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Bieszczadzkie	impresje	
	

22 sierpnia 2011 roku pełna zapału i żądna wrażeń kilkunastoosobowa grupa Piechu-
rów PTT z Chrzanowa, wyruszyła aby przemierzyć Główny Szlak Beskidzki w Biesz-
czadach i Beskidzie Niskim.	
	
Remigiusz	Lichota	
	

Pierwszego	dnia	zaplanowaliśmy	kilkunastokilometrową	
rozgrzewkę	w	 paśmie	 granicznym,	 przez	 które	 nie	 prze‐
biega	GSB,	 jednak	będąc	w	Bieszczadach	nie	 sposób	było	
opuścić	wejścia	na	Wielką	Rawkę	i	Krzemieniec.		

Wędrówkę	rozpoczęliśmy	zielonym	szlakiem	z	Przełęczy	
Wyżniańskiej,	która	łączy	Połoninę	Caryńską	z	Małą	Rawką.	
Po	półgodzinnym	marszu	dotarliśmy	do	bacówki	PTTK	pod	
Małą	Rawką	będącej	jedną	z	dwóch	bacówek	w	Bieszczadach.	
Druga	z	nich	znajduje	się	pod	Honem	i	planujemy	dotrzeć	
do	niej	piątego	dnia.	Obiekty	te	wybudowano	w	latach		

70‐tych	XX	wieku	z	inicjatywy	Edwarda	Moskały	będą‐
cego	propagatorem	turystyki	kwalifikowanej,	tzn.	takiej	jak	
nasza	–	plecakowej.	Schroniska	te	są	bardzo	klimatyczne	–	
niewielkie,	drewniane	budynki	doskonale	wtapiają	się	w	piękny	
krajobraz	bieszczadzki.	 Po	krótkim	odpoczynku	 i	 pamiątko‐
wym	zdjęciu	podążyliśmy	w	kierunku	Małej	Rawki,	którą	
zdobyliśmy	 po	 godzinnym	 podejściu.	 Na	 szczycie	 oczom	
naszym	ukazały	 się	bieszczadzkie	połoniny	oczarowujące	
gamą	jesiennych	barw.	Kilkanaście	minut	później	doszliśmy	

na	Wielką	 Rawkę,	 która	 jest	 jedynym	 szczytem	 przekra‐
czającym	1300	m	poza	Gniazdem	Tarnicy	w	Bieszczadach.	
Usytuowana	jest	tam	betonowa	wieża	triangulacyjna	służąca	
w	dawnych	czasach	kartografom	do	tworzenia	map.	Kolejnym	
celem	stał	się	Krzemieniec	–	trójstyk	granic	trzech	państw:	
Polski,	Ukrainy	i	Słowacji.	Spotkaliśmy	tam	żołnierzy	polskiej	
straży	granicznej,	którzy	przypomnieli	nam,	aby	nie	przekra‐
czyć	granicy	z	Ukrainą,	gdyż	mogłyby	wyniknąć	z	tego	nie‐
przyjemne	konsekwencje.	Pierwszy	dzień	naszej	wędrówki	
zakończyliśmy	schodząc	niebieskim	szlakiem	do	Ustrzyk	Gór‐
nych	skąd	udaliśmy	się	do	miejsca	zakwaterowania	w	Wetlinie	
na	Piotrowej	Polanie	 „U	Niedźwiedzia”,	gdzie	 roztokowali‐
śmy	się	w	dwuosobowych	domkach	campingowych.	

Kolejny	dzień	przywitał	nas	słońcem,	które	pozytywnie	
wpłynęło	na	uczestników	wycieczki	mających	w	perspek‐
tywie	zaczęcie	Głównego	Szlaku	Beskidzkiego	w	Wołosatem.	
Początek	szlaku	jest	bardzo	monotonny,	prawie	dwie	i	pół	
godziny	maszerowaliśmy	bitą	drogą	aż	do	Przełęczy	Bukow‐
skiej,	gdzie	znajduje	się	drewniany	schron,	przy	którym			
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BARBARA MORAWSKA-NOWAK  
(ZG PTT)

Ostatni akcent

■

Na zdjęciach zespół „Zielony Szlak”  
i uczestnicy spotkania

Rok Kazimierza Przerwy Tetmajera do-
biega końca… Trwa jeszcze i trwać bę-
dzie do 27 marca 2016 wystawa  w mu-
zeum Karola Szymanowskiego w za-
kopiańskiej ATMIE poświęcona malar-
stwu młodopolskiemu inspirowanemu 
twórczością Kazimierza Przerwy-Tet-
majera. Tam właśnie 29 stycznia o godz. 
18.00 odbył się wieczór poświęcony po-
ecie. Po podsumowaniu Roku przez pre-
zesa ZG PTT Józefa Haducha odbył się 
odczyt dr Antoniny Sebesty (Uniwersy-
tet Pedagogiczny, Kraków) nt. „Tetmajer 
a Tatry” oraz gorąco oklaskiwany wy-
stęp zespołu „Zielony Szlak”. W reper-
tuarze oprócz śpiewanej poezji Tetma-
jera znalazła się także poezja ks. Jana 
Twardowskiego – szczególnie podobał 
się wiersz Kocham deszcz, który pada 
czasami w Komańczy przywołujący 
uwięzienie tam prymasa Stefana Wy-
szyńskiego w 1950 roku.
W Zakopanem zastaliśmy ciepłą, bez-
śnieżną zimę, na szosie sznur samocho-
dów zmierzających do miejscowości, 
w których kończyła się pierwsza tura 
ferii zimowych... 
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ks. Jan Twardowski
Kocham deszcz,  
który pada czasami w Komańczy

Kocham deszcz, który pada czasami w Komańczy,
nawet taki szorstki i chłodny
gwiazdkę śniegu, co nieraz w oknach zatańczy,
żeby był tak jak zawsze pogodny.
Prostą lampę na stole. Wszystkie Jego książki
brewiarz, zegar, wieczorną ciszę -
nawet taki najmniejszy z Matką Boską obrazek,
który komuś z wygnania podpisze.

Krzyże żadne nie krwawią, gdy jest świętość i spokój,
gdy z wygnańcem po cichu drży Polska -
wszystko proste jak wiersze - brewiarz, lampa i pokój,
drzew warszawskich na niebie gałązka. 
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Organizatorzy imprezy. Od lewej: Remigiusz 
Lichota (prezes PTT O/Chrzanów), Mirosław Witoń 

(kierownik Dworu Zieleniewskich), Adam Potocki 
(dyrektor TCK) i Józef Haduch (prezes ZG PTT)

LIGIA LICHOTA (O/ PTT Chrzanów)

Kazimierz Przerwa- 
-Tetmajer w Trzebini
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12 lutego 2016 roku Polskie Towarzy-
stwo Tatrzańskie Oddział w Chrzano-
wie wspólnie z Trzebińskim Centrum 
Kultury zorganizowało w Dworze Zie-
leniewskich imprezę okolicznościową 
z okazji 150. Rocznicy urodzin Kazimie-
rza Przerwy-Tetmajera.

Pan Mirosław Witoń – kierownik 
Dworu Zieleniewskich przywitał przy-
byłych gości oraz przedstawił człon-
ków zespołu „Zielony Szlak”, który to 
swoimi utworami wprowadził zebra-
nych w klimat tatrzańskiej poezji Kazi-
mierza Przerwy-Tetmajera. 

Kolejny gość, ksiądz Zbigniew Pytel – 
przedstawiony przez Pana Remigiusza 
Lichotę – Prezesa PTT Oddziału w Chrza-
nowie – utrzymał gości w atmosferze 
ulotności piękna Tatr i zaprezentował 
pokaz multimedialny pt. „Poezja Ta-
trzańska (Kazimierz Przerwa-Tetmajer)” 
w opracowaniu Pana Piotra Nawary. 

Zaczarowani poezją i muzyką obecni, 
zaproszeni zostali na wystawę, której 
kuratorem i pomysłodawcą koncepcji 
wizualizacyjnej jest Pan Józef Haduch – 
Prezes Zarządu Głównego PTT.  Autor 
przybliżył sylwetkę Kazimierza Prze-
rwy-Tetmajera i opowiedział gościom 

o tym jak narodził się pomysł oraz jak 
powstała wystawa. Pan Józef Haduch 
wręczył też na ręce Pana Adama Potoc-
kiego – Dyrektora TCK oraz Pana Miro-
sława Witonia najnowsze „Pamiętniki 
Tatrzańskie PTT”,  których tematem 
przewodnim jest Kazimierz Przerwa-

-Tetmajer.
Następnie głos zabrał Pan Adam 

Potocki, który podziękował chrza-
nowskiemu oddziałowi PTT za dobrze 
układającą się współpracę. W nawią-
zaniu do wypowiedzi Pana Dyrektora, 

ksiądz Zbigniew Pytel wrócił do po-
czątków swojej piętnastoletniej przy-
gody z chrzanowskim oddziałem PTT, 
jak również zwrócił uwagę na zasługi 
Członka Honorowego PTT Pana Stani-
sława Trębacza, którego obecni goście 
nagrodzili brawami. Po tych przemi-
łych słowach wszyscy zainteresowani 
mogli w skupieniu obejrzeć wystawę. 

RENATA  KOWALSKA  
(O/PTT Ostrowiec Świętokrzyski)

Świętokrzyskie  
nie tylko „czaruje”

III Zimowe Spotkanie PTT w Górach 
Świętokrzyskich przeszło już do hi-
storii. W dniach 29-31.01.2016 r. grupa 
sprawdzonych i zaprawionych w mar-
szrutach przyjaciół i znajomych spo-
tkała się w piątkowe popołudnie w ba-
zie wypadowej w Starachowicach, aby 
wspólnie spędzić wyjątkowy weekend.

Gospodyni zlotu – Grażyna Jedli-
kowska – zakwaterowała i z właściwą 
sobie serdecznością przywitała licznie 
przybyłych przedstawicieli Oddziałów 
PTT z  Bielska-Białej (wraz z trojgiem 
Czechów), Chrzanowa, Łodzi, Sosnowca 
i oczywiście Ostrowca Św. Zagościli na 
świętokrzyskiej ziemi również sympa-
tycy PTT z Szydłowca, Częstochowy i 
Konina.

Piątkowy wieczór zintegrował 
uczestników Zimowych Spotkań wspól-

nymi śpiewami, przy wspaniałym 
akompaniamencie duetu gitarowego – 
Alicji Salwierz i Zbigniewa Jaskierni. 
Jak zwykle, cudowna i niepowtarzalna 
atmosfera biesiady turystycznej spra-
wiła, że nikt nie chciał nawet pomyśleć 
o zbliżającej się nocy i konieczności snu, 
regenerującego siły, przed czekającą 
nas wędrówką.

Nazajutrz wszyscy, jak jeden mąż, 
stawili się na porannej zbiórce i po sy-
cącym śniadaniu wyruszyli na 20-kilo-
metrowy szlak znad Zalewu Lubianka 
przez lasy Sieradowickiego Parku Kra-
jobrazowego na Wykus. Grupę popro-
wadził Piotr Leśniewski z ostrowiec-
kiego oddziału PTT. Pogoda dopisała 
wyśmienicie, mimo że zimowych krajo-
brazów próżno było szukać. Kapryśna 
aura nie sprezentowała nam śniegu 
ani mrozu, ale za to można było wędro-
wać w cieple wyłaniających się często 
promieni zimowego słońca. Dodało to 
wszystkim wigoru, energii i… niesa-
mowitego humoru. Tak rozśpiewaną, 
rozbawioną, wzajemnie się wspierającą 
grupę przyjaciół rzadko się spotyka.

Na polanie Wykus wszyscy wysłu-
chali opowieści związanej z II wojną 
światową. Droga przez Wykus to party-
zancka ścieżka do Matecznika Wolnej 
Polski, jak nazywają to miejsce history-
cy. Trasę poleca się wszystkim miłośni-
kom historii najnowszej oraz pasjona-
tom przyrody Gór Świętokrzyskich. Na 
polanie Wykus każdego roku organizo-
wane są zloty kombatantów i młodzieży, 
rajdy świętokrzyskie oraz liczne impre-
zy patriotyczne związane z rocznicami 
i świętami państwowymi. Puszcza, któ-
ra otacza Wykus, dawała partyzantom 
schronienie, dach nad głową, dostęp do 
wody źródlanej oraz pożywienie. Ani 
carskie wojska, ani też hitlerowcy nie 
zapuszczali się w te dzikie ostępy, mając 
uzasadnione obawy przed tak trudnym 
terenem.

Przy kapliczce Matki Bolesnej zapalo-
no znicz, a następnie wszyscy wyruszy-
li w kierunku Polany Langiewicza. Jest 
to leśne uroczysko, miejsce obozowania, 
w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku, po-
wstańców styczniowych pod dowódz-
twem gen. Mariana Langiewicza. Zna-

Z życia Oddziałów
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▴ Pamiątkowe zdjęcie w zabytkowym romańskim opactwie o.o. cystersów w Wąchocku
▾ Przed Pomnikiem Sołtysa w Wąchocku                           

▾ Wspólne zdjęcie uczestników Imprezy  
na tamie zalewu Lubianka  

– w drodze do rezerwatu Wykus

■

leźliśmy  tam miejsce do odpoczynku, 
podczas którego wszyscy posilili się 
aromatycznymi, pachnącymi leśnym 
ogniskiem kiełbaskami.

Po powrocie do Starachowic uczest-
nicy wyprawy ze smakiem zjedli pyszny 
obiad i przez kilka chwil regenerowali 
siły przed wieczorkiem integracyjnym 
i małym szaleństwem na  parkiecie. Oj… 
działo się, działo…

Niedzielny poranek zaskoczył 
wszystkich diametralną zmianą pogody 
i jak na zimowe spotkanie przystało – 
sypnęło śniegiem i zrobiło się naprawdę 
zimno.

Po śniadaniu poszukaliśmy więc cie-
plejszego schronienia w romańskim 
opactwie O. O. Cystersów w Wąchoc-
ku, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy 
św., a następnie zwiedziliśmy – dzięki 
uprzejmości jednego z zakonników, wy-
glądającego, jakby był „żywcem wyjęty” 
z „Monachomachii” Krasickiego – wiele 
zakątków tego pięknego klasztoru.

Oczywiście nie mogliśmy być w Wą-
chocku i nie zobaczyć słynnego z żar-
tów Sołtysa. Cała grupa ochoczo ru-
szyła jego śladem Aleją Humoru, gdzie 
umieszczono kilkadziesiąt tablic z dow-
cipami o Wąchocku. Wybuchom śmie-
chu i robieniu fotografii nie było końca. 
Chociaż nie! Koniec był – przy Pomniku 
Sołtysa oczywiście.

Ostatnią atrakcją niedzielnego przed-
południa było zwiedzanie Muzeum 
Przyrody i Techniki w Starachowicach. 
Na terenie Muzeum obejmującym ob-
szar historycznego Zespołu Wielkopie-
cowego mogliśmy zwiedzić wyjątkowy 
interdyscyplinarny park tematyczny.

Tak więc Świętokrzyskie „czaruje”, 
a kto nie był i nie widział, niech żałuje.

Zapraszamy za rok. 

fot. P. Leśniewski
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     BARBARA MORAWSKA-NOWAK (PTT O/Kraków)

Nowe Szkolne Koło PTT „Sobieski Sunrise Team” 
przy II LO im. króla Jana Sobieskiego w Krakowie

Fo
t.:

 N
ik

od
em

 F
ro

dy
m

a

10 lutego 2016 roku z udziałem czterech 
osób z Zarządu Oddziału PTT w Krako-
wie w budynku II Liceum Ogólnokształ-
cącego w Krakowie, przy ul. Sobieskie-
go 9 odbyło się zebranie założycielskie 
Szkolnego Koła PTT. Inicjatorką powsta-
nia Koła jest kol. Magdalena Misztalska 

– prof. geografii w tamtejszym liceum. 
Najpierw zapisała się do Oddziału PTT 
w Krakowie i zmobilizowała swoich wy-
chowanków do założenia Koła. Wzięli już 
wcześniej udział w poświęconym Beski-
dowi Małemu konkursie wiedzy o górach 
w LO w Myślenicach, w którym okazali 
się najlepiej przygotowanym zespołem.  
Na liście członków-założycieli Koła zna-
lazło się 24 uczennic i uczniów, którzy 
złożyli deklaracje do PTT. Po powitaniu 
przez kol. Magdę uczestników spotkania 
Michał Myśliwiec, prezes Oddziału PTT 
w Krakowie, za pomocą przygotowane-
go wcześniej pokazu multimedialnego 
przedstawił krótko historię PTT od 1873 
roku po czasy współczesne oraz cele, ja-
kie przyświecają działalności naszego 
towarzystwa. Uzupełnił go formalnymi 
informacjami Nikodem Frodyma. Następ-
nie jednomyślnie przegłosowano decy-
zję o założeniu Koła. Obecni na zebraniu 
członkowie Zarządu Oddziału w wystar-
czającej liczbie osób podjęli uchwałę o za-
łożeniu Koła. Przegłosowano także na-
zwę Koła: „Sobieski Sunrise Team”, która 
podkreśla nazwę Liceum oraz fascynację 
młodych turystów obserwowanymi w gó-
rach wschodami słońca. Kol. Magdalena 
Misztalska będzie formalnie pełnić funk-
cję opiekuna Koła z ramienia Oddziału. 
Ma już pierwsze pomysły na wycieczki 
oraz na to, jak Koło mogłoby zaistnieć 
na terenie szkoły. Wspólne pamiątkowe 
zdjęcie zakończyło to miłe zebranie.

Z satysfakcją podkreślić chcę, że nasze 
zaistnienie w II Liceum Ogólnokształcą-
cym im. króla Jana Sobieskiego w Kra-
kowie jest nietuzinkowym wydarzeniem. 
Jest to jedno z trzech najbardziej reno-
mowanych liceów w Krakowie. Zostało 
założone w 200. rocznicę zwycięstwa pol-
skiego oręża pod Wiedniem nad Turkami. 
Patronem szkoły został król Jan III Sobie-
ski. Powstanie gimnazjum  było odpo-
wiedzią na zapotrzebowanie społeczne 

– coraz większą liczbę młodzieży chętnej 
do nauki.  I Gimnazjum im. Bartłomieja 
Nowodworskiego (wcześniej Kolegium 
św. Anny) pękało w szwach, zaistnienie 
wcześniej II Gimnazjum św. Jacka okaza-
ło się także niewystarczające. Pierwotnie 
szkoła mieściła się w narożnym budynku 
przy ul. Krupniczej i Podwale (tam gdzie 
obecnie jest dom towarowy „Elephant”); 
dopiero w 1897 roku doczekała się wła-
snego budynku przy ul. Sobieskiego. Po 
zlikwidowaniu II Gimnazjum św. Jacka 
w PRL z końcem lat 40. otrzymała numer 
II. Liceum może się poszczycić sporym 
gronem absolwentów zasłużonych w wie-
lu dziedzinach nauki i życia społecznego. 
Kończyli je między innymi zasłużeni dla 
turystyki górskiej Władysław Krygowski, 
a już po ostatniej wojnie niedawno zmarły 
Marek Eminowicz. Liceum to kończył tak-
że nasz obecny prezydent Andrzej Duda. 
Jeszcze do niedawna  pierwsza Dama RP 

– p. Agata Kornhauser-Duda – pracowała 
tam jako prof. języka niemieckiego.

Mam nadzieje, że na naszych młodych 
członków czeka w szeregach PTT wiele 
przygód: tych intelektualnych i tych na 
szlaku, w poszukiwaniu kolejnych gór-
skich wschodów słońca. 

Pamiątkowe zdjęcie członków-założycieli Koła

1. Adam Stecki

2. Mikołaj Wilgocki-Ślęzak

3. Magdalena Raźny

4. Michał Błaut

5. Karol Kluza

6. Mateusz Giełczyński

7. Ignacy Safiński

8. Mirosław Gotfryd

9. Paweł Longa

10. Aleksander Stanek

11. Sabina Psarska

12. Aleksandra Trojak

13. Jan Andrusikiewicz

14. Natalia Bajor

15. Weronika Kutermak

16. Gabriela Sokorska

17. Bartosz Sroczyński

18. Katarzyna Dudek

19. Antonina Guzik

20. Jakub Bułas

21. Marcelina Makulska

22. Zuzanna Tylek

23. Anna Chmielarz

24. Bartłomiej Żyłko

Lista członków-założycieli Koła
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BEZPIECZNE GÓRY

BARBARA MORAWSKA-NOWAK  
(O/Kraków)

Jak zminimalizować 
ryzyko w czasie 
zimowych wycieczek 
tatrzańskich?
Obecna zima jest nietypowa. Brak więk-
szych opadów śniegu, nawet w górach. 
Od czasu do czasu wieje, ocieplenia prze-
platają się z ochłodzeniami. Powoduje to 
oblodzenie szlaków, warunki w Tatrach 
są bardzo trudne. Turystów jednak nie 
brakuje, do tego niedoświadczonych. 
Wielu wydaje się, że łatwiej będzie wyjść 
na jakiś szczyt, nie zapadając się w głębo-
ki śnieg. Nie zastanawiają się nad niebez-
pieczeństwem z powodu poślizgnięcia 
się na oblodzonym szlaku.

Efekty tego było widać w okresie świą-
teczno-noworocznym, kiedy codziennie 
zdarzał się jakiś śmiertelny wypadek. Po 
obu stronach grani – w Tatrach Polskich 
i Tatrach Słowackich – zginęło w ciągu ty-
godnia 14 turystów. Niektóre wypadki były 
bulwersujące – jak wybranie się na Orlą 
Perć młodej pary – kobieta była w ciąży!

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ra-
tunkowe cały czas było w akcji. Wywo-
łało to dyskusje na szczeblu sejmowym 
i rządowym, czy może nie zamknąć na 
zimę szlaków, jak robią to Słowacy? Czy 
nie wprowadzić opłat za akcje ratunkowe, 
które może by odstraszyły turystów od 
podejmowania ryzyka?

Są już konkretne wydarzenia z tym 
związane:

Wincenty Cieślewicz, wieloletni kie-
rownik schroniska PTTK na Polanie 
Chochołowskiej i członek honorowy 
PTT, poinformował Zarząd Główny PTT 
pisząc: „W połowie stycznia – po serii 
śmiertelnych wypadków w Tatrach – 
w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł 
red. Bartłomieja Kurasia o tych wypad-
kach. W artykule tym zacytował wypo-
wiedź posła Rasia, który zapowiedział 
zajęcie się problemem przez poselską 
komisję. Po przeczytaniu tego artykułu 
Adam Jonak (taternik, instruktor ratow-
nictwa górskiego GOPR, emerytowany 
długoletni pracownik pionu techniczne-
go schronisk górskich PTTK, autor pod-
ręcznika i wydawnictw GOPR i PTTK) 
przekonał mnie, że warto przekazać do 
biura posła materiały z organizowanego 
przez nas w 2004 roku sympozjum na 
temat Czy nasze dzieci muszą umierać w 
górach?”.

Przypominam, że było to po tragicznej 
zimowej wycieczce szkolnej na Rysy, kie-
dy to zginęło w zejściu 8 młodych uczest-
ników tej eskapady.

Dalej Cieślewicz pisze: „Po kilku dniach, 
25 stycznia br., poseł Ireneusz Raś zapro-
sił Adama Jonaka i mnie na spotkanie 
w swoim biurze. Przed tym spotkaniem 
rozmawiałem z mgrem Jerzym Kapłonem 
dyrektorem Centralnego Ośrodka Tury-
styki Górskiej PTTK, który był współor-
ganizatorem sympozjum w 2004 r. Od dyr. 
Kapłona uzyskałem zapewnienie o włą-
czeniu się PTTK do ewentualnej akcji pro-
filaktyki podejmowanej przez posła. 

Na spotkaniu przedstawiliśmy posłowi 
nasze przemyślenia na temat potrzeby 
i sposobów prowadzenia profilaktyki wy-
padków górskich – skrót załączam. W cza-
sie tej rozmowy zadeklarowałem udział 
w akcji PTTK także PTT – wychodząc 
z założenia, że takie działanie jest zgodne 
z ideą i mieści się w programie PTT. 

W wyniku tej rozmowy poseł Ireneusz 
Raś zdecydował się wprowadzić proble-
matykę profilaktyki do programu komisji. 
Zorganizował w dniu 1 lutego spotkanie 
w COTG PTTK z udziałem dyr. Kapłona 
i przedstawicielami środowisk przewod-
nickich – na którym omówiono zarys 
programu działania.

Dyr. Kapłon w imieniu PTTK zadekla-
rował opracowanie i przedstawienie po-
słowi programu działania i włączenie się 
towarzystwa w akcję”.

Wincenty Cieślewicz uważa, że PTT 
powinno także włączyć się do tej akcji 
i dlatego poinformował o wszystkim 
Barbarę Morawską-Nowak, a ta z kolei 
prezesa Józefa Haducha. Już wcześniej 
rozmawialiśmy, że powinien ukazać się 
artykuł w „Co słychać?” na ten temat.

Co powinny robić w zaistniałej sytu-
acji nasze towarzystwa?
•• Konieczne jest rozpoczęcie i kon-
sekwentnie prowadzenie szerokiej 
akcj i  edukacyjnej  już  w miejscu 
zamieszkania  turystów przygotowu-
jących się do wycieczki w góry, a nie tylko 
tych, którzy przybyli już do podnóża gór.
•• Edukacja turystyczna powinna być pro-
wadzona szerokim frontem przy szero-
kim wykorzystaniu mediów.
•• Podstawowe zadania spoczywają na 
szkołach (należy dążyć się do zwiększenia 
liczby Szkolnych Kół PTT, które powinny 
zająć się taką edukacją – to ode mnie).
•• Koniecznie jest także nawiązanie 
współpracy z  Kościołem – turystyka 
religijna stale się rozwija.
•• Należy korzystać z doświadczeń działal-
ności kadry TOPR i GOPR.

Natomiast koledzy – Cieślewicz i Jo-
nak – i zapewne większość działaczy obu 
naszych towarzystw nie popierają odgór-
nych posunięć władzy w postaci propo-
zycji zamykania Tatr na zimę. O płaceniu 
za akcje ratunkowe można porozmawiać, 
są one odpłatne na całym świecie, a nasi 
turyści nie doceniają faktu, że nie muszą 
w razie czego płacić i podejmują często 
nieprzemyślane ryzyko.

Wicek cieśleWicz  
(ratownik senior TOPR)

Czy nasze dzieci muszą 
umierać w górach?
To pytanie jest formułowane lub pozo-
staje domyślne w serii artykułów pra-
sowych i komentarzy telewizyjnych po 
każdej serii śmiertelnych wypadków 
w górach. Tak też jest i teraz po tragicz-
nej serii w zimowym sezonie 2015/2016. 
Każdy myślący człowiek zadaje sobie 
tytułowe pytanie. I dalej zastanawia się: 
dlaczego? Dlaczego ludzie – zarówno 
początkujący jak i nieraz doświadczeni 
turyści – podejmują wprost samobójcze 
decyzje w wyborze trasy wycieczki??? 
Ktoś powie: „To góry są groźne! To góry 
zabijają!”

Nie!!!
Góry są takie, jaka jest ich istota – po 

prostu są, ani groźne ani przyjazne. 
I takie pozostają do momentu zjawie-
nia się człowieka. To człowiek swoim 
działaniem, umiejętną lub bezmyślną 
eksploracją czyni je przyjaznymi lub 
groźnymi, miejscem głębokich doznań 
estetycznych, przeżyć duchowych, wy-
tchnienia i regeneracji sił fizycznych lub 
niebezpiecznym, groźnym miejscem 
wypadków, urazów, a niekiedy śmierci.

Czy w tej sytuacji możemy i powinni-
śmy coś robić? 

Tak!!! Rozwiązaniem jest edukacja 
turystyczna – POWSZECHNA eduka-
cja turystyczna w miejscu zamiesz-
kania. Przede wszystkim wśród mło-
dzieży i dlatego należy wprowadzić tę 
tematykę do programów szkolenia 
pedagogów, ale także do seminariów 
duchownych, bo turystyka religijna 
rozwija się u nas bardzo szybko.

Nasze towarzystwo – Polskie Towa-
rzystwo Tatrzańskie – utożsamiane 
z wysoką kulturą uprawiania turystyki 
górskiej musi bardzo starannie przy-
gotowywać i przeprowadzać imprezy 
górskie, kontynuować szeroko prowa-
dzaną akcję informacyjną i szkoleniową 
z zakresu kultury i techniki turystyki 
górskiej. Włączać się czynnie – przez 
szerokie grono działaczy i wolontariu-
szy – do działań podejmowanych przez 
lokalne władze i organizacje. Jest to 
oczywiście działanie długofalowe i jego 
efekty mogą być widoczne dopiero po 
latach.

Ale kto ma się tym zająć, jeśli nie my? 
Nikt za nas tego nie zrobi.

■
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Odszedł Michał 
Jagiełło – człowiek 
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Pogrzeb Michała Jagiełły. Przemawia Apoloniusz 
Rajwa. Obok, pierwszy z prawej Adam Marasek

Nagła śmierć Michała Jagiełły – w nocy 
1 lutego 2016 r. – zaskoczyła wielu, był 
bowiem osobą znaną w wielu środowi-
skach – w górach i na nizinach. Przyjechał 
z wnukiem na narty i położył się spać 
po miłej pogawędce w zaprzyjaźnionym 
domu. Gdy rano nie zszedł na śniadanie, 
gospodarz domu zastał go już martwego 
w łóżku. Można sobie wyobrazić, jaki szok 
musiał przeżyć, chociaż  zapewne jest od-
porny na śmierć górską przez uczestni-
czenie w wielu akcjach pogotowia.

Michał Jagiełło urodził się 23 sierpnia 
1941 roku w Janikowicach (gm. Słomniki, 
pow. krakowski). Wykształcenie pod-
stawowe zdobył w szkole w Zielenicach, 
egzamin dojrzałości złożył w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Bartosza Gło-
wackiego w Proszowicach w 1959 roku. 
Następnie studiował polonistykę na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 
1964 obronił pracę magisterską na te-
mat: Tatrzańska literatura turystyczna. 
W czasie studiów zetknął się z taternic-
twem, ukończył także kurs przewodnic-
ki w Studenckim Kole Przewodników 
Górskich w Krakowie.

W 1964 roku rozpoczął pracę w Zako-
panem  w Liceum Plastycznym im. An-
toniego Kenara i Muzeum Tatrzańskim. 
Dzięki zamieszkaniu w Zakopanem miał 
Tatry na co dzień. Działał jako przewod-
nik tatrzański i ratownik, wziął udział 
w ponad 250 wyprawach ratunkowych. 
W latach 1972-1974 pełnił funkcję naczel-
nika Grupy Tatrzańskiej GOPR.

W Wielkiej Encyklopedii Gór i Alpini-
zmu. Tom VI. Ludzie Gór pod redakcją 
Małgorzaty i Jana Kiełkowskich od-
notowano: „Wspinał się latem i zimą 
w Tatrach, gdzie dokonał kilku pierw-
szych przejść jak pierwszego przejścia 
zimowego  na Nawiesistej Turni i Mły-
narzowych Widłach, chodził też po ja-
skiniach. Wspinał się także w Kaukazie, 
Alpach (nowa droga na płn. ścianie Dent 
d’Herens – 1971) i w górach Turcji (1969). 
W 1975 był uczestnikiem wyprawy w Pa-
mir (wejście na Pik Lenina)”.

Pod koniec 1974 roku przeniósł się do 
Warszawy gdzie zajął się publicystyką 
i twórczością literacką. Debiut literacki 
Michała Jagiełły przypadł na lata 1965-
1966 („Taterniczek”, „Taternik”, „Wier-
chy”). W kolejnych latach opublikował 
następujące powieści i zbiory opowia-
dań: Hotel klasy Lux (1978), Obsesja 
(1978), Świetlista obręcz (1979), Obse-
sja i inne góry (1994), Trójkątna turnia 
(1996), Za granią grań (1998). Wydał tak-

że pięć tomików wierszy, ostatni, Zszy-
wanie – w ucieczce, w 2014 roku.  Przede 
wszystkim pisał o wypadkach i akcjach 
ratunkowych w górach. Najbardziej zna-
ną pozycją jest Wołanie w górach (1979), 
które doczekało się ośmiu wydań. In-
nym tematem jego zainteresowań były 
mniejszości narodowe. Prowadził za-
jęcia w Instytucie Kultury Polskiej UW 
dotyczące tej problematyki.

W 1966 roku został członkiem PZPR, 
był nawet zastępcą kierownika Wydzia-
łu Kultury KC PZPR. Po ogłoszeniu stanu 
wojennego wystąpił z partii i związał się 
z opozycją demokratyczną. Utrzymywał 
się z prac wysokościowych i publikował 
w pismach drugiego obiegu (np. w kwar-
talniku „Krytyka”). Należał do Stowa-
rzyszenia Pisarzy Polskich.

W latach 1989-1997 był wiceministrem 
Kultury i Sztuki. Następnie w latach 
1998-2007 był dyrektorem Biblioteki Na-
rodowej i przewodniczącym Krajowej 
Rady Bibliotecznej.

24 października 2009 za zasługi dla 
rozwoju ratownictwa górskiego został 
odznaczony przez Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Uroczysty pogrzeb Michała Jagiełły 
z udziałem tłumów ludzi odbył się 8 lu-
tego 2016 r. na Nowym Cmentarzu przy 
ul. Nowotarskiej w Zakopanem. Kondukt 
żałobny prowadziła góralska kapela Jana 
Karpiela-Bułecki. W imieniu ludzi gór 
mowę pogrzebową wygłosił Apoloniusz 
Rajwa, nestor Tatrzańskiego Ochotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego. W imieniu 
MSW żegnał Go Marek Minarczuk, pod-
kreślając zasługi dla promowanie przyja-
znego współżycia Polaków z innymi na-
rodami, zwłaszcza z naszymi sąsiadami:  
Białorusią, Litwą, Słowacją i Ukrainą.

Żegnali go też: Tomasz Łubieński 
ze Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, 
Jan Malicki, dyrektor Studium Europy 
Wschodniej Uniwersytetu Warszaw-

skiego, dyrektor Biblioteki Narodowej 
Tomasz Makowski, a w imieniu mniej-
szości słowackiej sekretarz generalny 
Towarzystwa Słowaków w Polsce Ludo-
mir Molitoris.

Na koniec przemówiła córka Micha-
ła Jagiełły, Dominika: „Tato, wszystko 
sobie w życiu układałeś, planowałeś na 
trzy tygodnie naprzód. Opowiadałeś 
z wyprzedzeniem, co będziesz robił, ale 
o tym nam nie powiedziałeś. Pewnie już 
zapisałeś się do niebieskiego TOPR-u. 
Chcę Ci powiedzieć, że będę obserwo-
wała, co wyniknie z tego, czego dokona-
łeś w przeszłości. Dziękuję za wszystko, 
co było. Tato powiedziałby: dziękuję, że-
gnamy się i spadam”. 
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Józef HaducH (ZG PTT)

Magia nart – czas pionierów
To tytuł wystawy poświęconej roz-
wojowi narciarstwa polskiego do 
roku 1914. Wystawa eksponowana 
jest w Galerii Sztuki XX wieku w willi 
OKSZA w Zakopanem. Jest to pierwsza 
wystawa przybliżająca historię dzie-
jów i powstania polskiego narciarstwa. 
Wystawa opowiada o pierwszych wej-
ściach na nartach na szczyty Tatr i Kar-
pat Wschodnich. Mówi o pierwszych 
narciarzach z gór i pochodzących z ni-
zin. Jest o pierwszych klubach narciar-
skich w Polsce, były ich dwa założone 
w 1907 roku: Karpackie Towarzystwo 
Narciarzy we Lwowie i Zakopiański 
Oddział Narciarzy Towarzystwa Ta-
trzańskiego w Zakopanem, założony 
przez Stanisława Barabasza. I właśnie 
też w 1910 roku rozegrano pierwsze za-
wody narciarskie w Tatrach polskich. Bo 
lata 1899–1914 to chyba jeden z najcie-
kawszych okresów w historii polskiego 
narciarstwa. To właśnie czas pionierów. 
I czas odkrywania uroków gór zimą, 
i długich wypraw narciarskich tzw. wy-
rypy. Pionierzy polskiego narciarstwa 
to: Stanisław Barabasz, Józef Schnaider, 
Józef Oppenheim, Andrzej Góraś, Leon 
Loria, Mieczysław Karłowicz, Roman 
Kordys, Maksymilian Dudryk i Mariusz 
Zaruski. Na ekspozycji można zobaczyć 
między innymi dzieła sztuki, obrazują-
ce uprawianie narciarstwa, dużo foto-
grafii oraz narty w różnym przedziw-
nym wykonaniu, ale naturalnie zgodne 
z duchem epoki i najczęściej wykonane 
w Zakopanem oraz bambusowe kijki te 
starsze i trochę współczesne. I wierzyć 
się nie chce, że dzisiaj nie istnieje żaden 
profesjonalny producent nart i sprzętu 
narciarskiego na Podhalu. Eksponaty 
na wystawie pochodzą ze zbiorów Mu-
zeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Wy-
stawa opracowana m in. przez Wojcie-
cha Szatkowskiego z Muzeum Tatrzań-
skiego w willi Oksza potrwa do 1 maja 
2016 roku. Zachęcam do zapoznania się 
z tą ekspozycją. Willa Oksza została 
zaprojektowana w stylu zakopiańskim 
przez Stanisława Witkiewicza w 1894 
roku i zbudowana przez cieśli góral-
skich. W 2010 roku gruntownie wyre-
montowana, wnętrza zaadoptowane na 
Galerię Sztuki XX wieku.

W roku przyszłym w kwietniu minie 110 lat 
od powstania Sekcji Narciarskiej Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego w Zakopanem, 
jako drugiej polskiej organizacji narciarskiej 
(pierwszą było i zawiązane w styczniu 1907 
roku Karpackie Towarzystwo Narciarzy we 
Lwowie), początkowo jako Zakopiańskie To-
warzystwo Łyżwistów, które jeszcze w tym 
samym roku zmieniło nazwę na Zakopiański 

Oddział Narciarzy Towarzystwa Tatrzańskie-
go (ZONTT), a ten – w 1911 – na Sekcję Narciar-
ską TT (SNTT). Po pierwszej wojnie światowej 
(w 1920 roku ) zmieniła ona nazwę na Sekcję 
Narciarską Polskiego Towarzystwa Tatrzań-
skiego (SN PTT), a potem – w związku ze zmia-
ną statutu PTT – na Sekcję Narciarską Oddziału 
Zakopiańskiego PTT. W latach 1907 – 14 SNTT 
rozwinęła przede wszystkim działalność szko-
leniową, propagandową (odczyty), turystycz-
ną i nawet taternicką. Zorganizowano pierw-
sze w Zakopanem kursy narciarskie (również 
dla przewodników), urządzano często zbio-
rowe wycieczki narciarskie w Tatry (także 
dla uczniów) szkolnych a poza tym człon-
kowie Sekcji odbywali liczne indywidualne 
wycieczki i dokonali wielu pierwszych wejść 
zimowych na przełęcze i szczyty tatrzańskie 
(zresztą częściowo bez nart), przyczyniając się 
wybitnie do rozwoju zarówno narciarstwa jak 
i taternictwa zimowego. Starano się o odpo-
wiednie zaopatrzenie schronisk tatrzańskich 
na zimę, znakowano szlaki zimowe, wydano 
Podręcznik narciarstwa H. Bobkowskiego i M. 
Zaruskiego (1908) i pierwszy polski przewod-
nik narciarski, tj. Zaruskiego Przewodnik po te-
renach narciarskich Zakopanego i Tatr Polskich 
(1913), oraz in. wydawnictwa. W okresie tym 
urządzano też pierwsze zawody narciarskie 
w Tatrach Polskich, jednak działalność spor-
towa stała jeszcze na dalszym planie. W tym 

pierwszym okresie największe zasługi dla 
rozwoju Sekcji i w ogóle narciarstwa w Za-
kopanem i Tatrach Polskich położył Mariusz 
Zaruski, który osobiście prowadził większość 
kursów, wiele wycieczek i propagował nar-
ciarstwo w słowie i w piśmie. Poza Zaruskim 
najczynniejsi byli Stanisław Barabasz, Mieczy-
sław Karłowicz, Gustaw Kaleński, Stanisław 
Zdyb, Andrzej Góraś, Józef Lesiecki, leon Loria, 
Jan Małachowski. Po przerwie spowodowanej 
I wojną światową Sekcja podjęła działalność 
w 1919 roku. Najczynniejszymi działaczami 
Sekcji byli teraz: Zdzisław Rittersschild, Alek-
sander i Kazimierz Schiele, Józef Oppenheim, 
Władysław Ziętkiewicz, a potem i inni. Dzia-
łalność szkoleniowa (kursy) i turystyczna 
(schroniska, szlaki, mniej wycieczki) była 
kontynuowana, jednakże stopniowo główne 
wysiłki Sekcji zostały skierowane w dziedzinę 
narciarstwa zawodniczego, w którym człon-
kowie SNPTT osiągali czołowe wyniki. Przy 
niektórych oddziałach PTT poza Zakopanem 
w latach międzywojennych również powstały 
sekcje narciarskie, które najczęściej zajmowa-
ły się głównie turystyką, także na terenie Tatr. 
W jakiś czas po II wojnie światowej została 
reaktywowana zakopiańska SNPTT pod swo-
ją tradycyjną nazwą, jako samodzielny klub 
sportowy i istnieje do dzisiaj.

Za: Z. Radwańska-Paryska, W. Henryk Paryski, 
Encyklopedia tatrzańska, Warszawa 1973
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■

Przekaż 1% podatku dla PTT 
PTT jest zarejestrowaną, posiadającą osobowość prawną organizacją pożytku publicznego.

W imieniu wszystkich naszych członków, w imieniu naszych ukochanych gór, prosimy o przekazanie 1% swych podatków na rzecz PTT.

Dlaczego nam?

• jesteśmy stowarzyszeniem miłośników gór • propagujemy nieskobudżetową turystykę górską • działamy na rzecz ochrony przyrody 
gór • szkolimy przewodników górskich i prowadzimy edukację młodych turystów • utrzymujemy się ze składek członkowskich i opiera-
my się na społecznej pracy naszych członków oraz sympatyków, nie mamy żadnych etatów ani pensji

Jak to zrobić?

Wystarczy w odpowiednim polu właściwego formularza PIT wpisać numer KRS: 0000115547 oraz w polu "Cel szczegółowy 1%" poinfor-
mować, na jaki Oddział przekazujemy 1% podatku, np. „Oddział PTT w ...”

UWAGA!

Członkowie i sympatycy oddziałów posiadających osobowość prawną mogą przekazywać 1% podatku bezpośrednio do Oddziałów, wpi-
sując odpowiedni w odpowiednim polu właściwego formularza PIT jeden z poniższych numerów KRS:
•• Oddział PTT w Bielsku-Białej – 0000085388
•• Oddział PTT w Chrzanowie – 0000332365
•• Oddział PTT w Jaworznie – 0000068103
•• Oddział PTT w Nowym Sączu – 0000343564

Józef HaducH (ZG PTT)

Czy powstanie Turnicki Park Narodowy?
Potężny masyw leśny położony w zako-
lu Wiaru pomiędzy Rybotyczami i Ło-
dzianką na północy a Wojtkową i Kwa-
szeniną na południu. Las Turnica wy-
mieniany był już w dokumencie z 1367 
roku nadającym dorzecze górnego Wia-
ru Stefanowi Węgrzynowi. Mimo ko-
lonizacji tego obszaru nigdy nie został 
wycięty i stanowi jeden z najmniej na-
ruszonych fragmentów dawnej puszczy 
karpackiej. Jeszcze kilkanaście lat temu 
było tu dużo więcej pomnikowych jawo-
rów i jodeł, które wycięto, gdy światli 
ludzie próbowali doprowadzić do po-
wołania Turnickiego Parku Narodowe-
go. Dziś wspaniałe, pomnikowe jodły 
zobaczyć można jeszcze w rezerwacie 

„Turnica” (152 ha), obejmującym frag-
ment starej puszczy bukowo-jodłowej 
na terenie wsi Makowa. Szczególnego 
uroku nadają mu głębokie jary i nie-
zwykle bogata flora. Wśród fauny jest 
wiele gatunków chronionych i zagro-
żonych wyginięciem. Zaobserwowano 
tu 39 gatunków ptaków w okresie lęgo-
wym. Fragment lasu jodłowego, posia-
dającego cechy lasu naturalnego, chroni 
rezerwat leśno-krajobrazowy „Reberce” 
(191 ha) na terenie wsi Krajna, Łomna 
i Wola Korzeniecka. Rezerwat „Na Opa-
lonem” (217 ha) obejmuje wspaniały po-
nad 100 letni starodrzew jaworowo-bu-
kowo- jodłowy z szeregiem drzew osią-
gających wymiary 300–450 cm w obwo-

dzie. W runie występuje znaczna liczba 
gatunków górskich. Las ten zachował 
wysoki stopień naturalności, co nadaje 
mu charakter puszczański. Występują 
tu również słone źródła. Tym oto tek-
stem Stanisław Kryciński, przewod-
nik górski, autor wielu przewodników, 
w tym przewodnika o Pogórzu Prze-
myskim, podaje w treści opisu mapy pt. 
Pogórze Przemyskie z roku 2006, opis 
fragmentu terenów przyszłego, miejmy 
nadzieję, Parku Narodowego. Od tego 
czasu upłynęło 10 lat, to jest szmat cza-
su i z pewnością dużo się zmieniło. Bo 
na przestrzeni tych dziesięciu lat wiele 
tych pomnikowych okazałych drzew 
w otoczce rezerwatu już zniknęło. Su-
chy Obycz to rozległy masyw o charak-
terze górskim z zalesionym wierzchoł-
kiem o wysokości 618 m n.p.m. w ca-
łości powinien znaleźć się w obszarze 
przyszłego Parku Narodowego i taki oto 
właśnie mógłby być początek utworze-
nia parku. W pobliżu miejscowość Rybo-
tycze – miasteczko o niepowtarzalnym 
klimacie z zabudową z początku XX wie-
ku – i sławna Kalwaria Pacławska poło-
żona nad Wiarem z jednym z najładniej-
szych założeń kalwaryjskich w Polsce. 

„Kopystańka” to rezerwat i jedyne oka-
załe wzniesienie widokowe z panoramą 
na Suchy Obycz, Góry Słonne, Chwaniów, 
a przy dobrej pogodzie na Bieszczady. 
W pobliżu dwa miasta, Przemyśl i Sa-

nok, z bogatą przeszłością historyczną 
i ofertą dla turystów. To tylko niektóre 
atrakcje. Przeszkód jest kilka i od prze-
szło dwudziestu lat są nie do pokona-
nia. Lokalna społeczność zamieszkała 
w tym terenie o dość małym zaludnieniu 
i uprzemysłowieniu, korzysta właśnie 
z naturalnych miejsc pracy przy wyrę-
bie i wywózce drewna z tych obszarów 
leśnych. Pytanie jest jedno. Jak pogodzić 
interesy zainteresowanych stron i ura-
tować dla przyszłych pokoleń dziewicze 
obszary Pogórza Przemyskiego, jedyne 
o takim charakterze w Europie, histo-
ryczne tereny Ziemi Przemyskiej i Ziemi 
Sanockiej.


