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Dzięki poetom czasów wojny, mogliśmy 
sobie wyobrażać czasy z jakimi musie-
li się oni uporać. I chyba nikt z nas nie 
przypuszczał nawet, że nasze pokolenie, 
że za naszego życia, ten scenariusz będzie 
ponownie odtwarzany. Ta historia dzieje 
się naprawdę blisko naszych granic, doty-
czy ludzi, których znamy, z którymi niejed-
nokrotnie spotykaliśmy się.

Życzę nam wszystkim aby „śpiew ra-
dosny śpiew natchniony” jak najszybciej 
powrócił, aby Chrystus Zmartwychwsta-
ły, którego kolejną pamiątką zwycięstwa 
życia nad śmiercią będziemy rozważać 
i celebrować dał ludziom wiarę, nadzieję 
i miłość.

Szczęśliwych Świąt Wielkanocnych!

Jolanta augustyńska 
Prezes PTT 

krzysztof kamil Baczyński

Nim zamilkną dzwony

Jeszcze dzisiaj biją dzwony
płacz żałosny płacz strwożony
męka Pańska coraz bliżej
oczy Syna coraz wyżej
wypatrują Ojca.

Jeszcze dzisiaj dzwony płaczą
z żalem gorzkim i rozpaczą
wkrótce siądą do wieczerzy
jeden nie zmówi pacierzy
tylko zdradzi.

Jeszcze dzisiaj mówią dzwony
jak zostanie upodlony
Bóg w ciele człowieka
jaka kaźń i śmierć Go czeka
nim duchem powstanie.

 

 

Jutro zamilkną już dzwony
świat zostanie pogrążony
w głuchej ciszy i żałobie
staną warty przy grobie
i wnet zasną.

Znów obudzą ich dzwony
śpiew radosny śpiew natchniony
odkupieniem win śmiertelnych
zatrzaśnięciem wrót piekielnych
powrotem do Ojca.

Nim zamilkną
coraz ciszej biją dzwony
coraz słabiej biją
ludzkie serca.
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Została przedstawiona informacja o wy-
borach nowych władz w poszczególnych 
oddziałach, w niektórych zmiany są wręcz 
kosmetyczna, w innych dość znaczące. 
Prezesami na nową kadencję zostali wy-
brani: w Oddziale Karpackim w Łodzi – 
Stanisław Flakiewicz, w Jaworznie – An-
drzej Ślusarczyk, w Sosnowcu – Tomasz 
Grabolus, w Mielcu – Jerzy Piotr Krakow-
ski, w Nowym Sączu – Zbigniew Smajdor, 
a w Radomiu – Wojciech Jabłoński.

Zebrani mogli również zapoznać się 
z relacjami uczestników reprezentujących 

W sobotę, 9 kwietnia, w siedzibie Towa-
rzystwa przy ulicy Traugutta 4 w Krakowie, 
odbyło się jedno z ostatnich posiedzeń 
Zarządu Głównego XI Kadencji. Podobnie, 
jak to miało miejsce na poprzednich zebra-
niach, oprócz osób zgromadzonych na sali, 
kilka osób uczestniczyło w zebraniu zdalnie.

Tematem wiodącym był, jak i na poprzed-
nim zebraniu, Walny Zjazd Delegatów, 
który ma się odbyć 4-5 czerwca w Zakopa-
nem. Omówiono przygotowania do niego.

W związku z tym, że nie możemy zagwa-
rantować noclegów w jednym miejscu dla 
wszystkich delegatów, prosimy, aby każdy 
oddział samodzielnie zajął się rezerwacją 
noclegów.

Komisja Statutowo-Prawna przedstawiła 
Zarządowi opracowany wniosek dotyczący 
wprowadzenia zmian w Statucie, a zarząd 
wniosek ten przyjął i będzie go rekomen-
dował do przyjęcia podczas obrad Zjazdu 
Delegatów.

Kolejnym ważnym tematem było za-
twierdzenie wzoru odznaki organizacyjnej, 
która będzie dla nas wykonywana z histo-
rycznej matrycy, którą ZG zakupił od spad-
kobierców właściciela. Wiązało się to ze 
zmianą podjętej w 2019 roku uchwały do-
tyczącej znaków PTT.

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie na zorga-
nizowanej w krakowskiej AWF konferencji 
pt. „Społeczne funkcje obszarów chro-
nionych”, a także w spotkaniu z przed-
stawicielami Ministerstwa Turystyki oraz 
Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie 
dotyczącym spraw przewodnickich. Były 
to kolejne konsultacje, które mają na celu 
wypracowanie zmian w ustawach, a od-
nosiły się one do przygotowywanej, no-
wej ustawy dotyczącej świadczenia usług 
hotelarskich oraz usług pilotów wycieczek 
i przewodników turystycznych. ■

 █ INFORMACJE ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Jolanta augustyńska (o/nowy sącz)

XII posiedzenie ZG PTT XI kadencji

Uczestnicy hybrydowego posiedzenia ZG PTT

W dniu 21 marca 2022 roku w Muzeum 
Lotnictwa w Krakowie odbyła się uroczy-
sta Galla poświęcona obchodom Między-
narodowego Dnia Przewodnika w Mało-
polsce. W obchodach udział wzięli m. in. 
Członek Zarządu Województwa Małopol-
skiego Iwona Gibas, prezes Małopolskiej 
Organizacji Turystycznej Grzegorz Bie-
droń, radny województwa, przewodni-
czący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, 
Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa 
Małopolskiego Rafał Kosowski, prezes 
PTTK Jerzy Kapłon oraz wielu przewodni-
ków z regionu, w tym liczna grupa prze-
wodników górskich.

Obchody te już na stałe wpisały się w ka-
lendarz małopolskich imprez i są okazją 
do promocji ruchu przewodnickiego, 
a także do zwrócenia uwagi na wyjątkową 
rolę przewodników turystycznych w kre-

Józef HaducH (o/cHrzanów)

Remigiusz Lichota wśród wyróżnionych przewodników

Remigiusz Lichota z otrzymanym dyplomem
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Remigiusz Lichota – przewodnik górski, 
członek Polskiego Towarzystwa Tatrzań-
skiego i prezes Oddziału PTT w Chrza-
nowie. Przewodnik Remigiusz Lichota 
uhonorowany został wraz z dziewięcio-
ma innymi przewodnikami Dyplomem 
Marszałka Małopolski za wkład w rozwój 
i promocję turystyki w Małopolsce. Gra-
tulacje! ■

owaniu wizerunku Krakowa i Małopolski. 
Ponadto, podczas wydarzenia wręczane 
są Dyplomy Marszałka Województwa 
Małopolskiego za wkład w rozwój i pro-
mocję turystyki w Małopolsce.

Uroczystość ta, to jest też okazja 
do uhonorowania osób, które w spo-
sób szczególny przyczyniają się do roz-
woju turystyki w regionie. To właśnie 

przewodnik turystyczny jest tym, który 
oprowadza zwiedzających po muzeach 
i obiektach historycznych, jak i przewo-
dzi turystów na szlakach górskich, opie-
kuje się nimi podczas wyjazdów, czy też 
planuje ich wolny czas w trakcie week-
endowego zwiedzania miasta. Wszyst-
kie te osoby łączy pasja, zaangażowanie 
i troska o człowieka. Jednym z nich jest 

W dniu 11 marca 2022 r. w Kozach odby-
ło się walne zebranie członków Koła PTT. 
W zebraniu wzięło udział 7 członków 
koła oraz prezes oddziału Szymon Baron, 
któremu serdecznie dziękujemy za przy-
bycie. Podczas zebrania został powołany 
nowy zarząd w składzie: Tomasz Wę-
grzyn (prezes), Dariusz Marek (skarbnik), 
Anna Stawiarz (sekretarz) oraz Łukasz 
Król i Paweł Stawiarz (członkowie). Do-
datkowo, poza zarządem, powierzono 
obsługę „social mediów” Małgorzacie 
Siry.

Nowemu zarządowi życzymy samych 
sukcesów i wytrwałości w osiągnięciu 
swojego planu na ten rok. Do dzieła! ■

 █ Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW
anna stawiarz (k/kozy)

Nowe władze Koła PTT w Kozach

Sądu Koleżeńskiego weszli: Elżbieta Ja-
rzynka, Zygmunt Chmielewski i Zygmunt 
Haręza. ■

24 marca odbyło się w Jaworznie Wal-
ne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wy-
borcze. Zwykle na walne zbieraliśmy się 
w sali obrad Urzędu Miasta; tym razem 
jednak ze względu na przepisy covidowe 
obowiązujące w urzędzie, spotkaliśmy się 
w budynku Muzeum Miasta Jaworzna.

Zarząd ustępującej, VII kadencji złożył 
sprawozdanie za 3 lata swojej działalności 
i uzyskał absolutorium.

Wybrane zostały władze na VIII ka-
dencję. Prezesem został Andrzej Ślusar-
czyk – osoba doświadczona, pełniąca 
to stanowisko w jaworznickich władzach 
VI kadencji. Stanowisko wiceprezesa 
objął dotychczasowy prezes Sebastian 
Łasaj. Skład Zarządu dopełniają: Artur 
Jarzynka (skarbnik), Elżbieta Stępień (se-
kretarz), Krzysztof Siarka i Jarosław No-
wak (członkowie).

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano: 
Urszulę Chwastek, Aleksandrę Koman-
derę i Jana Rybaka, natomiast w skład 

seBastian ŁasaJ (o/Jaworzno)

Nowe władze Oddziału PTT w Jaworznie

Uczestnicy walnego zgromadzenia Oddziału PTT w Jaworznie

Nowo wybrany Zarząd Koła PTT w Kozach
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Następnie przystąpiono do wyborów 
nowych władz Oddziału. Prezesem Od-
działu został Wojciech Jabłoński, wice-
prezesami: Janusz Barszcz i Artur Traczyk, 
sekretarzem – Dorota Kubat, a skarbni-
kiem – Henryk Goździewski. Do Komisji 
Rewizyjnej wybrano Krzysztofa Zdrala 
(przewodniczący), Jana Fudalę i Marka 

26 marca 2022 r. w radomskiej Resursie 
Obywatelskiej odbyło się Walne Zgroma-
dzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Człon-
ków Oddziału PTT im. dra Tytusa Chału-
bińskiego w Radomiu.

Zgromadzenie otworzył ustępujący 
Prezes Zarządu Oddziału Krzysztof Zdral 
witając przybyłych członków Oddziału 
i zaproszonych gości. Wybrano przewod-
niczącego Zebrania, który został Tomasz 
Kwiatkowski. Pod przewodnictwem do-
świadczonego kolegi, obrady przebie-
gały sprawnie i zgodnie z regulaminem. 
Zgodnie z procedurami dokonano wy-
boru odpowiednich Komisji, wysłucha-
no sprawozdań ustępującego Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 
Podczas Zgromadzenia Członków PTT O/
Radom dokonano podsumowania dzia-
łalności Oddziału w latach 2019 – 2022 
i udzielono absolutorium ustępującemu 
Zarządowi.

Stacherę, a do Sądu Koleżeńskiego To-
masza Kwiatkowskiego (przewodniczą-
cy), Annę Kowalską, Magdalenę Pińkow-
ską-Surmę i Annę Zdral. Nowy Zarząd 
zadeklarował kontynuację rozpoczętych 
imprez oraz zaproponował rozszerzenie 
i urozmaicenie oferty rajdowej i wyciecz-
kowej. ■

Janusz Barszcz (o/radom)

Nowe władze radomskiego Oddziału PTT

zBigniew smaJdor (o/nowy sącz)

Nowe władze w nowosądeckim „Beskidzie”

w Walnym Zgromadzeniu do 31 marca 
2022 roku. Miał to być czas na przemy-
ślenia i poszukiwanie rozwiązania tej dość 
niespodziewanej patowej sytuacji. Prze-
cież nikt nie dopuszczał myśli o możliwości 
rozwiązania oddziału z takimi tradycjami. 
Nie można było tego zrobić Prezesowi Ho-
norowemu Maciejowi Zarembie.

Tak długa przerwa wypełniona rozmo-
wami i przekonywaniami przyniosła roz-
wiązanie. Prezes się znalazł, a został nim 
Zbigniew Smajdor. Gdyby nie jeden głos 
sprzeciwu żony, wybór byłby jednogłośny. 
W dalszej kolejności dokonano wyboru 
Zarządu oddziału, w skład którego weszli: 
Władysław Łoboz (wiceprezes), Piotr Au-
gustyński (wiceprezes), Beata Lorek (se-

Takich emocji i dramaturgii w nowosądec-
kim PTT nie było dawno. Po raz pierwszy 
w historii oddziału Walne Zgromadzenie 
trwało trzy tygodnie. Rozpoczęło się 10 
marca, a zakończyło 31 marca 2022 roku. 
Powodem takiego przedłużenia był impas 
przy punkcie porządku obrad dotyczącym 
wyboru prezesa. Zanim jednak do tego 
doszło, debatowano nad zatwierdzeniem 
sprawozdania finansowego i udzieleniem 
absolutorium ustępującemu zarządowi. 
Debatowano, to raczej nieodpowiednie 
słowo, ponieważ zarówno uchwała o za-
twierdzeniu sprawozdania, jak i udzieleniu 
absolutorium zostały podjęte jednogło-
śnie. Ale jak się miało taką skarbnik jak 
Kasia Hejmej, czy taką prezes jak Jola Au-
gustyńska, to czy mogło być inaczej?

Na prezesa oddziału zgłoszono sześć 
osób, ale żadna z nich nie wyraziła zgody 
na kandydowanie. Przewodniczący Zgro-
madzenia ogłosił kilkuminutową przerwę 
na kuluarowe rozmowy, które jednak nie 
przyniosły zamierzonego efektu, Po prze-
rwie ponowiona została prośba o zgłasza-
nie kandydatur lub zgłaszanie się samych 
zainteresowanych. Zgłoszeń dalej nie było, 
więc przewodniczący Zgromadzenia wo-
bec zaistniałego impasu w dalszym proce-
dowaniu porządku obrad ogłosił przerwę 

kretarz), Ryszard Groń (skarbnik), Krzysztof 
Jankowski, Piotr Połomski, Dariusz Tambor 
i Aleksander Groński. Komisję Rewizyjną 
tworzą: Lucyna Migacz (przewodniczą-
ca), Jacek Bereziński (zastępca), Katarzyna 
Hejmej (sekretarz), Alicja Sadłoń i Barba-
ra Michalik, a Sąd Koleżeński: Jan Liber 
(przewodniczący), Paweł Myślik (zastępca), 
Jolanta Augustyńska (sekretarz), Iwona Ko-
walczyk-Tudaj i Andrzej Połomski.

Delegatami na Zjazd PTT zostali: Jolan-
ta Augustyńska, Katarzyna Hejmej, Paweł 
Myślik, Jakub Bryniarski, Mateusz Skupień, 
Zbigniew Smajdor, Władysław Łoboz, Da-
riusz Tambor, Ryszard Groń, Beata Lorek, 
Piotr Augustyński, Aleksander Groński 
i Ryszard Malesza. ■

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Członków Oddział PTT w Radomiu

Nowo wybrany Zarząd Oddziału PTT ‚Beskid’ w Nowym Sączu
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2022 r. Delegatami z Oddziału „Carpatia” 
w Mielcu zostali Elżbieta Krakowska, Bar-
bara Juszczak, Jerzy Krakowski, Krzysztof 
Strzelecki i Michał Mokrzycki.

Głównym zadaniem nowego Zarządu 
będzie zaktywizowanie członków i powrót 
do aktywności i poziomu działania z przed 
pandemii. Mamy nadzieję na koniec roz-
poczętej właśnie kadencji będzie można 
cieszyć się z realizacji tego zadania. ■

31 marca 2022 roku w budynku mielec-
kiej „Sokolni” odbyło się Walne Zebra-
nie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału 
PTT „MKG Carpatia” w Mielcu. Zebranie 
to kończyło jedną z najtrudniejszych ka-
dencji w historii Oddziału, co było spowo-
dowane problemami w prowadzeniu nor-
malnej statutowej działalności ze względu 
na utrudnienia i obostrzenia przepisów 
związanych z pandemią COVID-19.

Pomimo tych trudności, zgromadzeni 
członkowie (trzydzieści dwie osoby na sto 
trzy uprawnione do głosowania) docenili 
wysiłek ustępującego Zarządu i udzielili 
mu absolutorium.

Najważniejszym punktem zebrania były 
wybory władz. Na prezesa ponownie 
wybrano Jerzego Piotra Krakowskiego, 
a funkcję wiceprezesa po raz pierwszy po-
wierzono Arturowi Piwonawskiemu. Nie 
zmieniły się osoby, które pełnią funkcję 
sekretarza i skarbnika, są nimi odpowied-
nio Bożena Mazur i Anna Duszkiewicz. 
Siedmioosobowy Zarząd Oddziału uzupeł-
niają członkowie w osobach Iwony Nako-
necznej-Świątek, Małgorzaty Świerk-Ożóg 
i Michała Mokrzyckiego.

Nic nie zmieniło się w Komisji Rewizyjnej 
i ponownie w jej skład weszli Premysław 
Giza (przewodniczący), Andrzej Skrzypek 
i Damian Działo. Wybrano też nowy Sąd 
Koleżeński, który pracował będzie przez 
najbliższe trzy lata w ekipie złożonej z To-
masza Mrozika (przewodniczący), Barbary 
Juszczak i Krystyna Mokrzyckiej.

Przy okazji Walnego Zebrania wybra-
no także delegatów na Zjazd Delegatów 
PTT w Zakopanem w dniach 4-5 czerwca 

Jerzy Piotr krakowski (o/mielec)

Nowe władze Oddziału PTT „MKG Carpatia” w Mielcu

Koleżeński tworzą: Sylwester Dąbrowski, 
Urszula Mużykowska i Jacek Sztyler.

Delegatami Oddziału na Zjazd Delega-
tów PTT wybrano: Tomasza Grabolusa, 
Zbigniewa Jaskiernię i Zbigniewa Zawiłę, 
z kolei ich zastępcami będą: Sylwester Dą-
browski, Zbigniew Ujma i Paweł Kosmala.

Po wyczerpaniu porządku obrad Walne 
Zgromadzenie zostało zakończone. ■

Walne Zgromadzenie Oddziału PTT im. 
Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu 
odbyło się 6 kwietnia 2022 r. w Restauracji 
„Mood Food & Bar” w Sosnowcu przy ul. 
Warszawskiej 5a.

Zgromadzenie otworzył Prezes Oddzia-
łu Tomasz Grabolus, a na prowadzenie 
zgromadzenia i protokolanta wybrano 
Zbigniewa Jaskiernię. Komisja Mandato-
wa w składzie: Krzysztof Czesak i Urszula 
Mużykowska stwierdziła, że Zgromadzenie 
jest prawomocne.

Sprawozdanie z działalności Oddziału 
od miesiąca było udostępnione na stronie 
internetowej Oddziału. Do 20 marca 2022 r. 
oczekiwano uwag, ale takich nie było. Zbi-
gniew Zawiła w imieniu Komisji Rewizyjnej 
przedstawił Sprawozdanie Komisji Rewizyj-
nej, a Sylwester Dąbrowski zaprezentował 
sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego. W dys-
kusji nad sprawozdaniami głos zabrali To-
masz Grabolus i Jacek Sztyler. Wszystkie 
sprawozdania zostały przyjęte, a walne 
zgromadzenie udzieliło absolutorium ustę-
pującemu Zarządowi. Następnie wręczono 

nagrody książkowe dla najbardziej zasłużo-
nych członków Oddziału.

W wyniku wyborów prezesem został wy-
brany Tomasz Grabolus, a w skład Zarządu 
Oddziału weszli: Zbigniew Jaskiernia, Bo-
żena Wardyń, Agnieszka Matuszak, Paweł 
Kosmala i Wojciech Iwański. Do Komisji 
Rewizyjnej zostali wybrani: Zbigniew Zawi-
ła, Anna Dąbrowska i Zbigniew Ujma, a Sąd 

zBigniew Jaskiernia (o/sosnowiec)

Nowe władze Oddziału PTT w Sosnowcu

Nowo wybrany zarząd Oddziału PTT ‚MKG Carpatia’ w Mielcu

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Członków Oddział PTT w Sosnowcu
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dzie Julia Hebda i Julia Rychłowska z SKK 
PTT przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chrza-
nowie. Drugie miejsce zdobyła drużyna 
„LEŚNE KONIE” w składzie Zofia Trębacz 
i Amelia Sygnat z SKK PTT przy Szkole Pod-
stawowej nr 8 w Trzebini. Na trzecim miej-
scu uplasowała się drużyna „UWUVUŚNE 
KEBABY” w składzie Patrycja Duman i Mar-
ta Stokłosa z SKK PTT przy Szkole Podsta-
wowej nr 8 w Trzebini.

W kategorii indywidualnej szkół pod-
stawowych kl. VI-VIII pierwsze miejsce 
zdobyła drużyna „KAMIENIOS” w składzie 
Marcin Adamski i Adam Koza z SKK PTT 

XVI Powiatowy Rajd został zorganizowa-
ny 22 marca 2022 roku w rejonie Lipowca 
w Babicach. Założeniem organizatorów 
imprezy była promocja aktywnego i zdro-
wego trybu życia, a także poznanie technik 
orientacji w terenie z kompasem i mapą. 
Patronat honorowy nad Rajdem objął Pan 
Andrzej Uryga – Starosta chrzanowski, Pan 
Radosław Warzecha – Wójt Gminy Babice, 
Nadleśnictwo Chrzanów oraz Pani Jolanta 
Augustyńska – Prezes Zarządu Główne-
go Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. 
Organizatorami Rajdu było Polskie Towa-
rzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzano-
wie wraz z Klubem Sportowym Kościelec 
Chrzanów.

Do Rajdu zgłosiło się 696 uczestników 
z 16 SKK PTT. Od godziny 8:30 miała miej-
sce rejestracja uczestników Rajdu na tere-
nie Szkoły Podstawowej w Babicach. O go-
dzinie 9:35 uczestników imprezy oraz ich 
szkolnych opiekunów przywitał Prezes PTT 
Oddziału w Chrzanowie – Remigiusz Licho-
ta, który poinformował obecnych o za-
sadach obowiązujących na trasie Rajdu. 
Po odprawie technicznej wszystkie druży-
ny przeszły na miejsce startu i o godzinie 
10:20 wyposażone w mapy i kompasy wy-
startowały na trasę Rajdu. Uczniowie mieli 
za zadanie w ciągu maksymalnie półtorej 
godziny odnaleźć dwadzieścia punktów 

kontrolnych, w których usytuowane były 
perforatory do potwierdzania na kartach. 
Dokładna lokalizacja punktów zaznaczo-
na była na mapie do biegu na orientację 
wykonanej w skali 1:10 000 z cięciem 
warstwicowym co 5 m. Każdy zespół sam 
ustalał kolejność potwierdzania punktów 
w terenie. Po ukończeniu Rajdu wszyscy 
uczestnicy zgromadzili się na terenie Szko-
ły Podstawowej w Babicach, gdzie odbyło 
się oficjalne zakończenie imprezy.

W kategorii indywidualnej szkół podsta-
wowych kl. I-V pierwsze miejsce zdobyła 
drużyna „ZIELONE KONICZYNKI” w skła-

remigiusz licHota (o/cHrzanów)

XVI Powiatowy Rajd na Orientację Szkolnych Kół PTT

Na starcie rajdu

Wręczenie nagród 
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W dniach 26-27 marca 2022 r. odbył się 
kurs dla kandydatów na znakarzy szlaków 
turystycznych. Organizatorem szkolenia 
był Oddział Polskiego Towarzystwa Ta-
trzańskiego w Chrzanowie, a przeprowa-
dzili je Jerzy Piotr Krakowski (przewodni-
czący komisji ds. szlaków przy ZG PTT, O/
Mielec) i Szymon Baron (O/Bielsko-Biała).

W kursie wzięło udział 12 uczestników, 
w tym jedenastu z Oddziału PTT w Chrza-
nowie i jeden z Oddziału PTT w Bielsku-
-Białej. W pierwszy dzień odbyła się część 
teoretyczna, zakończona egzaminem, 
z kolei drugi poświęcony był na część prak-
tyczną, w terenie.

Uczestnicy kursu wykazali się zaangażo-
waniem i chęcią nauki. Wszystkim gratu-
lujemy ukończenia kursu oraz pomyślnie 
zdanego egzaminu. ■

Justyna koPańczyk (o/cHrzanów)

Kurs znakarski w Chrzanowie

Chrzanowskiej „Przełom”, Chrzanowskiej 
Telewizji Lokalnej oraz Informatorowi 
„Kulturalny Chrzanów”.

Dziękujemy także Bogdanowi Żółtemu 
– dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ba-
bicach za udostępnienie nam terenu i po-
mieszczeń placówki, z których uczestnicy 
Rajdu mogli korzystać.

Szkolne Koła PTT zgłoszone do XVI 
Powiatowego Rajdu na Orientację:

1. SKK PTT przy ZS w Babicach
2. SKK PTT „RAKI” przy SP 

nr 1 z OI w Chrzanowie
3. SKK PTT przy SP nr 3 w Chrzanowie
4. SKK PTT przy SP nr 8 

z OI w Chrzanowie
5. SKK PTT przy I LO w Chrzanowie
6. SKK PTT przy II LO w Chrzanowie
7. SKK PTT przy ZST Fa-

blok w Chrzanowie
8. SKK PTT „Bestkidziaki” przy 

SP w Jankowicach
9. SKK PTT „Halniaki” przy 

SP nr 2 w Kozach
10. SKK PTT „Włóczykije” przy 

SP nr 3 w Libiążu
11. SKK PTT przy SP nr 4 w Libiążu
12. SKK PTT przy ZS w Libiążu
13. SKK PTT „Górskie Luszaki” 

przy SP w Luszowicach
14. SKK PTT przy SP nr 4 w Trzebini
15. SKK PTT przy SP nr 8 w Trzebini
16. SKK PTT przy ZSECh w Trzebini 
■

„Halniaki” przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Kozach. Drugie miejsce zdobyła drużyna 
„AMEBY” w składzie Grzegorz Sroka i Ma-
teusz Gomoliszewski z SKK PTT przy Szkole 
Podstawowej nr 8 w Trzebini. Na trzecim 
miejscu uplasowała się drużyna „ZYGZAK 
I ZŁOMEK” w składzie Kordian Mathea 
i Antoni Chodlewski z SKK PTT przy Szkole 
Podstawowej nr 8 w Chrzanowie.

W kategorii drużynowej szkół podsta-
wowych kl. I-V pierwsze miejsce zdoby-
ło: SKK PTT przy Szkole Podstawowej nr 
8 w Trzebini, drugie miejsce przypadło 
SKK PTT przy Szkole Podstawowej w Ba-
bicach, a na trzecim miejscu uplasowało 
się SKK PTT przy Szkole Podstawowej nr 
4 w Libiążu.

W kategorii drużynowej szkół podstawo-
wych kl. VI-VIII pierwsze miejsce zdobyło: 
SKK PTT „Halniaki” przy Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Kozach, drugie miejsce przy-
padło SKK PTT przy Szkole Podstawowej 
w Babicach, trzecie miejsce SKK PTT przy 
Szkole Podstawowej nr 8 w Chrzanowie.

W kategorii indywidualnej szkół po-
nadpodstawowych pierwsze miejsce 
zdobyły: „PALETA WYOBRAŹNI” z SKK 
PTT przy Zespole Szkół Technicznych FA-
BLOK w Chrzanowie – Aleksandra Jakó-
bik i Miłosz Dudka, drudzy na mecie byli 
„GESZEFCIARZE” z SKK PTT przy Zespole 
Szkół Technicznych FABLOK w Chrzanowie 
– Dawid Dudek i Filip Urbańczyk. Trzecie 
miejsce przypadło drużynie „ŚWISTAKI” 
z SKK PTT przy ZSECh w Trzebini w składzie 
Julita Grochal i Filip Ziajka.

W kategorii drużynowej szkół ponad-
podstawowych pierwsze miejsce zdobyło 
SKK PTT przy Zespole Szkół Technicznych 
FABLOK w Chrzanowie, drugie miejsce 
zdobyło SKK PTT przy ZSECh w Trzebi-
ni, a trzecie miejsce SKK PTT PRZY 1 LO 
w Chrzanowie.

Puchary, medale, dyplomy oraz nagro-
dy rzeczowe wręczali przedstawiciele 
patronów honorowych i organizatorów: 
Andrzej Uryga – Starosta chrzanowski, 
Radosław Warzecha – Wójt Gminy Babice, 
Józef Haduch – wiceprezes Zarządu Głów-
nego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskie-
go i Remigiusz Lichota – Prezes Oddziału 
PTT w Chrzanowie. Kolejną z nagród był 
puchar prezesa ZG PTT, który wręczył Pan 
Józef Haduch SKK PTT przy Szkole Podsta-
wowej nr 4 w Libiążu za wystawienie 148 
uczestników do Rajdu. Następnie odbyło 
się dodatkowe losowanie 15 piłek do gry 
wśród wszystkich uczestników Rajdu

Na zakończenie imprezy Prezes Oddzia-
łu PTT w Chrzanowie Remigiusz Lichota 
podziękował wszystkim uczestnikom, 
a następnie zaprosił do wspólnego zdjęcia 
pamiątkowego i do wzięcia udziału w ko-
lejnych imprezach Szkolnych Kół PTT.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Raj-
du oraz ich opiekunom, sponsorom impre-
zy i współorganizatorom jak również pa-
tronom honorowym: Staroście Andrzejowi 
Urydze, Radosławowi Warzesze – Wójtowi 
Gminy Babice, Nadleśnictwu Chrzanów, 
Prezes ZG PTT Jolancie Augustyńskiej oraz 
patronom medialnym: Tygodnikowi Ziemi 

Pamiątkowe zdjęcia na zakończenie szkolenia znakarskiego
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Na Małym Rachowcu – długi przystanek. 
W karczmie „Swojskie klimaty” już czeka 
ogień buzujący w kominku i naszych dwo-
je towarzyszy, którzy podeszli na Racho-
wiec ścieżką dydaktyczną przez rezerwat 
Butorza. Przy jadle i napitku płyną opo-
wieści o Polskim Towarzystwie Tatrzań-
skim, góralskie przyśpiewki i wreszcie 
pełna tęsknoty pieśń o zielonej Ukrainie 
„Hej sokoły”.

Po ponad godzinnym odpoczynku, po-
czątkowo w nieco już trudniejszych wa-
runkach atmosferycznych schodzimy 
nieznakowaną ścieżką do Kiczory Ga-
jówki, domykając 30 – letnią pętlę czasu 
od pierwszej wycieczki PTT Oświęcim. Ze 
względu na pogodę pozostał niedosyt roz-
ległych pejzaży, więc pewnie za jakiś czas 
jeszcze tu wrócimy. ■

30 lat temu zaczęła się historia Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego w Oświęcimiu. 
Pierwszą górską aktywnością powołanego 
w marcu 1992 r. Oddziału był trzydniowy 
rekonesans w Beskidzie Żywieckim. W dru-
gim dniu pobytu zorganizowano wycieczkę 
ze Zwardonia przez Rachowiec.

Niskie chmury zawisły nad ziemią. W peł-
ni rozkwitłe wierzbowe bazie okryły się 
śnieżną kołderką. 30 lat temu o tej samej 
porze też nie było ładnej pogody.

 – Chyba byłam na tej wycieczce – rzu-
ciła nieśmiało Ania ze świadomością, 
że od tamtej pory minęło sporo lat. Roz-
mawiamy o Cześku Klimczyku, założycielu 
oświęcimskiego Oddziału PTT, przypo-
minamy sobie różne górskie przygody 
z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. 
Wiele się zmieniło od tamtej pory…

Pamięć o pierwszej, górskiej włóczędze 
pod egidą PTT Oświęcim przywiodła 2 
kwietnia 2022 r. naszą dziesięcioosobową 
grupę do Nieledwi. Na początku kwietnia 
1992 r. miejscowość ta stanowiła bazę 
wypadową oświęcimskiej gromadki tu-
rystycznych zapaleńców. Po trzydziestu 
latach postanowiliśmy pójść tropem owej 
gromadki. Niemal całą trasę wycieczki 
brniemy w dziewiczym puchu, który pokrył 
świeżą kilkunastocentymetrową warstwą 
beskidzkie połacie okolic Rajczy i Milówki.

Z Nieledwi zaczynamy bez szlaku, podcho-
dząc zachodnim stokiem Zabawy, najpierw 
przez łąki i zagajniki, a potem stromo przez 
las. Nie spieszymy się, bo muszą nas dogo-
nić kierowcy rozwożący nasze samochody. 
Na szczycie Zabawy, przy delikatnych plą-
sach pobrzmiewa przyśpiewka w naszym 
wykonaniu „W murowanej piwnicy tańco-
wali zbójnicy”. Nie bez powodu. To miejsce 
w dawnych czasach było świadkiem zabaw 
okolicznych zbójników. Po śniegowych 
igraszkach schodzimy na spowitą mgłą 
polanę pod szczytem. Czego my tu nie wi-
dzimy? – zastanawiamy się, pochłaniając 
przysmaki przyniesione w plecaku.

Od Zabawy wkraczamy na Zbójnicką Ścież-
kę Trzech Harnasi, wytyczoną staraniem 
lokalnego Stowarzyszenia Sólkiczora.pl, 
a biegnącą od Rajczy do Trójstyku na Śląsku 
Cieszyńskim. Nie szukamy na niej jednak 
zbójnickich skarbów zakopanych w beskidz-
kich lasach, albowiem wokół otaczają nas 
skarby natury: otulone śnieżno – lodowym 
płaszczem świerki, ubrane w lodowe igiełki 
konary drzew i puszysty śnieg pod nogami.

Trawersujemy stoki Małej Zabawy, przy-
stajemy na chwilę we mgle, zatrzymani 
przez zbójnika Ondraszka, o którym opo-
wiada tablica informacyjna, a następnie 
schodzimy poniżej chmur do Sól-Kiczory. 
W dolinie ścieżka prowadzi nas najpierw 
wzdłuż torów, a następnie zaczyna wspi-
nać się w stronę Rachowca. Zanim ruszy-
my pod górę, uzupełniamy kalorie.

W zimowym lesie udaje nam się dostrzec 
stadko jeleniowatych z młodymi. Czas 
biegnie wśród rozmów, czasami w poszu-
kiwaniu właściwej drogi, skrytej pod śnie-
giem. Docieramy do platformy widokowej 
na Rachowcu. Rozległa panorama ginie 
we mgle. Wszędzie biało, po prostu Biała 
Góra. Tu już widać ślady innych turystów. 
Wydeptanym szlakiem schodzimy na Mały 
Rachowiec wspominając, jak doskonalili-
śmy tutaj swoje umiejętności narciarskie.

maŁgorzata dindorf (k/oświęcim)

Śladami pierwszej wycieczki na Wielką Zabawę i Rachowiec

Czesław Klimczyk prowadzi uczestników pierwszej wycieczki 
Oddziału PTT w Oświęcimie, kwiecień 1992 r. 

Uczestnicy jubileuszowej wycieczki na Małym Rachowcu
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roBert sŁonka (o/Bielsko-BiaŁa)

Pięć wycieczek w pięć dni

m n.p.m.), która rozdziela Beskid Żywiecki 
od Beskidu Makowskiego. Jemy kanapki, 
pijemy wodę, a potem robimy pamiątko-
we zdjęcia.

Finał naszych górskich wędrówek miał 
miejsce w Suchej Beskidzkiej w piątek, 
24 marca 2022 roku. Z parku zamkowego 
wędrowaliśmy na górę Jasień. Na szczyt 
prowadzi ścieżka przyrodnicza, a tablice 
informacyjne przybliżają przyrodę Beski-
du Makowskiego. Ścieżka przyrodnicza 
oznaczona jest biało-niebieskimi znakami, 
lecz warto być czujnym, gdyż jej przebieg 
nie zawsze jest oczywisty. Nasza grupka 
odpoczęła przy jednej z tablic informacyj-
nych i tam zrobiliśmy wspólne zdjęcie z ba-
nerem. Następnie podeszliśmy na szczyt 
do Kaplicy Konfederatów Barskich na Gó-
rze Jasień.

Gratuluję wszystkim uczestnikom gór-
skich wycieczek i dziękuję wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się do realizacji 
projektu „Pięć wycieczek górskich w pięć 
dni”. ■

Klub Górski PTT „Razem przez świat” przy 
Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Pewli Wielkiej z przytupem rozpoczął 
sezon górski 2022 r. Naszym celem w tym 
roku jest zdobycie Górskiej Odznaki Tu-
rystycznej PTT w stopniu złotym, a przed 
nami jeszcze 10 wycieczek górskich, aby 
wykonać plan.

Jest to szczególny czas, bowiem mamy 
szansę już wkrótce podsumować nasze 
górskie wędrówki i cieszyć się ze zdobycia 
górskiego trofeum. W przedostatnim tygo-
dniu marca postanowiliśmy wykorzystać 
dobre warunki pogodowe i powędrować 
beskidzkimi szlakami, na których nie za-
legała już pokrywa śnieżna. Nie zakładali-
śmy, że uda nam się zdobywać górskie cele 
każdego dnia (od poniedziałku do piątku), 
lecz okazało się, że nasza kondycja po zimie 
jest całkiem dobra, a pozytywna energia 
jaka wyzwala się na szlaku spowodowała, 
że chętnie ruszaliśmy na wędrówkę w każ-
dy kolejny dzień tygodnia od 21 do 25 mar-
ca 2022 r., realizując projekt „Pięć górskich 
wycieczek w pięć dni”.

Na pierwszą wycieczkę wyruszyliśmy 
w poniedziałek z przystanku autobusowe-
go pomiędzy Jeleśnią a Krzyżową, następ-
nie szliśmy między domami, by w końcu 
trzymając się wyraźnej ścieżki dotrzeć 
do rozległych polan pod górą Krzyżową. 
Krzyżowa (725 m n.p.m.) to góra w Be-
skidzie Żywieckim, na którą nie prowadzi 
znakowany szlak, więc należy korzystać 
z dokładnych map tej grupy górskiej lub 
kierować się wskazówkami nawigacji GPS. 
Na Polanie po Krzyżową zrobiliśmy odpo-
czynek i pierwsze w tym roku pamiątkowe 
zdjęcia z banerem naszego Klubu Górskie-
go PTT „Razem przez świat”.

Następnego dnia pojechaliśmy do wsi 
Krzyżówki, a naszym celem był szczyt o na-
zwie Wierch Jabłonki. Początkowo asfalto-
wą drogą powoli nabieraliśmy wysokości, 
by po około 15 minutach wejść na łagod-
niejszą ścieżkę wśród drzew. Widoki ze 
ścieżki są naprawdę piękne, a w panora-
mie dominuje masyw Pilska. Odpoczynek 
zrobiliśmy w wiacie turystycznej w pobliżu 
szczytu Wierch Jabłonki (706 m n.p.m.), 
który leży na terenie Beskidu Żywieckiego 
(Pasmo Jaworzyny) pomiędzy wsiami Krzy-
żowa i Przyborów.

Na kolejną wycieczkę wybraliśmy się 
znowu w bliski nam Beskid Żywiecki, a tym 
razem wędrowaliśmy z Korbielowa na górę 
Furmaniec. Z parkingu w Górnym Korbie-

lowie skierowaliśmy się zgodnie z zazna-
czonym na mapach, ale nie istniejącym 
w terenie, czarnym szlakiem. Obecnie 
w tym rejonie wykonano wygodną ścieżkę 
rowerową i to niej należy się trzymać. Na-
szym pierwszym wyzwaniem było poko-
nanie strumienia – wszyscy daliśmy radę. 
Nasz szlak stawał się coraz bardziej wido-
kowy, co chwilę przystawaliśmy i robiliśmy 
pamiątkowe zdjęcia. Odpoczęliśmy w wia-
cie turystycznej w pobliżu wierzchołku 
Furmańca (676 m n.p.m.) zwanego także 
Grzegorowcem. Z tego miejsca widzieli-
śmy nie tylko Wierch Jabłonki, gdzie wę-
drowaliśmy poprzedniego dnia, ale także 
Królową Beskidów – Babią Górę.

Czwartego dnia nie zwolniliśmy – pogo-
da i dobra energia dopisują, wiec znów 
idziemy w góry! Tym razem z Przyborowa 
idziemy na Przełęcz Głuchaczki. Wyjeż-
dżamy naszym busem w pobliże Kapliczki 
na Głuchaczkach i kierujemy się w stronę 
celu naszej wycieczki. Odpoczynek robi-
my w pobliżu Przełęczy Głuchaczki (830 

Pamiątkowe zdjęcie całej grupy na dziedzińcu Zamku w Suchej Beskidzkiej
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Wycieczka PTT Oddziału Chrzanów 
do Gilowic i Rychwałdu na uroczystości 
Niedzieli Palmowej zakończyła się przej-
ściem trasy górskiej, częściowo w warun-
kach kończącej się zimy w Beskidzie Ma-
łym. Trasa wycieczki pieszej prowadziła 
z Kocierzy Górnej przez Łysinę i Wielki 
Gibasów Groń do Przełęczy Przydawki. 
Odbyła się przy zmiennej wiosenno-let-
niej pogodzie, częściowo słonecznej, ale 
przy opadach śniegu i niewielkiej zamieci 
śnieżnej. ■

W Niedzielę Palmową Kościół święci 
triumfalny wjazd Jezusa Chrystusa do Je-
rozolimy, dokąd przybył wraz z uczniami 
na święto Paschy i – jak podaje Pismo 
Święte – witany był przez wielkie tłumy 
ludzi wołających Hosanna Synowi Dawido-
wemu, błogosławiony, który idzie w Imię 
Pańskie dla naszego zbawienia i rzucają-
cych na drogę, którą jechał na osiołku, ga-
łązki oliwne i palmowe.

Najważniejszą uroczystością kościelną 
Niedzieli Palmowej są procesje z palmami. 
Już w IV wieku, procesje te, jako pierwsi 
obchodzili chrześcijanie jerozolimscy, ale 
w okresie późniejszym i w kolejnych wie-
kach, przyjęły się one w całym Kościele 
zachodniej Europy. Obrzęd święcenia ga-
łązek zielonych, czyli palm wielkanocnych, 
wprowadzono do liturgii Niedzieli Palmo-
wej już w XI wieku.

W całej Polsce, w Niedzielę Palmową, 
we wszystkich kościołach, na każdym na-
bożeństwie święci się palmy. Zaś po su-
mie lub w jej czasie odbywają się procesje 
z palmami.

Gilowice to niewielka, schludna i zadba-
na wieś gminna w powiecie żywieckim nad 
rzeką Łękawką w Beskidzie Małym. Jedna 
z najstarszych na Żywiecczyźnie, powsta-
ła w XII wieku w ramach klucza ślemień-
skiego, do 1945 roku należąca do rodziny 
Tarnawskich. W centrum wioski istnieje 

drewniany kościół pochodzący z XVI wie-
ku, drugi najstarszy na Żywiecczyźnie. 
Kościół św. Andrzeja Apostoła jest orien-
towany i wielokrotnie przebudowywa-
ny, ale zachowany w doskonałym stanie 
technicznym wewnątrz i na zewnątrz 
w stylu architektury śląsko-małopolskiej 
ze smukłą drewnianą wieżą. Słynne gilo-
wickie konkursy na najpiękniejszą palmę 
wielkanocną, organizowane są w dwóch 
kategoriach: palm drzewkowatych, czyli 
babskich, oraz trzpieniowych wysokich, 
lecz mieszczących się w kościele.

Józef HaducH (o/cHrzanów)

Niedziela Palmowa w Gilowicach

W dniu 2 marca 2022 r. nasz senior, pre-
zes honorowy Oddziału Warszawskiego 
PTT, prof. Jerzy Lefeld osiągnął piękny 
wiek – skończył 90 lat. Z tej okazji członko-
wie oddziału złożyli jubilatowi serdeczne 
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności 
i odśpiewali „Sto lat”. Zrobiliśmy sobie 
z tej okazji zdjęcie grupowe z jubilatem 
w środku.

Po złożeniu życzeń, a było to na samym 
początku spotkania, które odbyło się jak 
zwykle w Instytucie Parazytologii im. W. 
Stefańskiego PAN w Warszawie, prof. Jerzy 
Lefeld miał w tym dniu prelekcję pt. „Moje 
najładniejsze zdjęcia z Tatr Polskich i Tatr 
Słowackich”. Prelekcja była bardzo cieka-
wa, tym bardziej, że omawialiśmy także 
szczyty drugo – i trzecioplanowe na pre-
zentowanych slajdach. Spotkanie przebie-
gło w bardzo miłej atmosferze. ■

Helena tokarska (o/warszawa)

Prof. Jerzy Lefeld skończył 90 lat

Prof. Jerzy Lefeld w otoczeniu członków oddziału

Niedziela Palmowa w Gilowicach
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W okresie od listopada 1918 do kwietnia 
1919 r. był w bliskim otoczeniu Naczelnego 
Wodza. Następnie szkolił się w pilotażu we 
Francuskiej Szkole Pilotów w Warszawie. 
Od lutego 1920 r. walczył na froncie woj-
ny polsko-bolszewickiej jako obserwator 
w I Eskadrze Wielkopolskiej. Po wojnie pol-
sko-bolszewickiej dowodził tą Eskadrą. Od 
sierpnia 1921 r. dowodził I Dywizjonem Puł-
ku Lotniczego. W czerwcu 1923 r. przeszedł 
do Wyższej Szkoły Pilotów w Grudziądzu 
w charakterze pilota. W marcu 1924 r. płk 
Loria otrzymał I lokatę w Korpusie Oficerów 
Aeronautycznych. Od października 1926 r. 
był Komendantem Głównym Portu Lotnicze-
go na Polach Mokotowskich w Warszawie. 
Od 1928 r. pracował w Departamencie Aero-
nautyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
W kwietniu 1930 r. przeniesiony w stan spo-
czynku z uwagi na stan zdrowia. Odznaczony 
Orderem Virtuti Militari i dwukrotnie Krzy-
żem walecznych.

Mimo ciężkiej choroby często przyjeżdżał 
w Tatry, gdzie szukał zdrowia i wytchnienia.

Zmarł w Zakopanem w dniu 8 kwietnia 
1932 r. Został pochowany na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach. ■

Leon Loria urodził się w dniu 5 listopada 
1883 r. w Warszawie, w żydowskiej rodzinie 
Abrahama i Felicji z domu Fried. Po zrobieniu 
matury w Krakowie rozpoczął studia prawni-
cze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krako-
wie. Po obronie doktoratu rozpoczął pracę 
w biurze adwokackim w Nowym Targu.

Już w czasie studiów często przyjeżdżał 
w Tatry. W latach 1909-1914 wspinając się ze 
Stanisławem Zdybem, Mariuszem Zaruskim, 
Józefem Lesieckim i Henrykiem Bednarskim 
dokonał wielu pierwszych wejść w Tatrach. 
Należał do grupy „Zakopiańców”. Szczegól-
nym echem w Polsce rozniosła się informa-
cja o zdobyciu z tym zespołem, południowej 
ściany Zamarłej Turni. Działo się to w dniu 23 
lipca 1910 r.

Był jednym z prekursorów zimowych wejść 
na szczyty tatrzańskie. W tym czasie doko-
nał pierwszych zimowych wejść na Mnicha, 
Zadniego Mnicha, Mały Kozi Wierch, Wielką 
Buczynową Turnię, Salatyński Wierch, Ro-
hacz Ostry i Płaczliwy oraz Banówki.

Był wspaniałym narciarzem i organizato-
rem wielu wypraw narciarskich. W latach 
1911-1914 był Prezesem Klubu Sekcji Nar-
ciarskiej PTT.

Był jednym z pierwszych ratowników TOPR 
i uczestniczył w wielu wyprawach, w tym 
w poszukiwawczej po Mieczysława Karłowi-
cza pod Mały Kościelec.

Był członkiem POW. Po wybuchu I wojny 
światowej w dniu 5 sierpnia 1914 r. wstą-
pił do Legionów Polskich, gdzie służył w 1 
Pułku Ułanów, a potem w 1 Pułku Artylerii. 

Filarem), restauracja „Wierchy” przy ul. 
Tetmajera 2 (projekt wykonany w latach 
1959-1962 przy współpracy z Andrzejem 
Grychowskim. wnętrza zaprojektowała 
Teresa Lisowska-Gawłowska), Dom Wypo-
czynkowy „Panorama” (projekt ten, wyko-
nany w latach 1961-1963, otrzymał nagro-
dę MBiPMB II stopnia), Budynek ORBISu 
w Zakopanem, Osiedle „Kasprusie” (wyko-
nane w latach 70 – tych XX w. przy współ-
pracy z Zenonem Remi, Stanisławem Tylką 
oraz Zofią Szpakowską), czy Hotel „Helios” 
(wykonany w 1974 r. przy współpracy z Je-
rzym Dobrzańskim).

Projekty architektoniczne Dajewskiego 
pozostawiły trwały ślad w panoramie Za-
kopanego. Za swoje wybitne osiągnięcia 
został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
i Srebrną Odznaką SARP (trzykrotnie).

Jerzy Maria Dajewski zmarł 6 listopada 
2017 r. w Zakopanem. Został pochowany 
na cmentarzu przy ul. Nowotarskiej w Za-
kopanem. ■

Jerzy Maria Dajewski urodził się 16 kwiet-
nia 1922 r. we Lwowie.

Studiował na AGH w Krakowie, gdzie 
ukończył Wydział Architektury (1951). Pra-
cował w Biurze Projektów „Miastoprojekt” 
Kraków (Pracownia Zakopane). Był człon-
kiem SARP Oddział w Krakowie oraz Od-
działu Sądecko-Podhalańskiego. Jako ar-
chitekt był związany z miastem Zakopane.

W okresie międzywojennym Zakopane 
dwukrotnie organizowało Mistrzostwa 
Świata w narciarstwie klasycznym (FIS) 
w roku 1929 i 1939. Po II wojnie Zakopa-
ne otrzymało organizację FIS w roku 1962. 
Z tej okazji miasto planowało budowę 
wielu obiektów. Obiekty zaprojektowane 
przez Dajewskiego i współpracowników 
miały charakter socmodernistyczny (fi-
sowski). Do jego największych osiągnięć 
należy zaliczyć projekty takich obiektów, 
jak Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna 
przy ul. Sienkiewicza 26 na Górnej Równi 
Krupowej (projekt wykonany w 1966 r. 

przy współpracy Wiesławy Dzięciołow-
skiej-Dajewskiej), Ośrodek Sportowy COS 
przy ul. Bronka Czecha (projekt wykona-
ny w latach 1959-1961 przy współpracy 
z Andrzejem Skoczkiem, Bogumiłem Za-
ufalem, Stanisławem Karpielem i Leszkiem 

zBigniew Jaskiernia (o/sosnowiec)

Leon Loria – 90. rocznica śmierci

 █ Z KART HISTORII
zBigniew Jaskiernia (o/sosnowiec)

Jerzy Maria Dajewski – 100. rocznica urodzin

Budynek Polskiego Instytutu Hydrometeo-
rologicznego w Zakopanem. Na pierwszym 

planie arch. Jerzy Dajewski z małżonką

Leon Loria
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Tadeusz Aleksander Pawlowski urodził się 
w dniu 22 listopada 1910 r. w Warszawie.

Chodził po Tatrach już od młodości, 
a gimnazjum ukończył w Zakopanem. Stu-
diował chemię początkowo na Uniwersy-
tecie Warszawskim, a potem na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Studia ukończył 
w 1938 r. z tytułem mgr. chemii.

W wieku 16 lat zajął się taternictwem. 
W zakopiańskich gimnazjach było wielu 
utalentowanych wspinaczy, z którymi się 
wspinał. Do tej grupy należeli: Jan Sawic-
ki, Tadeusz Brzoza, Witold Henryk Paryski, 
Jan Gnojek, Stanisław Motyka i Mieczy-
sław Kowalski. Z czasem jego partnerami 
wspinaczkowymi zostali: Tadeusz Ber-
nadzikiewicz, Józef Krzeptowski, Bole-
sław Chwaściński, Bronisław Czech, Zofia 
Radwańska-Kuleszyna, Antoni Kenar i Wie-
sław Stanisławski. Z okresu przedwojen-
nego pochodzą jego najlepsze osiągnięcia 
tatrzańskie: północna ściana Lodowego 
Zwornika (wejścia dokonał w 1930 r. wraz 
ze Stanisławskim i Gnojkiem), północno – 
wschodnia ściana Gerlacha w 1930 r., pra-
wy filar wschodniej ściany Rysów w 1932 r., 
środkowa część południowej ściany Małe-
go Lodowego Szczytu w 1936 r. Od 1932 r. 
należał do Sekcji Taternictwa Klubu Spor-
towego „Tatry”. Miał też wartościowe osią-
gnięcia we wspinaczce zimowej: II Zimowe 
wejście na Pośrednią Śnieżną Turnię wraz 
z Radwańską-Kuleszyną w 1937 r., północ-
no-wschodnią grań Krywania.

Jeszcze przed II wojną światową brał 
udział w zagranicznych wyprawach Klubu 
Wysokogórskiego: Alpy (1937, 1938), Do-
lomity (1938), Ruwenzori (1939). W czasie 
tej ostatniej wyprawy wraz z Tadeuszem 
Bernadzikiewiczem dokonał I wejścia pół-
nocno – wschodnią granią na Szczyt Mał-
gorzaty (5109 m n.p.m.).

W 1939 r. poślubił Janinę z Klimińskich. 
Z tego związku urodził się ich syn Marek.

W 1939 r. po Stanisławie Motyce przejął 
kierowanie Szkołą Taternictwa Wysoko-

górskiego na Hali Gąsiennicowej. Od paź-
dziernika 1939 r. do lutego 1940 r. wraz 
z żoną, siostrą i Włodzimierzem Gosław-
skim prowadził schronisko w Starej Roz-
toce. Był to punkt przerzutowy dla Pola-
ków zmierzających na Węgry. Z czasem 
zainteresowało się nim Gestapo i roz-
poczęło jego poszukiwanie. W kwietniu 
1940 r. udało mu się przedostać na Wę-
gry., a w lipcu 1940 r. przez Jugosławię 
i Turcję dostał się do Palestyny. Tam do-
stał się do Wojska Polskiego. Jeżeli tylko 
była na to okazja, wspinał się. Zaliczył 
wspinaczki w Libanie (1942) i Kurdysta-
nie (1943). Walczył pod Tobrukiem, gdzie 
był ranny. Następnie przeszedł cały szlak 
włoski – walczył pod Monte Cassino i brał 
udział w wyzwalaniu Ankony i Bolonii. Był 
żołnierzem Brygady Karpackiej. Służył 
w 4. Batalionie Strzelców Karpackich i 3. 
Dywizji Strzelców Karpackich w stopniu 
podporucznika. Dwukrotnie odznaczony 
Krzyżem Walecznych, Odznaką za Rany 
i Kontuzje, alianckimi odznaczeniami woj-
skowymi.

W 1945 r. wspinał się w Apeninach. Do 
Polski wrócił w 1947 r.

Już przed II wojną brał udział w wypra-
wach TOPR. W latach 1947-1952 był kie-
rownikiem TOPR, a w latach 1952-1960 
kierował GOPR.

W 1949 r. zdobył uprawnienia prze-
wodnika tatrzańskiego. Po 1960 r. skupił 
się głównie na działalności przewodnic-
kiej. Zdobył uprawnienia instruktora 
przewodnictwa i taternictwa. Jego syn 
Marek również został taternikiem i ra-
townikiem górskim.

W 1956 r. powtórnie wstąpił w zwią-
zek małżeński. Z tego związku miał cór-
kę Annę, obecną dyrektor Muzeum 
Tatrzańskiego w Zakopanem. W latach 
1963-1966 prowadził schronisko na Or-
naku.

Nadal brał udział w górskich wypra-
wach: Kaukaz (1965), Alpy Austriackie 
(1968, 1971), Turcja (1969), Apeni-
ny (1974), Pireneje (1974), góry Sierra 
Nevada (1977), Riła (1979), Alpy Julijskie 
i Austriackie (1980), Dolomity (1980). 
Działał w Kole Zakopiańskim KW, Kole 
Przewodników Tatrzańskich, w Oddziale 
PTT i PTTK w Zakopanem. Od 1980 r. był 
Prezesem Klubu Seniora Grupy Tatrzań-
skiej GOPR. Za zasługi dla tych organiza-
cji odznaczony Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem 
Zasługi.

Swoje bogate doświadczenia przeka-
zywał w publikacjach do: „Taternika”, 
„Wierchów”, „Turysty”. Był współau-
torem publikacji „Skalne drogi w Ta-
trach Wysokich” (1930), „Sygnały z gór” 
(1973). Otrzymał godność Członka Hono-
rowego GOPR, Horskiej Służby, PZA, Koła 
Zakopiańskiego KW, Koła Przewodników 
Tatrzańskich w Zakopanem i Sekcji Tater-
nickiej Klubu Sportowego „Tatry”.

Zmarł w dniu 17 kwietnia 1992 r. i zo-
stał pochowany na Starym Cmentarzu 
na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem. ■

zBigniew Jaskiernia (o/sosnowiec)

Tadeusz Aleksander Pawłowski „Pstruś” – 30. rocznica śmierci

Tadeusz Aleksander Pawłowski

FO
T.

 A
rC

H
iw

U
M


	Nim zamilkną dzwony
	XII posiedzenie ZG PTT XI kadencji
	Remigiusz Lichota wśród wyróżnionych przewodników
	Nowe władze Koła PTT w Kozach
	Nowe władze Oddziału PTT w Jaworznie
	Nowe władze radomskiego Oddziału PTT
	Nowe władze w nowosądeckim „Beskidzie”
	Nowe władze Oddziału PTT „MKG Carpatia” w Mielcu
	Nowe władze Oddziału PTT w Sosnowcu
	XVI Powiatowy Rajd na Orientację Szkolnych Kół PTT
	Kurs znakarski w Chrzanowie
	Śladami pierwszej wycieczki na Wielką Zabawę i Rachowiec
	Pięć wycieczek w pięć dni
	Prof. Jerzy Lefeld skończył 90 lat
	Niedziela Palmowa w Gilowicach
	Jerzy Maria Dajewski – 100. rocznica urodzin
	Leon Loria – 90. rocznica śmierci
	Tadeusz Aleksander Pawłowski „Pstruś” – 30. rocznica śmierci

