórczości malarskiej Bożeny Gąsienicy-Byrcyn 
są portrety. Zwłaszcza interesująca jest kolekcja różnych rodów podha
lańskich oraz twarzy pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
Uznaniem cieszą się prace artystki obrazujące niemal wszystkich „mędro- 
li” ukazanych przez ks. Józefa Tischnera w książce „Historia filozofii po 
góralsku”. Wykorzystanie naturalnej barwy drewna, słojów i sęków wzbo
gaca wyraz portretowanych osób.

Niewątpliwie do najcenniejszych prac artystki należy zaliczyć gobe
liny. Ten rodzaj sztuki, jakby malowanie wełną, uchodzi dzisiaj na Pod
halu za rzadkość. Aż dziw bierze, ile wyrazu i piękna potrafi przekazać 
fantazja i finezja twórcza artystki, ukazująca na przykład kozicę z małym 
czy orła próbującego zabrać juhasowi jagnię. Wełną plecioną i osnową 
potrafi artystka tkać także portrety ludzi, swoich bliskich i znajomych.
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Wszechstronność twórczą p. Bożeny widać w projektowanych wzo
rach fabrycznych tkanin ubraniowych. Cenną formę wypowiedzi, wyma
gającą wiedzy i umiejętności, stanowią wzory haftów zdobiących ubiory 
kobiece. Także interesujące są jej oryginalne projekty ubrań, wzorowane 
na tych, jakie nosiły przed wiekiem podhalańskie gaździny, a twórczo 
odtworzone dzisiaj przez artystkę.

Bożena Gąsienica bardzo sobie ceni swój udział w opracowaniu 
graficznym książek, by tylko wspomnieć Stanisława Gąsienicy-Byrcyna 
Bacowskie Pacierze (1987), Zofii Radwańskiej-Paryskiej Słownik gwarowy 
góralskich nazw roślin Tatr i Podtatrza (1992), Józefa Tischnera Boski Młyn 
(1992) i innych. Łącznie jej malarstwo i grafika wykorzystane zostały 
w ponad dwudziestu publikacjach książkowych. Artystka miała około 
50. wystaw indywidualnych i zbiorowych w wielu miastach Polski oraz 
we Francji, Słowacji, Stanach Zjednoczonych Ameryki i Szwecji. Prace 
jej znajdują się w Muzeum Tatrzańskim, Muzeum Watykańskim oraz 
u licznych kolekcjonerów prywatnych w kraju i za granicą.

W  prezentacji barwnej i w tekście na łamach „Pamiętnika PTT” 
pokazane zostały Bożeny Gąsienicy-Byrcyn tkackie prace o cechach go
belinów oraz sześć portretów.

W.G-B

Bożena Gąsienica-Byrcyn: Niedźwiedź 
w  Tatrach. Gobelin
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Gadki Tadeusza 
Giewonta-Gąsienicy

w Tatry wprowadziła mnie ponad pół wieku temu wielce urodziwa 
góralka Hania, córka Tadeusza Giewonta-Gąsienicy -  słynnego prze
wodnika, ratownika, muzyka, aktora zakopiańskiego teatru (z czasów 
Krystyny Słobodzińskiej -  animatorki tegoż teatru), znakomitego gawę
dziarza, w latach pięćdziesiątych XX wieku asystenta Munka przy kręce
niu głośnego filmu „Błękitny Krzyż”. Kiedy przyjeżdżałem „za Hanią” do 
Zakopanego, pan Tadeusz był postacią nadzwyczaj popularną, na poły 
legendarną. Przypadłem do gustu mojemu przyszłemu -  niestety niedo
szłemu -  teściowi głównie dlatego, że w zaloty do jego córki co sobotę 
trafiałem z Krakowa do Zakopanego na rowerze, czeskiej „wyścigowce” 
Favorit. Bywało, siadywaliśmy przy kielisecku i wtedy szacowny Tadeusz 
opowiadał -  oczywiście gwarą -  skrzące się sowizdrzalskim humorem hi
storyjki ze swego życia i te zasłyszane. Szkoda, że tylko dwie z nich zapi
sałem. Jedna z nich nosiła tytuł: „Jak się pradziad postarał o świnie dlo 
kompanii”. Jest to gadka o zdarzeniu z czasu służby wojskowej Tadeusza 
Gąsienicy-Giewonta, on sam występuje w niej jako narrator.

Z kolei humoreska „Nom wolno” ilustruje dowcipnie rysujący się 
już wówczas konflikt między ceprami a góralami na tle, jak byśmy dzisiaj 
powiedzieli, „ochrony środowiska”.

Nie chciałbym, aby te dwie opowiastki poszły w zapomnienie, stąd 
przesyłam je do redakcji cenionego przez siebie „Pamiętnika PTT” z su
gestią ich opublikowania*

Seweryn A. Wisłocki

* Redakcja z braku miejsca pomieszcza tylko jedno, krótszą godłę
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Jak się pradziad postarał o świnię dla kompanii
Z Pradziadem nos razem do wojska wzieni. Przed wojnom to jesce beło. 
Na całem Podhalu obieś beł śniego nowięksy. Zodny dziewce nie przepuś
cił, kozdy pod spódnice zaźrzeć musioł, a do palenki, do bitki -  to pirsy. 
Gibki beł, bystry, siełe, ej, mioł. Bywało, kie sie ozpajedził, w karcmie 
w stół walnon renckom, co z jesionowych lebo dembowych dranic beł, to 
tylko pukło i juz mioł karcmorz dwa stoły.

Jag juz mieli nos brać, poseł Pradziad do Dzianisa ku jakiejsi frajer
ce na kómore. A mioł sie ku nie’j tyz nicego sobie siuhaj z Chochołowa. 
Wtosi mu pedzioł co i jak, toz to on długo nie ozmyśloł, towarz’isów 
skrzfknon i doprali Pradziadowi kie od niej wychodzieł. Rocek sie pote 
w wojsku kurowoł, a bez to grzecny beł jako jagnię.

Po roku my pojechali pod Maniowy na maniebry. Jakosi sie nom 
podarz’iło, Bogu niek bedom dzięki, toz nasa kompania dostała pokwałe 
i nagrodę w dutkach.

Woło ci nos s’ickik pon porucnik, niby nos komendant i prawi, ze za 
połowę kupimy gorzołki, a za drugom świnie i jem upiecemy na watrze, 
a pote patrz’i sie na nos, niby na mnie i Pradziada, bo to ino nos dwók 
Podhalon be’ło w kompanii i godo wpierw do mnie: -  Tyś jest obieś, 
huncwot nogorsy. Tobie kompanijnyk pieniędzy nie dom. A pote: -  Sze
regowiec Pradziad wystąp! Wy dobrze s’icko tu znocie. Mocie pieniądze 
i postarojcie sie za nie o świnie dlo kompanii.

-  Rozkaz ponie porucniku! -  pedzioł i poseł.
Nie beło go caluckie siedem dni. Ziandary go sukały i my tez. Jakby 

go w wode praśli. Po tyźniu prz’iseł, Boże uchowoj, bez butów, kosuli, 
bluzy, copki i pasa. Pijaniuśki jesce fest beł. Płosc mioł stargany na nitki 
i cały -  za przeproseniem dla usu -  obrz’igany. Na świat jednym ino ocke 
patrz’ił, bo drugie jakosi mu na filjatówo zarosło.

Stanon Pradziad przed porucnike, chwieje sie na nozkak i melduje 
salutując do pustej głowisie:

-  Melduje ponie porucniku, zek sie postaroł o świnie dlo kompanii!
Tako beło, haj!...

Zanotował: Seweryn A. Wisłocki
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Tatry w rysunkach Wisłockiej

L/ucyna Teresa Wisłocka (1946-1985) pochodziła z rodziny kresowej 
o tradycjach patriotycznych. Wnuczka po kądzieli pułkownika Michała 
Bolechowskiego, komendanta policji w województwie stanisławowskim, 
legionowego komilitona i przyjaciela generała Kazimierza Sosnkowskie- 
go. Pułkownik Bolechowski został zamordowany w Ostaszkowie, a jego 
żonę z córką i synem sowieci zesłali do Kazachstanu. W Kazachstanie, 
pod koniec wojny, Jadwiga de domo Bolechowska wyszła za mąż za inż. 
Karola Ziembę. Po powrocie z zesłania małżeństwo wygnańców osiadło 
w Kłodzku na Dolnym Śląsku. Tam urodziła się Lucyna. W kilka lat 
później rodzina przeniosła się na stałe do Tarnowskich Gór.

Podczas studiów na Wydziale Architektury Politechniki Krakow
skiej Lucyna Ziemba związała się z Teatrem Piosenki Grupy Twórczej 
UJ „Sowizdrzał”, który działał w Klubie „Nowy Żaczek”. W 1967 roku 
wyszła za mąż za lidera grupy -  Seweryna Aleksandra Wisłockiego. Na 
przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku nale
żała do grona najlepszych piosenkarek studenckich w Polsce. Pisała wier
sze i teksty piosenek („Leksykon Grup Literackich w Polsce. 1945-1989”, 
Warszawa 2000 s. 270).

Rysunek i malarstwo (zwłaszcza akwarelę) zaczęła uprawiać 
w 1969 roku. Jako autorka rysunków satyrycznych i żartów rysunko
wych współpracowała z czasopismami w kraju, między innymi z „Tygo
dnikiem Kulturalnym” „Integracjami” (Warszawa), „Pismem Literacko- 
Artystycznym”, „Wieściami”, „Głosem Młodzieży Wiejskiej” (Kraków), 
z OTV w Katowicach (audycja cykliczna „Z koszar i poligonów” -  żart 
rysunkowy inspirowany tematyką wojskową) oraz pismami regionalny
mi na Śląsku. Prace z tamtych lat prezentowane były na kilku wystawach 
indywidualnych. Jest autorką kilku dużych realizacji architektonicznych 
na Górnym Śląsku.
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Pośmiertnie rysunki Lucyny Wisłockiej były publikowane między 
innymi w miesięczniku „Kraków” oraz w tomiku Seweryna A. Wisłockie
go Polityka i seks. Fraszki i różne szelmowskie wierszyki (Wola Zręczycka 
2004). Większość zabawnych, a chwilami przeuroczych rysunków opub
likowanych w rzeczonym tomiku, pochodziła z czasów działalności we 
wspomnianym teatrze studenckim

Lucyna Wisłocka kochała Tatry i wszystko, co było z nimi zwią
zane. Razem je poznawaliśmy. Pewnego razu redakcja zamówiła u mnie 
artykuł o zakopiańskich Kuźnicach i hutnictwie tatrzańskim. Otóż Lu
cyna artykuł ten przyozdobiła rysunkami, które warto, jako ciekawostkę, 
w „Pamiętniku PTT” zaprezentować.

Seweryn A. Wisłocki



RYSUNKI LUCYNY WISŁOCKIEJ



Ferdynand Goetel

Śmierć taternika

„Myślicie wytrwa?” . . .  Tak się pamięć zwarła.
„ Wołał!” ... Rozmaicie wichry się zwołują.
)yA tamci?” ... Tamci w skałach ju ż  nocują.
Gdzie który stał i gdzie go noc przyparła.

Dni dwa, choć skały lodem mróz spowinął,
Zaginionego szukają w zamieci.
Na ścianie mgła. Niekiedy głos doleci:
„Nie ma” ...a  w dole doszeptują: „zginął”.

Trzeciego dnia spuścili nam na sznurach 
Zmarzłego trupa. Z odkrytymi głowy 
Krąg go otoczył drużyny szęzytowej.

Milcząc. Requiem śpiewał wicher w chmurach,
Chwilą śnieżyste odsłaniając granie 
Ostatni raz• • • Wieczne Pożegnanie.

[Księga C.A.P. — Archiwum Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem]
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Szałasy Gąsieniców-Jonków i Gąsieniców-Ciaptaków na Gładkiem. Zwózka snopków.
Fot. W. Gąsienica-Byrcyn



Polecamy do czytania

Recenzje, omówienia, noty...

Juliusza Zborowskiego 
Słownik gwary Zakopanego i okolic

Zaiste zadziwiającą, a jednocześnie zastanawiającą rzeczą jest to, iż gwara pod
halańska — fascynująca od dawna językoznawców i literatów — nie doczekała 

się do tej pory gruntownie opracowanego słownika. Każdą zatem inicjatywę wy
pełniającą tę lukę należy powitać z radością i szacunkiem. Recenzowany Słow
nik jest na tym tle pozycją nader istotną i szczególną zarazem, stanowi bowiem 
pierwsze opracowanie słownikowe gwary podhalańskiej, dokonane przez zespół 
specjalistów -  autorów ogólnopolskiego Słownika gwar polskich, opracowywanego 
w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie. Zespołowi, który opracowywał 
Słownik gwary Zakopanego i okolic przewodziła prof. dr hab. Joanna Okoniowa, 
a uzupełniały go: dr Barbara Grabka, dr Renata Kucharzyk i dr Monika Buła
wa. Jego wydanie jest efektem współpracy wspomnianego już IJP oraz Muzeum 
Tatrzańskiego, posiadacza rękopiśmiennych materiałów słownikowych Juliusza 
Zborowskiego, wieloletniego dyrektora tegoż Muzeum. Recenzowany Słownik 
jest też publikacją o tyle nietypową, że zespół przygotowujący pracę do druku 
opracowywał materiały zebrane nie przez siebie, lecz przez osobę postronną, w 
dodatku gromadzącą materiał dawno temu i przez dłuższy czas. Choćby z tych 
względów dzieło to jest interesującą i inspirującą inicjatywą wydawniczą.

Ogólna koncepcja Słownika
Zespołowi prof. J. Okoniowej przyświecała idea przedstawienia czytelnikowi 
nie tylko materiału słownikowego, zebranego i opracowanego wstępnie przez 
J- Zborowskiego, ale też zachowania charakteru dzieła, jaki chciał mu nadać 
J. Zborowski. Koncepcja słownika została opracowana przez śp. dyrektora Mu
zeum. W jego zamyśle miało to być uzupełnienie słownika Bronisława Dem
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bowskiego. Dodatkowo, zgodnie z przyjętą w owych latach praktyką leksyko- 
graficzną, miał to być słownik dyferencyjny, a więc zawierający wyrazy różniące 
się od słownictwa ogólnopolskiego znaczeniem lub formą (poza -  rzecz jasna 
— systemowymi cechami gwarowymi). Z tych też racji na karcie tytułowej wid
nieje nazwisko Juliusza Zborowskiego jako autora. Można by tu jednak powie
dzieć, że wpływ pracy zespołu IJP na ostateczny kształt słownika był naprawdę 
znaczący. Przyjęte przez zespół rozwiązania, o których szczegółowo niżej, po
ważnie wpłynęły na samą objętość Słownika, jego czytelność, a i jego przy
datność jako wzorca dla innych leksykografów opracowujących ewentualnie 
podobne, obce materiały. Sądzę, że pozostawienie nazwiska J. Zborowskiego 
na karcie tytułowej jako jedynego autora, jest rozwiązaniem słusznym, bo doce
niającym nie tylko samo gromadzenie i wstępne opracowywanie materiału, ale 
też opracowanie samej jego koncepcji.

Zawartość Słownika
Omawiana księga jest profesjonalnym opracowaniem materiałów gromadzo
nych przez wiele lat przez J. Zborowskiego. Jak można wyczytać we wstępie, 
są to materiały zebrane głównie w latach 1911 i 1924, ale też zapiski z lat po II 
wojnie światowej. Informacje te są podane przez samego autora, niemniej i bez 
tego można by się zorientować, że trzon Słownika pochodzi z okresu zbliżonego 
do I wojny światowej. Świadczą o tym przede wszystkim liczne i znakomite 
cytaty, wśród których sporo jest nawiązań do realiów tamtej wojny, bądź też 
do zdarzeń jeszcze z XIX wieku. Z jednej strony mamy więc prajską wojnę, tj. 
‘wojnę między Prusami a Austrią w roku 1866’: Przyśliimy na prajskiej wojnie 
nad taki dónaj, bar-z seroki, nale niegłemboki, i tamok my kwatyrowali (s. 213); 
Mój ociec był na prajskiej wojnie (s. 300); zaś z drugiej — hitlercyków, tj. ‘żołnie
rzy niemieckich, hitlerowców’ Jak wojna nastała, zrobiła sie okrutecno pomierwa 
pomiyndzy ludziami, co jedn i śli do wojska, ini uciekali ze swoik hałupów, zaś ini 
na prawo, na lewo, zaś hitlercyki prali z kanunów na przestrohany noród (s. 116); 
Diabłowe nosienie te hitlercyki (s. 116).

Zebrany przez J. Zborowskiego materiał zawierał ok. 4000 wyrazów ha
słowych, jednak w Słowniku znalazło się ich dwukrotnie więcej, a to za sprawą 
przyjętej przez zespół prof. J. Okoniowej zasady wydobycia wszystkich lekse- 
mów zawartych w oryginalnych cytatach. Za to rozwiązanie należą się słowa 
uznania. Nie chodzi tu o mechaniczne powiększenie ilości haseł w słowniku. 
Widzę w tym realizację ważnego w leksykografii postulatu, by w słowniku nie 
było wyrazów tzw. niehasłowych, tj. występujących w cytatach, ale nie mają
cych objaśnień. Dzięki rozpisaniu wszystkich wyrazów z cytatów można do
kładnie rozumieć ich treść. Nie idzie tu o „perełki” dawnej leksyki, jak choćby 
w cytacie: Handrusi ćwiekneni graniotke artyki ‘złodzieje wypili butelkę wód
ki’ (s. 107), bo takie hasła zamieścił sam J. Zborowski, ale o hasła, które for
mą całkiem dobrze przypominają wyrazy z polszczyzny ogólnej, np. cytać, co
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poza ogólnopolskim, znaczeniem czytać’ ma 
w gwarze podhalańskiej znaczenie ‘liczyć’:
Stasek cytoł owce, nale sycko hybieł i snowajon  
rachować, jaze mu ryktycnie wysło (s. 48). Ha
sło cytać zostało opatrzone przez zespół prof.
J. Okoniowej gwiazdką (*), co oznacza, że 
zostało wydobyte z cytatów obecnych przy 
innych hasłach.

Biorąc pod uwagę samą tylko ilość wy
razów hasłowych, można powiedzieć, że pod 
tym względem Słownik dorównuje niemal 
słownikowi B. Dembowskiego. Należy tu po
stawić jednak pytanie ważniejsze: jaką war
tość naukową przedstawia omawiana publi
kacja? Odpowiedzią niech tu będzie istotne 
chyba stwierdzenie: na tle ok. 50-tysięcznej 
bazy danych, opracowywanego obecnie przez autora recenzji pełnego słownika 
gwary podhalańskiej, ponad 500 leksemów ze Słownika J. Zborowskiego nie 
ma poświadczenia w żadnym dotychczas sprawdzonym źródle pisanym, ani też 
w zarejestrowanych wypowiedziach ustnych. Dla zorientowanego w pozyski
waniu nowych materiałów leksykografa, to liczba bardzo znacząca. Słownik oś
miotysięczny, o ponad 500. hasłach nie odnotowanych nigdzie indziej! Wydaje 
się, że już samo to zestawienie dowodzi dobitnie zasadności opracowania i wy
dania materiałów po śp. J. Zborowskim.

Mówiąc ogólnie o zawartości słownika, warto zwrócić uwagę, że zdecydo
wanie przeważają tzw. hasła „językowe”, a nie specjalistyczne. Nie ma tu kom
pletu haseł związanych z konkretną sferą działalności człowieka, np. z obróbką 
lnu, budownictwem, muzyką, rzemiosłem itp. Dominują właśnie hasła ogólne, 
rzadko występujące (lub nieobecne) w tekstach pisanych. Śmiało można rzec, że 
są to wyrazy, które zarejestrować mógł przede wszystkim na co dzień obcujący 
z gwarą. To kolejny walor słownikowego urobku J. Zborowskiego.

Definiowanie w Słowniku
Sposób definiowania w słowniku gwarowym jest jedną z najważniejszych kwe
stii metodologicznych. Idzie bowiem o precyzję podawania znaczeń wyrazów 
gwarowych. Krańcowe rozwiązania występują w słowniku synonimicznym 
(przekładowym) z jednej strony i słowniku w pełni objaśniającym -  z drugiej. 
Słownik pierwszego typu dominuje w praktyce leksykograficznej, zwłaszcza 
w wykonaniu nieprofesjonalnym. W takim słowniku wyrazowi gwarowemu 
przypisany jest jeden odpowiednik znaczeniowy z polszczyzny ogólnej. To 
rozwiązanie o tyle wygodne, co i niebezpieczne, bo przy takim definiowaniu 
zazwyczaj nie wiadomo, o które znaczenie ogólnopolskie chodzi. Przykłado

MUZEUM TATRZAŃSKI!; IM. DRA T CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOWNEM 
INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO POI.SKIB AKADEMU NAUK

Juliusz Zborowski

SŁOWNIK 
GWARY ZAKOPANEGO 

I OKOLIC

/.AKOPANU-KBAKÓW
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wo: przy określaniu znaczenia gwarowego wyrazu paniynka poprzez podanie 
tylko ogólnopolskiego brzmienia jego odpowiednika panienka nie wiadomo, 
które znaczenie gwarowe odpowiada wyrazowi ogólnopolskiemu, czy chodzi 
o 1. zdrobnienie od wyrazu panna, 2. ‘potoczne określenie Matki Boskiej’, 
3. ‘biedronkę’, 4. źrenicę’, 5. ‘stos ułożonych pionowo 4 lub 8 snopów zboża, 
nakryty kolejnym snopem’. Podobne dezinformacje wynikają z wieloznaczno
ści wyrazów ogólnopolskich, nie odpowiadających znaczeniowo w pełni wyra
zom gwarowym. Tego typu słowniki gwarowe pojawiają się i współcześnie (i to 
w wykonaniu językoznawców o przygotowaniu dialektologicznym!). Można 
jednak o nich powiedzieć tyle, że są pisane dla osób znających daną gwarę. 
Z kolei słownik w pełni objaśniający zbliżony jest do słownika jednojęzycznego. 
Jest dokładny, lecz znacznie bardziej pracochłonny.

Jak na tym tle prezentuje się Słownik J. Zborowskiego? Autor był zbyt do
świadczonym naukowo (miał przecież stosowne wykształcenie językoznawcze!), 
by nie zdawać sobie sprawy z tych niebezpieczeństw. Z drugiej jednak strony 
w owych czasach gwarowa praktyka leksykograficzna cechowała się dwiema 
właściwościami: dyferencyjnością w doborze haseł słownikowych oraz przekła
dowym charakterem definicji. Trudno jednak zarzucić J. Zborowskiemu bardzo 
uproszczony sposób definiowania. Jego Słownik zbliżony jest do słownika prze
kładowego, ale tylko zbliżony! Zespół prof. J. Okoniowej uszanował tu autor
ski kształt Słownika w zakresie definiowania, a nawet podawane przez siebie 
definicje dostosował do definicji Zborowskiego. Mimo iż definicje te są krótkie, 
w tym też niemało jest definicji synonimicznych, to w przypadkach wątpliwych 
ratunkiem są zwięzłe i trafne przykłady użycia wyrazów.

Mając na względzie definiowanie, warto też odnotować zastosowany przez 
zespół redakcyjny sposób definiowania wyrazów różniących się od odpowied
ników ogólnopolskich formą. Wykorzystano tu schemat definicyjny ‘ogpol...’, 
np.: krzok ‘ogpol. krzak’, krzyk ogpol. krzyk’, paświsko ‘ogpol. pastwisko’ itd. 
To nie tylko rozwiązanie wygodne, ale też podkreślające wspólnotę leksykalną 
gwary i polszczyzny ogólnej, a co za tym idzie -  wspólnotę doświadczeń spo
łeczności reprezentowane przez te dwa systemy językowe.

Ortografia
Zastosowana w Słowniku ortografia gwarowa budzi zapewne najwięcej kontro
wersji, jednakże nie z racji ewentualnych w tym zakresie błędów czy niekonse
kwencji! Jeśli chodzi o konsekwencję stosowania przyjętych rozwiązań, to jest 
ona wzorcowa. Nie można tu też mówić o błędach. Źródło owych kontrower
sji dostrzegam w zbytnim hołdowaniu zasadom wypracowanym przez samego 
J. Zborowskiego. Chodzi o stosunek pisma do wymowy. W Słowniku przyjęto 
za J. Zborowskim zasadę pośrednią -  nie zadowalającą ani zwolenników pisow
ni opartej o etymologię, ani zwolenników pisowni starającej się oddać wymowę 
gwarową. I tak np. a pochylone oddawane jest literą o, co zapewne ma od
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zwierciedlać zanikającą różnicę między odrębnymi fonemami — a pochylonym 
i o. Rzeczywiście, w wymowie współczesnego najmłodszego pokolenia identyfi
kacja taka następuje, ale u osób najstarszych (zatem w czasach J. Zborowskiego 
-  najmłodszych) różnica utrzymuje się do dziś. Wymowa nakazywałaby zatem 
rozróżniać w piśmie te dwa dźwięki. Mimo wszystko uznaję przyjęte rozwią
zanie za dobre, bo ułatwiające też czytanie tekstu osobom niemającym przy
gotowania dialektologicznego. Inaczej natomiast oceniam zapis historycznie 
zróżnicowanych dźwięków h i ch przez jeden znak h. To prawda, że nie tak 
dawna wymowa obu spółgłosek szczelinowych była dźwięczna (potwierdzają 
to nagrania magnetofonowe sporządzone przez prof. S. Urbańczyka we wczes
nym okresie powojennym), ale czy warto było stawać w poprzek pisownianym 
nawykom czytelnika, wyniesionym ze szkoły? Przyjęcie zasady etymologicznej 
wydaje się tu nader pożądane. Za zbędny ukłon wobec J. Zborowskiego uznaję 
też podawanie jako osobnych wariantów zawierających archaizm podhalański 
i pozbawionych tejże cechy, np. cytać — cytać, Zyd — Zyd\ wariantów ze zwę
żonym e  w pozycji zależnej przed spółgłoską nosową, np. oscenić sie — oscenić 
sie itp. Jak można przeczytać ze wstępu, uporządkowano np. niekonsekwentny 
u J. Zborowskiego zapis samogłosek nosowych. Nie widzę zatem powodów, by 
nie przeprowadzić gruntowniejszego uporządkowania i uproszczenia pisowni, 
choćby autorskiej w zakresie innych cech. Stosowanie się zresztą do kryterium 
wymowy tak czy inaczej nie jest w Słowniku konsekwentne, bo przecież mamy 
tu choćby hasła: wsa, wsiok, wte, wtej, wtorek itd., a więc zgodnych z zapisem 
etymologicznym! Żartobliwie można by skwitować ten stan stwierdzeniem, że 
autor zastawił pułapkę na osoby opracowujące jego materiał.

Nie roztrząsam tu szczegółowo wszystkich kwestii związanych z zasada
mi redakcji Słownika, czy też ortografii gwarowej. Wszystkie szczegóły zostały 
skrupulatnie podane we Wstępie. Pomijając drobne i rzadkie uchybienia, któ
rych w słowniku gwarowym nie sposób do końca uniknąć, pragnę jeszcze raz 
podkreślić bezsprzeczną wartość naukową dzieła. Jest ono istotnym uzupełnie
niem znanej do tej pory leksyki podhalańskiej, a jednocześnie wzorcem przy 
opracowywaniu cudzej spuścizny. Pozwala też rozsmakować się czytelnikowi 
w dawnej gwarze podhalańskiej, a to głównie za sprawą rewelacyjnych wręcz 
cytatów, oddających klimat epoki, realia środowiska wiejskiego, czy też mental
ność dawniejszych górali.

Bardzo dobrze się stało, że dyrekcje Muzeum Tatrzańskiego i Instytutu 
Języka Polskiego PAN zdecydowały się opracować i opublikować dzieło Juliusza 
Zborowskiego.

J ó z e fK ą ś

Juliusz Zborowski, Słownik gw a ry  Zakopanego i okolic (pod redakcją Joan
ny Okoniowej), Zakopane -  Kraków 2009. Wydawnictwa Muzeum Tatrzań
skiego im. dra T. Chałubińskiego w Zakopanem, Yol. 29, s. 490, ilustracje.
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Regionalizm małopolski

Przestrzeń danego regionu — ziemi rodzinnej, małej ojczyzny -  wyznacza et
niczne, kulturowe, historyczne cechy i właściwości zjawiska określanego 

mianem regionalizmu. Wyróżnia się on od sąsiedztwa wieloma właściwościami: 
różnicami gwarowymi, obyczajowością, ubiorem, poczuciem grupowej więzi 
społecznej, ale i poczuciem odrębności własnej społeczności, od innych grup 
sąsiedzkich. Wystarczy popatrzeć na Podtatrze i Beskidy, aby zrozumieć histo
ryczne ukształtowanie się etnosu lokalnych społeczności -  Podhalan, Spiszaków, 
Morawiaków, Babiogórców, górali sądeckich, pienińskich, żywieckich, zagó- 
rzańskich... W 12. tomie „Małopolski” nawiązuje do tego zagadnienia Tadeusz 
Skoczek w artykule „Regionalizm i lokalizm a media”, jak i prof. Franciszek 
Ziejka w studium (traktowanym w treści z pewnym przymrużeniem oka, co nie 
wyklucza właściwości erudycyjnych tekstu) zatytułowanym: „Krakowiacy, czyli 
górale”. W tym samym kręgu tematycznym mieści się szkic Ryszarda Kantora 
„Zbiorowość lokalna w poszukiwaniu tożsamości w świecie popkultury” oraz 
Seweryna A. Wisłockiego „Autonomia Śląska w II Rzeczypospolitej”.

Więź etniczna, regionalna w skali państwa stanowi wyraz poczucia na
rodowości i przynależności do narodu, posiadającego swoja Patrię — Ojczyznę. 
Przywiązanie do ojczyzny nosi miano patriotyzmu. Sylwester Dziki zagadnie
nie to omawia na przykładzie wyrażonym w tytule artykułu: „Udział włościan 
w krakowskich uroczystościach patriotycznych na przełomie XIX i XX wieku”. 
Tę samą ideę roli patriotyzmu omawia Maria Jazowska-Gomulska w artykule: 
»Rota« Marii Konopnickiej w okresie walki o południową granicę Rzeczypo
spolitej po odzyskaniu niepodległości”.

Do publikacji ciekawych przynależy w omawianym tomie szkic Renaty 
Hołdy zatytułowany: „Władca w starym stylu — Franciszek Józef I”. Cesarz ten 
doczekał się legendy, jak niewielu władców przed nim; legendy-mitu, kulty
wującego jego osobowość raczej bezkrytycznie. On sam miał świadomość, że 
należał do pokolenia władców, których styl rządzenia odchodził na jego oczach 
do lamusa w obliczu przemian politycznych, zachodzących w budzącej się Eu
ropie porewolucyjnej i demokratycznej. Śladów tej odeszłej monarchii habs
burskiej w Małopolsce szuka z kolei ojciec z córką, zatem Katarzyna Siwiec 
i Mieczysław Czuma w ciekawym szkicu: „Węgierskie ślady w Krakowie”. Oka
zuje się, że jest ich całkiem sporo. I trudno się dziwić, zważywszy długotrwałe 
wcielenie Małopolski, zatem i Krakowa, do monarchii austro-węgierskiej. Ale 
związki z Węgrami są w Krakowie znacznie wcześniejsze. Oto mamy hejnał 
z wieży mariackiej (wyraz oznacza: jutrzenkę, świt). Pierwotnie była to pobud- 
ka-sygnał do otwarcia i zamknięcia bram. Okazuje się, że jest to melodia XIV- 
wieczna, sięgająca czasów panowania Ludwika Węgierskiego w Polsce. Przez 
sto lat (do 1541 r.) przy ul. Brackiej mieściła się Bursa Węgierska, przeznaczona 
dla młodzieży węgierskiej, studiującej w krakowskiej Alma Mater. Przy ul. Au
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gustiańskiej 7 znajduje się kaplica patronów 
Węgier śś. Stefana i Władysława. Przykładów 
jest więcej. Brakuje jednego istotnego. Otóż 
węgierska rodzina Homolacsów była przez 
wiele lat właścicielem „państwa zakopiań
skiego” i huty w Kuźnicach. Po sprzedaniu 
dóbr zakopiańskich, Homolacsowie zakupili 
majątki Kapelankę i Balice. Ich okazały ro
dzinny grobowiec znajduje się na Cmentarzu 
Rakowickim. Ten wątek węgierski wpisany 
w krakowski pejzaż umknął uwagi autorów.

W omawianym roczniku znajduje się też 
akcent poświęcony „Pamiętnikowi PTT”. Jest 
to obszerna, pochlebna recenzja, omawiająca 
szczegółowo treść 17. i 18. tomu naszego roczni
ka. Warto dodać, że ta sama autorka pomieściła 
interesujące omówienie 15/16 tomu „Pamiętnika PTT” w 11. tomie „Małopolski”.

Wymienione materiały nie wyczerpują tematyki 12. tomu „Małopolski”. 
Wskazują na te najważniejsze tematy, zachęcające przy tym do lektury całości.

*

P.S. Promocja 12. tomu „Małopolski” miała miejsce wiosną ubiegłego 
roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, która jest współ- 
wydawcą tego periodyku. Otóż podczas tej imprezy jego redaktor naczelny 
dr Edward Chudziński, po 12. latach redagowania pisma, uznał, że pora oddać 
je w młodsze ręce -  co uczestnicy imprezy przyjęli z żalem, ale i zrozumieniem, 
dziękując 70-latkowi za jego trud i zasługi w propagowaniu idei regionalizmu.

Uczestnicząc w promocji, akceptując ze zrozumieniem rezygnację kolegi 
po fachu, pomyślałem, że i mnie pora (75-łątkowi) szukać młodszego następcy, 
który udźwignie trud i utrzyma ambitny poziom redagowanego przeze mnie 
„Pamiętnika PTT”. Na marginesie dodam, że razem z Edwardem Chudziń
skim przed 44. laty zakładaliśmy i redagowaliśmy z czasem kultowe czasopismo 
„Student”, które wychowało wcale liczne zastępy późniejszych buntowników 
przeciwko realnemu socjalizmowi.

Stefan Maciejewski

»Małopołska -  regiony -  regionalizm  -  małe ojczyzny”. Wydawca: Małopol
ski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury; Wojewódzka Biblioteka Pub
liczna w Krakowie. Kraków 2010, ss. 412, ilustracje.

MAŁOPOLSKA
REGIONY -  REGIONALIZMY -  MALE OJCZYZNY

XII

KRAKÓW 2010
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Legendowy Sabała
T an Krzeptowski Sabała — człowiek-legenda — doczekał się wreszcie obszernej 
I biografii, jaką jest niewątpliwie wydana przez wydawnictwo Tatrzańskiego 

rarku Narodowego w serii: Tatry. Sprawy i ludzie, książka Sabała autorstwa 
Wiesława Aleksandra Wójcika, w opracowaniu redakcyjnym Zbigniewa Łady- 
gina. Publikacja liczy ponad 400 stron (w wersji poszerzonej II wydania 472). 
Wstępem opatrzył ją wybitny folklorysta, historyk literatury polskiej i literatur 
zachodniosłowiańskich, znawca tatrzańskiej problematyki Jacek Kolbuszewski.

Wydawać by się mogło, że opracowanie historii życia tak popularnej po
staci, jaką jest Sabała, to zadanie łatwe i proste. Nic bardziej mylnego. Auto
rowi przyszło się zmierzyć z ogromną ilością często wykluczających się źródeł 
(np. historia śmierci Sabały), różnorodnych materiałów i publikacji. O spe
cyficznej twórczości tatrzańskiego barda, jak wielokrotnie nazywano Sabałę, 
i o nim samym, napisano wiele, alewgąszczu teoretycznych rozważań, wspomnień 
i anegdot zniknęła sama postać górala, człowieka z krwi i kości, któremu przy
szło żyć pod Tatrami między dawnemi a nowemi laty. Już Stanisław Witkiewicz 
pisał: Jest on (Sabała) najpiękniejszym typem dawnego górala, jego opowiadania 
rzeczywistą epopeją góralskiego ludu, krystalizującą w sobie wszystkie jego czucia 
i myśli w sposób niezwykły. Na tym przełomie do nowych form  życia jego opowiada
nia są jak łuna świecąca nad dogasającym ogniskiem.

Sabała W. Wójcika to nie tylko portret tego niezwykłego człowieka, to 
także znakomite i wszechstronne studium postaci osadzone na tle epoki. Wie
loletnie studia i poszukiwania autora zaowocowały dotarciem do nieznanych 
wcześniej epizodów z jego życia i różnorodnych opinii o nim, co jest tym cie
kawsze, że Sabała kontaktował się z szeregiem wybitnych postaci związanych 
z dziejami i kulturą Zakopanego czasu przełomu: Tytusem Chałubińskim, 
z którym Sabałę łączyła silna emocjonalna więź, Adamem Chmielowskim, Ma
rią i Bronisławem Dembowskimi, Marią Konopnicką, Heleną Modrzejewską, 
z którą trzymał do chrztu syna Stanisława Witkiewicza, późniejszego słynnego 
Witkacego, Kazimierzem Potkańskim, Henrykiem Sienkiewiczem, ks. Józefem 
Stolarczykiem, Kazimierzem Tetmajerem, Stanisławem Witkiewiczem, i inny
mi. W ich działalności i twórczości przewija się, przybierająca różne formy, S a 

bałowa nuta — echo żywobycia pasterzy, zbójników, hrubych gazdów i biedaków 
żyjących za pan brat z pradawnym światem nadprzyrodzonych zjawisk, utrwa
lonych w legendzie.

Godna szczególnego podkreślenia jest wszechstronność zawartej w książ
ce W. A. Wójcika biografii Sabały. Rozdział I zatytułowany Żywot i sprawy fana 
Gąsienicy Krzeptowskiego zwanego Sabałą zawiera takie zagadnienia jak: Środo
wisko rodzinne i miejsce urodzenia; Etymologia przydomka; Dzieciństwo; Działal
ność myśliwska i kłusownicza; Zbójnictwo; Poszukiwanie skarbów; D o m n i e m a n a  

służba wojskowa; Małżeństwo i rodzina; Powstanie Chochołowskie, Przewodni
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ctwo górskie, Gawędziarstwo, Muzykowanie,
Kontakty z wybitnymi ludźmi epoki; Skłonność 
do alkoholu; Filozofia życia; Ciekawość świata;
Śmierć. Większość biograficznych informa
cji o Sabale, to domniemania i hipotezy; jak 
pisze sam autor, jeden z nielicznych, w pełni 
udokumentowanych, epizodów to udział Sa
bały w Powstaniu Chochołowskim.

Rozdział II: Dzieje recepcji i kultu Saba
ły szczegółowo omawia obecność tej postaci 
we wszelkiego rodzaju twórczości. Znaleźć tu 
można: Postać Jana Krzeptowskiego w litera
turze polskiej', W sztukach wizualnych, a więc:
Malarstwo i grafika-, Fotografia-, Rzeźba-, Wido
kówka-, Muzyka poważna-, Teatr, Film-, Sabała 
w nauce; W wydawnictwach encyklopedycznych 
i słownikach-, Odniesienia do Sabały, Onomastica, a także materialne ślady jego 
życia jak: Chata Sabały; Grób Sabały; Pamiątki po Sabale, oraz Rocznice Sabało
we; Sabałowe Bajania; W oczach górali; Numizmatyka; Za granicą.

Rozdział III zawiera szczegółowe Kalendarium życia Jana Krzeptowskiego Sa
bały. Rozdział IV to Bibliographia sabaliana — obszerna, wyczerpująca bibliografia 
wszelkiego rodzaju materiałów, w których pojawia się postać Sabały. Orientację 
w tak obszernym dziele ułatwia zamieszczony na końcu indeks nazwisk.

Warto jeszcze wspomnieć o stronie ilustracyjnej książki. Zamieszczonych 
zostało tu wiele nieznanych dotąd fotografii Sabały oraz pamiątek po nim, 
a wśród nich zdjęcie ze zjazdu rodu Krzeptowskich z 1938 roku, wykonane 
przed chałupą Sabały i fotografia odznaki przewodnickiej.

Obok całościowego studium nad życiem i działalnością Sabały oraz jego 
miejscem w szeroko pojętej kulturze polskiej, autorowi udało się oddzielić le
gendę Sabały od prawdy historycznej, co tak trafnie zauważył J. Kolbuszewski 
pisząc, że zachował (on) wspaniały obiektywizm unikając zbędnego wartościowa
nia, rzeczy przedstawiając tak, jak się one w różnych przekazach jawiły, by dojść do 
istoty prawdy o Sabale.

Podsumowując, ze zmagań z trudnym tematem i niezwykłą, kontrower
syjną postacią autor wyszedł zwycięsko, dając czytelnikom dzieło jedyne w swo
im rodzaju; powstała, jak pisze cytowany już J. Kolbuszewski: Prawdziwie pięk
na mądra książka (...), dająca cenny wkład do wiedzy o kulturze polskiej.

Urszula Ja n ick a -K rz yw da

Wiesław Aleksander Wójcik, Sabała -  Tatry. Sprawy i ludzie. Wydawni
ctwo Tatrzański Park Narodowy, Zakopane 2010, s. 472. Wyd. II poszerzone. 
Ilustracje.
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Pani Ludźmierska

Przypomnienie wydarzeń sprzed blisko pół wieku jest tematem książki Wła
dysława Skalskiego pt. Koronacja (2010). Opisuje ona okoliczności korona

cyjne słynącej cudami statuy Matki Bożej w Ludźmierzu. Samo wydarzenie ko
ronacji — historyczne dla Podhalan — miało miejsce 15 sierpnia 1963 roku i stało 
się dla wiernych, nie tylko z Podhala, manifestacją wiary i sprzeciwu wobec 
komunistycznych władz, ograniczających wolność wyznania i prawa człowieka. 
W tym czasie Kościół był jedyną ostoją jawnego nieakceptowania komunistycz
nej ideologii.

Publikacja zawiera wiele bardzo ciekawych dokumentów, dzięki którym 
poznajemy kulisy doniosłego wydarzenia i to zarówno od strony Kościoła, jak 
i PZPR-owskiej władzy i jej funkcjonariuszy MO, ORMO, SB.

Autor zebrał bogaty materiał — czerpiąc z archiwów kościelnych, państwo
wych i IPN-u — ukazujący, jakie mechanizmy nacisków i destrukcji zostały uru
chomione przez MO i SB na okoliczność tego wydarzenia, a wszystko po to, 
aby je zminimalizować do poziomu mszy świętej, tak, aby nie stała się masową 
manifestacją. Na nic okazały się reżimowe wysiłki...

Zabiegi o koronację Ludźmierskiej Pani mają swoją historię. Już w 1934 
roku miejscowy proboszcz ks. Józef Styrylski czynił w tym kierunku starania. 
Zamurowana przed Niemcami w kościele figura MBL przetrwała wojnę. Wró
ciła na ołtarz w sierpniu 1946 roku. Rozpoczęto ponownie starania o koronację, 
ale czasy stalinowskie nie dawały na to szans — co opisuje W. Skalski. Minęło 
ćwierć wieku bezskutecznych starań, aż Kościół zdecydował się zrobić swoje, 
wyznaczając termin koronacji na 15 sierpnia 1963 roku.

No i się zaczęło. Władze powiato
we wydały polecenie zakładom, aby na 
ten dzień nie dawały ludziom zwolnień 
z pracy. Aby odciągnąć wiernych od 
uroczystości w powiecie nowotarskim 
zorganizowano wiele imprez artystycz
nych (np. w Czorsztynie pokazy stra
żackie i eliminacje orkiestr strażackich, 
w Jabłonce zlot harcerzy, w Poroninie 
spartakiadę LZS, na lotnisku nowotar
skim darmowe loty samolotem), jed
nocześnie ograniczono do minimum 
składy pociągów, nie dawano autobu
sów na dojazdy w stronę Ludźmierza. 

Wszystkie te zabiegi poniosły fiasko. W dniu koronacji w Ludźmierzu zebrało 
się blisko 200 tysięcy łudzi. Nie zniechęciła wiernych ani deszczowa pogoda, ani 
esbeckie szykany. W koronacja Matki Boskiej Ludźmierskiej, główną rolę ode

Ko r o n a c j a
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grali ówczesny biskup Karol Wojtyła oraz Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan 
Wyszyński.

Publikacja ma kształt albumowy. Nie bez racji, bowiem zawiera ona boga
tą ikonografię -  doskonałą dokumentację fotograficzną z tej uroczystości -  dzie
ło autorstwa Karola Harędzińskiego, brata ówczesnego proboszcza Ludźmierza. 
Książka została wydana staraniem ludźmierskiej parafii Wniebowzięcia Naj
świętszej Marii Panny i jej proboszcza księdza dziekana Tadeusza Juchasa. Spot
kała się ona z uznaniem nie tylko wśród Podhalan, ale także władz kościelnych. 
W warszawskiej promocji „Koronacji” wziął udział ks. kard. Kazimierz Nycz, a 
w promocji poprzedniej publikacji Skalskiego {Pierwsza pielgrzymka Ojca Świę
tego Jana Pawła II do Polski. Jan Paweł II w Nowym Targu — 8 czerwca 1979 r. 
— w dokumentach Służby Bezpieczeństwa PRL) uczestniczyli ks. kard. Franciszek 
Macharski i ks. kard. Stanisław Dziwisz. Autor obu książek był w łatach osiem
dziesiątych ubiegłego stulecia znanym na Podhalu działaczem „Solidarności”.

J o a n n a  K ow a lew sk a

Władysław J. Skalski, Koronacja. Ludźmierz 15 VIII1963. Ludźmierz 2010.

Klasyka tatrzańska

Wznowiona została wspomnieniowa książka Ferdynanda Goetla Tatry -  
pozycja nieco zapomniana, niemniej stanowiąca klasykę tatrzańską, pió

ra jednego z bardziej znanych dziennikarzy okresu międzywojennego. Wydana 
została w 1953 roku przez Katolicki Ośrodek Wydawniczy VERITAS w Londy
nie. Autor, taternik, brat Walerego, z ramienia PCK uczestniczył w niemieckiej 
misji badania grobów ofiar mordu katyńskiego. W PRL zapłacił za to emigracją 
i skazaniem na unicestwienie swego dorobku literackiego.

W obecnym wydaniu emigracyjne Tatry poszerzono o aneks, w którym 
pomieszczony został artykuł dotyczący nazw tatrzańskich oraz wiersze autora. 
Jest to poezja (przeważają nastrojowe sonety) poprawna, lecz epigońska w sto
sunku do modernizmu. Książka robi wrażenie wydanej starannie, zdjęcia są 
jednak złej jakości, a podpisy mylne, i tak Zamarła Turnia na stronie 27 nazywa 
się Kozie Wierchy, natomiast na stronie 30 Zamarłą.

Goetel zafascynowany Tatrami i kulturą góralską, w dwunastu krótkich 
szkicach przekazuje czytelnikowi niemal wszystko na ten temat. Sądy jego są 
oryginalne i przekonujące. Wypowiadając się na temat fenomenu Zakopanego 
stwierdza: W Zakopanem i na Podtatrzu wszyscy byli równi. Udanie łączy eru
dycję z kulturą wypowiedzi. Niezwykle ciepło pisze o Dłuskich, a zwłaszcza 
Helenie, z którą poznał się nad Czarnym Stawem Gąsienicowym. Był pełen 
podziwu dla Chmielowskiego i Klimka Bachledy. Pisząc o latach 1905-1914
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stwierdza: Nikt nie przewyższył Chmielow
skiego w znawstwie gór i liczbie dokonanych 
wypraw zdobywczych. Żaden ze spiskich prze
wodników nawet w przybliżeniu nie równał 
się z Bachledą, (...) Nie był ani muzykantem, 
ani bajarzem, ale przewyższał Sabałę jako 
świadomy swego celu, zdobywczy przewodnik. 
Najpiękniej jednak pisze o muzyce Podha
la i Szymanowskim, o legendarnej „Wiecz
nej” melodii, którą w Dworcu Tatrzańskim 
u Zofii Krzeptowskiej usłyszał graną przez 
muzykę Obrochtów, Goetel wspomina, że to 
on kompozytora namówił na uczestnictwo 
w weselu Wójciaka: Zabawa rozgrzewała się 
szybko. Gdy się już nasycono drobnym, rozkieł- 
zane dziewuchy i kobiety rozsiadły się wzdłuż 

ścian, objęte ramionami po dwie i po trzy, i zawyły w jeden głos pieśń porywistą jak 
nurt wielkiego potoku, co się wyzwolił z kotlin i leci. Tej melodii nie dał mi już za
pomnieć sam Szymanowski. Przetrzymał ją  i uwiecznił w wielkim chórze weselnym 
„Harnasiów".

Dla tych i innych relacji koniecznie trzeba Tatry przeczytać.

A nton ina  Sebesta

Ferdynand Goetel, Tatry, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2009, ss. 120.

Górskie przygody

Pozycja brawurowa, obrazoburcza, absolutnie nie do czytania dla większo
ści towarzyszy tatrzańskich. Sądzę, że osoby, które mienią się miłośnikami 

Podhala, a zwłaszcza Bukowiny i Białki, powinny się trzymać od tej lektury 
z daleka.

Kuczok to ostatnimi laty bodaj najwybitniejszy z polskich pisarzy przed 
czterdziestką. Za Gnój z roku 2003 uhonorowany został nagrodą NIKE i Pasz
portem „Polityki”. Książkę przełożono aż na 15 języków, co zdaje się jest na razie 
polskim rekordem wydawniczym w tym stuleciu.

„Spiski” są bezkompromisowe, po Witkacowsku autor rozprawia się 
z mitami. Z pogromu ocaleją tylko Tatry, nawet krzyż na Giewoncie pad
nie ofiarą „wielkiej korekty”: Projil Śpiącego Rycerza wyciosany przed wiekami

TATRY
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ręka Stwórcy był czystszy i zdrowszy, niż go kie
dykolwiek widziałem, bo nie wystawał mu już 
z gęby termometr. Na szczycie nie było krzyża 
(s. 272). Widać, iż organizacje ekologiczne mają 
w Kuczoku jeszcze lepszego sprzymierzeńca niż 
w Oldze Tokarczuk.

Smakosze erotyki będą zadowoleni, dosko
nały jest bowiem — nie tylko ze względów topo
graficznych (tatrzańskie nazwy) — opis zbliżenia 
bohatera z „góralką jego życia”.

Koledzy działacze górskich towarzystw 
w książce znajdą odpowiedź na zadawane z okazji 
zjazdów czy konferencji programowych pytanie.
Oto ona:

(...) nie po to uciekałem w góry, żeby się zrze
szać i stowarzyszać, zbyt dobrze poznałem prawdziwy charakter tych ferajn, ględzą- 
cych co czwartek w wynajętej piwniczce o sprawach statutowych, dyscyplinarnych, 
szkoleniowych i tak dalej. Zebrania w klubach wysokogórskich są nade wszystko 
okazją do tworzenia regulaminów, struktur i hierarchii, do smęcenia dziadków, co 
to już im zdrowie, tusza albo żony nie pozwalają realizować celów wspinaczkowych: 
nie mogąc wspinać się w górach, szukają szacunku i poważania dla swojej pozycji 
w strukturach i hierarchiach, które sami tworzą (s. 176).

A zatem książka Kuczoka jest tylko dla odważnych; stanowczo nie do 
czytania pod Tatrami, bo można oberwać za autora. Są to naprawdę „szatańskie 
wersety” .

A nton ina S ebesta

Wojciech Kuczok, Spiski. Przygody tatrzańskie, Wydawnictwo W.A.B., 
Warszawa 2010 ss. 276.

„Rocznik Sądecki”

To najbardziej obszerny tom w 70-letniej historii tego zasłużonego periody
ku. Nie jest więc łatwe zadanie recenzenta, by wybrać do omówienia tylko 

kilka spośród 63 artykułów, zajmujących prawie 700 stron. Zacznę od akcentów 
związanych z naszym Towarzystwem.

Janusz M. Ślusarczyk, nauczyciel akademicki z Akademii Wychowania 
Fizycznego w Katowicach, kilkanaście lat temu założył w tym mieście Oddział 
P TT i był jego prezesem. Oddział już nie istnieje, natomiast Janusz M. Ślu
sarczyk stał się aktywny jako publicysta. Tym razem w „Roczniku...” zamieś
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cił opracowanie pt. „Powstanie Pienińskiego 
Parku Narodowego w świetle przedwojennej 
prasy polskiej”. Przypomina, że do 1919 roku 
jedyną organizacją mającą w swym statucie 
zapis o ochronie przyrody było Towarzystwo 
Tatrzańskie. W jego strukturze wyróżniała się 
założona w 1912 roku Sekcja Ochrony Tatr 
TT. Autor podkreśla rolę PTT w inicjaty
wach i staraniach o utworzenie pienińskiego 
parku w latach 20. Zwieńczeniem wielolet
nich wysiłków Towarzystwa była uroczystość 
w dniu 31 sierpnia 1930 roku, podczas której 
zaszczyt proklamacji powstania Pienińskiego 
Parku Narodowego przypadł ówczesnemu 
wiceprezesowi PTT Janowi Czerwińskiemu.

Kolejna publikacja w omawianym to
mie, autorstwa Leszka Migrały, związana jest 

z historią turystyki w regionie i nosi tytuł: „Schrony i schroniska turystyczne 
w Beskidzie Sądeckim w okresie międzywojennym”. Autor omawia skompliko
waną nieraz historię powstawania kolejnych obiektów, budowanych naturalnie 
przez PTT: schronu „Zochna” pod Runkiem, schronisk na Piaskach w Szczaw
nicy Dolnej, na Jaworzynie i na Przehybie.

Nazwisko Leszka Migrały spotykamy także dwukrotnie w dziale recenzji. 
Omawia on w nim reprint legendarnej, dwutomowej „Sądecczyzny” Szczęsne
go Morawskiego (tom pierwszy -  1863, tom 2 -  1865), który stał się ostatnio 
wydawniczą sensacją w Nowym Sączu, oraz jest autorem monografii recenzo
wanej przez Augustyna Leśniaka: „Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Krynicy w latach 1924-2009”. 
Przypomnijmy, że Koło Krynickie PTT Oddziału Nowosądeckiego „Beskid” 
utworzone zostało z inicjatywy prezesa oddziału prof. Feliksa Rapfa. Prowadzi
ło bardzo prężną działalność, szczególnie w okresie zimowym. Pięć lat później 
zostało przekształcone w samodzielny oddział.

Doroczną, szczegółową kronikę wydarzeń miejskich opracował Jerzy Leś
niak. W dziale „Nowy Sącz w 2009 roku” kilkakrotnie wymieniany jest także 
Oddział PTT „Beskid”. Tom kończą, jak zawsze, kolejne „Materiały do biblio
grafii Sądecczyzny za 2009 rok”, opracowane przez członka Oddziału PTT 
„Beskid” Martę Treit. W tym roku bibliografia liczy 304 pozycje.

Z pozostałych prac zamieszczonych w ostatnim tomie „Rocznika” warte 
są polecenia „Reminiscencje grunwaldzkie”, oczywiście wiążące się z Nowym 
Sączem, opracowane przez prof. Feliksa Kiryka. Ziemia sądecka miała bowiem 
także udział w owej wojnie, mimo że od pól grunwaldzkich, gdzie zdecydowały 
się jej losy, dzielą ją setki kilometrów. Otóż król Władysław Jagiełło kilkakrot
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nie przebywał na sądeckim zamku, między innymi w kwietniu 1410 roku, gdzie 
podczas spotkania z księciem Witoldem omawiał plany przyszłej wojny z Krzy
żakami, której finałem była bitwa pod Grunwaldem.

Prof. Kiryk pisze też o dwóch sprawach związanych z Zyndramem z Masz- 
kowic, które do dziś dzielą historyków. Po pierwsze — czy miał on coś wspólnego 
(jak chce tradycja) z Maszkowicami pod Łąckiem i po drugie -  jaka była jego 
rola podczas bitwy grunwaldzkiej. Czy był naczelnym dowódcą, jak chce Jan 
Długosz, czy dowodził tylko wojskiem polskim, czy pełnił wyłącznie funkcję 
oboźnego królewskiego, stając jednocześnie na czele chorągwi krakowskiej.

Pamiętamy też sensacje sprzed kilkunastu lat, związane z budową ogrom
nego zalewu czorsztyńskiego, przeciwko czemu protestowali przyrodnicy, ponie
waż była alternatywa w postaci wybudowania na Dunajcu kilku zapór i mniej
szych zbiorników. Ówczesne władze celowo pomijały milczeniem tę możliwość, 
autorytatywnie dążąc do koncepcji obecnego dużego zbiornika wodnego. Grze
gorz Olszewski w pracy „Hydroelektrownia Szczawnica -  Jazowsko (dzieje nie
zrealizowanego projektu)” omawia plany rozwiązania tego problemu, pochodzą
ce jeszcze z pierwszych lat XX wieku, według alternatywnej koncepcji.

Warte są też polecenia obszerne prace: „Architektura kościoła i klasztoru 
klarysek w Starym Sączu” Olgi Miriam Przybyłowicz, „Historia i współczesność 
nowosądeckiego muzeum” Marii Marcinowskiej, „Pieczęcie i herb Piwnicznej” 
Zenona Piecha i Wojciecha Drelicharza, „Koronacja obrazu Matki Boskiej Po
cieszenia w Zawadzie w 1963 roku” Jana Wnęka, „Diable Skały w Bukowcu” 
Franciszka Pulita, czy „Henryk Dobrzański -  sądecki strażnik czasu” Bogdana 
Króla. Brak miejsca nie pozwala niestety na obszerniejsze omówienie tych inte
resujących publikacji.

M a cie j Z arem ba

„Rocznik Sądecki”, tom XXXVIII. Wydawca Prezydent Miasta Nowego Są
cza i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu. Nowy Sącz 
2010, ss. 698.

„Almanach Sądecki”

Z niewielką przesadą 3/4 (68/69) tom „Almanachu Sądeckiego” można na
zwać PTT-owskim, gdyż autorami aż czterech prac w nim zamieszczonych 

są osoby związane z Oddziałem „Beskid” w Nowym Sączu.
Marta Treit jest autorka interesującego artykułu „Nowy Sącz w literaturze 

przewodnikowej do 1939 roku”. Za pierwsze przewodniki turystyczne po kraju 
uważane są różnego rodzaju dzienniki podróży. Tak też było w przypadku No
wego Sącza. Podróżnik, pisarz, poeta i rysownik Bogusz Zygmunt Stęczyński
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w wydanych we Lwowie w 1847 roku Okolicach Galicji pisał: „WNowym Sączu 
jest mnóstwo pamiątek historycznych, mnogie podania romantyczne, jakby czarem 
jakim zaklęte do starych murów, drzemią od wieków, czekając na silnego ducha 
któryby j e  rozczarował i żywem słowem rozpowiedział ziomkom”. Stęczyński za
mieścił w tej książce cały rozdział o mieście, uzupełniając go litografią zamku. 
W wydanym w Krakowie w 1860 roku dziele Tatry w dwudziestu czterech obra
zach znacznie poszerzył wiadomości o dziejach Nowego Sącza; opisał wszystkie 
zabytki wierszem i uzupełnił czterema rycinami. W międzyczasie Maria Stecz
kowska w Obrazkach z podróży do Tatrów i Pienin (Kraków 1858) zamieściła 
rozdział „Czorsztyn. Pieniny. Krościenko. Sącz Stary i Nowy”. Pisała w nim 
„o czarujących okolicach Sącza, które do nieopisanych piękności łączą jeszcze urok 
wspomnień dziejowych”. Dwa lata później Eugeniusz Janota opisem miasta za
kończył swój Przewodnik w wycieczkach na Babią Górę, do Tatr i Pienin. Ko
lejne pozycje to Wycieczka w Czorsztyńskie Bronisława Gustawicza z 1881 roku 
z dokładnym opisem tego, co w Nowym Sączu można zobaczyć, Przewodnik 
ilustrowany po c.k. austr. kolejach państwowych z 1892 roku oraz Przewodnik po 
Galicji. Wydanie letnie Zygmunta Rosnera z 1906 roku.

Wydawnictwem w całości poświęconym miastu był Przewodnik po No
wym Sączu wydany nakładem Nowosądeckiego Koła TSL w 1911 roku. I wresz
cie wkład Oddziału „Beskid” Towarzystwa Tatrzańskiego, którego nakładem 
tuż przed I wojną światową ukazał się Przewodnik po Beskidzie Zachodnim od 
Krynicy po Wisłę łącznie z Pieninami i terenami narciarskimi. Autorem tej przez 
kilkadziesiąt lat biblii dla turystów górskich był prof. Kazimierz Sosnowski, 
współzałożyciel i były sekretarz sądeckiego oddziału. Nowy Sącz został opisa
ny na trzech stronach drobnym maczkiem, a więc — jak na przewodnik górski 
-  zawierał dużo informacji. Z okresu międzywojennego należy wymienić Prze
wodnik po Nowym Sączu wydany w 1938 roku z okazji Zjazdu Górskiego, czy 
Nowy Sącz: historia miasta, zabytki, informacje oraz spis placówek gospodarczych 
miasta z 1939 roku.

Wreszcie dwie prace dotyczące geologii. Stosunkowo niedawno zaczęto 
w Polsce doceniać znaczenie geotermii jako ekologicznego źródła energii zarów
no pod względem jej wykorzystania do celów grzewczych, jak rekreacyjnych 
czy zdrowotnych. Z zazdrością patrzymy, jak to robią na przykład Słowacy. 
Ostatnio jednak zaczynamy nadrabiać zaległości, przede wszystkim na Podha
lu. Pisze o tym Jolanta Augustyńska, sekretarz nowosądeckiego Oddziału PTT, 
w opracowaniu „Koncepcja wykorzystania wód geotermalnych w Nowym Są
czu”, opartym na swojej pracy magisterskiej, obronionej na AGH w Krakowie, 
przedstawiającym możliwości wykorzystania tej energii w okolicach Nowe
go Sącza. Możemy mieć nadzieję, że teoria rychło przemieni się w praktykę 
i w nieodległej przyszłości mieszkania w mieście będą ogrzewane gorącą wodą 
z podziemnych źródeł, a mieszkańcy będą mogli zażywać zdrowotnych kąpieli 
w termalnych basenach.
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C I V I T A S
■ - j Katolickie Stowarzyszenie 

„Civitas Christiana'
• Oddział w Nowym Sączu
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SĄDECKI

R . XVIII 
N R  3 /4  (6 8 /6 9 )

Druga, bardzo ciekawa praca to „Poprad -  atrakcja geoturystyczna Ziemi 
Sądeckiej” Alicji i Stanisława Przybyszowskich. Możemy z niej dowiedzieć się, 
jak powstał fenomen rzeki Poprad na tle dziejów powstania Karpat. Fenomen, 
bo każda „normalna” rzeka wypływająca z południowych stoków Tatr winna 
należeć do zlewiska Morza Czarnego, a nie — jak Poprad -  do zlewiska Bałtyku.

Ks. Kazimierz Tarasek jest absolwentem kursu przewodnickiego zorga
nizowanego przez nowosądecki Oddział PTT w 1998 r. W tym „Almanachu” 
przedstawia sylwetkę ks. prof. Bolesława Kumora, urodzonego pod Nowym Są
czem a zmarłego w 2002 roku, chyba najbardziej cenionego przez Jana Pawła II 
polskiego historyka Kościoła. Jego dorobek naukowy jest olbrzymi -  prawie 700 
rozpraw i 37 tomów prac, głównie źródłowych.

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie rok 2005 ogłosiło Rokiem Walerego 
Eljasza Radzikowskiego. Dzięki temu udało się przypomnieć opinii publicznej 
tę wybitną postać. Mniej wiemy o jego średnim bracie — Stanisławie Eljaszu 
Radzikowskim. Jego postać przybliża Irena Styczyńska w nr 1/2 (70/71) „Al
manachu Sądeckiego”. Ślady swej działalności pozostawił Stanisław w Szczaw
nicy, gdzie projektował m.in. kościół parafialny p.w. św. Wojciecha i wybudował 
Dworek Gościnny, a także w Rymanowie Zdroju. Ostatnie lata swego krótkiego 
życia spędził w Nowym Sączu, gdzie pełnił funkcję budowniczego miejskiego 
i gdzie zmarł w 1894 roku.

Dalej Leszek Migrała, po serii prac związanych z historią sądeckiej tu
rystyki, tym razem pisze o „Obozie w Muszynce na tle działań konfederatów 
barskich na Sądecczyźnie”. Konfederacja powiatu sądeckiego i czchowskiego zo
stała zawiązana w Piwnicznej już w czerwcu 1768 roku. Pobyt konfederackiego 
oddziału w Nowym Sączu zakończył się nieszczęśliwie, bo pożarem zamku, 
być może wywołanym... smażeniem ryb. Najwybitniejszą postacią związaną 
z konfederackimi działaniami na tym terenie był polsko-amerykański bohater
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Kazimierz Pułaski. Głównym tematem pracy Leszka Migrały są pozostałości 
obozu w Muszynce, pełniącego funkcje wojskowe, polityczne i administracyj
no-gospodarcze. Od lat stanowią one atrakcję turystyczną, znaną pod nazwą 
„Okopów Konfederacji Barskiej”.

Trzy pozycje z „Almanachu” związane są z postacią Józefa Piłsudskiego. 
Józef Gościej w artykule „Piłsudski w Marcinkowicach” przypomina tutejsze 
obchody imienin Marszałka w dniu 19 marca, a z okresu późniejszego — uroczy
stości w kolejne rocznice jego śmierci. Opisuje także jego pobyt w grudniu 1914 
roku podczas trwających tutaj walk z Rosjanami przed wkroczeniem do Nowego 
Sącza, a także „sentymentalny” powrót Piłsudskiego do Marcinkowic w 1921 
roku. Odwiedził wówczas dwór Morawskich, a sześcioletnia córeczka właścicieli 
— Marysia — podała mu na tacy szklankę mleka, którego nie dopił 6 grudnia 1914 
roku, gdyż właśnie otrzymał meldunek o rozpoczęciu ataku przez Rosjan.

Następna pozycja to wybór zdjęć z fotoreportażu „Ilustrowanego Kuriera 
Codziennego” z pogrzebu Józefa Piłsudskiego. I trzeci artykuł: „Marszałkowie 
Polski niepodległej -  Honorowi Obywatele Nowego Sącza”, którego autorem 
jest Tomasz Podgórski. Co ciekawe, obydwaj bohaterowie artykułu nie posiadali 
w chwili nadania Honorowego Obywatelstwa stopnia marszałka. Józef Piłsud
ski był brygadierem, gdy Nowy Sącz (jako pierwsze miasto w Polsce) nadało mu 
w marcu 1916 r. godność Obywatela Honorowego. Natomiast Edward Rydz- 
Śmigły w październiku 1936 r. był generałem dywizji. Buławę marszałkowską 
otrzymał z rąk prezydenta Ignacego Mościckiego niespełna miesiąc później.

Z innych artykułów zamieszczonych w tym „Almanachu” może zaintere
sować chociażby „Pasieka ‘Barć’ w Kamiannej” autorstwa Sebastiana Szczepa
niaka, o znanym ośrodku pszczelarskim w wiosce nieopodal Krynicy, którego 
początki związane są z pojawieniem się tam młodego wówczas księdza Henryka 
Ostacha w 1960 roku. Dziś pasieka „Barć” nosi jego imię.

M a cie j Z arem ba

„Almanach Sądecki” nr 3/4 (68/69). Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Od
dział w Nowym Sączu. Nowy Sącz 2009, ss. 168.
„Almanach Sądecki” nr 1/2 (70/71). Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Od
dział w Nowym Sączu. Nowy Sącz 2010, ss. 148.

Monografia Górali Babiogórskich
Kultura ludowa Górali Babiogórskich. Pod takim tytułem ukazała się ob

szerna naukowa monografia poświecona niedużej, lecz bardzo ciekawej kar
packiej grupie góralskiej. Inicjatorem publikacji był Jerzy Kapłon -  dyrektor 
Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, a naukowym
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redaktorem i zarazem autorem siedmiu ar
tykułów (spośród siedemnastu) -  dr Urszula 
Janicka-Krzywda, wybitny polski etnograf 
i etnolog -  specjalistka w dziedzinie kultury 
ludowej Karpat.

Spis treści obrazuje wszechstronność 
i logikę opracowania. Artykuły wprowadzają
ce to: Charakterystyka geograficzno-historyczna 
obszaru zamieszkiwanego przez Górali Babio
górskich (Piotr Krzywda) i Górale Babiogórscy 
jako grupa etnograficzna (U. Janicka-Krzyw- 
da). Część zasadniczą stanowią rozdziały 
opisujące kulturę ludową Babiogórców: kul
turę materialną — Rolnictwo i hodowla przy
zagrodowa (Magdalena Dolińska, Krystyna 
Reinfuss-Janusz), Tradycyjna eksploatacja lasu 
i Tradycje pasterskie (U. Janicka-Krzywda), Budownictwo ludowe i Architektura 
sakralna (Marek Grabski), Sztuka i rzemiosło (Grzegorz Graff), Strój (U. Ja
nicka-Krzywda) oraz Pożywienie (K. Reinfuss-Janusz); kulturę społeczną i du
chową: Medycyna ludowa (Ewelina Harańczyk), Obrzędy doroczne i Obrzędy ro
dzinne (U. Janicka-Krzywda), Demonologia (Regina Kudzia), Folklor muzyczny 
(Bożena Lewandowska) i Tradycje zbójnickie (U. Janicka-Krzywda). Pracę za
myka rozdział Górale Babiogórscy w piśmiennictwie (Katarzyna Słabosz-Palacz) 
— zawierający obszerne omówienie najważniejszej literatury przedmiotu i wykaz 
bibliograficzny (wybór) literatury nie omówionej.

Autorzy artykułów, to w większości pracownicy naukowi związani 
z Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie (M. Dolińska, 
M. Grabski, G. Graff, U. Janicka-Krzywda, K. Reinfuss-Janusz) — specjaliści 
w dziedzinach, o których piszą. Prócz nich znaleźli się także: etnomuzykolog 
dr B. Lewandowska, bibliograf K. Słabosz-Palacz oraz dwie młode debiutantki: 
E. Harańczyk i R. Kudzia (Muzeum -  Park Etnograficzny w Zubrzycy Gór
nej), obie -  podobnie jak U. Janicka-Krzywda -  rodowite góralki babiogórskie 
z Zawoi. Natomiast P. Krzywda — mąż Urszuli — jest krajoznawcą i regionalistą, 
autorem górskich przewodników turystycznych, między innymi obejmujących 
ziemię Babiogórców. Tego rodzaju zespół piszących zagwarantował pracy nie 
tylko wysoki poziom naukowy, ale także „duszę”, wynikającą z osobistej więzi 
autorów z regionem.

Przedstawiony w monografii bogaty materiał faktograficzny został zilu
strowany niemal setką zdjęć, w większości czarno-białych, z których część, to 
cenne fotografie archiwalne zaczerpnięte z zasobów Muzeum Etnograficznego 
w Krakowie, Babiogórskiego Parku Narodowego, Gminnego Ośrodka Kultury, 
Promocji i Turystyki w Zawoi oraz ze zbiorów rodzinnych U. Janickiej-Krzyw-
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dy. Niektóre z nich mają wręcz unikalny charakter — chodzi tu przede wszyst
kim o zdjęcia autorstwa Seweryna Udzieli (1857-1937) -  wybitnego etnografa 
i twórcy Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

Prócz zdjęć został do książki dołączony plik ośmiu rysunków autorstwa 
Natalii Figiel, których „ludowa stylizacja” ma w sobie swoisty urok.

Na koniec warto skomentować zdjęcie na pierwszej stronie okładki, które 
przedstawia parę góralską — członków zespołu regionalnego „Juzyna” z Zawoi 
(juzyna, to gwarowa nazwa wieczornego posiłku wynoszonego w pole paste
rzom bydła): dziewczyną jest Ewelina Harańczyk — autorka artykułu o medycy
nie ludowej, chłopcem zaś Andrzej Makoś — prymista zespołu.

Warto dodać, iż zaprezentowana tu monografia Górali Babiogórskich, 
w zamyśle Jerzego Kapłona -  o czym pisze on we wstępie -  ma dać początek serii 
podobnych opracowań, które obejmą grupy etniczne górali całego łuku Kar
pat. Jest to nadzwyczaj ambitny zamiar, którego bardziej należało by oczekiwać 
od współpracujących ze sobą naukowych instytucji krajów karpackich, niż od 
placówki turystyczno-krajoznawczej, dla której kultura ludowa stanowi jedynie 
wycinek zainteresowań. Tym bardziej te ambitne plany są godne uwagi. Należy 
wierzyć, że się powiodą, bodaj częściowo -  na przykład chociażby w odniesieniu 
do karpackich górali z terenu Polski...

O prać. G.B.

Kultura ludowa Górali Babiogórskich, pod  redakcją Urszuli Janickiej- Krzyw
dy. Wydawca Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK — Oficyna Wydaw
nicza „Wierchy”, Kraków 2010, ss. 414. Ilustracje.

Ks. Głowacki w  powstaniu chochołowskim

Nakładem nowotarskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego 
ukazł się pod redakcją Bronisława Chowańca-Lejczyka zbiór materiałów, 

stanowiących plon sympozjum naukowego, poświęconego powstaniu chocho
łowskiemu, ze szczególnym uwypukleniem roli, jaką w tym „porusieństwie” 
odegrał ks. Michał Głowacki (1804-1846), podówczas wikariusz parafii poro
nińskiej. Tytuł publikacji: Ks. Michał Głowacki a powstanie chochołowskie. Ze
brane w niej materiały przedstawiają aktualny stan wiedzy na temat przebiegu 
powstania i losów jego organizatorów, przywódców i uczestników, by tylko, 
obok ks. Głowackiego, wymienić chochołowskiego organistę Jana Kantego 
Andrusikiewicza oraz kapelana chochołowskiego ks. Józefa Leopolda Kmieto- 
wicza. Mało znany jest wątek losów powstańców chochołowkich. Temat ten 
przedstawia w referacie „Nowosądecki etap losów powstańców chochołow-
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Prace Kom isji Kultury 
Tom I

K s. ID icłja ł G łow acki 
a

Powstanie Chochołowskie

skich” Leszek Zakrzewski. Kmietowicz ska
zany został na karę śmierci, ale łaską cesarską 
wyrok zamieniono mu na 20 lat ciężkiego wię
zienia; Andrusikiewicz otrzymał 20 lat. Ks. 
Głowacki po kilku miesiącach więzienia zmarł 
w izbie chorych koszar wojskowych w Nowym 
Sączu. Książka zawiera listę 128. powstańców 
chochołowskich, którzy zostali aresztowani 
i w nieludzkich warunkach więzieni w siedmiu 
nowosądeckich więzieniach.

Oprać. Witold Nowicki

Ks. M ichał Głowacki a Powstanie Chochołowskie. Prace Komisji Kultury 
Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Nowym Targu. Tom I. Nowy 
Targ 2010, s. 170. Ilustracje czarno-białe.

„Prace Pienińskie”

Tom 19 „Prac Pienińskich”, wydany za rok 2009, dedykowany został 
75-leciu Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich, którego historię przypomi

na Adam Grywalski. Jak zwykle rocznik zawiera bogaty wachlarz tematyczny, 
począwszy od przyrody martwej i ożywionej, poprzez etnografię, archeologię, 
historię tych ziem od czasów najdawniejszych, po lata związane z II wojną świa
tową i wydarzenia współczesne, rejestrowane przeważnie piórem redaktora Ry
szarda Remiszewskiego.

Skupię się na artykułach, które mnie zainteresowały. Śledząc ciągłe dys
kusje na temat obecnego szkolnictwa warto przeczytać artykuł Zofii Łukasz 
o szkolnictwie i oświacie w Krempachach w dwudziestoleciu międzywojennym. 
Autorka opisuje trudności, z jakimi borykał się nauczyciel Jan Pitoniak, ucząc 
w ponad stuletnim, rozlatującym się budynku, na którego remont nie było pie
niędzy przez całe dwudziestolecie. Potem uczono dzieci w wynajętych od gospo
darzy izbach. Jeżeli do tego dodać początkową niechęć Spiszaków do polskiej 
szkoły, to w efekcie osiągnięto sukces: szkoła w Krempachach, dzięki poświęce
niu się nauczycieli, stała się ośrodkiem kultury polskiej w latach trzydziestych. 
Wojna to zniweczyła.
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O sytuacji gospodarczej na Spiszu 
na początku dwudziestolecia pisze Jerzy 
M. Roszkowski, a Tadeusz M. Trajdos o zna
lezieniu w Bibliotece Jagiellońskiej Statutu 
Związku Spisko-Orawskiego, obowiązują
cego w latach 1930-1936. Natomiast Marek 
Gotkiewicz wspomina działalność swego ojca 
Mariana na Spiszu i Orawie oraz jego poglądy 
na sprawy narodowościowe.

Jak zwykle w tomie są wspomnienia 
związane z II wojną światową; tym razem 
Jan Marian Kacwin pisze o akcji „Burza” 
w Krościenku nad Dunajcem, a także o stacji 
obserwacji lotniczej Luftwaffe tamże.

Zainteresowało mnie również wspo
mnienie o profesor Irenie Turowskiej, która 

przed wojną badała bakterie żelaziste wód mineralnych Szczawnicy i Krościen
ka. Nazwisko jej — jak i prof. Marka Gatty-Kostyala -  zapadły mi w pamięć 
z okresu mej pracy zawodowej.

Od tematyki spisko-pienińskiej odbiega artykuł Patrycji Trzeszczyńskiej 
pt. „O sposobach doświadczania przestrzeni turystycznej Zakopanego”. Zako
pane wbrew wyobrażeniu wielu turystów o tradycyjnej miejscowości, stało się 
miastem idącym „z duchem czasu”, zamieszkałym przez 27800 stałych miesz
kańców, dysponującym blisko 25. tysiącami miejsc noclegowych. Stale jed
nak jest najatrakcyjniejszą miejscowością turystyczną w kraju. Turyści szukają 
w nim góralskości, lokalnego folkloru i klimatu. Żyjący z nich mieszkańcy 
starają się odpowiedzieć na te zapotrzebowania. Tworzy się pewne sprzężenie 
zwrotne wzajemnego oddziaływania. Często przybysze nie wychodzą poza Kru
pówki, gdzie w rozlicznych karczmach z góralską muzyką mogą zjeść, napić się 
i zabawić, kupić pamiątki, nie zawsze w pełni regionalne, a oferowane kwatery 
dostosowują się do standardów. Niestety Zakopane jest coraz bardziej zabudo
wywane coraz większymi pensjonatami i apartamentowcami, psującymi kra
jobraz. Trudno nie zgodzić się z przemyśleniami autorki, pokazującej niezbyt 
świetlaną współczesność stolicy Tatr.

Dużą przyjemność sprawiło mi przeczytanie wspomnienia o doktorze Ta
deuszu Mischke i jego wszechstronnej działalności społecznej i patriotycznej 
na Bukowinie, a następnie w Zakopanem, ojcu naszego honorowego prezesa 
Macieja Mischke.

Zaraz potem jest doniesienie o znalezieniu na Cmentarzu Rakowickim 
zniszczonego nagrobka Stefana Szalaya, pierwszego właściciela Szczawnicy. Za
angażowanie się w odrestaurowanie tego nagrobka wszystkich organizacji zwią
zanych ze Szczawnicą powinno przynieść efekt podobny, jak pięć lat temu do
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prowadzenie przez PTT do odnowienia grobowca, w którym spoczywa Walery 
Eljasz Radzikowski.

Z wydarzeń roku 2009 warto odnotować otwarcie nowej siedziby Muze
um Pienińskiego w budynku straży granicznej w Szlachtowej; wernisaż wysta
wy godeł Szalayowskich, zdobiących szczawnickie domy; konferencję nauko
wą -  Żołnierze majora „Borowego”(na temat działalności Armii Krajowej na 
Podhalu) — podczas której starano się wyjaśnić zagmatwane często partyzan
ckie losy; III Festiwal Kultur Górskich — Łemków i górali w Jaworkach; otwar
cie i poświęcenie nowego mostu w Nowej Białej; posadzenie „Dębu Pamięci” 
w Łapszach Niżnych dla uczczenia ppor. Ignacego Plucińskiego, zamordowane
go w Charkowie w 1940 roku; X Walny Zjazd Związku Polskiego Spiszą.

Bardzo znamiennym wydarzeniem był list wicepremiera Republiki Sło
wackiej Duśana Ćaplovića opublikowany wcześniej w „Gazecie Wyborczej” na 
temat wydarzeń z lat 1938-1939, który redakcja „Prac Pienińskich” zatytuło
wała: „Przeszłości nie zmienimy, przyszłość budujmy razem”. Ważna jest też 
informacja -  o podpisaniu porozumienia o współpracy Związku Podhalan, To
warzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Związku Polskiego Spiszą, Towarzystwa 
Przyjaciół Orawy i Klubu im. Władysława Zamoyskiego w zakresie upowszech
niania najlepszych wartości z historii narodu polskiego, cywilizacji łacińskiej, 
etyki chrześcijańskiej, wychowania w rodzinie i wszelkiej działalności na rzecz 
regionu podhalańskiego.

Na koniec redakcja publikuje kilka doniesień o związkach Polonii Wę
gierskiej z Derenka z Orawą i Spiszem. W sumie otrzymaliśmy jeszcze jeden 
wartościowy tom rocznika.

Barbara Morawska-Nowak

„Prace Pienińskie”, tom 19 pod redakcją Ryszarda Rymaszewskiego. Wydaw
ca: Ośrodek Kultury Górskiej PTTK w Pieninach, Szczawnica 2009, ss. 370, 
6 stron kredowych, z kolorowymi fotografiami.

Cała wiedza o schroniskach tatrzańskich

Janusz Konieczniak, prezes Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja 
Sieczki w Krakowie podjął, niebywały trud opisania wszystkich -  istnie
jących w ciągu dziejów — schronisk w całych Tatrach. W rezultacie powsta

ło monumentalne dzieło liczące blisko 500 stron, bogato ilustrowane starymi 
i nowszymi zdjęciami, ze schematycznymi mapkami sytuującymi obiekty w ko
lejnych dolinach.

Praca nad tą monografią zajęła autorowi dziesięć lat żmudnego zbierania 
materiałów archiwalnych. W efekcie opisane zostały wszystkie istniejące kiedyś
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mm ^__
lanusz Konieczniak

Encyklopedia schronisk 
tatrzańskich

i obecnie schroniska w Tatrach po obu stro
nach granicy. Opisy ułożone są według topo
grafii dolin począwszy od zakopiańskich dolin 
reglowych i następnie Doliny Chochołow
skiej, przez walne doliny po północnej stronie 
Tatr w kierunku wschodnim, a następnie po 
stronie południowej od wschodu ku zacho
dowi i znowu po północnej stronie, kończąc 
na Dolinie Zuberskiej i Orawicach. Opi
som towarzyszą dotyczące tych dolin mapki 
z oznaczeniem schronisk zagospodarowanych, 
niezagospodarowanych i jedynie projekto
wanych. Osobiście doceniam trud autora, 
ponieważ sama prześledziłam losy schronisk 
w jednym tylko miejscu -  nad Morskim 

Okiem — pisząc artykuł poświęcony stuleciu tzw. nowego schroniska.
Użyte w tytule określenie „encyklopedia” -  mogłoby sugerować nudne 

opisy, według jednej sztancy. Tymczasem w opisach pełno jest historyjek i aneg
dot, co sprawia, że książkę dobrze się czyta. Generalnie można powiedzieć, że 
altany i niezagospodarowane schrony były w ciągu ich krótkiego istnienia de
wastowane i plądrowane, podczas gdy istniejące także obecnie niezagospodaro
wane schroniska alpejskie dobrze funkcjonują, o czym miałam się okazję kiedyś 
przekonać. Czy dowodzi to wyższej kultury turystów w krajach alpejskich?

Studiując „Encyklopedię” przekonujemy się, że w stosunku do przyna
leżnej nam powierzchni Tatr, mamy więcej schronisk o trwalszej tradycji. Każ
dy zainteresowany znajdzie w tej encyklopedii rzetelne informacje nie tylko 
o ulubionych schroniskach, które nieraz odwiedzał, ale o wszystkich istnieją
cych kiedykolwiek. Na końcu, przed obszerną bibliografią tematu, jest wykaz 
z danymi adresowymi wszystkich aktualnie funkcjonujących schronisk. Sporo 
w publikacji znalazło się dobrych zdjęć czarno-białych i kolorowych, co podnosi 
walory tej pracy, ale także jej... cenę. Warto posiadać tę cenną książkę w swoim 
górskim księgozbiorze.

Barbara Morawska-Nowak

Janusz Konieczniak: Encyklopedia schronisk tatrzańskich. Oficyna Wy
dawnicza „Wierchy” Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 
2010 ss. 496.
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W„ Wierchach ”  

o gwarach i budowlach turystycznych
końcem 2010 roku ukazał się 74. tom 
„Wierchów” za rok 2008. Dedykowany 

jest wybitnemu znawcy dziejów krajoznaw
stwa Adamowi Czarnowskiemu w 90. rocz
nicę urodzin. Tom otwiera tradycyjnie prof.
Jacek Kolbuszewski uwagami o korelacji ta
ternictwa i turystyki tatrzańskiej z literaturą 
i sztuką.

Anna Mlekodaj zajęła się gwarą góral
ską jako mową, która należy do polskiego 
dziedzictwa narodowego. Gwara coraz bar
dziej zanika. Czy ocalą ją słowniki i materiały 
piśmienne? Dlatego warto podkreślić zasługi 
tych, którzy gwarą się zajmują (Stanisław A.
Hodorowicz Słownik gwary górali Skalnego 
Podhala, Nowy Targ 2004, II wyd. 2005;
Tadeusz Bukowski-Groska: Gwaro podhalańsko, fto  dziś tobom włodo, Chicago 
2000; Józef Kąś: Słownik gwary orawskiej). Nadto Hodorowicz opracował zbiór 
Podhalańskich porzykadał i pogwarek maści wselijakiej ku cłeka zadumie i wesoło
ści danych (2006).

Władysław Sosna zajął się dziejami Ziemi Cieszyńskiej i Beskidu Śląskie
go omawiając czasy przed powstaniem Polskiego Towarzystwa Turystycznego 
„Beskid” w Cieszynie, w roku 1910.

Z kolei Mieczysław J. Adamczyk poświęcił swój artykuł samorządności 
chłopów w Karpatach Polskich w latach 1650-1848, omawiając rozwój świado
mości społecznej i narodowej mieszkańców od czasów powstania Kostki Na- 
pierskiego i potopu szwedzkiego po Wiosnę Ludów.

Zbigniew Moździerz zajął się architekturą budowli turystycznych w Ta
trach Polskich i Zakopanem w latach 1918-1975. Omówił zbudowane w tym 
czasie schroniska tatrzańskie, począwszy od Murowańca na Hali Gąsienico
wej i będącego podobnym murowańcem Domu Harcerzy na Głodówce, aż 
po powstałe po wojnie, w latach 50. schroniska w dolinie Pięciu Stawów, na 
Hali Ornak i na Polanie Chochołowskiej. Zastanawia się, na ile wrosły one 
w krajobraz. Omówił także obiekty powstałe w związku z budową kolei lino
wych na Kasprowy Wierch i Gubałówkę i towarzyszące im, zbudowane w tym 
samym czasie bezpośrednio przed wojną Obserwatorium Meteorologiczne i ho
tel górski w stylu alpejskim na Kalatówkach. W Zakopanem opisał Dom Tury
sty, Hotel Giewont, Hotel Kasprowy i obecnie przebudowywane budynki COS.
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Muszę przyznać, że z obiektami, które towarzyszyły mi od początku mojej tu
rystyki tatrzańskiej, czuję się oswojona, w przeciwieństwie do tego, co stawia się 
obecnie, a co przytłacza krajobraz gabarytami.

Bardzo sympatyczne wspomnienia pomieściła Maria I. Olszowska 
o znanej działaczce turystycznej z Rabki Elfrydzie Trybowskiej, która dożyła 
sędziwego wieku 94 lat. Miałam ją okazję poznać na wspólnej objazdowej wy
cieczce na Ukrainę w 1997 roku.

Natomiast zupełnie nieznaną dla mnie postacią był geograf Jan Sarnicki 
[1904-1985], więc z tym większym zainteresowaniem poznałam opowiedziane 
przez Stefana i Zofię Alexandrowiczów dzieje jego życia i jego dzieła — jakimi 
niewątpliwie są blokdiagramy i mapy plastyczne.

Piotr Sroka przybliżył nam w swoim artykule: Polskie Towarzystwo Ta
trzańskie na Ziemi Kłodzkiej 1947-1950. Jest to fragment tego, co sami, jako 
PTT, poszukujemy — historii PTT na Ziemiach Odzyskanych przed 1950 ro
kiem.

Nagroda literacka im. Władysława Krygowskiego za rok 2008 przypadła 
poetce Marii Kalocie-Szymańskiej.

Szkoda, że „Wierchy” wychodzą z dwuletnim poślizgiem, bo pieczołowi
cie i wszechstronnie zebrana Kronika dotyczy wydarzeń sprzed trzech lat.

Barbara Morawska-Nowak

„Wierchy”. Rocznik poświęcony górom. Organ Komisji Turystyki Górskiej 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Rok 
siedemdziesiąty czwarty 2008 (ogólnego zbioru „Pamiętnika TT” i „Wierchów” 
tom 113). Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2010, ss. 296.
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Z KRONIKI ŻAŁOBNEJ 2010

J ózef N iw eliń ski

■
 21 maja 2010 roku na Cmentarzu Rakowickim

w Krakowie pożegnaliśmy najstarszego obecnie człon
ka Oddziału Krakowskiego PTT profesora Józefa Ni- 
welińskiego. Zmarł 16 maja w 90-tym roku życia, do 
końca zaangażowany w sprawy społeczne. Urodził się 
w Zakopanem jako syn profesora Szkoły Przemysłu 
Drzewnego (obecnie Zespół Szkół Plastycznych im. 
Antoniego Kenara) 25 listopada 1920 roku. Gdy miał 
kilka lat, rodzina jego przeniosła się do Nowego Sącza, 
a następnie do Krakowa, gdzie ukończył III Państwo

we Gimnazjum i Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego. Odbył służbę wojskową 
i w 1938 roku rozpoczął studia przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim.

We wrześniu 1939 roku znalazł się we Lwowie, skąd udało mu się po
wrócić do Krakowa. W czasie okupacji pracował jako magazynier w gazowni, 
potem jako urzędnik na kolei. Równocześnie współpracował z konspiracją i brał 
udział w tajnym nauczaniu ucząc języka angielskiego.

Po wojnie kontynuował studia w zakresie farmacji i na biologii jako 
drugim fakultecie. Równocześnie od 1948 pracował jako starszy asystent 
w Katedrze Biologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego UJ, gdzie obronił pracę 
doktorskąnapisanąpodkierunkiemprofesoraStanisławaSkowrona.W1952otrzy- 
mał etat adiunkta w PAN, a w 1958 wyjechał do Londynu na stypendium Rocke
fellera. Od 1965 roku, aż do przejścia na emeryturę w 1991 roku, kierował Zakła
dem Cytobiologii i Histochemii na Wydziale Farmacji CMUJ. W 1974 otrzymał 
w Belwederze tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego.

Był pionierem nowoczesnej histochemii enzymów, współzałożycielem 
i redaktorem naczelnym w latach 1961-1976 „Folia Histochemica et Cytoche- 
mica” (obecnie „Folia Histochemica et Cytobiologica”), kwartalnika naukowego
0 światowym zasięgu i randze, organie Polskiego Towarzystwa Histochemików
1 Cytochemików; był także szereg lat prezesem oddziału krakowskiego tegoż
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Towarzystwa. Opublikował ok. 170 prac naukowych, głównie z zakresu zoolo
gii eksperymentalnej i endokrynologii doświadczalnej.

Działał w wielu innych towarzystwach naukowych i organizacjach spo
łecznych np. w Polskim Klubie Ekologicznym. To on wskazał pierwszy na 
szkodliwość fluoru dla ludzi i przyrody, co doprowadziło w rezultacie do za
mknięcia huty aluminium w Skawinie. Przez szereg lat był prezesem Koła Wy
chowanków UJ.

Prof. Niweliński był wielkim miłośnikiem Tatr, urodzony w Zakopanem 
od wczesnej młodości wędrował po Tatrach, a po wojnie prowadził w nie swoje 
dzieci. Należał do PTT przed 1950 rokiem i był bardzo przywiązany do tradycji 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Na wieść o reaktywowaniu PTT wstąpił 
w 1990 roku do Oddziału PTT w Krakowie i chętnie uczestniczył w życiu oddzia
łu. Wziął udział w spotkaniu z okazji 25 rocznicy reaktywowania PTT; z wielką 
pasją mówił o dawnym i obecnym PTT. Rozmawiając z Profesorem wyczuwało 
się zawsze jego wielkie zaangażowanie i zatroskanie o sprawy publiczne i dobro 
Ojczyzny. Tą pasją zarażał innych, był wspaniałym wykładowcą i wychowawcą 
młodzieży akademickiej. Wielka szkoda, kiedy odchodzą tacy wspaniali ludzie...

Barbara Morawska-Nowak

Z o fia  J a r c z e w sk a -F lo rys

2 czerwca 2010 roku po ciężkiej, krótkiej chorobie 
opuściła nas przedwcześnie Zofia Jarczewska-Florys. 
Urodziła się w 1979 roku w Gliwicach i tam ukończyła 
I LO im. Edwarda Dembowskiego. Na Uniwersyte
cie Jagiellońskim ukończyła studia z zakresu socjologii 
i kulturoznawstwa ze specjalnością rosjanoznawstwo. 
Podyplomowo studiowała marketing. Była harcerką, w 
czasie studiów należała do Krakowskiego Harcerskiego 

Kręgu Akademickiego „Diablak”, gdzie poznała swego męża. Pochłonięta pasją 
poznawania nowych ludzi i miejsc od czasów szkolnych lubiła podróże. Kochała 
góry. Zdobyła Elbrus, Kazbek, Mont Blanc; odwiedziła Ural, Ałtaj, wiele rejonów 
Karpat. Swą pasją dzieliła się z innymi jako przewodniczka beskidzka, tatrzań
ska i pilot wycieczek. Pomagała przy organizacji i przeprowadzaniu „Konkursów 
Wiedzy o Górach Polski” ostrowieckiego oddziału PTT, którego byłą członkinią. 
W październiku 2009 roku, w swe 30. urodziny wyszła za mąż za Macieja Flo- 
rysa, ślub odbył się w kościele na Wiktorówkach. Otwarta, bezpośrednia, za
wsze gotowa do pomocy innym i chętna do organizowania ciekawych wyjazdów 
i wypraw, wspaniała dziewczyna. Zosia spoczęła na Cmentarzu Salwatorskim 
w Krakowie 12. czerwca. W ostatniej ziemskiej drodze towarzyszyły Jej rzesze 
znajomych, przyjaciół i kolegów.

K rzysz to fF lorys
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W incenty G a l ic a

21 maja 2010 r. zmarł w wieku 94 lat dr Win
centy Galica, działacz konspiracji antyhitlerowskiej, 
kurier, więzień obozów koncentracyjnych, a po woj
nie lekarz i aktywny działacz ruchu regionalnego. 
Dr Wincenty Galica urodził się 29 października 
1916 r. w Zakopanem. Szkołę powszechną ukończył 
w Poroninie, Gimnazjum Ogólnokształcące w Za
kopanem. Walczył w kampanii wrzes'niowej 1939 
roku, był ranny, więziony przez armię sowiecką i nie
miecką, czterokrotnie uciekał z niewoli. Od stycznia

1940 do sierpnia 1941 działał w ruchu oporu, głównie na terenie Poronina 
i Zakopanego, przy organizowaniu przerzutów ludzi przez Tatry na Węgry, m.in. 
w przerzucaniu przez Zakopane do Budapesztu lotników angielskich, wykupio
nych z niemieckich obozów jenieckich oraz jako łącznik dla kurierów tatrzań
skich, sam też wielokrotnie przeprowadzał kurierów przez Tatry. 11 sierpnia
1941 r. w Poroninie został aresztowany przez gestapo. Więziony i torturowany 
w zakopiańskim „Pałace”, później w więzieniu w Tarnowie, do końca wojny był 
w obozach koncentracyjnych (Auschwitz, Mauthausen-Gusen, Sachsenhausen). 
3 maja 1945 r. został wyzwolony w okolicy Schwerina przez żołnierzy kanadyj
skich. Wrócił do Polski w roku 1946.

W latach 1946—1952 studiował medycynę na UJ i AM w Krakowie. 
Pracował jako lekarz (internista i radiolog), początkowo trzy lata w Instytu
cie Onkologii w Krakowie, a następnie w Zakopanem kolejno w pogotowiu 
ratunkowym, w pracowni radiologicznej w Przychodni Obwodowej, a wresz
cie w szpitalu. Działał w Związku Inwalidów Wojennych i Tatrzańskim Klubie 
Inteligencji Katolickiej. Przede wszystkim był wybitny działaczem, inicjatorem 
i współautorem deklaracji ideowej Związku Podhalan, którego był wicepreze
sem przez kilka kadencji, a w latach 1973—1976 -  prezesem. Pisywał na tematy 
podhalańskie i tatrzańskie w „Podhalance”, „Tatrzańskim Orle” i „Tygodniku 
Podhalańskim”. Był inicjatorem wielu cennych akcji patriotycznych, takich jak 
sprowadzenie prochów gen. Andrzeja Galicy, swego stryja, do Kwatery Legio
nistów w Zakopanem, wdowy po gen. Władysławie Sikorskim czy Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera na Pęksów Brzyzek. W 1870 r. wraz z red. Jerzym Waldor- 
fem załatwił wykupienie willi „Atma” w Zakopanem celem utworzenia w niej 
Muzeum Karola Szymanowskiego. Przyczynił się do powstania Podhalańskiego 
Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Był założycielem i prezesem 
Stowarzyszenia Muzeum Walki i Męczeństwa Pałace w Zakopanem. Ks. prof. 
Józef Tischner opisał go w swoim dziele „Filozofia po góralsku” jako Hipokra- 
tesa. Był dobrym mężem i ojcem, wychował dwie córki, które także wybrały 
zawód lekarski.
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W uznaniu zasług otrzymał wiele odznaczeń, m.in.: Krzyż Walecznych, 
Krzyż Armii Krajowej, Medal Zwycięstwa i Wolności, Złoty Krzyż Zasługi, Od
znakę „Za Zasługi dla Zakopanego”, Odznakę „Za Zasługi dla Województwa 
Nowosądeckiego”, Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, Złote Odznaki 
za Zasługi dla Związku Podhalan w Polsce i USA, tytuł Honorowego Członka 
Związku Podhalan i Nagrodę Burmistrza Miasta Zakopane. Na uroczystej sesji 
Rady Miasta, 27 października 2008 roku została Mu nadana godność Honoro
wego Obywatela Miasta Zakopane.

Mimo deszczowej pogody Zakopane i Podhale tłumnie żegnało 29 maja 
Wincentego Galicę. Przypadkowo uczestniczyłam w mszy pogrzebowej odpra
wionej przez biskupa Józefa Guzdka w koncelebrze z kapelanami Związku Pod
halan. W kościele wypełnionym po brzegi góralami w strojach regionalnych 
wygłoszono sześć przemówień, większość w gwarze góralskiej. Przemówienia 
te, atmosfera panująca w kościele, wielość pocztów sztandarowych i ogromny 
kondukt, jaki utworzył się po wyniesieniu z kościoła trumny i skierował na 
Nowy Cmentarz przy ul. Nowotarskiej z banderią na koniach i orkiestrą góral
ską uświadomiły mi, jak wielką dla tutejszej społeczności postacią był dr Win
centy Galica.

Barbara Morawska-Nowak
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Rocznice 2010
Andrusikiewicz Jan Kanty (1815-1850) -  160. rocznica śmierci nauczyciela i organi
sty z Chochołowa, organizatora i przywódcy powstania chochołowskiego 
Bachleda Klemens (1849 -  1910) -  100. rocznica śmierci sławnego przewodnika, 
taternika i ratownika tatrzańskiego

Bobowski Jan (1917-1970)-40. rocznica śmierci architekta, bojownika ruchu oporu, 
reprezentanta Polski w narciarstwie, wnuka Klimka Bachledy 
Chałubiński Ludwik (1 8 6 0 - 1933) -  150. rocznica urodzin inżyniera-chemika, tater
nika, syna Tytusa Chałubińskiego
Chałubiński Tytus (1820 -18 89) -  190. rocznica urodzin doktora medycyny, taterni
ka, społecznika zasłużonego dla Zakopanego

Chybiński Adolf (1880 -  1952) -  130. rocznica urodzin muzykologa, znawcy Tatr, 
działacza PTT

Dłuski Kazimierz (1885 -  1930) -  80. rocznica śmierci lekarza, działacza socjalistycz
nego i społecznika zasłużonego dla Zakopanego

Dyakowski Bohdan (1 8 6 4 -1 9 4 0 )-7 0 . rocznica śmierci przyrodnika, literata, działa
cza ochrony przyrody tatrzańskiej

Goetel Ferdynand (1890 -  1960) -  120. rocznica urodzin i 50. śmierci pisarza, tater
nika, autora kultowej książki Tatry (1953)

Gosławski Włodzimierz (1903 -1940) -  70. rocznica śmierci jednego z najwybitniej
szych taterników okresu międzywojennego, chemika z wykształcenia
Jerominówna Wanda (1890 -  1945) -  120. rocznica urodzin pianistki i jednej z naj
lepszych taterniczek przed I wojna światową

Kasprowicz Jan (1860 -  1926) -1 5 0 . rocznica urodzin wybitnego poety Młodej Pol
ski, historyka literatury, związanego z Poroninem i Zakopanem

Liberak Marian A. (1890 -  1931) -  120. rocznica urodzin zasłużonego leśnika, nad
leśniczego lasów tatrzańskich, kolekcjonera sztuki ludowej

Lityński Alfred (1880 -  1945) -  130. rocznica urodzin zoologa i hydrobiologa, bada
cza stawów tatrzańskich, kierownika stacji naukowej na Wigrach 

Mileski Witold (1904 -  1940) -  70. rocznica śmierci prawnika, działacza na polu tu
rystyki i ochrony przyrody, publicysty, znawcy gór polskich

Nowicki Maksymilian (1826 -  1890) -  120. rocznica śmierci wybitnego zoologa, 
znawcy fauny tatrzańskiej, działacza ochrony przyrody

Pawlikowski Jan Gwalbert (1860 -  1939) -  150. rocznica urodzin historyka literatury, 
założyciela Sekcji Ochrony Tatr Towarzystwa Tatrzańskiego, taternika, działacza TT i PTT
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Piotrowski Kazimierz (1890 -19 62) -1 2 0 . rocznica urodzin znanego lekarza, wybit
nego taternika, alpinisty i lotnika sportowego

Porębski Stanisław (1884 -  1960) -  50. rocznica śmierci taternika, działacza PTT, 
z zawodu handlowca

Rabowski Ferdynand (1884 -1 9 4 0 ) -  70. rocznica śmierci geologa, taternika, autora 
publikacji o tematyce tatrzańskiej

Rehman Antoni (1840-1917) -1 7 0 . rocznica urodzin botanika, geografa, podróżni
ka, autora prac o przyrodzie Tatr i Karpat

Roj Wojciech (1840 -  1924) -  170. rocznica urodzin jednego z najwybitniejszych 
przewodników tatrzańskich, cieśli budującego domy w Zakopanem w stylu witkie
wiczowskim

Roj Kozłowska Helena (Roj Rytardowa) (1900 -19 55) -1 1 0 . rocznica urodzin artyst
ki ludowej, literatki, autorki 2. powieści dla młodzieży o tematyce tatrzańskiej 

Romaniszyn Bronisław (1880-1963) -  130. rocznica urodzin śpiewaka operowego, 
wybitnego działacza na rzecz ochrony przyrody, taternika, działacza i członka hono
rowego PTT

Schiele Kazimierz 1890 -  1956) -  120. rocznica urodzin taternika, alpinisty, popula
ryzatora narciarstwa, z wykształcenia inżyniera; brata Aleksandra -  architekta, tater
nika i alpinisty, ratownika

Siedlecki Michał (1873 -  1940) -  70. rocznica śmierci zoologa, działacza na rzecz 
ochrony przyrody, taternika,

Stęczyński Bogusz Zygmunt (1814 -  1890) -  120. rocznica śmierci pisarza, poety, 
rysownika, krajoznawcy, piewcy Tatr i innych gór polskich

Szafer Władysław (1886 -  1970) -  40. rocznica śmierci wybitnego botanika, czoło
wego działacza ochrony przyrody, współinicjatora utworzenia Tatrzańskiego Parku 
Narodowego

Tylka Suleja Wojciech (1870 -1 9 1 6 ) -1 4 0 . rocznica urodzin wybitnego przewodnika 
i ratownika górskiego; członka TOPR

Wala Jędrzej młodszy (1841 -  1900) -  110. rocznica śmierci jednego z najlepszych 
przewodników, wybitnego znawcy Tatr

Wala Jędrzej starszy (1820 -  1896) -  190. rocznica urodzin słynnego przewodnika 
i myśliwego, pomocnika prof. M. Nowickiego w jego badaniach fauny tatrzańskiej

Wawrytko Krzeptowski Jakub starszy (1862 -  1950) -  60. rocznica śmierci wybitne
go przewodnika i ratownika górskiego, członka honorowego TOPR

Wiktor Jan (1 8 9 0 - 1967) -  120. rocznica urodzin pisarza, publicysty, działacza spo
łecznego, autora książek tematycznie związanych z Podtatrzem i Pieninami 

Zwoliński Stefan (1900 -  1982) -  110. rocznica księgarza, badacza jaskiń tatrzań
skich, historyka hutnictwa w Tatrach, działacza turystycznego 

Żuławski Juliusz (1 9 0 0 - 1999) -  110. rocznica urodzin pisarza, poety, tłumacza, ta
ternika i alpinisty

Oprać. S.M.
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KRONIKA PTT



PREZES NOWEJ KADENCJI PTT

Szymon Baron. Fot. Marcin Wiśniewski

Prezesem odmłodzonego Zarządu VIII kadencji został Szymon Ba
ron z Oddziału w Bielsku-Białej. Jest to najmłodszy prezes w historii PTT. 
Ma 29 lat, żonę i dwie córki. Z zawodu jest inżynierem metalurgiem. 
W  2006 r. ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako
wie. Mieszka w Buczkowicach koło Szczyrku, pracuje w Bielsku Białej. 
Zamiłowania i tradycje uprawiania turystyki górskiej wyniósł z domu ro
dzinnego. Teraz — jako aktywny działacz PTT przekazuje je innym.

Już jako uczeń szkoły podstawowej wstąpił w 1995 r. do Oddziału 
PTT w Bielsku-Białej, w 1999 r. został członkiem Zarządu Oddziału, 
a w roku 2008 -  prezesem, zastępując na tym stanowisku Jana Weigla, 
długoletniego prezesa Oddziału. Dał się poznać jako człowiek rzeczowy, 
aktywny i energiczny.

W  roku 2004 został wybrany do Zarządu Głównego PTT, a już 
w następnej kadencji został wiceprezesem Towarzystwa. Od 2007 r. za
angażował się w redagowanie i skład informatora ZG PTT „Co słychać? 
Na poprzednim Zjeździe Delegatów PTT został wyróżniony „Złotą Od
znakę PTT z kosówką”, na obecnym otrzymał państwowe odznaczenie 
„Za zasługi dla turystyki”. Jako prezes zamierza uaktywnić działalność  
Zarządu Głównego, realizując jednoczes'nie jak najsprawniej statutowe 
zadania naszej organizacji.
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VIII Zjazd Delegatów 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

W dniach 13-14 listopada 2010 roku w budynku dydaktyczno-muzealnym Ta
trzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem (już po raz czwarty w tym miej
scu) odbył się VIII Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Zjazd rozpoczął się w drugim terminie, o 9.30 wprowadzeniem — po raz 
pierwszy — pocztu sztandarowego; służbę tę spełnili koledzy z Oddziału PTT 
w Dęblinie. Dorobienie się własnego sztandaru, ufundowanego przez prezesa 
Włodzimierza Janusika z żoną, to jeden z sukcesów mijającej kadencji.

Zjazd otworzył ustępujący prezes Włodzimierz Janusik, witając serdecznie 
przybyłych gości i delegatów. Przekazał prowadzenie obrad wiceprezesowi To
maszowi Kwiatkowskiemu, którego zastępcą został Nikodem Frodyma, a proto
kołowały Barbara Morawska-Nowak i Barbara Rapalska.

Gości nie było wielu, tym bardziej ucieszyło nas przybycie Michała Szwey- 
cera z Kancelarii Prezydenta RP, który odczytał list Bronisława Komorowskiego 
do Zjazdu.

Pan Szweycer wyświadczył nam od ręki 
przysługę -  wręczył odznaczenia resortowe 
„Zasłużony dla Turystyki”, które odebrali:
Szymon Baron (O/Bielsko-Biała), Teresa Frą
czek (O/Nowy Sącz), Nikodem Frodyma (O/
Kraków), Jan Krajewski (O/Nowy Sącz), To
masz Kwiatkowski (O/Radom), Janina Miko
łajczyk (O/Łódź), Józef Orlita (O/Nowy Sącz),
Krzysztof Pietruszewski (O/Łódź) i Tadeusz 
Pogwizd (O/Nowy Sącz).

Starosta tatrzański Andrzej Gąsienica- 
Makowski, w swoim przemówieniu podkreślił 
związki Towarzystwa z Zakopanem i Tatrami.
Następnie głos zabrali Józef Michlik „Baca” Starosta tatrzański 

Andrzej Gąsienica-Makowski
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z Mładej Hory i prezes Polskiego Towarzystwa Sudeckiego Stanisław Artur 
Desławski, który w swym wystąpieniu podkreślił zasługi tzw. oddziałów za
chodnich PTT w reaktywowaniu i pierwszych latach działalności Towarzystwa. 
Gościem Zjazdu był także dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej 
PTTK Jerzy Kapłon.

Odczytano jeszcze listy, które nadesłali na Zjazd prof. Leszek Zasztowt, 
dyrektor Instytutu Historii Nauki PAN, Wojewoda Małopolski Marek Nawara 
i członek honorowy PTT Wincenty Cieślewicz.

Minutą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy odeszli w minionej kaden
cji. Byli to:

Zdzisław Dziędzielewicz-Kirkin (Gliwice); Ryszard Kaczorowski, Stani
sław Siwek-Krajna (Poznań) -  członkowie honorowi PTT; Bogdan Krauze, Ta
deusz Marek, Irma Paszkiewicz-Pączkiewicz (O/Bielsko-Biała); Arkadiusz Wę
grzynowski (O/Chrzanów); Zygmunt Styś (b. O/Gliwice); Aleksandra Bernisz 
(O/Jaworzno); Jerzy Hemzaczek, Andrzej Jankowski, Mira Jaworczakowa, Stefa
nia Kulczycka, Józef Niweliński, Kazimierz Wnętrzycki (O/Kraków); Władysław 
Kowalczyk (O/Nowy Sącz); Stanisław Gerega (O/Opole); Zofia Jarczewska-Florys 
(O/Ostrowiec-Świętokrzyski); Włodzimierz Fieske (O/Poznań); Stanisław Krok, 
Tomasz Mazur (b. O/Akademicki, Radom); Mariusz Machura (O/Sosnowiec Te
resa Pełech-Chmura (b. O/Wrocław) i Józef Maciata (b. O/Zakopane).

Po wyborze komisji zjazdowych i przyjęciu protokołu z poprzedniego 
Zjazdu realizowano dalsze punkty programu.

Zjazd przyjął przez aklamację uchwałę o przyznaniu godności członka 
honorowego sześciu osobom, których sylwetki przedstawione są w tym „Pamięt
niku PTT”: Leszkowi Cichemu, Krzysztofowi Wielickiemu, Piotrowi Pustel
nikowi — zasłużonym himalaistom oraz Kazimierzowi Opyrchałowi, Józefowi 
Kwiatkowskiemu i Stanisławowi Czubernatowi.

Złotą Odznakę PTT z Kosówką, będącą naszym wewnętrznym wyróż
nieniem za zasługi dla Towarzystwa lub dla gór (ustanowionym na IV Zjeździe 
PTT w 1998 r.) przyznano 28 osobom.

Są nimi: Janusz Kwiatkowski, Stanisław Misztal, Alojzy Szupina (O/Biel
sko-Biała), Ryszard Pawłowski (O/Chrzanów), Jerzy Cieślawski, Barbara Rapalska 
(O/Jaworzno), Paweł Rumian (O/Kraków), Dariusz Dyląg, Damian Gil (zgłoszeni 
przez O/Kraków), Ewa Kowalska (zgłoszona przez O/Łódź), Tomasz Kosut, Adam 
Sulikowski (O/Łódź), Irena Maria Wagner (Łódź O/Karpacki), Joanna Dryla-Bo- 
gucka, Wojciech Lippa, Łukasz Musiał, Marta Treitt (O/Nowy Sącz), Jan Sachnik 
(O/Opole), Grzegorz Rachlewicz, Zbigniew Zwoliński (O/Poznań), Beata Serwa- 
towicz, Barbara Steć, Janusz Wieczorek, Stanisław Wojtowicz (O/Radom) oraz na 
wniosek ZG PTT zasłużeni w organizacji Roku Chałubińskiego: Barbara Petrozo- 
lin-Skowrońska, prof. Zbigniew Wójcik i prof. Leszek Zasztowt.
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Krzysztof Wielicki otrzymał dyplom Członka Honorowego.
Po lewej: Nikodem Frodyma, po prawej Jan Weigel. Fot. Janusz Machulik

Jan Rumian (O/Kraków) otrzymał dyplom z informacją o przyznaniu mu 
godności „członka wspierającego PTT w roku 2009” -  przyznany przez Walne 
Zebranie Oddziału w Krakowie w czerwcu br. za przeprowadzenie przez jego 
firmę remontu lokalu PTT przy ul. Traugutta.

Rozdane delegatom sprawozdanie merytoryczne (powielone w książeczce 
formatu A-5) omówił ustępujący prezes Włodzimierz Janusik (opublikowane 
oddzielnie).

Obszerne sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej prze
wodniczący Jerzy Gałda. Komisja przeprowadziła dwukrotnie kontrolę Zarządu 
Głównego: 23.01.2009 i 23.09.2010. Z 39 wniosków zgłoszonych na VII Zjeź- 
dzie PTT, zrealizowano w pełni 10. Działalność finansowa była prowadzona 
prawidłowo i kadencja kończy się dodatnimi saldami: 7.495,42 zł na koncie 
głównym i 10.166,70 zł na koncie 1%. Bolączką były, jak zwykle, zaległości 
w płatności odpisów od składek przez oddziały Dęblin, Kraków, Mielec, 
Ostrzeszów, Poznań, OA Radom, Sosnowiec i Warszawa. Stale są duże rozbież
ności między liczbą członków podawanych w sprawozdaniach do „Pamiętnika 
PTT”, a faktyczną liczbą opłacających składki. GKR wnioskuje, aby nowy Za
rząd Główny zdyscyplinował zalegające ze składkami Oddziały. GKR wyraziła 
uznanie dla prezesa Janusika, skarbnika Ludwika Rogowskiego oraz Komitetu 
Organizacyjnego Obchodów Roku Doktora Chałubińskiego pod przewodni
ctwem Barbary Morawskiej-Nowak i Janusza Eksnera. GKR podziękowała tak
że sekretarzowi PTT Nikodemowi Frodymie za duży wkład pracy związany 
z pozyskaniem dla PTT lokalu i przeprowadzonym jego remontem. Główna
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Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu 
Zarządowi Głównemu.

Do Głównego Sądu Koleżeńskiego nie wpłynęły w tej kadencji żadne 
sprawy.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie: przewodnicząca Agata Pod
górska (O/Łódź), członkowie Barbara Kania (O/Bielsko-Biała) i Maciej Woź
niak (O/Nowy Sącz) stwierdziła, że na 127 zgłoszonych delegatów, w Zjeździe 
bierze udział 117. Obrady Zjazdu są prawomocne

Po dyskusji i przyjęciu sprawozdania przegłosowano udzielenie absoluto
rium dla ustępującego Zarządu. Za uchwałą głosowało 107 delegatów, 4 osoby 
wstrzymały się od głosu.

WYBORY PREZESA PTT
Dotychczasowy prezes Włodzimierz Janusik z Łodzi zaznaczył, że nie zamierza 
kandydować i zgłosił na prezesa Janinę Mikołajczyk z Łodzi. Uważa, że ma 
ona predyspozycje do bycia prezesem, a jej energia i zapał są ogólnie znane. 
Jan Weigel (O/Bielsko-Biała) zgłosił kandydaturę dotychczasowego wiceprezesa 
Szymona Barona. Zbigniew Smajdor (O/Nowy Sącz) zgłosił Wojciecha Szarotę, 
który nie zgodził się kandydować.

Pozostali wyrazili zgodę i jednomyślnie zamknięto listę. Kandydatów po
proszono o przedstawienie wizji ich prezesury.

Janina Mikołajczyk powiedziała: „Jako prezes PTT chcę kontynuować 
kierunki działania ustępującego zarządu, zacieśniać bieżącą współpracę z zarzą
dami oddziałów, rozwijać pracę z młodzieżą i zachęcać młodych do wstępowa
nia w nasze szeregi. Chce podtrzymywać poprawne relacje z gminą zakopiań
ską, z TPN, a nawet z PTTK. Chcę łączyć wszystkich członków, a nie dzielić. 
W sprawach finansowych chciałabym doprowadzić do realizacji choćby jednego 
wniosku o dotację z unii europejskiej. Nadal chcę organizować wycieczki, nadal 
będę chodzić po górach kontynuując zdobywanie korony Europy, bo przecież 
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie jest organizacją turystyczną i turystyka winna 
być priorytetem, naturalnie w zgodzie z szeroko pojętą ochroną przyrody.

Szymon Baron stwierdził, że zamierza kontynuować kontakty z oddzia
łami, aby zintegrować Towarzystwo oraz wyprostować wszystkie sprawy formal
ne. Członkostwo PTT winno dawać jakieś profity członkom, do których ma 
upoważniać nasza legitymacja. Działania takie rozpoczął już na terenie oddziału 
Bielsko-Biała. Chciałby także zaktywizować przewodnictwo w PTT.

Przystąpiono do wyboru prezesa Zarządu Głównego PTT.
Przeprowadzono tajne głosowanie, w którym wzięło udział 106 delegatów. 

Po obliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że Szymon Baron uzyskał 
59 głosów i został wybrany nowym prezesem PTT, a Janina Mikołajczyk 
-  43 głosy.
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Po ogłoszeniu wyników wyboru na prezesa i owacji pod jego adresem 
zamknięto obrady pierwszego dnia Zjazdu.

WYBORY POZOSTAŁYCH WŁADZ PTT
Do Zarządu Głównego nowy prezes Szymon Baron zaproponował 16 osób, 
z którymi chciałby współpracować. 4 zostały zgłoszone z sali. Wobec tego, że 
ustalono wybór 20. członków Zarządu Głównego głosowano jawnie na całą 
listę en bloc.

W skład Zarządu Głównego weszli i po ukonstytuowaniu się objęli odpo
wiednie funkcje koledzy:

Wiceprezesi: Nikodem Frodyma (Kraków), Tomasz Kwiatkowski (Ra
dom), Wojciech Szarota (Nowy Sącz)

Sekretarz: Jerzy Zieliński (Tarnów)
Skarbnik'. Joanna Król (Nowy Sącz)
Członkowie Prezydium-. Joanna Dryla-Bogucka (Nowy Sącz), Włodzi

mierz Janusik (Łódź), Janina Mikołajczyk (Łódź), Janusz Machulik (O/Bielsko- 
Biała), Barbara Morawska-Nowak (Kraków)

Pozostali członkowie: Stanisław Czubernat (Poznań, TPN), Antoni Leon 
Dawidowicz (Kraków), Janusz Eksner (Radom), Jerzy Piotr Krakowski (Mie
lec), Mateusz Kurek (Opole), Józef Kwiatkowski (Radom), Remigiusz Lichota 
(Chrzanów), Jan Nogaś (Bielsko-Biała), Janusz Smolka (Radom), Aleksander 
Stybel (Nowy Sącz K/Tarnobrzeg). W taki sam sposób dokonano wyboru 
Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
Główna Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie:
Przewodniczący. Barbara Rapalska (Jaworzno)
Zastępcy Przewodniczącego: Zbigniew Zawiła (Sosnowiec), Antonina Sebesta 
(Kraków)
Sekretarz: Stanisław Wojtowicz (Radom)
Członkowie-. Józef Haduch (Charzanów), Ewa Kuziemska (Łódź O/Karpacki), 
Grażyna Piotrowska-Gerlich (Jaworzno)

Główny Sąd Koleżeński utworzyli:
Przewodniczący. Tomasz Gawlik (Ostrowiec Świętokrzyski)
Zastępca Przewodniczącego: Alicja Nabzdyk-Kaczmarek (Opole)
Sekretarz: Grażyna Hermanowicz (Radom)
Członkowie: Grażyna Franaszczuk (Mielec), Jan Krajewski (Nowy Sącz), Krzysz
tof Pietruszewski (Łódź), Marcin Ryś (Chrzanów)

UCHWAŁA W  SPRAWIE ZMIAN W  STATUCIE
Komisja Statutowa przedstawiła propozycje zmian w ostatnio obowiązującym 
statucie z roku 2005. Omówił je przewodniczący komisji Antoni Leon Dawido-
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wicz. Większość zmian dotyczy lepszego sprecyzowania celów i środków działa
nia Towarzystwa, reszta ma charakter porządkowy.

Poddano pod głosowanie uchwałę o wprowadzenie następujących popra
wek do statutu:

Poprawka I. Na końcu § 1 dopisuje się zdanie o treści „PTT posiada 
status organizacji pożytku publicznego”

Poprawka II. W § 4 po słowach „na terenie Rzeczypospolitej Polskiej” 
dopisuje się: ,„ państw Unii Europejskiej i poza ich granicami”.

Poprawka III. Paragraf. 5 otrzymuje brzmienie: „PTT może być człon
kiem stowarzyszeń krajowych, jak też nawiązywać współpracę z międzynarodo
wymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania”;

Poprawka IV. W § 6. na końcu dopisuje się zdanie „Zarząd Główny 
może ustanowić inne symbole PTT”

Poprawka V. W § 7 pkt. 1 słowo „wychowanie” zastępuje się słowem 
„wychowywanie”; W pkt. 2 słowo „wykorzystanie” zastępuje się słowem „wy
korzystywanie”;

Poprawka VI. W § 7 pkt. 5 usuwa się zwrot „i swojszczyźnie”;
Poprawka VII. W paragrafie 7 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „tworzenie 

i praktyczne rozwijanie modelu turystyki, szczególnie górskiej, jako formy 
czynnego wypoczynku i racjonalnego kontaktu z przyrodą, promowanie 
zdrowego trybu życia i profilaktyki uzależnień, kultury fizycznej i turysty
ki, a nadto kultury i tradycji narodowych”.

Poprawka VIII. W § 8 po punkcie 4 dodaje się następujące punkty:
„5. organizuje i prowadzi wycieczki turystyczne i wyprawy górskie 

przede wszystkim dla członków PTT i społeczności lokalnej
6. przeciwdziała szkodliwym wpływom zmasowanego ruchu tury

stycznego”
wraz z renumeracją dalszych punktów.
Poprawka IX. W § 8 w dotychczasowym punkcie 9 skreśla się słowa

„i górskie”
Poprawka X. W § 8 po dotychczasowym punkcie 10 dodaje się punkt 

w brzmieniu: „organizuje konkursy wiedzy o górach przede wszystkim dla 
młodzieży”; nadając mu odpowiedni chronologicznie numer i renumerując 
dalsze punkty

Poprawka XI. W § 8 w dotychczasowym w punkcie 13 po słowach 
„Górskiej Odznaki Turystycznej PTT” dodaje się zwrot: „oraz innych odznak 
ustanowionych przez PTT”;

Poprawka XII. W dotychczasowym § 8 po ostatnim punkcie dodaje 
się punkt w brzmieniu: „nawiązuje współpracę międzynarodową z organi
zacjami, o jakich mowa w par. 5”; nadając mu odpowiedni chronologicznie 
numer
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Poprawka XIII. W dotychczasowym § 8 A w podp. 1.2. przed słowami 
„prowadzenie szkolenia” dodaje się słowo; „odpłatne”;

Poprawka XIV. W dotychczasowym § 8 A po pkt.l podp. 1.1. dodaje 
się nowy podpunkt w brzmieniu: „organizowanie i prowadzenie wycieczek 
turystycznych, jak też innych imprez odpowiadających celom statutowym” 
dokonując renumeracji dalszych podpunktów

Poprawka XV.
1. W dotychczasowym paragrafie 27 pkt. 1 skreśla się zwrot: „W skład 

Zarządu Głównego wchodzi ponadto Prezes Honorowy”-, w pkt. 2 skreśla się 
zwrot; „W skład Prezydium wchodzi ponadto Prezes Honorowy”;

2. W dotychczasowym paragrafie 41 pkt. 1 skreśla się zdanie/ „Wskład 
Zarządu Oddziału wchodzi ponadto Honorowy Prezes Oddziału”;

Poprawka XVI. W dotychczasowym paragrafie 27 w pkt. 3 słowa „lub 
jego zastępcą”zastępuje się słowami „lub jednym z wiceprezesów”.

Poprawka XVII. W dotychczasowym paragrafie 28 punkt 2 otrzymu
je brzmienie „Pod nieobecność prezesa do reprezentowania PTT na zewnątrz 
uprawniony jest jeden z wiceprezesów”.

Poprawka XVIII. W dotychczasowym paragrafie 28 skreśla się punkt 
2 i dokonuje renumeracji dalszych punktów

Poprawka XIX. W dotychczasowym paragrafie 28 dodaje się na końcu 
punkt w brzmieniu : „W razie opróżnienia stanowiska przez Prezesa PTT 
jego obowiązki przejmuje wiceprezes najstarszy wiekiem”; nadając mu od
powiedni chronologicznie numer.

Poprawka XX. W dotychczasowym paragrafie 42 pkt. 6 skreśla się 
słowo „(i kontrolowanie) ”;

Poprawka XXI. W dotychczasowym paragrafie 46 pkt. 6 słowa „Za
rząd wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza, skarbnika. zastępuje się sło
wami „Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza, skarbnika, 
a w razie potrzeby także wiceprezesa”;

Poprawka XXII. Dotychczasowe paragrafy 29 i 30 zamienia się nume
rami i kolejnością.

Poprawka XXIII. Paragraf 8A otrzymuje numer 9 i dokonuje się re
numeracji dalszych paragrafów. Numery paragrafów zmienia się odpowiednio 
w odwołaniach do nich w dotychczasowych paragrafach 31 pkt. 9, 32 pkt. 9, 43 
pkt. 6 i 7, 44 pkt. 4.

Poprawka XXIV. W dotychczasowych paragrafach 8A pkt. 1, 28 pkt. 1, 
Większość zmian dotyczyła lepszego sprecyzowania celów i środków działania 
Towarzystwa.

Poprawka XXV. 29 pkt. 2 ich numerację zastępuje się oznaczeniem pod
punktów a), b), c) itd. W dotychczasowym paragrafie 37 pkt. 2, podpunkty 
otrzymują oznaczenia kolejno a), b), c), d), e), f), g), h)
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Uchwała o zmianach w statucie została przyjęta głosami 90 delegatów, 
1 osoba wstrzymała się od głosu.

PODJĘCIE UCHWAŁ
Barbara Morawska-Nowak odczytała list intencyjny do Zjazdu i przedstawi
ła projekt uchwały „2012 Rokiem Ochrony Przyrody Polskiej” podpisanej 
przez członka honorowego PTT prof. Zbigniewa Mirka i ustępującą Komisję 
Ochrony Przyrody ZG. Uchwała ta brzmi:

„Delegaci zebrani w Zakopanem w dniach 13-14 listopada 2010 roku na 
VIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wnoszą o ustanowienie 
roku 2012 Rokiem Ochrony Przyrody Polskiej z okazji stulecia założenia pierw
szej organizacji skupiającej się na ochronie przyrody Tatr — Sekcji Ochrony Tatr 
Towarzystwa Tatrzańskiego.

Pod projektem uchwały podpisali się:
— Prof. dr hab. Zbigniew Mirek, członek honorowy PTT, przewodniczący 

Komitetu Ochrony Przyrody PAN
— Barbara Morawska-Nowak, członek honorowy PTT, członek Prezy

dium ZG PTT
— Krzysztof Florys, członek Zarządu Głównego PTT, przewodniczący 

Komisji Ochrony Przyrody ZG PTT
— Prof. dr hab. Antoni Leon Dawidowicz, członek Prezydium ZG PTT
— dr Jerzy Leszek Zalasiński, Komisja Ochrony Przyrody ZG PTT
Uchwała została przyjęta przez Zjazd przy jednym głosie sprzeciwu

i 4 wstrzymujących się.

Następnie przyjęto pozostałe wnioski do realizacji przez Zarząd Główny:
1. Zwrócić się do Poczty Polskiej o emisję kartek i znaczków z okazji Roku 

Ochrony Przyrody i IX Zjazdu PTT połączonego ze 140-lecie założenia Towa
rzystwa Tatrzańskiego (A. L. Dawidowicz).

2. Zwrócić się wspólnie z Komitetem Ochrony Przyrody PAN do Naro
dowego Banku Polskiego o wyemitowanie monety tzw. kolekcjonerskiej z wize
runkiem Jana Gwalberta Pawlikowskiego (A. L. Dawidowicz).

3. Nawiązać autentyczną współpracę z górskimi parkami narodowymi 
(A. Sebesta).

4. Organizować imprezy jednoczące środowisko PTT, np. konkursy fo
tografii tatrzańskiej wspólnie z TPN, wystawy związane z Tatrami ze zbiorów 
kolekcjonerskich członków PTT, eksponowane w TPN (S. Czubernat).

5. Organizować imprezy promujące PTT w Polsce i w środowiskach re
gionalnych — związane z wybitnymi ludźmi lub ważnymi problemami w róż
nych miejscach kraju; imprezy skierowane do społeczności lokalnych promujące 
PTT (S. Czubernat).
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6. Zorganizować w 2011 roku spotkanie z okazji XXX rocznicy reakty
wowania PTT i wydać opracowaną przez red. Stefana Maciejewskiego „Kronikę 
odrodzenia PTT” (B. Morawska-Nowak).

7. Urealnić status delegatur PTT (B. Morawska-Nowak).
8. Podjąć starania o powołanie koła lub oddziału PTT w rejonie sudeckim 

(Dolny Śląsk) (A. Nabzdyk-Kaczmarek).
9. Ustanowić odznaczenie niższe rangą niż „złota odznaka PTT z kosów

ką” dla osób zasłużonych dla PTT, lecz niekoniecznie będącym członkami na
szego Towarzystwa. (J. Sachnik).

W wolnych wnioskach Tomasz Kwiatkowski powiedział, że Towarzystwo 
powinno zająć się lepszą propagandą akcji „Wolontariat dla Tatr”. Sam może 
podjąć się dalszej koordynacji tej akcji ze strony PTT.

ZAMKNIĘCIE OBRAD ZJAZDU
Przewodniczący Zjazdu, Tomasz Kwiatkowski podziękował Stanisławowi Czu- 
bernatowi za gościnę w budynku TPN, Nikodemowi Frodymie i Włodzimie
rzowi Janusikowi za przygotowanie Zjazdu oraz komisjom zjazdowym i sekre
tariatowi zjazdu za pracę.

Na zakończenie uczestnicy obrad powstali, sztandar PTT został wypro
wadzony. Nowy Prezes PTT Szymon Baron ogłosił zamknięcie obrad VIII 
Zjazdu Delegatów PTT.
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WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:
Zjazd poprzedziła msza św. w pobliskim kościele oo bernardynów na Bystrem. 
Ze względu na wczesną porę (godz. 7.00) udział w niej nie był liczny, do tego 
nasz kapelan nie mógł być obecny.

Po zakończeniu pierwszego dnia obrad, o godz. 18.00 Stanisław Czuber- 
nat otworzył dwie wystawy towarzyszące Zjazdowi:

„Szarotka jako m otyw zdobniczy” -  ze zbiorów kolekcjonerskich Józefa Durdena

„Spojrzenie andyjskich górali” -  fotografie Włodzimierza Janusika. Fot. Marcin Wiśniewski

Obie bardzo ładnie przygotowane i ciekawe.
O godz. 19.00 rozpoczął się bardzo ciekawy multimedialny pokaz I zimo

wego wejścia na Mt. Everest, 17 lutego 1980 r., który zaprezentował nasz nowy 
członek honorowy Leszek Cichy.

W niedzielę, po zakończeniu obrad Zjazdu niektórzy delegaci odwiedzili 
groby zasłużonych członków PTT na Pęksowym Brzyzku i na cmentarzu przy 
ul. Nowotarskiej.

364



Miniona kadencja
t^oleżanki i Koledzy, Towarzysze 
Tatrzańscy! Minęły trzy lata kaden
cji Zarządu Głównego Polskiego To
warzystwa Tatrzańskiego. Przyszedł 
czas, aby zdać sprawę z naszej dzia
łalności. Chciałbym, jako ustępujący 
prezes przedstawić nasze osiągnięcia, 
ale także powiedzieć o sprawach, któ
re nie do końca zostały wykonane.

Najbardziej istotne jest to, że 
się spotkaliśmy na Zjeździe, zatem 
że istniejemy! Nie jest to zasługa 
zarządu, ale wszystkich członków 
Towarzystwa. To wasza działalność 
w oddziałach, wasze zaangażowanie 
społeczne, jak i finansowe wsparcie 
spowodowały, że możemy śmiało 
patrzeć w przyszłość. Znaleźliśmy się 
w gronie organizacji pożytku pub
licznego, co wprawdzie przyniosło 
nam niewielkie dochody, ale też sprawiło sporo kłopotów ze sprawozdawczoś
cią. Ten sam problem dotyczy wszelkiego typu dotacji, na które trzeba przygo
towywać dokumenty, podobnie jak na programy unijne.

Posiadamy stabilne finanse Towarzystwa; wkraczamy w nową kadencję z do
datnim wynikiem finansowym — bez długów i innych zobowiązań.

Na poprzednim zjeździe zachęcałem do uzyskiwania przez oddziały osobo
wości prawnej. Oddziały w Chrzanowie i w Nowym Sączu takie uprawnienia 
uzyskały. Ułatwiło to znacznie Zarządowi Głównemu sprawozdawczość. Brak 
osobowości prawnej bardzo utrudnia dostęp do środków finansowych w struk
turach lokalnych.

Włodzimierz Janusik na Kilimandżaro 
(fot. ze statywu)
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Po tylu latach mamy własny lokal, nie jesteśmy bezdomni. W lokalu mieści 
się też Oddział Krakowski i to dzięki jego członkom została odremontowana 
większa część pomieszczeń. Do remontu pozostała jeszcze łazienka.

Po wielu staraniach możemy powiesić wreszcie prezentowany na zjeździe 
szyld.

Mamy własny sztandar, który ufundowałem razem z moją małżonką. Spraw
dził się już podczas wielu uroczystości, niestety często żałobnych. Posiadamy 
własne stroje organizacyjne. Mamy odznaki i ich srebrne miniaturki, mamy 
złote odznaki z kosówką, reklamowe smycze i tarcze z kozicą. Prowadzimy regu
larną działalność wydawniczą. Systematycznie ukazywał się nasz biuletyn „Co 
słychać”. Wydaliśmy trzy roczniki „Pamiętnika PTT” i wspomnienia naszego 
nieodżałowanego prezesa Macieja Mischke. Posiadamy własną, dobrze działają
cą stronę internetową.

Ogłoszony na VII Zjeździe Rok Tytusa Chałubińskiego okazał się wielkim 
sukcesem tak organizacyjnym jak i propagandowym. Dzięki wielkiemu zaan
gażowaniu przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Barbarze Morawskiej- 
Nowak, przy współpracy z fundacją „Pokolenia Pokoleniom” pod przewodni
ctwem Barbary Czechmeszyńskiej-Skowron i osobistym udziałem pani Barbary 
Petrozolin Skowrońskiej — osiągnęliśmy satysfakcjonujący sukces. Dzięki ob
chodom Roku Chałubińskiego było nas widać i słychać w całej niemal Polsce.

Wszystkie te działania sprawiły, że nasza organizacja wyszła z cienia, stała się 
widoczna i zaczęła odpowiadać organizacyjnie ogólnie przyjętym wzorcom.

Po zakończeniu spraw sądowych, nawiązaliśmy, poprawne stosunki z PTTK. 
Nie jest to jeszcze miłość, ale coraz częściej dochodziło do wspólnych spotkań.

Mamy dobre układy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, czego dowodem 
jest miejsce naszego Zjazdu i wspólnie organizowane wystawy. Dziękuję tu za 
przychylność dyrektorowi TPN Pawłowi Skawińskiemu, jak i wicedyrektorowi, 
członkowi ZG PTT Stanisławowi Czubernatowi. Popieraliśmy akcję wolonta
riatu dla Tatr, ale myślę, że na tym polu mamy jeszcze wiele do zrobienia.

Posiadamy dobre stosunki z władzami Zakopanego, a Urząd Miasta Zako
pane dofinansowuje „Pamiętnik PTT”.

Prowadzimy współpracę z organizacjami ochroniarskimi i proekologiczny
mi, pamiętając cały czas, że PTT jest organizacją turystyczną i ma własny pro
gram zadań statutowych, w tym ochrony przyrody.

Mamy 19 oddziałów i kilka kół. Powstał nowy oddział w Tarnowie. Nie
stety, musieliśmy rozwiązać oddziały w Zakopanem, Jarosławiu i akademicki 
w Radomiu ze względu na brak jakiejkolwiek ich działalności. Rozwiązanie tych 
oddziałów uważam za porażkę ZG PTT. Myślę, że ich reaktywacja będzie celem 
nowych władz.

Nie udało się też uaktywnić pod względem turystycznym członków zarządu. 
Próba wprowadzenie dwudniowych obrad połączonych z wycieczką górską nie
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powiodła się. Również udział członków zarządu w górskich imprezach organi
zowanych przez oddziały nie był znaczący. Osobiście starałem się nie opuszczać 
takich znaczących imprez, jak zimowe wejścia na Babią Górę, Drogę Krzyżową 
na Mogielicę, spotkanie w Bieszczadach, czy zimowe biegi narciarskie.

Nie udało się wprowadzić ogólnodostępnego ubezpieczenia, co ma znaczenie 
w związku z dużą ilością wypadków, jak i z obecnymi wymogami prawnymi. 
Trzeba nad tym dalej pracować.

Kontakty członków zarządu z oddziałami poprawiły się znacznie ale i tutaj 
jest jeszcze wiele do zrobienia. Dziękuję tym wszystkim, którzy wizytowali od
działy.

Nie udało się na większą skalę nawiązać kontaktów z turystycznymi orga
nizacjami na Słowacji, co przy próbach zmian w ekostrukturze Tatr po drugiej 
stronie granicy, ma wielkie znaczenie nie tylko dla nas, ale i dla następnych 
pokoleń.

Wszyscy członkowie ZG starali się, w miarę swych możliwości i posiada
nego czasu, wywiązywać się ze swych obowiązków. Chciałbym podziękować 
sekretarzowi Nikodemie Frodymie za wielki trud, jaki włożył w prawidłowe 
funkcjonowanie Zarządu Głównego. Kontakty Nikodema z władzami i in
stytucjami Krakowa, jego wkład w otrzymanie naszego lokalu, w jego remont 
i jakże trudne sprawy lokalowe okazały się bezcenne.

Dziękuję skarbnikowi Ludwikowi Rogowskiemu. Bez jego fachowej i nie
zwykle sumiennej pracy, nie moglibyśmy sprostać zadaniom finansowym, jakie 
stawiły nam ustawy o stowarzyszeniach i pożytku publicznego. A trzeba powie
dzieć, że wymagania w tym względzie są coraz większe i nie ma znaczenia, czy 
obrót wynosi 1000 złotych czy milion! Sprawozdawczość pozostaje taka sama. 
Przy okazji dziękuję wszystkim ofiarodawcom za ich 1% darowizn na rzecz
PTT

Dziękuję wiceprezesowi Szymonowi Baronowi za wielką pomoc w przygo
towywaniu wniosków o dotacje finansowe, pomoc w sprawozdaniach rocznych 
i olbrzymie zaangażowanie w bieżące sprawy PTT. To dzięki niemu i dokoopto
wanemu do ZG Jurkowi Zielińskiemu działa nasza strona internetowa. To oni 
doprowadzili do końca tak trudne sprawy związane z internetem.

Dziękuję Ci Szymonie za pomoc Basi Morawskiej w redagowaniu naszego 
miesięcznika „Co słychać ?”. Tobie Basiu za redakcję naszych wydawnictw ze 
sztandarową pozycją „Pamiętnikiem PTT”. To dzięki Twoim nieprzespanym 
często nocom mogliśmy wydawać regularne nasze pisma.

Dziękuję redaktorowi naczelnemu Stefanowi Maciejewskiemu za postawie
nie przed wydawnictwem nowych zadań. To Ty tę nową jakość z takim zapa
łem wprowadziłeś w życie. Dziękuję wiceprezesom Tomkowi Kwiatkowskiemu 
i Jurkowi Krakowskiemu. Tomkowi za pomoc w organizowaniu obchodów
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Roku Tytusa Chałubińskiego i za spokojne i rozważne podejs'cie do spraw or- 
ganizacyjno-prawnych poruszanych na naszych zebraniach. Jurkowi za wkład 
pracy w organizowaniu spotkań turystycznych. Twoja radość życia wspaniale 
promieniowała na nas wszystkich.

Dziękuję Antoniemu Dawidowiczowi za olbrzymią pracę, jaką wykonał 
przygotowując zmiany w statucie PTT Twoja wiedza w sprawach formalno
prawnych była niezastąpiona. W pracach komisji statutowo prawnej pomagali 
mu Janusz Eksner i Jan Weigel — za co i im należą się wielkie podziękowania.

Dziękuję Krzysztofowi Florysowi za fachowe prowadzenie Komisji ds. 
Ochrony Przyrody, żałując jednocześnie, że jego wiedza nie mogła być często 
wykorzystana ze względu na rzadkie kontakty osobiste.

Dziękuję Waldemarowi Skórnickiemu za pracę w Komisji ds. Górskiej Od
znaki Turystycznej.

Dziękuję Józefowi Kwiatkowskiemu i Maciejowi Zarembie za wkład pracy, 
jaki włożyli nad przedstawieniem naszych wieloletnich i zasłużonych członków 
do odznaczeń państwowych, resortowych i naszych organizacyjnych.

Dziękuję Wam wszystkim i zachęcam do dalszej pracy na rzecz Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego, dla naszego wspólnego dobra i dla dobra naszych 
ukochanych Tatr.

Wasz kończący kadencję prezes
Włodzimierz Janusik  

Zakopane, 13 listopad 2010

Szymon Baron (obecny prezes PTT) i Włodzimierz Janusik (jego poprzednik). 
Fot. Tomasz Węgrzyn
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Nowy Zarząd Główny PTT, pamiątkowe zdjęcie po zamknięciu obrad, 14 listopada 2010.
Fot. M. Wiśniewski



Wycieczka Oddziału PTT w Chrzanowie na Magurce Wilkowickiej, 2 maja 2010.
Fot. Jan Poręba



NOWI CZŁONKOWIE 
HONOROWI

Ludzie gór na ogół dobrze znają działalność wyso
kogórską i osiągnięcia w światowym himalaizmie, 
jak i zasługi popularyzatorskie zimowego himala
izmu Polaków — zapoczątkowanego przez Leszka 
Cichego wspólnie z Krzysztofem Wielickim 30 lat 
temu, pierwszym w historii zimowym wejściem na 
Mount Everest w dniu 17 lutego 1980 roku pod kie
rownictwem śp. Andrzeja Zawady.

Będzie to zatem laudacja sukcesu sportowej 
aktywności Leszka Cichego, himalaisty -  lodowego 
wojownika i jego ciągle twórczego, operatywnego 

działania, którego m.in. pokłosiem w XXI wieku jest chęć powrotu polskich 
wspinaczy na pozycję liderów w zimowym himalaizmie. Będzie też ta laudacja 
wyrazem szacunku i podziwu dla tego, co Leszek zrobił dla rozsławienia Polski 
na arenie międzynarodowych sportowych osiągnięć w Himalajach.

Leszek Roman Cichy urodził się 14 listopada 1951 roku w Pruszkowie. 
Z wykształcenia jest inżynierem geodetą, od roku 1977 był pracownikiem na
ukowym Politechniki Warszawskiej, a po 1989, został maklerem i finansistą, 
obecnie zaś jest przedsiębiorcą.

Wspina się od 1969 roku, dużo w sezonach zimowych: na przykład 
w Tatrach na Małym Kieżmarskim Szczycie, w Alpach, lewym Filarem Freney 
na Mont Blanc, wejście drogą Bonattiego na Gran Capucin, czy północną ścianą 
Matterhornu. W następnych latach były wyjazdy w Karakorum i w Himalaje:

• w 1974 r. — pierwsze wejście na Shispare (7611 m),
• w 1975 r. — trzecie wejście na Gaszerbrum II (8035 m), ówczesny polski 

rekord wysokości, z Januszem Onyszkiewiczem i Krzysztofem Zdzito- 
wieckim nową drogą północno-zachodnią ścianą,

LESZEK CICHY
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• w 1976 r. — dojście do wysokości 8230 m na nowej drodze na K2 (8611 
m). Atakował ten szczyt także w 1982 r.,

• w 1978 r. — uczestnictwo w wyprawie na Makalu (8470 m),
• w dniu 17 lutego 1980 r. — pierwsze wejście zimowe na Mount Everest 

(8848 m) wspólnie z Krzysztofem Wielickim — światowy rekord wyso
kości w himalaizmie zimowym,

• w 1984 r. — nowa droga na Yalung Kang (Kanczendzongę Zachodnią, 
8505 m),

• w 1987 r. -  Aconcagua (6960 m), nową drogą — południową ścianą 
(wraz z Ryszardem Kołakowskim),

• w 1989 r. — Mount McKinley (6194 m.), pierwsze polskie wejście środ
kiem południowej ściany Filarem Cassina,

• w 1998 r. — Mount Vinson (4892 m.) -  Antarktyda, drugie polskie wej
ście.

Jako pierwszy Polak skompletował 28 października 1999 roku Koronę 
Ziemi: z Górą Kościuszki, Piramidą Carstensza, Elbrusem i Mont Blanc.

Jest współautorem książki „Rozmowy o Evereście” (1982) oraz szeregu 
artykułów w prasie górskiej. Od 1970 roku należał do organizacji sportowych, 
w latach 1995—1999 był prezesem Polskiego Związku Alpinizmu. W 2004 roku 
otrzymał od Prezydenta RP Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Często w takich chwilach zadajemy sobie pytanie: dla kogo to większy 
zaszczyt i kto więcej zyskuje — czy dołączenie do galerii członków honorowych 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wybitnego himalaisty pana Leszka Ci
chego, czy może nadanie mu tej godności? Jestem głęboko przekonany, że w tym 
przypadku satysfakcja obu stron będzie jednakowa, pełna i uzasadniona.

Janusz Badura

STANISŁAW
CZUBERNAT

Towarzyszy nam od ponad 20 lat, odkąd po I Zjeź
dzie Delegatów PTT w 1989 roku, zaczęliśmy bu
dować naszą współpracę z Tatrzańskim Parkiem 
Narodowym, w którym Stanisław Czubernat pełni 
funkcję wicedyrektora. Od roku 2001 jest aktyw
nym członkiem Zarządu Głównego PTT, wspoma
gając nas często dobrą radą i pomocą.

Stanisław Czubernat urodził się w Zakopa
nem 3 majal945 roku. Jego Ojciec -  Stanisław — był 
leśniczym pracującym w Nadleśnictwie Zakopane, 
a potem w Tatrzańskim Parku Narodowym. Szkołę 
podstawową, a następnie Liceum Ogólnokształcą-
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ce im. Oswalda Balzera ukończył w Zakopanem w 1963 roku. Studiował na 
Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu w latach 1963-1968 
uzyskując tytuł magistra inżyniera leśnictwa. W roku 1968/1969 był słucha
czem Zawodowego Podyplomowego Studium Pedagogicznego przy Wyższej 
Szkole Rolniczej w Poznaniu. W czasie studiów działał w Kole Leśników przy 
Wydziale Leśnym oraz w Radzie Okręgowej Zrzeszeniu Studentów Polskich 
w Poznaniu.

Pracę zawodową rozpoczął w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 
w Krakowie, gdzie pracował w latach 1969-1973. Zakończył ją na stanowisku 
starszego taksatora. W Tatrzańskim Parku Narodowym rozpoczął pracę w 1973 
roku jako referent techniczno-leśny, zajmując kolejno stanowiska asystenta na
ukowo- badawczego, kierownika zbiornicy muzealnej i adiunkta.

W 1975 roku założył rodzinę, żona — Anna Gąsienica — jak przystało 
na rodzinne leśne tradycje, jest również magistrem inżynierem leśnictwa. Mają 
syna i córkę.

W latach 1983-1989 Stanisław pracował jako starszy leśniczy Nadleśni
ctwie Nowy Targ. W 1986 roku ukończył kurs przewodników tatrzańskich, 
zdobywając uprawnienia przewodnika klasy III.

Ponownie do pracy w Tatrzańskim Parku Narodowym wrócił w 1989 
roku na stanowisko adiunkta. Od 1990 r. pełni nieprzerwanie funkcję zastępcy 
dyrektora parku „do spraw udostępniania”; obecnie jest to stanowisko do spraw 
społecznych funkcji parku.

W latach 1991-1992 był słuchaczem studium podyplomowego — Ochrona 
Parków Narodowych -  przy Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie.

20 lat pracy na stanowisku zastępcy dyrektora — za kadencji Wojciecha 
Gąsienicy-Byrcyna, a następnie Pawła Skawińskiego -  jest najlepszym świade
ctwem, że ten życzliwy ludziom, bezkonfliktowy człowiek, dobrze realizuje swo
je zadania, broniąc interesów parku narodowego, a równocześnie przybliżając 
Tatry szerokim rzeszom turystów. Jego ulubioną działalność stanowi organiza
cja wystaw, udostępnianych także wielu miejscowościom nieraz odległych od 
gór. Mam przyjemność zarekomendować naszego przyjaciela, jako kandydata 
na członka honorowego PTT.

Barbara Morawska-Nowak
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Urodził się 6 maja 1929 roku w Kowali koło Ra
domia. Od 1944 roku działał w ruchu oporu, w 72 
Pułku Piechoty Armii Krajowej. W 1949 roku, po 
ukończeniu Liceum Handlowego w Radomiu, pod
jął pracę w Urzędzie Gminy w Kowali. W latach 
1951-1953 odbył służbę wojskową a po jej zakoń
czeniu rozpoczął pracę w spółdzielczości, gdzie na 
stanowiskach kierowniczych pracował do emerytu
ry w 1989 roku. W międzyczasie studiował w Szko
le Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.

Od roku 1963 pilot wycieczek krajowych. 
Społecznie zaczął działać w turystyce na początku 
lat 70-tych, najpierw w PTTK, gdzie w Oddziale 
w Radomiu pełnił różne funkcje, a po uzyskaniu 

w 1976 roku uprawnień przodownika GOT, prowadził społecznie wiele wycie
czek górskich. W 1991 roku rozpoczął działalność w PTT, będąc współzałoży
cielem Oddziału PTT w Radomiu i pełniąc tam do dziś wiele funkcji. Włącza 
się w organizację cyklicznych, corocznych rajdów, będących specjalnością Od
działu — Sięgamy po Koronę Gór Polskich, Przyjazne Góry z PTT oraz Perciami 
ku Wierchom. Uczestniczy również znacząco w działalności Zarządu Głównego 
PTT. Przez 13 lat był najpierw zastępcą, a następnie przewodniczącym Główne
go Sądu Koleżeńskiego, a od 2 lat jest członkiem Zarządu Głównego. W 2006 
roku przygotował i prowadził Konferencję Programową PTT, a w roku 2007 
VII Zjazd PTT. Od 6 lat jest przewodniczącym Komisji Członkostw Hono
rowych i Odznaczeń. Wielki wkład pracy włożył w organizację Roku doktora 
Tytusa Chałubińskiego, patrona Oddziału PTT w Radomiu.

Zaszczepiał miłość do gór swoim synom i wnukom. Jego młodszy syn, 
którego zabierał na wycieczki od połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, 
aktywnie uprawia turystykę, a wnuk Antek jest chyba najmłodszym członkiem 
PTT. Nadal razem chodzą na górskie wycieczki.

Działa także społecznie na wielu innych polach. Po zakończeniu wojny 
rozpoczął działalność w organizacjach kombatanckich. Obecnie w Światowym 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej pełni funkcję wiceprezesa Koła w Rado
miu i członka prezydium Zarządu Okręgu w Radomiu. Organizuje wiele im
prez kombatanckich. Zajmuje się propagowaniem patriotyzmu, głównie wśród 
młodzieży. Zorganizował dziesiątki imprez patriotycznych i rocznicowych. Jest 
inicjatorem nadania wielu szkołom imienia Armii Krajowej i bohaterów naro
dowych. Od lat w radomskich szkołach średnich prowadzi pogadanki na temat 
patriotyzmu oraz walki o wyzwolenie Polski spod okupacji hitlerowskiej i o od
zyskanie suwerenności w latach 80-tych.

Od kilkudziesięciu lat działa też w Polskim Związku Działkowców.

JÓZEF
KWIATKOWSKI
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Za swoją działalność został odznaczony między innymi: Krzyżem Kawa
lerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii 
Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Pro Memoria, Medalem Weteran 
Walki o Niepodległość, Medalem 30-lecia Solidarności, odznakami Za Zasłu
gi dla Województwa Radomskiego i Za Zasługi dla Miasta Radomia i wielo
ma innymi. PTT wyróżniło go w 2001 roku Złotą Odznaką PTT z Kosówką, 
a w 2007 roku otrzymał resortową odznakę Za Zasługi dla Turystyki.

Praca społeczna jest jego pasją. Mimo sędziwego wieku jest ciągle wy
jątkowo aktywny na wielu polach. W pełni zasłużył na nadanie mu godności 
Członka Honorowego PTT.

Maciej Zaremba

Kazimierz Opyrchał urodził się 25 grudnia 1924 
r. w Białej Krakowskiej. Już w latach 1937-1939, 
jako uczeń gimnazjum im. Adama Asnyka w Bia
łej, zainspirowany przez swoich profesorów -  wśród 
których byli działacze Polskiego Towarzystwa Ta
trzańskiego, między innymi Józef Braszka, Leon 
Chrapczyński, Edward Fedorowicz — czynnie upra
wiał turystykę górską i narciarstwo. Jako żołnierz 
II Armii, 10 Dywizji Piechoty w latach 1945-1946, 
poznał Sudety.

W latach powojennych był aktywnym harce
rzem — prowadził treningi narciarskie, obozy wę
drowne w Beskidach i Sudetach oraz obozy żeglar

skie. W latach 1947-1948 był przybocznym w VI drużynie harcerzy im. Adama 
Asnyka w Bielsku-Białej. Był także czynnym zawodnikiem Harcerskiego Klu
bu Narciarskiego, po którego likwidacji w 1949 roku przeniósł się do Bielsko- 
Bialskiego Towarzystwa Sportowego (BBTS), będąc czynnym zawodnikiem do 
1952 roku. Po mistrzostwach Polski w 1952 roku trafił nawet do kadry CRZZ. 
W roku 1947 zapisał się do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Był również 
członkiem SN PTT. Z wykształcenia jest inżynierem rolnikiem.

Jest przewodnikiem beskidzkim I kl. (od roku 1956), pilotem wycie
czek oraz przewodnikiem Górskiej Odznaki Turystycznej PTT (mianowanym 
w roku 1949). Przez ponad 40 lat był przewodnikiem turystyki górskiej PTTK 
oraz przodownikiem Górskiej Odznaki Narciarskiej.

Jako przewodnik organizował i prowadził wczasy wędrowne w Beskidach 
i Sudetach, obozy wędrowne ZHP, rajdy narciarskie (m. in. I Rajd Szczytami 
Beskidów organizowany przez Polski Związek Narciarski), a także liczne wy

KAZIMIERZ
OPYRCHAŁ
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cieczki w różne grupy górskie Karpat i Sudetów, w tym także w góry Czech 
i Słowacji. Od 1951 roku jest członkiem i działaczem organizacji taternickich 
w Bielsku-Białej. Był jednym z założycieli Klubu Wysokogórskiego w Bielsku- 
Białej, w którym pełnił funkcje skarbnika, prezesa i wiceprezesa (1955-1987). 
Od 1987 roku jest wiceprezesem Bielskiego Klubu Alpinistycznego.

W 1956 r. uzyskał uprawnienia instruktora alpinizmu, szkoląc kolejnych 
adeptów tego sportu. W latach aktywności sportowej był współorganizatorem 
wyjazdów w góry lodowcowe, odpowiedzialnym za całą aprowizację oraz zabez
pieczenie transportu. Do jego ważniejszych wypraw o charakterze sportowym 
należą: Riła w Bułgarii (1960, Maljowice, Uszite, Petlite, Elenin Vrah, Zlija 
Zab), Alpy (1967, rejon Chamonix -  wejścia na Chardonet, Mont Blanc, Ai- 
guille du Midi), Hindukusz Wysoki (1973, I polskie wejście na Shah Dar oraz 
pięciotysięczniki w rejonie Salang), Atlas Wysoki w Maroku (1977, wejście na 
Jebel Toubkal, trawers masywu Tim Rasina), Andy Argentyńskie (1985/86, Tu- 
pungato, Aconcagua).

W latach 1955-1960 był członkiem Zarządu Oddziału PTTK w Bielsku- 
Białej. Od 1993 w PTT, jest nieprzerwanie wiceprezesem oddziału w Bielsku- 
Białej aktywnie uczestnicząc w wielu organizowanych imprezach oddziałowych. 
Był także przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej (2001-2004).

Całą dotychczasową działalność w organizacjach wykonywał społecznie 
nie pobierając żadnego wynagrodzenia, a służąc swoim doświadczeniem poma
gał innym. Jest członkiem honorowym Klubu Wysokogórskiego w Bielsku-Bia
łej (1977) i Bielskiego Klubu Alpinistycznego (2001).

W ciągu swojego życia otrzymał szereg wyróżnień i odznaczeń: Medal 
za Odrę, Nysę, Bałtyk (1946), Medal Zwycięstwa i Wolności (1946), Odznakę 
Grunwaldzką (1946), Złoty Krzyż Zasługi (1977) i Złoty Medal za Zasługi dla 
Pożarnictwa (1982).

W 1997 roku Zarząd Oddziału Beskidzkiego PTTK w Szczyrku, w uzna
niu długoletniej działalności przewodnickiej, nadał mu godność Przewodnika 
Seniora. Za zasługi dla Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego otrzymał w 2001 
roku złotą odznakę PTT z kosówką.

Kazimierz Opyrchał w pełni zasłużył na godność członka honorowego 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Szymon Baron
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Piotr Pustelnik urodził się 12 lipca 1951 roku 
w Łodzi. W 1968 roku zdał maturę IX Liceum 
Ogólnokształcące w Łodzi. W 1973 roku ukoń
czył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki 
Łódzkiej. Jest doktorem nauk technicznych, dorad
cą do spraw bezpieczeństwa biznesowego w BRE 
Banku i pracownikiem naukowym na Wydziale 
Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Po
litechniki Łódzkiej. Specjalność: bezpieczeństwo 
przemysłowe i biznesowe.

Turystyką górską zainteresował się w 1968 
i do roku 1975 przeszedł większość szlaków w Be
skidach i Tatrach. Zaczął się wspinać w roku 1975. 

W trzy lata później uzyskał uprawnienia instruktora. Wspinaczki rozpoczął 
w Tatrach, a następnie w Alpach, Dolomitach, Pamirze, Andach, na Alasce 
oraz w najwyższych górach świata — Himalajach i Karakorum. Jego wyprawy 
w wysokie góry rozpoczęły się w 1985 roku wejściem na kilka sześciotysięcznych 
szczytów w Himalajach. W czasie pobytu naukowego Fulbrighta w Kanadzie 
w 1991 roku wyszedł ma Mt. Kinley w górach Alaski. W latach 1997-98 uczest
niczył w centralnych wyjazdach na siedmiotysięczniki Pamiru.

PIOTR
PUSTELNIK

Zdobywał kolejno ośmiotysięczniki:

1990 r. -  Gasherbrum II (8037 m); wejście samotne w wyprawie Wandy Rut
kiewicz

1992 r. -  Nanga Parbat (8125 m); wejście z Józefem Goździkiem
1993 r. — Cho Oyu (8201 m) i Shisha Pangma (8013 m); wejście z Krzysztofem

Wielickim
1994 r. — Dhaulagiri (8156 m; wejście z Józefem Goździkiem
1995 r.— Everest (8848 m); wejście z Ryszardem Pawłowskim
1996 r. — K2 (8611 m); wejście z tym samym partnerem
1997 r. — Gasherbrum I (8068 m) i powtórzenie Gasherbrum II
2000 r.— Lhotse (8511 m)
2001 r. — Kanczendzonga (8586 m); pierwszy Polak w sezonie letnim na tym

szczycie
2002 r.— Makalu (8463 m)
2003 r. — Manaslu (8163 m); wejście z Krzysztofem Tarasiewiczem
2006 r. — Broad Peak (8048 m); wejście z Piotrem Morawskim i Peterem Ha- 

morem
2010 r. — Annapurna (8091 m); wejście z Peterem Hamorem, wyprawa między

narodowa.
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Piotr Pustelnik zdobywając 27 kwietnia Annapurnę został 3. Polakiem 
i 20. himalaistą świata, który zdobył Koronę Himalajów. Jest pomysłodawcą 
zdobywania „Trzech Koron”. W tym projekcie znalazły się: „Korona Himala
jów”, „Korona Ziemi” (najwyższe szczyty wszystkich kontynentów) oraz „Ko
ronka Ziemi” (drugie co do wysokości szczyty Ziemi).

Za swoje osiągnięcia górskie został przyjęty do American Alpine Club. 
W latach 2001-2007 był redaktorem naczelnym miesięcznika górskiego „n.p.m.”. 
W roku 2007 otrzymał nagrodę Explorera za światowe osiągnięcia w dziedzinie 
eksploracji.

W latach 1984-1988 i 1993-1995 pełnił funkcję prezesa Akademickiego 
Klubu Górskiego w Łodzi. Natomiast w latach 1996-1999 był członkiem Zarzą
du Głównego Polskiego Związku Alpinizmu.

Wielkim wyróżnieniami były list gratulacyjny „Fair Play” Polskiego Ko
mitetu Olimpijskiego (1996) i wyróżnienie „Fair Play” tej samej organizacji 
(2007). Władze samorządowe miasta Łodzi w uznaniu dla wybitnych osiągnięć 
poza działalnością górską, nadały Piotrowi Pustelnikowi godność „Honorowego 
Obywatela Miasta Łodzi”.

Piotr Pustelnik udzielał szereg wywiadów w prasie i w telewizji oraz za
mieścił wiele fachowych artykułów w „Taterniku” i „n.p.m.”. Zaangażował się 
także w imprezę charytatywną WOSP w schronisku „Samotnia”.

W 2000 roku nawiązał kontakt z oddziałem chrzanowskim PTT, prowa
dząc odtąd coroczne prelekcje związane z najwyższymi górami świata.

Stanisław Trębacz

Krzysztof Wielicki urodził się 5 stycznia 1950 roku 
w Szklarce Przygodzickiej pod Ostrzeszowem. Po 
zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym 
w Ostrzeszowie w roku 1967 rozpoczął studia na 
Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, 
które ukończył w 1972 roku. Po studiach praco
wał w Tychach w Zakładzie Elektroniki Górniczej, 
a następnie w Fabryce Samochodów Małolitrażo
wych. Po 1989 roku rozpoczął działalność gospo
darczą związaną z produkcją odzieży górskiej.

Swoją przygodę z górami rozpoczął w 1970 
roku jako student, w skałkach pod Jelenią Górą. 
Poznał doskonale Tatry, wspinał się nowymi i trud

nym drogami w Dolomitach, Alpach, Pamirze, Hindukuszu, na Alasce, w An
dach, Himalajach i Karakorum.

KRZYSZTOF
WIELICKI
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Od 1979 roku uczestniczył w wielu wyprawach w Himalajach i Karako
rum, będąc kierownikiem wielu z nich.

Nowy rozdział w życiu himalaisty zapisany został 17 lutego 1980 roku, 
kiedy to wraz z Leszkiem Cichym dokonali I zimowego wejścia na Mount Eve- 
rest. Rozpoczął się podbój Korony Himalajów i Karakorum.

• Broad Peak (8048 m) zdobył w 1984 r., pierwsze solowe wejście w czasie 
jednej doby

• Manaslu (8163 m) — nową drogą w 1984 r, z Aleksandrem Lwowem
oraz drogą klasyczną w 1992 r.
• Kanczendzonga (8586 m) w 1986 r. -  pierwsze wejście zimowe z Jerzym 

Kukuczką
• Makalu (8463 m) w 1986 r. nowym wariantem w stylu alpejskim 

z Marcelem Ruedi
• Lhotse (8511 m) w 1988 r.; pierwsze wejście zimowe solo, w gorsecie 

ortopedycznym
• Dhaulagiri (8156 m) w 1990 r.; solowe wejście nową drogą
• Annapurna (8091 m) w 1991 r. drogą Boningtona z Bogdanem Stefko
• Cho Oyu (8201 m) w 1993 r. polską drogą
• Shisha Pangma (8021 m) 1993 r. nową drogą, wejście solowe
• Gasherbrum II (8035 m) drogą klasyczną w 1995 r. (wejście solowe) 

i w 2006 r.
• Gasherbrum I (8068 m) w 1995 r. drogą japońską w stylu alpejskim, 

partnerzy: Ed Viesturs, Carlos Carsolio, Jacek Berbeka
• K2 (8611 m) w 1996 r. drogą japońską, partnerzy: Marco Bianchi, 

Christian Kuntner
• Nanga Parbat (8126 m) w 1996 r. wejście solowe drogą Kinshofera

Krzysztof Wielicki zdobył Koronę Himalajów jako piąty himalaista świata 
i jako drugi Polak po Jerzym Kukuczce. Za swoje niezwykłe osiągnięcia został 
członkiem światowej organizacji The Explorers Club, a w 2009 r. to stuletnie 
stowarzyszenie nagrodziło himalaistę prestiżowym odznaczeniem Lowell Tho
mas Award. Krzysztof Wielicki jest ponadto członkiem Group High Moun- 
tain France, Club Alpino Italiano, Klubu Wysokogórskiego w Katowicach oraz 
Fundacji Wspierania Alpinizmu im. J. Kukuczki. Jest ponadto założycielem Ju
rajskiego Klubu Wysokogórskiego. Od 1987 r. był kierownikiem osiemnastu 
wypraw himalajskich.

Również władze państwowe doceniły osiągnięcia Krzysztofa Wielickie
go, przyznając mu wiele odznaczeń: trzykrotnie otrzymał medal za osiągnięcia 
sportowe, Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 
Władze samorządowe Ostrzeszowa nadały mu godność Honorowego Obywa
tela miasta.
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Na temat swej bogatej działalność górskiej Krzysztof Wielicki napisał kilka 
książek. W 1982 r. wraz z Leszkiem Cichym napisał Rozmowy o Evereście. Sam 
wydał książkę Korona Himalajów (1997) oraz jej włoskie tłumaczenie La Korona 
delHimalaya (2010). Jest nadto autorem taternickiego opracowania „Mur Jawo
rowych Szczytów od północy”. Publikuje też bardzo dużo w fachowych pismach 
w kraju i za granicą. Jest autorem zdjęć do kilku filmów górskich oraz autorem 
scenariusza i reżyserem filmów dokumentalnych „Polskie Himalaje”.

Uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych, jak Wielka Orkiestra Świą
tecznej Pomocy, Fundacja „Mam Marzenie”, ARKA i inne. Swoje prace pre
zentuje na festiwalach w Trento, Banff, Autran, Popradzie a także w Słowenii, 
Bułgarii, USA, Kanadzie, Chile i Hiszpanii.

Był już znanym himalaistą, mającym na koncie osiem ośmiotysięczników, 
kiedy 5 marca 1992 r. został po raz pierwszy zaproszony na prelekcje do Chrza
nowa. Od tego czasu utrzymuje z naszym oddziałem stały i nieprzerwany kon
takt, corocznie spotykając się z chrzanowską publicznością, u której zaskarbił 
sobie wielką życzliwość i sympatię. Gdy zdobył Koronę Himalajów Oddział 
PTT w Chrzanowie zorganizował mu wielką fetę, w której uczestniczyło około 
750 osób. W tym miejscu serdecznie dziękujemy Krzysztofowi Wielickiemu za 
wszystkie prelekcje przeprowadzone społecznie. Od 7 lipca 2010 r. stał się człon
kiem Oddziału PTT w Chrzanowie.

Stanisław Trębacz
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ODDZIAŁY I KOŁA PTT 
W ROKU 2010

Na koniec roku 2010 PTT miało 24 oddziały oraz koła terenowe. W  zestawieniu uwzględ
niono także koła terenowe, których działalność i skład osobowy zostały wyodrębnione 
w sprawozdaniach. Wszystkie zamieszczone sprawozdania dotyczą roku 2010, natomiast 
zestawione w tabeli poniżej dane adresowe, są aktualne na dzień oddania tomu do druku. 
W  osobnej kolumnie wyodrębniono adresy stron internetowych oddziałów, gdyż ta forma 
przekazywania informacji staje się coraz bardziej powszechna. Niektóre oddziały zarzuciły 
nawet ze względów finansowych wydawanie własnych pism na rzecz zamieszczania infor
macji o swej działalności na stronach www.

Prezes Adres i telefon kontaktowy kontakt e-mail i strona ww w w Biuletyn - redaktorzy

Oddziałw Bielsku- 
Białej Szymon Baron

ul. 3 Maja 1 
43-300 Bielsko-Biała 
tel. kom. 661-536-667 
(prezes)

bielsko@ptt.org.pl
szymek@ptt.org.pl
(prezes)
http://www.bielsko.ptt.org.pl

„Biuletyn Informacyjny 
Oddziału w  Bielsku-Białej" 
red. Szymon Baron, Tomasz 
Węgrzyn

Oddział 
w Chrzanowie Remigiusz Lichota

ul. Sokoła 24 p. 108 
32-500 Chrzanów 
tel. kom. 886-059-850

chrzanow@ptt.org.pl
http://www.chrzanow.ptt.org.pl „Orzeł Skalny” 

red. Stanisław Trębacz

Oddział im.
Augusta Sochackiego 
w Dęblinie

Krzysztof
Karbowski

ul. Warszawska 60 
08-530 Dęblin 
tel. kom. 698-044-600 
720-085-040

pttdeblin@wp.pl

Oddział w  Jaworznie Jerzy Cieślawski

ul. Grunwaldzka 35 
43-600 Jaworzno 
tel.32-616-35-52 
tel. kom. 605-554-800 
(prezes)

jaworzno@ptt.org.pl
j.cieslawski@wp.pl
(prezes)

Oddział w Krakowie Paweł Rumian ul. Traugutta 4 
30-549 Kraków

krakow@ptt.org.pl
rumian@ptt.org.pl
(prezes)
http://www.krakow.ptt.org.pl

Szkolne Koło PTT im. 
Henryka Leśniaka 
w Myślenicach

Wojciech Klakla
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
ul. Jagiellońska 8 
32-400 Myślenice

almanet@almalo.edu.pl
http://pttmysl.almalo.edu.pl
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Oddział 
w  Łodzi

Krzysztof
Pietruszewski

ul. Traugutta 18,90-113 Łódź 
tel. kom. 515-164-156 (prezes)

oddzial@pttlodz.org 
k.pietruszewski@pttlodz.org (prezes) 
http://www.pttlodz.org

„Zakos"
red. Krzysztof Pietruszewski

Oddział Karpacki 
w  Łodzi Ewa Kuziemska

ul.Rembielińskiego 25/4
93-575 Łódź
tel.42-636-39-74
tel. kom. 698-992-139 (prezes)

karpacki.lodz@gmail.com 
ew_ka@toya.net.pl (prezes) 
http://www.lodz-k.ptt.org.pl

„A co u nas?" 
red. Irena Wagner

Oddział 
w  Mielcu

Jerzy Piotr 
Krakowski

ul. Hynka 8,39-300 Mielec 
tel. 17-58643 59 (prezes)

carpatia-mielec@wp.pl 
jpkrak@wp.pl (prezes) 
http://www.carpatia.mielec.pl

Oddział im. 
Feliksa Rapfa 
w Nowym Sączu

Wojciech Szarota

ul. Sobieskiego 14a/2 
33-300 Nowy Sącz 
BT „Wakacyjny Raj" 
tel. 18-444-44-45

beskid@ptt.org.pl 
szarota@ptt.org.pl 
rysyy@wp.pl (prezes) 
h ttp ://w w w .p ttns.p l

„Beskid"
red. Maciej Zaremba

Koło w  Tarnobrzegu Konrad
Maguder

Kochanowskiego 12/58
39-400 Tarnobrzeg
tel. kom. 698-803-200 (prezes)

ptt@ptt.vel.pl
http://www.tarnobrzeg.ptt.org.pl „Nasze wędrowanie"

Oddziałw Opolu JanSachnik
ul. Brzechwy 7 
45-522 Opole 
tel. 77-454-09-47 (prezes)

jerzy.kaczmarek@vp.pl

Oddział w  Ostrowcu 
Świętokrzyskim Tomasz Gawlik

ul. Sienkiewicza 32 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, 
tel. 41-265-38-22 (prezes)

ostrowiec@ptt.org.pl 
tomgawmaszlik@gmail.com (prezes) 
http://www.ostrowiec.ptt.org.pl

Oddział 
w  Ostrzeszowie

Mirosława
Rzepecka

ul. Małkowskich 5
63-500 Ostrzeszów
tel.62-730-38-51
tel. kom. 600-586-998 (prezes)

ostrzeszow@ptt.org.pl
http://www.pttostrzeszow.ovh.org/

Oddziałw Poznaniu Leszek Lesiczka
Kicin, Poznańska 57,
62-004 Czerwonak
tel. kom. 606-653-358 (prezes)

ptt_poznan@vp.pl
http://pttpoz.republika.pl

Oddział 
im. dra Tytusa 
Chałubińskiego 
w  Radomiu

Waldemar
Skórnicki

ul. Wośnicka 32A/13
26-600 Radom
tel.48-334-36-54
tel. kom. 507-974-959 (prezes)

T.Chalubinski_PTT@interia.pl
http://www.radom-ch.ptt.org.pl

Szkolne Koło 
w  Sandomierzu Janusz Wieczorek Maciejowskiego 32/13 

27-600 Sandomierz

Szczeciński Klub
Wędrowców
„Pełzaki"

Barbara Stec
ul. Świętoborzyców 22/4, 
71-665 Szczecin 
tel.91-442-09-06

Szkolne Koło 
„Harnasie"

Beata
Serwatowicz

ul. Stroma 32a/4m2 
34-500 Zakopane

Oddział im. gen. 
Mariusza Zaruskiego 
w Sosnowcu

Paweł
Kosmala

Wyspiańskiego 87/57 
41-219 Sosnowiec 
tel. kom. 601-501-511

sosnowiec@ptt.org.pl 
pkosmala@o2.pl (prezes) 
http://www.sosnowiec.ptt.org.pl

„Klimek"
red. Zbigniew Jaskiernia, 
KrzysztofCzesak

Oddział im. 
ks. Bogusława 
Królikowskiego w  
Tarnowie

Jerzy Zieliński
ul. Piłsudskiego 9 
33-100 Tarnów,
te l. kom. 501-022-666 (prezes)

tarnow@ptt.org.pl 
ptt-tarnow@o2.pl 
jzielinski@ptt.org.pl (prezes) 
http://www.tarnow.ptt.org.pl

Szkolne Koło PTT Nr 
1 im. Jana Pawła II 
przy Gimnazjum Nr 
4 w  Tarnowie

Beata Wideł
B itwy pod Studziankami
5,33-100 Tarnów
tel. kom. 609-549-136 (prezes)

sk1ptt-tarnow@o2.pl 
bwidel@ptt.org.pl (prezes) 
http://www.tarnow.ptt.org.pl/index. 
php/szkolne-kolo-ptt-nr-1-menu

Szkolne Koło PTT Nr 
2 im. ks. Walentego 
Gadowskiego 
przy V LO 
w  Tarnowie

Grzegorz Gawlik ul. Rejtana 20,33-100 Tarnów 
te l. kom. 509-521-113 (prezes)

sk2ptt-tarnow@o2.pl 
gawlikg@vp.pl (prezes)

Oddział PTT im. 
Mieczysława 
Karłowicza 
w Warszawie

Zbigniew 
Muszyński 
(od 27.01.2011)

ul. ks. Jana Sztuki 7/19 
04-320 Warszawa 
tel. kom. 508-794-026 
(prezes)

warszawa@ptt.org.pl
http://www.warszawa.ptt.org.pl

„Biuletyn Informacyjny 
OW PTT im. Mieczysława 
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Oddział PTT w Bielsku-Białej

Rok 2010 był dwudziestym pierwszym w działalności Oddziału po jego reaktywowa
niu. Liczba członków zwiększyła się i na koniec roku wynosiła 86 osoby.

Oddział dysponuje lokalem w samym centrum miasta, w zabytkowej kamienicy 
przy ul. 3 Maja 1. Na budynku znajduje się szyld Towarzystwa. Dyżury członków Za
rządu oraz spotkania członków odbywały się w każdy czwartek.

Oddział w Bielsku-Białej jest członkiem stowarzyszonym Beskidzkiej Izby Tu
rystyki, ponadto jako jeden z niewielu w Towarzystwie posiada osobowość prawną 
i jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rozpoczętych w 2009 r. starań 
o uzyskanie przez Oddział statusu organizacji pożytku publicznego (OPP) nie udało się 
sfinalizować, bowiem w wyniku złożonej przez nas apelacji sprawa trafiła do ponowne
go rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy.

W  roku sprawozdawczym zorganizowano 32 wycieczki jedno i dwudniowe, górskie 
w Beskid Śląski, Mały i Żywiecki, Pieniny, Tatry oraz góry Czech (Beskid Śląsko- 
Morawski) i Słowacji (Wielka Fatra, Tatry) oraz krajoznawcze na terenie województw 
śląskiego i małopolskiego, a także Słowacji. 12 wycieczek dofinansowanych było przez

W ycieczka do D oliny Rohackiej w  dniu 23 października 2010 r. Fot. Szymon Baron
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Sąd Koleżeński Oddziału PTT w  Bielsku-Białej, od lewej: M arian Tadeusz Bielecki, Andrzej 
Popowicz, Janusz Kwiatkowski. Fot. Szymon Baron

Gminę Bielsko-Biała — otrzymaliśmy na ten cel dotację w wysokości 8400 zł. Wy
cieczki prowadzili przewodnicy zrzeszeni w istniejącym przy naszym Oddziale Kole 
Przewodników.

Członkowie Oddziału preferowali turystykę indywidualną, często umawiając się na 
weekendowe wycieczki podczas spotkań czwartkowych. Poza górami Polski wędrowali 
również po górach Czech, Irlandii, Słowacji, Szwajcarii, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Poza działalnością górską organizowaliśmy liczne prelekcje i pokazy slajdów. 
W  ciągu całego roku w naszym lokalu udało się zorganizować czternaście prelekcji 
połączonych z pokazami slajdów lub projekcją filmów o tematyce górskiej i podróżni
czej. W  drugim półroczu imprezy te były współorganizowane wraz z Bielskim Klubem 
Alpinistycznym, z którym współpracujemy już od wielu lat. Efektem tej współpracy jest 
również niezwykle popularny w Bielsku-Białej cykl imprez pt. „Wspaniały świat gór 
wysokich” w Książnicy Beskidzkiej, w ramach którego odbyło się pięć spotkań. Przy 
organizacji pokazów slajdów kontynuowaliśmy także współpracę z Gminnym Ośrod
kiem Kultury w Buczkowicach, promując w ten sposób nasze Towarzystwo poza grani
cami miasta. W  ciągu roku zorganizowaliśmy cztery prelekcje w Buczkowicach.

W  roku 2010 ukazały się cztery ośmiostronicowe numery „BIULETYNU INFOR
MACYJNEGO”, który rozsyłany był do wszystkich członków Oddziału. Równocześ
nie powielaliśmy kolejne numery „Co słychać?”, które zainteresowani mogli pobrać 
w naszym lokalu.

Oddział posiada stronę internetową pod adresem http://www.bielsko.ptt.org.pl/, 
a także konto na portalu społecznościowym Facebook, za pomocą którego promujemy 
organizowane przez nas imprezy.
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Zarząd Oddziału w dalszym ciągu promował i prowadził sprzedaż egzemplarzy 
„Pamiętnika PTT”, a także kontynuował działania mające na celu pozyskiwanie rekla- 
modawców do naszego rocznika.

Oddział PTT w Bielsku-Białej posiada dwie Stacje Turystyczne PTT: „Chatę pod 
Kwiatkiem” w Zawoi i pensjonat „Stasikówka” na polanie Hondraski w Szczyrku. Sta
cje turystyczne promowane były bezpłatnymi reklamami w kolejnych tomach „Pamięt
nika PTT”.

Współpraca z Zarządem Głównym PTT układała się dobrze; wymiana korespon
dencji odbywała się głównie za pomocą poczty elektronicznej. Przedstawiciele Oddzia
łu uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Zarządu Głównego oraz Prezydium ZG 
PTT. We władzach Towarzystwa VII kadencji aktywnie działało dwóch członków 
Oddziału: Szymon Baron (wiceprezes ZG PTT) i Janusz Machulik (członek Głównej 
Komisji Rewizyjnej).

Podczas VIII Zjazdu Delegatów PTT reprezentowało nas siedmiu delegatów (na 
ośmiu przysługujących). Prezesem wybrano Szymona Barona, prezesa naszego Oddzia
łu, a w skład nowo wybranego Zarządu Głównego weszli ponadto Janusz Machulik 
(członek Prezydium) i Jan Nogaś (członek).

Podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki w dniu 24 września 2010 r., prezy
dent Miasta Bielska-Białej wręczył członkowi naszego Oddziału Janowi Sieńczakowi 
wyróżnienie „Za zasługi dla rozwoju turystyki w Bielsku-Białej”, z kolei VIII Zjazd 
Delegatów przyznał godność członka honorowego wiceprezesowi naszego Oddziału, 
Kazimierzowi Opyrchałowi, a trzem członkom Oddziału: Januszowi Kwiatkowskie
mu, Stanisławowi Misztalowi i Alojzemu Szupinie złote odznaki PTT z kosówką. 
Z uwagi na nieobecność zainteresowanych na Zjeździe, odznaczenia te zostały uroczy
ście wręczone podczas zamykającego rok spotkania opłatkowego.

Opracował: Szymon Baron

Zarząd Oddziału:
1. Prezes: Baron Szymon, inż. m etalurg, Buczkowice
2. Prezes honorowy: W eigel Jan , inż. chemik, Bielsko-Biała (członek honorowy PTT)
3. W iceprezes: O pyrchał Kazimierz, inż. rolnik, Bielsko-Biała (członek honorowy PTT)
4. Sekretarz: Badura Janusz, mgr ekonomii, C ieszyn
5. Skarbnik: Jędrysik-M isztal Irena Dorota, filolog, Bielsko-Biała
6. Członek: Czernecka M ałgorzata, em erytka, Bielsko-Biała
7. Członek: Kania Barbara, pedagog rewalidacyjny, Buczkowice
8. Członek: Kubica Agnieszka, mgr turystyk i, Buczkowice
9. Członek: Żydek Zygm unt, techn. poligrafii, Bielsko-Biała

Komisja Rewizyjna:
10. Przewodniczący: M achu lik  Janusz, inż. górnik, Ruda Śląska
11. Z-ca Przewodniczącego: Sieńczak Jan , techn. m echanik, Czechowice-Dziedzice
12. Sekretarz: Bułka Roman, inż. m echanik, Bielsko-Biała

Sąd Koleżeński:
13: Przewodniczący: Kwiatkowski Janusz, techn. elektryk, Bielsko-Biała
14: Z -ca Przewodniczącego: Popowicz Andrzej, inż. m echanik, Bielsko-Biała
15. Sekretarz: Bielecki M arian  Tadeusz, ekonomista, Bielsko-Biała (członek honorowy PTT)
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Członkowie Oddziału:
16. Badura M ateusz, uczeń, Bładnice Górne
17. Banasiak A licja , techn. chem ik, 

Bielsko-Biała
18. Bara Andrzej, em eryt, Katowice
19. Baron A n iela , dziecko, Buczkowice
20. Baron M on ika, pedagog rewalidacyjny, 

Buczkowice
21. Baron Zofia, dziecko, Buczkowice
22 . Biesik Tomasz, techn. m echanik, Bielsko- 

Biała
23. Boba-Żakiewicz Noemi, grafik, Bielsko- 

Biała
24. Boba M ichał, uczeń, Bielsko-Biała
25. Czechowicz Zbigniew, inż. elektryk, 

Bielsko-Biała
26 . D ubian ik  Jan  Tomasz, techn. proj. inst. 

san it., Kędzierzyn-Koźle
27. Duława A rtur, uczeń, Buczkowice
28. Duława K ornelia, studentka, Buczkowice
29. Frączek Bogdan, em eryt, Katowice
30. Gawłowski Piotr, mgr ekonomii, Jaworze
31. Gawron A nna, studentka, Chatteris 

(W ielka B rytan ia)
32. Gawron Sławomir, student, Chatteris 

(W ie lka  B rytan ia)
33. Głażewski Andrzej, em eryt, Bielsko-Biała
34 . Graca Jerzy, konstruktor, Bielsko-Biała
35. H andzlik  Ewa, inż. geodeta, Bielsko-Biała
36 . Holerek Grzegorz, inż. w łókiennik, 

Bielsko-Biała
37. Homa A nna, h istoryk, Bielsko-Biała
38. H om a Piotr, inż. inform atyk, Bielsko-Biała
39. Im ielski Szymon, elektryk, Łodygowice
40 . Jakubiec Rom an, techn. m echanik, Lipowa
41. K ittner Józef, techn. w łókiennik, C ięcina
42 . Kliś Agnieszka, pedagog rewalidacyjny, 

Bujaków
43. Konkol M ariusz, prac. umysłowy, Tyczyn
44 . K ulak A leksandra, inż. chem ik, Bielsko- 

Biała
45. Kulak M irosław, inż. chem ik, Bielsko-Biała
46 . Kwiatkowski Krzysztof, inż. energetyk, 

Bielsko-Biała
47. Lampe A nna, a rtysta  p lastyk, Katowice
48. Lampe Paweł, prof. d r hab. n. m ed., 

Katowice
49. M alinow ski Szymon Piotr, inż. geodeta, 

Bielsko-Biała

50. Marszałek Helena, emeryt, Bielsko-Biała
51. M ichalak Teresa, technik, Bielsko-Biała
52. Mierzwa Wiesław, konstruktor, Sosnowiec
53. Misztal Stanisław, inż. mechanik, 

Bielsko-Biała
54. Niemczyk Józef, techn. mechanik, 

Bestwina
55. Nogaś Jan, inż. mechanik, Bielsko-Biała
56. Noman Stanisław, prac. umysłowy,

Dublin (Irlandia)
57. Opyrchał Aleksandra, emerytka, 

Bielsko-Biała
58. Opyrchał Mirosław, rencista, Bielsko-Biała
59. Orawczak Beata, krawcowa, Czaniec
60. Orawczak Klaudia, uczennica, Czaniec
61. Orawczak Robert, uczeń, Czaniec
62. Pańków Aleksander, inż. elektryk, 

Katowice
63. Parchański Jacek, prac. umysłowy, 

Czechowice-Dziedzice
64. Paszkiewicz-Pączkiewicz Bogdan 

Krzysztof, nauczyciel, Bielsko-Biała
65. Paszkiewicz-Pączkiewicz Małgorzata, 

nauczycielka, Bielsko-Biała
66. Piotrowski Paweł, uczeń, Janowice
67. Podolski Leszek, inż. budowlany, Bielsko- 

Biała
68. Porębski Włodzimierz, geolog, Katowice
69. Sarecki Zenon, inż. mechanik, 

Bielsko-Biała
70. Skowron Celina, emerytka, Bielsko-Biała
71. Stachowicz Jan, prof. dr hab. inż., Piekary 

Śląskie
72. Stawiarska Bogna, studentka, Bielsko-Biała
73. Szczepanek Radosław, student, Rajcza
74. Szczurek Bolesław, elektryk, Kęty
75. Szupina Alojzy, emeryt, Cieszyn
76. Szyller Wojciech, nauczyciel, Bielsko-Biała
77. Szyra Agata, uczennica, Wodzisław Śląski
78. Szyra Dariusz, b/d, Wodzisław Śląski
79. Śpiewak Witold, inż. chemik, Bieruń Stary
80. Weigel Ewa, mgr fizyk, Bielsko-Biała
81. Weigel Jacek, specjalista ds. marketingu, 

Sosnowiec
82. Węgrzyn Tomasz, stolarz, Bielsko-Biała
83. Wronowski Tadeusz, inż. architekt, 

Bielsko-Biała
84. Wydrych Jakub, uczeń, Bielsko-Biała
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O ddział P T T  w  M ie lcu  zdobył K ryw ań



W yjazd  O d d z ia łu  P T T  w  O p o lu  do  K arłow a, 2 2 -2 3  m a ja  2 0 1 0 . 
Fot. Paweł K aczm arczyk



Oddział PTT w Chrzanowie

Od chwili reaktywowania PTT w Krakowie 10 października 1981 minęło już ponad 
29 lat. Również działalność PTT na terenie Chrzanowa istnieje ponad 29 lat, ponie
waż chrzanowską Delegaturę PTT powołano do istnienia 10 grudnia 1981. Powołanie 
Oddziału PTT w Chrzanowie nastąpiło 11 marca 1989, przez Tymczasowy Zarząd 
Główny Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Katowicach i nieprzerwanie Odział 
chrzanowski działa aktywnie już ponad 21 lat.

Od ubiegłego roku uwidacznia się nieznaczna poprawa działalności Oddziału. 
W  tym roku zaznaczył się minimalny wzrost ilości wycieczek, jak również ilości ich 
uczestników. Zwiększyła się też ilość prelekcji, a także liczba ich uczestników. Pomi
mo trudności finansowych (Urząd Miejski zmniejszył dotacje) zrealizowaliśmy zadania 
statutowe.

WYCIECZKI
W  roku sprawozdawczym 2010 zorganizowaliśmy 24 wycieczki (24 dni), w których 
uczestniczyło 481 turystów. W  Tatry Polskie było 9 wycieczek, w Beskid Żywiecki 5, 
Beskid Mały 3, Beskid Śląski i Wyspowy po 2 wycieczki, Gorce i Pieniny po 1 wy
cieczce. Urząd Miejski w Chrzanowie przyznał nam dotację na 14 wycieczek (3360 zł). 
W  pozostałych 10 wycieczkach uczestnicy ponosili 100% kosztów. Wycieczki prowa
dzili: Stanisław Trębacz -  9, Remigiusz Lichota -  9 , Józef Haduch -  6 wycieczek.

PRELEKCJE
Drugą podstawową formą statutowej działalności Oddziału były prelekcje popularno
naukowe związane z krajoznawstwem naszego kraju, jak również wielu krajów świata, 
przeprowadzane przez wybitnych „ludzi gór” , reprezentowanych przez pracowników 
naukowych (UJ, UP, AGH, TPN), himalaistów, podróżników, przewodników, du
chownych. Prelekcje odbywały się w środy w sali odczytowej Miejskiego Domu Kultu
ry w okresie: styczeń-marzec i październik-grudzień.

W  okresie sprawozdawczym 2010 zorganizowano 23 prelekcje, w których uczest
niczyło 1398 słuchaczy. Należy nadmienić, że 9 prelekcji odbyło się społecznie (bez
płatnie).

Szczegółowy wykaz prelekcji poszczególnych prelegentów:
• mgr inż. Szymon Baron (podróżnik): „Góry Wielkiej Brytanii” (13.01.10 - 4 3  oso

by); „Malta” (17.11.10 -5 7  osób)
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•  dr inż. Jerzy Mościcki (AGH, taternik): „Wędrówki alpejskie”(20.01.10, 50 osób)
• mgr inż. Andrzej Popowicz (alpinista): „Góry Afganistanu” (27.01.10, 38 osób)
• ks. dr Lucjan Bielas (Uniwersytet Papieski): „Zycie codzienne w Bawarii” (3.02.10, 

85 osób)
• prof. Wiesław Ziaja (Instytut Geografii UJ): „Krajobrazy tureckie” (10.02.10, 79 

osób),
•  dr Wojciech Maciejowski (Instytut Geografii UJ): „Borneo” (23.02.10, 63 osoby), 

„Filipiny na krawędzi Azji” (24.11.10, 48 osób)
• mgr Zygmunt Jeleń (przewodnik beskidzki): „Ukraina i Rumunia” (3.03.10, 97 

osób); „Bałkany są super” (3.11.10, 48 Osób)
• ks. Zbigniew Pytel (taternik, fotografik): „Psalm górski” (10.03.10, 50 osób); „Misty

ka Tatr” (6.10.10, 58 osób)
• dr hab. Antoni Dawidowicz (Wydz. Matematyki UJ): „Lwów -  miasto studiów Ma

cieja Mischke” (17.03.10, 57 osób)
• mgr Bogusław Nowak (przewodnik tatrzański, podróżnik) „Na rakietach za Kołem 

Polarnym” 24.03.10, 44 osoby)
• mgr inż. Jacek Płonczyński (przewodnik tatrzański): „Wędrówki alpejskie”(31.03.10, 

42 osoby)
•  mgr Grzegorz Kuśpiel (grotołaz, podróżnik): „Wulkany i jaskinie Indonezji” 

(13.10.10, 81 osób)
• mgr Łukasz Depta (alpinista) „Honboro Group” 20.10.10 -  60 osób)
• dr inż. Piotr Pustelnik (himalaista, Politechnika Łódzka): „Historia pewnego dziwa

ctwa” (27.10.10 — 106 osób)
• ks. kan. Adam Ogiegło (podróżnik, fotografik) : „Jordania” (10.11.10 -7 3  osoby)
• prof. Wiesław Ziaja (Instytut Geografii UJ): „Lądy i morza południowej Finlandii” 

( 1 .1 2 .1 0 -3 0  osób)
• inż. Krzysztof Wielicki (himalaista): „Południowa ściana Lhotse” (8.12.10 -  96 

osób)
• mgr Jakub Terakowski (podróżnik) „Świnoujście - Hel, krok po kroku” (15.12.10 

— 38 osób)
• o. mgr Zbigniew Jan Krzystek (bernardyn) „Święty Franciszek na nowo odczytany” 

(22.12.10 - 5 7  osób)

„ORZEŁ SKALNY”
Kwartalnik oddziałowy „Orzeł Skalny” jest trzecią formą statutowej działalności. 
W  2010 roku ukazały się kolejne numery 53-56 w edycji kolorowej i biało-czarnej 
o objętości 48 stron (ostatni numer). W  tym roku nie udało się uzyskać refundacji z ZG 
PTT na wydanie chociaż jednego kwartalnika. Jedynym sponsorem dla nr 56 okazał 
się Bank Spółdzielczy, którego reklamę uwzględniono w wydaniu. Kryzys gospodarczy 
spowodował wycofanie się dotychczasowych sponsorów. W  efekcie pozostałe kwartal
niki wydawaliśmy z własnych funduszy.

Teksty do „Orła Skalnego” z działalności statutowej opracowane zostały przez na
szych członków, natomiast pozostałe artykuły przygotowali naukowcy UJ, UP, AGH, 
TPN. Skład komputerowy wykonuje nasz członek Łukasz Łysik, a od nr 50. druk rea
lizuje drukarnia „Optima” z Balina. Kwartalnik rozprowadzany jest bezpłatnie. Otrzy
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mują go: autorzy tekstów, prelegenci, członkowie Zarządu Oddziału, Centralna Biblio
teka Górska w Krakowie, Muzeum w Chrzanowie, Biblioteka Publiczna w Chrzanowie 
oraz niektórzy członkowie ZG PTT. „Orzeł Skalny” zamieszczany jest na naszej stronie 
internetowej.

KRONIKA
Kronika jest ważnym dokumentem, w którym zawarte są wszystkie zorganizowane im
prezy związane z działalnością Oddziału. Dotychczas opracowano 23 tomy, w których 
zawarte są informacje z lat 1992-2010. Od 1996 roku kronikę wzorowo prowadzi Lidia 
Witkowska. Kroniki nasze reprezentowały nasz Oddział na wszystkich Zjazdach PTT 
wzbudzając zawsze duże zainteresowanie i uznanie.

PRACA Z MŁODZIEŻĄ
Pomimo nawiązania bliskich kontaktów z dyrekcją I i II Liceum Ogólnokształcącego, 
efekty są bardzo mizerne. W  wycieczkach młodzież zupełnie nie uczestniczy, także 
jedynie pojedyncze osoby interesują się prelekcjami.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU
Społeczeństwo Gminy Chrzanów na bieżąco jest informowane o działalności statuto
wej Oddziału poprzez lokalne publikatory (dziennik „Gazeta Małopolska”, tygodnik 
„Przełom”, Chrzanowską Telewizje Lokalną). Często goszczą na naszych prelekcjach 
dziennikarze, którzy w ciekawych relacjach dzielą się z czytelnikami swoimi spostrze
żeniami lub przeprowadzają wywiady. Na stronie internetowej Miasta i Gminy Chrza
nów i Oddziałowej zamieszczone są informacje o wszystkich imprezach przez nas or
ganizowanych. Ponadto informacje elektroniczne przekazywane są do I i II Liceum 
Ogólnokształcącego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz wywieszane są komunikaty 
na Miejskim Domu Kultury i okazyjnie przy kościołach parafialnych św. Mikołaja 
i Matki Boskiej Różańcowej.

Oddział posiada swoją stronę internetową www.chrzanow.ptt.org.pl oraz adres 
e-mail: chrzanow@ptt.org.pl prowadzone przez Łukasza Łysika i Marcina Rysia -  człon
ków PTT.

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI
*♦* W  tradycyjnej XXVI Pielgrzymce przewodników na Jasną Górę w dniach 6-7 marca 

uczestniczyli Jan Poręba i Stanisław Trębacz;
'!• We wszystkich zebraniach ZG PTT uczestniczyli: Józef Haduch i Stanisław Trę

bacz.
*•* Głównym sponsorem działalności statutowej naszego Oddziału pozostaje Urząd 

Miejski w Chrzanowie jak również Bank Spółdzielczy w Chrzanowie;
*♦* W  prelekcjach organizowanych przez Oddział PTT w Bielsku-Białej z udziałem 

Krzysztofa Wielickiego i Aleksandry Dzik uczestniczył Stanisław Trębacz;
**' Członek Oddziału Ryszard Pawłowski zorganizował kilka wypraw komercyjnych 

w różne góry świata i tak: Aconcagua, Elbrus, Kazbek, Island Peak, Ama Dablam;
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♦♦♦ Chrzanowski Oddział PTT posiada własny lokal przy ul. Sokoła 24/108, w którym 
odbywają się zebrania Zarządu Oddziału. Członkowie Zarządu pełnią dyżury we 
wtorki i czwartki w  godzinach 17.00-18.00. W  roku sprawozdawczym odbyło się 
12 zebrań protokołowanych;

❖ W  2010 roku skreślonych zostało dwoje członków: Maria Mąsior i Leszek Szat
kowski, przyjęto natomiast 4 osoby: Maria Ciaputa, Andrzej Ciaputa, Krzysztof 
Wielicki i Bożena Mazur.

VIII W alne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału, 22 wrzesień 2010, 
Stoją od lewej: Eugeniusz Rembiecha (sekr. Komisji Rewizyjnej),

Jan Poręba (z-ca przewodniczącego Kom. Rew.),Stanisław Zając (członek Sądu Kol.), 
Jerzy Borratyński (przew. Sądu Kol.), Andrzej M arcinek (czł. zarządu), M arcin Rozmus 

(sekretarz zarządu),M arcin Kornecki (czł. zarz.), M arcin Ryś (skarbnik zarz.), Józef Haduch 
(przew. Kom. Rew.), Siedzą od lewej: Szymon Baron (prezes ZG PTT), Małgorzata Mazgaj 

(czł. zarz.), Remigiusz Lichota (prezes zarządu), Barbara W awrzyniak (czł. zarz.), 
Stanisław Trębacz (prezes honorowy).

WŁADZE ODDZIAŁU
22 września odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, które 
wybrało następujące osoby do Władz Oddziału:

Opracował: Stanisław Trębacz

Zarząd Oddziału
1. Prezes:
2 . Prezes Honorowy:
3. Skarbnik:
4. Sekretarz:
5. Członek:

Lichota Remigiusz, techn. elektryk, Chrzanów 
Trębacz Stanisław, inż. m echanik, Chrzanów 
Ryś M arcin , techn. inform atyk, Chrzanów 
Rozmus M arcin , techn. chem ik, Trzebinia 
M azgaj M ałgorzata, inż. jakości, Kwaczała
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6. Członek:
7. Członek:
8. Członek:

W aw rzyniak Barbara, geograf, Chrzanów 
Kornecki M arcin , techn. m echanik, Chrzanów 
M arcinek Andrzej, techn energoelektryk, Chrzanów

Komisja rewizyjna
9. Przewodniczący:
10. Z-ca przewodniczącego:
11. Członek:

H aduch Józef, inż. mechanik, Jaworzno 
Poręba Jan , inż. m echanik, Chrzanów 
Rembiecha Eugeniusz, emeryt, Libiąż

Sąd Koleżeński
12. Przewodniczący:
13. Sekretarz:
14. Członek:

Borratyński Jerzy, inż. m echanik, Libiąż
Biel Adam , kupiec, Chrzanów
Zając Stanisław, inż. elektryk, Chrzanów

Członkowie Oddziału
15.Ciaputa Andrzej, inż. budowlany, 

Chrzanów
16-Ciaputa M aria, lekarz, Chrzanów
17.Deczkowski Damian, student, Chrzanów
18.Duda Michał, inż. mechanik, Chrzanów
19.Dudek Mieczysław, techn. elektryk, 

Młoszowa
20.Głowacz Andrzej, inż. mechanik, 

Chrzanów
21.Głowacz-Pyzio Bernadetta, prawnik, 

Chrzanów
22.Górecki Andrzej, inż. mechanik, 

Chrzanów
23.Hodur Zbigniew, techn. elektryk, Zagórze
24.Janic Stefan, monter, Chrzanów
25.Janik Mirosław, ekonomista, Chrzanów
26.Jeleń Zygmunt, nauczyciel, Chrzanów
27.Juras Andrzej, emeryt, Chrzanów
28.Kasprzyk M arian, elektryk, Trzebinia
29. Knapczyk Piotr, student, Chrzanów
30.Kurowski Wiesław, ekonomista, 

Chrzanów
31.Kutyła Bogdan, technik, Trzebinia
32.Łatka Michał, księgarz, Chrzanów
33.Machowska Anna, geograf, Chrzanów
34.Majcherczyk M arian, inż. mechanik, 

Trzebinia
35.Majcherczyk Piotr, inż. metalurg, 

Trzebinia
36.Malczyk Paweł, student, Karniowice
37.Malczyk Piotr, student, Karniowice
38.Malczyk Władysława, technik,

Karniowice
39.Małocha Henryk, technik, Alwernia

40.M arcinkow ski Leopold, inż. m echanik, 
Jaworzno

41. M azur Bożena, cukiernik , Jaworzno
42.M ąsior M aria , m atem atyk, Bobrek
4 3 .M zyk M arceli, inż. m echanik, Chrzanów
4 4 .Pawłowski Ryszard, inż. elektryk, 

Katowice
45 .Pytel Zbigniew, ksiądz, B iałka Tatrzańska
46.Pyzio  M arek, inż. budowlany, Chrzanów
47.Remzak Aneta, ogrodnik, M ętków
4 8 .Skóra Mirosław, ekonomista, Chrzanów
49.Sm ółka M aciej, technik, Filipowice
50 .Soból Wacław, m echanik, Trzebinia
51.Stec M ichał, student, Chrzanów
52.Stojak Ireneusz, protokolant sądowy, 

Chrzanów
53.Wołos Zdzisław, bankowiec, Chrzanów
54.W ielicki Krzysztof, inż. elektryk, Dąbrowa 

Górnicza
55.W itkowska-Duda Lidia, nauczyciel, 

Chrzanów
56.W itkowska M ałgorzata, ekonomista, 

Kraków
57.Woźniak Józef, ekonomista, Sosnowiec
58 .Zychowicz Józef, górnik, Kraków
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Oddział Dębliński PTT 
im. Augusta Sochackiego

W  2010 roku Oddział Dębliński PTT nadal prowadził ustabilizowaną działalnos'ć. Or
ganizował imprezy krajoznawcze, turystyczne, regionalne, ekologiczne, patriotyczne, 
okolicznościowe i sprawnościowo-obronne. W  imprezach tych Oddział zajmował się pro
mocją zdrowia, czynnego wypoczynku, polskiej historii i kultury. Podejmował również 
działania w zakresie ochrony przyrody, zabytków, obiektów i miejsc pamięci narodowej, 
oraz budowy Bursztynowego Szlaku — Greenways.

W  2010 roku kadra programowa Oddziału Dęblińskiego PTT rozbudzała 
w środowisku dęblińskim zainteresowanie górami i kulturą ludzi tam zamieszkujących. 
Prowadziła podstawowe szkolenie turystyczne i szkolenie górskie. Zachęcała do upra
wiania turystyki górskiej poprzez zdobywanie Górskiej Odznaki Turystycznej PTT oraz 
Górskiej Odznaki Turystycznej PTT „Ku Wierchom”. Popularyzowała zdobywanie od
znak krajoznawczych, przede wszystkim Krajoznawczej Odznaki Jana Pawła II i Dęb
lińskiej Odznaki Krajoznawczej, jak również innych odznak krajoznawczych.

Głównymi imprezami turystyki kwalifikowanej Oddziału w 2010 roku były 
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, Złaz „Topienie Marzanny” oraz wyjazdy i 
wędrówki w Górach Świętokrzyskich, Sudetach, Tatrach i górach Troodos na Cyprze.

DęblińskiPTTzorganizowałrównieżimprezypieszenizinnewpołudniowejczęściDo- 
liny Środkowej Wisły, po Płaskowyżu Nałęczowskim i Pradolinie Wieprza oraz rowerowe 
w południowej części Doliny Środkowej Wisły, a także po Płaskowyżu Nałęczow
skim, Pogórzu Izerskim, Pojezierzu Ełckim, Pradolinie Wieprza, Przedgórzu Iłżeckim, 
Równinie Kozienickiej, Równinie Radomskiej i Wysoczyźnie Kaliskiej.

Oddział zorganizował także autokarowo i piesze wycieczki po Mazowszu i Ziemi 
Świętokrzyskiej, połączone z nawiedzeniem sanktuariów.

150 ROCZNICA URODZIN PATRONA ODDZIAŁU
Oddział Dębliński PTT z okazji przypadającej w 2010 roku sto pięćdziesiątej piątej 
rocznicy urodzin Augusta Sochackiego, patrona Oddziału, a zarazem Honorowego 
Obywatela Dęblina, wszystkie imprezy zaplanowane w tym roku do realizacji -  zorga
nizował pod patronatem burmistrza miasta Dęblina.

Uczestnikami tych imprez byli członkowie Oddziału Dęblińskiego PTT. Brali 
w nich także udział uczniowie dęblińskich szkół z Gimnazjum nr 3, Liceum Ogólno
kształcącego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Szkoły Podstawowej nr
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2, nr 4 i nr 5, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, uczniowie Zespołu Szkół w Końsko
woli, członkowie Klubu Rowerowego „Relaks” przy Oddziale PTTK w Lipsku, Klubu 
Seniora przy Miejskim Domu Kultury w Dęblinie, Grupy Historycznej 15. PP „Wil
ków” z Dęblina, Puław i Ryk, Uczniowskiego Klubu Szkolnego „Czwórka” z Dębli
na, Związku Strzeleckiego z Puław, oraz kombatanci Armii Krajowej, między innymi 
z Dęblina, Krakowa, Puław, Ryk, Warszawy i Zielonki.

UCZCZENIE PAMIĘCI PORUCZNIKA ZYGMUNTA AUGUSTA 
SOCHACKIEGO, SYNA PATRONA DĘBLIŃSKIEGO PTT
Oddział Dębliński PTT pismem z dnia 18 lutego 2010 roku został upoważniony przez 
Jerzego, Zbigniewa i Wojciecha Sochackich, wnuków Augusta Sochackiego, patrona 
Oddziału, do wystąpienia z wnioskiem o uhonorowanie poprzez upamiętnienie „D ę
bem Pamięci” ich ojca inż. Zygmunta Augusta Sochackiego, urodzonego6 listopada 
1906 roku w Irenie (obecne centrum Dęblina), zamordowanego w Charkowie w 1940 
roku strzałem w tył głowy przez sowieckie NKWD, awansowanego pośmiertnie decy
zją prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w 2008 roku do stopnia porucznika.

Po zgłoszeniu się 28 kwietnia 2010, prezes Oddziału Dęblińskiego PTT 27 sierpnia 
2010 roku, w biurze Komitetu Organizacyjnego Programu „Katyń...ocalić od zapo
mnienia” przy Stowarzyszeniu Parafiada im. Świętego Józefa Kalasandra w Warszawie, 
odebrał certyfikaty numer 3376/7214/WE/2010 i numer 3377/5649/WE/2010 upo
ważniające dębliński PTT do zorganizowania uroczystości uhonorowania „Dębami 
Pamięci” inż. Zygmunta Augusta Sochackiego oraz inż. Józefa Kobylińskiego, a także 
nominację na lokalnego koordynatora tego ogólnopolskiego programu edukacyjnego.

Uroczystość uhonorowania „Dębem Pamięci” inż. Zygmunta Augusta Sochackiego, 
oraz pamiątkową tablicą odbyła się 11 listopada 2010 rok, podczas 92. obchodów Świę
ta Odzyskania Niepodległości. Dęby pamięci posadzono przy Szkole Podstawowej nr 
2 w Dęblinie. Pamiątkową granitową tablicę odsłonił Wojciech Sochacki, syn tragicz
nie zmarłego, w asyście małżonki Barbary i syna Michała. Następnie tablicę poświęcił 
prefekt parafii pw. Świętego Piusa V  Papieża ks. Adam Haraszczuk, po czym odbyła 
się uroczysta msza św. W  uroczystości uczestniczyli: Kompania Honorowa z pocztem 
sztandarowym 1. Batalionu Drogowo-Mostowego im. Romualda Traugutta w Dębli
nie, poczty sztandarowe ze sztandarami Miasta Dęblin, Liceum Ogólnokształcącego 
w Dęblinie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Dęblinie i 15. PP „Wilków” Armii Krajowej, 
burmistrz Dęblina Stanisław Włodarczyk, radni Rady Miasta z jej przewodniczącym 
Ryszardem Karpińskim, członkowie dęblińskiego PTT z prezesem Krzysztofem Kar
bowskim, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Sławomir Ojrzyński i wicedyrektor Boże
na Nowak, oficerowie WP, sybiracy, kombatanci, dzieci, młodzież oraz społeczeństwo 
Dęblina. Po nabożeństwie była defilada ulicami miasta pod płytę marszałka Józefa 
Piłsudskiego, gdzie odbyła się uroczysta zbiórka z okolicznościowym przemówieniem 
burmistrza miasta, apelem poległych i salwą honorową. Obchody Święta Odzyskania 
Niepodległości w Dęblinie zakończyła w ratuszu miejskim, uroczysta sesja Rady Mia
sta, podczas której wdowa po zmarłym generale, Ewa Błasik odebrała akt nadania Ty
tułu Honorowego Obywatela Miasta Dęblin oraz pamiątkowy medal przyznany przez 
RM generałowi Andrzejowi Błasikowi, byłemu komendantowi-rektorowi WSOSP.
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WNIOSEK DĘBLIŃSKIEGO PTT 
0  UHONOROWANIE STANISŁAWA KROKA
W  dniu 30 marca 2010 roku na LXI Sesji Rady Miasta Dęblin, prezes Oddziału 
Dęblińskiego PTT Krzysztof Karbowski, jednocześnie radny Rady Miasta, wystąpił 
z wnioskiem o nadanie pośmiertnie Honorowego Obywatelstwa dla śp. ppłk Stanisława 
Kroka, wieloletniego prezesa Oddziału Dęblińskiego PTTK, założyciela i pierwszego 
prezesa Oddziału Miejskiego PTTK w Dęblinie, pierwszego prezesa Oddziału Radom- 
sko-Dęblińskiego PTT, zasłużonego działacza turystycznego, przewodnika, wybitne
go krajoznawcy, autora publikacji, również o Dęblinie. Wniosek ten został ponowiony 
przez prezesa dęblińskiego PTT pismem z dnia 21 września 2010 roku. Wniosek został 
pozytywnie zaopiniowany przez właściwą komisję Rady Miasta -  Komisję Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Konwent RM i przedłożony do realizacji.

PO NARODOWEJ TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ
W  dniu 18 kwietnia 2010 roku, prezes Oddziału Dęblińskiego PTT Krzysztof Kar
bowski, wraz z delegacją PTT pod przewodnictwem prezesa Włodzimierza Janusika, 
w tym pocztem sztandarowym ze sztandarem PTT, wziął udział w uroczystościach 
pogrzebowych, w Krakowie, pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich.

W  dniu 19 kwietnia 2010 roku, prezes Oddziału Dęblińskiego PTT uczestniczył 
w Warszawie w uroczystościach pogrzebowych prezydenta RP na uchodźctwie Ryszar
da Kaczorowskiego — członka honorowego PTT i złożył kondolencje wdowie, pani Ka
rolinie Kaczorowskiej w imieniu PTT, Rady Miasta Dęblin i własnym.

WSPÓŁPRACA Z „FUNDACJĄ PARTNERSTWO 
DLA ŚRODOWISKA”
W a rs z ta ty  ed u k ac ji reg io n a ln e j
9 kwietnia 2010 roku, w Miejskim Domu Kultury w Dęblinie zostały zorganizowane 
przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie oraz Oddział Dębliński PTT 
pod patronatem burmistrza miasta, pierwsze w województwie lubelskim „Warsztaty 
edukacji regionalnej w  terenie metodą questingu”. Podczas tego szkolenia w zakresie 
prezentacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, ich uczestnicy opracowali quest 
— wyprawa odkrywców, polegający na utworzeniu nieoznakowanego szlaku, którym 
można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanej instrukcji. 
Warsztaty ukończyli Ewa Fuks, Leszek Kalbarczyk, Krzysztof Karbowski i Stanisław 
Sadurski.

Quest ten został zamieszczony w publikacji pt. „Poszukiwanie skarbów na Green- 
ways”, wydanej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie, w 2010 roku, 
w ramach projektu „Zrównoważona turystyka na Zielonych Szlakach -  Greenways”. 
Korektę i ewaluację tego questu przed wydrukiem przeprowadzili Krzysztof Karbowski
1 Stanisław Sadurski z dęblińskiego PTT. Opiekunami ąuestu „Szlakiem dęblińskiej 
przeszłości”, będą Oddział Dębliński PTT i Miejski Dom Kultury w Dęblinie. Ta 
wierszowana instrukcja po raz pierwszy została wykorzystana 20 czerwca 2010 roku 
w Rajdzie Przyjaciół Dęblina, zorganizowanym podczas XXV Dni Dęblina.
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Jedna z drużyn na mecie I Dęblińskiego Rajdu Rowerowego -  Dęblin 19 .0 6 .2 0 10  r.
Fot. Adam Jabłoński

DZIAŁANIA NA LUBELSKIM BURSZTYNOWYM 
SZLAKU -  GREENWAYS

S z la k i row erow e
W  dniu 27 września 2010 roku w Nałęczowie prezes Oddziału Dęblińskiego PTT 
Krzysztof Karbowski wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Lokalną Gru
pę Działania „Zielony Pierścień” z Nałęczowa, w sprawie prezentacji, budowy i za
gospodarowania szlaków rowerowych przewidzianych w projekcie: „Utworzenie pętli 
rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowe
go jako zintegrowanego, innowacyjnego projektu turystycznego”, będących składową 
głównej trasy Bursztynowego Szlaku — Greenways oraz lokalnych pętli tego szlaku. 
Podczas tego spotkania, z udziałem partnerów w/w. projektu, deklarujących udział 
w jego realizacji, w osobach przedstawicieli gmin z powiatu puławskiego i ryckiego oraz 
projektanta lubelskiego odcinka Bursztynowego Szlaku i jego pętli lokalnych, prezes 
dęblińskiego PTT, a jednocześnie radny Rady Miasta Dęblin, umotywował potrze
bę utworzenia przy Bursztynowym Szlaku, ekomuzeów „Gniazdo Orląt” i „Pierścień 
Księżnej Izabeli Czartoryskiej”, z tak zaprojektowanym przebiegiem pętli lokalnych, 
aby w sposób optymalny umożliwiały prezentację walorów całego dziedzictwa spo
łeczności zamieszkującej obszary, na których powstaną wyienione ekomuzea. Ponadto 
podczas dyskusji zaprezentował projekt przebiegu lokalnej pętli tego szlaku w powiecie 
ryckim, posiadający zaletę pełnej prezentacji dziedzictwa Bobrownik, Dęblina i Stę
życy, z możliwością włączenia Ryk i jego okolic. Wykazał jednocześnie, że ze względu 
na swoje walory projekt ten powinien być skierowany do realizacji w ramach projektu:
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„Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Par
ku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego projektu turystycznego”. Na
stępnie prezes Oddziału Dęblińskiego PTT przekazał po jednym egzemplarzu projektu 
pętli lokalnej, dla powiatu ryckiego prezesowi LGD „Zielony Pierścień” Zbigniewowi 
Pacholikowi, sekretarzowi Miasta Dęblin Markowi Basajowi, wiceburmistrzowi Ryk 
Tomaszowi Banemu, sekretarzowi Gminy Puławy Teresie Woszczek oraz Sławomirowi 
Juraszewskiemu, projektantowi głównej trasy i pętli lokalnych tego szlaku, biegnących 
w powiecie puławskim i ryckim. Prezes dęblińskiego PTT, zwrócił także uwagę na po
trzebę ustalenia wspólnego kalendarza corocznych imprez krajoznawczo-turystycznych 
na Bursztynowym Szlaku.

Prezes Oddziału Dęblińskiego PTT w powyższym spotkaniu, reprezentował tak 
Radę Miasta Dęblin, jak również Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, zgodnie z upo
ważnieniem jakie zostało mu nadane przez ZG PTT w dniu 31 stycznia 2009 roku 
w Krościenku do reprezentowania Zarządu Głównego PTT przed władzami samo
rządowymi wszystkich szczebli województwa lubelskiego oraz Fundacją Partnerstwo 
dla Środowiska w Krakowie, w sprawie tworzenia Bursztynowego Szlaku — Greenways 
i jego pętli, przebiegających na terenie ww. województwa.

W  dniu 29 września 2010 roku prezes Oddziału Dęblińskiego PTT Krzysztof Kar
bowski, jednocześnie radny Rady Miasta Dęblin, wziął udział w LXIX Sesji Rady Mia
sta, podczas której podjęto uchwałę nr LXIX/422/2010 w sprawie przystąpienia Dęb
lina do budowy głównej trasy Bursztynowego Szlaku — Greenways oraz lokalnej pętli 
tego szlaku, w ramach realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie pętli rowerowych 
na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zinte
growanego, innowacyjnego projektu turystycznego”. Inicjatorem budowy przez Dęblin 
tego międzynarodowego rowerowego szlaku, jak również pętli lokalnej poprowadzonej 
w powiecie ryckim oraz „Vademecum dotyczącego utworzenia ekomuzeum w Dęblinie 
i powiecie ryckim „Gniazdo Orląt” — jest prezes dęblińskiego PTT.

INNE DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY
18 marca 2010 roku z okazji I Ogólnopolskiego Dnia Wróbla, Dębliński Oddział PTT 
zorganizował pierwsze lokalne obchody w Dęblinie. W  Miejskim Domu Kultury odbył 
się happening „W poszukiwaniu wróbla”, z konkursem wiedzy na temat tego drobnego 
ptaka i poszukiwaniem wiklinowych wróbli ukrytych na terenie MDK. W  happeningu 
brały udział dzieci z dęblińskiego ośrodka kultury pod opieką instruktorów Grzegorza 
Gordata, Małgorzaty Knieć, Anny Krawczak i Michała Pastuszaka. Z tej okazji, odbył 
się również spacer uczestników happeningu wałem wiślanym, w ramach Złazu „Topie
nie Marzanny”.

W  dniach 17-20 czerwca 2010 roku dębliński PTT zorganizował „I Dęblińskie Dni 
Zrównoważonego Transportu”. W  ramach tych dni, towarzyszącym obchodom XXV  
Dni Dęblina, odbył się po raz pierwszy Dębliński Rajd Rowerowy, z udziałem osób 
niepełnosprawnych oraz Rajd Przyjaciół Dęblina.

WSPÓŁPRACA Z ZARZĄDEM GŁÓWNYM PTT
Członkowie Oddziału Dęblińskiego PTT brali udział w posiedzeniach plenarnych, 
szkoleniach, uroczystościach oraz imprezach organizowanych przez Zarząd Główny
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PTT. Prezes Oddziału Krzysztof Karbowski uczestniczył w trzech posiedzeniach ZG 
PTT: 23 stycznia 2010 roku w Krakowie, 15 maja 2010 roku w Nowym Sączu oraz 
11 września 2010 roku w Jarnołtówku. Podczas tego ostatniego posiedzenia przedło
żył wnioski Oddziału Dęblińskiego PTT, dotyczące zmian w Statucie PTT, z których 
większość została przyjęta.

W  dniu 15 października 2010 roku, w ratuszu miejskim w Dęblinie, odbyło się 
Walne Zgromadzenie Oddziału Dęblińskiego PTT z udziałem wiceprezesa Zarządu 
Głównego PTT Tomasza Kwiatkowskiego i członka prezydium ZG Antoniego Leo
na Dawidowicza, burmistrza Dęblina Stanisława Włodarczyka, dyrektora Miejskiego 
Domu Kultury Agaty Osiki-Kucharskiej. Przed rozpoczęciem obrad plenarnych, za
proszeni goście otrzymali pamiątkowe adresy Zarządu Oddziału Dęblińskiego PTT 
i upominki promocyjne, a członkowie dęblińskiego PTT pamiątkowe adresy i tomy 
„Pamiętnika PTT”. Podczas obrad plenarnych, między innym po przyjęciu sprawozdań 
Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, dyskusji nad sprawozdaniami, 
ustępujący Zarząd dęblińskiego PTT otrzymał absolutorium. Ponadto zostały wybrane 
nowe władze Oddziału oraz delegaci na VIII Zjazd Delegatów PTT w osobach Maria 
Banaszek, Barbara Gaduła, Krzysztof Karbowski, Maciej Kopera, Ludwik Królik, Jan 
Michoński i Cezary Wołyński.

W  dniu 13 listopada 2010 roku, podczas VIII Zjazdu Delegatów PTT w Zako
panem, Oddział Dębliński PTT wystawił poczet sztandarowy ze sztandarem PTT 
w składzie Paweł Przewłocki, Maciej Kopera, Cezary Wołyński, którzy byli zarazem 
delegatami Oddziału na Zjazd.

DZIAŁANIA NA RZECZ TURYSTYCZNEJ 
PROMOCJI MIASTA DĘBLIN
W  2010 roku prezes Oddziału Dęblińskiego PTT Krzysztof Karbowski brał czynny 
udział pracach związanych z opracowaniem multimedialnej informacji turystycznej pt. 
„Miasto Dęblin -  wirtualny spacer”, realizowanego przez Urząd Miasta Dęblin, w ra
mach projektu „e — Dęblin — rozwój społeczeństwa informacyjnego”, którego promo
cja odbyła się z jego udziałem w ratuszu miejskim 17 grudnia 2010 roku.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, 
DĘBLIŃSKIM SAMORZĄDEM, INSTYTUCJAMI 
ORAZ PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI 
I UPOWSZECHNANIA KULTURY
W  2010 roku Oddział Dębliński PTT współpracował ze wszystkimi dyrekcjami dęb
lińskich szkół, z których wywodzili się członkowie i sympatycy dęblińskiego PTT. 

Ponadto w 2010 roku Oddział Dębliński PTT:
•  Nadal współpracował w zakresie organizowania imprez krajoznawczo-tury

stycznych z Dęblińskim Klubem Turystyki Kwalifikowanej „Sokół”, Polskim 
Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych, z Oddziałem Wojewódzkim PTSM 
w Lublinie, oraz Klubem Seniora działającym przy Miejskim Domu Kultury 
w Dęblinie;
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• Prowadził współpracę ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, 
Oddział Krakowski w zakresie organizacji Rajdu Pamięci Narodowej, ze Środo
wiskiem Żołnierzy Armii Krajowej 15. Pułku Piechoty „Wilków”, Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Warszawski i Związkiem Strzele
ckim Oddział Puławy w zakresie organizacji Zlotu Pamięci 15. Pułku Piechoty 
„Wilków”, z Grupą Historyczną 15. PP „Wilków” w zakresie organizacji Rajdu 
„Orlika”, oraz Uczniowskim Klubem Sportowym „Czwórka” w zakresie organi
zacji Dęblińskiego Rajdu Rowerowego;

• Współpracował również z lokalnym samorządem, Radą Miasta i burmistrzem 
Stanisławem Włodarczykiem oraz podległymi mu wydziałami Urzędu Miasta 
— Oświaty, Kultury i Sportu, Gospodarki Mieniem Komunalnym, Rozwoju 
Miasta i Inwestycji, Organizacyjno-Administracyjnym, a także z Klubem Uczel
nianym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Miejską Biblioteką Pub
liczną, Miejskim Domem Kultury, Dęblińskim Centrum Informacji w Dęblinie 
oraz informatykami Urzędu Miasta Dęblin — panami Radosławem Gadułą, Ma
riuszem Kuliną i Waldemarem Striglem w zakresie promocji miasta, ochrony 
zabytków, pomników przyrody, obiektów i miejsc pamięci narodowej oraz po
pularyzacji krajoznawstwa i turystyki;

•  Był również współrealizatorem Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji 
Zdrowia w Dęblinie oraz Miejskiego Kalendarza Imprez i Uroczystości.

Posiedzenia Zarządu Oddziału Dęblińskiego PTT oraz spotkania członków i sym
patyków dęblińskiego PTT odbywają się w pierwszą środę miesiąca oraz według po
trzeb, w ratuszu miejskim przy ulicy Rynek 12 w Dęblinie.

Władze Oddziału Dęblińskiego PTT im. Augusta Sochackiego wybrane podczas 
Walnego Zgromadzenia 14 listopada 2007 roku, pracowały w niezmienionym składzie 
aż do Walnego Zgromadzenia Oddziału, które odbyło się 15 października 2010 roku, 
kiedy to wybrano nowe władze. Oddział liczy 85 członków.

Zarząd Oddziału:
Prezes 
Wiceprezes 
Sekretarz 
Skarbnik

Kom isja Rewizyjna:
Przewodnicząca 
W iceprzewodniczący 
Sekretarz

Sąd Koleżeński:
Przewodnicząca 
W iceprzewodnicząca 
Sekretarz

Opracował: K rzysztof Karbowski

-  Natalia Gruszecka,
-  C ezary W ołyński,
-  Barbara Gaduła;

-  M aria Banaszek,
-  Janina Zawadzka,
-  Barbara Sałkiewicz.

-  K rzysztof Karbowski,
— K rystyna W alczuk,
— Stanisław Sadurski,
-  Leszek Kalbarczyk;
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Oddział PTT w Jaworznie

Podobnie jak w latach ubiegłych, działalność statutowa Oddziału PTT w Jaworznie 
w 2010 roku skupiła się na organizacji wycieczek górskich dla mieszkańców miasta.

W  2010 r. zorganizowaliśmy 20 wycieczek (24 dni), w których uczestniczyły 302  
osoby. Były to wycieczki w Beskidy i Tatry, a także na Jurę Krakowsko-Częstochowską. 
Były dwie wycieczki w Tatry Słowackie, wycieczka w Niżne Tatry i Góry Choczańskie. 
W  dniach 23-26.09.2010 zorganizowano kilkudniową wędrówkę w Bieszczady. Sezon 
turystyczny zakończono 12 grudnia w Tatrach Zachodnich z uroczystą kolacją w schro
nisku na Polanie Chochołowskiej.

Ze zrealizowanych 20 wycieczek, 14 zostało dofinansowanych z Urzędu Miasta Ja
worzna kwotą 7000,00 zł., w ramach zadania publicznego pod nazwą „Wędrujemy 
razem po górskich szlakach”. O organizowanych wycieczkach społeczność Jaworzna 
jest informowana plakatami, wywieszanymi w naszej gablocie w centrum miasta, przy 
budynku Urzędu Miasta oraz poprzez lokalną prasę.

Członkowie naszego Oddziału uprawiali również turystykę indywidualną w A l
pach oraz górach Hiszpanii i Grecji.

Oddział PTT w Jaworznie posiada osobowość prawną i jest organizacją pożytku 
publicznego. Dokumentację finansową oddziału prowadzi biuro rachunkowe. Rok 
2010 zamknięto dodatnim wynikiem finansowym.

Oddział posiada lokal biurowy w centrum miasta, w którym spotykają się członko
wie Oddziału; prowadzone są systematycznie dyżury członków Zarządu oraz odbywają 
się posiedzenia Zarządu, których odbyło się 12.

Członkowie naszego oddziału brali udział w obchodach Roku Tytusa Chałubiń
skiego w Krakowie i Zakopanem.

Przy Oddziale działa Komisja Kwalifikacyjna do spraw zdobywania odznak 
GOT PTT, weryfikująca na bieżąco przedkładane wnioski. W  2010 zweryfikowano 
15 odznak GOT: mała brązowa, 13 -  mała srebrna, 8 -  mała złota, 3 -  duże srebrne 
i 2 -  duże złote oraz 4 odznaki „Ku wierchom”.

Oddział współpracował z Zarządem Głównym PTT i brał udział w imprezach 
organizowanych przez ZG. Prezes Oddziału i członkini Głównej Komisji Rewizyjnej 
z naszego Oddziału brali udział w posiedzeniach ZG PTT. Zagadnienia omawiane na 
tych posiedzeniach były przekazywane na zebraniach Zarządu Oddziału. Otrzymywa
no również komunikaty i protokoły zebrań ZG PTT, a także miesięcznik „Co Słychać

Oddział posiada adres e-mail: jaworzno@ptt.org.pl

Opracował: Jerzy Cieślawski
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W  lutym 2010 r. wybrano nowe władze Oddziału PTT Jaworzno w składzie: 

Zarząd:
1. Prezes: Jerzy Cieślawski, mgr inż. elektryk Jaworzno
2. Wiceprezes: Barbara Rapalska, przewodnik, Jaworzno
3. Skarbnik: Małgorzata Sudujko, ekonomista, Jaworzno
4. Sekretarz: Andrzej Ślusarczyk, techn. mechanik, Jaworzno
5. Członek: Mirosława Kuźniak, lekarz medycyny, Jaworzno

Kom isja Rewizyjna:
6. Przewodniczący: Ryszard Frączek, prac. umysłowy, Jaworzno
7. Sekretarz: G rażyna Piotrowska Gerlich, psycholog, Jaworzno
8. Członek: Stefan W ojtowicz, energetyk, Jaworzno

Sąd Koleżeński:
9. Przewodnicząca: Bożena Kuźniak, lekarz medycyny, Jaworzno
10. Członek: Klemens Bartyzel, techn. budowlany, Jaworzno

Członkowie Oddziału:
11. Józef Bernisz, techn. energetyk, Jaworzno
12. Zygmunt Chm ielewski, lekarz stomatolog, Libiąż
13. D om inika Frączek, studentka, Jaworzno
14. M arcin Hołda, techn. górnik, Jaworzno
15. Paweł Hołda, uczeń, Jaworzno
16. Jacek Jazowski, inż. ochrony środowiska, Jaworzno
17. Agnieszka Kita, techn. handlowiec, Jaworzno
18. Beata Kowalska, historyk, Jaworzno
19. Wojciech Kral, mgr. inż. mechanik, Jaworzno
20 . H enryka Lower, księgowa, Jaworzno
21. Zenon Maciejowski, techn. górnik, Jaworzno
22 . Helena Majewska, przewodnik, Krzeszowice
23 . M arzena Mirowska, mgr. ekonomii, Jaworzno
24 . Elżbieta Oleksiak, pielęgniarka, Jaworzno
25. M arcin Pałka, m echanik samochodowy, Jaworzno
26 . M irosław Pilik, geodeta, Jaworzno
27. Jan Rybak, technik żywienia, Mysłowice
28 . Tomasz Sędor, student, Jaworzno
29. Halina Stawarz, ślusarz maszynowy, Jaworzno
30 . Janusz Szagała, m echanik, Jaworzno
31. Renata Ślusarczyk, ekspedientka, Jaworzno
32 . Dariusz W aberski, geodeta, Jaworzno
33. Antoni W alus, em eryt, geodeta, Jaworzno
34 . M arian Kondoszek, em eryt, mgr. inż. mechanik, Jaworzno
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Oddział PTT w Krakowie

Oddział PTT w Krakowie w roku 2010 kontynuował sprawdzone formy aktywności, 
podjęto też działania mające na celu dopasowanie profilu jego działalności do współ
czesnych realiów.

Do „tradycyjnych” wydarzeń należały m.in. spotkanie opłatkowe u Barbary Mo- 
rawskiej-Nowak, które odbyło się na początku stycznia, organizacja posiedzenia ZG 
PTT (23 stycznia), czy też kontynuacja wtorkowych spotkań oddziałowych.

W  roku 2010 członkowie i sympatycy Oddziału mogli wziąć udział w następują
cych prelekcjach:

• 12 stycznia -  Waldemar Wójcik i Maciej Żuchowicz: Islandia -  wyspa ognia 
i lodu

• 26 stycznia — Katarzyna Grychowska: Ladakh, Indie
• 23 lutego — Łukasz Depta: Początek zimy w Tatrach Wysokich (turystycznie

i wspinaczkowo); Kończysta i Łomnica
• 9 marca -  Waldemar Wójcik i Maciej Żuchowicz: Lofoty, Norwegia
• 23 marca -  Wojciech Kozub: Malanphulan - Góra Siekiera
• 11 maja -  Nikodem Frodyma, Damian Gil i Paweł Rumian: Pięć lat rajdów

Collegium Physicum UJ w Beskidach.
• 25 maja -  Łukasz Depta: 4 wyprawy - 4 szczyty: Gerlach, Wysoka, Koszysta 

i Wielka Turnia
• 8 czerwca — Barbara Morawska-Nowak: Rok dra Tytusa Chałubińskiego -  pod

sumowanie
• 19 października -  Agnieszka Jambor: Góry Australii
• 1 grudnia — Łukasz Depta: Changri, czyli przepiękna. Wspinaczka na dziewiczą 

turnię w pakistańskim Karakorum
• 15 grudnia — Andrzej Adamczak: Wokół Berniny

Oddział w Krakowie PTT objął też patronat nad kolejnym V Rajdem Collegium 
Physicum UJ.

W  2010 nie organizowano wyjazdów oddziałowych, członkowie jeździli w góry 
indywidualnie.

1 czerwca 2010 r. odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze oddzia
łu, na którym wybrano nowe władze i delegatów na VIII Zjazd PTT.

Nowy zarząd Oddziału dążył do uporządkowania niektórych spraw organizacyj
nych i poprawy kontaktu z członkami. Wprowadzono możliwość otrzymywania od
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działowych komunikatów w formie elektronicznej, udostępniono e-mailową grupę 
dyskusyjną.

W  grudniu członkowie Oddziału zamontowali na elewacji budynku przy ulicy 
Traugutta szyld informujący o siedzibie naszego Oddziału i Zarządu Głównego PTT.

Opracował: Paweł Rumian
Zarząd Oddziału:
1. Prezes: Rum ian Paweł, student, Kraków
2. Członek Zarządu: Frodyma Nikodem, doktorant, Kraków  

S ek retarz : vacat
3. Skarbnik: M alak K rzyszto f, oper. maszyn C N C , Kraków
4. Członek Zarządu: Lewicki Ziemowit, prawnik, Kraków
5. Członek Zarządu: Słota Andrzej, em. techn. mechanik, Kraków

Kom isja Rewizyjna:
6. Przewodniczący: Rogowski Ludwik, em. elektroenergetyk Kraków
7. Członek: M orawska-N owak Barbara, emeryt, Kraków (czł. honor.)
8. Członek: Zalasiński Jerzy Leszek, em. dr leśnik, Kraków

Członkowie Oddziału:

9. Adam czak Andrzej, inż. ogrodnik, 
Kraków

10. Bała M arian, em. chemik, Kraków
11. Baryła Janusz, em. biolog, Kraków
12. Biernacki Zbigniew, antykwariusz, 

Częstochowa
13. Blachowska-Kuśmider Irena, em. 

ekonomista W łocławek
14. Brylski Piotr, student, Kraków ?
15. Budzanowski Andrzej, em. prof. fizyk, 

Kraków
16. Bujak-Lenczowska Magdalena, em. 

inżynier, Zakopane
17. Bułat Adam , em. inżynier, Kraków
18. Cieślewicz Alicja, emeryt, Kraków
19. Cieślewicz W incenty, emeryt, Kraków  

(czł. honor)
20 . Czerwińska M aria, lekarz, Kraków
21. Czuj Józef, em. inż. mechanik, Katowice
22 . Dawidowicz A nton i Leon, prof. 

matematyki, Kraków
23. D epta Łukasz, student, Kraków
24 . D ym el Jacek, nauczyciel, Kraków  
25- Gacek Szczepan, ksiądz, Gliczarów

G órny
26 . Gaś M arta, studentka, Skierniewice
27. Gaś Wojciech, em eryt, Skierniewice
28 . Gębski Stanisław, Gdańsk
29. G łowiński Krzysztof, student, Kraków

30 . Główka Czesław, urzędnik państw., 
Skierniewice

31. Jerominow Piotr, funkcjonariusz ochrony, 
Olsztyn

32 . Kałkowski Zbysław, inż. konstruktor, 
Kraków

33. Karmowska Joanna, ekonomista, Kraków
34 . Kolonko M arcin, astronom, Kraków
35. Kowalczyk M arian, emeryt, Kraków
36 . Kuczyński Jerzy, em. naucz, akadem., 

Lublin
37. Kuśmider Andrzej, em. ekonomista, 

Włocławek
38 . Lechwar M arian, inż. mechanik, Kraków
39. Lenczowski Adam, em. geodeta, 

Zakopane
40 . Maciejewski Stefan, redaktor, Kraków  

(czł. honor.)
41 . M alak Elżbieta, prac. biur.-admin., 

Kraków
4 2 . Mendys Agata, doktorantka, Kraków
43 . Mękarska Małgorzata, romanistka, 

Wrocław
44 . Mękarski Michał, uczeń, W rocław
45. Michalska-Trębacz Beata, doktorantka, 

Kraków
4 6 . M ikuliński Szymon, pracownik  

schroniska, Cyrhla
47. M irek Zbigniew, prof. botanik,

Kraków (czł. honor.)
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48. Myśliwiec Michał, informatyk, 
Myślenice ?

49. Negrey Maciej, kompozytor, Kraków
50. Niewodniczański Jerzy, em. prof. fizyki, 

Kraków
51. Nosek Anna, emeryt, Kraków
52. Noworolska W eronika, właściciel 

kawiarni, Kraków ?
53. Noworolski Wojciech, właściciel 

kawiarni, Kraków
54. Nycz-Czuj Lidia, em. farmaceutka, 

Katowice
55. Oleksyn Barbara, prof. chemii, Kraków
56. Onderka Bogusław, fizyk, Kraków
57. Piękoś-Mirkowa Halina, em. prof. 

botanik, Kraków
58. Pile Andrzej prof. farmakolog, Kraków
59. Posmyk Grzegorz, Zabrze
60. Ronikier Michał, botanik, Kraków
61. Rudziński Ryszard, em. lekarz, Kraków
62. Rumian Jan, architekt, Kraków
63. Rusin Piotr, prawnik, Kraków
64. Rybka Justyna, studentka, Kraków
65. Rzekiecka Bogdana, techn. budowl., 

Duszniki
66. Rzekiecki M arian, em. techn. elektryk, 

Duszniki
67. Sala Bartłomiej, historyk, Kraków

68. Sebesta Antonina, naucz, akad., 

Myślenice

69. Siermontowski Aleksander, em. inż. 

konstruktor, Kraków

70. Skrzyński Andrzej, em. ekonomista, 
Kraków ?

71. Stecki Bogusław, emeryt, Międzylesie

72. Stefański Marek, em. dr inż. górnik, 

Genewa

73. Szczepańska Małgorzata, pracownik 

umysł., K raków ?

74. Tomaszewski Jerzy, em. prof. chemii, 
Toruń

75. van Marcke de Lumen Marian, 
elektronik, Toruń

76. W ajnhold Barbara, studentka, Kraków

77. Wasilewski Stanisław, em. bibliotekarz, 
Toruń

78. W ęgrzyn Michał, botanik, Kraków

79. W itkowska Zofia, emerytka, Kraków

80. Zaręba Lech, prac. nauk., Rzeszów

81. Żywiecki Andrzej, sprzedawca, Kraków

Zmarli w  20 10  roku:

1. Niweliński Józef

Koło PTT w Oświęcimiu

Koledzy z Oświęcimia uważają się za członków Oddziału PTT w Krakowie i regularnie 
opłacają składki. Otrzymują „Co słychać?”, kupują „Pamiętnik PTT”.

Zarząd Koła:
82. Prezes: K lim czyk Czesław, emeryt, Oświęcim
83. Sekretarz i Skarbnik: Strama Anna, ekonomista, Oświęcim

Członkowie Koła:
84. Chowaniec Andrzej, emeryt, Oświęcim
85. Orłowska Iwona, architekt, Kraków
86. Pawłowski M arek, rencista, Kalwaria
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Szkolne Koło PTT 
im. prof. Henryka Leśniaka przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach

W  roku 2010 odnotowano następujące wydarzenia w działalności Koła:
• 27.02.2010 — udział w Mszy Św. za prof. Henryka Leśniaka (patrona Koła i za

służonego myślenickiego krajoznawcę) w klasztorze oo. bernardynów w Kalwarii 
Zebrzydowskiej;

• 20-21.03.2010 — udział w spotkaniu w chatce na Adamach w Lachowicach nt. Kar
pat Wschodnich (przejście ze Stryszawy);

• 3-4.07.2010 -  wycieczka w Tatry (Doi. Strążyska-Sarnia Skała-Dol. Białego-Nosal);
• 19.09.2010 -  wycieczka rowerowa do Puszczy Niepołomickiej;
• 2-3.10.2010 -  wycieczka w Beskid Sądecki (Szczawnica-Prehyba-Niemcowa-Piw- 

niczna-Łomnica Zdrój-Hala Łabowska-Jaworzyna Krynicka-Czarny Potok);
• 9-10.10.2010 — wycieczka w Pieniny (Krościenko-Czertezik);
• 23-24.10.2010 — udział w spotkaniu znakarzy karpackich w schronisku „Szarotka” 

w Tatrach Bielskich;
• 8-9.11.2010 -  wycieczka w Beskid Wyspowy (Stróża-Pieninki Skrzydlańskie-Po- 

rąbka-Śnieżnica-Kasina Wlk.-Dzielec-Przeł. Wierzbanowska);
• 6.12.2010 - XI Turniej wiedzy o górach „Bieszczady”, przewodniczyła jury: dr An

tonina Sebesta, wśród gości: wiceprezes ZG PTT Nikodem Frodyma, prezes kra
kowskiego oddziału PTT Paweł Rumian; I miejsce: Paweł Grabowski, II miejsce: 
Dorota Sroka (obydwoje z ZSTE w Myślenicach), III miejsce: Wiktor Ostrowski 
z I LO w Myślenicach. Wiceprezes SK PTT Krzysztof Kusiak, wręczył najbardziej 
zasłużonym dla organizacji turnieju osobom okolicznościowe dyplomy.
Koło posiada własną stronę internetową: www: http://pttmysl.almalo.edu.pl i adres

e-mail: almanet@almalo.edu.pl
Opiekunem Koła z ramienia szkoły jest mgr Roman Pitak, a ramienia PTT inż.

Michał L. Myśliwiec
Opracował: Dariusz Dyla

Zarząd Koła:
87. Prezes: Grzegorz Jam ka
88. Wiceprezes: K rzyszto f Kusiak
89. Sekretarz: Paulina Błaszczak
Skarbnik: Vacat

Członkowie Koła:
90. K am il Wiejaczka
91. Szym on Owca
92. Krzysztof M orajka
93. A nna Piwowarska
94. A n n a  Szlachetka
95. Joanna Urbaniak
96. Katarzyna U lm an

97. Arkadiusz Możdżeń
98. Gabriela Lipień
99. Kinga Górecka
100. M aja Świętalska
101. Dawid Jaśkowiec
102. Piotr Barszczewski
103. Jan Hujdus
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Oddział PTT w Łodzi

W  2010 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, członkowie Oddziału Łódzkiego PTT 
spotykali się tradycyjnie w każdą środę miesiąca w Łódzkim Domu Kultury. Wyjątkiem 
jest okres wakacji, kiedy spotkania klubowe przybierają formę spotkań towarzyskich.

W  każdą ostatnią środę miesiąca, w ramach „Filmowych spotkań z górami”, od
bywały się pokazy filmów, natomiast w trakcie pozostałych spotkań miały miejsce 
prelekcje, prezentacje multimedialne, czy pokazy zdjęć. Niektóre środowe spotkania 
miały formę otwartego zebrania Zarządu Oddziału i były poświęcone sprawom orga
nizacyjnym, bieżącej działalności, tworzeniu planów na kolejne miesiące, organizacji 
dni gór czy planowaniu wypraw oraz wycieczek pieszych lub rowerowych. Zdarzały 
się także wizyty, w którymś z licznych łódzkich pubów o charakterze zdecydowanie 
towarzyskim.

Tradycyjnie, bardziej uroczyste spotkania członków Oddziału, miały miejsce przed 
Świętami Wielkanocnymi oraz Świętami Bożego Narodzenia. Z końcem marca zorga
nizowaliśmy tradycyjne „jajeczko”, a w grudniu wigilijne spotkanie opłatkowe. Kar
nawał, zgodnie z tradycją, pożegnaliśmy na balu przebierańców, korzystając z gościny 
w domu Włodka i Jagody Janusików w Zgierzu.

Czesko-Saksońska Szwajcaria maj 20 10
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Prelekcje, p okazy zdjęć, prezentacje :

13.01. „Jak przygotować prezentację” — krótka prelekcja Krzysztofa Pietruszewskiego.
20.01. „Październik za kołem podbiegunowym — wyspy Senja i Kvaloya” pokaz zdjęć 

Oli Lesz.
03.02. „Bezpieczne Tatry — historia wypadków tatrzańskich i co z tego wynika” — ga

węda Krzysztofa Pietruszewskiego ilustrowana zdjęciami.
10.02. „I Przegląd Diaporam Górskich” -  zasady i regulamin -  prelekcja Piotra Fa- 

gasiewicza.
10.03. „Pożegnanie karnawału 2010 -  bal przebierańców” pokaz zdjęć Agaty Pod

górskiej.
17.03. Film o wspinaczce wysokogórskiej z komentarzem Krzysztofa Pietruszewskiego.
24.03. „Moje spotkania z PTT” -  pokaz zdjęć Bogdana Lewickiego.
21.04. Diaporamy górskie — wybieramy najpiękniejsza diaporamę.
05.05. „I Przegląd Diaporam Górskich” — przegląd diaporam nadesłanych na konkurs.
12.05. „Otoczenie Morskiego Oka” -  gawęda Krzysztofa Pietruszewskiego ilustrowa

na zdjęciami.
09.06. „Moje Himalaje” — pokaz zdjęć Magdaleny Kozłowskiej.
16.06. „W górach Turcji” -  pokaz zdjęć Włodzimierza Janusika.
08.09. Powakacyjne wspomnienia z gór ilustrowane zdjęciami członków Oddziału

— część I.
15.09. Powakacyjne wspomnienia z gór ilustrowane zdjęciami członków Oddziału

— część II.
13.10. „Nasze wakacyjne wędrówki” pokaz zdjęć z minionych wakacji.
20.10. „Tatrzańskie lato” - gawęda Krzysztofa Pietruszewskiego ilustrowana zdjęciami.
03.11. „Wspomnienie... z Pęksowego Brzyzka” pokaz zdjęć Krzysztofa Pietruszewskiego.
01.12. „Oblicza jesieni” prezentacja zdjęć Przemysława Szymkowiaka.
08.12. „Pionowy świat Rafała Sławińskiego” -  prezentacja Jacka Karczewskiego.

Film ow e spotkan ia  z góram i:

27.01. „Obczyna-Wołanie z gór”-  opowieść o życiu w huculskiej osadzie leżącej na 
terenie Rumunii; film ze słowem wprowadzającym Tadeusza Kiełbasińskiego.

24.02. „Madera” -  film Włodzimierza Janusika.
28.04. „Zimowe wejście na Babią Górę” i inne impresje filmowe Niny Mikołajczyk.
26.05. „Dolina Kościeliska”— film Krzysztofa Pietruszewskiego.
29.09. „Pieniny i Tatry -  rok 2008” film Natalii Golimowskiej i Łukasza Pietrzaka.
27.10. „Wspomnienia z Podlesie” — film Natalii Golimowskiej i Łukasza Pietrzaka.
24.11. Film, o polskich himalaistach, z komentarzem Krzysztofa Pietruszewskiego.
15.12. Film, o górach świata i ich mieszkańcach, z komentarzem Krzysztofa Pietru

szewskiego.

W ycieczki i  w y jazdy : (w  naw iasa ch  p od an o  organ izatora w yjazdu)
17.01. Narty Biegowe w Lesie Łagiewnickim (Adam Sulikowski).
29.31.01.IV Bieszczadzki Bieg Narciarski Szlakiem Kolejki Leśnej „Od Niedźwiedzia 

aż do Kija”
—uczestnictwo członków Oddziału w biegu.
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Łodzianie zdobywają Szatana sierpień 2 0 10

05 -07.03. XXV Zimowe Wejście na Babią Górę -  uczestnictwo członków Oddziału 
w imprezie organizowanej przez Oddział PTT w Sosnowcu.

18 -21.03. „Jakuszyce — Orle” narty biegowe w Górach Izerskich (Nina Mikołajczyk) 
oraz udział członków Oddziału w biegu Retro

28.03. Wycieczka do Uniejowa -  topienie Marzanny.
02.04. Droga Krzyżowa na Mogielicę -  uczestnictwo członków Oddziału w wędrów

ce, o charakterze religijno-turystycznym, organizowanej przez Oddział PTT 
w Mielcu.

18.04. Klęk - Dobra — piesza wycieczka w okolicach Łodzi (Adam Sulikowski).
30.04-04.05. Czesko-Saksońska Szwajcaria (Nina Mikołajczyk, Adam Sulikowski).
26.05-09.06 Góry Turcji (Włodzimierz Janusik).
30.05. Wycieczka rowerowa do ośrodka wodnego „Zgniłe Błoto” (Nina Mikołajczyk, 

Adam Sulikowski).
03-06.06. Podlesice - Skałki Góry Zborów (Krzysztof Pietruszewski).
23.06. Plenerowe spotkanie nad Stawami Jana połączone z „puszczaniem wianków”.
22.-29.07. Trekking granią Tatr (Włodzimierz Janusik).
19-22.08 Tatry -  wejście na Szatana (Włodzimierz Janusik).
09.-12.09. Góry Opawskie — Pradziad, Biskupia Kopa -  wyjazd z okazji posiedzenie 

Zarządu Głównego PTT.
19.09. Łęczyca, Góra Św. Małgorzaty i ruiny zamku w Besiekierach -  wycieczka kra

joznawcza w miejsce spływu kajakowego po Pilicy (Nina Mikołajczyk, Adam 
Sulikowski).

07-14.10. Teneryfa i Pico del Teide (Włodzimierz Janusik).
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22-25.10. Gawędy Seniorów — spotkanie wspomnieniowe PTT w Sudetach -  uczestni
ctwo członków Oddziału w imprezie organizowanej przez pionierów PTT.

24.10. Dobieszków, Imielnik, Modrzew -  piesza wycieczka w okolicach Łodzi (Adam 
Sulikowski).

13-14.11. Gęsia Szyja, Sarnia Skała -  wyjazd z okazji Zjazdu PTT w Zakopanem.
05.12. Mikołajkowe narty biegowe w Łagiewnikach.

D ni Gór i  P ierw sz y P rz eg lą d  D iaporam  Górskich:
Zorganizowane tradycyjnie wiosną (19-21 maja) Dni Gór, w 2010 roku, odbyły się 

pod hasłem: „Przewodnicy — Ci, co po górach wodzą.” Pierwszy dzień poświęcony był 
Przewodnikom Tatrzańskim, głównie królowi przewodników tatrzańskich Klemenso
wi Bachledzie. Drugi dzień był zorganizowany przy współudziale Koła Przewodników 
Beskidzkich w Łodzi i poruszał temat przewodnictwa górskiego w naszym mieście oraz 
przewodnictwa po Karpatach Wschodnich.

Trzeci dzień został zarezerwowany na pokaz prac nadesłanych na I Przegląd Diapo
ram Górskich oraz ogłoszenie zwycięzców konkursu. Diaporama to forma prezentacji 
obrazu i dźwięku, której tworzywem są nieruchome przeźrocza rzutowane na ekran 
i zsynchronizowaną z nimi muzyką, nagrane dźwięki lub słowo czytane. Obraz wraz 
z towarzyszącym mu dźwiękiem tworzy dopełniającą się całość. Taka forma prezentacji 
multimedialnej bardzo się spodobała naszej publiczności. Przegląd Diaporam będzie 
zatem kontynuowany w  latach następnych, dając możliwość także członkom PTT, za
prezentowania swojego „spojrzenia na góry”.

Dniom Gór towarzyszyły piosenki turystyczne Jurka Swierczyńskiego oraz Andrze
ja Mroza i jego zespołu.

W ystawy:
„W ędru jąc p o  g ó ra ch  rea lizu jem y naszą pasję. Czasami do ce lu  p row adz i nas szlak 

w ytyczony p rz ez  innych , czasam i kręta ścieżka, którą każdy z  nas m usi odn a leź ć sam. Z da
rza s ię także, ż e p rz y jd z ie nam  błądz ić p o  bezdrożach. Każda w yprawa w  góry, każda 
wędrów ka n iesie z e sobą  n ow y bagaż dośw iad czeń  oraz n iepow tarza ln ych  przeżyć. Wielu 
z nas p rób u je  za trz ym ać i u trw a lić  te  w rażen ia  na fo to g ra fia ch  aby p óź n ie j m óc d z ie lić się 
tym  z in n ym i”.

07-30.04. „Górskie szlaki, ścieżki i bezdroża” -  wystawa fotografii górskiej, Od
działu PTT w Łodzi, prezentowana w Łódzkim Domu Kultury. Wystawa ta towarzy
szyła tegorocznym Dniom Gór.

23.05-25.06. „Powędrował dalej...” -  wystawa fotografii górskiej Oddziału PTT 
w Łodzi, dedykowana Janowi Pawłowi II w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin. Wysta
wa zorganizowana w gościnnych progach Domu Parafialnego przy Parafii Rzymsko- 
Katolickiej pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu.

B iu le tyn  in fo rm a cy jn y  „Zakos” — ukazuje się regularnie raz w miesiącu (z wyłą
czeniem miesięcy wakacyjnych). Można w nim znaleźć ilustrowane zdjęciami, relacje 
z górskich wypraw i wycieczek, komentarze do bieżących wydarzeń, informacje o dzia
łalności Oddziału oraz plany dotyczące cotygodniowych spotkań jego członków. Biu
letyn powstaje w  wersji papierowej, i coraz częściej w barwnej szacie graficznej. Wersja 
elektroniczna „Zakosu” jest dostępna na stronie internetowej Oddziału.
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W yróżnienia:
W  czasie Zjazdu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, który odbył się w Zako

panem w dniach 12 -13 listopada, członkom naszego oddziału Janinie Mikołajczyk 
i Krzysztofowi Pietruszewskiemu przyznano wyróżnienia Za Zasługi d la  Turystyki 
PTT oraz wkład pracy w formowanie odrodzonego Towarzystwa. Natomiast Złotą 
Odznaką PTT z Kosówką uhonorowano Ewę Kowalską, Adama Sulikowskiego oraz 
Tomasza Kosuta.

N agroda „H onorow y B u cio r 2010”, przyznawana przez Oddział Łódzki powę
drowała do Ewy Sobczuk za organizację wystaw fotograficznych w roku 2010 oraz do 
Piotra Fagasiewicza za zorganizowanie I Przeglądu Diaporam Górskich. „B u cio ry” 
tradycyjnie zostały wręczone podczas spotkania wigilijnego, które, jak co roku, miało 
bardzo uroczystą oprawę.

O pra cow ała : Ewa Sobczuk

Zarząd Oddziału:
1. Prezes: Pietruszewski Krzysztof, techn. włókiennik, Łódź
2. H onorowy Prezes Oddziału: Janusik W łodzim ierz, lekarz, Zgierz
3. Wiceprezes: Mikołajczyk Janina, urzędnik państwowy, Łódź
4. Sekretarz: Sobczuk Ewa, architekt, Łódź
5. Skarbnik: Zagrodnik M aria Bogumiła, stomatolog, Łódź
6. Członek: Fagasiewicz Piotr, ekonomista, Łódź
7. Członek: Kosut Tomasz, elektronik, Łódź
8. Członek: Sobczuk Andrzej, architekt, Łódź
9. Członek: Sulikowski Adam, inż. mechanik, Łódź
10. Członek: Zagrodnik Stefan, oficer W P, Łódź

Komisja Rewizyjna:
11. Przewodnicząca: Podgórska Agata, ekonomista, Zgierz
12. W iceprzewodniczący: Rosicki Andrzej, inż. elektryk, Łódź
13. Członek: Gwis Jan, inż. mechanik, Łódź
14. Członek: Piekarski Marek, elektronik, Konstantynów Łódzki

Sąd Koleżeński:
15. Przewodniczący: Brzyszcz Henryk, inż. energetyk, Konstantynów Łódzki
16. Wiceprzewodniczący: Cholewa Jan, ksiądz, Łódź
17. Członek: Janusik Jadwiga, lekarz, Zgierz

Członkowie:
18. Adam ska M arita, psycholog, Łódź
19. Baszczyński Kazimierz, elektryk, Łódź
20. Cania Mirosław, pilot, Zgierz
21. Cichor Krystyna, techn. architekt, Łódź
22 . Duraszyńska Krystyna, stomatolog, Łódź
23. Filar Jolanta, ekonomista, Warszawa
24. Golimowska Natalia, student, Łódź
25. Gołota Izabela, farmaceuta, Łódź
26. Lorenc-Karczewska Agnieszka, historyk sztuki, Łódź
27. Karczewski Jacek, inż. automatyk, Łódź
28. Karpińska Zofia, nauczyciel, Łódź
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29. Karwowska Jadwiga, pielęgniarka, Łódź
30 . Karwowski M arek, elektroenergetyk, Łódź
31. K ida Bogdan, em eryt, Łódź
32 . Kisiel Adam , em eryt, Łódź
33. Klim kiewicz Jan, inż. chemik, Łódź
34 . Kostrzębski H enryk, emeryt, Łódź
35. Kowalska W anda, lekarz, Łódź
36 . Kowalski Stefan, inż. elektryk, Łódź
37. Kozłowska Magdalena, biolog, Łódź
38. Kraska Bogusław, agent ubezpiecz., Łódź
39. Lesz Aleksandra, statystyk, Łódź
40 . Łakom iak Grażyna, inż. włókiennik, Łódź
41. Marczewska Jolanta, inż. chemik, Bełchatów
42 . M ularska Łucja, nauczyciel, Bełchatów
43. Nurczyńska Magdalena, inż. budownictwa, Łódź
44 . Nurczyński Piotr, geograf, Łódź
45. Owczarek Andrzej, lekarz, Konstantynów  Łódzki
46 . Owczarek H alina, charakteryzator, Konstantynów Łódzki
47. O tto Barbara techn. żywienia, Łódź
48 . Pietrzak Łukasz, kierowca-magazynier, Łódź
49. Pietrzyk Jacek, projektant instal. teletech., Łódź
50. Przemirska Lucyna, inż. budownictwa, Łódź
51. Przychodni Mirosław, inż. energetyk, Łódź
52. Pyrz Anna, księgowa, Warszawa
53. Radzikowski W aldem ar, inż. elektryk, Głowno
54. Rataj Elżbieta, rencistka, Łódź
55. Sałata Jarosław, student, Łódź
56. Siedlecki M arek, nauczyciel, Zgierz
57. Skowroński Zbigniew, inż. włókiennik, Konstantynów Łódzki
58. Smoliński Henryk, em eryt, Zgierz
59. Sobczak Henryk, ogrodnik, Gałkówek
60. Sobczuk Franciszek, uczeń, Łódź
61. Soszyńska Janina, pielęgniarka, Łódź
62 . Strzelczyk Barbara, pielęgniarka, Łódź
63. Sujka Mirosław, inż. chemik, Bełchatów
64 . Szadkowski Czesław, techn. budownictwa, Łódź
65. Szymańska Katarzyna, proj. kontstr. odzieży, Łódź
66 . Szym kowiak Przemysław, adm. zarządz., Łódź
67. Śmiałkowska Jolanta, psycholog, Łódź
68 . Tałady Ilona, pedagog, Łódź
69. Tałady Stanisław, mechanik, Łódź
70. Telega Stanisława, nauczyciel, Łódź
71. W andelt Paweł, prof. n. techn., Łódź
72 . W dow iak Stanisława, ekonomista, Łódź
73. W iśniew ski Rafał, elektronik, Łódź
74. W iśn ik  Bogusława, em eryt, Łódź
75. W yszogrodzka M ałgorzata, inform atyk, Łódź
76. Zawadzka Hanna, nauczyciel, Łódź
77. Zawadzki M ariusz, rencista, Łódź
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Oddział Karpacki PTT w Łodzi

12 rok działalności Oddziału można go zaliczyć do bardzo udanych. Jak co roku 
prowadzona była regularna działalność klubowa. Spotkania odbywały się tradycyjnie 
w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca z pominięciem miesięcy wakacyjnych. 
Wszystkie spotkania odbywały się w Centrum Kultury Młodych z wykorzystaniem 
sprzętu audiowizualnego i cieszyły się sporym zainteresowaniem. Tematyka spotkań 
była bardzo różnorodna -  członkowie Oddziału oraz nasi sympatycy coraz częściej 
wybierali egzotyczne kierunki swoich podróży i wrażeniami z nich dzielili się z innymi. 
Były to wspomnienia z wypraw do Meksyku, na wyspę Lanzarote, do Japonii, Turcji, 
ale również i z tych bliższych nam rejonów z Karpat Wschodnich: Bieszczad, Czar
nohory i Karpat Rumuńskich. Z okazji Roku Tytusa Chałubińskiego gościliśmy K. 
Pietruszewskiego z gawędą „W Tatrach śladami króla Tatr”. Zaproszenie nasze przyjął 
również historyk Jan Skłodowski, który opowiadał o II Brygadzie Legionów w sztuce.

Dodatkowym urozmaiceniem czwartkowych spotkań były filmy o tematyce gór
skiej. W  tym roku były to filmy opowiadające o zamkach kresowych Rzeczpospolitej, 
o historii TOPR oraz filmy z serii „Legendy Bieszczadzkie”.

Rok rozpoczęto wyjazdami sylwestrowo-noworocznymi, między innymi na Krywe 
w Bieszczadach i do Stryszawy. Później były Skałki Podlesickie, majówka w Lasach Go-

Na Rozszybenyku w  drodze na Howerlę, 1 .0 7 .20 10 . Fot. Gabriela Wagner
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Bawimy się na dorocznym spotkaniu z górami „Czarnohora magiczna”. Fot. Edward Siekierski

stynińskich, Kermesz w Olchowcu, Łemkowska Watra w Zdyni, spotkanie ze Słowa
kami na Baranim. Jak co roku, nasza pani prezes poprowadziła wyprawę pieszo-rowe- 
rową na „wschodnią ścianę”, tym razem na Sokólszczyznę. Latem odbyła się wyprawa 
w Czarnohorę, w okolice Bystreca, z bazą w „Chatce u Kuby”.

Z uwagi na brak chętnych, nie doszedł niestety do skutku rajd emerytów.
Członkowie Oddziału licznie uczestniczyli w innych wyjazdach. Między innymi 

w wyprawie „Szlakiem Vincenza” pod auspicjami Towarzystwa Karpackiego. Zdoby
wali góry Rumunii, wchodzili zimą na Babią Górę, przecierali ścieżki w Górach Lewo- 
ckich.

Do najważniejszych wydarzeń w życiu Oddziału należą doroczne „Spotkania 
z górami” przypadające na październik. Tegoroczne, już szóste, odbyły się w dniach 
22-23 października pod hasłem „Czarnohora magiczna”.

Pierwszy dzień wypełniły prelekcje: Aldony Plucińskiej -  pracownika Muzeum Ar
cheologicznego i Etnograficznego w Łodzi o magicznej stronie życia Hucułów i prof. 
Janusza Gudowskiego. W  świat zwyczajów i obrzędów huculszczyzny wprowadzali nas 
również Justyna i Piotr Kłapytowie, gospodarze obydwu wieczorów. Pierwszy dzień 
zakończył wernisaż wystawy fotograficznej: „Czarnohora, Czarnohora”, któremu towa
rzyszyła muzyka w wykonaniu kapeli Mikołaja Iliuka „Huculi”.

Drugi dzień, to tradycyjnie już zabawa połączona z nauką pieśni i tańców hucul
skich razem z kapelą „Huculi”. Chętni mogli zmierzyć się z trembitą, próbując swoich 
płuc oraz spróbować zagrać na dudach. Pierwszy instrument okazał się znacznie bar
dziej wymagający. Uzupełnieniem całości była degustacja potraw huculskich i loteria 
fantowa.
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Działalność klubową Oddział zakończył uroczystą wigilią dla członków i sympaty
ków w dniu 16 grudnia

Przy Oddziale działa pięciu przewodników PTT oraz Komisja Weryfikacyjna GOT 
PTT z przewodniczącym Stanisławem Flakiewiczem.

Oddział wydaje kwartalny biuletyn informacyjny „A co u nas?”, redagowany 
przez zespół pod przewodnictwem Ireny Wagner oraz posiada stronę internetową 
www.karpacki.ptt.org.pl prowadzoną przez Iwonę Głowacką i Piotra Rzeźniczka.

O pracow ał: Ja n u sz  P ile
Zarząd Oddziału:
1. Prezes: Kuziemska Ewa, farmaceutka, Łódź
2. Wiceprezes: Kielbasiński Tadeusz, em. inż. elektryk, Łódź
3. Wiceprezes: Pile Janusz, energetyk, Łódź
4. Sekretarz: Szpakowska Elżbieta, emeryt, Łódź
5. Skarbnik: Wagner Irena, naucz, akademicki, Łódź
6. Przewodniczący Referatu W eryfik. G O T  PTT: Flakiewicz Stanisław, Łódź
7. Adm inistratorzy strony internetowej: Iwona Głowacka, Łódź i
8. Członek: Piotr Rzeźniczek, Northampton

Komisja Rewizyjna
9. Przewodniczący: Wachowski Adam, ekonomista, Łódź
10. Członek: Szymczykiewicz Jarosław W ., Łódź
11.Członek: Kunach Małgorzata, nauczyciel, Łódź

Sąd Koleżeński
12. Przewodniczący: Siekierski Edward, em. techn. lotniczy, Łódź
13. Członek: W oźnicka Elżbieta, pedagog, Łódź
14. Członek: Zych Krystyna, mikrobiolog, Łódź

Członkowie Oddziału
15. Bartyś Barbara, lekarz, Łódź
16. Bereś Marek, malarz-renowator, Łódź
17. Bień Zbigniew, inż. geolog, Tarnów
18. Chm ura Paweł Jan, 

ks. katecheta, Pabianice
19. Garda Konrad, prawnik, Łódź
20. G loc Dariusz, inż. budowlany, Łódź
21. Grzegorzewski Zbigniew, 

dziennikarz, Warszawa
22. Imianowski Grzegorz, 

techn. energetyk, Szczecin
23. Kaczmarska-Więckowska Ewa, 

em. menager, Mszana
24. Kolińska Ewa, ekonomista,

Konstantynów Łódzki
25. Kozłowska W iesława, 

em. ekonomista, Łódź
26. Lewicki Bogdan, ogrodnik, Łódź
27. Matuszak Krzysztof, ekonomista, Łódź 43 . Żurawska Ewa, chemik, Łódź

28 . Mikołajczyk Janusz, 
techn. elektryk, Łódź

29. Nowak Krzysztof, doradca 
finansowy, Łódź

30. Rudnicki W łodzim ierz, plastyk, Łódź
31. Sieradzan Łukasz, student, Rzgów
32. Sut Jacek, inż. mechanik, Łódź
33. Szafrańska Małgorzata, fotograf, Łódź
34. Śmiałkowska Jolanta, inż. chemik, Łódź
35. Wieczorek Jan, ekonomista, Łódź
36 . W ięckowski Janusz, 

dziennikarz, Mszana
37. W oźniak Piotr, elektroenergetyk, Łódź
38 . Żałoba Miłosz, muzealnik, Łódź
39. Zawadzki Marek, inż. elektryk, Łódź
40 . Zymon Maciej, techn. elektryk, Łódź
41. Żak Irena, em. bibliotekarka, Łódź
42 . Żak Stanisław, em. techn. lotniczy, Łódź
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Oddział PTT — Mielecki 
Klub Górski „Carpatia”

W  kalendarzu na 2010 rok zaplanowano niemal czterdzieści różnego rodzaju imprez tu
rystycznych, krajoznawczych, szkoleniowych i propagandowych O/PTT MKG „Car
patia”

Oddział zorganizował kilka rajdów o charakterze ogólnopolskim. Były to duże im
prezy takie, jak najstarszy rajd w województwie i jeden z najstarszych w Polsce: 57 Rajd 
Przyjaźni Bieszczadzkich, po raz pierwszy zorganizowany w całości w Bieszczadach na 
Ukrainie oraz 44 Rajd „Karpatia”(przeprowadzony na Słowacji).

Kontynuowaliśmy turystyczne spotkania ze współpracującym z nami Klubem Slo- 
venskych Turistov w Starej Lubovni. W  roku 2010 obchodziliśmy jubileusz 10-lecia 
współpracy. Z tej okazji gościliśmy w Mielcu i okolicy przedstawicieli KST Stara Lubo- 
vna, a my braliśmy udział w jubileuszowych imprezach turystycznych organizowanych 
przez Słowaków.

O/PTT Carpatia jest organizatorem corocznych Amatorskich Mistrzostw Mielca 
w Narciarstwie, które w 2010 roku odbyły się w  Limanowej.

Po raz jedenasty zorganizowaliśmy w Wielki Piątek imprezę o charakterze religijno 
- turystycznym „Wielkopiątkową Drogę Krzyżową PTT” na Mogielicę w Beskidzie 
Wyspowym.

Specjalistyczne imprezy w górach, to „Biwak zimowy” (Jasiel - Beskid Niski) oraz 
„Górska Nocna W yrypa” (Beskid Wyspowy).

Członkowie Oddziału wędrowali w mniejszych grupach po górach Europy (Karpa
ty, Alpy,) a członek zarządu oddziału Artur Piwanowski, jako pierwszy nasz reprezen
tant zdobył Górę Kościuszki w Australii.
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Jubileuszowe spotkanie z okazji 10-lecia współpracy 
z klubem turystów słowackich ze Starej Lubowni. Fot. archiwum Oddziału

Imprezy rekreacyjne w okolicach Mielca organizowane przez Oddział, to sobot
nio-niedzielne wycieczki rowerowe lub na nartach biegowych. Organizowano także 
wyjazdy na narty zjazdowe.

Kontynuowaliśmy zapoczątkowany w roku poprzednim cykl spotkań pod nazwą 
„Slajdowisko”. W  każdy ostatni czwartek miesiąca członkowie Oddziału i zaproszeni 
goście prezentują fotografie ze swych wyjazdów, okraszane autorskimi komentarzami.

W  około 40 imprezach, zorganizowanych w 2010 roku, wzięło udział ponad 700 
osób.

W  marcu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału, na którym 
podsumowano trzyletnią kadencję oraz wybrano nowe władze i delegatów na Zjazd 
Delegatów PTT w Zakopanem. Na Zjeździe tym do Zarządu Głównego PTT został 
ponownie wybrany kolega Jerzy Krakowski, a do Sądu Koleżeńskiego PTT koleżanka 
Grażyna Franaszczuk.

O pracow ał: J e rz y  P. K rakowsk i

Zarząd Oddziału:
1. Prezes: Krakowski Jerzy Piotr, prac. umysł., Mielec
2. Wiceprezes: Nakoneczna Iwona, prac. umysł., Mielec
3. Sekretarz: Wołoszyn Ireneusz, nauczyciel, Mielec
4. Skarbnik: Franaszczuk Grażyna, prac. umysł, Mielec
5. Członek: Bara M agdalena , nauczycielka, Mielec
6. Członek: Piwanowski A rtu r , prac. umysł., Mielec
7. Członek:, Świerk Małgorzata, prac. umysł., Mielec

Komisja Rewizyjna
8. Przewodniczący: Działo Damian, prac. umysł., Mielec
9. Członek: Jasińska Elżbieta, pielęgniarka, Mielec
10. Członek: Skrzypek Władysław, prac. umysł., Mielec
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Sad Koleżeński
11. Przewodniczący: D ulniaw ka Zbigniew, emeryt, Mielec
12. Członek: D ulniawka Kazimiera, em eryt, Mielec
13. Członek: Mam uszka Michał, prac. umysł, Mielec

Pozostali członkowie
14. Bialic Katarzyna, studentka, Mielec
15. Boroń Lilia, prac. umysł. Mielec
16. Boroń Robert, prac. umysł., Mielec
17. Domagała Tomasz, student, Mielec
18. Działowski Andrzej, prac. umysł., Mielec
19. Graniczka Mariusz, technik, Mielec
20. Górka Beata, prac. umysł., W rocław
21. Jarosz Renata, prac. umysł., Mielec
22 . Jarosz Zbigniew, prac. umysł .Mielec
23 . Juszczak Barbara, pielęgniarka Mielec
24 . Karkut Leszek, prac. umysł., Mielec
25. Kępa-Pociask Elżbieta, studentka, Mielec
26 . Kowalczyk Ewa, prac. umysł W rocław
27. Kowalik A nna, prac. umysł, Mielec
28 . Kowalik Grzegorz, prac. umysł, Mielec
29. Krakowska Alicja, uczennica, Mielec
30 . Krakowska Elżbieta, lekarz, Mielec
31. Krakowska W iktoria , uczennica, Mielec
32. Lasota Barbara, prac. umysł., Mielec
33. Łachut Sabina, nauczycielka, Mielec
34 . Łachut W ojciech, prac. umysł. Mielec
35. Maj M arian, em eryt, Mielec
36 . M artula Maciej, elektronik, Mielec
37. M ałek Edward,, prac. umysł .Mielec
38. M ałek Teresa, em eryt, Mielec
39. M azur Bożena, księgowa, Mielec
40 . M okrzycka K rystyna, pielęgniarka Mielec
41 . M okrzycki Janusz, prac. umysł. Mielec
4 2 . M ryczko Jerzy, przedsiębiorca Mielec
43 . Pieróg Bogusław, prac. umysł. Mielec
44 . Pociask Łukasz .student, Mielec
45. Polak M arek, technik, Mielec
46 . Strzelecki Krzysztof, student, Mielec
47. Szyszka Dorota, prac. umysł., Mielec
48 . Talarek Natalia, grafik, Mielec
49. Tarnawska Małgorzata, prac. umysł., Mielec
50. Tokarz O rlanna, prac. umysł., Mielec
51. W aw ryniuk Elżbieta, prac. umysł., Dębica
52. W aw ryniuk Dariusz, prac. umysł, Dębica
53. W ójcik Aleksandra, ekonom istka, Mielec
54 . W ójcik Karolina, studentka, Mielec
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Oddział PTT ”Beskid” 
im. Feliksa Rapfa w Nowym Sączu

Był to 21. rok działalności Oddziału od reaktywowania go w 1990 roku. Początkowo 
władze Oddziału pracowały w składzie wybranym podczas VII Walnego Zgromadze
nia Członków, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku. W  dniu 2 paździer
nika 2010 roku odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Członków, na którym wybrano 
władze Oddziału oraz 14 delegatów i 4 zastępców na VIII Zjazd PTT. Zarząd Główny 
PTT reprezentował prof. Antoni Leon Dawidowicz.

Ostatecznie na zjeździe Oddział reprezentowali Joanna Dryla-Bogucka, Teresa 
Frączek, Jerzy Gałda, Sławomir Kołsut, Jan Krajewski, Joanna Król, Leszek Małota, 
Ryszard Patyk, Zbigniew Smajdor, Wojciech Szarota, Marta Treit, Wiesław Wczesny, 
Maciej Woźniak i Maciej Zaremba.

W  styczniu otrzymaliśmy decyzję Sądu Rejonowego w Krakowie o uzyskaniu przez 
Oddział osobowości prawnej z dniem 18 grudnia 2009 roku. W  marcu Oddział wy
stąpił z wnioskiem o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, co pozwoli na 
bezpośrednie pozyskiwanie kwot pochodzących z 1 % podatku.

Siedziba Oddziału mieściła się w Biurze Podróży „Wakacyjny Raj” ul. Sobieskiego 
14 a/2, tel. 18-444-29-22. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 
19.00 i w soboty w godz. 9.00-13.00. Tam też odbywają się zapisy na wycieczki.

SPRAWY CZŁONKOWSKIE
W  trakcie 2010 roku do Oddziału wstąpiło 59 osób, w tym 45 w Nowym Sączu a 14 do 
Koła w Tarnobrzegu. Łącznie od czasu reaktywowania Oddziału w 1990 roku wstąpiło 
do niego 1021 osób, z czego 752 w  Nowym Sączu, 244 do Koła w Tarnobrzegu oraz 
25 do Koła w Krynicy. W  2010 roku składki opłaciło 259 osób, z tego 176 w Nowym 
Sączu i 83 w Tarnobrzegu. Jednak zgodnie ze statutem, dopuszczającym roczne opóź
nienie w płaceniu składek, Oddział na dzień 31 grudnia 2010 roku liczy 364 członków, 
w tym 250 w Nowym Sączu oraz 114 w Tarnobrzegu.

JUBILEUSZ
31 marca 1990 roku został reaktywowany Oddział „Beskid” Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego, działający poprzednio w latach 1906-1950. Imprezą inaugurującą ob
chody jubileuszowe był ostatkowy „Bal 20-lecia”, który odbył się w budynku ratusza 
Miasteczka Galicyjskiego w dniu 13 lutego. Główne uroczystości z okazji 20-lecia 
reaktywowania Oddziału, odbyły się na szczycie Rosochatki w dniu 10 kwietnia. Roz
poczęły się one mszą świętą, a potem nastąpiły oficjalne uroczystości połączone z wrę
czeniem wyróżnień. Rozdane zostało także przygotowane z tej okazji specjalne wyda
nie pisma „Beskid”, poświęcone działalności Oddziału w minionym 20-leciu. Gośćmi
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Jubileusz Oddziału na Rosochatce, 10  kwietnia 20 10 . Fot. Sławomir Kołsut

byli przedstawiciele Zarządu Głównego PTT z prezesem Włodzimierzem Janusikiem 
z udziałem prezydenta miasta Nowego Sącza, Starostwa Powiatowego czy Nowosąde
ckiej Izby Turystycznej.

DZIAŁALNOŚĆ WYCIECZKOWA
W  myśl zasady, że miejsce PTT jest w  górach, jest to podstawowa działalność Oddzia
łu. Propaguje ona regularne uprawianie turystyki górskiej, jako formy czynnego wypo
czynku i pożytecznego spędzania wolnego czasu. Wycieczki te pełnią funkcje rekrea
cyjne, zdrowotne, poznawcze, patriotyczne oraz integracyjne, zarówno wśród samych 
uczestników, jak i pomiędzy nimi a Towarzystwem.

W  Nowym Sączu zorganizowano 75 ogólnodostępnych imprez dla 2918 osób. Naj
większe zapotrzebowanie istnieje na wycieczki jednodniowe i odbyło się ich 60. Zorga
nizowano też 4 imprezy 2-dniowe, 6 imprez 3-dniowych, 2 imprezy 5-dniowe oraz po 
jednej 4, 6 i 18 -dniowej. Tradycyjnie najczęściej wędrowano po Beskidzie Sądeckim, 
bo 12 razy. Odwiedzano też inne pasma górskie: Pogórze -  7 razy, Beskid Niski -  
6 razy, Gorce -  5 razy, Tatry — 4 razy, Beskid Wyspowy, Bieszczady i Pieniny -  po 
3 razy, Beskid Żywiecki, Makowski i Jurę -  po 2 razy oraz Spisz i Karkonosze -  po jed
nym razie. Odbywały się także wyjazdy poza granice kraju. 9 razy w słowackie Tatry, 
8 razy w inne słowackie góry, a ponadto 2 razy do Czech i po jednym -  do Hiszpanii 
z Francją, na Węgry, do Niemiec, Mołdawii z Rumunią i na Ukrainę.

Imprezy były prowadzone społecznie przez 23 przewodników. Najwięcej, bo 
26 imprez prowadził Ryszard Patyk. Pozostali to Wojciech Szarota -  19, Maciej Zarem
ba -  8, Jerzy Gałda i Robert Cempa -  po 6, Wiesław Wcześny i Maria Dominik -  po 
5, Joanna Król i Maciej Majewski -  po 4, Katarzyna Citak, Wojciech Lippa i Iwona
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Wyprawa Oddziału w Sierra Nevada, sierpień 2 0 10 . Fot. Maciej Woxniak

Kowalczyk-Tudaj -  po 2 oraz Anna Mogilska, Małgorzata Poręba, Agnieszka Wójcik, 
Edward Storch, Michał Osysko, Lech Traciłowski, Marta Treit, Łukasz Musiał, Stani
sław Pałka, Michał Kelm i Jan Oleksy -  po 1 imprezie.

Dojazd do gór odbywał się głównie autokarami turystycznymi, a kilka razy środka
mi lokomocji publicznej. Dla uatrakcyjnienia imprez, podczas części z nich odbywały 
się ogniska z pieczeniem kiełbasy, głównie w sezonie jesienno-wiosennym.

Afisze informujące o imprezach organizowanych przez Oddział umieszczane były 
w gablotach, na tablicach oraz w witrynach w kilkunastu punktach miasta, a także na 
stronie internetowej Oddziału.

W ie le  im prez, to  tra d y c y jn ie  zna jdu jące się w  k a len d a rzu  O ddziału :

- po raz 21-szy odbyło się przejście historycznej trasy z Piwnicznej przez Radziejową 
do Rytra, szlakiem pierwszej wycieczki nowosądeckiego „Beskidu” w 1906 roku,

- główną imprezą roku była lipcowa wyprawa w hiszpańskie pasmo Sierra Nevada 
i francuskie Alpy, w której wzięło udział 40 osób,

- w styczniu zorganizowano kulig dla dzieci w Beskidzie Niskim,
- kolejne ósme „Nocne Wędrowanie” odbyło się w czerwcu w Beskidzie Żywieckim,
- w październiku po raz siódmy odbyła się impreza „Szlakiem Winnym”, tym razem 

do Mołdawii,
- wzięto udział w XXII Noworocznej Mszy Świętej Ludzi Gór na Jaworzynie,
- w kwietniu Oddział uczestniczył w XI Wielkopiątkowej Drodze do Krzyża na Mo- 

gielicę,
- wzięto udział w góralskiej pasterce u „Królowej Tatr” na Wiktorówkach,
- 11 listopada zorganizowano wycieczkę Szlakiem Legionów do Łowczówka,
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- symboliczne „Zakończenie sezonu” zorganizowano tym razem w listopadzie w Be
skidzie Niskim .
W  związku z dotacją otrzymaną z Urzędu Miasta, uczestnicy imprez pokrywali tyl

ko część kosztów wynajmu autokarów. Dzięki temu wycieczki były bardziej dostępne 
dla ich uczestników, co miało szczególne znaczenie dla kilkuosobowych rodzin, mło
dzieży szkolnej czy emerytów.

Kolejny rok kontynuowana była współpraca z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku. Odbyło się 5 niedzielnych wycieczek zorganizowanych przez Wiesława Wcześ- 
nego, w których wzięły udział 94 osoby. W  październiku odbył się w Tatrach IV Rajd 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w którego przygotowaniu brał udział nasz Oddział 
i zapewnił także obsługę przewodnicką.

Czwarty rok działała nieformalna grupa zwana „szalonymi emerytami”. W  2010  
roku 51 wycieczek zorganizował i poprowadził, jako przewodnik, Stanisław Pałka. 
Odbywają się one w środku tygodnia, a dojazdy do gór odbywają się komunikacją 
lokalną.

GÓRSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA PTT
Propagowano akcję zdobywania GOT PTT oraz odznaki młodzieżowej „Ku Wier
chom”. Komisja Oddziałowa GOT przyznała 7 odznak „małych” brązowych, 3 „małe” 
srebrne i 2 „małe” złote oraz 6 „Ku Wierchom”. Łącznie od reaktywowania GOT PTT 
w 1994 roku, w Oddziale zdobyto 373 odznaki różnych stopni.

Kontynuowany był konkurs „Zdobywamy swój Mount Everest”. W  II jego edycji 
normę wypełniło 13 osób. Zostały one wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

KOŁO PRZEWODNIKÓW
Koło liczy 54 członków. Władze Koła działały w składzie wybranym podczas IV Wal
nego Zebrania Członków Koła, które odbyło się w  dniu 12 marca 2008 roku.

Zarząd
Prezes 
Wiceprezes 
Wiceprezes 
Wiceprezes i skarbnik  
Sekretarz

Członkowie

Kom isja Rewizyjna
Przewodniczący
Zastępca
Sekretarz

Jerzy Gałda  
Wojciech Szarota 
Wiesław Wczesny 
M arek Wojsław  
M arta Treit

Adam  Bossy 
Robert Cempa 
Aleksander Jarek 
Paweł Kiełbasa 
Jakub Owsianka

Łukasz Musiał 
Marzena Musiał 
Iwona Kowalczyk-Tudaj
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Uroczystość wręczenia blach przewodnickich na Radziejowej, 23  października 2 0 10  r. 
Fot. archiwum Koła przewodnickiego

Najważniejszym wydarzeniem roku było zakończenie rozpoczętego w październi
ku 2008 roku kursu przewodników beskidzkich, drugiego już zorganizowanego przez 
Oddział . Na kurs zapisały się 22 osoby. Do trudnego egzaminu państwowego, który 
odbył się w dniach 29-31 lipca przystąpiło 10 osób. Pozytywnie zdało go w pierwszym 
terminie 7 osób. Uroczyste wręczenie „blach” nowym przewodnikom, rozpoczęte mszą 
świętą, miało miejsce w dniu 23 października na szczycie Radziejowej.

Inne d z ia łan ia  K o ła  w  2 0 1 0  ro k u  to :

- odbyło się 12 comiesięcznych spotkań organizacyjnych o charakterze otwartym, 
w stałym terminie — w każdą drugą środę miesiąca,

- w 11 rocznicę złożenia ślubowania przewodnickiego, w dniu 14 lutego, odbyło się 
tradycyjne wejście członków Koła „na krechę” na Radziejową,

- w dniu 14 stycznia wzięto udział we wspólnym przewodnickim sądecko-krynickim 
spotkaniu opłatkowym w Kamiannej,

- w kwietniu w Galerii „Dawna Synagoga” zwiedzono wystawę: „Formy oręża na 
przestrzeni wieków” a następnie wysłuchano wykładu kustosza wystawy,

- podczas wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Przewodnika, które odbyły 
się 20 lutego w Jerzmanowicach, Robert Cempa otrzymał resortową odznakę „Za 
Zasługi dla Turystyki”, a Wojciech Szarota dyplom Marszałka Województwa Ma
łopolskiego,

- w dniach 6-7 marca delegacja Koła wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział 
w XXVI Pielgrzymce Przewodników Turystycznych na Jasną Górę,
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- 30 października członkowie Koła odbyli szkolenie w Pienińskim Parku Narodowym, 
w wyniku którego otrzymali uprawnienia do prowadzenia wycieczek po tym parku,

- 31 października pod szczytem Cwilina, w miejscu gdzie 13 grudnia 2009 roku zmarł 
wybitny przewodnik Koła Władysław Kowalczyk, umieszczono pamiątkowy krzyż,

- została wykonana pierwsza partia organizacyjnych kurtek przewodnickich z mate
riału thermo shell,

- członkowie Koła uczestniczyli we wszystkich aspektach działalności Oddziału, a 
przede wszystkim prowadzili społecznie wycieczki organizowane przez Oddział dla 
mieszkańców miasta oraz dla słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

- do „Klubu 100”, a więc przewodników, którzy prowadzili taką ilość wycieczek dla 
Oddziału, weszli Ryszard Patyk i Jerzy Gałda, zwiększając ilość członków tego klu
bu do siedmiu.

SZLAKI TURYSTYCZNE
Propagowano „Nowosądeckie Szlaki Spacerowe PTT”, otaczające miasto 52,5 km pier
ścieniem. Wśród uczestników imprez oraz za pośrednictwem siedziby PTT i Centrum 
Informacji Turystycznej, rozprowadzane były informatory z mapą tych szlaków.

Kontynuowano rozprowadzanie II wydania informatora „Nowy Sącz. Ścieżki spa
cerowe w obrębie Starego Miasta” w polskiej, angielskiej i niemieckiej wersji językowej. 
Również i to wydawnictwo rozprowadzane jest w siedzibie PTT i Centrum Informacji 
Turystycznej oraz dodatkowo przez nowosądeckie Muzeum Okręgowe w Miasteczku 
Galicyjskim.

Rozpoczęły się przygotowania do wyznakowania sądeckiego odcinka Drogi św. 
Jakuba z Nowego Sącza do Krakowa. W  październiku biskup tarnowski ks. Wiktor 
Skworc wyraził zgodę na realizację tego projektu. Z ramienia Oddziału, zajmować się 
tym będzie Grażyna Kołat.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W  2010 roku ukazały się dwa numery pisma „Beskid”. Opracował je Maciej Zarem
ba, a druk wykonała „Poligrafia Małopolska” Łukasza Gocka, obydwa w nakładzie 
po 600 egzemplarzy. Pismo poświęcone jest górom, turystyce górskiej, ekologii oraz 
działalności PTT, a przede wszystkim Oddziału w Nowym Sączu. Dzięki pomocy 
finansowej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu wydano zaległy nr 1(64) za 2009 
rok w objętości 28 stron. Większość artykułów w nim dotyczyła powiatu nowosąde
ckiego. Następny nr 1(65) w objętości 24 stron ukazał się w kwietniu i był w  całości po
święcony jubileuszowi 20-lecia Oddziału. Pismo rozprowadzane jest bezpłatnie wśród 
uczestników imprez oraz wszystkich zainteresowanych przez biuro PTT oraz Centrum 
Informacji Turystycznej. Ponadto otrzymuje je czytelnia Sądeckiej Biblioteki Publicz
nej oraz wszystkie Oddziały PTT. W  związku z posiadaniem numeru ISSN, „Beskid 
przekazywany jest również do ponad 20 najważniejszych bibliotek w kraju.

SEKCJA NARCIARSKA
Sekcja propaguje wędrówki na nartach śladowych i skiturowych, jako alternatywę dla 
narciarstwa „wyciągowego”. Jej członkowie wędrowali na nartach głównie w okolicach 
Nowego Sącza.
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SEKCJA WYSOKOGÓRSKA
Organizowała niedzielne wyjścia w góry w ciągu całego roku w kilkuosobowych skła
dach. Jej członkowie należą jednocześnie do Klubu Wysokogórskiego w Bielsku-Białej 
oraz do Austriackiego Alpenverein.

INNE DZIAŁANIA
- Biblioteka Górska Oddziału liczy 6501 pozycji. Od kwietnia pozyskano dla bi
blioteki pomieszczenie przy ul. Kilińskiego. Opiekę nad księgozbiorem sprawu
je Wiesław Wczesny , który prowadzi prace inwentaryzacyjne przychodów za lata 
2004-2010, a jednocześnie udostępnia księgozbiór czytelnikom,
- Oddział jest od 1999 roku członkiem Nowosądeckiej Izby Turystycznej. Bierze 
również udział w spotkaniach i szkoleniach dla sądeckich organizacji pozarządo
wych,

- zgłoszone przez Oddział osoby działały w wojewódzkich komisjach egzaminacyj
nych przewodników beskidzkich — Maciej Zaremba, terenowych — Rafał Linkowski 
i Wojciech Lippa oraz pilotów wycieczek — Bożena Srebro i Lech Traciłowski.

- Oddział działa na rzecz całego Towarzystwa, organizując produkcję oraz dystry
bucję legitymacji organizacyjnych oraz legitymacji i odznak przewodnickich. 
W  dniach 15 i 16 maja Oddział był organizatorem posiedzenia Zarządu Głównego, 
które odbyło się w  Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, a ponadto załatwił 
wydanie pocztowej kartki okolicznościowej z okazji VIII Zjazdu Delegatów PTT 
przez Pocztę Polską,

- Barbara Gieroń opracowuje kolejne tomy kronik Oddziału za lata 2006-2010,
- kilkadziesiąt osób nabyło organizacyjne kurtki PTT z polaru rozprowadzane przez 

Oddział,
- 16 stycznia w budynku ratusza w Miasteczku Galicyjskim zorganizowano spotka

nie opłatkowe z udziałem 105 członków i sympatyków PTT. Najbardziej aktywni 
zostali wyróżnieni nagrodami książkowymi,

- po raz kolejny Oddział włączył się w akcję „Ratujmy Sądeckie Nekropolie”, która 
odbyła się po raz dziewiąty. W  dniu 1 listopada członkowie PTT prowadzili kwestę 
na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana,

- pokłosiem lipcowej wyprawy w hiszpańskie i francuskie góry był wernisaż wystawy 
„Andaluzja czyli corrida po sądecku”, który miał miejsce w restauracji „Ratuszowa” 
w dniu 26 listopada, a uczestniczyło w nim 70 osób. Ponad 190 eksponowanych fo
togramów było dziełem 10. uczestników wyprawy. Następnie w Szczawnicy odbyło 
się spotkanie powyprawowe,

- Oddział propagował akcję przekazywania 1 % podatku na działalność PTT,
- Oddział zakupił rzutnik multimedialny wraz z ekranem,
- na bieżąco prowadzone jest przez Joannę Drylę-Bogucką strona internetowa Od

działu pod adresem www.pttns.pl. Jest bardzo bogata w informacje, a jej aktua
lizacja odbywa się nawet kilkakrotnie w tygodniu. Rezultatem jest bardzo duże 
zainteresowanie stroną, o czym świadczy rekordowa ilość odwiedzin. W  rankingu 
strony „Stat 24”, prowadzącej tego rodzaju statystyki, strona Oddziału zajmowała 
drugie miejsce w kraju w dziale „Turystyka/Organizacje”. Świadczy to także o szero
kiej i budzącej duże zainteresowanie działalności Oddziału. Strona posiada działy:
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Ogólny, Statut, Historia, Informacje, Odznaki, PTT Nowy Sącz, Bezpieczeństwo, 
GOPR, Kontakt i Księga gości. Ponadto znajdują się na niej działy dotyczące bie
żącej działalności Oddziału: Aktualności, Wycieczki i wyprawy, Regulamin wy
cieczek, Szlaki spacerowe, Przewodnicy, Koło Przewodników PTT, Koło PTT 
w Tarnobrzegu, Przyjaciele, Relacje i Galeria. Informacje na temat Oddziału zna
leźć można także na wielu innych stronach, np. na oficjalnej stronie miasta Nowe
go Sącza — www.nowysacz.pl, Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu 
-  www.cit.com.pl itd. Oddział posiada dwie skrzynki mailowe: pttbeskid@poczta. 
onet.pl oraz przez stronę Zarządu Głównego www.ppt.org.pl,

- członkowie Oddziału działają we władzach Towarzystwa. Od listopada 2007 roku 
do listopada 2010 roku członkiem prezydium Zarządu Głównego był Wojciech Sza
rota, członkiem Zarządu Głównego Jacek Gospodarczyk z Koła w Tarnobrzegu, 
przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej -  Jerzy Gałda, jej członkiem Alek
sander Stybel z Tarnobrzega, a członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego Wiesław 
Wczesny. Podczas VIII Zjazdu Delegatów w dniach 13 i 14 listopada, Wojciech Sza
rota został wybrany wiceprezesem Zarządu Głównego, Joanna Król skarbnikiem, 
Joanna Dryla-Bogucka członkiem prezydium, a Aleksander Stybel członkiem Za
rządu Głównego. Członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego został Jan Krajewski. 
Przez kolejną kadencję w Komisji Członkowstw Honorowych i Odznaczeń pracuje 
Maciej Zaremba. Joanna Dryla-Bogucka współprowadzi stronę internetową Zarzą
du Głównego, a Wojciech Szarota zajmuje się sprawami przewodnictwa. Ponadto ks. 
Józef Drabik nieprzerwanie od 1997 roku pełni funkcję kapelana Towarzystwa.

- 21 maja w ramach promocji przewodnika „Bukowina, Maramuresz” zorganizowa
no spotkanie z autorami -  Stanisławem Figlem i Piotrem Krzywdą. Po spotkaniu, 
można było nabyć w cenach promocyjnych inne pozycje Wydawnictwa „Rewasz”,

- tego samego dnia, w piwnicach Sądeckiej Biblioteki Publicznej odbył się wernisaż 
wystawy fotograficznej „W górę(y)” członka Oddziału Urszuli Gawron,

- po czerwcowej wyprawie na Ukrainę, odbył się konkurs fotograficzny „Ukraina 
Zachodnia”,

- zostały podpisane umowy o współpracy z Macedońskim Klubem Górskim oraz 
Serbskim Klubem Górskim,

- Jerzy Gałda dwukrotnie zorganizował akcje pomocy dla członków Oddziału bę
dących w potrzebie. Najpierw dla córeczki przewodnika Macieja Pietrzkiewicza, 
która musiała być poddana drogiej operacji serca w Niemczech, a następnie dla Ja
cka Gospodarczyka z Koła w Tarnobrzegu, który stracił cały swój dorobek podczas 
powodzi,

- o działalności Oddziału informowała lokalna prasa -  „Dziennik Polski”, „Gazeta 
Krakowska” czy „Sądeczanin”. Ponadto członkowie Oddziału trzykrotnie udzielili 
obszernych wywiadów Regionalnej Telewizji Kablowej,

- wykonano okrągłe naszywki z logo PTT, które można nabyć w lokalu PTT, re
klamowe kalendarzyki Oddziału oraz z przeznaczeniem na nagrody — pen drivy 
w formie plastikowej karty,

- w październiku Kolegium Nagrody Honorowej Nowosądeckiej Izby Turystycznej 
przyznało Oddziałowi wyróżnienie „Sądecki Laur Turystyczny” za „organizację 
wycieczek turystyczno -  krajoznawczych”,

422

http://www.nowysacz.pl
http://www.cit.com.pl
http://www.ppt.org.pl


- członkowie Oddziału otrzymali w 2010 roku wiele indywidualnych odznaczeń. Poza 
wspomnianymi wyżej wyróżnieniami przyznanymi z okazji Światowego Dnia Przewod
nika, były to następujące osoby. W  związku z jubileuszem 20-lecia Oddziału: Złota Od
znaka PTT z Kosówką — Teresa Frączek, Jan Krajewski, Józef Orlita i Stanisław Pałka, 
odznaka Za Zasługi dla Turystyki przyznana przez Ministra Sportu — Aleksander Jarek, 
Łukasz Musiał, Ryszard Patyk i Marta Treit, Złote Jabłka Sądeckie przyznane przez Sta
rostę Nowosądeckiego -  Jerzy Gałda, Wojciech Szarota i Maciej Zaremba , Grawertony 
prezydenta Miasta Nowego Sącza -  Joanna Dryla -  Bogucka, Małgorzata Kieres, Woj
ciech Lippa, Grażyna Świerczek i Wiesław Wczesny, dyplomy starosty nowosądeckiego 
— Jolanta Augustyńska, Robert Cempa, Łukasz Gocek, Joanna Król i Anna Totoń. Na
tomiast Oddział przyznał grawer tony prezydentowi Miasta Nowego Sącza Ryszardowi 
Nowakowi, dyrektorowi Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Nowym Sączu 
Józefowi Kantorowi, prezesowi Zarządu Głównego PTT Włodzimierzowi Janusikowi, 
członkowi Zarządu Głównego Barbarze Morawskiej-Nowak oraz Kołu PTT w Tarno
brzegu. Wręczono także kilkadziesiąt dyplomów uznania byłym i obecnym członkom 
Oddziału. Podczas VIII Zjazdu Delegatów PTT w listopadzie w Zakopanem, wyróż
nieni zostali: Złotą Odznaką PTT z Kosówką —Joanna Dryla-Bogucka, Wojciech Lippa, 
Łukasz Musiał i Marta Treit, Za Zasługi dla Turystyki — Teresa Frączek, Jan Krajewski, 
Józef Orlita i Tadeusz Pogwizd. Wymienić także należy wyróżnienie, które spotkało ka
pelana PTT, byłego proboszcza w Krynicy-Słotwinach, a obecnie w Brzesku (nazwisko!). 
W  sierpniu, decyzją papieża Benedykta XVI, został on mianowany Kapelanem Honoro
wym Jego Świątobliwości czyli prałatem papieskim,

- finansowo wspierał nasz Oddział Urząd Miasta, a otrzymane środki przeznaczono na 
dofinansowanie transportu przy organizacji imprez górskich. Z wpłat 1 % przekazanych 
nam za pośrednictwem Zarządu Głównego PTT, dofinansowano kurs przewodnicki.

Zarząd Oddziału
1. prezes: Szarota Wojciech, prac. umysł. N owy Sącz
2. prezes honorowy: Zaremba Maciej, przewodnik, N owy Sącz
3. wiceprezes: Gałda Jerzy, techn. chemik, N owy Sącz
4. sekretarz: Augustyńska Jolanta, geolog, N owy Sącz
5. skarbnik: Frączek Teresa, ekonomista, N owy Sącz
6. członek: Dryla-Bogucka Joanna, psycholog, N owy Sącz
7. członek: Kowalczyk-Tudaj Iwona, inżynier, N owy Sącz
8. członek: Król Joanna, ekonomista, Łabowa
9. członek: Musiał Łukasz, techn. turyst.. N owy Sącz
10. członek: O rlita Józef, emeryt, N owy Sącz
11. członek: Smajdor Zbigniew, mechanik, N owy Sącz

Komisja Rewizyjna
12. przewodniczący: M ichalik Barbara, emeryt, Żeleźnikowa W ielka
13. zastępca: Pogwizd Tadeusz, rencista, N owy Sącz
14. sekretarz: Janik  Czesława, nauczyciel, N owy Sącz
15. członek: Bossy Adam , mechanik, Piwniczna
16. członek: Gogoc Dariusz, rolnik, N owy Sącz
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Sąd Koleżeński
17. przewodniczący: Krajewski Jan, geograf, Nowy Sącz
18. sekretarz: M usiał Marzena, techn. turyst., Nowy Sącz
19. członek: Kołsut Sławomir, dentysta, Nowy Sącz
20. Małota Leszek: nauczyciel, Nowy Sącz
21. członek: Serafin Jolanta, prac. umysł., Nowy Sącz

Członkowie Oddziału
22 . Adam us M ałgorzata, technik dentysta, 

N owy Sącz
23 . A ugustyński Krzysztof, uczeń,

N owy Sącz
24 . A ugustyński M aciej, uczeń, N ow y Sącz
25. A ugustyński Piotr, prac. um ysł.,

N owy Sącz
26 . A ugustyński Piotr, dziecko, N ow y Sącz
27. Bartkowska Barbara, prac. um ysł.,

N owy Sącz
28 . Bartkowski Józef, rencista, N ow y Sącz
29. Beba Ryszard, em eryt, N ow y Sącz
30. Bednarek Jadw iga, handlowiec,

N ow y Sącz
31. Berowski A leksander, monter, Świniarsko
32. B iernacka M ałgorzata, ekonomista,

N owy Sącz
33. B iernacka Paulina, uczennica, N ow y Sącz
34 . Biernacki Robert, projektant, N ow y Sącz
35. B licharz A licja , nauczyciel, Grybów
36 . Blicharz G rażyna, nauczyciel, Grybów
37. B licharz M arta , drzew iarz, Grybów
38 . Bodziony Beata, student, N ow y Sącz
39. Bogucki Jan , uczeń, N owy Sącz
40 . Bogusz Piotr, m arynarz, Kobylanka
41 . Borkowski D am ian , student, S ta ry  Sącz
4 2 . Bossy O lga, dziecko, P iwniczna
43 . Bułat Andrzej, prac. um ysł., K lęczany
44 . Bydlińska-D radrach M ałgorzata, 

inform atyk, W rocław
45. Celew icz Bartłom iej, praw nik, N owy Sącz
46 . Cem pa M ałgorzata, inform atyk,

N owy Sącz
47. Cem pa Robert, nauczyciel, N ow y Sącz
48 . C hlew icka Renata, h istoryk, K alw aria 

Zebrzydowska
49. C hlew ick i Piotr, h istoryk, K alw aria 

Zebrzydowska
50. C hrapek Bartosz, prac. um ysł.,

N ow y Sącz
51. C iesie lka Sebastian, lekarz 

dentysta, N ow y Sącz

52. C itak Katarzyna, nauczyciel, N ow y Sącz
53. Czepelak Grzegorz, geodeta, Łącko
54. Czupak Paulina, student, Maciejowa
55. Dam ian Ewa, nauczyciel, N owy Sącz
56. Daniec Ryszard, emeryt, N owy Sącz
57. Dąbrowa Wojciech, prac. umysł.,

N owy Sącz
58. D om inik M aria, nauczyciel, S tary Sącz
59. Dradrach Jagoda, uczeń, Wrocław
60. Dradrach Janusz, inform atyk, W rocław
61. Drążkiewicz Piotr, sanitariusz,

Szczawnica
62. D rwal Alicja, prac. umysł., Marcinkowice
63. Duda Tadeusz, emeryt, S tary Sącz
64. Dziedzina Wiesław, nauczyciel,

N owy Sącz
65. Fałowska Anna, taksówkarz, W ielogłowy
66. Fałowski Adam, prac. umysł., N owy Sącz
67. Fidowicz Stanisław, rencista, Piwniczna
68 . Fiut Lucyna, księgowy, Łabowa
69. Gawlak Aneta, ekonomista, Świdnik
70. Gawlak Tomasz, uczeń, Świdnik
71. Gądek Józef, student, Łącko
72 . Gieniec Paweł, prac. umysł., N owy Sącz
73. Gieracka Arieta, dentysta, N owy Sącz
74. Gieroń Barbara, emeryt, N owy Sącz
75. G leinert Anna, student, Olchowa
76. Głąbowski Sławomir, handlowiec,

N owy Sącz
77. Głód Bernadeta, sprzedawca, 

Mogilno-Paszyn
78. G łód Jerzy, kierowca, Mogilno-Paszyn
79. Gołdyn Sebastian, student, Gołkowice
80. Gom ółka Ignacy, nauczyciel, N owy Sącz
81. Górka Ryszard, rencista, Rożnów
82. Groński Aleksander, elektryk, N owy Sącz
83. Gryboś Zbigniew, inform atyk, Grybów
84. Gwiżdż Dorota, nauczyciel, N owy Sącz
85. Hancbach Krzysztof, handlowiec,

N owy Sącz
86. Homoncik Adam , uczeń, Kam ionka 

W ielka
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87. Homoncik Barbara, student, N owy Sącz
88. Hudimac Victoria, nauczyciel, 

Waszyngton (USA)
89. Jabłoński Jerzy, działacz gosp., N owy Sącz
90 . Jabłoński Paweł, przedsiębiorca,

N owy Sącz
91. Jabłońska Zofia, przedsiębiorca,

N owy Sącz
92. Jakóbczak Piotr, matematyk, N owy Sącz
93. Janikowska Anna, prac. umysł.,

Łososina Dolna
94. Jankowski Krzysztof, optyk, Stary Sącz
95. Jarek Aleksander, geodeta, N owy Sącz
96. Jarząb Karolina, uczeń, N owy Sącz
97. Jedliński Krzysztof, emeryt, N owy Sącz
98. Jędrzejas Grzegorz, nauczyciel, Chełmiec
99. Kaczorek Dominik, uczeń, Krynica
100. Kania Szymon, student, Mszana Dolna
101. Kelm Michał, prac. umysł., N owy Sącz
102. Kędziora M arcin, informatyk,

N owy Sącz
103. Kiełbasa Katarzyna, uczeń, Mystków
104. Kiełbasa Paweł, listonosz,

Kam ionka W ielka
105. Klim ek Wacław, technik, N owy Sącz
106. Kłębczyk Grażyna, emeryt, N owy Sącz
107. Knot Jerzy, prac. umysł., Gorlice
108. Kołat H anna Grażyna, geodeta,

N owy Sącz
109. Kopacz Renata, bibliotekarz, Muszyna
110. Kotas-Jankowska Magdalena, 

prac. umysł., Gołkowice
111. Kowalczyk Teresa, emeryt, N owy Sącz
112 . Król Czesław, emeryt, N owy Sącz
113. K ról Małgorzata, sekretarka, Szalowa
114. Krzepina Łukasz, prac. umysł., 

Goczałkowice Zdr.
115. Krzyżanowski Zdzisław, lekarz,

N owy Sącz
116. Kulka Teresa, ekonomista, N owy Sącz
117. Kuna Adam, policjant, N owy Sącz
118. Kuna Iwona, ekonomista, N owy Sącz
119. Legutko Henryka, ekonomista,

N owy Sącz
120. Leszko M onika, studentka, Maszkowice
121. Leśniak Piotr, prac. umysł., N owy Sącz
122. Leśniara W iesław, emeryt, Chełmiec
123. Lichoń Alicja, geodeta, N owy Sącz
124. Ligęza Krystyna, księgowa, 

Marcinkowice

125. Lorek Beata, nauczyciel, N owy Sącz
126. Lorek Zuzanna, emeryt, N owy Sącz
127. Ludwin Danuta, lekarz, Gorlice
128. Łukasik Mateusz, prac. 

umysł., Nowy Sącz
129. M acheta W ładysław, em eryt, Nowy Sącz
130. M anicka-G ągola Katarzyna, 

przedsiębiorca, Nowy Sącz
131. M ąsior M aria , przedsiębiorca, Bobrek
132. M echlin  M agdalena, etnolog, Poznań
133. M eder Piotr, technik, Piwniczna
134. M ężyk Sabina, student, C ieniawa
135. M ichalik  Jan , student, Ptaszkowa
136. M ichalik  Sylwester, emeryt, Tylicz
137. M ichno M arek, rencista, W ałbrzych
138. M igrała Jadw iga, geolog, N owy Sącz
139. M ikusińska Jo lanta, diagnostka,

Nowy Sącz
140. M ikusiński W ito ld , inżynier, N owy Sącz
141. M in icka Irena, ekonomista, N owy Sącz
142. M in ick i Edward, ekonomista,

N owy Sącz
143. M iszkurka W ojciech, ekonomista, 

Kraków
144. M ogilska A nna, prac. umysł.,

Nowy Sącz
145. M otyka W ładysława, nauczyciel,

Grybów
146. M rowca Robert, detektyw, N owy Sącz
147. M uczyński Tadeusz, nauczyciel,

N owy Sącz
148. M yślik  Paweł, inż. leśnik, M uszyna
149. Nieć A nna, nauczyciel, N ow y Sącz
150. Nieć Dawid, policjant, N owy Sącz
151. Nieć M arian , em eryt, N owy Sącz
152. Nieć Paulina, ekonomista, N owy Sącz
153. Nieć Stanisław, inżynier ro lnik,

Nowy Sącz
154. Obrzut Anna, księgowa,

Kamionka W ielka
155. Obrzut Elżbieta, księgowa,

Kam ionka W ielka
156. Obrzut W iesław, technik mech.,

Nowy Sącz
157. Ogórek M aria , nauczyciel, Piwniczna
158. O leksy M arian , ekonomista, N owy Sącz
159. O lesiak Beata, prawnik, N ow y Sącz
160. O para Leszek, em eryt, N owy Sącz
161. Opoka M aria , referent, Nowy Sącz
162. Opoka Ryszard, magazynier, N owy Sącz
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163. O rlita W ojciech, inżynier, N ow y Sącz
164. Osysko M ichał, spedytor, W ojnicz
165. Paciga Bogusław, prac. 

b iura turyst., Rabka
166. Palij A leksandra, nauczyciel, N ow y Sącz
167. Pałka Janusz, m urarz, Szczawnica
168. Patyk Ryszard, b ibliotekarz, N ow y Sącz
169. Pawlikowski Leszek, prac. umysł.,

M ała W ieś
170. Pęski Tadeusz, geodeta, Kazim ierza 

W ielka-D onosy
171. P iąsta M agdalena, prac. um ysł.,

N owy Sącz
172. P iechnik Zofia, em eryt, N ow y Sącz
173. P iekara Irena, em eryt, Nowy Sącz
174. Piekara Jerzy, rencista, N owy Sącz
175. Pierzchała Bernadetta, prac. um ysł., 

Piwniczna
176. P ietrzak D aria A nna, 

prac. um ysł., Łukowica
177. P ietrzak Grzegorz, prac. um ysł., 

Łukowica
178. P lata Patrycja, ekonom, 

turyst., S tary  Sącz
179. Pławecki W ojciech, inform atyk,

N owy Sącz
180. Płoskonka M agdalena, prac. um ysł., 

N ow y Sącz
181. Pogwizd Stanisława, em eryt, N ow y Sącz
182. Polak Grzegorz, m echanik, N ow y Sącz
183. Polak Jan , prac. um ysł., N owy Sącz
184. Polak Józefa, ogrodnik, N owy Sącz
185. Popielarz Stanisław , nauczyciel, 

K am ionka
186. Poręba M ałgorzata, prac. um ysł.,

N ow y Sącz
187. Prusak Józef, technik, Łososina
188. Raczkowski W acław, praw nik,

N owy Sącz
189. R ak  K atarzyna, techn. dentyst.,

N owy Sącz
190. Rams Jan in a , rencistka, N owy Sącz
191. Ram s R enata, nauczyciel, N ow y Sącz
192. Rapacz W łodzim ierz, prac. um ysł., 

N ow y Sącz
193. Razowski Łukasz, barm an, Zakopane
194. Rewakowicz L. M aciej, lekarz,

Bydgoszcz
195. Ruchała Jo lanta, uczeń, N owy Sącz
196. Rusinek M ateusz, uczeń, N ow y Sącz

197. Rybiński Arkadiusz, prac. umysł.,
N owy Sącz

198. Rzepka Janina Barbara, ekonomista, 
N owy Sącz

199. Sadłoń Alicja, prac. umysł., N owy Sącz
200 . Sielecka Renata, prac. umysł., Warszawa
201. Sierotowicz Stanisław, prac. 

umysł., Mogilno
202 . Skruch Ludwik Józef, emeryt, Jasło
203. Smajdor Krystyna, nauczyciel,

N owy Sącz
204 . Smajdor M arta, ekonomista, N owy Sącz
205 . Sobusiak M onika, student, N owy Sącz
20 6 . Staszak Adam , emeryt, Chomranice
207. Stefańczyk Jadwiga, prawnik,

Gołkowice Górne
208 . Stelmach Małgorzata, nauczyciel,

N owy Sącz
209. Szarota Wacław, technik, N owy Sącz
210. Szczepański Sebastian, inform atyk, 

Kopytówka
211. Szczęsny Małgorzata, księgowa,

N owy Sącz
2 12 . Szczygieł Halina, emeryt, N owy Sącz
213 . Szymbara Jacek, student, Puławy
214. Świerczek Grażyna, emeryt, N owy Sącz
215. Świerczek Kam il Paweł, uczeń,

N owy Sącz
216 . Świerczyńska Barbara, emeryt, Kraków
217. Świgut Wojciech, elektromonter,

Jam nica
218 . Tomanek Józef, emeryt, Chełm Śląski
219. Totoń Anna, emeryt, N owy Sącz
220 . Treit M arta, bibliotekarz, N ow y Sącz
221. Tudaj F. Zenon, inż. ekonomii, 

Moszczenica
2 2 2 . Van Dessel Ilona, student, Chełmiec
223 . W ańczyk Janusz, inż. elektryk,

N owy Sącz
224 . W ańczyk Stanisław, technik, Marciszów
225. Wasąg Joanna, lekarz, Osotnica
226 . Wąsowicz Jerzy, nauczyciel, N owy Sącz
227. W iniarczyk Agata, dentysta, N owy Sącz
228 . W iniarczyk Dariusz, techn. protetyk, 

N owy Sącz
229. W iniarczyk Julia, uczeń, N owy Sącz
230 . W itowska Maria, emeryt, N ow y Sącz
231. W ojnarowski Andrzej, emeryt,

N owy Sącz
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232. W ojnarowski Kazimierz, pozłotnik, 
N owy Sącz

233. W ojnarowski Michał, student,
Stary Sącz

23 4 . Wojsław Marek, właśc. biura turyst., 
N owy Sącz

235. W olak Krystyna, prawnik, N owy Sącz
236 . W olak Paweł, uczeń, N owy Sącz
237. W oźniak Halina, przedsiębiorca,

N owy Sącz
238. W oźniak Jolanta, nauczyciel, N owy Sącz
239. W oźniak Maciej, student, N owy Sącz
240. W oźniakiewicz Alicja, prac. umysł., 

Chełmiec
241. W ójcik Agnieszka, geograf, N owy Sącz

242 . W ójcik Bartosz, student, Piwniczna
243. Wójs Ryszard, emeryt, N owy Sącz
244 . W róbel Kamil, nauczyciel, Limanowa
245. Zarzycka Józefa, emeryt, K rynica Zdrój
246 . Zaucha Sonia, nauczyciel, N owy Sącz
247. Zawartka Krzysztof, ślusarz, N owy Sącz
248. Zięba Agnieszka, prac. 

umysł., N owy Sącz
249. Zygmunt Krzysztof, inżynier,

N owy Sącz
250. Zelasko A lina, prawnik, N owy Sącz

Koło PTT w Tarnobrzegu

Od czasu powstania w 1999 roku, jest nieprzerwanie największym ilościowo oraz naj
prężniej działającym Kołem w kraju.

W  dniu 12 października dokonano wyboru 10. delegatów na VIII Zjazd Delega
tów PTT w Zakopanem. Zostali nimi Stanisław Bochniewicz, Beata Dzikowska, Jacek 
Gospodarczyk, Małgorzata Jędrusik, Ryszard Kuczera, Barbara Reczek, Aleksander 
Stybel, Tadeusz Wilk, Mieczysław Winiarski i Zdzisław Żemła.

Siedziba Koła mieści się w lokalu przy ul. Kochanowskiego 12/58, gdzie we wtorki 
pełnione są dyżury.

Jak w całym Oddziale, tak i w Kole, podstawową działalnością jest organizowanie 
górskich wycieczek. W  2010 roku odbyło się 31 imprez, w których wzięło udział 776 
osób. Najwięcej z nich miało miejsce w Górach Świętokrzyskich i okolicach -  bo 16. 
Ponadto wędrowano po Beskidzie Niskim — 3 razy, Beskidzie Sądeckim, Bieszczadach 
i Pieninach — po 2 razy oraz po Tatrach i Gorcach -  po 1 razie. Trzy razy wyjeżdżano 
w ukraińskie Karpaty a 1 raz w słowackie Tatry. Najczęściej, bo 17 razy były to wy
cieczki 1-dniowe. Odbyło się także 7 wycieczek 3-dniowych, 3 -  4-dniowe, 2 — 6-dnio- 
we oraz po jednej 2 i 5-dniowej. Wycieczki prowadziło społecznie 17. przewodników. 
Najwięcej Mieczysław Winiarski -  15 oraz Barbara Reczek i Grzegorz Bień -  po 5, 
Małgorzata Jędrusik i Marek Łygas -  po 4, Konrad Maguder, Zdzisław Żemła i Wie
sław Grdeń — po 3, Stanisław Bochniewicz i Szczepan Zaliński -  po 2 a także Leszek 
Karkut, Ryszard Kuczera, Michał Sępioł, Dariusz Kompanowicz, Witold Tryczyński, 
Jacek Gospodarczyk i Aleksander Nużnyj — po 1 wycieczce. Większość imprez obsługi
wana była przez więcej niż jednego przewodnika.

W  2009 roku otwarta została Droga Szlakiem św. Jakuba na odcinku Sandomierz 
-  Kraków. Została ona wyznakowana przy znacznym udziale Koła w Tarnobrzegu. 
Pomiędzy styczniem a listopadem 2010 roku, Koło zorganizowało cykl 9. przejść ko
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lejnych odcinków tego szlaku. Natomiast w październiku ukazał się przewodnik „Ma
łopolska Droga św. Jakuba, odcinek Sandomierz — Kraków”, autorstwa członków Koła 
Wiesława Grdenia, Marka Łygasa i Mieczysława Winiarskiego, wydany przez Oficynę 
Wydawniczą „Rewasz”.

W  dniu 20 grudnia zorganizowano doroczne spotkanie opłatkowe, w którym wzię
ło udział 27 osób.

Koło posiada na bieżąco aktualizowaną stronę internetową www.tarnobrzeg.ptt. 
org.pl. Na stronie znajdują się działy -  aktualności, wycieczki, relacje, galeria, zarząd, 
przewodnicy, członkowie, statystyki, kontakt, linki i forum dyskusyjne. Koło posiada 
również skrzynkę mailową PTT@ptt.vel.pl.

We władzach PTT Koło jest reprezentowane przez Aleksandra Stybla, który na 
VIII Zjeździe Delegatów wybrany został do Zarządu Głównego PTT. Ponadto Mieczy
sław Winiarski jest członkiem Przewodnickiej Komisji Egzaminacyjnej przy Marszałku 
Województwa Podkarpackiego.

Kołem kieruje Zarząd wybrany 11 kwietnia 2008 roku.

Opracował: M aciej Zaremba

Zarząd:
251. prezes: Maguder Konrad, nauczyciel, Nowa Dęba
252. wiceprezes: Tryczyński W itold, inżynier, Tarnobrzeg
253. sekretarz: Gospodarczyk Jacek, inżynier, Sandomierz
254. skarbnik: Reczek Barbara, nauczyciel, Tarnobrzeg
255. członek: Jędrusik Małgorzata, technik, Stalowa W ola

Członkowie Koła:
256. Adamska Izabela, uczeń, Kraków
257. Adam ski Tomasz, uczeń, Kraków
258. Barczuk Sławomir, prawnik, 

Tarnobrzeg
259. Barczuk Tomasz, emeryt, Tarnobrzeg
2 6 0 . Bidas Paweł, prac. umysł., Sandomierz
26 1 . Bień Grzegorz, hydrolog, Tarnobrzeg
26 2 . Bień Michał, uczeń, Tarnobrzeg
263 . Bień Wojciech, uczeń, Tarnobrzeg
2 6 4 . Bis Maria, nauczyciel, Stalowa W ola
265. Blacharz-M aguder Elżbieta, inżynier, 

Nowa Dęba
2 6 6 . Bochniewicz Cezary, uczeń, 

Tarnobrzeg
267. Bochniewicz Sławomira, techn. 

dentysta, Tarnobrzeg
26 8 . Bochniewicz Stanisław, techn. 

elektryk, Tarnobrzeg
269. Bołoz Marek, nauczyciel, Tarnobrzeg
270 . Bukowska Małgorzata, prac. umysł., 

Sandomierz
2 7 1 . Chciuk M arta, ekonomista, 

Tarnobrzeg

27 2 . Chciuk Wojciech, inżynier, 
Tarnobrzeg

273. Chmielowiec-Malec Elżbieta, prac. 
umysł., Nowa Dęba

274. Ciba Teresa, nauczyciel, Grębów
275. Dufaj-Zemła Hanna, inż. chemik, 

Tarnobrzeg
276. Dzikowska Beata, nauczyciel, 

Tarnobrzeg
277. Furtak Jan, prac. umysł., Tarnobrzeg
278 . Gerba Grzegorz, nauczyciel, 

Tarnowska W ola
279. Głębecka Ewelina, prac. umysł., 

Stalowa Wola
2 8 0 . Głębecki Sylwester, policjant, 

Stalowa W ola
28 1 . Grębowiec Dorota, geodeta, 

Sandomierz
28 2 . Grzela Marek, technik, Kielce
283 . G urtat Wiesław, lekarz, Radom
28 4 . H arnik Magdalena, prawnik, Lublin
285. H arnik Michał, handlowiec, Lublin
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286. Horoszko Leszek, prac. umysł., 
Tarnobrzeg

287. Jadach Mieczyław, instruktor,
Chm ielów

288. Juszczuk D anuta, handlowiec, 
Tarnobrzeg

289. Juszczuk Dariusz, prac. umysł., 
Tarnobrzeg

290. Kania Ryszard, inż. mechanik, 
Stalowa W ola

291. Kapica Krzysztof, inspektor, 
Tarnobrzeg

292. Karaś Artur, zootechnik, Zakrzew- 
Koźinki

293. Kawa Ireneusz, elektromechanik, 
Kraśnik

294. Kiełt-Bień Katarzyna, lekarz, 
Tarnobrzeg

295. Kobiela W ojciech, geodeta, 
Tarnobrzeg

296. Konefał K rystyna, prac. umysł., 
Tarnobrzeg

297. Koszałka A rtur, em eryt, Zarzecze
298. Kozik Grzegorz, nauczyciel, 

Tarnobrzeg
299. Krawczyk Bogusław, chemik, 

Tarnobrzeg
300. Kruk Zofia, prac. umysł., Bojanów
301. Krzemińska Paulina, student, 

Sandomierz
302. Kubasiewicz Józef, tokarz, Stalowa 

W ola
303. Kubasiewicz Zuzanna, bibliotekarz, 

Tarnobrzeg
304. Kubik Jo lanta M aria , nauczyciel, 

Szydłowiec
305. Kubiś A nna, asystent stomatol., 

Stalowa W ola
306. Kubiś M arcin , inżynier, Stalowa W ola
307. Kuczera K rystyna, prac. umysł., 

Tarnobrzeg
308. Kuczera Ryszard, prac. umysł., 

Tarnobrzeg
309. Kuczera-Pysz K rystyna, ekonomista, 

Tarnobrzeg
310. L ipka Leokadia, listonosz, Nisko
311. Lipka W aldemar, murarz, Nisko
312. Luśnia Iwona, krawcowa, Tarnobrzeg
313. M aciąg A lina, analityk  med., 

Sandomierz

314. Maguder Dawid, uczeń, Nowa Dęba
315. Majda Zygmunt, ślusarz-spawacz, 

Tarnobrzeg
316. Malec Robert, techn. mechanik,

Nowa Dęba
317. Marek Małgorzata, ekonomista,

Tarnobrzeg
318. Markiewicz Mieczysław, emeryt, 

Kielce
319. Markiewicz Piotr, prac. umysł., Kielce
320. Mazurek Stanisław, ślusarz, Kielce
321. Mączyńska Ewa, dentysta,

Sandomierz
322. Morawski Jacek, technik, Tarnobrzeg
323. Myśliwiec Bogdan, fotoreporter, 

Tarnobrzeg
324. Nieradko Maria, emeryt, Tarnobrzeg
325. Paciejewski Tomasz, lekarz, Radom
326. Paprot Kazimierz, ekonomista, Nowa 

Dęba
327. Pidmogilny Sergiej, historyk,

Tarnopol (Ukraina)
328. Pidmogilna Swietłana, historyk, 

Tarnopol (Ukraina)
329. Piejko Wiesław, technik, Tarnobrzeg
330. Pysz Jakub, inżynier, Tarnobrzeg
331. Reczek Rafał, techn. mechanik, 

Tarnobrzeg
332. Rutkowski Piotr, nauczyciel, 

Sandomierz
333. Rybak Iwona, nauczyciel, Sandomierz
334. Solanin Stefan, archiwista, 

Sandomierz
335. Stelmach Edyta, nauczyciel, 

Tarnobrzeg
336. Stelmach Jacek, plastyk, Tarnobrzeg
337. Stępień Małgorzata, bibliotekarz, 

Tarnobrzeg
338. Strzelczyk Anna, ekonomista, 

Sandomierz
339. Stybel Aleksander, ślusarz, Tarnobrzeg
340. Szozda Paweł, konserwator, Stalowa 

Wola
341. Szymański Ludwik, chemik, 

Tarnobrzeg
342. Śliwa Joanna, prac. umysł., Nowa 

Sarzyna
343. Śmielak Michał, prac. umysł., 

Sandomierz
344. Tokarz Andrzej, geodeta, Tarnobrzeg
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345. Trela Kazim iera, elektronik,
Baranów Sandomierski

34 6 . Tyka Barbara, nauczyciel, Tarnów
347. Tylczyński Stanisław, 

mgr turystyki, Tarnobrzeg
34 8 . Urbaniak Ryszard, 

przedsiębiorca, Tarnobrzeg
349. W archoł Małgorzata, 

księgowa, Rzeszów
350. W dowik-Reczek Magdalena, 

prawnik, N owa Dęba
351. W iertlewski Stefan, filolog, Poznań
352. W ilk  Jadwiga, księgowa, Nowa Dęba
353. W ilk  Tadeusz, ekonomista,

Nowa Dęba
354. W iniarski H enryk, elektryk, 

Tarnobrzeg
355. W iniarski Mieczysław, 

prac. umysł., Tarnobrzeg

Oddział PTT w Opolu

Rok 2010 był dwudziestym pierwszym rokiem działalności naszego Oddziału. 
W  czerwcu 2010 roku walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze wyłoniło jego 
nowe władze Po raz trzeci prezesem zarządu wybrano Jana Sachnika. Liczba członków 
Oddziału zwiększyła się do 45 osób.

Opolski Oddział PTT w omawianym okresie prowadził działalność zgodnie ze 
statutem Towarzystwa. Podstawową formą aktywności członków Oddziału były co
miesięczne spotkania klubowe oraz wycieczki. Wyjazdy odbywano indywidualnie lub 
grupowo, organizowane były przez zarząd Oddziału. Miały one wówczas charakter 
integracyjny. Stałym terenem wyjazdów były Sudety i Tatry. Na wiosnę zorganizowano 
wyjazd w Góry Stołowe z bazą w  gościnnym Domku w Lesie pod Szczelińcem. Poza 
działalnością górską zwiedzano zabytkowe i historyczne obiekty w Kotlinie Kłodzkiej, 
takie jak Twierdza Kłodzka, Wambierzyce i inne.

Stałą pozycją działalności krajoznawczo-turystycznej są wycieczki organizowane 
w małych grupach rodzinnych. Członkowie naszego Oddziału byli praktycznie we 
wszystkich pasmach Sudetów, Karpat i Gór Świętokrzyskich. Szczególnie chętnie od
wiedzano Tatry Polskie i Słowackie. Naszym ulubionym rejonem są Rohacze, gdzie 
stałą bazą jest chata w  Zubercu, prowadzona przez Jana Borsika -  wielkiego przyjacie
la Polski i opolskich turystów. Poza Tatrami członkowie Oddziału działali w Alpach, 
między innymi w masywie Mont Blanc oraz jeździli na nartach w Dolomitach i Alpach 
Austriackich. Szczególnie dużą aktywność przejawiali Irena i Stefan Sytniewscy, którzy 
wzięli udział w trekkingu dookoła Annapurny w  Himalajach, osiągając przełęcz Tho- 
rong-La (5416 n.p.m.). Członkowie naszego Oddziału uprawiają wspinaczkę skałkową

356. Wiśniewska Joanna, 
ekonomista, Leżajsk

357. Wojtas Bolesław,
prac. umysł., Tarnobrzeg

358. W oźniak Aleksandra, 
prac. umysł., Tarnobrzeg

359. Wychowaniak Dorota, 
prac. umysł., Sandomierz

3 6 0 . W ychowaniak Sławomir, 
prac. umysł., Sandomierz

361. Zaliński Szczepan,
techn. mechanik, Tarnobrzeg

362 . Zawada A lina, ekonomista, 
Tarnowska Wola

363 . Żemła Zdzisław, 
inspektor pracy, Tarnobrzeg

36 4 . Zych Danuta, prac. 
umysł., Sandomierz
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Rozpoczęcie wędrówki Drogą św. Jakuba, Ujazd 18 kwiecień 2 0 10 . Fot. Jerzy Kaczmarczyk

i wysokogórską w Górach Sokolich, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i Tatrach. Naj
częściej bywaliśmy w najbliżej położonych Jesionikach i Górach Opawskich, wcho
dząc na najwyższe szczyty tych gór — Biskupią Kopę oraz Pradziada. Przedstawiciele 
Oddziału pod przewodnictwem Alicji Nabzdyk-Kaczmarek uczestniczyli w przejściu 
odcinka szlaku Świętego Jakuba od miejscowości Ujazd do Góry Świętej Anny.

Mamy w Oddziale „silną grupę” uprawiającą turystykę rowerową. W  omawianym 
okresie cykliści pod przewodnictwem Józefa Świrskiego zwiedzali rejon Roztocza, Pod
lasia i Puszczy Białowieskiej. Miłośnicy dwóch kółek wojażują po Śląsku Opolskim, 
zwiedzając interesujące zabytki i parki krajobrazowe, jak rejon Góry Świętej Anny 
i Park Jurajski w Krasiejowie.

Każdego miesiąca były organizowane spotkania członków Oddziału połączone 
z prelekcjami o tematyce górskiej i krajoznawczej. Prezentowane były multimedialne 
pokazy własne, a także zaproszonych gości. Z ważniejszych wymienić należy:

- prelekcja kolegi Stefana Sytniewskiego z trekkingu w Himalajach Nepalu; piękne 
zdjęcia prezentowały nie tylko wspaniałe ośmiotysięczne szczyty Annapurny i Dau- 
laghiri, ale również miejscowy folklor,

- pokaz zdjęć koleżanki Grażyny Szumieć z wyprawy do Peru i Boliwii,
- prelekcja kolegi Jarosława Majchera na temat obiektów zabytkowych w Polsce, wpi

sanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, które zostały przedstawione 
także w najnowszym albumie fotograficznym „Skarby Polski -  kulturowe i przy
rodnicze obiekty pod patronatem UNESCO”, wydanym przez wydawnictwo Vi- 
deograf II z Katowic

- pokazy zdjęć uczestników turystyki wysokogórskiej w Tatrach Polskich i Słowa
ckich, między innymi z przejścia Orlą Percią i granią Rohaczy.
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Ponadto przedstawiciele Oddziału uczestniczyli w spotkaniach z wybitnymi alpi
nistami -  Kingą Baranowską i Maćkiem Stańczakiem -  zdobywcą tytułu „Śnieżnej 
Pantery”.

Ważnym wydarzeniem dla Oddziału była organizacja posiedzenia Zarządu Głów
nego w Jarnołtówku pod Kopią Biskupią w Górach Opawskich. W  ramach tego spot
kania zaprezentowaliśmy Zarządowi Głównemu dwudziestoletnią historię Oddziału, 
przedstawiliśmy naszych najaktywniejszych działaczy, a szczególnie zasługi koleżanki 
Alicji Nabzdyk-Kaczmarek przy reaktywowaniu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. 
Organizatorzy zapewnili uczestnikom posiedzenia atrakcje w postaci pokazu slajdów 
Ireny i Stefana Sytniewskich z trekkingu wokół Annapurny, a także Jarka Majchera 
o polskich miejscach i obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO 
oraz najciekawszych zabytkach Opolszczyzny. Po pokazach odbyło się ognisko ze śpie
wami, w których prym wiodła żona Staszka Czubernata, pani Hania z góralskim re
pertuarem. Chętnym umożliwiono wędrówki w okoliczne góry. Prezes Włodzimierz 
Janusik i Nina Mikołajczyk dokonali wejścia na Biskupią Kopę i Pradziada.

Na podkreślenie zasługuje utrzymywanie żywych kontaktów z Zarządem Głów
nym PTT. Szczególnie z prezesem Włodzimierzem Janusikiem i Barbarą Morawską- 
Nowak, którzy wspierali nas swoim doświadczeniem i życzliwością. W  pracach Zarzą
du Głównego uczestniczy ponownie nasz przedstawiciel — Mateusz Kurek, a koleżanka 
Alicja Nabzdyk-Kaczmarek jest zastępcą przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego przy 
ZG PTT. Kolega Jarosław Majcher jest członkiem redakcji informatora PTT „Co sły
chać?” i odpowiada za skład i leyout.

Wybitną aktywność turystyczną prezentują:
- kolega Andrzej Pasek z Pieszyc, który po raz trzeci zdobył Koronę Gór Polskich 

i mianowany został Przodownikiem GOT PTT na Sudety,
- kolega Wojciech Kwiecień -  zdobywca po raz drugi Korony Gór Polskich, co zosta

ło spopularyzowane w audycji Radia Opole,
- kolega Zbigniew Szumieć, który po uzyskaniu uprawnień przewodnickich prowa

dzi wycieczki po Opolszczyźnie,
- kolega Franciszek Kamysz, nasz 88-letni weteran turystyki przemierza co roku ze 

swoją żoną Niną Głośnicką-Kamysz różne pasma górskie, latem i zimą
Od drugiego półrocza 2010 roku korzystamy z nowego lokalu w Opolu przy ulicy 

Żeromskiego, udostępnianego przez miasto Opole organizacjom pozarządowym.

Opracował: Jan  Sachnik
Zarząd Oddziału:
1. Prezes: Jan Sachnik, ekonomista-bankowiec, Opole
2. Wiceprezes: Maciej Kurek, etnolog, Opole
3. Wiceprezes: Irena Majcher, prawnik, Opole
4. Sekretarz: Alicja Nabzdyk-Kaczmarek, prawnik, Opole
5. Członek zarządu: Ewa Kurowska, chemik, Opole
6. Członek zarządu: Mateusz Kurek, student, Opole
7. Członek zarządu: Grażyna Szumieć, ekonomista, Strzelce Opolskie

Komisja Rewizyjna
8. Przewodniczący: Bogusław Świrski, oficer W P, Opole
9. W iceprzewodniczący: M arian Cisek, ekonomista, Opole
10. Członek komisji: Stefan Sytniewski, ekonomista-bankowiec, Częstochowa
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Sąd Koleżeński
11. Przewodniczący: Franciszek Kamysz, ekonomista, Opole
12. Wiceprzewodniczący: Bogusław Kamiński, prawnik, Opole
13. Członek Sądu: Kazimierz Fikus, techn. elektryk, Opole

Członkowie Oddziału:
14. Beker Wojciech, lekarz, Opole 
15- Cieszyński Zygmunt, geolog, Opole
16. Głośnicka-Kamysz Józefa, 

prawnik, Opole
17. Kłosa Krystyna, ekonomista, Domecko
18. Koniusz Piotr, handlowiec, Opole
19. Kubik Jadwiga, prac. umysłowy, Opole
20. Kubik Jan, prac. naukowy, Opole
21. Kubów Jarosław, student, Opole
22 . Kurek Michał, student, Opole
23. Kurenda Krzysztof, student, Opole
24. Kurenda Jarosław, student, Opole
25. Kwiecień Wojciech, przedsiębiorca, 

Kędzierzyn-Koźle
26. Majcher Jarosław, fotografik, Opole
27. Marzec Ewa, stomatolog, Opole
28. Matuszak Cezary, bankowiec, Opole
29. Matuszak Ewa, stomatolog, Opole
30. Matuszczyk Jacek, informatyk, Opole

31. Milczarek Robert, alpinista, Opole
32. Pasek Andrzej, przedsiębiorca, Pieszyce
33. Passon Jolanta, pielęgniarka, Opole
34. Passon Ryszard, pedagog, Opole
35. Bigda-Pisarek Elżbieta, 

prawnik, Chrząstowice
36. Pisarek W iktor, prawnik, Chrząstowice
37. Skarka Ludwig, bankowiec, Opole
38. Sytniewska Irena, 

ekonomista, Częstochowa
39. Szajca Andrzej, inż. mechanik, Opole
40. Szechyński Andrzej, emeryt, Opole
41. Szpon Ryszard, oficer W P, Opole
42 . Szumieć Zbigniew, technik,

Strzelce Opolskie
43. Świdziński Stanisław, ekonomista, Opole
44 . Świrski Józef, inż. drzewiarz, Opole
45. Wachowski Leon, inż. drzewiarz, 

Racibórz

Oddział PTT 
w Ostrowcu Świętokrzyskim

W  2010 roku członkowie Oddziału spotykali się, jak zwykle, raz w miesiącu (poza 
wakacjami) w Galerii Fotografii Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Święto
krzyskim. Podczas tych spotkań relacje ze swoich wypraw, połączone z pokazami mul
timedialnymi, przedstawili: Piotr Menducki (Brazylia), Marian Kimbar (Węgry, Chor
wacja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Albania, Macedonia i Serbia oraz Główny 
Beskidzki Pieszy Szlak Turystyczny — cześć od Ustronia do Jordanowa, a także Rudawy 
Janowickie; oraz Grażyna Jedlikowska i Jolanta Wiśniewska (Główny Beskidzki Pieszy 
Szlak Turystyczny — część od Węgierskiej Górki do Jordanowa), a Barbara Raczyńska 
kontynuowała cykl „5 minut o Tatrach”.

W  pierwszą niedzielę po Nowym Roku 2010 członkowie i sympatycy Oddziału, 
powędrowali na Św. Krzyż , gdzie uczestniczyli we mszy świętej, odprawianej w ich 
intencji. Na zaproszenie złożone przez Oddział mszę uświetnił swoim śpiewem ostro
wiecki chór „Cantate Domino”, który następnie wystąpił z koncertem kolęd.

W  dniu 31 stycznia było „VIII Zimowe Wejście na Łysicę”, a tydzień później 
w Chęcinach — impreza z okazji 7. rocznicy powstania Oddziału, połączona z dwoma
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Rocznicowa wycieczka z Kielc do Chęcin, 6  luty 2 0 10 . Fot. z archiwum oddziału

pieszymi wycieczkami, we wspaniałej zimowej scenerii, między Kielcami a Chęcinami, 
ze zdobyciem m.in. Góry Zelejowej.

W  marcu, z inicjatywy Grażyny Kowalczyk, po raz drugi witaliśmy wiosnę w oko
licach Solca nad Wisłą.

Z inicjatywy Mariana Kimbara, członkowie Oddziału rozpoczęli przemierzanie 
Głównego Beskidzkiego Pieszego Szlaku Turystycznego od zachodu: w kwietniu jedna 
większa grupa od Ustronia do Węgierskiej Górki (Beskid Śląski), a w sierpniu i wrześ
niu, dwie różne mniejsze grupy, odcinek od Węgierskiej Górki do Jordanowa (Beskid 
Żywiecki).

Czerwcowymi imprezami Oddziału były: kolejny już „Rajd do Basi” (Kunów-No- 
sów), którego główną atrakcję na zakończenie stanowiła jajecznica z lubczykiem przy
rządzona na ognisku przez Basię Raczyńską oraz kolejny już „Rajd Kupałowy” w „Pta
siej Dolinie” w  Gromadzicach koło Ostrowca Świętokrzyskiego.

W  miesiącach letnich członkowie Oddziału indywidualnie przemierzali Tatry oraz 
inne góry Polski i Słowacji, a także Ukrainy.

Członkowie Oddziału uczestniczyli też w imprezach organizowanych przez inne 
oddziały PTT, m.in. w „XXV Zimowym Wejściu na Babią Górę” (Oddział PTT 
w Sosnowcu) oraz w  rajdach na Słowacji i w Bieszczadach Wschodnich (Ukraina) 
z Oddziałem PTT „Carpatia” w Mielcu).

W  dalszy ciągu dobrze układała się współpraca z Oddziałem PTTK im. M. Rad
wana w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jej efektem był wrześniowy „ IX Zlot Gwiaździsty 
(Spotkanie) na Szczytniaku”.

Ostatnia impreza turystyczna Oddziału to grudniowy „VIII Rajd Bałtowski” (na 
trasie Ostrowiec Świętokrzyski — Bałtów), którego głównym organizatorem był Krzysz
tof Dyk.
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W  marcu i kwietniu odbyła się VIII edycja „Konkursu Wiedzy o Górach Polski”, 
poświecona Tatrom. Konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zor
ganizował Oddział, we współpracy z ostrowieckimi władzami powiatowymi i miejskimi 
oraz z Publicznym Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyski. Konkurs poprzedzi
ło spotkanie z młodzieżą prowadzone przez Tomasza Gawlika. Uroczyste zakończenie 
konkursu nastąpiło w dniu 16 kwietnia. „Medalowe” miejsca w konkursie zajęli: Szy
mon Kochanowicz, Izabela Leśkiewicz i Tomasz Cieślik -  w kategorii gimnazjów oraz 
Erwina Wójs, Lena Kuzka i Tomasz Sławiński w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Nagrody konkursowe ufundowali organizatorzy oraz Tatrzański Park Narodowy, 
ZG PTT, właściciel krakowskiego sklepu „Wierchy”, Jarosław Jasiński (sklep „Jardo 
-  Sport” w Ostrowcu Świętokrzyskim), Henryk Szymczyk, Jarosław Rusiecki oraz Ewa 
i Tomasz Gawlikowie. Najcenniejsze nagrody przekazali sponsorzy, którzy chcieli po
zostać anonimowi.

W  dniu 2 czerwca odeszła od nas „do lepszego ze światów” Zosia Florys (Jarczew- 
ska) — przewodnik tatrzański i beskidzki. W  dniu 5 czerwca pożegnaliśmy Ją na Cmen
tarzu Salwatorskim w Krakowie z widokiem na jej ukochane Tatry. Grała góralska 
kapela. Była piękna słoneczna pogoda.

W  dniu 28 grudnia członkowie i sympatycy Oddziału spotkali się na uroczystości 
opłatkowej.

Opracował: Tomasz Gawlik

Zarząd Oddziału:
1. Prezes: Gawlik Tomasz, sędzia, Ostrowiec Sw.
2. Wiceprezes: Jedlikowska Grażyna, nauczycielka, Ostrowiec Św.
3. Wiceprezes: Kim bar Marian, inż. mechanik, Ostrowiec Św.
4. Sekretarz: Raczyńska Barbara, nauczycielka, dr filozofii, Nosów
5. Skarbnik: Król Małgorzata, ekonomistka, Ostrowiec Sw.
6. Członek: Gawron Ryszard, ekonomista, Ostrowiec Sw.
7. Członek: Uchańska Jadwiga, emerytka, Ostrowiec Sw.

Komisja Rewizyjna:
8. Przewodniczący: Kucharski Krzysztof, inż. automatyk, Ostrowiec Św.
9. Z-ca Przewodniczącego: Krzakowski Adam, elektromechanik, Ostrowiec Św.
10. Sekretarz: Borek Bożena, inż. transportu, Ostrowiec Św.

Sąd Koleżeński:
11. Przewodniczący: Ginter Juliusz, radca prawny, Ostrowiec Św.
12. Z-ca Przewodniczącego: Karbowniczek Teresa, nauczycielka, Ostrowiec Sw.
13. Sekretarz: Jabłońska M ariola, nauczycielka, Ostrowiec Św.

Członkowie:
14. Baran Elżbieta, pedagog, Ostrowiec Św.
15. Florys Krzysztof, geograf, Kraków
16. Florys Maciej, inż. geodeta, Kraków
17. Florys Wojciech, student, Ostrowiec Św.
18. Gawlik Ewa, ekonomistka, Ostrowiec Św.
19. Gawlik Małgorzata, studentka, Ostrowiec Św.
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20. Gawlik Mateusz, barman, Ostrowiec Św.
21. Jaros Maria, nauczycielka, Ostrowiec Św.
22 . Jedlikowska Małgorzata, informatyk, 

Kraków
23. Kandyba Tomasz, nauczyciel, Ostrowiec Św.
24. Kasprzyk Krzysztof, dr inż. mechanik, 

Ostrowiec Św.
25. Kowalczyk Grażyna, handlowiec, 

Ostrowiec Św.
26 . Miedzybłocki Olgierd, adwokat, Kielce
27. Miernowska-Kandyba Justyna, chemik, 

Ostrowiec Św.
28. Moskalik Andrzej, techn. mechanik, 

Ostrowiec Św.
29. Opidowicz Ewa, nauczycielka, Ostrowiec Św.
30. Piłat Marzena, inż. chemik, Ostrowiec Św.
31. Romanowski Piotr, techn. mechanik, 

Ostrowiec Św.

32. Rusiecki Jarosław, socjolog, poseł na Sejm, 
Ostrowiec Św.

33. Sadrak Krystyna, położna, Ostrowiec Św.
34. Sadrak Wenancjusz, inż. mechanik, 

Ostrowiec Św.
35. Salwa Mariola, sędzia, Ostrowiec Św.
36. Skrok Waldemar, elektromechanik, 

Ostrowiec Św.
37. Sójka Marta, nauczycielka, Ostrowiec Św.
38. Szymczyk Henryk, adwokat, Ostrowiec Św.
39. Tąporowski Zbigniew, ekonomista, 

Ostrowiec Św.
40. Uchański Wojciech, emeryt, Ostrowiec Św.
41. Żelazny Waldemar, technik, Ostrowiec Św.

Zmarła: Zofia Florys-Jarczewska

Oddział PTT w Ostrzeszowie

Oddział liczy 44  osoby, w  tym 25 dzieci zrzeszonych w klubie „Dreptusie”, prowa
dzonym przez kol. Gabrielę Bednarek.

Tak jak w poprzednim roku, w każdy drugi wtorek miesiąca (oprócz wakacji) we 
wnętrzach Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie odbywały się spotkania członków 
Oddziału. Część z nich poświęcona była przygotowaniom do obchodów 20-lecia Klu
bu Turystycznego „Dreptusie”.

Działalność ostrzeszowskich turystów w roku 2010 przedstawiała się następująco:
• w styczniu -  granie wolontariackie w finale WOSP,
• 07.02 — grono rodziców i sympatyków dzieci zorganizowało kulig w mikstackich 

lasach
• 12.03 -  wędrówka na otwarcie sezonu turystycznego do rezerwatu „Pieczyska",
• 25.04 — wędrówka „Szlakiem starych dębów" z okazji Dnia Ziemi
• 16.05 — VIII Rajd „Tropem rosiczki'1
• 25 .07- jednodniowa wycieczka autokarowa do Sobótki i na Ślężę,

29 sierpnia odbyło się wielopokoleniowe spotkanie członków i sympatyków klubu 
z okazji 20 lat nieprzerwanej działalności tegoż klubu, co organizatorzy poczytują sobie 
jako sukces i ukoronowanie tak prowadzonej pracy z dziećmi. Spotkanie zaszczycili 
swoją obecnością: Andrzej Grzyb — poseł do Parlamentu Europejskiego, wicestarosta 
ostrzeszowski Zofia Witkowska, z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów 
Włodzimierz Piekarczyk, a Szymon Baron jako przedstawiciel Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, nadto zarząd ostrzeszowskiego Oddziału PTT, 
rodzice, przyjaciele i sympatycy młodych wędrowców. Imprezie towarzyszyła wystawa 
fotograficzna obrazująca dwudziestoletnią działalność „Dreptusiów”. Nad całością im-

436



XX-lecie „Dreptusiów” 29 .08 .2 010  r.

prezy czuwała i spotkanie prowadziła opiekunka młodych wędrowców Gabriela Bed
narek.

• 12.09 — udział w 49 Ogólnopolskim Rajdzie Chopinowskim z metą w Antoninie.
• 26.09 —V  Wielki Rajd Jesienny Omieciny dla uczczenia Dnia Turystyki.

2 października odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze z udziałem 
prezesa Zarządu Głównego PTT kol. Włodzimierza Janusika.

W  ciągu całego roku małe grupy rodzinne lub koleżeńskie spotykały się na wędrów
kach po mniej lub bardziej wysokich, urokliwych miejscach naszego kraju.

Opracowała: Mirosława Rzepecka

Zarząd Oddziału:
1. Prezes: Rzepecka Mirosława, mgr turystyki, Ostrzeszów
2. Wiceprezes: Majchrzak Andrzej, inżynier, Ostrzeszów
3. Wiceprezes: Tomczak Jan, strażnik SW, Niedźwiedź
4. Skarbnik: Idczak Ewa, pedagog, Ostrzeszów
5. Sekretarz: Bednarek Gabriela, nauczyciel, Ostrzeszów
6. Członek: Golus Jan, mechanik, Ostrzeszów

Członkowie Oddziału:
7. Bargenda Leonard, inżynier, Ostrzeszów,
8. Bińska Martyna, uczennica, Ostrzeszów
9. Bińska Zuzanna, uczennica, Ostrzeszów
10. Cempel Amelia, przedszkolak, Mikstat
11. Cempel Bartosz, uczennica, Mikstat
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12 . Cempel Kacper, uczeń, M ikstat
13. Czaska M alwina, uczennica, Niedźwiedź
14. Czaska Radosław , uczeń, Niedźwiedź
15. Drzazga Kaja, uczennica, Ostrzeszów
16. Drzazga Natalia, uczennica, Ostrzeszów
17. Idczak Tomasz, ksiądz, Bielsko Biała
18. Kalw iński Zenon, mechanik, Ostrzeszów
19. Kapelańczyk M aria, nauczyciel, 

Ostrzeszów
20. Kempa Andrzej, drogowiec, Syców
21. Kwapisz Maciej, uczeń, Zajączki
22 . Kwapisz M ilena, uczennica, Zajączki
23 . Libudzic Adam , instalator, Mąkoszyce
24 . Libudzic Mateusz, Mąkoszyce, ucz.sp
25. Lipiński Bartosz, przedszkolak, 

Przytocznica
26 . Lipiński Miłosz, uczeń, Przytocznica
27. Łamacz Kornelia, uczennica, Zajączki
28 . Łuczak Laura, uczennica, Ostrzeszów
29. Łuczak Norbert, uczeń, Ostrzeszów
30. M ichlik Józef, fizyk, Młada Hora

31. Niedzielski Janusz, informatyk, Śrem
32. Niełacna Julia, przedszkolak, Ostrzeszów
33. Niełacny Alan, przedszkolak, Ostrzeszów
34 . Niełacny Miłosz, przedszkolak, 

Ostrzeszów
35. Niełacny W iktor, przedszkolak, 

Ostrzeszów
36. Olejniczak Wojciech, mechanik, 

Ostrzeszów
37. Pacyna Anna, uczennica, Mikstat
38 . Piekarczyk M arta, uczennica, Ostrzeszów
39. Płotkowiak Katarzyna, pielęgniarka, 

Poznań
40. Rogala Dawid , przedszkolak, Ostrzeszów
41. Rzepecka Katarzyna, pielęgniarka, 

Ostrzeszów
42 . Stankiewicz Wojciech, inżynier, Poznań
43. Szeremeta Olga, przedszkolak,

Ostrzeszów
44 . Wieczorek Arkadiusz, ksiądz, Giżyce

Oddział PTT w  Poznaniu

W  tym tragicznym dla Polaków roku 2010, ponadto Oddział Poznański PTT stra
cił kochanego mistrza duchowego, wspaniałego mówcę, filozofa, organizatora grup pa
liatywnych, wykładowcę, przyjaciela księdza Zbigniewa Pawlaka.

D zia ła ln o ść  O d d z ia łu  w yzn acza ły , k tó re  o d b yw a ją  się co roku :

1 I -  Powitanie Nowego Roku — Dziewicza Góra godz. 12.00,
3 I — Misteria Wcielenia -  kościół w Kicinie,
28 III. — Misterium Męki Pańskiej (teren przy kościele w Kicinie),
13 VI i 18 XI -  Zawody wspinaczkowe (sala gimnastyczna I LO w Poznaniu „Mar

cinek”),
12 V i 2 X -  Biegi na orientację (Puszcza Zielonka),
12 IX - Rajd — Pielgrzymka z Kicina do Dąbrówki Kościelnej (36 km przez Puszczę 

Zielonkę),
16.X — Święto Gór na Nizinach (rajd, wystawy fotograficzne, i sprzętu wspinaczkowego, 

grochówka, prelekcja, koncert, piosenka turystyczna),
2.XI — Modlitewne wspomnienia członków honorowych PTT — Góra św. Wojciecha, 
Listopad — Targi ekologiczne (przyrodniczo-turystyczne) na Targach Poznańskich
3.XII — Dzień Siwka (msza święta, opowieści, bajdy, koncert, poczęstunek, koncert, pio

senka turystyczna, góralska, ludowa),
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16.XII — Dzień Taternika — zawsze 16 grudnia na Górze św. Wojciecha w Poznaniu 
(msza święta, przejście pod skałę -  3-tonowy granit sprowadzony z Tatr na Cmentarz Za
służonych na Górę Wojciecha, złożenie wiązanki, przemowa, powrót do sali przykościelnej, 
gitary, mandolina, śpiew, wigilia, poczęstunek).

Ponadto co miesiąc organizow ano prelekcje, koncerty i wystawy.

W  2010 roku odbyły się następujące: Magdalena Pocgaj — Góry i kobiety bibilijne; 
Hanka Jefimowicz -  Himalaje Indyjskie; Marek Żebrowski -  Lodowce; Agata Buchwał 
— Sentymentalna podróż; Natalia Feliczak — Ukraina; Katarzyna Błachewicz — Pireneje; 
Krzysztof Flaczyński — Trudne wyprawy; Adam Nawrot -  365 dni na Spitsbergenie; 
Leszek Flaczyński — Alaska; Zbigniew Zwoliński — Moje górskie wspomnienia; Ditta 
Kicińska — Jaskinie

Zorganizowano w Muzeum Instrumentów Muzycznych koncert — „Karłowicz in 
memoriam”, który został powtórzony w UAM, Dom Chleba w Kicinie, SP w Kicinie, 
Annowo — Puszcza Zielonka, Wierzenica.

Zorganizowano trzy wystawy fotograficzne: „My Koziorożce” (15.1.); „Przestrzeń 
Wyobraźni” (14.V); „Bezdroża” (19/XI) oraz wystawę pokonkursową w muzeum w Śremie.

Zorganizowano także trzy plenery fotograficzne:
• w Mosinie Pożegowo,
• w Puszczy Zielonka
• i w Wierzenicy (Mechowo).

D ziałalność wycieczkow a:

Zorganizowano czterodniową wycieczkę do Międzygórza w Masyw Śnieżnika (1-4 IV)
W  miesiącach wakacyjnych wyjeżdżano indywidualnie w Tatry, Rudawy Janowickie, 

Kotlinę Kłodzką, Gorgany, Dolomity i Bieszczady Wschodnie.
Zorganizowano rajdy turystyczne po Wielkopolsce:
• Walentynkowy po okolicach Kicina (20.11);
• Rajd imienia A. Cieszkowskiego — Dolina rzeki Głównej (14.111);
• Rajd imienia Władysława Zamoyskiego po Wielkopolskim Parku Narodowym 

(25.IX).
• Rajd im. Zygmunta Krasińskiego (12.XI)
Naszą działalność wspierały następujące osoby i instytucje: dyrektor Szkoły Podsta

wowej w Kicinie (Dariusz Freudenreich, mgr WF i psychologii), sołtys Kicina (Helena 
Stachowiak), sołtys Janikowa (Czesława Knypińska), mieszkanka Janikowa Wiesława 
Krugiełka, Akcja Katolicka (Halina Bączkowska), sklep Alpina (Włodzimierz Jeżak), 
dyrektor LO „Marcinek” (Piotr Bittner), proboszcz parafii św. Wawrzyńca (Pallotyn Ad
rian Galbas), proboszcz parafii św. Wojciecha (Marek Kaiser), proboszcz parafii św. Józefa 
w Kicinie (Zbigniew Pawlak, Andrzej Magdziarz), przyjaciele, prelegenci, zespół Ave, 
„Dom chleba” (Lucyna Pawlak), Biuro Abrys, UAM -  Instytut Filologii i Instytut Geo
grafii, organizator biegów na orientację (Zbigniew Hornik) oraz członkowie Oddziału: 
Wojciech Sobański, Zbigniew Czajka, Jerzy Kubis, Beata Daszkiewicz, Mirosław Mysz
ka, Zbigniew Zwoliński, Eugeniusz Kowalski, Jacek Napiontek, Andrzej Majchrzak, 
Małgorzata Krzyżan, Iwona Koc, Michał Raczyński, Jerzy Kostrzewa.
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Siedzibą Oddziału jest Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 
Collegium Maius, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.

Opracował: Leszek Lesiczka
Zarząd Oddziału:
1. Prezes: Lesiczka Leszek, geograf, Poznań
2. Wiceprezes: Rachlewicz Grzegorz, geograf, Poznań
3. Sekretarz: Feliczak Natalia, geograf, Śrem
4. Skarbnik: Skoczyk Kazimierz, inż. zootechnik, Poznań
5. Członek: Kordylewski W itold, handlowiec, Rogalinek
6. Członek: M ikołajczak Jarogniew, muzyk, Poznań
7. Członek: Rugała Lech, teletechnik, Poznań

Komisja Rewizyjna:
8. Przewodniczący: KnopczykE w a, urzędnik państw., Poznań
9. Członek: Snuszka H alina, ekonomista, Poznań
10. Członek: Plewczyńska Ewa, pedagog, Poznań

Sąd Koleżeński:
11. Przewodniczący: Kulinowski Henryk, mgr W F, Poznań
12. Członek: Cudera Leszek, inż. elektryk, Poznań
13. Członek: Naskręt Jerzy, inż. budowlany, Poznań

Członkowie Oddziału:
14. Arning-Preisler A nna, prawnik, Poznań
15. Augustyniak Katarzyna, 

nauczycielka, Poznań
16. Bartłomiejczak Irena, 

nauczyciel akad., Poznań
17. Bartłomiejczak Leszek, nauczyciel akad., 

Poznań
18. Bieczyński M arek, m gr inżynier, Poznań
19. Bittner Piotr, geograf, Poznań
20. Błaszczak Jan, nauczyciel 

akadem., Luboń
21. Błaszczak M aria towaroznawca, Luboń
22 . Błaszczak M arcin, student, Poznań
23. Burek Paweł, inż.weterynarii, Poznań
24. C hudy Jarosław, techn. elektronik, 

Poznań
25. Czajka Zbigniew, chemik, Poznań
26. Czarnyszewicz Izabela, 

nauczycielka, Poznań
27. Czarnyszewicz Leszek, 

urzędnik państw., Poznań
28 . Czubernat Stanisław, 

inż. leśnik, Zakopane
29. Danielak Anna, socjolog, Puszczykowo
30. Daszkiewicz Beata, pielęgniarka dypl., 

Koziegłowy

31. Dębska Elżbieta, lekarz, Poznań
32. Drożdżyński Lech, mgr W F, Poznań
33. Ewert Aleksandra, nauczycielka, 

Puszczykowo
34. Fieske Beata, ekonomista, Poznań
35. Filarowska Halina, ekonomista, Poznań
36. Filarowski Stanisław, fizyk, Baranowo
37. Filary-Gruszecka Halina, 

ekonomista, Poznań
38. Freudenreich Dariusz, mgr W F, Poznań
39. Gajewski Zygmunt, fotograf, Poznań
40. Galbas Adrian, ksiądz pallotyn, Poznań
41. Gniot Magdalena, socjolog, Poznań
42 . Godyński Julian, inż. elektryk, Mosina
43. G órny Roman, inż. elektryk, Poznań
44 . Grabiak Romuald, inż. ochrony 

środowiska, Poznań
45. Grądzka Iwona, nauczyciel akad., Poznań
46. Hlawacik Andrzej, inżynier, 

Przeźmierowo
47. Jankowiak Karol, muzyk, Kraków
48. Jankowski Zbigniew, nauczyciel, Luboń
49. Jaroszewski Michał, socjolog, Poznań
50. Jasiak Andrzej, geodeta, Poznań
51. Jaskulski Janusz, muzyk, Poznań
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52. Jaskuła Aleksandra, nauczycielka, 
Zaniemys'1

53. Jelińska-Kowalska Janina, 
ekonomista, Luboń

54. Jeż Jan, inż. elektryk, Poznań
55. Jóżwiak-Bartoszewska Jolanta, 

etnograf, Poznań
56. Jurasz Bożena, nauczyciel, Poznań
57. Jurczykowski Tomasz, elektronik, Poznań
58. Jurewicz Beata, geograf, Poznań
59. Kaczmarek Hieronim, 

inż. elektryk, Poznań
60. Kaczmarek Janina, ogrodnik, Luboń
61. Kielar Jan, inż. elektryk, Poznań
62. Klimecka Jolanta, ekonomista, Poznań
63. Koseda Iwona, nauczycielka, Poznań
64. Kostrzewski Andrzej, geograf, Poznań
65. Kostrzewski W łodzim ierz, nauczyciel 

akad., Poznań
66 . Kowalski Eugeniusz, 

inż. budowlany, Luboń
67. Kowalski Paweł, garmażer, Luboń
68. Kozik Tomasz, chemik, Poznań
69. Kozłowska Elżbieta, 

urzędnik państw., Poznań
70. Kozłowski Andrzej, 

architekt wnętrz, Poznań
71. Kozłowski Jerzy, historyk, Poznań
72 . Królewicz Sławomir, geograf, Poznań
73. Królikiewicz Sławomir, inżynier, Piła
74. Królikowski Feliks, nauczyciel, Śrem
75. Kubis Jerzy, matematyk, Poznań
76. Kujawa Jolanta, inżynier, Poznań
77. Lesiczka Dominik, student, Poznań
78. Lesiczka Paweł, student, Poznań
79. Lesiczka Krystyna, nauczyciel, Poznań
80. Liczbińska Grażyna, biolog, Poznań
81. Macniak Janusz, psycholog, Poznań
82. Majchrzak Andrzej, handlowiec, Kicin
83. Makowska Marlena, geograf, Poznań
84. Marcinkowski Bogdan, inżynier, Poznań
85. Matecka Maria, inżynier, Poznań
86. Matecki Ryszard, inż. budowlany, Poznań
87. M ichalak Mirosława, geograf, Poznań
88. Myszka Mirosław, 

ksiądz pallotyn, Poznań
89. Nabzdyk Agnieszka, pedagog, Poznań
90. Nabzdyk Jacek, inż. budowlany, Poznań
91. Nabzdyk Piotr, inż. konstruktor, Poznań
92. Napiątek Jacek, art. plastyk, Poznań

93. Naskręt Piotr, prawnik, Śrem
94. Naskręt Jerzy, inż. budowlany, Śrem
95. Nowak Maria, chórzysta, Poznań
96. Ogrodowczyk Jan, informatyk, Poznań
97. Osiecka Mirosława, ogrodnik, Luboń
98. Ożarowska Agata, studentka, Poznań
99. Pawlak Zdzisław, inż. elektryk, Poznań
100. Pic Danuta, nauczycielka, Koziegłowy
101. Piosik-Gołębiewska Leokadia, 

ekonomista, Poznań
102. Pocgaj Magdalena, art. plastyk, Poznań
103. Pocgaj Maria, studentka, Poznań
104. Preisler Michał, geograf, Swarzędz
105. Przybylska Renata, radca prawny, 

Poznań
106. Przybył Grażyna, nauczycielka, Luboń
107. Rachlewicz Katarzyna, 

rehabilitant. Poznań
108. Raczyński Michał, emeryt. Poznań
109. Rochowski Janusz, technolog, Poznań
110. Słaba Eugenia, ekonomista, Poznań
111. Rut Antoni, fotograf, Poznań
112. Rychły Maciej, muzyk, Poznań
113. Rynarzewski W itold, 

hydro-geolog, Poznań
114. Sadłowska Barbara, 

dziennikarka, Poznań
115. Sęk Tadeusz, inż. konstruktor, Poznań
116. Sikorski Feliks, inżynier, Poznań
117. Skrzypczak Agnieszka, księgowa, Poznań
118. Sobański Wojciech, mechanik, Poznań
119. Sroka Agnieszka, 

mgr inż. les'nik, Poznań
120. Stachowski Ryszard, psycholog, Poznań
121. Staniszewska Joanna, lekarz, Baranowo
122. Staniszewska Justyna, studentka, 

Baranowo
123. Staniszewski Adam, student, Baranowo
124. Szmyt Przemysław, inżynier, Poznań
125. Trzmielewska Bogusława, biolog, Kicin
126. Waszak Tomasz, inżynier, Września
127. Wołoszyn Ewa, psycholog, Poznań
128. Woroniecka Jolanta, 

agent ubezp., Poznań
129. W oźny Lech Antoni, muzyk, Poznań
130. Zielińska-Kuzemko Magdalena, 

lekarz, Poznań
131. Zwoliński Zbigniew, geograf, Poznań
132. Żurawski Jarosław, technolog, Poznań 

Zmarli: Jerzy Bogdanowski
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Oddział PTT w  Radomiu 
im. dra Tytusa Chałubińskiego

W  17. roku działalności naszego Oddziału, po bardzo ważnym dla nas roku poprzed
nim, którego bohaterem był patron O/PTT w Radomiu dr Tytus Chałubiński — nasza 
działalność skoncentrowała się na organizacji cyklicznych imprez turystycznych, cie
szących się dużą popularnością w wielu rejonach Polski.

W  2010 roku zrealizowano kolejne etapy poszczególnych imprez:
V III  Z im ow a „ W y ry p a  p rzez  Z asp y  i Z am iecie” w schronisku na przełęczy Prze- 

gibek w dniach 25-28.02.2010 r. W  imprezie uczestniczyło 26 osób.
„P erc iam i k u  W ie rc h o m ” -  IX  etap  cyklu odbył się w dniach 15-20.06.2010 r. 

Bazą rajdu była stacja turystyczna Oddziału im. dra Tytusa Chałubińskiego — „Pensjo
nat u Pęksów” na Oberconiówce 13b. W  rajdzie uczestniczyło 52 osoby (członkowie 
oraz sympatycy naszego Oddziału). Wędrowaliśmy po perciach Tatr Zachodnich i Wy
sokich oraz odbyliśmy jednodniową wycieczkę do słowackiej Małej Fatry.

W  poprzednim roku zakończyliśmy 12-etapowy cykl rajdów pod hasłem „Przyja
zne Góry z PTT”, których generalnym założeniem było przebycie Głównego Szlaku 
Gór Polskich (Świeradów Zdrój — Flalicz), z równoczesnym odwiedzeniem górskich 
schronisk i „zachłyśnięciem” się ich przyjazną atmosferą. Tym razem postanowiliśmy 
odwiedzić górskie parki narodowe, skąd zrodził się 8-etapowy cykl rajdów „ W ęd rów k i 
z P T T  p o  G ó rsk ich  P a rk a ch  N a rod o w ych  i K ra jo b ra z o w y c h ”.

Pierwszy etap nowego cyklu odbył się w dniach 28.04-03.05. 2010 r. w  K a rk o n o 
sk im  P a rk u  N aro d o w ym . Bazą rajdu była Przesieka, a 357 uczestników zakwaterowa
liśmy w stacji turystycznej naszego Oddziału w DW  „Zielona Gospoda”, w DW  „Mar
kus”, który sąsiaduje z naszą stacją turystyczną oraz w DW  „Warszawianka”. W  czasie 
4-dniowej wędrówki przemierzyliśmy odcinek od Szklarskiej Poręby przez Szrenicę 
po Śnieżkę. Zwiedziliśmy również zamek Chojnik oraz turystyczne atrakcje Przesieki 
z Wodospadem Podgórnej i Kamieniem walońskim. Kolega Janusz Smolka zaprojekto
wał z tej okazji 8 znaczków rajdowych.

Drugi etap nowego cyklu odbył się w dniach 22-26.09.2010 w  M ag u rsk im  P arku  
N a ro d o w ym  w Beskidzie Niskim. Bazą rajdu był Iwonicz Zdrój. W  rajdzie wzięło 
udział 247 uczestników zakwaterowanych w dwóch DW: „Trzy Lilie” oraz „Światowid”. 
Nie zapomnieliśmy oczywiście o naszej stacji turystycznej mieszczącej się w Pensjonacie 
„Telimena” oraz o pensjonatach znajdujących się w pobliżu stacji: „Maxim”, „Polaris” 
oraz największy z nich „Antares”. Zaliczyliśmy rezerwat „Kornuty” oraz Magurę Wąt- 
kowską, a także Chyrową, Cergową i Baranie.

We władzach Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, wybranych podczas VII Zjaz
du PTT, znalazło się kilku członków naszego Oddziału, niektórzy już po raz kolejny. 
Tomasz Kwiatkowski był wiceprezesem, a członkami ZG PTT byli nadal Janusz Eksner 
i Waldemar Skórnicki oraz nowo wybrany Józef Kwiatkowski, który pełnił obowiązki 
wiceprzewodniczącego GSK, a wiceprzewodniczącym GKR -  Stanisław Wojtowicz.
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Waldemar Skórnicki nadal przewodniczy Komisji ds. GOT PTT, Janusz Eksner jest 
w Komisji Prawnej.

W  dniu 18.09.2010 odbyło się VII Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wybor- 
cze, podczas którego wybrano nowe władze Oddziału oraz 24 Delegatów na Walny 
Zjazd PTT.

W  dniach 13-14.11.2010 odbył się VIII Zjazd Delegatów PTT, na którym 4. człon
ków naszego Oddziału zostało wybranych do władz PTT. Tomasz Kwiatkowski został 
wiceprezesem ZG, a członkami ZG PTT zostali kol.: Janusz Eksner, Józef Kwiatkowski 
i Janusz Smolka.

Dzięki uprzejmości pani dyrektor Magdaleny Grzyb, w każdy czwartek o godz. 1700 
przez cały rok mogły odbywać się spotkania członków i sympatyków PTT w Centrum 
Kultury i Informacji w Radomiu, przy ul. Traugutta 31/33.

Oddział patronuje 10 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: w w w .rad om -
ch .p tt.o rg .p l.

OpracowatW aldemar Skórnicki

Zarząd Oddziału:
1. Prezes: Skórnicki Waldemar, inżynier, Radom
2. Wiceprezes: Smolka Janusz, emeryt, Czarny Dunajec
3. Sekretarz: Hermanowicz Grażyna, emerytka, Radom
4. Skarbnik: Goździewski Henryk, techn. mechanik, Radom
5. Członek: Golus M arian, emeryt, Radom
6. Członek: Kozak Henryk, emeryt, Radom
7. Członek: Kwil Stefan, lekarz wet., Białobrzegi
8. Członek: Traczyk Artur, ekonomista, Radom
9. Członek: Wojciechowski Sebastian, student, Radom

Komisja Rewizyjna:
10. Przewodniczący: Wojtowicz Stanisław, emeryt, Radom
10. Zastępca: Jałowski Daniel, emeryt, Radom
11. Sekretarz: Kubat Dariusz, inż. elektryk, Radom

Sąd Koleżeński:
12. Przewodniczący: Kwiatkowski Józef, emeryt, Radom
13. Sekretarz: Golus Janina, emeryt, Radom
14. Członek: Pokrowski Henryk, emeryt, Radom

Członkowie Oddziału:
15. Babicki Andrzej, emeryt, Warszawa
16. Babicka Emilia, emerytka, Warszawa
17. Bafeltowski Krzysztof, elektronik, Warszawa
18. Bałenkowski Jan, technik, Radom
19. Baran Elżbieta, emerytka, Warszawa
20. Baranowski Michał, nauczyciel, Bydgoszcz
21. Bargiel Edmund, emeryt, Skarżysko-Kamienna
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22 . Bargiel Paweł, ekonomista, 
Skarżysko-Kam ienna

23 . Barszcz Janusz, em eryt, Radom
24. Belbart Przemysław, technolog, Szczecin
25. Bilski Grzegorz, energetyk, Kanada
26 . Bieńkowski Lech, technik, Radom
27. Błońska Hanna, emerytka, Warszawa
28 . Bodo Renata, ekonomistka, 

Skarżysko-Kam ienna
29. Borzyszkowska Kinga, studentka, Czersk
30 . Borzyszkowska M ałgorzata, 

architekt, Gdańsk
31. Borzyszkowska Teresa, emerytka, Czersk
32 . Budź M ariola, uczennica, Białka 

Tatrzańska
33. Burdzyńska Anna, m gr administracji, 

Kwidzyn
34. Burdzyńska Katarzyna, 

studentka, Kwidzyn
35. Chodkowski Wojciech, uczeń,

Czarny Dunajec
36 . Dąbrowski M arek, ekonomista, Pułtusk
37. Dębska Janina, em erytka, Brzeg
38 . Dobrzański Rafał, technik, Ząbki
39. Dudzik M aria, techn. budowlany, Brzeg
40 . D udzik Ryszard, inż. budowlany, Brzeg
41. Dziarmaga Małgorzata, nauczycielka, 

Warszawa
4 2 . Eksner Janina, nauczycielka, Warszawa
43. Eksner Janusz, prawnik, Warszawa
44 . Frączek A rtur, uczeń, Trzebiatów
45. Frączek Michał, uczeń, Trzebiatów
46 . Frączek Paweł, hydraulik, Trzebiatów
47. Frączek Tomasz, ekonomista, Trzebiatów
48. Fregonese Luka, uczeń, W łochy
49. Fragonrse M arco, uczeń, W łochy
50. Gołuchowska Elżbieta, 

ekonomistka, Gdańsk
51. Goździewska A nna, technolog, Radom
52. Goryszewska Urszula, emerytka, Szczecin
53. Górecki Ryszard, em eryt, Radom
54. Górska Danuta, pielęgniarka, Radom
55. Górski Zbigniew, rencista, Radom
56. Graczak-Pachocka Magdalena, 

emerytka, Kielce
57. Gwarda Alicja, pielęgniarka, Radom
58. Hajmowicz Halina, chemik, Warszawa
59. H offman W anda, em erytka, Szczecin
60 . Jackowski Jerzy, architekt, Warszawa
61. Jagielska Danuta, em erytka, Szczecin

62. Jaśkiewicz Jadwiga, emerytka, Radom
63. Jaśkieiwcz Tomasz, emeryt, Radom
64. Jędra Edyta, ekonomistka, Radom
65. Karp Paweł, uczeń, N owy Targ
66 . Karwowski Paweł, inżynier, Warszawa
67. Kędzierski Adam, emeryt, Iwonicz Zdrój
68. Kłys Róża, prawnik, Police,
69. Komorowska Danuta, 

nauczycielka, Mogielica
70. Kopeć Dariusz, nauczyciel, Trzebiatów
71. Korczak Tomasz, nauczyciel, Radom
72. Kowalik Marek, emeryt, Radom
73. Kowalik Jarosław, uczeń, Radom
74. Kowalski Bartosz, uczeń, Radom
75. Kowalczyk Ewa, technik, Pilawa
76. Kowalczyk Paweł, technik, Pilawa
77. Kownacka Renata, ekonomistka, Pułtusk
78. Kozak Henryk, inż. elektryk, Radom
79. Krawczyk Katarzyna, 

ratownik medyczny, Radom
80. Krawczyk Władysława, 

ekonomistka, Kołbacz
81. Kubiak Halina, nauczycielka, Mrzeżyno
82. Kwiatkowski Antoni, uczeń, Warszawa
83. Kwiatkowski Tomasz, politolog, 

Warszawa
84. Kwiecień Dawid, uczeń, Kraków
85. Kwiecień Krzysztof, frezer, Kraków
86. Kwil Urszula, nauczycielka, Białobrzegi
87. Lasocka-Tatar Barbara, chemik, 

Warszawa
88. Leśniewski Jacek, emeryt, Radom
89. Ludew Grzegorz, elektromechanik, 

Szydłowiec
90. Łukaszewicz Jadwiga, emerytka, Radom
91. Maciejuk Franciszek, emeryt, Trzebiatów
92. Makowski Janusz, emeryt, Radom
93. M ańkę Karolina, uczennica, Police
94. M ańkę Katarzyna, uczennica, Police
95. Malec M onika, studentka,

Czarny Dunajec
96. Malec Wojciech, uczeń, Czarny Dunajec
97. Marczewska Elżbieta, 

nauczycielka, Szczecin
98. Marczewski Stanisław, emeryt, Szczecin
99. Markiewicz Karol, student, Radom
100. M arkitoń Justyna, studentka, Szczecin
101. Maszczyk Helena, 

ekonomistka, Zawiercie
102. Mączyńska A lina, emerytka, Radom
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103. M iller Krystyna, emerytka, Radom
104. Możdżonek Anna, prac. umysł., 

Warszawa
105. Mroczek Ryszard, emeryt, Radom
106. Mrowieć Maria, emerytka, Chorzów
107. Murawska M aria, ekonomistka, Szczecin
108. Nakoneczny Jan, inż. elektryk, Radom
109. Pachocki Borys, uczeń, Kielce
110. Pachocka Lena, studentka, Kielce
111. Pachocki Robert, projektant, Kielce
112. Pardon Julia, nauczycielka, Szczecin
113. Parszewska Zofia, ekonomistka, Radom
114. Partyka-Mańke Aneta, 

nauczycielka, Police
115. Perzanowska Alicja, emerytka, Szczecin
116. Peters Katarzyna, ekonomistka, Gdańsk
117. Pękala Jan, automatyk, Radom
118. Pęksa Dominika, studentka, Ostrowsko
119. Piekielnicki Krzysztof, techn. 

budowlany, Czarny Dunajec
120. Pierzchalski Leon, emeryt, Radom
121. Pirosz Ewa, uczennica, Radom
122. Podkanowicz Daniel, uczeń, Nowy Targ
123. Polakowska Barbara, ffotograf, Radom
124. Przeszlakowska Elżbieta, ekonomistka, 

SOEST Niemcy
125. Rabiega Stanisław, malarz, Łódź
126. Radecka Irena, emerytka, Szczecin
127. Rogulska Janina, emerytka, Czersk
128. Rosiński Józef, techn. sanitarny, Brzeg
129. Rutkowska Elżbieta, ekonomistka, 

Warszawa
130. Rymon Lipiński Gerard, sołtys, Czersk
131. Rywacka-Kupis Halina, 

emerytka, Radom
132. Sabat Zygmunt, emeryt,

Skarżysko-Kam.
133. Sadłoń Barbara, emerytka, Brzeg
134. Sadłoń Jerzy, emeryt, Brzeg
135. Sadowska Bożena, rencistka, Starg. Szcz.
136. Selezin Dorota, magister, Białobrzegi
137. Serwatowicz Paweł, nauczyciel,

Zakopane
138. Siennicka Jadwiga, emerytka, Radom
139. Sikorski Andrzej, technik, Warszawa
140. Skórnicki Grzegorz, student, Radom
141. Skórnicka Henryka, 

ekonomistka, Radom
142. Skórnicki Marcin, techn. 

budowlany, Radom

143. Słowikowski Artur, policjant, Radom
144. Smarzewska Anna, farmaceutka,

Biała Podlaska
145. Sobecki Dawid, uczeń, Skarżysko-Kam.
146. Sobecka Magdalena, ekonomistka, 

Skarżysko-Kam.
147. Sobczak Ewa, inż. sanitarny, Radom
148. Sobuta Janina, emerytka, Radom
149. Sojka Agnieszka, uczennica,

Białka Tatrzańska
150. Sproch Bartłomiej, uczeń, N owy Targ
151. Stanek Krzysztof, uczeń,

Czarny Dunajec
152. Starzyńska Zofia, ekonomistka, Radom
153. Stechnij Andrzej, policjant, Stargard 

Szczeciński
154. Stechnij Danuta, nauczycielka,

Stargard Szczeciński
155. Stós Piotr, uczeń, Czarny Dunajec
156. Suchecki Jan, przewodnik, Żagań
157. Suchodolski Krzysztof, 

energetyk, Radom
158. Suwała Michał, uczeń, Radom
159. Suwała Tomasz, szef produkcji, Radom
160. Syryjczyk Ireneusz, lekarz, 

Skarżysko-kam.
161. Szuba Jerzy, sp. ds. ubezpieczeń, 

Warszawa
162. Szutenberg Zenon, emeryt, Szczecin
163. Śliwa Hanna, specjalistka, Warszawa
164. Śliwa-Kukuć Monika, studentka, 

Warszawa
165. Świerk Krystyna, emerytka, Brzeg
166. Talma Leopold, poligraf, Radom
167. Traczyk Damian, uczeń, Radom
168. Traczyk Grzegorz, student, Warszawa
169. Traczyk Natalia, uczennica, Radom
170. Traczyk Tomasz, ekonomista, Warszawa
171. Trochimowicz Teresa, 

emerytka, Warszawa
172. Tyczyńska Małgorzata, inżynier, Łódź
173. Tysiak Maria, ogrodnik, Sosnówka
174. W achnik Barbara,

inż. budowlany, Szczecin
175. Walas Urszula, nauczycielka, Szczecin
176. Walczak Jadwiga, emerytka, Szczecin
177. W dowiak Ewa, nauczycielka, Radom
178. Węglikowska Ewa, emerytka, Bydgoszcz
179. Wiśniewski Jacek, przewodnik tatrz., 

Czarny Dunajec
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180. Wiszniewska M aria, inżynier, Szczecin
181. Wiszniewski Bogumił, emeryt, Szczecin
182. Wojciechowska Anna, studentka, 

Radom
183. Wojciechowska Bronisława, emerytka, 

Szczecin
184. Woysa Danuta, emerytka, Szczecin
185. Zając Dariusz, poligraf, Radom
186. Zając Leszek, inż. mechanik, Rybnik
187. Zając Jadwiga, ekonomistka, Szczecin
188. Zapadka Mariusz, ekonomista, 

Myszyniec

189. Zapadka Marzena, nauczycielka, 
Myszyniec

190. Zapadka Paula, uczennica, Myszyniec
191. Zapadka Sandra, uczennica, Myszyniec
192. Zawiśliński Marek, farmaceuta, 

Warszawa
193. Zdral Krzysztof, inżynier, Radom
194. Ziętek Jadwiga, emerytka, Radom
195. Ziętek Mieczysław, emeryt, Radom
196. Żmudziński Janusz, mechanik, Stargard 

Szczeciński
197. Żurawski Andrzej, inżynier, Warszawa

Szczeciński Klub Wędrowców 
PTT-PTTK „Pełzaki”

Rok 2010, to właśnie mijająca XVI rocznica działalności naszego Klubu. Niestety ze 
względu na bardzo poważne choroby Barbary i Zdzisława Steciów, kierujących Szcze
cińskim Klubem Wędrowców PTT-PTTK „PEŁZAKI”, działalność Klubu została 
znacznie ograniczona. Odbyliśmy tylko kilka wycieczek po okolicach Szczecina. Były 
to wycieczki piesze i samochodowe.

Sytuacja taka spowodowała, że również Referat Weryfikacyjny Odznaki GOT-PTT 
znacznie ograniczył swoją działalność. Pomimo tego, do dnia dzisiejszego, zweryfiko
waliśmy w roku 2010: odznaki „Ku Wierchom” — 46 szt., oraz brązową GOT-PTT 
-  43 szt., razem 89 szt. Łącznie od początku działalności naszego Referatu Weryfika
cyjnego w  Szczecinie od 2006 roku zweryfikowaliśmy 739 odznak w tym:

Ku Wierchom GOT mała brązowa GOT mała srebrna GOT mała złota

2006 75 16

2007 126 78 3

2008 118 60 2

2009 12 1 49 2

2010 46 43

Razem 486 246 5 2

W  tym roku odesłaliśmy do Centralnego Referatu Weryfikacyjnego do Radomia 
weryfikacje na wyższe odznaki (z Koszalina). Nadal prowadzimy działalność eduka
cyjną podczas wycieczek. Klub posiada własną bibliotekę z obszernymi zbiorami krajo
znawczymi -  ponad 500 woluminów, map, przewodników itp.
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Mamy własne barwy klubowe, koszulki, polary, logo, pieczątki — w tym ozdobne 
oraz kolorowy haftowany proporzec.

Największym wypracowanym sukcesem klubowym jest to, że nasi absolwenci po 
opuszczeniu gimnazjum nie zaprzestają działalności na niwie turystyczno-krajoznaw
czej. Taką działalność podejmują w szkołach ponad gimnazjalnych, na studiach, a na
wet kontynuują działalność w swoim dorosłym życiu po skończeniu nauki.

Wychowankowie naszego Klubu są dzisiaj cenionymi działaczami turystycznymi; 
np. Wojtek Kostecki jest prezesem Zachodniopomorskiego Oddziału PTTK w Szcze
cinie, Jacek Woch jest założycielem klubów turystycznych w Liceum Ogólnokształcą
cym nr 2 w Szczecinie, oraz na Uniwersytecie Szczecińskim; Piotrek Kowalczyk jest 
członkiem Klubu Podróżników przy Uniwersytecie Szczecińskim i jednocześnie orga
nizatorem wypraw turystycznych po całym świecie. Cała rzesza naszych absolwentów 
zasiliła szeregi Turystycznego Klubu Akademickiego „Kroki” w Szczecinie, gdzie weszli 
w skład tamtejszych władz.

To właśnie ci młodzi ludzie, którym wszczepiliśmy bakcyla turystyki oraz miłość 
i poszanowanie dla gór, dzisiaj, w czasie, gdy poważnie ograniczyliśmy naszą pieszą 
działalność ze względu na wcześniej wspomniane choroby — wyręczają nas i prowadzą 
szkolenia z młodszymi kolegami z gimnazjum , w siedzibie „Pełzaków”.

„Pełzaki” organizują również szkolenia, posiłkując się pokazami slajdów wykonany
mi przez kierownictwo Klubu. Tematyka: turystyka i krajoznawstwo

Opracował: Zdzisław Stec

Zarząd Klubu:
198. Prezes: Pożoga Barbara, nauczycielka, Szczecin
199. Wiceprezes: Steć Zdzisław; oficer PMH, Szczecin

Członkowie Klubu:
200. Długoszewski Mateusz, uczeń, Szczecin
201. Filipiak Bogusz, uczeń, Szczecin
202. Karbowska Marta, uczennica, Szczecin
203. Kostecki Wojciech, student, Szczecin
204. Łodygowski Oskar, uczeń, Szczecin
205. Mączka Magdalena, uczennica, Szczecin
206. Neuman Piotr, uczeń, Szczecin
207. Paczosa Jakub Janusz, uczeń, Szczecin
208. Sawińska Agata, uczennica, Szczecin
209. Stefanowski Jakub, uczeń, Szczecin
210. Sworska Gabriela Zofia, uczennica, Szczecin
211. Szymański Bartosz, uczeń, Szczecin
212. Świeżewska Katarzyna Dominika, uczennica, Szczecin
213. Witczak Jakub, uczeń, Szczecin
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Szkolny Klub PTT „Nogarytm” 
w Sandomierzu

Rok 2010 był okresem wymiany pokoleń w Szkolnym Klubie „Nogarytm”. 
Większość członków Klubu zdawała w tym roku maturę, co spowodowało ma
razm organizacyjny. Dzięki staraniom prezesa Klubu, kilku nowych adeptów 
górskich wycieczek wstąpiło w jego szeregi.

Opracował: Janusz Wieczorek

Zarząd Klubu:
214. Prezes i Skarbnik: Wieczorek Janusz, nauczyciel, Sandomierz 

Członkowie Klubu:
215. Gospodarczyk Michał, uczeń, Sandomierz
216. Kołeczek Weronika, uczennica, Sandomierz
217. Kowenzowski Piotr, uczeń, Sandomierz
218. Kuleszko Magdalena, uczenica, Sandomierz
219. M ękal Piotr, uczeń, Sandomierz
220. Korga Przemysław, uczeń, Sandopmierz
221. Szubstarska Patrycja, uczennica, Sandomierz
222. W ilk  Artur, uczeń, Sandomierz
223. Zajder Łukasz, uczeń, Sandomierz

Szkolne Koło PTT „Harnasie” 
przy Zespole Szkoły Podstawowej 

i Gimnazjum w  Maruszynie Górnej

Utworzone w październiku 2003 r. Koło działa zgodnie z programem turystycznym, edu
kacyjnym i wychowawczym, stworzonym przez opiekunkę mgr Beatę Serwatowicz.

Generalny turystyczny i wychowawczy cel programowy zakłada, że członkowie 
Koła podczas pobytu w szkole mają poznawać jak najwięcej krain i grup górskich 
w Polsce, aby wyrobić w sobie świadomość ich piękna, bogactwa form i niepowta
rzalnego uroku. Dotychczas poznali: Tatry, Gorce, Pieniny, Beskid Wyspowy i Góry 
Świętokrzyskie.

Szkolne Koło PTT „HARNASIE” w 2010 r. wzięło udział w rajdzie zorganizowa
nym przez Szkołę Podstawową w Stasikówce (gm. Biały Dunajec), mającym na celu 
poznanie Morskiego Oka. Warunkiem uczestnictwa było przygotowanie przez druży
ny programu poetyckiego poświęconemu temu największemu i najpiękniejszemu ta
trzańskiemu jezioru. Programy prezentowane były na mecie rajdu w niepowtarzalnej 
scenerii Morskiego Oka. Szkolne koło PTT „Harnasie” zorganizowało także wycieczkę
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dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół na trasie: Wierch Poroniec -  Rusinowa Polana 
-  Wiktorówki — Zazadnia.

Opracowała: Beata Serwatowicz

Prezes i opiekun Koła:
224. Serwatowicz Beata, nauczycielka, Zakopane 

Członkowie Koła:
225. Bartoszek Ewelina, uczennica, Maruszyna Górna
226. Bartoszek Karolina, uczennica, Maruszyna Górna
227. Bartoszek Paulina, uczennica, Maruszyna Górna
228. Gawron Katarzyna, uczennica, Maruszyna Górna
229. Moczarna Katarzyna, uczennica, Maruszyna Górna
230. Pająk Giulia, uczennica, Maruszyna Górna
231. Rzepa Tomasz, uczeń, Maruszyna Górna
232. Strama Joanna, uczennica, Maruszyna Górna
233. Strama Natalia, uczennica, Maruszyna Górna
234. Strzęp Aneta, uczennica, Maruszyna Górna
235. Szostak Klaudia, uczennica, Maruszyna Górna
236. W ilkas Daniel, uczeń, Maruszyna Górna
237. W ilkus Paweł, uczeń, Maruszyna Górna
238. Zubek Damian, uczeń, Maruszyna Górna
239. Zubek Kamil, uczeń, Maruszyna Górna

Oddział PTT im. gen. Mariusza 
Zaruskiego w Sosnowcu

Spotkania oddziałowe odbywały się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w Klubie 
„Stonehenge” w Sosnowcu przy ul. Spółdzielczej 8. Połączone były z wieczorami pio
senki turystycznej oraz prelekcjami poruszającymi tematykę turystyczno-krajoznaw
czą. I tak:

• 4.02.2010 „W alei baobabów -  Madagaskar”, prelekcja z pokazem slajdów 
i prezentacją podróżniczych pamiątek, Bartłomiej Spytkowski.

• 1.04.2010 Prelekcja z podróży do Chin połączona z autorskim występem Roberta 
Marcinkowskiego.

• 2.09.2010 Relacja fotograficzna ze spływu na Brdzie, Paweł Kosmala
• 4.11.2010 Powyprawowa relacja ze zdobycia Dżabal Tubkal, Arkadiusz i Bożena 

Wardyń.
• 2.12.2010 Slajdowisko podsumowujące roczną działalność turystyczną Oddzia

łu, Paweł Kosmala.
Oddział był organizatorem lub współorganizatorem rozmaitych imprez turystycz

nych:
• 5-7.03.2010 -  Oddział zorganizował „Jubileuszowe XXV Zimowe Wejście na Ba

bią Górę”, wzięło w nim udział ponad 100 uczestników.
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• W  dniach 20-21.03.2010 i 27.03.2010 -  członkowie naszego Oddziału poprowa
dzili na trasach Olkusz-Sławków, Sławków-Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górni- 
cza- Sączów trzy kolejne etapy przejścia Drogą Św. Jakuba Via Regia

• 15-17.04.2010 — O/PTT Sosnowiec wspólnie z Polskim Towarzystwem Sportów 
Ekstremalnych zorganizował po raz drugi wiosenne spotkanie na Przysłopie pod 
Baranią Górą.

• 25-27.06.2010 -  Oddział nasz zorganizował „VII Jurajski Rajd Rowerowy” 
z bazą w miejscowości Łazy.

• 10-17.07.2010 — członkowie naszego Oddziału wzięli udział w Międzynarodo
wym Spływie Kajakowym na Brdzie im. Marii Okołów-Podhorskiej.

• 5-8.08.2010 — z okazji 100 rocznicy śmierci Klemensa Bachledy Oddział PTT 
w Sosnowcu zorganizował wyjazd w Tatry Słowackie, którego głównym celem 
była Przełęcz Lodowa (2376 m. n. p. m.).

• 18-29.09.2010 — wyprawa członków naszego Oddziału w Góry Atlas. Zdobycie 
najwyższego szczytu Maroka — Dżabal Tubkal (4167 m n.p.m.).

• 17-19.09.2010 — O/PTT Sosnowiec był organizatorem „Jubileuszowego V  Po
żegnania Lata na Jasieniu”, połączonego z wejściem na najwyższy szczyt Beskidu 
Wyspowego — Mogielicę.

• 5-7.11.2010 -  weekendowa wycieczka członków oddziału w Beskid Niski, zwie
dzanie okolic Bartnego i rezerwatu „Kornuty”.

• 19-21.11.2010 — O/PTT Sosnowiec wspólnie z Polskim Towarzystwem Sportów 
Ekstremalnych był organizatorem II Jesiennej Nocy na Baraniej Górze.

• 3-5.12.2010 — Jesienne spotkanie członków Oddziału „U Prezesa”, piesza wy
cieczka na Halę Boraczą, wycieczka narciarska na Halę Lipowską.

Członkowie naszego oddziału brali także liczny udział w imprezach turystycznych 
organizowanych przez inne oddziały PTT oraz inne organizacje turystyczne.

Nasz Oddział był współorganizatorem cyklu spotkań „Podróże bliskie i dalekie”, 
a kolega Zbigniew Jaskiernia w ramach cyklu wygłosił prelekcję na temat „Kiliman
dżaro i Zanzibar"

Regularnie ukazywało się pismo O/PTT Sosnowiec: kwartalnik „Klimek”. W  roku 
2010 ukazały się 4 numery. Redaktorem naczelnym pisma jest Zbigniew Jaskiernia.

17.10.2010 W  hotelu „Orion” w Sosnowcu odbyło się Walne Zgromadzenie Spra
wozdawczo-Wyborcze Oddziału PTT im. gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu. 
Podczas zebrania wybrano nowy zarząd oraz delegatów na VIII Walny Zjazd PTT.

Opracował: Paweł Kosmala

Aktualny skład władz i stan liczebny oddziału na 31.12.2010 roku przedstawiał się 
następująco:

Z arząd O ddziału
1. Prezes: Kosmala Paweł, nauczyciel, Sosnowiec
2. V-ce Prezes: Dąbrowski Sylwester, rolnik, Sosnowiec
3. V-ce Prezes i sekretarz: Czesak Krzysztof, inż. leśnik, Sosnowiec
4. Skarbnik: Wardyń Bożena, pracownik umysł., Sosnowiec
5. Członek Zarządu: Grabolus Tomasz, nauczyciel, Sosnowiec
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Komisja Rewizyjna
6. Przewodniczący: Zawiła Zbigniew , pracownik umysł, Sosnowiec
7. Członek: Kubis Ewa, ekonomista, Sosnowiec
8. Członek: Mużykowska Urszula, nauczyciel, Sosnowiec

Sąd Koleżeński
9. Przewodniczący: Wardyń Arkadiusz, Sosnowiec
10. Członek: Nabrdalik Olga, techn. odzieżowy, Sosnowic
11. Członek: Dąbrowska Hanna, emeryt, Sosnowiec

Członkowie Oddziału
12. Czupryński Wacław, emeryt, Sosnowiec
13. Doros Tadeusz, lekarz, Sosnowiec
14. Jaskiernia Zbigniew, inż. 

metalurg, Sosnowiec
15. Jurczyńska Justyna, 

pracownik umysł., Czeladź
16. Kluczny Czesław, emeryt, Sosnowiec
17. Kubis Krzysztof, policjant, Sosnowiec
18. Kurowska-Ujma Jolanta, 

emeryt, Sosnowiec
19. Miksiewicz Magdalena, 

etnograf, Sosnowiec
20. Mrożek Sławomir, 

pracownik umysł, Mysłowice
21. Nabrdalik Janusz, 

przedsiębiorca, Sosnowiec
22. Niedbał Witold, 

pracownik umysł., Sosnowiec
23. Nizicki Rafał, geolog, Sosnowiec
24. Nowak Jan, szkółkarz, Sosnowiec
25. Płonka Danuta, kasjer, Sosnowiec

26. Przywarty Ewa, ekonomista, Sosnowiec
27. Reczko Jacek, górnik, Mysłowice
28. Sowa Dorota, pracownik 

umysł., Sosnowiec
29. Stefaniak Dariusz, spedytor, Sosnowiec
30. Strzeszkowski Grzegorz, 

pracownik umysł., Sosnowiec
31. Topolska Aleksandra, 

studentka, Sosnowiec
32. Turek Dariusz, 

pracownik umysł Sosnowiec
33. Ujma Zbigniew, inż. metalurg, Sosnowiec
34. Wojtasiński Adam, górnik, Sosnowiec
35. Wróbel Przemysław, przedsiębiorca, 

Sosnowiec
36. Wrzesień Maria, pracownik 

umysł., Sosnowiec
37. Zołędzki Bartłomiej, 

elektronik, Sosnowiec
38. Żołędzka-Zawiła, pracownik umysł, 

Sosnowiec
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Oddział PTT im. ks. Bogusława 
Królikowskiego CO r w Tarnowie

2010 był trzecim rokiem działalności po reaktywacji Polskiego Towarzystwa Tatrzań
skiego w Tarnowie, w tym drugim w charakterze samodzielnego Oddziału.

WYCIECZKI
Podstawową formą aktywności członków Oddziału były regularnie organizowane wy
jazdy turystyczne w góry. W  2010 r. odbyło się siedem wycieczek dwudniowych: „Mu
zyczna noc na Bereśniku”, „Walentynki na Babiej Górze”, „Przedwiośnie w Beskidzie 
Niskim”, „Wielorodzinny kwiecień w Pieninach”, „Wrześniowe Tatry”, „Jesień na Po
łoninach” oraz już po raz czwarty z rzędu „Mikołajki na Turbaczu”. W  lipcu zorgani
zowano tradycyjny wyjazd na wschód słońca (Wysoki Wierch w Małych Pieninach), 
a w grudniu odbył się (po raz czwarty z kolei) „Poświąteczny spacer”, w czasie którego 
„zdobyto” Postawne i Jaworze w Górach Grybowskich. Wędrowano również na licznych 
wycieczkach jednodniowych zarówno w większych grupach jak i bardzo często indywi
dualnie. Kilka osób uczestniczyło w wyjazdach zagranicznych, poznając góry Słowacji, 
Czech, Ukrainy, Chorwacji, Francji czy Hiszpanii. W  sierpniu Barbara Kasperek stanęła 
na najwyższych szczytach Iranu (Damavand -  5610 m n.p.m.) oraz Turcji (Ararat -  5137 
m n.p.m.). Na przełomie października i listopada sześciu członków Oddziału: Piotr Bis, 
Piotr Fido, Janusz Foszcz, Bogusław Furtek, Andrzej Piątek i ks. Robert Piechnik uczest
niczyło w  trekkingowej wyprawie w Himalaje Nepalu, osiągając przełęcz Thorung La 
5416 m n.p.m. (relacja w niniejszym tomie „Pamiętnika). Kilkanaście osób reprezento
wało Oddział w „XI Wielkopiątkowej Drodze Krzyżowej na Mogielicę”. Przedstawiciele 
Oddziału uczestniczyli też we wszystkich posiedzeniach ZG PTT oraz w komplecie 
(8 delegatów) na VIII Walnym Zjeździe PTT w Zakopanem.

EUROPA COMPOSTELA 2010
Kiedy Dzień Świętego Jakuba (25 lipca) wypada w niedzielę, dany rok nazywany jest 
Rokiem Świętym. Tak było również w 2010 roku. W  całej Europie, a zwłaszcza w kra
jach, przez które przebiegają Drogi Św. Jakuba (szlaki pielgrzymkowe wiodące do grobu 
świętego Jakuba w  hiszpańskim Santiago de Compostela), podejmowano szczególne 
działania. Jednym z nich było (zapoczątkowane w 2004 roku przez francuskich piel
grzymów), sztafetowe przejście do Santiago de Compostela z różnych miejsc Europy. 
W  roku 2010 po raz pierwszy do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszono Polaków, 
dzięki czemu wśród członków naszego Oddziału powstał pomysł, aby czynnie włączyć 
się w projekt „Europa Compostela 2010”, współorganizując wraz ze Stowarzyszeniem 
„Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” — sztafetowe przejście drogą zwaną „V ia R egia”. 
W  jej znakowaniu (odcinek z Pilzna do Krakowa) uczestniczyli dwaj nasi oddziałowi 
koledzy: Stanisław Tomaszek i Marcin Ścisłowicz. 20 lutego zainaugurowaliśmy euro
pejską sztafetę, wyruszając na „jakubowy szlak” z Pilzna. Następne odcinki trasy prze
chodziliśmy w czasie kolejnych weekendów. W  ten sposób przebyliśmy drogę do Kra
kowa, gdzie pielgrzymią laskę oznaczoną muszlą św. Jakuba przekazaliśmy Oddziałowi
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PTT z Bielska-Białej. Na pielgrzymim szlaku towarzyszyli nam na niektórych etapach 
również: członkowie SK PTT Nr 1 z Tarnowa, Koła PTTK Nr 76 z Tuchowa, harcerze 
z hufców w Tarnowie i Bochni, uczniowie ze Szkoły Katolickiej z Brzeska oraz liczne 
osoby indywidualne. Natomiast w dalszej części „sztafety” (z Krakowa na Górę św. 
Anny) udział brali (poza oddziałem z Bielska-Białej) przedstawiciele oddziałów PTT 
z Sosnowca i Opola. W  lipcu, w głównych uroczystościach odpustowych w Santiago 
de Compostela uczestniczyła (przechodząc wcześniej jedną z hiszpańskich dróg) Beata 
Wideł — opiekunka SK PTT nr 1 w Tarnowie.

PRELEKCJE W  TCI
Wzorem lat ubiegłych (korzystając ze współpracy z Tarnowskim Centrum Informa
cji, które nieodpłatnie wynajęło nam salę) zorganizowaliśmy dwie prelekcje połączone 
z pokazami slajdów:

-  14.05.2010: „Boso do ABC -  Annapurna Base Camp” -  Włodzimierz Janusik 
(Prezes ZG PTT)

— 17.12.2010 „Tarnowianie w Himalajach -  Trekking wokół Annapurny” — człon
kowie wyprawy zorganizowanej przez Oddział PTT w Tarnowie dla uczczenia 680- 
lecia lokacji miasta Tarnowa.

Ponadto uczestnicy trekkingu zorganizowali jeszcze kilka prelekcji w tarnowskich 
szkołach oraz jedną w schronisku na Turbaczu.

II Gimnazjalny Konkurs Wiedzy o Górach „Pieniny” 12.05.2010. Fot. Marek Trojan

KONKURSY WIEDZY O GÓRACH
Działalność edukacyjna realizowana była również w ramach organizowanych wspólnie 
ze Społecznym Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym STO w Tarnowie konkur
sach wiedzy o górach. W  lutym odbyła się pierwsza edycja konkursu przeznaczonego
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dla licealistów. Patronat nad nim objął starosta powiatu tarnowskiego, zaś tematyka 
dotyczyła Gorców. Do rywalizacji przystąpiło 24 uczestników. Zwycięzcą okazał się 
Michał Kania — uczeń I klasy III LO w Tarnowie. Wyprzedził on swoją szkolną kole
żankę Katarzynę Liro oraz Jakuba Pytkę z I LO w Tarnowie. W  klasyfikacji drużyno
wej najlepszy wynik osiągnął zespół III LO. W  maju (podobnie jak w ubiegłym roku) 
w szranki stanęli gimnazjaliści. Tym razem musieli oni wykazać się wiedzą na temat 
Pienin. Nad tą imprezą patronat sprawował prezydent Tarnowa, a oficjalnego poparcia 
udzielił Pieniński Park Narodowy. Zdobywcą pierwszego miejsca został Mateusz Galus 
— uczeń Gimnazjum Nr 4 w Tarnowie. Tuż za nim uplasowali się Piotr Foszcz oraz 
Katarzyna Fido -  reprezentujący zwycięzcę klasyfikacji drużynowej czyli SGMP STO 
w Tarnowie.

DZIAŁALNOŚĆ DUSZPASTERSKA
Podobnie jak w poprzednim latach, również i w tym roku, w każdą III niedzielę miesią
ca (oprócz wakacji) o godz. 17.00 w kościele xx. filipinów w Tarnowie odprawiana była 
msza święta w sposób szczególny skierowana do wszystkich „miłośników gór”.

W  dniu 5 stycznia zorganizowano w klasztorze xx. filipinów tradycyjne, noworocz
ne spotkanie opłatkowe członków i sympatyków PTT, połączone ze wspólnym kolędo
waniem, a 3 listopada już po raz trzeci spotkano się na zabytkowym Starym Cmentarzu 
w Tarnowie, przy grobie patrona Oddziału ks. Bogusława Królikowskiego.

SZKOLNE KOŁA PTT
Mijający rok udało się zamknąć bardzo miłym akcentem, jakim było powołanie przez 
Zarząd Oddziału w dniu 14 grudnia, drugiego Szkolnego Koła PTT przy V  Liceum 
Ogólnokształcącym im. Janusz Korczaka w Tarnowie. Podczas spotkania założyciel
skiego członkowie i opiekunowie Koła podjęli decyzję o nadaniu mu imienia księdza 
Walentego Gadowskiego.

Podsumowując, można stwierdzić, że w roku 2010 nastąpił dalszy rozwój i umac
nianie się PTT w Tarnowie. W  okresie sprawozdawczym ilość członków zwiększyła 
się z 72 do 105 osób. Wśród nich znajduje się czternastu przewodników beskidzkich. 
Oddział skupia w  większości ludzi młodych. Fakt ten wraz z istnieniem dwóch szkol
nych kół pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość Oddziału. Bardzo przydatną 
w naszej działalności jest aktualizowana na bieżąco oddziałowa strona internetowa 
(www.tarnow.ptt.org.pl). Ukazują się na niej wszystkie najważniejsze informacje, a 
przede wszystkim relacje z organizowanych imprez i wyjazdów wraz z galeriami zdjęć.

Opracowali: Janusz Foszcz i Jerz y Zieliński

Zarząd Oddziału:
1. Prezes: Zieliński Jerzy, prac. umysłowy, Kraków
2. Wiceprezes: Foszcz Janusz, nauczyciel, Tarnów
3. Wiceprezes: Trojan Marek, manager, Tarnów
4. Sekretarz: Piechnik Robert, ksiądz, Tarnów
5. Skarbnik: Kwaśna Bernadeta, handlowiec, Burzyn
6. Członek: Furtek Bogusław, techn. mechanik, Zdonia
7. Członek: Nowak Kamil, elektromechanik, Tarnów
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Komisja Rewizyjna:
8. Przewodniczący: Biś Piotr, inżynier, Tarnów
9. Zastępca: Madeja Bożena Anna, mgr geografii, Tarnów
10. Sekretarz: Kasperek Barbara, ekonomista, Tarnów

Sąd Koleżeński:
11. Przewodniczący: Cyz Paweł, ksiądz, Tarnów
12. Zastępca: W iśniewski Marcin, student, Tarnów
13. Sekretarz: W ideł Beata, nauczyciel, Tarnów

Członkowie Oddziału:
14. Adamik M aria, nauczyciel, Biała Niżna
15. Bogacki Mariusz, kierowca, Bochnia
16. Burnóg Aneta, pielęgniarka, Tarnów
17. Burnóg Dagmara, uczennica, Tarnów
18. Burnóg Marek, handlowiec, Tarnów
19. Dumańska Karolina, 

lektor j. ang., Tarnów
20. Dumańska Teresa, redaktor, Tarnów
21. Fido Kacper, uczeń, Lipiny
22. Fido Katarzyna, uczennica, Lipiny
23. Fido Piotr, informatyk, Lipiny
24. Foszcz Aleksandra, uczennica, Tarnów
25. Foszcz Janusz, inspektor kontroli, Tarnów
26. Foszcz Monika, techn. farmacji, Tarnów
27. Foszcz Piotr, uczeń, Tarnów
28. Frańczyk Anna, bankowiec, Tarnów
29. Furtek Halina, nauczyciel, Zdonia
30. Furtek Krzysztof, uczeń, Zdonia
31. Gawron Urszula, nauczyciel, Tarnów
32. Gniadek Barbara, student, Zgłobice
33. Gruca-Nowak Renata, 

ekonomista, Tarnów
34. Hawrylak Dominika, student, Burzyn
35. Izworski Wiesław, ekonomista, Tarnów
36. Jagiencarz-Starzec Barbara, 

laborant, Tarnów
37. Jaśkiewicz Agnieszka, student,

Dąbrówka Tuchowska
38. Jeleń Marcin, przedsiębiorca,

Grabie k/Niepołomic
39. Kania Michał, uczeń, Tarnów
40. Kiwior Mateusz, ksiądz, Tarnów
41. Krzeszowiec-Jeleń Weronika,

dr biologii, Grabie k/Niepołomic
42. Łątka Agnieszka, uczennica, Tuchów

43. Maciaszek Bogusław, nauczyciel, Tuchów
44. Magiera Rafał, student, Tarnów
45. Mamulska Katarzyna, filolog, Tarnów
46. Marć Artur, urzędnik skarbowy, Dębica
47. Piątek Andrzej, inż. elektryk, Tarnów
48. Podbiera Adam , ksiądz, Kraków
49. Remian Kazimierz, nauczyciel,

Radomyśl W ielki
50. Romańska Elżbieta, nauczyciel, Bochnia
51. Siedlik Sławomir, manager, Skrzyszów
52. Sikora Agata, ekonomista, Tarnów
53. Sikora Tomasz, specjalista 

ds. promocji, Tarnów
54. Skaza Michał, inżynier, Tarnów
55. Smulska Bożena, prac. umysłowy, Tarnów
56. Stasik Arkadiusz, student, Tarnów
57. Szmuc Agnieszka, filolog, Lipowe Pole
58. Szmuc Jacek, informatyk, Przeworsk
59. Ścisłowicz Marcin, student, Tarnów
60. Tokarski Krzysztof, informatyk, 

Louisburgh (Irlandia)
61. Tomaszek Stanisław, inż. leśnik, Tarnów
62. Trojan Edyta, mgr adm. 

publicznej, Tarnów
63. Wiśniewska Beata, nauczyciel, Tarnów
64. Wiśniewska Ilona, nauczyciel, Tarnów
65. Wiśniewski Michał, informatyk, Tarnów
66. Zieliński Szymon, przedszkolak, Tarnów
67. Zwirecka M onika, student,

Bolesław k/Tarnowa
68. Żmuda-Zielińska Aneta, 

pedagog, Tarnów
69. Żmuda Jakub, uczeń, W ola Rzędzińska
70. Żmuda Katarzyna, student, Tarnów
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Szkolne Koło PTT Nr 1 
im. Jana Pawła II przy Gimnazjum Nr 4 

im. Jerzego Brauna w Tarnowie

Szkolne Koło PTT Nr 1 im. Jana Pawła II powstało 29 października 2009 r. przy Gim
nazjum Nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie. Do Szkolnego Koła PTT Nr 1 należy 18 
osób (stan na 31.12.2010).

WYCIECZKI
W  roku 2010 zorganizowano siedem jednodniowych pieszych wędrówek, podczas któ
rych uczestnicy włączyli się w obchody Roku Jakubowego, poznawali miejsca prawnie 
chronione oraz te, które są związane z osobą patrona Koła -  Jana Pawła II. Górskie wy
prawy przyniosły odpowiednią liczbę punktów do odznak GOT PTT, a cztery z nich 
zaowocowały zdobyciem szczytów zaliczanych do Korony Polskich Beskidów. 

Członkowie i sympatycy Koła wzięli udział w następujących wycieczkach:
• Czwarty etap Sztafety VIA REGIA Pilzno — Tuchów — Tarnów  — Brzesko — Kra

ków — Z gorzelec — Santiago d e  Compostela na trasie: Dębno — Brzesko (16 km)
(27.02.2010) za ten etap sztafety odpowiedzialni byli członkowie SK PTT Nr 1.

• XI Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa na Mogielicę (02.04.2010)
• Małe Pieniny: Jaworki -  Wysoka -  przełęcz Rozdziele -  Jaworki (01.05.2010)
• Beskid Sądecki: Rytro — Kordowiec -  Wielki Rogacz -  Przełęcz Żłobki — Ra

dziejowa -  Przełęcz Żłobki -  Rytro (14.07. 2010)
• Beskid Sądecki: Barcice -  Makowica -  Schronisko na Cyrli -  ruiny zamku 

w Rytrze — Rytro (11.08.2010)
• Gorce: Łopuszna -  Zarębek Wyżni -  Kaplica Papieska -  Turbacz -  Hala Długa 

-  Kiczora — Łopuszna (25.09.2010)
• Pieniny: Szczawnica -  Sokolica -  Czerteż -  Bajków Groń -  Krościenko

(29.10.2010)

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI
Szkolne Koło PTT Nr 1 było współorganizatorem prelekcji: D roga Św iętego Jakuba, 
która odbyła się w Gimnazjum Nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie. Spotkanie po
prowadzili Marcin Ścisłowicz i Stanisław Tomaszek, znakarze pielgrzymiego szlaku na 
odcinku z Pilzna do Krakowa (11.02.2010).

Członkowie Koła wzięli także udział w konferencji: M łodzi i odpow iedz ia ln i 
-  u czym y się rozm aw ia ć i  dz iała ć na rzecz środowiska, zorganizowanej przez Centrum 
Animacji Społecznej „Horyzonty” w Tarnowie (09.12.2010). W  czerwcu włączyli się 
w kampanię: Milka. Razem  d la  Tatr, a od października 2010 r. regularnie uczestniczą 
w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzonych 
przez p. Marię Ziajor-Sowę, pracownika służby zdrowia.
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Wycieczka na Sokolicę 29 .10 .2 0 1 . Fot. Beata Wideł

Szkolne Koło PTT poszerzyło w 2010 r. swoją bazę dydaktyczną o mapy turystycz
ne, foldery, interesujące przewodniki i książki o tematyce krajoznawczej, które wyko
rzystywane są m. in. podczas planowania wycieczek.

OSIĄGNIĘCIA
Ważnym wydarzeniem w działalności Koła w roku 2010 był udział kilku jego człon
ków w II Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Górach: „Pieniny”, zorganizowanym 
przez Oddział PTT w Tarnowie i Społeczne Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze 
STO w Tarnowie (12.05.10). SK PTT Nr 1 w składzie: Dariusz Łośko, Karolina Smoła 
i Anna Skórka zajęło drużynowo II miejsce. Wszyscy uczniowie otrzymali cenny sprzęt 
turystyczny i publikacje książkowe.

DOKUMENTOWANIE HISTORII SK PTT NR 1
Szkolne Koło PTT ma założoną podstronę internetową na stronie głównej Oddziału 
PTT w Tarnowie, na której umieszcza informacje dotyczące swojej działalności (relacje 
z wycieczek i zdjęcia). Zdjęcia z rajdów i imprez organizowanych przez członków SK 
PTT Nr 1 są również zamieszczane w galerii na głównej stronie internetowej Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego.

Prowadzona jest także kronika, w której dokumentowane są ważne wydarzenia 
z życia Koła.

Szkolne Koło PTT posiada bardzo dobre warunki do prowadzenia działalności 
i realizowania swoich celów, gdyż może liczyć na przychylność i wsparcie dyrekcji Gim
nazjum Nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie oraz ogromną pomoc ze strony Zarządu 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Tarnowie.

O pracow ała : B ea ta  W ideł
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Zarząd Koła:
Prezes i Opiekun Koła: W ideł Beata, nauczyciel, Tarnów
71. Sekretarz: K ról Michał, uczeń, Tarnów
72. Skarbnik: Łącki Piotr, uczeń, Tarnów

Członkowie Koła:
73. Antas Rafał, uczeń, Tarnów
74. Barszcz Małgorzata, uczennica, Tarnów
75. Galus Mateusz, uczeń, Tarnów
76. Jam bor Ewa, uczennica, Lubinka
77. Kędzior Am anda, uczennica, Tarnów
78. Kokoszka Kam il, uczeń, Tarnów
79. Łośko Dariusz, uczeń, Tarnów
80. Majerczyk Krzysztof, uczeń, Tarnów
81. Nagły Karolina, uczennica, Tarnów
82. Pikusa Maciej, uczeń, Tarnów
83. Plebanek M arcin, uczeń, Tarnów
84. Sikora Anna, uczennica, Tarnów
85. Smoła Karolina, uczennica, Tarnów
86. Sowa Karolina, uczennica, Tarnów
87. Ziajor-Sowa M aria, pielęgniarka, Tarnów

Szkolne Koło PTT Nr 2 im. ks. Walentego 
Gadowskiego przy V  LO im. Janusza 

Korczaka w Tarnowie

W  dniu 1 grudnia 2010  r. złożyliśmy w Zarządzie tarnowskiego Oddziału PTT wnio
sek o powołanie w naszej szkole Koła PTT. Został on podpisany przez siedemnaście 
osób (uczniów i nauczycieli). We wtorek 14 grudnia 2010 r. na zorganizowanym 
w budynku szkoły zebraniu założycielskim, Zarząd Oddziału PTT w Tarnowie podjął 
uchwałę powołującą do życia nasze Koło. Zaraz potem postanowiliśmy, że patronem 
Koła będzie ksiądz Walenty Gadowski — twórca Orlej Perci w Tatrach, a zarazem pierw
szy prezes przedwojennego Oddziału PTT w Tarnowie. Następnie przystąpiliśmy do 
wyborów władz Koła. Trzem nauczycielom -  opiekunom Koła -  powierzono następu
jące funkcje: prezesem został wybrany Grzegorz Gawlik, sekretarzem Marcin Zaród 
a skarbnikiem Piotr Kwiek. Pozostałymi członkami Zarządu Koła zostali uczniowie: 
Dominika Szuba i Piotr Masło. Kapelanem Koła został ksiądz Rafał Zieliński COr 
— ostatni z naszych opiekunów. W  spotkaniu oprócz członków zarządu tarnowskiego 
Oddziału PTT, którego reprezentantami byli ks. Robert Piechnik COr, Janusz Foszcz, 
Kamil Nowak i Jerzy Zieliński, uczestniczyło liczne grono nauczycieli, rodziców i za
proszonych gości. Wśród nich pojawił się również przedstawiciel Zarządu Głównego 
PTT, wiceprezes Nikodem Frodyma z O/PTT w Krakowie. Po części oficjalnej odbył
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Spotkanie założycielskie SK  PTT N r 2 wTarnowie 14 .12 .2 0 10 . Fot. Jerzy Zieliński

się pokaz slajdów „Wokół Annapurny” -  zaprezentowany przez uczestników trekkingu 
zorganizowanego przez sześciu członków tarnowskiego oddziału PTT.

Zarząd Koła:
88. Prezes i Opiekun Koła: Gawlik Grzegorz, nauczyciel, Żabno
89. Sekretarz i Opiekun Koła: Zaród Marcin, nauczyciel, Tarnów
90. Skarbnik i Opiekun Koła: Kwiek Piotr, nauczyciel, Tarnów
91. Członek: Masło Piotr, uczeń, W ola Rzędzińska
92. Członek: Szuba Dom inika, uczennica, Jadowniki
93. Kapelan i Opiekun Koła: Zieliński Rafał, ksiądz, Tarnów

Pozostali Członkowie Koła:
94. Bogoń Paulina, uczennica, Niwka
95. Gaj Anna, uczennica, W ola Szczucińska
96. Gondek Roksana, uczennica, Tarnów
97. Koćwin Dom inika, uczennica, Tarnów
98. Kukla Mateusz, uczeń, Tarnów
99. Kuros Izabela, uczennica, Czarna
100. Michałek Paulina, uczennica, Zabłędza
101. Sikorski Przemysław, uczeń, Tarnów
102. Stojak Angelika, uczennica, Lubcza
103. Świątek W ioleta, uczennica, Koszyce Małe
104. W ach Katarzyna, uczennica, Janowice
105. W yw rót Paweł, uczeń, Pogórska W ola

459



Oddział PTT w Warszawie 
im. Mieczysława Karłowicza

Rok 2010 dla naszego Oddziału rozpoczął się Walnym Zebraniem Sprawozdawczym 
w dniu 28 stycznia. Prezes Marek Kobiałko i sekretarz Małgorzata Muszyńska przed
stawili sprawozdanie z działalności Oddziału warszawskiego za rok 2009. Następnie 
omówiono sprawy finansowe dotyczące poprzedniego roku, a w związku z rezygnacją 
dotychczasowego skarbnika Wiesława Furmaniuka z tej funkcji, zaproponowano ob
jęcie jej przez nowego członka O W  PTT Michała Muszyńskiego. Następnie zabrał 
głos przewodniczący Komisji Rewizyjnej Aleksander Janyszek, który podsumował fi
nansowo rok 2009 i zaproponował dyskusję na temat dalszej, wzmożonej działalności 
Oddziału w roku 2010. Omawialiśmy nie tylko sprawy finansowe (opłaty za członko
stwo, potrzeby i konieczne wydatki związane z działalnością bieżącą), ale i propozycje 
dotyczące zakupu dla Oddziału niezbędnego sprzętu audiowizualnego, a to dla obsługi 
częstych prelekcji i pokazów. Ustaliliśmy wspólny zakup rzutnika i sprzętu nagłaś
niającego. W  związku z reaktywowaniem Sekcji Turystycznej O W  PTT powierzono 
funkcję przewodniczącej Małgorzacie Muszyńskiej, która szeroko omówiła przyszłe 
plany wypraw członków sekcji, w szczególności w  roku 2010. Na zakończenie spotka
nia autor wydawanego regularnie biuletynu naszego Oddziału Zbigniew Muszyński 
określił możliwości i plany jego dalszej edycji. Na kolejne spotkanie zaproponowaliśmy 
omawianie strony internetowej OW  PTT z udziałem jej twórcy i wydawcy Macieja 
Kobiałko.

W  2010 roku zorganizowaliśmy wiele ciekawych spotkań i prelekcji, które odbyły 
się głównie w naszej siedzibie, czyli Muzeum Ziemi. W  lutym nasz kolega Zbyszek 
Muszyński zaprezentował piękny pokaz filmu z prelekcją o urokliwych Górach Hań- 
czowskich w Beskidzie Niskim, zapoznając nas z historią, zabytkami i przyrodą karpa
cką tych rejonów. Był to film, który nas zachwycił i zainspirował do dalszych wypraw 
w zaczarowaną krainę polskich gór. Następne spotkanie (25.02) poświęcone było górom 
świata. Nasz kolega Andrzej Baran przygotował wspaniałą prelekcję z pokazem filmu 
BBC o powstaniu i pięknie wszystkich pasm górskich naszego globu. 11 marca 2010 
r. mogliśmy podziwiać rzekę Dunajec, o której opowiadała Małgorzata Muszyńska, 
a ilustracją do prelekcji był film z cyklu „Dolinami rzek”, oparty na pracach naukowych 
Zygmunta Glogera. Na kolejnym marcowym spotkaniu poznaliśmy historię kolejki na 
Kasprowy Wierch, dzięki prelekcji Marka Kobiałko, który wyświetlił również film na 
ten temat pt: „Druga młodość kolejki” o tym, jak kolejkę budowano i przez lata moder
nizowano. Spotkanie kwietniowe (15.04.2010 ) poświęcone było prelekcji i pokazowi 
przeźroczy Mikołaja Zapalskiego z podróży na Ural, po czym obejrzeliśmy film o przy
rodzie regionu gór uralskich pt. „Pierwotne lasy”, z cyklu „Dzika Rosja”. W  maju 2010 
r. odbyły się kolejne prelekcje i pokazy filmów. 13 maja obejrzeliśmy film poświęcony 
Tatrom polskim i słowackim pt: „Tatry -  natura zatrzymana w czasie”, zaprezentowany 
przez Marka Kobiałko. Natomiast 27 maja o historii krzyża na Giewoncie opowiedzia
ła nam Małgorzata Muszyńska, która następnie pokazała film pt. „1819 kilogramów 
wiary”. Była to ciekawa relacja z wyprawy, która odbywa się corocznie na Giewont
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„Murowaniec” — w  10 1 . rocznicę śmierci M . Karłowicza (autor: A. Śliwiński)

w rocznicę śmierci Jana Pawła II. Jej uczestnikami są młodzi mieszkańcy Zakopanego, 
którzy na szczycie góry zapalają „światełka pamięci”.

Po przerwie letniej powróciliśmy do naszych prelekcji i pokazów filmów. W  paź
dzierniku zaprezentowaliśmy dwa bardzo ciekawe filmy -  7 .10.2010 r. film dokumen
talny ze słowem wstępnym Marka Kobiałko pt: „Na każde wezwanie naczelnika”, zre
alizowany z okazji 100-lecia TOPR oraz 21.10.2010 r. film Zbyszka Muszyńskiego pt. 
„Huculszczyzna cz. I”, który przygotował także cykl prelekcji o kresach. Pierwsza część 
poświęcona była etnografii Huculszczyzny i jej historii. W  listopadzie natomiast mo
gliśmy podziwiać góry pustynne na Saharze i Pustyni Gobi. Prelekcję przygotował pro
fesor Jerzy Lefeld. W  kolejny listopadowy wieczór spotkań Oddziału Warszawskiego 
obejrzeliśmy II część cyklu „Huculszczyzna”, autorstwa Zbyszka Muszyńskiego, który 
zaprosił nas w piękne rejony Prutu i Czeremoszu. W  grudniu zakończyliśmy naszą 
działalność, jak zwykle serdecznym i ciepłym spotkaniem wigilijnym, które odbyło się
16.12.2010 roku.

Oprócz prelekcji i pokazów multimedialnych w 2010 r. braliśmy udział w wer
nisażach wystaw organizowanych głównie w gościnnych progach Muzeum Ziemi 
w Warszawie. Były to wystawy fotografii: „W barwnym świecie skał i kanionów Ari
zony i Utah”, „Światło i Przyroda” i Leona Barszczewskiego pt. „Od Samarkandy do 
Siedlec” -  wszystkie organizowane przez Muzeum Ziemi PAN, a także wernisaż foto
grafii i malarstwa młodych twórców łemkowskich w Mokotowskim Domu Kultury 
— tzw. Centrum Łowicka.

Plany wypraw Sekcji Turystycznej OW  PTT były bardzo bogate, ale w 2010 roku 
nie zrealizowaliśmy wszystkiego, co zamierzaliśmy, głównie z powodu licznych powo
dzi w kraju oraz przyczyn organizacyjnych. Zaczęliśmy rok turystyczny wyprawą kar
nawałową do Puszczy Kampinoskiej. W  urokliwym przysiółku Kirsztajnów nieomal
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Spotkanie wigilijne Oddziału -  grudzień 2 0 10 . Fot. Zbigniew Muszyński

w samej puszczy spędziliśmy sympatyczny weekend zorganizowany przez przewodni
czącą Sekcji. Mogliśmy w zimowej szacie podziwiać piękną przyrodę i spędzić nieza
pomniane chwile w gronie miłośników wędrówek i górskich opowieści. W  lutym, jak 
co roku, spędziliśmy kilka dni w schronisku na Hali Gąsienicowej — Murowańcu, aby 
uczcić kolejną rocznicę tragicznej śmierci naszego patrona Mieczysława Karłowicza. 
Atrakcją wyprawy był wypad do Zakopanego i spotkanie z Wojciechem Gąsienicą- 
Byrcynem, który zaprosił nas do swojego domu na Gubałówce. W  lutym dwukrotnie 
odwiedziliśmy Puszczę Kampinoską, która w pięknej, zimowej szacie prezentowała się 
wspaniale. Podczas jednej z takich wypraw Zbyszek Muszyński opowiedział nam cieka
wą historię Lasek, które zwiedziliśmy w drodze powrotnej do siedziby Kampinoskiego 
Parku Narodowego w Izabelinie. Członkowie naszej Sekcji turystycznej spędzili pięk
ny, majowy weekend w  Bieszczadach, wędrując po połoninach i zwiedzając obiekty 
architektury cerkiewnej Łemków i Bojków. W  czerwcu wybraliśmy się w Beskid Niski, 
do Wysowej. Niestety zapowiadająca się początkowo ciekawie wyprawa zakończyła się 
wręcz ucieczką z zagrożonych zalaniem terenów; zostaliśmy zaskoczeni powodzią, któ
ra nie pozwoliła na kontynuację zaplanowanych wędrówek. Ale w sierpniu powrócili
śmy w gościnny Beskid Niski, zapuszczając się w mało uczęszczane rejony tych gór od 
Krynicy po Duklę. Wielu naszych członków wędrowało wiosną, latem, a szczególnie 
jesienią po górach polskich, słowackich i zachodnioeuropejskich. W  październiku za
kończyliśmy sezon turystyczny wyprawą do Puszczy Kampinoskiej. Było to miłe uko
ronowanie naszych wędrówek w  roku 2010 roku.
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Przed Wielkanocą spotkaliśmy się na tzw. jajku, nie, jak zwykle w Muzeum Ziemi, 
lecz w Lesie Kabackim, gdzie mimo zimna dopisywały nam humory i sympatyczna 
atmosfera.

W  listopadzie 2010 r., w dniach 13-14 listopada, odbył się kolejny Walny Zjazd De
legatów PTT, w którym wzięła udział 3-osobowa delegacja Oddziału Warszawskiego. 
Rok kalendarzowy OW  PTT zakończyliśmy wspomnianym spotkaniem wigilijnym 
w Muzeum Ziemi.

Warszawski Oddział PTT im. Mieczysława Karłowicza liczy na dzień 31 grudnia 
2010r. 38 członków.

O pracow ała : M ałgorzata  M uszyńska

Zarząd Oddziału:
1. Prezes: Marek Kobiałko, inżynier, Warszawa
2. Wiceprezes: Jerzy Lefeld, geolog, Warszawa
3. Sekretarz: Małgorzata Muszyńska, lekarz, Warszawa
4. Skarbnik: M ichał Muszyński, student, Warszawa
5. Członek: Zbigniew Muszyński, grafik, Warszawa
6. Członek: Baran Krzysztof, mgr inż. technologii żywienia, Warszawa
7. Członek: W iesław Furmaniuk, technik, Warszawa

Komisja Rewizyjna:
8. Przewodniczący: Aleksander Janyszek, inżynier, Warszawa
9. Zastępca Przewodniczącego: Aleksander Załęski, fotograf, Warszawa
10. Sekretarz: Andrzej Baran, zootechnik, Otwock

Sąd Koleżeński:
11. Przewodniczący: W anda Borzemska, lek. weterynarii, Warszawa
12. Sekretarz: Barbara Mazurkiewicz, inżynier, Warszawa
13. Członek: W itold  Rzepakowski, techn. elektryk, Warszawa

Członkowie:
14. Bojanowicz Iwona, ekonomista, 27. Nehring-Lefeld Maria, paleontolog,

Warszawa Warszawa
15. Charazińska Hanna, pracownik umysł., 28. Pordes Adam, prawnik, Warszawa

Warszawa 29. Rudzisz Jan Janusz, inżynier, Warszawa
16. Chlewicka Inga, lekarz, Warszawa 30. Szulc Janusz, Warszawa
17. Drużycki Jarosław, etnograf, Warszawa 31. Szymianiak Wiesław, nauczyciel,
18. Giel Danuta, geolog, Warszawa Warszawa
19. G u try  Tomasz, fotograf, Warszawa 32. Śliwiński Andrzej, inżynier, Warszawa
20. Janyszek Barbara, inżynier, Warszawa 33. Tawczyński Jerzy, tech. elekronik,
21. Jastrzębowski Andrzej, architekt, Warszawa

Warszawa 34. Tokarska Helena, ekonomista, Warszawa
22. Kasprzycki Mirosław, Warszawa 35. Toruń Jędrzej, fizyk, Warszawa
23. Kobiałko Maciej, informatyk, Warszawa 36. W ożniak Roman, inżynier, Warszawa
24. Kobzdej Barbara, nauczycielka, Warszawa 37. Zaborski Andrzej, prawnik, Warszawa
25. Krysa Andrzej, inżynier, Warszawa 38. Zapalski Mikołaj, paleontolog, Warszawa
26. Łazowski Jerzy, farmaceuta, Warszawa
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CO SŁYCHAĆ?
Informator Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego - lipiec-sierpień 2010

Nasze czasopisma
„C O  SŁ Y C H A Ć ?” jest informatorem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ta
trzańskiego i ukazuje się jako miesięcznik (czasem są też numery podwójne). Zainicjo
wana i wydawana od 20 lat gazetka przez Barbarę Morawską-Nowak, miała w ubiegłej 
kadencji poszerzony skład redakcji o Szymona Barona (który gazetkę także składał) 
i Marcina Kolonkę. Od półrocza doszedł do zespołu profesjonalista Jarosław Majcher 
z Opola, który zajął się jej składem. Wyrazem tego jest zmiana szaty graficznej na bar
dziej atrakcyjną. Gazetka prezentuje się lepiej w internecie z kolorowymi zdjęciami, 
aniżeli w wersji czarno-białej, w której jest powielana. Ważniejsze są jednak treści. 
Przede wszystkim informowaliśmy o tym, co dzieje się a Zarządzie Głównym i wokół 
poczynań zarządu. W  numerach za 2010 rok były relacje z sympozjum w Pałacu Sta
szica w Warszawie na zakończenie Roku Chałubińskiego i z posiedzeń ZG, informacje 
o walnych zgromadzeniach sprawozdawczo-wyborczych oddziałów oraz dyskusja 
przedzjazdowa i relacja z obrad na zjeździe, prezentacja nowej ekipy ZG PTT pod wo
dzą Szymona Barona; nadto zapowiedzi, a potem relacje z konkursów wiedzy o górach, 
coraz bardziej popularnych wśród młodzieży.

Tak jak nam, tak i naszym oddziałom stukają kolejne lata, były więc relacje 
rocznicowe. 2010 był Rokiem św. Jakuba i wędrówek jego drogami (po raz pierwszy na 
terenie Polski). Do sztafety włączyły się nasze oddziały z Tarnowa, Bielska-Białej, Sos
nowca i Opola, a opisy z wędrówki ukazały się w trzech kolejnych numerach gazetki. 
Najciekawsze może były opowiadania o wyprawach podejmowanych przez oddziały 
lub indywidualnych członków. Odwiedziliśmy zatem wraz z oddziałem w Łodzi Ma- 
derę i Korsykę; z Józefem Durdenem byliśmy w Andach, wędrowaliśmy dwukrot
nie wokół Annapurny z małżeństwem Sytniewskich z oddziału w Opolu, a następnie 
z sześcioosobową grupą z Tarnowa, która rozsławiała to miasto z okazji jego 750-lecia; 
z prezesem Janusikiem lataliśmy balonem nad Kapadocją... Można by dalej wyliczać. 
Im więcej osób zechce się podzielić swymi przeżyciami z podróży po najciekawszych 
zakątkach gór tego świata i nie tylko gór, tym gazetka będzie bardziej interesująca. 
Redakcja „Co słychać?” czeka na nowe materiały.

„B IU L E T Y N  IN F O R M A C Y JN Y ” -  O d d zia ł P T T  w  B ie lsku  B iałej
Ukazuje się cztery razy w roku pod redakcją Szymona Barona. Jego objętość wzrosła 
do 8 lub 12 stron. Poza informacjami bieżącymi z życia oddziału zwraca uwagę dział 
Z  lam usa h istorii ... i  ta tern ictw a , prowadzony przez Janusza Badurę, który przybliża 
mało znane obecnie postacie. Dowiadujemy się zatem o Karlu Kolbenheyerze [1841- 
1901], nauczycielu aktywnym w Tatrach z końcem XIX wieku; o Klimku Bachledzie 
[1851-1910] opisanym w obszernym artykule; o Witoldzie Wojnarze [1910-1933], który 
zginął wraz z Wiesławem Stanisławskim pod Kościółkiem w Dolinie Batyżowieckiej,
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a spoczywa na cmentarzu w Cieszynie; wreszcie o Julianie Przybosiu [1901-1970] i jego 
ukochanej Marzenie Skotnicównej [1911-1929]. Ponadto w numerze 1. ukazał się sym
patyczny artykuł o wizycie u Bacy na Mładej Horze, a w numerze 2. Andrzej Popowicz 
opowiedział o swym podwójnym jubileuszu powtórzenia drogi klasycznej na Zamarłej 
Turni w 50. i 100. rocznicę jej pierwszego przejścia. Tekst ten był zresztą przedrukowa
ny w „Co słychać?” i w „Taterniku”.

„O R Z E Ł  S K A L N Y ” k w a rta ln ik  O ddzia łu  C h rzan ó w  P olskiego T ow arzystw a  
T atrzań sk ieg o  -  to najbardziej wszechstronne pismo oddziałowe, zamieszczające na 
36 do 48 stronach artykuły z kraju i ze świata. Tematyka jest bardzo różnorodna, prze
waża religijna i patriotyczna, także etnograficzna i historyczna, zdarza się przyrodnicza 
(jak o drzewach i lasach dr. Tomasza Skrzydłowskiego). Stałą można powiedzieć stronę 
mają B yrcyn ow e Bajania  Wojciecha Gąsienicy Byrcyna, pisane gwarą. Jest także dużo 
artykułów opowiadających o podróżach po różnych krajach, górach i kontynentach. 
Na początku numeru są stałe działy; Z życia  oddziału -  zawierający krótkie relacje wraz 
ze zdjęciami z wszystkich wycieczek i prelekcji organizowanych przez oddział; Czy w ie
cie  że... i Cabańskie w ieści. W  dziale Czy w iecie, ż e ... redaktor pisma Stanisław Trębacz 
pieczołowicie odnotowuje wszelkie wydarzenia związane z górami i ziemiami górskimi, 
a Cabańskie w ieści, to wydarzenia z Chrzanowa i najbliższej okolicy skrupulatnie zebra
ne przez redaktora (Caban to nieco pogardliwe określenie mieszkańca Chrzanowa). 
„Z A K O S ” -  pismo wydawane przez Oddział Łódzki PTT co miesiąc, poza okresem 
wakacyjnym, doczekało się już przeszło 180 numerów. Ukazuje się bardzo regularnie 
i informuje o wszystkich wydarzeniach w oddziele, a na ostatniej stronie podaje harmo
nogram spotkań na najbliższy miesiąc. Oprócz dorocznej trzydniowej imprezy oddzia
łu: Dni Gór w Łodzi, relacjonuje obszernie inne wydarzenia o podobnym charakterze, 
jak ll.Explorers Festival.

C zyta jąc  „ Z A K O S ” odnosi się wrażenie, że łodzianie lubią jeździć i w Bieszczady 
i w Sudety, opisując ciekawie swoje wrażenia. Nina Mikołajczyk w tym roku pojecha
ła do Hiszpanii z wyprawą Oddziału PTT Beskid w Nowym Sączu i opisała wyjazd 
w dwóch numerach, bo tyle było do opisywania. Łodzianie są wszechstronni -  zimą 
biorą udział w biegach narciarskich, wiosną i jesienią robią wycieczki rowerowe. Są 
z tych imprez sprawozdania. Obecnie „Zakos” redaguje Krzysztof Pietruszewski, wier
ny tematyce tatrzańskiej, z udziałem Niny Mikołajczyk.

„A  C O  U  N A S?” -  b iu le ty n  in fo rm a c y jn y  O d d zia łu  K a rp ack ieg o  P T T  w  Łodzi.
Dwa są oddziały w Łodzi i są dwie gazetki oddziałowe. Oczywiście w gazetce „A co 
u nas?” przeważa tematyka karpacka, a ściśle wschodnio-karpacka z akcentem na Łem
ków i Hucułów. Karpatczycy chętnie też biorą udział w tradycyjnych imprezach innych 
oddziałów. Świadczy o tym obszerna relacja z 25. wejścia na Babią Górę, organizowa
nego przez Oddział PTT w Sosnowcu. Akcentowane są przede wszystkim tradycyjne 
imprezy oddziału lub z udziałem członków oddziału, jak XX jubileuszowy Łemkowski 
Kermesz w Olchowcu i spotkanie z kulturą gór „Czarnohora magiczna” zorganizowane 
po raz szósty w Centrum Kultury Młodych w Łodzi, gdzie odbywają się także spotka
nia oddziału. Do stałych działów biuletynu należy cykl D awne bieszczadzkie cerkiewki 
prowadzony przez Janusza Pilca, Wieści n ie tylko z g ó r  podawane przez Janusza Pilca
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i Irenę Wagner, Na kartach h istorii z ciekawostkami wyszukiwanymi przez Stanisława 
Flakiewicza. Karpatczycy wzięli udział w XX-leciu Towarzystwa Karpackiego, odby
wając przy okazji ciekawe wycieczki w Beskidzie Niskim. Odwiedzili także Sudety; 
spędzili długi listopadowy weekend w Rudawach Janowickich. Na ostatniej stronie pod 
hasłem „A co dalej?” podawany jest program spotkań na kolejny miesiąc. Ukazujące się 
jako kwartalnik pismo redaguje Irena Wagner.

„B E S K ID ” — P ism o P o lsk ieg o  T ow arzystw a  T atrzań sk ieg o  O d d zia łu  B eskid  
im . p ro f. F e lik sa  R ap fa  w  N ow ym  Sączu , k tó re  z kwartalnika stało się już chyba 
rocznikiem. Do mnie trafił tylko numer 1 (65) z marca 2010, wydany na okoliczność 
20-lecia reaktywowania oddziału i dedykowany temu wydarzeniu. Pismo zapowiada 
przewidywane obchody na Rosochatce, informując komu i jakie będą wręczone od
znaki, dyplomy i pamiątkowe grawertony. Wszystko szczegółowo zorganizowano, nie 
przewidziano tylko tego, co miało się wydarzyć 10 kwietnia... Maciej Zaremba opisał 
dwudziestoletnią działalność oddziału Beskid, zamieszczono wspomnienia Wojciecha 
Szaroty, Barbary Gieroń, Krystyny Wolak i Łukasza Musiała, a następnie wybór prze
druków z poprzednich „Beskidów”, pasujących do jubileuszowej tematyki. Podano listę 
pionierów oddziału — 110 członków, którzy zapisali się do PTT w 1990 roku. A  ile dzi
siaj ten odział ma członków? Zajrzycie do zamieszczonego sprawozdania w tym tomie. 
Na końcu wymieniono 16 osób, które w ciągu tych 20 lat odeszły na niebieskie szlaki. 
Pismo niezmiennie redaguje Maciej Zaremba, obecnie prezes honorowy beskidzkiego 
ddziału.

„ K L IM E K ” — P o lsk ie  T ow arzystw o  T atrzań sk ie , B iu le ty n  In fo rm a c y jn y  Z arząd u  
O d d z ia łu  S o sn o w iec  wydawany jest przez oddział od 15 lat. W  roku 2010 ukazały 
się cztery numery. Numer 1. rozpoczyna się od publikacji sprawozdania za rok 2009. 
Sporo miejsca zajmuje obszerna relacja Czesława Klucznego z przejścia odcinka Drogi 
św. Jakuba. Przypomniano ważne rocznice, czekające nas w roku 2010 (może warto 
porównać je z zestawionymi w  tym „Pamiętniku PTT” ?). Dalej znalazł się wybór cie
kawych przedruków z gazet codziennych: o Monice Rogozińskiej jako członku TOPR, 
górskich cmentarzykach i pamiątkowych głazach w górach wysokich, wspomnienie 
o Kazimierzu Przerwie-Tetmajerze, o pytaniu, na które nigdy nie znajdziemy odpowie
dzi -  Czy Wanda Rutkiewicz zdobyła Kangczendzongę? — wreszcie na tematy związane 
z chorobą górską. Dalsze ciekawe przedruki na tematy himalajskie znajdzie czytelnik 
w numerze 2., w którym ponadto Krzysztof Czesak przypomina postać Mieczysława 
Karłowicza. Numer 3. zaczyna się relacją z przejścia przez oddział szlaku husarii pol
skiej, na odcinku biegnącym przez Zagłębie Śląsko-Dąbrowskie, na pamiątkę przemar
szu wojsk polskich króla Jana III Sobieskiego na odsiecz Wiedniowi. Poza przedrukami 
w numerze 4. znalazła się obszerna relacja Czesława Klucznego z XXV Zimowego 
Wejścia na Babią Górę, w której podał sporo wiadomości o samej Zawoi, o Beskidzie 
Żywieckim. Reasumując — jest wiele do poczytania, ale nie za wiele o działalności sa
mego oddziału.

Na koniec pragnę w tym miejscu podziękować redaktorowi „Klimka” Zbignie
wowi Jaskierni, za nadesłanie mi gazetek z 2010 roku.
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„B IU L E T Y N  IN F O R M A C Y JN Y ” O D D Z IA Ł U  W A R S Z A W SK IE G O  PT T  im  
M ieczysław a K a rło w icza  ukazuje się w formie elektronicznej, na stronie oddziału, 
w objętości 4. stron, co miesiąc z wyjątkiem wakacji. Redaktorem jest Zbigniew Mu
szyński, od niedawna prezes oddziału. W  pierwszym rzędzie zapowiadane są spotkania 
oddziału i inne wydarzenia kreowane przez zarząd. Cały numer styczniowo-lutowy 
został wypełniony sprawozdaniem z działalności oddziału za rok 2009. Dzięki temu 
członkowie mogli się zapoznać ze wszystkim, co działo się w roku 2009, z obchodami 
setnej rocznicy śmierci patrona oddziału Mieczysława Karłowicza w pierwszym rzę
dzie. W  biuletynach jest dział Rozmaitości górskie, w którym redaktor podaje informa
cje, które uznał za interesujące. Poza Tatrami dotyczą one okolic Szczawnicy, Rabki, 
Wysowej, Beskidu Niskiego, Muszyny, Huculszczyzny. Pismo sporo miejsca poświęca 
historycznym postaciom. Znalazły się w piśmie teksty m.in. O dr. Chramcu, Karolu 
Szymanowskim, Zofii Cybulskiej i innych. Za najbardziej interesujący artykuł uważam 
Zbigniewa Muszyńskiego o Dworcu Tatrzańskim w Zakopanem, który stoi opuszczo
ny i marnieje.

O pracow ała : B arbara  M orawska-N owak

y l
Nr 44 (5) Warszawa, grudzień 2010 r.

Sprostowania
W  sprawozdaniu Szymona Barona z działalności Oddziału PTT w Bielsku-Białej za rok 
2009 („Pamiętnik PTT”, 1.18, s. 393-394) korektorskie niedopatrzenie spowodowało 
wstawienie fragmentu zdania „ jednak że n ie udało się ich  sfina lizow ać p rz ed  końcem  
roku” — w niewłaściwe miejsce. Winno się ono znaleźć na końcu trzeciego od góry 
akapitu (s. 393), tymczasem znalazło się na końcu czwartego akapitu, zniekształcając 
jego wymowę, przez zasugerowanie, jakoby „nie udało się sfinalizować przed końcem 
roku” dotacji, jaką Oddział bielski PTT otrzymał od Urzędu Gminy Bielsko-Biała na 
dofinansowanie wycieczek. Otóż prawda jest taka, że Oddział owo dofinansowanie 
w pełni wykorzystał -  co niniejszym wyjaśniamy, a za błąd Autora przepraszamy. Re
dakcja “Pamiętnika PTT”.

W  18. tomie „Pamiętnika PTT”, na kolorowej wkładce fotogramów (między 
stronami 320-321), popełniliśmy błąd w nazwisku autora zdjęć: ma być Stanisław Ja
wor, a nie Janusz. Przepraszamy za pomyłkę. Redakcja „Pamiętnika PTT”.

BIULETYN INFORMACYJNY 
ODDZIAŁU 

WARSZAWSKIEGO PTT 
im. Mieczysława Karłowicza
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XXX ROCZNICA REAKTYWOWANIA 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO

I ^ .a ż d y  z nas odczuwa, coraz bardziej z wiekiem, upływ czasu. Mija rok za rokiem 
i to, co przeżywaliśmy na bieżąco, nieraz na gorąco, zaczyna rozpływać się w niepamię
ci. Odchodzą starzy, przychodzą młodzi, dla których wybitni seniorzy stają się najwyżej 
legendą, albo w ogóle nie mają pojęcia, kim byli i o co walczyli, czemu się w życiu po
święcali. Dotyczy to także naszego Towarzystwa. W  jego statucie czytamy:

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie j e s t  sukcesorem  i kontynuatorem  tradycji Towarzy
stw a Tatrzańskiego p ow ołan ego  w  r. 1873 i p rz em ianow an ego w  r. 1922 na Polskie Towa
rzystwo Tatrzańskie istn ie ją ce do r. 1950.

Te daty mówią o czymś ważnym. Ta pierwsza w Polsce górska organizacja tury
styczna, założona w  zaborze austriackim, po odzyskaniu niepodległości nazwana polską 
i rozszerzona na całe państwo, istniała w Polsce Ludowej tylko pięć lat. W  1950 roku 
mocą politycznej decyzji została rozwiązana, podobnie jak i Polskie Towarzystwo Krajo
znawcze. W  to miejsce powstało PTTK. W  1980-1981, na fali solidarnościowego ruchu, 
u wielu dawnych członków PTT rozbudziły się nadzieje na odrodzenie Towarzystwa.

Na czele ruchu na rzecz reaktywowania PTT stanął wówczas krakowski dziennikarz 
Stefan Maciejewski, obecnie od kilku lat redaktor „Pamiętnika PTT” i nasz członek ho
norowy. Doprowadził do zwołania w Krakowie Krajowego Sejmiku Obywatelskiego, któ
rego uczestnicy 10-11 października 1981 roku podjęli jednomyślnie uchwałę o reaktywo
waniu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Powstał wtedy Tymczasowy Zarząd, który 
podjął starania o rejestrację Towarzystwa. Władze i nieżyczliwi ludzie skutecznie bloko
wali zabiegi rejestracyjne. Ogłoszenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku zniweczyły 
starania o prawne usankcjonowanie organizacji. Trzeba było na to czekać jeszcze blisko 
10 lat, aby od 1990 roku stać się legalnie istniejącym stowarzyszeniem miłośników gór.

Z tego pionierskiego okresu walki o restaurację PTT -  tej historycznie wielce za
służonej organizacji — zachowała się bezcenna dokumentacja archiwalna. W  oparciu
0 nią jest przygotowywana do druku „Kronika odrodzenia PTT 1981-1990”. Będzie 
ona stanowić utrwalone drukiem dzieje bezprecedensowego zrywu społecznego, który 
po 30 latach niebytu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, przywrócił mu blask i siłę 
istnienia, a obecnie od 20 lat prowadzi aktywną działalności na rzecz turystyki górskiej
1 ochrony przyrody.

Inicjatorzy wydania „Kroniki”, nie chcąc obciążać kosztami druku wymienionej 
publikacji Zarządu Głównego PTT, postanowili ją wydać na warunkach subskrypcji 
-  będąc przekonanym, że znajdą się liczni członkowie naszego Towarzystwa, którzy 
tyleż z chęci poparcia tej inicjatywy, co i z zainteresowań historią swej organizacji -  ze
chcą mieć tę książkę w swojej bibliotece.

Na posiedzeniu Zarządu Głównego zaproponowano kwotę 35 zł przedpłaty za eg
zemplarz, którą należy wpłacać jako darowiznę na „Kronikę” na konto Zarządu Głów
nego PTT nr 47 1130 1150 0700 0000  0005 4585.

R edak cja
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CHYZ to CHATA-DOM 
tu będziesz czuł się jak w domu, 

w którym zawsze czekają na Ciebie 
otwarte drzwi i gościnny Baca 

z Podręcznym

CHYZ U BACY
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

Józef Michlik

MŁADA HORA 291
34-371 UJSOŁY - Beskid Żywiecki

tel. kom. 602 248 071



Posiada 16 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3 i 4-osobowych. 
Do dyspozycji kuchnia turystyczna i świetlica. Stacja położona 

je s t 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.

P o ls k ie  T o w a r z y s tw o  T a tr z a ń s k ie  
O d d z ia ł  w  B ie ls k u -B ia łe j  

S ta c ja  T u r y s ty c zn a

 ]

Dom Wczasowy FWP „BRISTOL" w Zakopanem, 
ul. Bulwary Słowackiego 9, 34-500 Zakopane 

kontakt - tel. 18-2066337 
Kierownik DW Pani Marla Kozela

W miarę posiadanych wolnych miejsc członkowie PTT z ważną legitymacją 
(opłacona składka za dany rok) mogą korzystać z  noclegów z 5% bonifikatą 

od obowiązującej w danym okresie roku ceny. Ceny są zróżnicowane 
w zależności od okresu sezonowego: od 25 zł do 35 zł pokoje 

z umywalką (bez łazienki) oraz od 35 zł do 60 zł za pokoje 
z łazienką. Zachęcamy do korzystania z noclegów w naszej stacji.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

P olskie  Towarzystwo Tatrzańskie 
Oddział w Łodzi 

S T A C JA  T U R Y S TY C ZN A

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 
Oddział im. dr T. Chałubińskiego 

w Radomiu 
Stacja Turystyczna

„ CHATA POD KWIATKIEM ” 
Halina i Edward Trzebuniakowie 
Paluchówka 231,34-223 ZAW O JA 

877-51-66

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 ziazdowego-Zawoia-Widly.Zawoia Lajkonik. 
********************

P o lsk ie  Tow arzystw o Tatrzańskie  
O ddział w B ie lsk u -B ia łe j

STACJA TURYSTYCZNA

___________________________ D

U sy tu o w a n y  w  "sercu" G o rcó w , w g ó rn e j  cz ęśc i w si, w  p o b liż u  Przełęczy Knu 
ro w sk ie j, zn akom ic ie  nadą jcy  się  n a  k o lo n ijn e  dziecięce, "zielone" i "białe” sz 
o b o z y , zim ow iska, a tak że  w czasy ro d z in n e , p o b y ty  św ią teczne , sylw estrow e <ip 
O b iek t posiada k artę  kw alifikacyjną. D ysponuje 70 m iejscam i w  dw óch  budynk* 
w  po k o jac h  2, 3, 4  i 5-osobow ych. Na każdej kondygnacji łazienki, kabiny  n a trp  °| 
w e, WC. S to łów ka za p ew n ia  m ożliw ość ca ło d z ien n eg o  w yżyw ienia. D o dyspo7̂  
gości sa la  kom inkow a, v ideo, TV-sat. Na zam ów ienie: kuligi i ogn isko  z pieczem y 
k ie łb ase k  i b a ra n a , w y stęp y  k ap e li g ó ra lsk ie j. Św ietny  p u n k t w ypadow y w rt) 
T urbacza  i Lubania, a także w P ien iny  (K rościenko , Szczaw nica).
C en y  d o  uzgodn ien ia ; k a d ra  ko lon ijna , lub o bozow a - gratis!

OŚRODEK WCZASOWO-KOLONIJNY 
Zofia Szlaga 

34-O chotnica G órna  300 
tel. (0-18) 262-42-37



Pensjonat położony w  willowej dzielnicy Iwonicza - Zdroju ok. 400 m 
od centrum  uzdrow iska. P ensjonat dysponuje 28 m iejscam i w  poko
jach 2, 3, 4-osobowych. Pokoje z pełnym  węzłem sanitarnym ; wc, 
łazienka, kabina natryskow a. Obiekt posiada stylow ą jadalnię z cało
dziennym dom ow ym  wyżywieniem.
W  podbliżu stacji czerw ony szlak (głów ny wschodniobeskidzki), 
wycieczki na Cergową, pusteln i Św. Jan a  z Dukli, do Rymanowa.

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie W  ^  )
Oddział im. dr T. Chałubińskiego

w Radomiu
STACJA TURYSTYCZNA

1
y g p .

Pensjonat położony w najwyższej części wsi. Z okien wspaniałe panora
my (z jednej stro n y  cały łańcuch Tatr, z drugiej Beskidy, Babia Góra, 
Pilsko). D ysponuje 42 miejscam i w pokojach 1, 2, 3, 4 i 6-osobowych. 
WC, łazienki, kabiny  natryskow e na każdej kondygnacji. Na m iejscu 
całodzienne wyżywienie. Znakomita baza dla wycieczek autokarowych, 
a także obozów, zimowisk, "zielonych" i "białych" szkół i wczasów ro 
dzinnych . Dojazd w span iałą  w idokow o szosą zarów no z Szaflar jak
i Zakopanego.
Ceny do uzgodnienia, bardzo przystępne. 

********************************

PENSJONAT "ANNA" 
Władysław Dziedzic 

34-424 Szaflary, Bańska Wyżna 278 a 
tel. (0-18) 275-50-33

ły»- \ / / U / d o J * U b i

OŚRODEK KOLONIJNO-WCZASOWY 
Maria Dziubas 

34-500 P o ro n in  - Suche 19 
tel. (0-18) 207-23-09

17*. ij Cl

ysponuje 73 miejscam i w  pokojach 2, 3, 4, 5 i w ieloosobowych. 
nakomicie nadaje się na  ko lo n ie  dziecięce, "zielone" i "białe" 

szkoły, obozy, zimowiska, a także wczasy rodzinne, pobyty świąte- 
czne, sylwestrowe itp . Bardzo dob ra  baza noclegowa dla wycie
czek autokarowych. Całodzienne wyżywienie. Obszerna jadalnia 
jttoże spełniach funkcję sali telewizyjnej i świetlicy. 

ny d °  uzgodnienia, bardzo przystępne.
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Polskie Towarzystwo Tatrzańskie )
Oddział im. dr T. Chałubińskiego
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Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 
Oddział im. dr T. Chałubińskiego 

w Radomiu 
STACJA TURYSTYCZNA

PENSJONAT U PĘKSÓW  
Maria i Czesław Pęksowie 

34-502 Zakopane, Oberconiówka 13 B 
teł. (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, "posiady" 
przy góralskiej muzyce, kuligi. Ceny do uzgodnienia • bardzo przystępne. Właściciele 
obiektu mogą zapewnić transport, przewodników oraz rezerwacje biletów na kolejki 
na Kasprowy Wierch i Gubałówkę.

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 
Oddziat im. dr T. Chałubińskiego 

w Radomiu 
STACJA TURYSTYCZNA



W O JCIECH MIGIEL 
34-502 Zakopane, Pardałówka 28 a 
tel. 601-496-506, (0-18) 201-15-24 

www.umigla.republika.pl

Dojazd z dworca PKS w Zakopanem autobusem do Olczy - przystanek Parda
łówka II. Dysponuje 40 miejscami w pokojach 2, 3, 4, 5-osobowych w domu 
murowanym i dodatkowymi 16 w starym, drewnianym domu góralskim. Dosko
nale nadaje się na kolonie dziecięce, obozy, zimowiska "letnie", "białe" szkoły. 
WC, łazienki, kabiny natryskowe na każdej kondygnacji. W sąsiedztwie możli
wość korzystanie z całodziennego wyżywienia. Ceny bardzo przystępne - do 
uzgodnienia w zależności od dni spędzonych w obiekcie. Do dyspozycji gości 
mikrobus, a także dorożka konna "fiakier", w lecie, a w zimie sanie na kuligi.

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 
Oddział im. dr T. Chałubińskiego 

w Radomiu 
STA CJA TURYSTYCZNA

Ośrodek dysponuje 100 miejscami w pokojach z pełnym węzłem sanitarny 
2, 3 i 4-osobowych. Oferuje doskonałe całodzienne, lub częściowe wyżywiei 
Przy budynku parking i boisko do siatkówki. O odległości 200 m od ośroc 
duża sala gimnastyczna, chata góralska i wyciąg narciarski w wypożyczali 
sprzętu oraz szkółka narciarska i snowbordowa. Właściciel obiektu na zamóv 
nie organizuje wycieczki piesze i autokarowe z przewodnikiem (w tym do Cze
i Słowacji), kuligi, konferencje itp. Dodatkowe atrakcje: ognisko z udziałem 
wędziarza, pieczeniem barana i prosiaka, pośrednictwo przy organizacji szkó 
wspinaczkowych, pływackich, paralotniarstwa, jazdy konnej i przy korzysta; 
z parku wodnego w Skoczowie i wyciągu krzesełkowego, oraz toru saneczko 
go na Czantorii. Możliwość negocjacji cen!

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie r
Oddział im. drT. Chałubińskiego

w Radomiu
STA C JA  TU RYSTYCZN A
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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/konl

Schronisko powstało w  1978 r. Położone jest w  Beskidzie Sądeckim na wysokości 890m 
n.p.m. na rozległej polanie nad Wierchom lą, której zachodnie stoki opadają do doliny Małej 
Wierć homli.

Czynne jest cały rok. Posiada 28 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3 ,4  - osobowych 
(+20 miejsc letnich) oraz pole namiotowe.

Prowadzi pełne wyżywienie, bardzo urozmaicone oraz sprzedaż pamiątek turystycznych 
i licznych wydawnictw przewodnikowych.

Duża przeszklona jadalnia spełnia także rolę świetlicy. Z okien schroniska rozległa pan
orama obejmująca Tatry (m. In. Łomnicę, Lodowy, Hawrań, Czerwone wierchy), Obidzę i 
Grupę Radziejowej.

Dzięki wspaniałej obsłudze w schronisku panuje niepowtarzalna, turystyczna atmosfera
Ceny bardzo przystępne: istnieje możliwość ich negocjacji.

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 
Oddział im. dr T. Chałubińskiego 

w Radomiu 
STACJA TURYSTYCZNA

Bacówka nadWierchomlą
33-370 Muszyna 

Skrytka pocztowa 66 
Tel. 1844-888-11 kom. 0502458518 

Gospodarz schroniska: Artur Niemczyk

Obiekt dysponuje 115 miejscami w pokojach 1, 2, 3, 4, 5-osobowych (częś 
pokoi z łazienkami, lub umywalkami), obszerną jadalnią, odrębną kawiarni 
- bufet serwuje wszelkiego rodzaju napoje. Ośrodek oferuje doskonale cafc 
dzienne wyżywienie. Obok budynku ogrodzony, olbrzymi teren rekreacyjn 
z boiskami do gry w piłkę ręczną i siatkówkę. W budynku dobrze wyposaior 
siłownia dla gości. Właściciele obiektu organizują wycieczki własnym autok' 
rem po okolicy, a także do Czech. Obiekt doskonale spełnia wymagania org< 
nizatorów kolonii, obozów, wycieczek, "zielonych" i "białych" szkół, a tak*1 
turystów indywidualnych. Znakomity na pobyty świąteczne i sylwestrowe 
Możliwość negocjacji cen.

DOM WCZASOWY "ZIELONA GOSPODA 
Alicja i Janusz Jabłońscy 

58-563 Przesieka, ul. Dolina Czerwienia 1 
tel./fax (075) 762-13-94

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 
Oddział im. dr T. Chałubińskiego 

w Radomiu 
STACJA TURYSTYCZNA

http://www.umigla.republika.pl
mailto:ow.kontakt@poczta.onet.pl
http://www.beskidy.info/wisla/konl
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UJ - środkowa 181 b 
34-405 Białka Tatrzańska 
tel■ 018 26 541 33, fax 018 26 547 06 
"Wvv. bialkatatnranska ni

Najlepsze tereny narciarskie
www.bialkatatrzanska.pl

I ;

& o b t ą .

Spotkajmy się 
w Białce Tatrzańskiej na nartach!
Tutejsze stoki są łagodne, trasy szerokie i dobrze utrzymane. Znajduje się tu ponad 
20 wyciągów, w tym 4 koleje krzesełkowe ( 3-osobowa o długości 1380 m, 4-osobowa 
o długości 800 m, 6-osobowa o długości 1350 m i 4-osobowa o długości 320 m), wyciągi 
orczykowe i talerzykowe. Przepustowość wszystkich wyciągów w Białce Tatrzańskiej to ponad 
20 000 osób /  godz. - wyciągi w jednym systemie karty to ok. 15 000 osób /  godz., natomiast 
długość wszystkich tras zjazdowych to ponad 15.000 m. Białka Tatrzańska zapewnia swoim 

ponad 5000 miejsc noclegowych.

http://www.bialkatatrzanska.pl
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[...] Z początkiem lat 70. XX wieku ówczesny kon
serwator przyrody województwa krakowskiego Sta
nisław Smólski przedstawił propozycję utworzenia 
Gorczańskiego Parku Narodowego o powierzch
ni ponad 13 000 ha. Podobny projekt opracował 
ówczesny nadleśniczy nadleśnictw Kamienica i Li
manowa, a potem pierwszy dyrektor Parku Jerzy 
Honowski. Postulował on objęcie ochroną 9200 ha. 
W 1974 roku prof. Stefan Michalik opracował naj
bardziej kompletną dokumentację projektową, we
dług której zakładał objęcie ochroną 6 720 ha cen
tralnej części Gorców.
O ochronę gorczańskiej przyrody w formie parku 
narodowego zabiegały także organizacje społeczne, 
między innymi Polskie Towarzystwo Leśne, Liga 
Ochrony Przyrody oraz Polskie Towarzystwo Tu
rystyczno-Krajoznawcze. W drugiej połowie lat 70. 
działania na rzecz powołania GPN nabrały dynami
ki. W roku 1976 Komitet Ochrony Przyrody i Jej 
Zasobów PAN, uznał powołanie GPN za prioryte
towe. Idei powstania parku zaczęły sprzyjać także 
ówczesne władze rządowe i polityczne wojewódz
twa nowosądeckiego. W dniu 19 kwietnia 1979 
roku Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
powołał rezerwat „Gorce” o powierzchni 1990,20 
ha, który połączył dotychczasowe rezerwaty „Tur
bacz” i „Dolina Łopusznej” w jeden obszar ści
słej ochrony gorczańskiej puszczy o powierzchni 
2422,20 ha -  zbieżny z projektowanym zasięgiem 
ochrony ścisłej w przyszłym Gorczańskim Parku 
Narodowym. W następnym roku, 8 sierpnia 1980, 
wydane zostało Rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie utworzenia GPN. Na jego podstawie roz
począł swoje istnienie z dniem 1 stycznia 1981 roku 
czternasty w Polsce i piąty w naszych Karpatach 
park narodowy w Gorcach o łącznej powierzchni 
5908,44 hektarów
(Fragment z wywiadu z dyrektorem GPN 
Januszem Tomasiewiczem).

Projekt obwoluty i zdjęcia na obwolucie Marian Hanik




