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150 rocznica urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Ludźmierzu
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Głaz poświęcony Kazimierzowi Przerwie-Tetmajerowi ustawiony z okazji 100. rocznicy urodzin w 1965 r.
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Fot.: Remigiusz Lichota – PTT O/Chrzanów

Uczestnicy inauguracji Roku

zanim ostatecznie spoczęły w Zakopanem, na cmentarzu zasłużonych na
Pęksowym Brzyzku. Po odsłonięciu
i poświęceniu tablicy przez ks. Klim2

trzymał się przy pamiątkowym głazie
ustawionym w centrum Ludźmierza
staraniem Związku Podhalan, Oddział
w Ludźmierzu, z okazji setnej rocznicy
urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera w roku 1965. Napis na kamieniu
przypomina tę okoliczność. Złożyli tam
kwiaty Związek Podhalan i Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w osobie prezesa J. Haducha.
W sali kinoteatralnej Domu Podhalańskiego im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Władysława Orkana rozpoczęły się uroczystości rozpoczęte
programem artystycznym. Konferansjerem był pan Adam Hajnos z Rogoźnika. Wprowadzono na salę poczty sztandarowe i odśpiewano hymn narodowy,
następnie poczty zostały rozwiązane.
Program artystyczny rozpoczął się
od występów uczniów Gimnazjum
nr 2 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera
w Ludźmierzu. Zespół w strojach regionalnych wypełnił scenę, recytacje były
przeplatane śpiewkami i tańcami. Najbardziej fascynowali najmłodsi tancerze, można było podziwiać ich biegłość
w góralskim tańcu. Uczeń grający poetę
odczytał w gwarze fragment opisu powodzi autorstwa Kazimierza Przerwy
Tetmajera. Faktycznie poeta przeżył
taki potop w dzieciństwie w Ludźmierzu. Zespół odśpiewał „Hej idę w las,
piórko mi się migoce ...”; autorem tej popularnej góralskiej śpiewki jest Tetmajer. Smutny w nastroju wiersz „Ciemnosmreczyński las” powstał, gdy poeta
zaczął chorować na serce i nie mógł już
chodzić w góry.
Pani Dyrektor Maria Ulman przedstawiła krótko sylwetkę Kazimierza
Przerwy-Tetmajera.
Na zakończenie programu artystycznego został odśpiewany hymn
szkoły.
Wystąpił wreszcie zespół „Podhalanie”. Młodzież w strojach regionalnych wypełniła scenę. Najbardziej fascynowali najmłodsi tancerze, można
było podziwiać ich biegłość w góralskim tańcu. Zespół odśpiewał „Hej idę
w las, piórko mi się migoce...”. Tetmajer
jest autorem tej popularnej góralskiej
śpiewki. Występ zakończyli śpiewając
„Tetmajera imię nigdy nie zaginie, ani
na wiersycku ani na dolinie”.
Następnie podano informacje się
o konkursie poetyckim, który odbył się
dokładnie dnia 12 lutego w 150 rocznicę urodzin poety. Czworo laureatów
zaprezentowało się na scenie i gorąco
oklaskiwanych przez widownię zaprezentowało: „Pozdrowienie” recytowała
Marysia Dlugopolska, Monika Schab
czaka pod tablicą zapalono znicze i zło- „Balladę o cyganie”, Marek Ciężobka
z Łopusznej recytował w gwarze utwór
żono kwiaty.
Po opuszczeniu cmentarza pochód „Ocean”, na koniec Michał Zubek recytow drodze do Domu Podhalańskiego za- wał wiersz „Kapliczka”.

Fot.: Remigiusz Lichota – PTT O/Chrzanów

HYMN Gimnazjum nr 2
imienia Kazimierza Tetmajera
w Ludźmierzu
1. Nad Gąsieniców stawem
Tam ponad czarną wodą
W księżyca świetle bławem
Mgły srebrne wiodą.

2. I plączą się i wiją
W tanecznym mgieł obłędzie
Z nich widma wstają, żyją
W wieczystej Tatr legendzie.

3. Świat natchnień się otwiera
tu właśnie się poczęło
Kazimierza Tetmajera
Nieśmiertelne dzieło.

▴ Uroczysty przemarsz na cmentarz
Fot.: Remigiusz Lichota – PTT O/Chrzanów

▾ Tablica poświęcona Kazimierzowi Przerwie-Termajerowi

4. Imię po wszej Polsce
Ponieście halne wiatry
Podwyższył on o swą duszę
I Podhale i Tatry.

5. Tetmajera imię
Ponieście halne wiatry
Podwyższył On o swą duszę
Podhale, Ludźmierz, Tatry!
Podhale, Ludźmierz, Tatry!
Podhale, Ludźmierz, Tatry!

słowa: Leopold Staff
melodia: Hymn Szarych Szeregów

gulaszową oraz herbatą lub kawą i ciastkami rozpoczęła się sesja historyczna.
Ewa Iwulska (ZP Ludźmierz) mówiła
o związkach Kazimierza Przerwy-Tetmajera z Ludźmierzem, z którego ona
także pochodzi. Opowiedziała szczegółowo o sprowadzeniu szczątków poety
z Warszawy, gdzie zmarł 18 stycznia
1940 roku, na Podhale dzięki wieloletnim
staraniom Związku Podhalan. W lipcu
1993 roku odbył się w Ludźmierzu zjazd
rodziny Tetmajerów, chociaż nie bezpośrednio potomków poety.
Anna Mlekodaj (PPWSZ Nowy Targ)
podkreśliła, że Tetmajer pierwszy pi-
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Jakby to było mało, Stanisław Apostoł wystąpił z góralską gadką „Jak to
baba diabła wyonacyła”
Zrobił się ruch, a na sali pokazał się
wojewoda krakowski Jerzy Miller witany przez prezesa Związku Podhalan
Andrzeja Skupnia. Przemówił także
do zebranych. Powitał go także prezes
PTT Józef Haduch i poprosił o wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych naszym członkom. Otrzymały je
– trzy osoby z oddziału PTT w Chrzanowie i sześć z oddziału PTT w Dęblinie.
Po ok. półgodzinnej przerwie w czasie
której można się było poczęstować zupą

sał gwarą góralską, którą przyswoił
w dzieciństwie spędzonym wśród góralskich dzieci w Ludżmierzu. Skupiła
się na opublikowanym w 1893 roku
utworze „List do Hanusi”.
Stanisława Trebunia-Staszel przedstawiła rolę Kazimierza Przerwy-Tetmajera w regionalnym ruchu podhalańskim. Rozumiał góralską duszę
i budził góralskie serca. Aktywnie
włączył się w tworzenie organizacji – najpierw Związku Górali (1903),
a następnie Związku Podhalan (1911).
Wybuch I wojny światowej spowolnił
działalność, ale zaraz w 1919 został
zwołany I Zjazd Związku Podhalan,
na którym Kazimierz Przerwa-Tetmajer miał główny referat programowy.
Antonina Sebesta (PTT O/Kraków)
omówiła temat „Tetmajer a Tatry”,
podkreślając, że był on na wszystkich
ważniejszych tatrzańskich szczytach, a jako pierwszy z towarzyszami
wszedł na Staroleśny. Był pierwszym
wysokogórskim turystą tatrzańskim.
Wyrazem uznania dla jego tatrzańskich osiągnięć było nazwanie przez
Janusza Chmielowskiego przełęczy
między Zadnim Gerlachem a Gerlachem, Przełęczą Tetmajera (1902).
Nie był to koniec sesji – były jeszcze trzy krótsze wystąpienia: Bar-
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Poczet sztandarowy PTT

Zespół Zielony Szlak powstał w roku ność zespół otrzymał kilka nagród i wy- Skład zespołu:
2009 w Myślenicach z inicjatywy Rado- różnień na różnych konkursach i przesława Partyki oraz Michała Myśliwca glądach (m.in. II miejsce na przeglądzie R a d o s ł a w P a r t y k a (dyplomowany
jako projekt, którego celem było uczcze- „Giełda piosenki” w Szklarskiej Porębie). gitarzysta, nauczyciel muzyki) - gitara,
nie w niebanalny sposób setnej roczni- W roku 2014 muzycy otrzymali nagrodę śpiew, kompozycje, lider zespołu
cy śmierci Mieczysława Karłowicza „Za osiągnięcia w dziedzinie kultury” od A g n i e s z k a B e n i ow s k a (pracownik
- wybitnego kompozytora i człowieka starosty myślenickiego Józefa Tomala. socjalny) - śpiew, flet poprzeczny
gór. Powstały wtedy dwie kompozycje Zespół działa w nurcie piosenki tury- J o a n n a K a n t o r (studentka kulturodo słów Kazimierza Przerwy-Tetmaje- stycznej i poezji śpiewanej, stale kon- znawstwa, dyplomowana skrzypaczka)
ra, za które muzycy otrzymali zagrodę certując - również przy okazji różnych – skrzypce
specjalną na krakowskim przeglądzie górskich imprez (w tym Karpackiego Fi- M i c h a ł M y ś l i w i e c (przedsiębiorca,
piosenki turystycznej „Powrót do ko- nału WOŚP). Połowa składu jest człon- informatyk) - instr. klawiszowe, gitara,
rzeni”. Zachęceni tym sukcesem posta- kami krakowskiego Oddziału PTT.
akustyk zespołu.
nowili dalej kontynuować inicjatywę.
Pod koniec roku 2009 do projektu dołączyła Agnieszka Beniowska i od tej
pory grupa istnieje jako „Zielony Szlak”.
Od samego początku formułą zespołu
jest wykonywanie własnych kompozycji do słów wielkich poetów związanych z górami: Tetmajera, Kasprowicza,
Asnyka, Nowickiego, Liberta, Wojtyły.
W roku 2011 zespół wydał pierwsza płytę pt. „Świat czarów przede mną” (cytat
z wiersza pt. „Zawrat” Franciszka Siły-Nowickiego). W roku 2013 do zespołu
dołączyła skrzypaczka - Joanna Kantor.
Od tej pory zespół działa jako kwartet,
a do poezji górskiej dołączyły utwory
do słów m.in. ks. Twardowskiego, Baczyńskiego, Jesienina. Za swoją działalZespół „Zielony Szlak”

w trakcie występu w Ludźmierzu

4

Fot.: Remigiusz Lichota – PTT O/Chrzanów

bary Balickiej: „Ludźmierz
w twórczości Kazimierza
Przerwy-Tetmajera”, Janusza
Gaika: „Tetmajer w Marcinkowicach – historia i współczesność” czyli jak szkoła na
Pogórzu Sudeckim kultywuje
tradycję swego patrona i Renaty Misiur: „Tetmajera imię
nigdy nie zaginie” – o dorocznych przeglądach poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera
począwszy od 27.02.2001 r.
Finałem
rocznicowych
obchodów w dniu 14.02.2015
roku w Ludźmierzu był występ związanego z krakowskim oddziałem PTT zespołu
„Zielony Szlak”, który mimo
późnej pory zgromadził
licznych miłośników poezji
śpiewanej utworów Kazimierza Przerwy-Tetmajera i nie
tylko. Koncert był miłym
akcentem kończącym bogaty
w wydarzenia dzień obchodów 150 rocznicy urodzin
poety i zakończył się około
■
godziny 18.30.

Z życia ZG PTT
informacja ze strony www.nbp.pl

„150. rocznica urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera” – nowe monety kolekcjonerskie NBP
W czwartek, 12 lutego 2015 r. Narodowy
Bank Polski wprowadzi do obiegu dwie
monety upamiętniające 150 rocznicę
urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera – złotą o nominale 200 zł oraz srebrną
dziesięciozłotówkę.
W 2015 roku mija 150. rocznica urodzin jednego z najwybitniejszych polskich poetów przełomu XIX i XX w. – Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Należał
on do elity intelektualnej swoich czasów.
Został uznany za głos młodopolskiego
pokolenia, które odnalazło w jego poezji lęki i niepokoje końca wieku. Załamanie wiary w postęp i siłę człowieka
„epoki pary i elektryczności” kazało mu
szukać ratunku w sztuce, a następnie
w dzikiej przyrodzie Tatr. I znalazł ją,
obcując z naturą i kulturą Podhala – wyjaśnia dr hab. Grzegorz P. Bąbiak z Uniwersytetu Warszawskiego.

ciozłotowej widnieje portret Kazimierza Przerwy-Tetmajera na tle skały, na
której wykuto jego imię i nazwisko oraz
daty urodzin i śmierci. Po lewej stronie
portretu umieszczono szarotkę – kwiat
charakterystyczny dla regionu i sztuki podhalańskiej. Na awersie monety
przedstawiono Morskie Oko w Tatrach,
w którego wodach odbijają się limby
oraz górskie szczyty.
Nakład złotej monety o nominale
200 zł nie przekroczy 2500 sztuk. Jej
cena emisyjna wynosi 2850 zł. Natomiast 10-złotowa moneta srebrna zostanie wyemitowana w nakładzie do
30 tysięcy sztuk i będzie kosztowała
95 zł.
Od 12 lutego monety będzie można
kupić we wszystkich oddziałach okręgowych NBP. Sprzedaż monet kolekcjonerskich emitowanych przez NBP
prowadzona jest również w sklepie internetowym pod adresem: www.kolekcjoner.nbp.pl .
Kolejna emisja monet kolekcjonerskich NBP zaplanowana jest na 3 marca.
Tego dnia do obiegu zostaną wprowadzone dwa tematy monet: „Władysław
Jagiełło” z serii „Skarby Stanisława
Augusta”– złote 500 zł i srebrna pięćdziesięciozłotówka, a także „floren
Władysława Łokietka” z serii „Historia monety polskiej” – moneta srebrna
o nominale 20 zł.
Narodowy Bank Polski ma wyłączne
prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem
płatniczym w Polsce. Więcej informacji
na temat emisji wartości kolekcjonerskich NBP znajduje się na stronie internetowej NBP oraz w folderze „Monety
okolicznościowe NBP”.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Prasowym NBP
(e-mail: press@nbp.pl, tel. 22 185 20 12).■
5
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Kazimierz Przerwa-Tetmajer uważany był za jednego z największych piewców piękna Tatr. Zafascynowany góralskim folklorem stworzył wyjątkowe
cykle tatrzańskie. Tetmajer był też prozaikiem – sławę przyniosła mu epopeja
Na Skalnym Podhalu, cykl opowiadań
o mieszkańcach tego regionu od czasów
mitycznych do współczesności. Miarą talentu Tetmajera jest fakt, że sami
górale uznali ten zbiór za własny, a zawarte w nim opowieści przekazywali
potem w ustnych gawędach. W czasie
I wojny poeta zaangażował się w działalność patriotyczną, stając po stronie
Legionów Piłsudskiego.
Narodowy Bank Polski wprowadzi
do obiegu dwie monety upamiętniające 150. rocznicę urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera – złotą o nominale 200 zł oraz srebrną dziesięciozłotówkę
zaprojek towane przez
Roberta Kotowicza. Rewers
złotej
monety o nominale 200 zł
pr zed s t aw ia
portret Kazimierza Przer w y-Tetmajera oraz zarys
parzenicy
– motywu charakteryst ycznego dla sztuki
Podhala,
a w tle roślinę
chronioną terenów górzystych – dziewięćsił
bezłodygowy. Na
awersie monety
przedstawiono zarys Giewontu,
a za nim górę
Gerlach,
na
której znajduje się Przełęcz
Te t m a j e r a ,
nazwana tak
przez taterników w 1902 r.
Na rewersie
srebrnej monety dziesię-

komunikat prasowy ze strony www.poczta-polska.pl

Poczta Polska 12 lutego 2015 roku
wprowadza do obiegu znaczek „150.
Rocznica urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera”. Kazimierz Przerwa-Tetmajer to jeden z czołowych twórców Młodej Polski.
– Chcieliśmy na znaczku pokazać epokę, w której żył, a Przerwa-Tetmajer był
ucieleśnieniem poety modernistycznego, stał się przecież pierwowzorem Poety w „Weselu” Wyspiańskiego – mówi
Agnieszka Kłoda-Dębska, zastępca dyrektora Biura Marketingu i Filatelistyki
Poczty Polskiej.
Autorką projektu znaczka jest Aleksandra Pietrzak. Walor o wartości 1,75 zł
wydrukowano techniką offsetową na
papierze fluorescencyjnym w formacie
i sitodrukową na papierze fluorescencyjnym w formacie 40,5 x 40,5 mm. Nakład znaczka to 360 tys. sztuk.
Wybitny poeta urodzony na Podhalu,
opiewał też piękno Tatr i kultury góralskiej. Zmarł w Warszawie 18 stycznia
1940 roku. Spoczął w górach na zakopiańskim Cmentarzu Zasłużonych na
Pęksowym Brzyzku.
To oraz inne wydania Poczty Polskiej
można nabyć w placówkach pocztowych w całym kraju oraz w sklepie internetowym: http://www.filatelistyka.
poczta-polska.pl.
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150. rocznica urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Autorka projektu znaczka:
Aleksandra Pietrzak
Liczba znaczków: 1
wartości: 1,75 zł
Nakład: 360.000 sztuk
Technika druku: offsetowa
Format znaczka: 40,5 x 40,5 mm
Arkusz sprzedażny: 12 znaczków
Papier: fluorescencyjny
Data wprowadzenia do obiegu:
12 lutego 2015 r.

6

■

Nina Mikołajczyk (O/Łódź)

Sprzątanie gór
Stowarzyszenie Czysta Polska już po
raz czwarty organizuje wielkie sprzątanie Tatr. Jako członkowie PTT powinniśmy takie akcje popierać. W nawiązaniu do wniosku jaki został zapisany
w protokole z posiedzenia Zarządu
Głównego z dnia 4 października 2014 r.
Zarząd Główny PTT i Komisja Ochrony
Przyrody proszą o ujęcie w planach
wycieczkowych w pierwszy weekend
lipca wycieczki w Tatry z udziałem
w akcji sprzątania Tatr w sobotę, 4 lipca. Poniżej informacja ze strony www.
czystetatry.pl:

Do czwartej edycji Czystych Tatr pozostały 4 miesiące, ale już teraz jest możliwość
rejestracji, a ponieważ na niektórych
szlakach TPN wprowadza ograniczenia
w liczbie wolontariuszy, warto wcześniej
wybrać trasę, na której macie zamiar
sprzątać. Rejestracja będzie odbywać się,
podobnie jak poprzednie, za pośrednictwem naszej strony internetowej www.
czystetatry.pl i zakładki „rejestracja”.
Tam dokonuje się wszelkich formalności,
a na Dolnej Równi Krupowej 3 lub 4 lipca będziecie mogli już tylko zgłosić się
po „pakiet startowy” przed wyjściem na
szlaki .Ci którzy zarejestrują się przez internet unikną kolejek, ale oczywiście też
można się zgłosić do rejestracji na Równi
Krupowej. Czysta Polska będzie zamieszczać wszystkie bieżące informacje na
FanPage. Można też do nich pisać z pomysłami i uwagami - co się nie podobało, co
powinni zmienić i co poprawić?

Mamy też naszą akcję sprzątania Beskidów, do wzięcia udziału w niej zaprasza Oddział Bielsko-Biała. Można do
akcji zgłosić także własne wycieczki ze
sprzątaniem Beskidów. Poniżej tekst
zaproszenia:

Z życia Oddziałów

Już po raz czwarty Oddział
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku-Białej
organizuje akcję ekologiczną
sprzątania Beskidów pod nazwą „SPRZĄTAMY BESKIDY
Z PTT 2015”. Serdecznie zachęcamy Was do aktywnego włączenia się do naszego
przedsięwzięcia oraz jego
uwzględnienia w Waszym kalendarzu imprez. Tegoroczną
akcję rozpoczniemy sprzątaniem szlaków górskich rejonu Szyndzielni i Klimczoka
w dniu 25 kwietnia 2015 roku.
Następnie z Beskidu Śląskiego przeniesiemy się w Beskid
Żywiecki, by 16 maja 2015 roku
sprzątać szlaki w rejonie Babiej Góry. Finał akcji przewidziano w Beskidzie Małym na
szlakach górskich w rejonie
Hrobaczej Łąki na dzień 20
czerwca 2015 roku. Z ogromną
radością powitamy i opublikujemy na łamach naszej strony
internetowej oraz biuletynu
informacyjnego wszelkie inne
wycieczki, czy wydarzenia
związane z „górskimi porządkami”, w których będziecie
uczestniczyć w terminach
18.04 – 20.06.2015 r., a które
nie zostały przedstawione powyżej.
W tym roku naszą akcję
objął już honorowym patronatem Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Czekamy ponadto na odpowiedź od
Marszałka Województwa Śląskiego. Patronatem medialnym tegoroczną akcję
objęły „Kronika Beskidzka” i portal be-skidzka24.pl.
Koordynatorem tegorocznej edycji akcji jest Norbert Owczarek i ewentualne

Zarząd Główny PTT i Komisja Ochrony Przyrody zachęcają do udziału
w tych akcjach i proszą o przesyłanie informacji o wzięciu udziału w sprzątaniu na adres e-mail:
■
ninamikolajczyk@poczta.fm.

Pozdrawiamy Cię, Mirko! W schronisku
powitaniom i uściskom nie było końca.
Nic dziwnego – przecież wszyscy jesteśmy wspaniałą PTT-owską rodziną.
Drugiego dnia, w sobotę, aura jak za
dotknięciem czarodziejskiej różdżki,
z jesiennej słoty zmieniła się w zimowy,
bajkowy wręcz krajobraz. Spadł cudowny biały puch, który przykrył szarość piątkowego krajobrazu i wprawił
wszystkich w fantastyczny humor.
Trasa rajdu przebiegała dwuetapowo.
Wiceprezes Oddziału Ostrowieckiego
PTT Tomasz Gawlik poprowadził część
grupy krótszą drogą, bez wyczerpujących podejść, na której sprawdzić mogli
się nie tylko wytrawni górscy wspina7
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Oddziałów PTT w Górach Świętokrzyskich.
Piątkowa pogoda nie nastrajała optymistycznie - rzęsisty deszcz nie wróżył
Renata Kowalska
dobrze górskiej marszrucie. Nic jednak
(O/Ostrowiec Św.)
nie było w stanie popsuć dobrych humorów i radości ze spotkania uczestników
Świętokrzyskie, jakie
imprezy, którzy do bazy wypadowej
cudne…
w Bodzentynie przyjechali z odległych
Ostrowiecki Oddział Polskiego Towa- miejsc Polski. PTT Ostrowiec gościło
rzystwa Tatrzańskiego rośnie w siłę ponad pięćdziesięciu przedstawicieli
i zaszczepia zamiłowanie do górskich oddziałów z Tarnowa, Łodzi, Bielskawędrówek po Świętokrzyskiem nie -Białej, Mielca, Radomia oraz sympatytylko wśród lokalnej społeczności. ków PTT z Katowic, Częstochowy, ChoW dniach 30 stycznia – 1 lutego 2015 r. rzowa, Starachowic, Szydłowca i Konina.
ostrowczanie byli (już po raz drugi) W wędrówce uczestniczył także Słowak.
organizatorami Zimowych Spotkań Iście międzynarodowy skład, prawda?

pytania związane z akcją prosimy kierować bezpośrednio do niego (tel. 505-826061, e-mail: norbi1977@poczta.onet.pl).

Fot.: Jerzy Zieliński – PTT O/Tarnów

Uczestnicy spotkania przy ruinach zamku
w Bodzentynie

rek Stefana Żeromskiego. Szklany Dom
to nowoczesny budynek, pełniący rolę
centrum kultury i turystyki. Ma na celu
promowanie współczesnej sztuki, odbywają się tu również warsztaty i programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Drewniany dworek został
zaprojektowany na wzór drobnoszlacheckiego dworu z II połowy XIX wieku.
Pełni funkcję muzeum, w którym znajdują się przedmioty upamiętniające
wybitną twórczość pisarza. Oba obiekty mają wymiar symboliczny – dwór
nawiązuje do pamięci o pisarzu, jego
tęsknocie za ziemią, rodzinnym domem,
natomiast szklany dom jest symbolem
przyszłości – nowoczesnej, sprawiedliwej Polski.
Przy okazji w poczet PTT przyjęto
4 nowych członków, którzy pod szpalerem kijków, z godnością znieśli tra-

dycyjny chrzest. Po drodze można było
podziwiać wspaniałe widoki, oszronione drzewa i krzewy, które w promieniach nieśmiało wyłaniającego się słońca, wyglądały jak z bajki. Pokonywanie
trudów marszu i tak nie pozbawiło
uczestników rajdu radości przebywania w świetnym towarzystwie, wśród
cudów świętokrzyskiej przyrody. Bawiliśmy się jak dzieci. Zjeżdżanie na pupach po śniegu, obrzucanie się pigułami,
robienie śnieżnej gwiazdy – to tylko
nieliczne elementy naszych gier i zabaw
podczas rajdu. Z takimi ludźmi można
iść nawet na koniec świata…
Wieczorem wszyscy spotkali się
w świetlicy, gdzie wysłuchali prelekcji zaproszonych gości, między innymi
Lecha Bucholca ze Świętokrzyskiego
Parku Narodowego, który niezwykle
obrazowo opowiadał o faunie i florze
naszych terenów.
Zimowa eskapada została zwieńczona zabawą przy ognisku, graniem na
gitarze, wspólnym śpiewaniem, pieczeniem kiełbasek i jedzeniem pysznego
rozgrzewającego bigosu. Jak zwykle niezawodna była Nina, która specjalnie na
tę okazję przygotowała niespodziankęzaskakujący i inspirujący wyobraźnię
strój Batman-ki. Brawo za kreatywność.
II Zimowe spotkanie Oddziałów PTT
w Górach Świętokrzyskich zakończono w niedzielę uroczystą Mszą świętą
i zwiedzaniem zabytków Bodzentyna.
Pamiętajmy, że zima, pomimo niskich
temperatur, jest piękna i pełna uroku,
i że aby zorganizować dobrą wycieczkę nie potrzeba wielu pieniędzy i odległych miejsc, a jakość podróży zależna
jest nie od pokonanych kilometrów, lecz
od dobrego towarzystwa, z którym wę■
drujemy. PTT Ostrowiec zaprasza.

na odpowiednie kategorie wiekowe. Każdy
IX Amatorskie Mistrzostwa Mielca narciarz mia do przejechania dwa mierzone
w Narciarstwie Zjazdowym
elektronicznie
zjazdy
W niedzielę 22 lutego 2015 roku w Ośrod- z których do końcowej klasyfikacji wyku Narciarskim „Lubomierz-Ski” w Lu- bierano ten lepszy.
A oto zwycięzcy w poszczególnych
bomierzu koło Mszany Dolnej odbyły
się IX Amatorskie Mistrzostwa Mielca kategoriach:
w Narciarstwie Zjazdowym. Organi- •• Dzieci (dziewczęta): 1. Zofia Krupnik,
2. Katarzyna Dudek, 3. Dominika Pikul.
zatorem tej popularnej w mieleckim
środowisku narciarskim imprezy był •• Dzieci (chłopcy): 1. Gabriel Zawierucha,
tradycyjnie Mielecki Klub Górski „Car- 2. Wiktor Rzepka, 3. Oliwier Krakowski.
patia” Oddział Polskiego Towarzystwa •• Młodzik (dziewczęta): 1. Patrycja Rusek, 2. Maja Łabuda, 3. Julia Kowalik.
Tatrzańskiego w Mielcu.
Do zawodów zgłosiło się siedem- •• Młodzik (chłopcy): 1. Dominik Podsiadło-Furniotis, 2. Jakub Nawara, 3. Madziesięcioro amatorów dwóch desek
ciej Maziarz.
z których ostatecznie wystartowało
sześćdziesiąt pięć osób podzielonych •• Junior (dziewczęta): 1. Gabriela Mosior,

2. Wiktoria Krakowska, 3. n.u.
•• Junior (chłopcy): 1. Paweł Madej, 2. Hubert Gadulski, 2. Michał Kolisz.
•• Masters (panie): 1. Marcelina Mosior-Świc, 2. Ewa Madajewska, 3. Marcelina
Domanik.
•• Masters (panowie): 1. Kamil Smoter,
2. Borys Świc, 3. Wojciech Kolisz.
•• Old Masters (panie): 1. Małgorzata
Pierzchała, 2. Joanna Rusek, 3. Bożena
Skrzypiec.
•• Old Masters (panowie): 1. Tomasz
Pierzchała, 2. Tomasz Skowroński,
3. Zbigniew Lalewicz.
Najmłodszymi uczestnikami zawodów byli Wiktor Świc (5 lat) i Ola Działo (6 lat) a najstarszym pan Jerzy Markowski (65 lat). Najlepszy czas zawodów
30,73 s. uzyskał Kamil Smoter. Najszyb-

cze, lecz także początkujący piechurzy.
Mali adepci wędrowania, którzy przyjechali z rodzicami, spisali się znakomicie.
Droga wiodła od Św. Katarzyny przez
Łysicę do Bodzentyna.
Druga, liczniejsza grupa, wybrała
17-kilometrową trasę ze Św. Katarzyny
do Ciekot, przez Radostową do Świętej
Katarzyny. Przewodnikami byli: prezes
PTT Ostrowiec- Grażyna Jedlikowska
i Łukasz Kamiński.
Pogoda dopisała idealnie. Sprzyjała
zarówno wędrówce, jak i fotografowaniu.
Dotarcie do celu wyprawy nie było
dla zaprawionych w wędrowaniu piechurów, żadnym problemem, choć chwilami spotykały nas naturalne przeszkody w postaci grząskiego terenu. Buty
często „tonęły” w błotku pod mokrym
śniegiem. Po drodze zwiedziliśmy Centrum Edukacyjne Szklany Dom – Dwo-
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Jerzy Piotr Krakowski (O/Mielec)

8

Szymon Baron (O/Bielsko-Biała)

Kolejny sukces Antka
Kwiatkowskiego
Od kilka lat uważnie śledzę karierę
muzyczną Antoniego Kwiatkowskiego,
mieszkającego na co dzień w Warszawie członka Oddziału PTT im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. Antek,
który miłość do muzyki łączy z pasją
zdobywania gór, wygrał w lutym br.
Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy VAMÖ Akkordeon Wettbewerb 2015
w Wiedniu. Jest to kolejny w ostatnich
miesiącach, po Grand Prix na Ukrainie
i II miejscu w Przemyślu, sukces naszego utalentowanego, młodego kolegi. ■

Antoni Kwiatkowski jako zwycięzca
konkursu w Wiedniu

Pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu zawodów

9
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szą wśród pań była Marcelina Mosior-Świc z czasem 34,61 sekundy.
Medale, puchary, dyplomy i upominki
najlepszym wręczał w imieniu Prezydenta Miasta Mielca jego doradca, pan
Marek Paprocki oraz prezes MKG „Carpatia” Jerzy Krakowski.
Zawody mogły odbyć się dzięki zaangażowaniu ludzi z Carpatii oraz pomocy Urzędu Miejskiego, MOSiR, Zakładu
Grawerskiego Józefa Kardysia, Sklepu
Narciarskiego Zygmunta Pyzikiewicza.
Partnerem organizatora była Agencja
Turystyczna „Erbus:” która zapewniła
transport oraz zorganizowała ognisko
z kiełbaskami dla wszystkich zawodni■
ków i kibiców.

Kolorytu opowieściom dodają fenomenalne rysunki autorstwa Witolda Vargasa i Pawła Zycha, uznanych ilustratorów
■
tematyki folklorystycznej i fantasy.

Fot.: Tomasz Kwiatkowski – PTT O/Radom

zapuszczających się nawet w głąb
Śląska, na Morawy, pod Kraków
Nowa książka o zbójnikach i Przemyśl oraz na Podole i Bukowinę.
Autor, historyk i etnograf, kreśli biogramy słynnych zbójnickich hetmaNakładem wydawnictwa BOSZ ukazała się kolejna książka naszego kolegi nów, omawia ich rolę w folklorze ustnym,
z Oddziału PTT w Krakowie, Bartłomieja a następnie przytacza opracowane przez
Grzegorza Sali. Tym razem Bartek, który siebie legendy i podania. W ten sposób
jest historykiem i etnografem podjął te- książka łączy walory popularnonaukowe
matykę karpackich zbójników, których i literackie, ukazując głośnych hersztów
biogramy i doskonale ilustrowane opo- karpackich zarówno w świetle dokumenwieści możemy znaleźć na 192 stronach tów sądowych, jak i ludowych wyobrażeń,
książki pt. „Księga karpackich zbójników”. nie stroniąc od wyeksponowania rozbieżSzerszą informację o nowej książce ności pomiędzy znanymi z legend bohateBartka, którą publikujemy poniżej, mo- rami a ich historycznymi pierwowzorami,
żemy znaleźć na stronie internetowej samych zaś zbójników osadzając w kulturowym kontekście. Nie zabrakło miejsca
wydawnictwa BOSZ:
„Księga karpackich zbójników” to pro- także dla postaci całkowicie fikcyjnych,
pozycja dla wszystkich zainteresowa- które powołały do życia wyłącznie góralnych fenomenem dawnego zbójnictwa skie podania. Obok Janosika, Ondraszka,
oraz karpackim folklorem. Na jej kartach Oleksego Dobosza i Józefa Baczyńskiego
ożywają postaci 37 najgłośniejszych har- przez karty książki przewija się cała plenasiów, działających od XVI do XIX w. od jada zbójników o rodowodzie polskim, ruŚląska Cieszyńskiego po Huculszczyznę, skim, huculskim, węgierskim, ale także…
romskim i żydowskim, ukazując bogactwo dawnego karpackiego świata.
„Księga zbójników karpackich” zawiera w sobie historyczne biogramy słynnych harnasiów, refleksje dotyczące ich
miejsca w kulturze Karpat, wspomnienia
o zbójnikach wyłącznie legendarnych
oraz prawie 90 zebranych podań, opowiedzianych na nowo w zajmujący sposób.
Dzięki temu książka łączy rolę dość wyczerpującego kompendium i interesującej
opowieści o nadludzkich wyczynach zbójników, dzięki niezwykłej sile i zręczności,
magicznej mocy i cudownej broni toczących zwycięskie boje z całymi armiami
prześladowców i potężnymi diabłami,
aby – jak chcą tego opowieści karpackich
górali – bronić wolności i sprawiedliwości. Czytelnik ma okazję przeżyć wraz
nieustraszonymi herosami ich przygody, a jednocześnie dowiedzieć się, jak to
z nimi naprawdę było…

Fot.: Archiwum PTT O/Mielec

Szymon Baron (O/Bielsko-Biała)

Aktualności z gór
informacja z „Dziennika
(16 lutego 2015 r.)

Polskiego”

Denis Urubko z polskim
paszportem
DENIS URUBKO, zdobywca 14 ośmiotysięczników 12 lutego 2015 r. odebrał polski paszport.
Prezes Polskiego Himalaizmu Zimowego Janusz Majer, przyjaciel twórcy
tej inicjatywy Artura Hajzera (w 2013
roku zmarł na stokach Gaszerbruma I
w Karakorum), zaproponował Denisowi Urubce udział w polskiej ekspedycji,
która planowana jest na koniec roku. K2
(8611 m n.p.m., drugi co do wysokości
szczyt Ziemi ) to ostatni (oprócz Nanga
Parbat 8126 m n.p.m. ) niezdobyty zimą
ośmiotysięcznik. Znajduje się w Karakorum, gdzie panują gorsze warunki klimatyczne niż w Himalajach.
– Bardzo się cieszę, że Denis do nas dołączył – powiedział Krzysztof Wielicki,
który pokieruje ekspedycją – Jest w tej
chwili bodaj najszybszym himalaistą na
świecie. Wytrzymały, zdeterminowany,
doświadczony, będzie wzmocnieniem polskiego teamu, zwłaszcza że dwa zimowe
wejścia na ośmiotysięczniki należą do niego (Urubko i Simone Moro – w 2009 roku
Makalu, w 2011 roku Gaszerbrum II ).
Wielicki dwa razy brał udział w wyprawach na K2. W sezonie 1987/1988 –
pod kierunkiem Andrzeja Zawady oraz
w 2002/2003, gdzie sam był kierownikiem. – Dwanaście lat temu Marcin Kaczkan, Piotr Morawski i Denis Urubko dotarli do wysokości 7650 metrów, co zimą na
K-2 jeszcze nikomu się nie udało – wspo-
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Fot.: Internet

Denis Urubko
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mina Wielicki. Morawski doznał poważ- skiego). Wystawa trwać będzie do 26
nych odmrożeń, więc na szczyt mieli iść kwietnia br.
Wystawa przenosi widza w rodzinne
Urubko i Kaczkan. Ten ostatni zapadł
jednak na chorobę wysokościową. – Za- strony artystów, na Żmudź, na Litwę. Tam
miast atakować K2, trzeba było ratować we wsi Poszawsze nad Szawszą urodził
życie kolegi. Opuszczano go na linach na się Stanisław Witkiewicz, przyszły malarz,
wysokość 6000 metrów. Dostał tlen i mógł architekt teoretyk sztuki. Natomiast od
1900 r. przez cztery kolejne lata, w Syłgudotrzeć do bazy – mówi Wielicki.
Denis Urubko, dziś 41-letni mężczy- dyszkach,w majątku Jałowieckich należązna urodził się w ZSRR, potem przyjął cym do Bolesława i Anieli, siostry Staniobywatelstwo Kazachstanu, z którego sława spędzał wakacje jego syn, Stanisław
kilka lat temu zrezygnował. Od ośmiu Ignacy „pojąc się Litwą”. Tam też powstały
lat mieszka we Włoszech, ale jak mó- pierwsze prace malarskie „Witkacego”,
wił nie dawno – mentalnie jest mu bli- pejzaże z natury oraz cykl fotograficzny
żej do Polski, dlatego marzył o naszym „Drogi z Litwy”. Na zakopiańskiej ekspopaszporcie. Według niego w Polakach zycji zobaczyć można m.in. współczesne
jest energia, której on sam także szuka oblicze miejsc związanych z Witkiewiczaw życiu. Tej zimy miał się wspinać na K2 mi na Żmudzi i Litwie. Autorem zdjęć jest
z Adamem Bieleckim i Baskiem Alexem Jan Skłodowski fotografik, pisarz, podróżTxikonem. W ostatniej chwili Chińczycy nik i badacz Kresów, zajmujący się także
■
historią sztuki w dziedzinie ikonografii
cofnęli im jednak pozwolenie.
polskich gór. Na wernisażu wprowadził
zebranych w temat wystawy.
Również 6 lutego podczas debaty
w Senacie nad podjęciem okolicznościoBarbara Morawska-Nowak
wej uchwały upamiętniającej Witkiewi(O/Kraków)
czów była obecna delegacja władz Zakopanego i Muzeum Tatrzańskiego. W soboRozpoczął się Rok
tę, 7 lutego Senat wyraził hołd dla twórWitkiewiczów
czości Witkiewiczów: Stanisława IgnaW Zakopanem rozpoczął się Rok Witkie- cego (Witkacego) i jego ojca, Stanisława
wiczów związany ze 100-leciem śmierci ogłaszając 2015 r. Rokiem Witkiewiczów.
Stanisława Witkiewicza, twórcy stylu za- Obaj w niezrównany sposób wykorzystali
kopiańskiego i 130 rocznicą urodzin jego potencjał oraz twórczą energię otaczającej ich przestrzeni - głosi uchwała.
syna, Stanisława Ignacego.
Zatem Zakopane i Muzeum Tatrzańskie
Pierwszym wydarzeniem wpisującym
się w Rok jest fotograficzna wystawa "Li- obchodzą Rok Witkiewiczów, a Związek
tewskim szlakiem Witkiewiczów" przy- Podhalan i Polskie Towarzystwo Tatrzańgotowana przez Muzeum Tatrzańskie we skie - Rok Kazimierza Przerwy-Tetmajera.
■
współpracy z Instytutem Polskim w Wil- Coraz więcej rocznic!!!
nie, której wernisaż odbył się 6 lutego
2015 r. w Muzeum Stylu Zakopiańskiego
w willi "Koliba" (filia Muzeum Tatrzańinformacja z „Dziennika Polskiego”
(21-22 lutego 2015 r.)

Centrum Górskie
Korona Ziemi otwarte
15 lutego br. w Zawoi otwarte zostało
Centrum Górskie Korona Ziemi. W Centrum są makiety wszystkich najwyższych szczytów na wszystkich kontynentach począwszy od Mt Everestu –
8850 m n.p.m. (Azja) do Góry Kościuszki
– 2230 m n.p.m. (Australia). Każdy szczyt
ma swego opiekuna z grona znanych
himalaistów. W muzeum jest też szereg rekwizytów np. puchówka Zawady, czekan Rutkiewicz… Jest także sala
sportów ekstremalnych, kino górskie
i park linowy (można spacerować na
wysokości 18 m). W otwarciu Centrum
wzięło udział wielu himalaistów z Leszkiem Cichym i Krzysztofem Wielickim,
którzy 35 lat temu zdobyli jako pierwsi
Mt Everest w sezonie zimowym, a także
Anna Milewska, żona Andrzeja Zawady. ■

Józef Haduch (O/Chrzanów)

Odeszła Urszula
Janicka-Krzywda
Urszula Janicka-Krzywda była cenionym
etnografem, autorką wielu publikacji
związanych z kulturą ludową Karpat
Polskich, a także przewodnikiem górskim beskidzkich w Studenckim Kole
Przewodników Górskich w Krakowie.
Urodziła się i wychowywała w Zawoi
pod Babią Górą. Ukończyła studia etnograficzne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. Doktorat obroniła na
Uniwersytecie Wrocławskim. Pracowała
przez wiele lat w Muzeum Etnograficznym w Krakowie i jako etnograf w spółdzielni „Makowianka” w Makowie Podhalańskim. Pracowała także w Muzeum
Żup Solnych w Wieliczce. Była członkiem
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
W swoim dorobku miała wiele publikacji ‒ opracowań naukowych i popularno-naukowych. Większość z nich to efekt
Barbara Morawska-Nowak
(O/Kraków)

Po powrocie z Olchowca

wieloletnich badań terenowych i archiwalnych. Interesowała się głównie kulturą ludową Karpat. Sporo miejsca
w swoich pracach poświęcała zbójnictwu karpackiemu, pasterstwu i zjawiskom religijności ludowej. Była poetką,
współautorką książki „Czary góralskie”,
redaktorem wiodącym książki „Kultura
ludowa górali pienińskich”, która ukazała się pod koniec ubiegłego roku. Była autorką wielu publikacji w czasopismach
i pismach regionalnych. Prowadziła
i nadzorowała folklorystyczne zespoły
regionalne w tym „Juzynę” z Zawoi. Była
jurorką Międzynarodowego Festiwalu
Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem,
a dwukrotnie przewodniczącą jego komisji konkursowej.
Była odznaczona Złotym Krzyżem
Zasługi za całokształt działalności, Zasłużony Działacz Kultury. Była laureatką
nagrody im. Oskara Kolberga za zasługi
dla kultury ludowej, nagrody im. Romana Reinfussa za działalność na rzecz
zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce.
Prezes Haduch otrzymał list od naszego członka honorowego Tadeusza
Kiełbasińskiego, który umieszczamy
w „Co słychać?” w formie scanu wraz

Zmarła 25 stycznia 2015 r. w Krakowie.
Została pochowana u stóp Babiej Góry
■
w Zawoi.

z jednym zdjęciem z wnętrza Jego Chyzy. Prosił o opublikowanie, bo pan Tadeusz dopiero niedawno powrócił na
■
przezimowanie do Łodzi.
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Fot.: Tadeusz Kiełbasiński – PTT O/Łódź Karp.

Wnętrze Chyzy

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 opieramy 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%" poinformować, na jaki Oddział przekazujemy 1% podatku, np. "Oddział PTT w ..."
UWAGA!
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Członkowie i sympatycy oddziałów posiadających osobowość prawną mogą przekazywać 1% podatku bezpośrednio do Oddziałów, wpisując 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 Nowym Sączu - 0000343564

Wydawca: Z arząd Główny Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
R edakcja: Szymon Baron, K inga Buras, Barbara Morawska-Nowak
Skład: K atarzyna Śledź
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Wersja elektroniczna „Co słychać?” jest dostępna na stronie: http://www.ptt.org.pl
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