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O WIEDZY

PRZEWODNICKIEJ

Wysłuchanie paru ostatnich prelekcji na zebraniach naszego

mnie do zastanowienia się nud tym, co w naszej
wiedzy o górach jest najważniejsze. Problem można by potraktować ogólniej i zastanowić się, po co czło\"i'iekowi ;-1iedza w ogóle,
ale pozostańmy na razie przy wiedzy tzw. przewodnickiej.
Otóż _ obserwując reakcje kolegów na potoki ścisłych, encyklopedycznych danych dotyczących czy to jakichś zabyt~ów, czy wydarzeń historycznych, nie sposób było nie zauważyć ich znudzenia, czy wręcz dezaprobaty manifestującej się opuszczaniem sa'!.i.
-Bam zresztą również nie byłem często w stanie nic zrozunieć
z tego informacyjnego szumu. Podobnie bywa podczas prowadzenia
autokar6wek, zwiedzania miast i zabytkó·.v . Podejrzev;am , że zc'lrza się tak ró vmież na wykładach kursu. Błąd , który pra'.vie
wszyscy popełniamy tkwi chyba dość głęboko . ;·1ynika o n wedł'.ic
mnie z prześv;iadczenia o wysokiej wartości wiedzy ścisłej , -::9 ·
kowej, konkretnej, której kwintesencją są daty , liczby; systematyka.
Zapominamy w tym uwielbieniu ścisłych danych , że s ą o ne
jedynie tłem i pomocą, na której powinna bazować dużo s z er sze. ,
właściwa wiedza o jakimś problemie. Ta, "właści-.•1ą" vriedzą powi:1no być zrozumienie czy to historii, czy kultury , czy p:-zyrc dy .
A więc ścisłe dane powinny mieć/przynajm..n.iej w procesie prz el-:~ 
zywania wiadomości innym/ raczej drugorzędne znacz enie , pod c =as
gdy my nadajemy im znaczenie pierwszoplanowe . Dzi e~e si ę t ak
pewnie i dlatego. żę dane te są stosunkowo najł a t;1iej osi ąr;a :!. :·w .
Ale co zatem p0\7inno stanovrić pier;•1s.zy plan , a zaraz em c el
naszego poznania? Co oznacza 1vspomniane zrozumi enie p ro bl e::1u'?
Jako przykład weźmy historię.
Po co potrzebna j est nam w ogóle jej znajo mość ? ~Tyś l Q , że
znajomość hi storii jest jakby przedłużcnie::i ri!!szej s-'.l.::::oświado 
mości. Człowiek, który nie pamiętałby snojej włe.3n e j , 9rywe. t:iej
przeszłości, który nie miałby wspomnień, był by chyba s·;1oim staneo ś;·riadomości zbliżony do zwierzęcia. Zauważmy ró wnież , jak
v1e.żnym czynr>.ikiem rodzenia się własnego "ja" u ?:l8.łego dziecka
j e st pamiętanie swojej przeszłości.
Koła skłonił o
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Znajomość historii można więc traktować jako przedłużenie
tej pamięci o przeszłości już nie tylko osobistej. Ucząc się
historii powinniśmy więc starać się uczynić z niej coś na
kształt naszych własnych wspomnień. Powinniśmy dociekać przyczyn, a nie tylko odnotowywać .skutki, fakty. Jest to dużo. trudniejsze niż naucz~riie się dat i wydarzeń, czy ilIIliejętność fachowego opisania jakiegoś obiektu• To wszystko jest ważne, ale waż. niejsze jest, aby zrozumieć dlaczego. dane !akty zaistniały,
co czuli ludzie, którzy je tworzyli, jaka był~ atmosfera tamtych .
czasów, co mógł myśleć wówczas przeciętny człowiek, dla którego
to, co .d la nas jest szumną historią, było przeciętną codzien-·
nością. Ciekawszym niz to, że kościół jest z 2 poł. XVI w.,
że ma czworoboczną absydę, wieżę z izbicą · krytą dachem namiotowym itd. itd., byłoby zrozilIIlienie np. kim był ówczesny cieśla,
który budował taki kościół. Czy taki a nie inny kształt budowli·
wynikał z jego fantazji, z i~ości i rozmiarów posiadanego budulca, z jakichś obowiązujących kanonów zrodzonych przez tradycję,
czy może zasadnicze znaczenie miały lokalne warunki terenowe,
klimatyczne, koszty itp. Jaka była ówczesna tecbnika budowlana?
Czy powstawał, tak jak to dziś jest konieczne, plan na papierze,
~atwierdzany np. przez fundatora~ a jeśli tak, ' to do jakiego
stopnia był on szczegółowy, na ile zaś był zakodowany ~doświad
czeniu cieśli i jego pomocników.
Oczywiście, jest t~ tylko przykład, jak można podchodzić do
. problemu. W przypadku prelekcji zasadnicze znaczenie ma już'sam
wjb6r tem&tu. -Uriikajmy więc tematów z cyklu "katalog zabytków •• "
i podobnych, gdyż nie unikniemy wówczas, choćby ze względu na
ograniczenia czasowe~ powierzchownego potraktowania tematu.·
Przypomnijmy sobie, jak czasem fascynują nas ludzie, którzy
potrafi' opowiadać o' jakichś wydarzeniach historycznych tak,
jakby w nich sami uczestniczyli. Do tego trzeba mieć zapewne
s~czególny dar i ogrolDlll:\ wiedzę. Mimo wszystko starajmy się
pr •ynajmn:!.ej wówczas, gdy jesteśmy autorami jakiejś prelekcji,
gdy prowadzimy autokarówkę . lub żwiedzamyz grupą jakieś miasto
czy skansen, przygoto\'lać Się :również choć trochę od tej trudniejszej strony, gdyż inaczej nasze naukowe · wyv1od7 zdadzą się
przysłowiowemu psu na budę. :aa koniec pozwolę. sobie wyrazić
nadzieję, że powy2szy artykuł uniknie tego losu.
Jacek Ginter
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Barania G6ra, pomimo .swej znacznej wysokości,
niczy:in specjalnym nie wyróżnia się wśród beakid~
kich grcni i gdyby nie położone .na jej stokach
źródła królowej polskich rzek, do dziś. jej nazwa
przeciętnemu Polakowi z niczym by się nie kojarzyła. "To właśnie Wisła niejako no bili tuje Baranią Górę i od niej znakiem Rodła płynie przez
Polskę od Beskidów po Bałtyk"~i}

O.

DAWNYCH
WYCIECZKACH
NA BARANIĄ GÓlle

Rok 1984 upłynął w polskich Beskidach - skromnie i bez specjalnego rozgłosu - pod znakiem Baraniej Góry. W tym roku minęło
bowiem 150 lat od chwili, gdy krakowski literat, Apoloniusz Tomll;owicz, odbył swą sławną wycieczkę do źródeł Wisły, opisaną _trz.y
lata później w wychodzącym we Lwowie "Sławianinie". Tomkowicz nie
wszedł na szczyt Baraniej Góry, nie · dotarł również do źródeł Białej' Wisełki, poprzestając na obejrzeniu źródeł Czarnej Wisełki,
owych tak późni.ej s.łynnych "wykap Ów". Jego przełomowa rola w historii turystyki w Beskidzie Śląskim polegała na tym, że jako pierwszy Polak opublikował swe wrażenia z odbytej wycieczki; zamieszczając w nich również wiele _spostrzeżeń krajoznawczych, a także . .
pierwszy w miarę dokładny opis sieci hydrogra:t'.icznej źródłowego
pbszaru Wisły.
Po wyprawie Tomkowfcza Baranią Górę zaczęły " a takować" kolejne
''ekspedycj.e". Pierwsza połowa wieku XIX w c ałej S'uropie stała pod
znakiem romantycznych eskapad, podejmowanych przez reprezentantów
w miarę dobrze sytuowanych grup społecznych i zawodowych: lud::;i
nauki i sztuki, pra\'.'Ilików, lekarzy, duchownych, co bardziej ośwf~- .··
conych przedstawicieli szlachty itd. Literackim ci ągo tom ich uczestników zawdzięczamy często pierwsze opisy krajo z naw_c ze wielu
zakątk6'1'1 naszee;o kraju. Wycieczka do kolebki Wisły - eymbol·u . j ed-'ności Polski,_ rozdartej w tym czasie .od kilkudziesięciu lat ze.bo.
.
.
rami, traktowane. był 'a jako swoista manifestacja polskości je-j . u- .
·czestników. Nic dziwnego, ie Wisła - w połowi e :(IX wieku ju::; duzi,.,
lecz poza tym zupełnie przeciętna wieś be!::\>'.idzke. - w ciągu kilku
nast„pnych dzie :-: i~cioleci staw ::cłn si~ coraz popula!'n iejsza _ wśr0d
pozbawi 0 nycii . p!i.1,:;tt;a Polaków, i to do tego stopnia, że władze austriacJ.:ie zaczynały coraz nieprzychylniej pa.trzeć na "polskie
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zjazdy w Wiśle".
I tak, w 1843 r. zwiedził źródła Wisły geograf i poeta w jednej
osobie, Wincenty Pol, który wraz ze swym przyjacielem, J.K.Łoba
rzewskim, zakończył tu kilka lat trwającą eksplorację północnyc h
stoków Karpat. Prawdopodobnie w rok później wszedł na szczyt Bar a niej Góry od strony Kamesznicy Ludwik Piet.rusiń ski - z zawodu
prawnik, z zamiłowania ~ obieżyświat, uwieczniający swe turystyczne wrażenia w "Podróżach, przechadzkach i przejażdżkach po Europie". W sześć lat po nim, w 1849 r., odbył i opisał podróż do źró
.deł Wisły i na Baranią Górę Ludwik · Zejszner - profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, v-rybitny geolog i krajoznawca. W 1851 roku goś
cił tam również inny zapalony turysta, Zygmunt Bogusz Stęczyi1ski.
WII połowie XIX wieku Barania Góra odwiedzana jest coraz częś
ciej. _ Notowane są też pierwsze "wejścia" osób z terenu Śląska.
M.in. w 186ę r. szczyt ten osiągnęła z Wisły grupa pod kierunkiem
ks. dra Leopolda Otto, ówczesnego duchowego przywódcy cieszyńskich
ewangelików, w której znalazły się róvmież inne post ccie wielce
z·asłużone dla ·_ Śląska Cieszyńskiego, jak dr Andrzej Kotula, ć. r Andrzej Cinciała.czy Franciszek Michejda /wówczas jeszcze student
teologii/. W następnych latach wielokrotnie wędrowali do źródeł
Wisły wprost z Cieszyna uczniowie tamtejszych gimnazjów wraz 3e
swymi nauc_zycielami. Wycieczki takie był y zwykle połączone z
eklamacjami polskich poezji, wykładami ojczystej historii i innymi
formami patriotycznego wy~howania młodzieży. 2 )
· Przyjazd do •lisły w 1882 r. i działalność Bogumiła Hoffa spopularyzowały szeroko Wisłę jako letnisko i ostatec z nie ugruntowały
sławę wycieczek na Baranią Górę. Sa m Hoff wielokrotnie vzycbodził
ten szc.zyt - często v.Taz ze swymi gośćmi. Odwiedził też i opisa:l; w znanym, jedynym vzydanym tomie "Ludu _ cieszyńskieeo". źródła
Wisły. Przy czym, co się tyczy wykapów Czarnej Wisełki, napisał
on wprost: "Przyznać się muszę, że doŻnałem pewnego rozczarow&nia
co do początku \visły I~ .• /".
W następnych latach wycieczka na Baranią Górę stała - się żelaz
nym punktem każdego spędzanego v.· Wiśle _ czy Istebnej urlopu.
Na
szcżyt _ zaczęły wcnodzić setki i tysiące bezimiennych t{irystów i
letników. Wkrótce utrwalił . się kanon takiej wycieczki:podejście
do:).iną Czarnej Wisełki. zejście . - doliną Białej Vlis e :ł:ki. bczyvli::i~
cie ętało się to możliwe dopiero po uzyske.niu pr::. ez Polskę ni e podległości w i918 roku,_ gdyż wcze~niej służbc. leś na a rcyksięcia
Ha'bsburg~ żazdrośnie strzegła · bara.nio górskich lasów przed obcymi.

na
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Obecnie Barania Góra jest jednym z najczęściej odwiedzanych
szczytów nie tylko w Beskidzie Śląskim ale i w całych polskich
Karpatach. Jej wierzchołek jest wprost rozdeptywany przez tłumy
wycieczkowiczów. Podrastające drzewa przysłoniły skutecznie dalsze widoki, zaś to co widać w bezpośrednim otoczeniu sz-::zytu· zupełnie nie przystaje do relacji z epoki Tomkowicza •••

>> <<

W październiku 1984 roku odbył się I Baraniogórski Zlot Przewodników Górskich, połączony z sesją popularnonaukową nt.\ ·dzie.jów
turystyki i przewodnictwa w rejonie Baraniej Góry.Organizntora~i
były: Towarzystwo Miłośników Wisły oraz Koło Przewodników Beskidż
kich i Terenowych Oddziału PTTK "Beskid Śląski"- w Cieszynie. W
tym czasie na szczycie Baraniej Góry zamontowano niewielką tablicę, upa.I_'.liętniającą wszystkich - znanych i nieznanych - pionierów
turystyki i przewodnictwa na Baranią Górę i -do źródeł Wisły •. Przyjęto również nazywać obszar źródliskowy Czarnej Wisełki "Wykapami
Czarnej Wisełki im. W.Pola i J.K.Łobarzewskiego", natomiast niszę
o&uwiskową pod szczytem Baraniej Góry, w której bierze początek
Biała Wisełka - "Wantulami im. Ludwika Zej sznera". VI obu tych
miejscach umieszczono dyskretnie t.:;.tlic~ z przytoczonymi w~· tcj
nazwami. /Uwaga! Ze względu na położenie tych miejsc na terenie
rezerwatu przyrody - ich zwiedzanie możl iwe jest jedynie za z~odą
Nadleśnictwa Wisła i to tylko z przewodnikiem./
W czasie trwania zlotu prezes Zarządu Woj ewóuz~:ier;o :?'.l'TK w
Bielsku-Białej, wicewojewoda dr Jan Wałach, odsłonił
m,,_ noviym
schronisku na polanie Przysłop pod Be.ranią tablicą pamiątkowq, , na
której widnieje napis: "W 150 rocznicę wejścia na 8araniq, Górg
Apoloniusza Tomkowicza wraz z przewodnikiem, góralem wiślan$i~ir:i
Jakubem Szarcem, i pierwszego opisu krajoznuwczei::;o źródeł \'.'isły
. • 4.10.1984 • Towarzystwo :.:iłośników W isły • :?rzewodnicy Beskidzcy PTTK".
Tablicę tę, _podobnie jak i trzy wymienione wyżej, projektown.ł
cieszyński artysta plastyk Jan Herma. V:sŻ~-stkie tablice, \'::,<rnnn.n2
i zamontowane społ.ecznie przez cieszynsl:ich prze·::odr.i!:ów, zo::;to.1:y
ufundowane przez 19 kół przt.>wounickich z południo\vej Pols;:i, '.'.oj ewódŻJ:ą Komisj•i . Przewodnie!::::; z Erukowa oraz Towarzystwo :.1iłośni 
ków : \'iisły. Szkoda, że wśród tych 19 kół zabrakło naszego SKPG •••

» «
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Czytelnikom "Harnasia" przedstawiamy na następeych stronach
przedruki trzech artykułów, dotyczących dawnych wycieczek na .Baranią Górę. Pierwszy z nich, pt. "Książę pszczyński na Baraniej
Górze" pióra Teresy Włodarskiej /również autorki przekładu pamięt
nika księcia Ludwika z języka niemieckiego/ pochodzi z "Materiałów Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie" /Pszczyna, 1983/. Drugi, pt. "Podróż .do źródeł Wisły" autorstwa 11arii Kocych-Imielskiej
pochodzi z "Kalendarza Beskidzkiego 1984" /Bielsko-Biała, 1983/.
Trzeci artykuł pt. "Wincenty Pol u źródeł Wisły" - pióra Adama Pola
/prawnuka poety/ zaczerpnęliśmy z wychodzącego w Bielsku~Białej
"Podbeskidzia" . /nr grudniowy z 1980 r./.

>> <<
V/śród materiałów dotyczących dziejów turystycznego pożnawania
Baraniej Góry i jej najbliższego otoczenia pojawił się ostat.n io
zupełnie niespodziewanie nowy, cenny dokument, ja.kim. jest jeden
z fragmentów pruniętników księcia pszczyńskiego Ludwika Anhalta,
spocz;y:wających w pszczyńskich archiwach. Książę opisuje w nim · m•
.in. swą wycieczkę , którą odbył na Baranią Górę w dniu 14;oa.1a10
roku. Jest to tym samym najwcześniejsza historycznie, udokumentowana relacja z turystycznego· wejścia na ten szczyt. Opis wycieczki księc.ia Ludwika na Baranią Górę był już publikowany w niemieckojęzycznym oryginale w okresie międzywojennym w "Kattowitzer
Zeitung" z dn. 07.01.1932 r. /Georg BUchs: "Die Besteigung der
Barania im Jahre 1810"/.
Nie dyąponując · oryginałem pamiętnika trudno jest precyzyjnie
ustali~f drogę wejściową księcia Ludwika na Baranią Gó rę , gdyż opis wycieczki pomija- wiele istotnych dla nas szczegółów i jedynie
dokładna . analiza oryginału mogłaby rzucić więcej światła na ten
temat. Posługując się tłumaczeniem można jednak ustalić, że cała ·
grupa wędrowała
początkowo doliną Białej Wisełki, skąd wspięła
.
.
.
się do istniejącego już wówczas .osiedla n a Równem /ale nie na Równicyi/. · liie wydaje się prn;,.,dopodobnyin, aby wędrowcy - jale pisze
Stanisław Sikora JJ - mie!i -stamtąd zejść do doliny Czarnej Wiseł
ki. Raczej zeszli z powrotem do doliny Białej Wisełki; przeszli
przez nią /"W dolinie przeszliśmy przez Ylisłę~ •• " - .a wczei.1niej
nazwą ,Wisły określa książę
Ludwik wła$nie
.
.
\:·
·. Białą Wisełkę/ . i stoka.
mi .Cienkowa dotarli ·do dol.iny potoku . ' Roztocznego lub GłQbczm1skiego. W ten sposób wę drowcy ominęli przełomowy, niedostępny
·wówczas odcinek doliny · n:tałej Wisełki.

8 _, ·

·za podanym wyżej wariantem przemawia jeszcze jeden szczegół:
od strony Przyało pu trudno był oby dost rz e c "olbrzymią wysokość"
Bar a niej Góry, natomiast od pn .-zach . szczyt ten prezentuje się
znacznie bardziej okazale.
Wzmiankowana ;,du±a poia~a z szaŁascm" mo_głp. być którąś z zaroś 
nię.tych już od davma polan, jakic_h ~:.ilk a istniał-o w tym czasie na
pn.-zach. st._okach Baraniej /owce wypa~sano je~zcze wówczas po lasach/ i jest dzisiaj raczElj . nie _do zide n~y_fikowania •
. , Vlej~ci~
szczyt Baraniej Góry nast:wiło. nieVlątpliwie północ
nym grzbi:etem. Świadczy o tym'_ wspominana v1 pamiętniku skała, przy
kt6rej podróżni-posilali się.i przy której k~iążQ Ludwik i pastor
Rakowski pozostawili towarzyszy, dokonując_ samowtór wypudu na
wierzchołek_: północny grzbiet j~o jedyny spi ę trza _ się tuż. pod
szczytem W: rodzaj kilku skalistych stopni zwanych _d o dzi;, Skałlq.
Dodatl>owym
argument.em
za takim
rozumowani em jest
wzmianka,
że wy.
.
.
.
-.
ruszając "fi drogę p~wrotną wę dr_owcy weszli
"raz· jeszcze na _wie'_, ..
chołek góry, ponieważ z niego, grzbietem gór~kim prowad :~iła / ••• /
- dro-ga". Gdyby podqhodzenie odbywało się od s t rony pd .- zach ., k~_::

na

żę

Ludwik z towa rzyszami nie m:-isieliby ponownie zd9bywa.S uzczy ·:,
grzbiet Przysłopu-Czarnego ,_. k tó_r ym_ schodzili, odgnł:ęziu ::;i';
od Wierchu Wisełki, a więc ni.eco na pd. od gł_ówneco wi e r::choł:: a .
Interesująca jest też wzmianka o przewodniku cuł_ej r;rupy, 67 gdyż

letnim góra+u _nazwiski em Szarzyc /prawdopodo bni<.? cuczoj: Su( rzec/.
Jest . to zapewne pierwszy znany z nazwiska przewodnlt<._ górski . z terem.i Beskidu Śląsk iego, co jest tym ciekaws~e, ż e. w 2:i lata póź
niej A.Tomkowicza "kludził" te ż gó r al o tym nazwisku , i :ni.eniem
Jakub. Jak podaje W.Sosna 4), w met rykach wiślańskich Hp rawdzono ,
iż "Jakub Szarzec, chałupnik, żył •n ' 1atr1ch 1792 -1 3115 , b:rł synem
Jakuba i Anny z .domu Bujok". Czy był on syne(ll 1 br~1ta_nkic:n czy dulszym krewnym poprzedniego - niestety , nie wiado:no •
._,_ W relacji Tomkowicz.a znajduje siQ też jedno znam.ie .ne zdanie :
"Uczciwy ten góral i;lros ił mnie w swoj e j pros to cie : ~- ż eby l udzie
wiedzieli, że ich /p ana/ Juk6b Szarzec kl ud ził /prowa<.lził/ i
wszystko d obrze pokuzał.ł' ". C zy żby s ·zarcowi , zal (: ;lało na rek l a;i' i ~ ?
'Jeśli tak, to prewdo·p~dobnle nie tyl k o on za~ mo wnł , się prow!ldze.niem goś ci _na Berani1 Gór ·~ i w sfer::e usłu g przewodrti.cktch ipt niała już .pewna kon!'ure ncja. A to z kol e i ewladczyłoby < ić te,:;.:i
rodzaju wycieczki ni e były •·1tedy aż tf~k nlecodzi,_;nn:,.·m :,:14rzenie::i
w Śląs~ich -Bcskid!.lch , j&k się nam to . dotychcza.n litydawaio .••
Mirosław Jan · .Ba r aóski

9

Przypisy: ,
1, ,Sosna Vłładysław - "U zródeł Wisły".
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Sosna Władysław - "Baraniej Góry poznawanie", w: Poznaj swój
kraj _nr J02 /J/1986 r./
·.

.

W dniu 16 lipca 1783 roku przyszedł'. na
·syn . panującego wówczas w .
Pszczynie księcia Fryderyka Erdmanna Anhalta i jego żony Luizy Ferdynandy, któremu
~~~~~~~R'§~~nadano imię Ludwik. W kilkadziesiąt lat
później, w 1830 roku, gdy jego starszy brat
Henryk opuścił Pszczynę aby objąć rządy w
rodzinnej posiadłości tego rodu, mianowicie
w Kothen w Saksonii, Ludwik przejął po
władzę w niedawno utw~rzonym /1825 r./ Księstwie Pszczyńskim'• _.
którą sprawował do momentu swej przedwczesnej śmierci w dniu 25. listopad.a 1841 roku.
świat najmłodszy

nim

'. KSIĄŻij PSZCZYŃSKI
NA BARANIEJ GÓRZE
Obok rozlicznych zajęć zw;lązanycb z zarządzaniem dob:rami __ ro. dzinnymi, ' książę Ludwik wykazywał silne zainteresowania z~iąza
ne· z teatrem, muzyką oraz podróżami. :Sył, jak się można : domyś- .
iać, osobowością z natury pogodną, o wesołym usposobieniu, co
potwierdzają niezbicie zapisy w ·prowadzonym przez niego pamittniku składającym się z kilkudz_iesięciu tomów powstałych w la- .
tach 1801-1838, · czyli obejmujących jego .lata młodzieńcze oraz_
okres pełnej dojrzałości, w tym osiem pierwszych lat sprawowania_ prz.e z niego rządów.
_
.
Spore
fragmenty
tych
pśmiętników.
poświęcone
zostały
wysta.
.
.
.
.
wianym w pałacu pszczyńskim oraz teatrz~ dworskim, sztukom te~..
. . atralnym, operom .;i baletom, maskaradom" balom i zabawom organizowanym nie tylko . w wieikiej saii_ balowej pałacu ale również we
dworku Ludwik6wka oraz pałacyku Bażanta~nia w Porębie . Był Jcsią
. żę Ludwik równie:t w.i elkim mUośnikiem podróży oraz WYPraw gór. skich, o których często wspoaiinf}. w pamiętnikach. Poniżej zamieszczamy opis jednej_ z tych , wypraw, odbytej w sierpniu 1810 r.
Stanowi ona niezmiernie cenny przyczynek do dziejów turystycz. nego poznania Beskidu ~ląskiego i rzuca nowe s•1iiatło na h1.storię "zdobywania" Baraniej Góry.
"12 sierpnia 1810 roku wyruszyłęm o godzinie 1J wr~z z . dr
Pfaffem, przez Chybie, . Skocz.ów i .Ustroń do 'Wisły, gdzie l:asta• ··
liśmy radczyliię i żonę dra Pfaffa 11. '!i· poniedziałek 13 sie -:--? ·•

lJ

· • nia. w godzinach przedpołudiiiowych
. odbyli.
śmy długą
wycieczkę
pe ·
.
\
.
. .
.
.

: górach ?.' oko1:i.cy Wisły, wspżuając się najpierw na Bukową, póź-:- .
· ni~j Kamienny, i Sm~ek,. tali:~- że prawie połowę gór nad Wisłą Źwie...,
· dzilismy'". ·. W niektórych miej soach były piękne widoki • . Do domu , .
·.. doszliśmy dopiero o godzinie 1.4 po' przebyciu dobrych trz~ch mil.
Po południu ·y1esz1iśmy jedynie na małą górę za probostwem. .We
wtorek
sierpnia wspiąłe~ się ria sl:yriną Baranią. Wstałem już
:. o ;::!· nad ranem i o wpół do 5 wyjechaliśmy wo.zero drabiniastym.
Ponieważ bardzo trząsł wYśiedliśmY ~ niego i sŻliśmy pie~żo.
·· . Najpierw minęliś!llY Czarną · Wisełkę · i następnie sżliśmy ciągle ·
wzdłuż koryta- Wi.sły. Dolina ·była coraz węższa, a ·po obu jej
· stronach znajciowały się olbrzymie skały - Wisła tworzyła coraz
. to piękniejsze wodospady• Okolica przypominti.ła mi Rostrab
górach Harzu. Droga · stawała się coraz bardziej niebezpiecżna, po-:nieważ musieliśmy pełzać po stoku stromei-gih-i, po gołych .sk.ałach i trzeba było pilnie uważać, gdzie postawić nogę, ponieważ
każdy nierozważny krok mógł spowodować złamanie ręki.lub karku.
Po dwóch godzinach tej niebezpiecznej wędrówki weszliśmy na bardzo stromą R6wnicę, przy czym bardzo często na tej romantycznej
drodze ~usieliśmy sobie pomagać rękoma. Na tej bardzo wysokiej
górze mieszka około dwunastu chłopów, którzy uprawiają bardzo
ładne zboże jare i
ziemniaki, ponieważ oziminy z powodu silnych
mrozów zupełnie się nie udają. Ludzie tam zamieszkali przez okres całej zimy niemal zupełnie nie stykają się "z mieszkańcami
doiiny a jeżeli już zdecydują się zejść muszą u~ywać nart, gdyż
bez ich pomocy pozapadaliby się w głębokim śniegu. Z Równicy
schodziliśmy z drugiej strony. W dolinie przeszliśmy przez Wisłę~ wspięliśmy się na kolejną górę, z której zeszliśmy znów po
drugiej stronie i wtedy stanęliśmy li stóp słynnej Baraniej, której olbrzymią wysokość dopiero teraz spostrzegliśmy. Pomimo jej
rozmiarów podchodziliśmy . ochoczo. W połowie góry znale ź liśmy dużą ">olanę z szałasem, która należy jeszcze do Wisły. Górale,
kt ó rzy ro bi 3, żętycę nie . schodzą z niej przez całe lato. Pokrze.;.
piwszy się trochę żętycą, kontynuowal·iśmy naszą wędrówkę i w
końcu weszliśmy na zaokrąglony wierzchołek góry, który jest bardzo stromy i męczący w podejściu • . Tuż -przed osiągnięciem sa.inego
szczytu znaleźliśmy : dużą skałę, p r z:i· której zapaliliśmy ogn:isk o,
aby posilić się naszym ·o biadem. 'li tym czasi e po sz.e dł em z k si ę ;..
dzem Rakowsk im 2 1 na najwyżs~y szc zyt, a by rozkos zować si ę widokiem, gdyt obawit1.łem· się; iż ne.gle moż.e popsuć sir;> pogoda.
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Krótka droga była bardzo uciążliwa, gdyż trzeba było ciągle skakać przez. powywracane drzewa i omijać kałuże błota pomiędzy nimi . Tutaj ustaje wszelka wegetacja, drzewa rosną do pewnego wieku po czym usychają a wichry je wywracają. Drzewa leżą tam w
nieprawdopodobnej ilości bez kory, nieliĆzne stoją, lecz i te
nie mają kory. Widok był doprawdy doskonały i zupełnie wynagrodził nam poniesiony wysiłek. Czantoria wydawała się małą górą
pod nami, co było jeszcze jednym dowodem świadczącym o wielkoś
ci Baraniej; która wydawała mi się wyższa od góry Brocken~ Za
Czantorią miałem piękny widok w dal, gdyż właśnie tam świeciło
słcńce i mimo, że Pszczyna była w tej chwili oddal9na o 10 mil,
zobaczyłem przez lunetę bardzo wyraźnie zamek. Zobaczyłem również doskonale Babią Górę i znajdujące się tam łąki. W dalszej
perspektywie ujrzałem olbrzymie i doprawdy majestatyczne Karpaty, które wyglądały jak głowy cukru, na których rozpoznałem
śni eg. Kiedy już w pełni nasyciłem się tym widokiem, zawróciłem
i zszedłem ze szczytu do skały, gdzie czekała na mnie mała uczta. Nie pamiętam, czy kiedykolwiek jadłem z tak wielkim apetyt em. Pokrzepiwszy nasze żołądki jedzeniem i piciem, ruszyiiśmy
w drogę powrotną. Najpierw weszliśmy raz jeszcze na wierzchołek
gó ry, ponieważ z niego, grzbietem górskim, prowadziła nasza droga , która trwała trzy godziny. Ciągle szliśmy przez v~wrócone
drz ewa i bagna, co było bardzo uciążliwe. Okolica jest tutaj
bardzo dzika i nie ma żadnej ścieżki . Te wywrócone drzewa leżą
tutaj wiecznie. Dotychczas nie zabiertino stąd żadnego drewna,
ponieważ rząd arcyksięcia Albrechta· Cieszyńskiego uważa, że
szkoda pieniędzy na zwożenie go z tej olbrzy'miej, stromej góry.
Z tego powodu żadna istota oprócz wilka nie wchod z i na tę gó rę .
~ awet we wiosce Wis~a jest tylko sześciu chłopów, którzy byli
ne. tej górze a jedynie jeden z nich, 67-letni, który był na sz~rr;
_rzewodnikiem, zna drogę - każdy inny by zabłądził. Równi 8 ż
drugi nasz przewodnik opowiadał, że tutaj tylko wilki przC1c.:hodzą, nie ludzie. Śnieg na tej górze sięga zim~ do dużej wyso~ości, co można poznać po drzewach, które nie me.ją e u l ę zi
do
5órnej jego granicy. Widziałem również sławne iródło Wisły v:y;:;l ywe.jące z tej góry, · z bagna. Jest on.o bardzo małe i nieznacz::.e. ~:ie...ialeko: od miejsca wypływu przyłącza się _ jeszcze jedno
::;e..ł~ ź-ródełko i od tego miejsca
tworzy się mały poto;.„ ~tóry
z każdym krokiem powięk.sża się poprzez dalsze dopływające wody
źxćciełek 1 ma to miejsce aż do 'doliny, gdzie Wisła tworzy już
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piękne wodospady ·1 staje się_ wcale pokaźna. Po przejściu tej
.
dalekiejdrogi po grzbiecie g6rskim, musieliśmy jeszc ze przejść
.przez kilka szczyt6w, kt.6rych nazw już nie pamiętam. W końcu
doszliś~y do Czornego 31, skąd zn6w był wspan:.:.ały wid~k na całą
dolinę Wisły, którą na końcu zamyka Czantoria. Po zejściu z tej
g6ry. zna.leźliśmy się . w dolinie i . szliśmy ponownie wzdłuż Wisły .
aż do probostwa. Była godzina 20.30. · W tyrń dniu · żrobiliśmy 1
mil pieszo. Muszę jeszcze powiedzieć, kto · opr6cz mnie odbył tę
.4rogęa pastor Rakowski, dr Pfaff. jego najmłod:szy brat Ferdynand, . m6j myśliwy Kieslich ox-'az dwóch górali, jeden 67.,;letni„
który znał drogę i nazywał · się Szarzyc i drUgi, młodszy męż
.c zyzna nazwiskiem Wałach 4 /~ . Bardzo .szczęśliwy, . 2.e odoyił:e~ -tę:
. wycieczkt,. o które~ t&ic dawno marzyłem, położyłem się .bai-dzo
zmvczony o 21.00 do - łóżka~"

Teresa

(a.:

Wł~darska

"Materi~y Muzeum Wnę-trz

w

ZabytkowYQh
Pszczynie)

Przypisy a
1/
2/
)/
4/

Dr Pfaff

był lekarzem nadwornym księcia Ludwika.
Rakowski był pastorem gminy ewangelickiej w Wiśle.
Obecna nazwa szczytu: Czarny.
Ksiilżę . Ludwik udawał się na swe wyprawy ·tueystyc~ne 1r oto- .
czeniu własnej służby~ a . często ·niektóre polskie_ nazwiska
były . przez . niego . podawane w brzmi.eniu niemieckim • . Stąd ·zamiast popularnego . na tamtych terenach nazwiska Wałachpo
d&ł go
oeyginale jako "Wallach".

"Ksiądz"

w

. Jesień 1834 roku zac .zynała już złocić drzewa na · krakowskich plantach. Kończył się.
wrzesień. Uczestnicy wypraw d,o wód i let.nich przejażdżek powrócili już byli w pielesze domowe. Nastawał czas statecznych
spacerów, co najwyżej w· okolice szacownego
grodu, bądź nad Wisłę, płynącą szarą wstę
gą wolno i majestatycznie, jak przed wiekami, wzdłuż grodu Kraka •

.PODRÓŻ

DO ŻRÓDBI:. WISŁY

~'Zesnym popołudniem od strony Rynku, nieopodal historycznego Wierzynka, powracał ulicą Bracką od przyjaciela, Ludwika
Zejsznera, ·zasiadającego w charB.kterze profesora nadzwyczajnego
. w katedrze mineralogii w Uniwersytecie Jagiellońskim, · znakomi- tego geologa i krajoznawcy, równy ·mu wiekiem i poniekąd zamiło
waniem do włóczęgi, Apoloniusz Tomkowicz. Literat, któremu
trzeci krzyżyk wypisywał się powagą na twarzy, parający się po
trosze historią, miłośnik książek 1 szperacz, był, zgodnie z
ej.uchem epoki, wyznawcą romantycznych podróży do ojczystych pamiąt.ek i pomników przeszłości. Szedł w kierunku Wisły, która od
roku z górą-'-nie opuszczała jego myśli. Być u jej początków, u
źródeł, .zobaczyć na własne oczy i Ol_)isać to, co dotąd bliżej
nie zriane_. Zachęcał go do tego Zejszner, penetrujący chwiloV10
tatrzański.e rubieże. Podróż do źródeł Wisły odbędzie on dopi~ro
i .opisze w 15 lat później, nie licząc wcześniejszego jego wypadu w Beskidy. Tak się jakoś złożyło, iż opisanie źródeł Wisły
i pielgrzymki do tej narodowej rzeki zawdzięczamy ludziom z
. Krakowa do. niej wędrującym. Póiniejsze o pół wieku .odkrycie
miej.Ścowości stało już· pod znakiem Warszawy - podobnie zresztą
jak Zakopane, które
w ·owym czasie
było równie głuchą i nie.znaną
.
.
.
wsią jak Wisła •. Nieświ.adom wszakże tego przyszłego Tomkowicz,
stanąwszy nad .brzegiem wcale. dostojnej rzeki, patrząc na jej
szeroką wstęgę, myśiało Długoszu. Przypomniał Iilu się fragment
z · jego nHistorii Polski•, odnos·zący się do geografii ojczystej,
a w niej do Wisły, nazywanej Vistulą przez starożytnych historiografów i geografów ... by wspomnieć Pl.iniusza czy Ptolomeusza.
llypisał sobie nawet ten fragment o źr6dle, które •wypływa ob!f-

15

cie i szumnie koło miasteczka Skoczowa. wyżej . wsi Wstronia /sio!/
w Ziemi Cieszyńskiej z wierzchołka A1p Sarmackich 0 a z czoła gócy 0 kt6rą lud Skałką zowie •••"• A potem to piękne zdanie: "Zaprawiona kilką rzekami. przepływa środkiem Krakowa miasta. owej
szczeg61niejszej ' ozdoby kraju i wielce u Po16k6w jest sławna. bo
skrapia część najWlększą królestwa polskiego · i przodku:j e in.nYm
polskim rzekom.• I pomyśleć. że dotądnikt tam z rodak6w nie był,
nikt źródeł nie zwiedzał. nikt nie . opisał. J.8.k:ą jest ona tam,

w początkach?
Noc była już. gdy 3 października 1834 roku stanął pojazdem
·_ konnym w Ustroniu, ·"wsi ' w . Śląaku cesarsko-austriackim". Pó dobrym noclegu. posiliwszy się. nazajutrz wczesnym raiikiem ruszył
w dalszą drogę ku źródłom Wi.sły, ' góralskim wózkiem wfeziony zrazu' do wsi, _ noszącej. _ t_ę s~ą. co i rzeka• nazwę. Oczy podróżnego
zatrzymywały ' się z zachwytem na kolorowych ścianach lasu. mieniąąego się złotem i .· brązem listowia · wśród ·c iemnej · zieleni smrek61r i .czeririeni buk6w, które zdawBły się pło:rląć w jesiennym
słońcu. Niebo było . jasne, błękitne. ową chłódną przejrzystością,
. właściwą dniom. które w górach . ożnaczaji\ zapowi.edź . pierwszego
przymrozku i śniegu. Po półgodzinnej jeździe wjechał w granice
wsi, niezmieriiie,_ jak mu się na. pierwszy rzut oka zdawało, · r ' Zległej, liczącej dwa i pół tysiąca - dusz. Nie . zatrzymu~ąc - się,
ru~zył dalej, tak, że po niespełna dwóch godzinach od Wyjazdu
. cz Ustroni.a przybył do mieszkania le'śniczego • gdzie odprawiwszy
.w6zek, jako, że odtąd już tyl.k.o . pieszo iść wypadało, ' był, co
specja1nie podkreś11ł, gościnnie podejmowany, niejedną.p~zy tym
zapisawszy wiadomość i szczegół~· ·
· Nikt lepiej od g6rali 0 szczeg6lnie zaś myśliwców, c~yli leś· niczych, nie znał dziewiczych terenów Baraniej Góry~ porastają
cej prastarym borem, wśród któregÓ ostępów w1odły drogi do źró' deł narodowej rzeki. Stąd 'też zgodził, . za pośred~ictwem i namową leśniczego. g6ra1a miej sc'owego. te.i leśnego. ' na przewodnika.
Tomkowicz zanotował w swoim di.ar1usz~' nawet zdanie• za~ierające
prośbę swego przewodn;ika, czym niepomiernie przysłużył się wiedzy o przeszłości tego Żakątk:a. "Uczciwy ten góral prosił mnie
w swej prostocie: .- Żeby ludzie wfedzieli. że iCh /pana/ 'Jakób
Szarzec kl ud ził /prowadził/ { wszystko · ci.o brze pokazał. • Czyniąc
więc zadość tak niewinnej dumie. imię J;u jego umi.eszczam." Ru· szyli tedy sprzed leśnicz6wki, pnąc . się . w górę ścieżyną, a coraz
to inny obra:z otwierał się -przed oczyma wędrowca i pielgrzyma
narodowej pamiątki • .
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"Tak idąc, przez cztery godziny ciągle pod górę Baranią zwaa ostatnie ćwierć mili po złomiskach odwiecznego lasu, w
dniu tym /4.X.1834 - przyp. ~.K.I./ już na trzy palce śniegiem
pokrytych, stanąłem wreszcie u pożądanego celu, stanąłem u źró
deł naszej poważnej Wisły~ Na zachodniej, wklęsłej pochyłości
wzmiankowanej góry, której nazwa podług wieści stąd pochodzi, iż
na niej niegdyś las a w nim JOO pasących się zgorzało baranów
i w połowie jej wysokości, osiem w pół kole na 50 - 100 kroków
od siebie oddalonych i pod rozłożystych świerków cieniem ukrytych poników tryska, każdy grubości ręki. Te przeźroczyste strugi z całej okolicy, a dalej z całej starożytnej Polski unosząc
z sobą wody, pod głośnym imieniem Wisły znane, pół świata niegdyś naszym nakarmiały chlebem. Miejsce to w narzeczu tamt jszym
Wyrch /wierch, szczyt, punkt najwyższy/ Wisełki zwane, ledwie
na JOO kroków od granic państwa i wsi Kamesznicy w obwodzie wadowickim odległe, jest prawdziwym i najdalszym początkiem Wi s ły,
a osiem źródeł, łącząc może o 100 kroków niżej w kierunku ku zachodowi swoje nurty w jeden potok, przybierają nazw ę czarnej Wisełki. Mieszkańcy bowiem wsi Wisły, niby przywiązani do niemo wlęcia rodzice, potok ten w obrębie całej swojej dziedziny Wi sełką pieszczotliwie mianują. A jak krzepki młodzieniec od łona
troskliwej matki oderwany, brzmiące przybiera imię, pod którym
kiedyś, mąż dojrzały, ma w świecie zabłysnąć, tak i drobni uchna
zrazu Wisełka nie wcześniej prawdziwe swoje otrzymuje miano, aż
rodzinnej Wisły opuści zagrody i . pod nimi dwie stolice Kraków
i Warszawę minąwszy ~ nareszcie w burzliwych ginie Bałtyku f alach. W pomienionym kierunku od wschodu na zachód z ćwierć mili
dół, ciągle po ka.mieniach skacząc, czarna Wisełka nagle się na
;-ółnocny wschód zwraca; dalej się ku zachodniej skrę cając półno
=Y • przebywa śluzę dla spławiania szczepu /szczepem w prowincjo~aliźmie naszych w wadowickim i śląskich Górali zowie się drzewo
=.a opał, naprzód w kloc czyli gnatki rżnięte a potem wzdłuż łu
? e.ne, szczepane albo "szczepione", a stąd i łuczywo bukowe do
i wiecenia, szczypami czyli właściwie szczapami się tu mianuje/,
; i kilku lat wybudowaną, aż wreszcie po raz ostatni w przecilYllą
ku zachodowi uderzając stronę i pochłonąwszy już potok zwany
olna, od wschodu spod góry Rubowska z pół mili płynący, w miejscu zwanym uśczarny /zapewne ujść czyli ujście czarnej/ o 500
sążni powyżej wspomnianej już leśniczówki swoje czyste i zielowody aż z potokiem Białką połącza. Białka ta, co do ilośc i
-dy Czarnej równa, ·a w tym samym kierunku co i Wolna płynąc ,
ną,

=•e
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wTtr;raka spod g6J'.-ki Skałka o. 1 1 .1/4 miU na wschód od swego '1j;..
ścia i jej to zapewne źródł"a wz:i.~ł Długo~z, a za ni.in §więcki z~
· . początek Wisły, g!iy go pod Skałką.naznaczają~ . Nazwisko jej po~
chodzi od mętnej barwy, którą w o.zasie słoty · przybiera, kiedy
ciarna zawsze czyste wody toczy. Złącz;-wszy się zaś Bi.ałka z
·. Czarną, wsp61nie już Pr'.Zybierają .naZWisko Wisełki, · .która odt4d
silniejsza, nagle swój bi~g _niepe-m:JY 1 kręty na prościejszeł ·
szersze i ku p6łnocy zniżone kor;yto . zamienia~• ·
Po sześc1u·1 pół godzinilch , od..wijścia powrócił Tomkowicz do
l~śniczówki. N:J.e dotarł jednak do wykia.pów Cżarnęj Wisełki~ - óglą-.
dając j ed;,nie niżej położone źr6dełka.· ~ródeł Białej zaś n.ie .
w:l.dział wca1e. A i barwa ..Od.y m.:J.eniła sił w odbiciu młodego
śni.egu u górach nieprawdZiwym · ko1orem ..,• je.le stwierdzi po latach ··
Kazimierz Sosnowski. Był jednak-tym p:l.erwszym, ktcSry powziął
ayśl poznania i .opisania źródeł krÓiO..ej rzek polskich. Rozmowy,
jakie prowa4ził ~ leś~czym, napotykaDynd Wieśnie.kami, uii~jsco~
wym nauczycielem i pr0boezczem obf:J.to'lrały wmat~riał, który
wni.ósit wiele cennego do obrazu uzyskanego z autopsji·, stanowiąc
!Uejako raiaf, w którtl s&mlc~ zrazu ten krajozna~zy epizod, a
potem op1sał. Z jego se.pewne i.Jlformacji skorzystał Wincenty .P ol,
pi•&lłC aw6j wiersz •Do Wisły•, zawarty w . Żbi.orku •z podr6iy .po
barz7•, powtarsająo '!ą"tłuaaozenie·clla owego pieszczotliwego
sd:robnieaia Wi•ł7•

•i.ee& jea c~t . posuał, gdzi:eś
Gdzie

cię Vłi•ełk'l

1l źr6deł

góral. zwie w

t17sita;

Jlliłośei•;,

Znal tet zapewne opis Tomkowicza Bogusz Z)'gmunt Stęczyński,
rok lub dwa po Wincent)'m Polu i Jani.e Kantym Łobarzewskim ·
/w latach 1844-45/ wtdrował po ai'lsku 1 potem w ewym po~cie,
owej . pod1"Ói7 aalowni.czej w 21 _.pieśniach, zatytułowan~j "Śląsk",
opi.aywał legend&1"JMl etymologit . Baraniej Gó17. Warto jednak, wodruJ!łC dalej • 46it Wisły, prz7tocz7d za 'l'omlcowiczem jego opby
dopływów wiślanej strugi.a
.
~w t111 Wię c nowym kierunku /p6łnocnjm - przyp. · aut./ płjnąc,
sab~. ra po ,'rodze od wschodu potoki 1 J.ialinko spod gór;y Kopiec
o ailo 1 Gościej6• epod góry Smerko'Siec /Tutejszy .amerk albo
smrek jest to wł~ciwie świerk. G6ra Barania w 3/4 swojej wysokości, bio0rąc od szczytu, tym pi~knym drzewem jest okryta, a
!Ułej dopiero jedliną/, o pół mili wytej wytryskająceł nareszcie Panullilt spod Beuiclka. g617 nad •sill llliedek pół mili, Gagdy •
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chóra spod tejże, ćwierć mili, Dziechcin spod Stożka 3/4 i Kopydła spod góry Kiciory o milę płynące. Tak więc wodami dziewię
ciu potoków wzmocniona Wisełka wyrywa się z macier.zyńskiego ło
n~ .Wisły, wpada w granice wsi Ustronia i tu dopiero sama rodzime i w świecie głośne nazwisko Wisły przybiera. Ten jest prawdziwy początek błogosławionej królowej rzek naszych."
Wróciwszy ze swej owocnej krajoznawczej wędrówki do Krakowa,
zasiadł Tomkowicz do _ opisania podróży do źródeł Wisły~ Opracowanie to ukazało się drukiem w wydawanym we Lwowie przez Jaszowskiego "Sławianinie" w roku 1837. Rzadka ta już dziś publikacja
jest prawdziwym białym krukiem, aczkolwiek w swoim czasie właś
nie Tomkowicz opisał białe poniekąd plamy na mapie turystycznej
Beskidu ~ląskiego.
Mijająca w 1984 roku 150 rocznica owej pionierskiej wyprawy
i opisania źródeł Wisły warta jest przypomnienia - zarówno dla
nazwiska krajoznawcy, o którym niewielu dziś wie, jak i beskidzkiego przewodnika, 1egendarnego, acz prawdziwego Jakuba
Szarca, wędrującego w jesienny dzień wespół z Apoloniuszem Tomkowiczem, przybyłym z Krakowa, do źródeł Wisły.

Maria Kocych-Imielska

(z: "Kalendarz Beskidzki 1984)

.-WidQk .ze· szczytu Baraniej Góry w kierunku zachodnim
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Autor artykul:u jest prawnukiem Wincentego
Pola. Od wielu lat gromadzi pamiątki i usta, la szczegóły biograficzne związane z osobą
1 pradziadka. W artykule poniższym przedstawia
I mało znane szczegóły wędrówki poety w okoli: ce źródeł Wisły na Baraniej Górze.

WINCENTY ·POL
U . ŹRÓDEŁ WISŁY
" •• ~Miło spoglądać Wisło Żia twe nurty,
Na te ładowne złotym darem burty~ ••
Lecz jam cię poznał, gdzi·eś u źródeł trysła,
Gdzie cię Wisełką góral zwie w miłości Toś też . mi miłą niby dziecię Wi~ła,
.Bom ja ukochał,· co kochają prości,
I tak rozumiem, gdy na ciebie patrzę,
· ze to i dobrze i znamy się dawno •••
I lica twoje dużo dla mnie gładsze,
Bo znam cię dzieckiem i niewiastą sławną.
( ••• ) I rzekł mi góral: - W naszej tutaj stronie
Zwą ją
Wi?ełką , bo wesoła, młoda,
I jest Wisełką ; nim minie Ustronie Tak ją riazwano tu w górach ( ••• ) n · ·

fi taki oto poetycki sposób zaświadczył Wincenty Pol (1807 1872) swą bytność u źródeł królowej rzek polskich w opublikowanym
w 1851 r. wierszu "Do Wisły".
Jak doszło do wyprawy?
_Poza talentem poetyckim z biegiem lat coraz bardziej krysta11:..
· zowała się w w. Polu predylekcja do nauk przyrodniczych, szczeg6,i.;;1e do geografii. Po klęsce Powstania Listopadowego, w którym
brał czynny ud ział, wobec niemożności pełnego wipowiadania się
poetyckiego (z uwagi na-cenżurę zaborców) Pol stał się jednym z
pierwszych przedpozytywistycznych rzeczników pracy organicznej.
Utrzymują~ się z pracy w charakterze tzw. oficjalisty i dzierżaw
cy, intensywnie się jednocześnie dokształcał, zbierał materiały
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geograficzne i etnograficzne oraz nawiązywał kontakty z ludźmi
nauki.
Ok. r. 1837 powziął zamysł opracowania .wielotomowej "Geografii
i etnografii Polski". Pomnikowe t _o i fundamentalne dla ówczesnej
nauki polskiej dzieło realizował systema tyc z nie, opier a jąc je w
części o autopsję. Już w r. 1834 przebywa ł w 't:adowickiem i w Oś
więcimski em, gdzie mieściły się majątki ziemskie rodziny jego
przyjaciela - literata Adama Gorczyńskiego i ich znaj omych. "W tym
samym mniej więcej czasie był także w Krakowie, wieliczce, Kalwarii Zebrzydowskiej, Lanckoronie, Kleczy, Wadowica ch, K ętach,
Brzeźnicy, a nieco później w Tatrach. W okresie tym zapoznał s"ię
bliżej z Janem Kantym J. Łobarzewskim, z którym postanowili odbyć
wspólnie podróż naukową wzdłuż najmniej zbadanych wówczas Karpat.
Szkieletem wypraw miały być górne biegi głównych rzek z wypływa
jącymi z północnych stoków Karpat ich źródłami. W latach 1840 1844 odbyli kilka wielomiesięcznych (zwykle od maja do przełomu
sierpnia) karpackich ekspedycji, wyposażeni w przyrząd y pomiarowe, sprzęt obozowy, tabor konny i w pomocników, którymi b y li parobcy folwarczni Mariampola (dzisiejszy Glinik Mariampols ki,
dzielnica Gorlic). W okresie tym zbadali górny bieg dwud z iestu
kilku większych rzek od źródeł Złotej Bystrzy cy (Bukowina ) d o Od ry, eksplorując rocznie 5 do 6 rzek.
W 1843 r _. obaj podróżnicy wybrali się na rozeznanie ź ródeł i
górnych biegów ro.in. Odry i Wisły. Z bazy wypadowej, tj. Mariampola, udali się ówczesnymi gościńcami na zachód dla zbadania Odry,
doliny Jabłonkowskiej i Wisły. Oto relacja W. Pola:
"We wsi Ustroniu, poniżej wsi Wisły zabiera W isełka wody Dobki
i Bukowej i wielu innych pomniejszych rzeczek, a poniżej wsi
Ustronia przybiera już sama nazwę Wisły .i tu się zamyka właściwy
obszar jej źródłowiska.
Stąd po półtorej mili biegu, w kierunku ku północy płynąc,
przybywa pod miastec"zko Skoczew, gdzie się jej koryto już ustalać
poczyna. Dwie mile poniżej Skoczewa, od miasteczka Strumień, łami e
się Wisła coraz więcej ku wschodowi i płynie równiną ku Polsce,"
("Dzieła", t.2, 1875, s. 196).
Zbliżając się do źródeł_ łlisły, poznawał . i obserw"ował odwiecznie
osiadłą tam ludność. "Na wierzchowinie i źródłowiskach "n'isły - pisał Pol - siedli Górale Wiślanie, jakby piastunowie i stróże tej
rzeki, którzy ją na przestrzeni od źródeł aż do-Ustronia piesz~
czotliwie nazwali ·.-asełką." ("Obrazy z życia i natury", 1871,
s. 104). O samej wsi napisał: "Na żródłowiskach Wisły osiedli tak
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zwani

w jednej tylko, ale ogromnej wsi, zwanej Wisłą"
t.6, 1877, s. 104), a gdzie indziej: "Obszar źródeł
Wisły kończy się na Szląsku ••• Zrazu płynie głębokim górskim rozdołem, zan.1,m zbiegnie ku równinom Szląska, jest jej dolina dziko
poszarpana nagłymi .wodami ••• "
Jadąc wynajętymi ·rumakami, udali się . .Pol i Łobarzewski do .samych źródeł, o czym z utęsknieniem myśleli od lat. A oto relacja
z ~ · wyprawy:
"Tutaj grzbietem .Beskidu ciągnie się miedza graniczna Starej
Polski . i odkrywa się oczom widok rozległej Szląskiej krąiny. · i z
mJ_ejsca tego na strzał g,..intówki w połowie najbliższej góry, któ...:
ra już ku Szląskowi
spada, Wy-tryska
~Śm silnych źródeł na półnÓc.
.
.
riozachcx:l:niej wklęsłości. Góra .ta zwana jest Baranią, świerkami
obrosła kotl.i na nad .źródłami Czarnym Wierchem; źródła te są to .
·źródła Wisły, na 2000 stóp prawie nad poziom morza wyniesione. ·
Naprżestrzeni 15 ·- 30 sążni od siebie wachlarzem rozłożone, lą.;.
czą się one trochę niżej w jeden<J>otok i przybierają nazwisko
Czarnej Wi.selki, która li kierunku .Ód wschodu ku pcSlnocnemu zachodowi w nagłych spadkach po · kamieniach lecąc, od . miejsc.a, gdzie . się
już wszystkie źródła w jeden potok zlały, przebywa przestrzeń 1500
aąlni. W miejscu Uść-Czarnej . zwanymwpada od prawego brzegu de Wisełki Wolna, pól mi.li spod góry Rµbawka, ze wschodu ku zachodowi
płynąc.a. N.U:e~ zbiera z sobą od tejże . strony Białkę spod Skałki,
o pięć ćwierci mili płynącą w tymże samym kierunku. Dl:ugosz podaje
źródl:a tej Białki za w?:aściwe źródło Wisły, do której się .także
odnosi i nieddecka Weisel. Na przestrzeni od ujścia Białki . aż do
wai Wisły wpadają do Wisełki od prawego brzegu: naprzód potok Mal.inki, spod góry Kopiec o .mil.ę, następnie Gościejów , spod Smerekowa o pól m.i.11, a w końcu Partaźnik, krótki i nagły potok~ od leweg0 zaś brzegu. zbiera z s.obą Wisełka: Jawornik o pól mili spod
Beskidu płynący• dalej Dziecheń , o trzy ćwierci mili spod Stożka,
a wkońcu Kopydlę, która . o m.i.lę · odujścia swego pod Kiczołą ma
·źródło• (•Dzieła", t.2, 1875, s. 195).
.
..
. POl ~le byłby 11teratem, gdyby opró~z beznamiętneg0 , źródłowego
opisu nie pozostawił również emocjonalnego zapisu wrażeń !
•Było to 1843 ~ku: Czentcowy, prześliczn:y wi!!czór palił się na
· smreków szczycie i Uroczysta cisza była w powietrzu ••• Dl:ugie cienie drzew i gór łamały się po przepaściach, a w szmaragdowej zieloności połyskiwały leśne polany 1 zarąbki ku słońcu, tam, gdzie
·. przerzedzały starodrzewne l.asy ••• Było to na samym grzbiecie sżlą
skiego Beskidu, k tóry Górny Szląsk od obszaru Soły i żywieckiej .
Wiślanie

("Dzieła",
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Doliny odgranicza. a my wracaliśmy od źródeł Wisły. Na przewale
samego.działu stanęły konie i wytchnęły, a chwila-ta miała coś tak
uroczystego w sobie, że nas zatrzymała w miejscu. Po jednej stronie opadala Barania góra czarnym wierchem, kędy biją źródła Wisły
- po drugiej . stronie odkrywała się oczom prześliczna Żywiecka Dolina, jak ogród uprawna, budowna, zasiana wiankami wiosek, mias•
teczek, kościołów i. dworów ••• Bi ty gościniec przewi.jał się malowniczo wzdłuż doliny ku Żywcowi na całe mile widny dla oka; jakiś
gluchy i stłumiony szum dolatywał nas czasami od jazów i wodospa~
dów Soły, towarzysz podróży mojej uściskał mnie - bo w tej jednej
chwili skupiło się tyle wspomnień, tyle uczuć, że im się oprzeć
nie można było. WracaliŚmy od źródeł Wisly - i zdało nam :się, że
te wszystkie dumy, które u jej kolebki prześpiewały·wieki, powta~
rzają się we wszystkich nutach naszej duszy. Łzy stanęły nam w
oczach - uściskaliśmy się powtórnie i Kanty Lobai:·zewski rzekł do
mnie~ »Powinszujmy sobie, bo od źródeł Złotej Bystrzycy aż do źró~
del Wisły widzieliśmy na własne oczy krynice wszystkich rzek naszych i przeszliśmy przez grzbiet całego Beskidu. Z dumą możemy to
opowiedzieś Żywieckiej Dolinie, że na niej kończymy oględziny nasze i że nie ma oprócz nas żywego człowieka mówiącego tym jt;>zykiem, coby 'odpytał i odszukałby wszystkie źródła, od Odry i '.-lisly
aż do Bystrzycy Złotej - i przeszedł po granicznym dziale, od
źródła do źródła, i opatrzył każdą dolinę tych dwudziestu kilku
rzek. Powinszujmy sobie - a teraz tylko o to prosić Boga, aby poz~olił streścić to, cośmy nie z książek wzięli, lecz na własne
oglądali oczy.«
Raźno par,Śkaly konie po prześlicznym żwirowym gościńcu, który
się do Ż}rwca spuszczał - a my przypo_minaliśmy sobie pojedyncze widoki licznych ~ór i dolin, zwiedzanych w przeciągu lat kilku, bo
teraz układał się już obraz całych północnych Karpat przed na mi,
yśmy nareszcie dotarli do wielkiego ołtarza . tej 'zie:ni - do <'. ródeł Wisły. W tym prze.glądzie widoków i wrażeń zatrzymywały nos na
chwilę te- wielkie rysy natury świata zakreślonej rzeźbą, to koloryt tych widok_ów 1 'to w końcu żywa rzesza tych rodów, które się
przed nami przesnuły po dolinach,i górskich ścieżkach, po wsiach
i i:;ościtcach, po odpustach 1 targach. Rodowo:ić ludu nie wy:::tępuje
iEdzie w tak wybitnych rysach,jak w gór8lszczyźnie karp.'.lckiej •
.?rzechodziliśmy tedy z kolei · ·.,'rażenl3 · z odbytej podróży i tak jak
~e obraz~ przesuwały się koło nes, tak podaję tu dzisiaj, dla pa~<,tki owej uroczystej chwili 1 gdyśmy od źródeł '.Wisły wracali."
(•obrazy z życia 1 natury", 1869 1 s. 177).
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więc wyprawa eksploratorów skłoniła · ich nie tylk o do wspomrefleksji·, syntetycznych uogólnień i wniosków, ale i wprawiła w stan na wskroś uroczysty, niemal równie wzniosły, jakby wra·cali od prawdziwego ołtarza "ziemi naszej".
W tym samym 1843 r. wyszła w Poznaniu "Geografia serdeczna Polski"
Pola, tj. owa tak później popularna "Pieśń o ziemi naszej"
w której prostymi, ale jakże komunikatywnymi strzępkami rymów
uczcił poeta Wis3:ę:

Tak

nień,

w.

"Za górami, za .lasami
Beskid granicami.

Poszedł

Wziął

się,

kędy Wisły

źródła

a zaginął w Czarnym Lesie ( ••• )
Po dżiedzinę Krakusową,
Tam po . Odrę, po Żuławy
stara ziemia Piasta leży,
I lud gnieździ starej sławy
A w pośrodku Wisła bieży! ••• "

(z: "Podbeskidzie", XII19ao)
lid.am Pol

Widok ze szczytu Baraniej G.ó ry
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w kierunku :północnym

madzą się

"Je.worze, a mianowicie ze.kład kąpielo'ft'y _żę
tyczny, leży w zacisznej, uroczej dolinie, zasłoniętej v1zg6rkami i otoczonej szyszkowymi lasami, kt6re latem balsamiczną woń ronią. Jaworze jest ze.kładem dla prawdziwie chorych lub potrzebujących spoczynku, wytchnienia i ożywczej
- ciszy wiejskiego powietrza. Tacy też goście -grotutaj i roznieśli sławę jego po świecie" / W.Pol/.

JAWORZE

WINCENTEGO

POLA

Lipiec 1870 roku był nader upalny. Nieznośna kanikuła wyp.;;dziz miasta nawet najbardziej zasiedziałych mieszczan w poszuk~
waniu ożywczego chłodu. Z dworca kolei żelaznej w Krakowie udawał
się w dłuższą, jak wnosić można było z ekwipunku, przejaż dżkq,
starszy~ ,- o sarmackim - wyglądzie, podróżny. Białe juk śnieg wąsy
przyczyniały dostojności siwej skroni i tylko duże niebieskie okulary nie bardzo jakoś harmonizowały z sylwetką żywcem wzi ę tą
ze -szlacheckiego lamusa. Ociemniały -od dwoch lat, -p o nieudanej
operacji katarakty jedynego zresztą widzącego oka, wspierał się
ii'incenty Pol na ramieniu wiernego famulusa,
którego pomocy ko::-zystał zawsze, ilekroć wychodził poza obręb domowych pieleszy.
.
.
W przedziale pociągu jadącego - do Dziedzic, mimo - pędu lokomo-.ywy oraz otwartych okieii, panował upał nie do ~niesienie.. Nagle
w okolicach Krzeszowic zerwała się burza, szalejąca nad jo.dącym
pociągiem aż do Trzebini. Grad wielkości "jaj i jabłek" -. jak
iyktowa.ł dnia następnego swą korespondencję do wiirszuwskieGO cza-:
.sopisma "Kłosy" Wincenty Pol, nie tylko poeta, ale przede vmzystLim geograf - .nota bene- pierVlszy profesor ne. katedrze geografii
~6.kowi_e - ów grad młócił ta.k gwałtownie jadący pocie-tg , że zduo się, .. iż. przebije strop wagonu. "Stropu nie przebił, powybi- s.ł natom~ast okna Ż jednej strony pociqzu~ Okoli.ci-.1 pobielała od
gradu. Zboża i warzyv1a l ·eżały pow8.lone. Od OświQcim;ia skręciłn
:mrza w stronę -Tarnowskich Gór. - ';'I Dzied~icach -. z~ śv;ieciło, jak
ła

z

~

= yby

nigdy nic -

słońce."

Był urodzonym '.\"1"drov1cem i podróżnlkiem, - tot oż łączył - zawoz~,

"""Z-orem Aleksandra Humboldta, opisy 1 obrazy natury z reulinmi ge-&rai'icznymi, etnogr~ficznyini i hiatorycznymi. ·Jaworze_, do które-
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tego samego jeszcze wieczoru powozem oczekującym · ~a
i kuracjuszy przed dworcem w Bielsku, urzekło steranego ·
wędrowca. Dvde spośród ostatnich trzech pór letnich w swym zyciu .
spędził Wincenty Pol w Jaworzu. Przystani tej poświęcił dt-rukrot.nie. ·obszerny opis we wspomnianych już "Kłosach", czym nadto przy;..
c.zynił się do ponownego renesansu i rozkwitu powstałego w roku
1862 uzdrowiska ż~zycznego, któremu w latach siedemdziesiątych
ubi~głego stulecia groził kompletny upadek.
"Przez całe :Z;ycie szukałem spokoju" pisał kiedyś w sztambuchu
- odnalazł go zasię, 11 gdy tej drogi. koło już dobiega ••• " i to
właśnie tu, u stóp Beskidów Śląskich, chociaż nie o nich myślał
w swym znanym wierszu "Beskidzie zielony ••• ".
Urodzony w Lublinie - gdzież w ciągu swego żywota obieżyświa
ta nie był: wspomnieć z miast tylko Lwów, · Tarnopol, Wilno, Króle- .
wiec, Lipsk, Drezno, .Berlin, Pragę, Wiedeń, Warszawę, Wrocław, .
Po=ań, Kraków,
przez
Pedo.
. a z ziem wędróv1kę od Tatr . po Bałtyk,
.
.
.
· le , Ukrainę, Wołyń, Pomorze, Śląsk, l.ie.łopolskę, 'i"iielkopolskę a
. tBkże Litwę. Poeta, którego zdrowie szwankowało od pamiętnych.
zaj&Ć 1 przejść cza$U Rzezi Galicyjski ej, chętnie szukał wytchnienia u wód. Był zresztą w czasie swej odległej już podróży na Śląsk,
kiedy to jeszcze w 1847 roku dotarł do Gliwic dyliżansem, a potem
dopiero koleją żelazną do Wrocławia, w słavmych Cieplicach. L!odne
w XI.X Wieku "wyjazdy do wód" łączono także, bądź czyniono samymi
· w sobie podróżami do mniej modnych, acz wziętych uzdrowisk żętycz
nych. Pol znał jedne i drugie. Przeto jego rekomendacja. Jaworza,
skierowana do lekarzy, nie tylko zresztą krakowskich - w Galicji
bowiem "Kłosy" cieszyły się wyjątkową poczytnością - odniosła znakomity skutek. I choć sam poeta ni.e doczekał już .powt6rnego roz- .
kVlitu JaVJOrza, zapisał się trwale w jego historii. Zresztą tak
się jakoś złożyło, że Jaworze swą sielskości.ą nie tylko Wincentemu Polowi był:o przystanią "z podróży po burzy". Kojącym urokiem
Ji;morza zachwycała się po latach · również i 11aria · Dąbrowska, Jan
Parandowski. i . lhelchior Watlkowicz. fyle o "braci" po piórze, nie
mówiąc już o osobistościach ze świata nauki, którym. c.isza .i wytdi.nie;..t · riie :;;niej były konieczne, co drogie.
" Jeżeli Jaworze porównamy z wszystkimi innymi zakłB.darai żętycŹ
nymi0 poc~ąwszy od Spe.asa i Korczyna, aż do doliny żywieckiej,
przyznać potrzeba, że żaden zakład nie ma tych zalet i dogodności,
jakie chorym dać zdoła Jaworze. \';'szyscy, co chorych v,rysyłają ·do
z&.kładów · żętycznych, znają to z doświadczenia, iż to, coby żętygo

dotarł

gości

.
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ca dobrego zrobić. mogła, niweczy bardzo często męcząca padr6ż w
góry, utrudniona przeprawą, brak wygód na miejscu, brak potrzeb:iego spokoju dla chorych, a w końcu zbyt ostre powietrze górskie, ·
którego prawdziwie cierpiący na płuca znieść nie zdołają, a które tym szkodliwsze wywiera skutki, czym wyżej nad poziomem morza
żętyczny

zakład leży."

spośród

trzech modnych i nader wziętych w XIX wieku remed1.ów,
woda, powietrze oraz żętyca, ta ostatnia, lubo najmłodsza na naszym gruncie terapia lecznicza, była właściwie efeI:lerydą• Wzeszła ·i przeminęła, pozosta\viając historyczny zapis o
fakcie . swego istnienia w aktach starostw poszczególnych okręgów,
w który~h mieśćiły się owe uzdrowiska żętyczne. !Ia Śląsku Ci e szYńskim jeszcze i pobliski Ustroń przez pewien czas sw~ ~ zdro.)c wej , prżeszłości znany był, choć mniej uznawany, jako ustępując y
pod wieloma względand Jaworzu, kurort żętyczny, Wisła tradycj-=
pos:iadała . jedynie w znikomym zakresie.
Wracając .do Jaworza ja.ko do uzdrowiska, w którym,
jak pis ał
Wincenty Pol "jest ślicznie", istniały już w ovrym czasie /pou ij e
jąc żamek i posiadłość hrabiego Saint . Genois, położoną na ter;_
rozległego; leciwego parku, będącego siedzibą zdroju/: dom zdrojowy, łazienki, oranżeria, restauracja, kuchnia ml·eczna i żętycz
~a, zajazd, remiz~ i stajnia, mieszcząca 20 koni. Powstało sze::-eg domków dla letników oraz willi dla kuracjuszy. Istniały także pokoje gościnne dla przyjezdnych. Kuracjusze raieli do dyspozyc ji . czytelnię czasopism, ,a w .n iej• jak .· wsporaino. Pol, dzienniki
zagranicz'n e w kilku językach i polskie, bibliotekę, bilard, !or-;;epian;' odbywały · s:l ę nadto koncerty i zabawy. Lączność z Biels ldem, oddalonym od Jaworza o 11 kilometrów, utrzymywała pocztii.
zdrojowa oraz pojazdy uzdrowiskowe, wysyła:pe codziennie do wszys -;kich pociągów, · jakie przyj eżdża;l:y do Bielska. Sa.':lo uzdrowisko o
sławie ltliniatycznej, żętycznej i wodoleczniczej, rywalizujące i
z.dawałoby się dystansujące Krynicę w pewnym okresie s\·1e30 odro:.Zenia, było tanim, bardzo do.:;odnym z uwagi na dojazd letniskiem
i zdrojem, nie hołdujący~ przy tynr ża.dńy:i; konwenansom towarzysk im. AtL:iosfera miejscowości, do kt·órej w znacznej mierze przyczynię.ło się Iiiewątpli\7ie pogodne usposobienie, życzliwo~ć i poczci1i OŚĆ okolicznych . mieszkericów, stwe,r:ieJe. .dodo.tko1-r.{ we.lor Jo.y;orza.,
Z którego . nadto można b.y2o odbywać \'l'JCfeczki do ró:'.;n:,ch cieka~ch niejscowo~ci. ~; rejestrze "'!incenteco Pole., geogr...,fa i kre.jozu.e.v:cy, figuruje Cieszyn, Pszczyna,, Ze.tor i hrólewsio:a Huta /czyli

jakimi

były
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dzisiejszy Chorzów/.
Poeta w owym czasie_ już zbytnio nie podróżujący, najchętniej
przebywał v1 rozległym parku jaworskim, gdzie odpoczyvmł i myślał.
\'ł korepondencji do "Kłosów" zwracał une.gę, że "••.prawdziwie
cierpiącym dobrze by tu było, bo i zukład ject urządzony dobrze
i jadtic tu nic ze sobą brać nie potrzeba, a możne. kilka tygodni
przeżyć spol~ojnie". fi.. w innym miejscu dodaje: "• •• nil:t nie znajdzie dla siebie milszego pobytu, kto potrzebu;ie spokoju , jędrne
go ·o ddechu natury i wytchnienia po cierpieniach lub pracy."
Jest chlubą dla Javrorza, że szczyci się opisem pióra Wincente~
go Pola, którego _ Eugeniusz Romer nazwał "światowej sławy myśli
cielem geograficznym". I chociaż od tego opisu minął z górą wiek
i wiele się w samej miejscowości zmieniło, warto przypomnieć jego _ "pieśń o ziemi -naszej"-; ·
"Jaworze leży na podnóżu Beskidu Szląskiego w uroczej bardzo
dolinie, otoczonej- łagodnymi vrzgórkern.i. Podgórza v1znoszą się tu
łagodnie ku południowi a pojedyncze kopczaste góry, miejscami nagie, miejscami okryte, wystrzelają z tego VfYniosłego trzonu.
Wzgórki te nazywają miejscowo "kępami", a całą okolicę górzystą
Jaworskimi górami. Te opadają w jedną stronę na Białą rzekę ku
wschodowi, a na zachodzie zamyka je dolina górnej Wisły, która z
Szląskiego Beskidu odprowadza wody i pod Sl:oczowel!l w równiny wstę
puje. Jaworskie góry są przeorane gęstymi wąwozami. 'Jąwozy te są
kosmami gajów obrosłe, rÓ;7Ilie jak i krzaczaste kępy. Uprawa zbóż
wstępuje szachov.nicą ni:. góry i otąd ma okolica wiele ma1oHniczego uroku, tek z powodu różnicy ro -ślim'lości, jak z po;;odu różnicy
poziomu i rozmaitości k~ztałtów plasty~znych, które się coraz innymi n.uwodzą bar\"rami.
Gdyśmy się w miejscu i okolicy rozpatrzyli, zdziwiło nas to,
- że Jaworze nie· ma odpowiedniego rozcłosu do piękności swoich
i
zalet ż~tycznego zakładu_, Powietrze jest tu przedziwnie dobre,
pri.;.wie ju~ górskie, a jednal~ bez ostrości gór, a zakład kąpielo
wy jest na VTzór .c.uropej ski eh kąpiel urz_ądzony, - tek pod vrzględem
mieszkw., jak pod V!Zględem- przyjęcia gqści, ich umieszczenie., Y1yeoay 1 stu:t"a.ni~ około zdro·,·: ie..
Cc.łe. okolica _jeDt zamieniona v; jeden wielki park, po którym
pc.vtilon:1 i don4:i rozrzuco-ne, prześlic :;ne provw.dzonc ścicżi~:i,
przevdjt.jące się ;:c.cod.nic por.liędzy ciunistyrai ge.jc.!:1i i klo:nb=i
.l;rzewów i kwiutó·;;, pomię<lzy r.iiejsci::.:.:i i;poczy;1l.:u i ocrouo\·.~cll ozdtib. l:to rzt:czyui.ście tylko porutom:.nit. zd.ro-.vie. potr::.:ebuj c,
-ten
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ni e potrzebuje viyJŚĆ z parku, dopóki bawi w JaHorzu . "
W roku 1871 przy jech ał- już wcześniej, na początku sezonu kurac yjneco, który przypadał na połOVi\' i;iaje. .
Pono\·;nie słanił Jav10 rze, p i ękno si el sk i ej okolicy, ożyv:cz ;/ odtlech Bei::~idó\7. Rau ował
się roz9łosem ulubionego uzdrov;iska.
I nn.::it<;ipny;:1 roku już
nie
przyjechał. Wybrał się z Kr akowa tylko d o poblio'..::ich b:rzes zoHic.
Zapalenie . płuc , jakiewu tam ule gł , spr~wiło , iż ni e odz~-skał już
zdrowia i zmarł w Krukowie v1 dniu 2 grudnia. Ostatni ą podró~ o d był na ramionach młodzieży akademickiej, w trumnie uwi e nczonej
wawrzynem, by spocząć v1 gro bach zasłużony ch d la Ojcz;,czny.

i\:aria Kocych-Imielska

/ wg: "Kalendarz Beskidzki" 1981/
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CZY NAZWA WSI: ·

BRENNA
·. W BESKIDZIE ~LASKIM.
JEST RZECZYWI~CIE POCHODZENIA WOŁOSKIEGO

?

Wksiążce panŚ. Al.eksęgo Siemion.owa: "Żiemia WadoWiciCa' „ Mono~ ..
grafia turystyczno-krajoznawcza", _W adonce 1984, ną str~nie 416 .
przeczytał'.em podrozdział'. . pt.: "NazW,y pochodzenia woł'.oskiego"• ·
Jego treść skł'.onił'.a mnie do . zabrania
gł:osu
·w . sprawie 'tam porusza•
.
. .
.
· nej. Zagadnienie jest wprawdzie wąskie, al.e - jak się ·oka.że odnosi się do szerszego wach1arzą. pr~ypadiców. Ażeby Czytel.nika. „ ·
wprow8dzić w meritum sprawy i . nie wypaczyć niechcący intencji Autora~ pozwal.am sobie cał'.ość /krótką/ przeczytanego tekstu na t-, 111
miejscu zacytować:
•BREJNA, nazwa doliny w Beskidzie Ma.ł:ym, na t erenie Ponikwi,
zaezynającej się w centrum wsił niedaleko ko~cioł:a~ ograniczon~j

od

wsch.żarem, od Żach. PaJ.ellicą, a od pd. :Magurką Poni:k:iewską„

Zał'.ożyciel.ami

Ponilcwi byl.1
•oł'.osko-sł:owa.ccy pasterze, którzy okoł:o
.
.
poł'.owy XVI w~ osiedl.il.i się w centrum obecne j Ponikwi , na przeciw
.
.
.
.
wyl.otu tej doliny i wypasali swe stada zape~e w okol.icy. Brejnej.
Wzdł'.uż

tej dol.iny • góry prowadził'.a
jakaś ścieżka pasterska,. któ. ..
ra dał:a nazwę dolinie, obecnie Unikatową w Beskidach . Początk~wo
pa~terze dol.inę tę zaczęl.i nazywać woł:osko-rumUńąkim sł:owem "brina", poc hodzącym z tureckiego języka i o znaczającym wąską, górską
"ścieżkę"

- perć. z . biegiem czasu nazwa ta ul.egł:a niedużej . zmianie
Podobne jest pochodzenie nazwy wsi Brenna w Beskidzie Sląskim.
A. ·Komoniecki wieś tę nazy.wa ";Bryną", a potok przepływający przez
nią "Brynicą". Oczywiście pochodzenie tych nazw jest takie same,
jak 1 ponikiewskiej Brej ny.• jednakże ich ewol.ucja · bardzi:ej je
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zniekształciła,· tak _że zarówno auto;rzy przewodników, · jak i .naukow-

cy d_o szukiwali się etymologii tych nazw w ·n.i:emieckim słowie •bren- ·
:nen" - palić, wypalać. i wyjaśniano, że jest to odpowiedni,k nazwy .
"Palenica". Nikt nie podejrz.ewał, że wywody te są błędne, zważyw
szy .na

duże

niemieckie

wpływy językowe

na terenie

.Sląska Cieszyńs_

kiego. Jes.t też w Ponikwi potok "Brejnica".
·x:oniec cytatu. Mnie interesuje ta druga jego część, dotycząca ·
położonej~ Sl.ąsku CieszYń.skim wsi Brenna, · ktcSra jest _przedmiote111
=iego szczególnego zairi.tereso\ilra.nia. _Ta góral.ska
zresztą

~ieś znanę. · jest

dobrze mieszkańcom Górri.ego Sląska - od str9nytUrystyczno;,,

wypoczynkowej.

. ~e nie ··
tyczy etymologii. nazwy wsi to trzeba stwierdzić,
.
.
.
ona ostatecznie wyjaśniona i ustal.ona. Istnieją w tym ·

~ię

Co

~

została

względzie różne

sprzeczne interpretacje. Jest ona kontrowersyjna.

Jedni etymologię słowa "Brenna" - .skłónni
są . wywodzić z. . niemczyz•
.
~ •. od

niemieckiego słowa

11

brennen", oznaczającego

:ub też od rzeczownika "das .Brennen" ~zasu

wypalano bowiem w Brennej dl.a

:raz dl.a hut
węgiel

;ane

żel.aża~ -pol:ożonycb,

i podpalone od

istniejącej

-

tiil!l ·huty

szkła

odległych miejscowościach,

ułożone

wewnątrz

/się/",

"palenie/się/". Swojego

nawe't w

drzewny w tzw. milyrzach -

ziemią

11 pal.ić

w stos bierwiona, obsy-

tworzyły

rodzaj bardzo. pry-

ld. tywnego

pieca. Oprócz tego, w celu uzyskania nowej ziemi . ornej,
-wypalano całe· połacie pierwotnego lasu. Część dolnej Brennej nosi
wywodze!o teraz .nazwę "Spalona•. Ta polska nazwa przeczyłaby
::.iu · nazwy wsi od niemieckiego "breimen".
.
.
Pan Siemionow z _kolei _przenosi - w .b ardzo zresztą ciekawy spo.s5b wyprowadzoną /do. czego się nie ustosunkowuję/, etymologię naywy dollnyBrejna w Ponikw'i w Beskidzj.e Małym, .na nazwę ca:ł~j wsi
"?::-enna w Beski_dżie Sląskim; stwierdzając · j ednoznacżnie, że • i ta
::.uwa jest pochod~enia wo'ł:oskiego~ H.i,e wieln, na jakiej podstawie

:;an Si~mJ,onow dokonał takięgo przeniesienia, bo to że u żywieckie
r.> wójta Kom:oilieckiego występują ~az'wy •Bryna" i "Brynica" - do
~ego

zabiegti jeszcze nie

.UPO\Vażniae

,37 .

Można

bowiem w_prostszy i - moim ,zda..1iem - bardziej przekonywasposób wyprowadzić etymologię nazwy wsi Brenna oraz przepłyWa
jącej przez nią rzeki Brennica od staropolskiego wyrazu "breń " , a
więc wykazaó jej polskie pochodzenie. Uczyniłem to był w moim
wcześniejSZ,YJD opracowaniu• pt. : "Gawęda o pięknej wsi beskidzkiej,
czyli wsżystkiego po trochu o .llrerinej ' i nie tylko o nlej", Wyd.
OU P.r1'X:_, Gliwice 19841 w polemice z twicerdzeniem o jej niemieckiin
pochodzeniu /w którym to opracowaniu znajdują. się również
nieco
.
szersze dywagacje na temat Wołochów, ich migracji i słownictwa/. ·
• dal.szymcii:\gu. posblżę się częścio~o prz~prowadzonym tam roz~
mow~ein. Na sa.111 początek ldlka fahÓw; .na których opierać się bę
d·zie dal.szy wywód:
1/ 11Sł9wnik etymologiczey ;języka polskiego" A.Brfickn~ra zawiera
m.in. hasło: . 11 llreń", przy którym cŻyt.amy: .· "nazw~ rzek, potokó~,
jący

wsi - Bre:ililc i Brnik, Brenna, Brenno, Brynica, Erińsk /sławne
na Rusi bryńskie lasy/. To. samo co morawskie .Berno; cerk.:0ŻOni'je11bloto11; bm ·- "ił", bruje -- "briidy"; rusk. biernije - "błoto".
Tyle 'Brdckner.
2/W "Wykazie urzędowych
nazw
. miejsców'ości
· w Polsce~ /Tom l~ A - J/,
.
.
.
Wydamuctwa Akcydensowe, Warszawa 1980; czytamy: .
Województwo ·
Strona 14'3
Brenica
Brenik
Brenna
Brennik
Strona 144
. Brennik .
Brenno
Breń
Breń
Breń
Breń Osuchowski
Breńka

Bre1'isk
::Brnik
Brnik

Brnik
·
Strona 314
Dąbrówski Breńskie
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piotrkowskie
piotrkowskie
bielskie
legnickie
legnickie
leszczyńskie

gorzowskie
tarnowskie
tarnowskie
rzeszowskie
tarnowskie
słupskie

rzeszoVlskie
rzeszowskie
tarno,·1skie
tarnowskie

Oprócz te g o na stronie 15 4 tego ż W'Jdawnictwa wystę puje l:ączn.i e
1 7 naz\v : Br yne k , Brynica, /aż 9-kro t ni e /, Brynka., .Bry:n.ki Re-

kowskie , Br y n ów,
Wystę pu je

niac h ,

3/

Bryń sk ,

w Polsce

Bryńsł-..a4

r ón ni eż

przykład o·no:

Breń,

::;zereg nazw r z e k o p odobnych b r z1lli.e Br eruuca , Brynica.

Na zwę Brenna ~osił również s taro s łowi ański, połabs ki. gród ksią
żęcy, leżący
będący

a

siadłego

na d rzeką Hawe l ą /ob ecnie mi a sto Br and e nburg w NRD/,

stolicą księstwa słowiański eg o

nad

tąże rzeką Hawelą.

plemi e nia S t od oran, o -

/Dawnie j si badac ze gród ten

nazywali Braniborem./

W dalszym
:lzić,

ciągu,

uwzględniając

przedstawione f akt y•

mo żna

stwier-

że:

a / W języku starc:ipolskim występowało s:towo "bren" /pochodzenia
słowiańskiego/,

oznaczające

konkretne właści wośc i środowiska

topograficzne-glebowego /nazwa r zek, potoków

„

a

wi ęc

zwi<i:zek

z wodą/.
- / Wymienione słovio "breń•t występuje samod :i elnie lub jako rdc1c11.
w ~zeregu współczesnych nazw polskich miejscowości i

rzek oraz

w nazwie J:µstorycznego, znac z ąceeo g r odu z acho dnios łowiańskie 
go. Trudno zaiste przypuścić, iż ws z ystkie te nazwy / r ozrzucone geograficznie po całyin obszarze lcra j u
północy

i

zachodzie/

miałyby pochodzić

równi eż na jego

od. j ednee;o jedynego wy -

razu niemieckiego "brennen" /ev;t. "das Breru1e n"/ , który to

11y -

raz mus i ałby mieć zasięg o gólnopols k i i ·b y ć z n any w::izystk im
Polakom, no i wszędzie musiałoby s ię co ś p3.l ić, c;:y też miały

by pochodzić od "wołosko-rumwi sk~ego" /określ enie :pana S i e!'.;lio nowa/ słowa! "bri na 11 , gdyż. po pros t u Woło si ni gdy tar!! nie dot arl·i . A skoro <nłaśnie ·Brenna, v:ymieni.ona p r ::.e\; 3rUc :c.cera , j a ~o

pochodząca

od słowa "brei.", miałaby -

j a.l: t ·Ni erd'.: i

pt~ll

Siemionow · - w}'wodzić się od 11 \•io:tosko-r-.imutl s ki t:; ·~;o" " b ri na" , to

rÓwTueż trzeba by, post'ipuj ą c ko :in ekNe n t ru e , rx: <iNażyć }'ea;·:CJ.::i- .
wo.ść si;wi e rd.:::eń 3r!icbi.era co do i n!!Yc h wy:~icr~onyc11 p:::::e :: nie-

go w haśle "Breń" nazw· pochodzących od tego s1:o·Na i

-

prz ypisać

im .pochodzenie od . słowa "brina"~
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c/ Wprawdzie d~ Brennej Wołosi dotarli 1 stworzyli tam podstawy
gospodarki szałaśniczej - to jednak /co jest bardzo istotne/ ogromna, zasad:iiicza większość osiadłej tam ludności jest rdzennie
polskiego pochod~enia i w okresie osiedleńczym wniosła ona z so. bą ję.zyk staropolski, który się w taintejszej gwarze w dUŻym
stopniu utrwal.ił~
d/ Wydaje się również .t rudne do przyjęcia, żeby nazwa jednej z naj, więkSzych . obszarowo wsi na Siąsku /78 k:m. 2/ pochodziła od prze.• kształcenia wołoskiej nazwy' wąskiej ścieżki, którą /czy rzeczy-

?/

wiście

.

szk8.ńc6w

poshgiwałaby się

Brennej.

ewentualnie woa::oska

Zresztą żaden

mniejszość

mie-

taki lub podobny wyraz w odnie-

sieniu do Ścieżki w gwarze breńskiej się nie zachował. Należy
jeszcze

stwierdzić,

że

wołoskie

osadnictwo

w Brennej

było

w cza-

" , sie późńi.ejsze od osadnictwa polskiego.
e/ Natomiast w leżącej na S1ąskn Cieszyńskim wsi Brenna /o nazwie
·.· identycznej
są

sce/

~- Breńną poł:abąką

.

,

- jako jedyna

miejscowość

w Pol-

rzeki·· oraz J.iczne potoki i strumieni_e, których oznac ze-

niem jest słci~o "breń", jak również występuje dotąd szereg mokradeił:

1

związanych

z tym nazw:

"Błotny, młaka •••• ", /młaka:

miejsce podmoka:e• l.ekko "bagniste/.
Z ·tego,

c~

powied_ziano,

można wysnuć

wniosek,

że

nazwa

po;tożonej

na Sl.ąsku . Cieszyńskim góral.skiej wioski Brenna Wywodzi się od staropol.skiego
ku z

sł:owa "breńlł' . stanowiąc9go rdzeń tej nazwy - i w związ

tym jest pochodzenia pol.skiego.

Franciszek
SJ.ąskim" . /Wyd.

Popiołek

w swojej "Historii osadnictwa w Beskidzie

Instytutu

SJ.ąskiego,

Katowice 1939/ twierdzi,

że

nazwa wsi pochodzi od rz~ki" /Brennicy - . dop. R. T.-./. Przytoczone
· stwierdzenie. Popiołka mogłoby - w świetl.e dokonanych ~rzeze mnie
·Wywr--1ów - ?;niosek o poJ.sk,im ·pochodzeniu nazwy wsi Brenna, po;:tożo

„ najpierw powstałaby ~azwa rzeki: Brennica, wywodząca się od słowa ."breń" ;,. będą
oego nazwą r!lek; i potoków, _który _to rdzeń przybrał końcówkę - ica,
analogicznie do nazw wielu inn!ch rz.e k pol.skich1 jak Brynic~,
. Leśnica, Pil.ica_, Kłodnica, Wolica,. Płodownica, . i'/schodnica i inne.
nej .
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S1ąskt.. Cieszyńskim,

potwierdzać.

A

więc

Jest to o tyl.e logiczne,

· że

óVJla.da

około

3

1on

przez znacznie
łe.

z

zetlmi·ęto, się

przed Skoczowem do

wcześniej

postępującego

najpierw - w strumieniu

z dol.in :polskiego osadnictw_a -

Wisły

oraz

samą rzeką,
przepływa

Od nazwy rzeki - wtórnie .-

mogła wziąć początek

w której zaczątki osadnictwa
czątek XVI wieku.

przypadają

Oczywiście przeprowadzając powyższe

na'zwa wsi Breri-

na koniec XV l.ub po-

rozumowanie i

wyprowad~aj.ąc

wniosek o polskim pochodzeniu nazwy wsi Brenna w Ziemi
roszczę

przedtem

od Brennej zasiedl.one Górki· 7liel.kie
i Ma,

~a,

nie

która

Cieszyńskie j

sobie pretensji dó absolutnego 1 ostatecznego r oz-

strzy_gnięc_ia

sprawy:. jej pochodzenia. Z braku bowiem .zasadniczych

i jednoznacznie

sformułowanych

mogły

dokumentów - które jedynie

by rozstrŻygnąć tę sprawę w sposób nie pozostawiający wątpliwo1.foir
przy dochodzeniu etymologii nazwy tej wsi /jak 1 wielu zresztą :L:nych : miejscowości/ trzeba posługiwać się z konieczności logicznym rozumowaniem, opartym na wnioskowaniu redukcyjcym. "VI przypadprzesłankę

ku _tym

rozumowania stanowi

zaistniały

powa.J:lie nazwy wsi - B-renna, a wnio:>ek, który
dzić

- w tym przypadku

rl _ przyczynę.

wyjaśnienie

Zamierzeniem jest

mU.osku, który . jest

przyczyną.

:::iwieństwie do dedukcyjnego -

skutek/ ...

·'przesłanka,

wys~ę

skutek -

usiłuje się

wyprov1a-

pochodzenia tej nazwy - stano-

więc

wyprowadzenie i

uzasadnienie

Ten typ wnioskowania jest -

prze-

y_1

zawodn;y, bowiem znany skutek /je<!en

może mieć różne

przyczyny. A.

więc w

t ym

konkretn;Ym przypadku skutek: istniejąca haz\'";a Brenr..a, może mieć
za · pr~yczynę, stanowią_cą poszukiwany wniosek - co najmniej trzy
określ.onlól źródła w słownictwie - polskim: "breń", niemieckiii:::

• brerinen" l.ub "das Brennen", no i /jak się ostatnio okazało/ wołoskim
można

"brina" • Rzecz polega na tym,

którą przyczynę

najlepiej i najbardziej logicznie /przy

- ;·miosek,

uwzględnieniu

s 2e-

rokiego kontekstu historycznego~społecznego, topograficzneco itp/
uzasa:dnić.

A.ut_o r niniejszego uważa, że spośród trzech z=ych /bo może
jest ich jeszcze więcej?/ możliwych przyczyn - wniosków, v:niosel:
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o polskim pochodzeniu nazwy góralskiej wsi :Brenna w Zie.rai
kiej daje

się

bardziej•

że

wobec braku u pana Siemionowa szerszych

i wspomnianych kont-ekstów - i:;ochopne i
przez niego
z

występujących

wołoskiego

dość

Tym

uzasa~nień

arbitralne wyprowadzanie

u Komonieckiego nazw "Bryna" i

wyrazu "brina" jest

Cieszyńs

przekonująco uzasadnić.

najlepi ej i najbardziej

ryzykowne,

"Brynica" ·

uwzględniając

rów-

nocześ.hle, o czym wspomniano wcześniej, drobną wycinko vrość znacze-

nia

słowa

"brina" -

wąska ścieżka,

perć,

w stosunku do ogromnej

obszarowo wsi, na którą usiłuje ją przenieść~ jak również na rzekę
przez

nią przepływającą.

potwierdzające

czas bardzo

że

pan S±emionow ma w zanadrzu

rzeczywiście niepodważalne,

uzasadnienia
znacznie

Chyba,

. pożądane,

Podobnie -

poza

to jest

źródłowe

jego stwierdzenia dokumenty.

i

Byłoby

jednowów-

ujaWnił.

aby je

zbieżnością brzmieniową

nazwy Brenna z niemiec-

kim wyrazem "brennen" - hipoteza o niemieckim pochodzeniu tej na-

zwy nie .d ysponuje silnymi argumentami na jej poparcie i

szerszymi

uzasadnieniami i-kontekstami.
Sposób rozumowania

użyty

tutaj do próby ustalenia i

. etymologii nazwy Brenna ma zastosowanie
-przypad~ch

dochodzenia _etymologii nazw

również

uzasadnienia

w wielu innych

miejscowości,

rzek,- miejsc

topograficznych itp., w których ta etymologia nie jest /co bardzo
często się zdarza/ oczywista. Dlatego warto uświadomić sobie istotę

i · wa.rtosć

dokonywanego w takim

~rzypadku

dochodzenia - ro-

zumowania.
Roma.n Troja.n
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PAWLIKOWSKI

GWALBEKr

JAN

1860-1939

KIERUNKI DZIAł.ALNOŚCI )

( WYBRANE

"Piękność

gór polega na ich

~ierwotnej dzikości ••• "

/J.G.Pawlikowski/

W bieżącym roku mija 45 lat od
Pawlikowskiego,

/artykuł

zwykle szerokich,
łośnika

a

Jana Gwalberta

pisany w roku 1984/,

różnorodnych

człowieka

o nie-

zainteresowaniach, wielkiego mi-

orędownika

gór i wybitnego

zwłaszcza

śmierci

ochrony przyrody Polski,

ochrony Tatr.

Pawlikowski

5 marca 1939

urodził się

~we

18 marca 1860 r. w Medyce, a

Lwowie. Pochowany

w Zakopanem, ta bowiem ziemia

został

stała się

zmarł

na starym cmentarzu

jego

ziemią rodzinną

z wyboru.
Był

wybitnym uczonym,

czej w Dublanach

/wieś

na pn. od Lwowa/, historykiem literatury

polskiej

/interesowały

·Juliusza

Słowackiego/, członkiem

go

zwłaszcza

przyrody - za

wiele

nia. Reati tuta,
ny przyrody.

podhalańskiej. Należał

zasługi

na tym polu

Będąc działaczem

artykułów

w

Umiejętności.

o tematyce

do prekursorów idei ocb.ron:r

został

uczestniczył również

~wórczości

badania mistycznej

Polskiej Akademii

Zajmował się publicystyką, napisał

tatrzaliskiej 1

profesorem Akademii Rolni-

ekonomistą,

odznaczony Orderem ~ ol o -

międzynarodowym

Towarzystwa

ruchu. ochro-

Tatrzańskiego

doprowa-
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, dzH:: do uchwalenia . przez nie zasad ustalania 1 nadawania

»:8-D

ll'h.trach, których

dziś.

główne wyty~zne są

Zbud0wanyna jego zi.ece;u_e· "Dom

po~

stosowane do

Jedlami" /pro•

jektu StaniB:tawa Witkiewicza/, st~:a:: się ;jednym z najcenniejszych z~byt~ów stylu sakopiańskiego, będąc równocześ:i:Ue .
pi-zez whle_ l.at ważn.Ym ośrodkiem.

kiii turalnym„

Prócz · Jana

. Gwalberta mieszkali tam i p~cowali jego synoWie: l i terai,
taternik, działacz . spo.łeozcy Jan :GWaiberl He~k o:i,-az

fu.:.. .

. sto~k sztuki i publloysta Michał' • .

W roku 1913 Pawlikowski został obdarzony . godnością cżłOruca
. honorowego To-wa:r:zystwa Tat)'.'zańsld~go orazSekcji Turystycznej

•:TT~ a później
tBkże Związku (}órali~
Grorila.dz~ne
przez Paw. ..
.
.
. .
•.;

. l~kowsklch . oc1 kilka

pokoleń · -~ogate żbio~ · medyckie /}!:się-

„ goz~i.ór,

rękopisy, zbiory graficzne i kartogra-

.

11

autografy,

11

ti.c~e/ zgodnie z wolą dziadka ofiarował Bibliotece Zakła-

du ' Narodowego

im. Ossolińskich.
.

;.

:-

.

-.

Jan GWalbert . Pa,wlikowski był indywj.dualnością nieprzeciętną,

ukazać

której

w

życia

założonych

1

działalności

nie sposób w

pełni

ramach .i charakterze niniejszego

opra~

cowania. W związku z tym przedstawione tu zostaną tyl.ko
wybrane kierunki .jego
-

. taternictwo~

speleologia,_ ochroxia,

wanie •w1eroh6•"•
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działalności, wiążące się
p:r;-żyrody

z Tatrami

oraz . redagQ ...

Działalność

taternicka

Jan Gwalbert

względu

1876 - 1881, jednak ze
w jego rozwoju warto

w tym zakresie.
a

w drugim

wejściu

i innymi przewodnikami bierze

Wysoką:

szereg jego nowych

przewodnika M. Sieczki,
1880 Mnicha zapisuje

na

upamięt

lata przy-

Wysoką". Następne

dokonywanych zawsze w towarzystwie

wejść

wśród

się

udział

wycieczka ta zostanie potem

niona przez Asnyka wierszem "Noc pod
noszą

Pawlikowskiego

16 lat wraz z ojcem oraz Adamem Asnykiem,

Sieczką

na

przełomową rolę jaką odegrał

na

przedstawić bliżej działalność

Mając

Maciejem

także

taternictwo stosunkowo krótko, w latach

uprawiał

których zdobycie w roku 1879 lub

trwałe

w dziejach taternictwa polskie-

go. W odróżnieniu od swoich poprzedników, w

działalności

tater-

nickiej Pawlikowski kieruje

się

cie na Mnicha nie

z badaniami naukowymi, poszukiwaniem

wiąże się

kruszców lub skarbów, ani z

nowymi wówczas pobudkami -

myślistwem,

nie jest

mającą dostarczać wrażeń estetycznvch.z;viązanych

wejś

również turystyką

z

obserwacją

krajobrazu.
~wierz

w "Zarysie dziejów taternictwa polskiego" napisze o tym:

"pobudką

·i

do jego zdobycia

niebezpieczeństwem",

dowo

niedostępnego

ułożony
znaję

była wyłącznie chęć

a sam Pawlikowski

Mnicha nad Rybiem

przeze mnie na jego iglicy,

jednak,

w taternictwie

że sławę swą nosił

nieuświadomiony

walki z

"Co do legen-

zanotował:

świadczy

trudnościami

kopczyk kamieni

że niedostępny

nie jest.

nie darmo." A zatem

Prz~

pojawił się

jeszcze motyw sportowy i

chociaż
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Pawlikowski llie · uważał siebie za taternika - sportowca, a nawet
powie

"ażeby być naprawdę

i

taternikiem, trzeba

wszczególności

no w ogóle, a Tatry

przyrodę

pięk

i

kochać", gdyż "taternictwo

>nie siedzi w nogach, ale w·sercu", to jednak zdobycie Mnicha
.

.. .

.

.

·,

.

zapocżątkowu;je wyraźnie ideologię aportową tatenuctwa, a istot-

nym doznaniemstan1e się radość płYnąca z pokonania trudności,
się .

ze mierzenia

z nieznanym. O tymt·na ile zdobycie J4nicha naru-

szyło dotychczasowe poglądy, o
reakcja
'

w.

śmiałości

ile

był:o czimś

"°Ii-o:wym" ~

świadczy,: _

Eiia.Szai. ·"DzU. niektórzy
·cz;Yną sobie ;jakby popisy
.

we wdzieraniu
.

,·

wierzchoł_ek

eię .rianajostrżejsze

.

.·

.

czubki

skał:

np. · ria ·

.

Mnicha nad Morskim Okiem, gdzie nawet trudno się do-.

. patrzeć celu wyprawy".
:tońoz~o omawianie taternickiej działalności Pawlikowskiego
.
.
.
.
warto przytoczyć .· jeszcze :fragment nekrologu zamieszczo~ego "! "Ta.

.

ternilcu" i
.

"składając
·.

·.

.

.na tym miejsou
·.

.

.

hoł:d
.

.

;Jego
.

Świ~Uanej pamięci ·.
.

.

.

.

. .

.

zapo'wiadAmY ogłoszenie w · jednym z riajbl1ż1szych. zeszytów ~Tater•

i

nika" obszerniejszej rzeczy o

życiu,

·pracach 1 tej

.

wyjątkowej ·

pozycli jaką swymi wyprawami tatrzańskimi, odbytymi wiatach 1878.

.

·.

.

1880 zajął w historii tateniictwa Jan Gwalbert :Pawlikowski - . -z do-

bywca Mnicb& ·i Szatana, odkrywca bistorycżnych dróg na Łomnicę ·
i Durny Szczyt z Doliny Dz.i kiej, spr~wca .o balenia legendy o niedostępności jastrzębiej Turni i inicjator, a zarazem uczestnik

pierwszej, czas swój o ćwierć wieku .wn>rzed,zającej próby wejścia ·
na Gierlach
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~

Doliny Iaozej".

Jeden z pionierów speleologii w Tatrach
Zwiedzając

jaskinię Mylną,

się

wego, wchodzi

rozciąga się

zywane

nieopodal

są . często

wejści_o

oryginalny widok na oto-

K.ośoieliskiej.

czenie górnych partii dol.
położonymi

korytarzyka

przejściu

do efektownej salki z otworami zwanymiOknami

Pawlikowskiego, z których

z

po

Jaskinia Mylna wraz

Jaskinią Raptawicką

i

Obłazkową Jamą

na-

_Jaskiniami Pawlikowskiego, ich pierwszego oada-

cza . /znane były już wcześniej/.
Pawlikowski nie
· _należał

pierwszym speleologiem w Tatrach, ale

był

do grona pionierów tej dyscypliny. W ciągu swej kilku-

letniej

działalności przeszedł

jaski~ie

Tatr Polskich.

praktycznie wszystkie znane wtedy

Prowadził także,

wówczas pionierskie,

poszukiwania nieznanych dotąd jaskiń /np. w r. 1885 w dolinie
.

Kościeliskiej/, . pracę swoją

sposób:
idąc

"Wzięliśmy się

.jeden nad drugim,

do

w terenie

opisując

szczegółowego

rozchodząc się

zumiewając się głośnym nawoływaniem.

w

następujący

badania boków doliny,

1 znowu

spotyka jąc,

Nie jeden

dzień

poro-

daremny

i żmudny, zszedł nam na tym". W artykule "PodŻienme Kościeliska"
opisał

ok. 30

Pawlikowski

jaskiń tatrzańskich, część

postulował udostępnienie

z nich po raz pierwszy.

dla ruchu turystyc znego

-jaskini Mylnej 1 Raptawickiej - sporządził również ich schematyczny plan. Na jego wniosek,
kie

zajęło się

jąc

do niej

turystycznym

ścieżkę

-

była

już

w 1866 r.· Towarzystwo Tatrzańs

udostępnieniem

to pierwsza

jaskini Mylnej budu-

udostępniona

jaskinia na
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Po' okresie zainteresówań taternickieh.głóWD.ą dziedziną .dzia~ollci

Pullikowskiego na tereni-9

; ~atr stała się

ochrona przy;;. .

rody •. Jegopie~B21'ł wi~lcSząpabi~cj" s11~esu ochi-ony, przyro;..
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w}l:t6rej

poru-

człowiek~ do .;olnej przyrody' oraz

wYtY""

3eat wy'dana w 1913 r.książQ •Ić11l:tura a natura",

· - 111.in. problem: etosunku

.u&
liuła kie~·
ochro~y
.::Prt:i.ro?-:Y
nazwaae~o
p~zez
prof.
.
'
.
- . .
..
.
..

.

.

J..Woddczkę~atyożnym.

pojawił

Pawlikowski pisze:

"Człowiek

po~zął "ujarznd.a.611 przyrodę..,

sit na zielili

mU: 31l tak gruntownie,

.H wreszcie ujarz-

że poczynają 11111 włosy sta.wać

aby w pwstoe prżestrzeni ni:e zostaił: sam

tia.

oiikiiEd

z

prierażenia,

sam - , ż tnpem1t, ą tak„ .

te: 11 Haało·powrotu do przyrody, to nie b8sao abd.yh,cji•kul.turY •·
•

to

hasił:o

• •

•

•

•

walki Jcul:tury prawdzinj

•

>'

•

•

peeudokul. ~ „ to

g

•

hasło

walki

o najwyteze kultural.ń,e dobro" oraz "zadaniem ~wdziwej kult\iry
j.est oobrona natury'

tyleż dla dobra

jej

samejł ile

.d la pożytku

człowieka.".

W ro)Cu 1912..Pawlikowski staje się j~ z założycieli Sekcji

Ochrony Tatr Towarzystwa Tatrzańskiego - później zol!taje jej wie„
lole'tnim

przewodniczącym.

Jest to okres, w którym

żat..-" nad· ·Pl'ZYszłością turystyki ta:~z~ld.ej •

toczą się

w· Ji:tól-ym

rozwa•

l§cierają

się koncepcje uprżystęphlenia
gór ,oraz z~howania ich pr~yrody
.
.
.
.

..

.

.,

w motliwie nienaruszonym stanie •.·Jf?g~ · os~bowoś6 ode~ała; ważną
rolfł w kształtowaniu się po~taw. ląozących tlU"Ys:tykę z ochroną pr-:.y- . .
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rody. Sekcja Ochrony Tatr
organizacją stawiającą

działalności

swojej

wydawała

była pierwszą

sobie za cel

broszury i plakaty,

ką, interweniowała

nych oraz

władz

u

ochronę

urządzała

Sekcja

na ziemiach polskich
przyrody. W ramach

odczyty i dyskusje publiczne,

zorganizowała Ochotniczą Straż Góra~

propagowała sprawę

utworzenia

Tatrzańskiego

wego. Tatry, zdaniem Pawlikowskiego, "to góry
niż

urządzenia

góry i wszelkie

doczne i

nikną,

takie
nie

psują

dotkną.

chwili

techniczne
piękność

małe,

stają się

; w Alpach

a wreszcie pozostaje zawsze

wejścia

bojętnej

ich

niechybnie ich

Tatry

zarządzeń

o wydanie odpowiednich

dość

głąb

nie ma

już

Pawlikowski
nie

w nich wi-

miejsc, których one

wędrówki

podstawą

dla "dólskich"
przyszłości

wartość materialną."
był

Tatrzańskiego

przedstawił

od

przestrzeni monotonnej i o-

ekonomicznej, jako miejsce

ich

ska ły

urządzenia

przybyszów, to zniweczenie tego uroku musi w dalszej
zniweczyć

raczej

/ ••• /Jeśli w gruncie rzeczy urok Tatr jest

wartości

Parku Narodo-

odznaczają się nadzwyczajną koncentracją,

w ich

ochron-

jednym z najgorliwszych bojowników o utworzeParku Narodowego, a swój projekt w tym zakresie

w artykule "Tatry parkiem narodowym", który

umieśc i ł

· w I tomie "Wierchów", w części zatytułowanej: "Dwie sprawy dla

Tatr

najważniejsze".

W roku 1938 ukazuje

się

zbiór jego

różnych

publikowanych i nie-

publikowanych prac z zakresu ochrony przyrody p.t. :"0 lice zie-

mi"; z

tematyką tą wiąże się też udział

Pawlikowskiego w pracach
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Państwowej

oraz ·jego

Rady Ochrony Prżyrody /był jej wiceprzewodniczącym/
współautorstwo

projektu pierwszej polskiej ustawy o o- .

obronie .p rzyrody, uchwalonej przez Sejm w 1934 r.
Redaktor naczelny "Wierchów"
Do pierwszej wojny

światowej głównym

Tatrzańskiego był ukazujący się w

nile Towarzystwa

wydawnictwem Towarzystwa

Krakowie od 1876 r. "Pamięt-

Tatrzańskiego". Wygłaszając

w 1913

r. podczas

.

.

.

uroozystyohobchodów 40-lecia Towarzystwa Tatrz8.ńskiego referat
.

.

programowy "Przyszłe zadania Towarzystwa Tatrzańskiego" Paw1.ikowslc1 poruszył w nim również s,Prawę zmiany profilu "Pamiętnika TT":
.

"Uważany

on jest . za organ

zasadniczą

.

.

.

wewnętrzny

jest sprawozdanie, ·a

.

.

.

..

instytuoji r w którym

trochę artykułów

.·

częścią

dodano dla t:>kra-

sy. W tyoh
warunkach trudno jest. o szerszą
popularność
.
.
- . i o artykuły. Ażeby

to

zmienić

trzeba przede wszystkim. z miejsca naczel-

nego usunąć sprawozdanie, I. ~ ./. Jeśli stoi się na stanowisku,
i e !ow.
ciet

tatrzańskie

powinno

zogniskować cały

jeśli

nie

wchłonąć

kompleks interesów,

nyoh, Tatr 1 Podtatrza, to trzeba do tego
1 piamo"• Po wojnie, w roku 1920
• Pamiętnika

w siebie, to prze-

zwłaszcza

interesów' !deal-

poglądu przystosować ·

ukazuje . się

kolejny rocznik

TT•, w którym kontynuowana jest jednak typowa dla

Rok p6tniej, podczas posiedzenia

Zarządu Oddziału

Lwowskiego PTT

PawlilcOllfski smierzajl\C do wydania rocznika, który odpowiadałby
s&pl'Oponowanym przez !U.ego
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założeniom,postawił

wniosek. "zapocząt-

kowania przez Towarzystwo wydawania rocznika pod
góry", którego zadaniem
związanej

Nowy

byłoby

z pismem do

Oddział

pozostałych oddziałów

miałby

zastąpić

on

nie

Lwowski

zwrócił się

Towarzystwa, w którym m.in. for-

"Pamiętnika

swój stosunek do

•Pamiętn1ka"1

nictwu

do gór 1

z zamiarem pisania o wszystkich górach

Polski . Po zatwierdzeniu wniosku

ile nie

zamiłowania

szerzenie

"Nasze

z nimi turystyki •••• "

tytuł wiązał się

mułuje

tytułem

.TT" - "Redakcja rocznika, o
części

dotychczasowej

śmie żadną miarą przeszkadzać

literackiej

dalszemu wydaw-

"Pamiętnika".

/taką

Pierwszy numer " Wierchów"
ukazał się

tecznie nowe pismo/

pod

bowiem

nazwę otrzymało

naczelną redakcją

Jana

ostat~Nal

berta Pawlikowskiego w roku 1923. O jego wysokim poz iomie i
ności wcześniejszych

jakie

postulatów Pawlikowskiego

zają~ Zarząd Główny

PrT,

świadczy

dziękując Oddziałowi

postanawiając nawiązać

za wydanie "Wierchów" 1

słusz

stanowisko

Lwowskiemu

z nim pertrak:tacje,

aby "Wierchy" stały się kontynuacją roc zników TT. Trze ci tom
"Wierchów"
są

został

wydany

już

jako organ PrT, od

piąte 6 0

rocznika

one dl:'Ukowane w Krakowie, a zjazd PrT uchwala, aby od 1929 r.

"Wierchy" podobnie
cz .łonkowie

Z

Jak

dawniej

"Pamiętnik

PrT.

początkiem

1935 r. Pawlikowski

składa rezygnację

wiska redaktora naczelnego "Wierchów"
gowania te

TT" otrzymywali wszyscy

kształty,

które

nadając

zachowały się

ze stano-

im w okresie reda-

w zasadzie do dzisiaj -

- jego miejsce zajmuje ialery Goetel.
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Pawlikowski

był

:równiet autorem nielicznych utworów poetyckich.

Oto fragment jego wiersza. opublikowanego vr "Wierchach" pt."Gdy
luty Dmie oduje wiatr ••• ".
' "Gdy luty Jilnie oduje wiatr .

' I głowę · śnieg okurzy,
·. P:;-zyciągnę rzeniień w ko~tkadh stóp..
:.

.Swiadcm - te czas
, Nie

będę budził

śpią

; ,o cicho

..

podróży.

tych ze snu1

w mej chacie,

~ee.z i)ó~dę su - w szedziwy świt ".°
'; Ał.
.

w ·skalne Tatr

iram na
.

.I
':

.

.

·.

pustacie~
.

naj~tszy wy;jdę szczyt

. wokrąg
. . ·_

po;Jrzę

.·

.

siny,

.

. ·.

:Ila dŻiki kierd~l moich gór, .

' Ba złQtą

da1

dzi~dziny ••• "· · ·

• Autdr li:oreystał z następującej 11 teraturyz
· 1. Witold H.:Parysk:i, · Zofia .Paryska - Encyklopedia
TatrzańskiL,

Warszawa 1973

2. Po1ski słownik Biograficzny - tom

XI{ /3

•• 106 Zakład

Narodowy im. Ossoliński, WydawnictWo PAN 1980

3. "Wiercey'! roczniki 1923 - 1981
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· 4. Wł~ Krygowski "Zarys dziejów polskiej turystyki
górskiej", Warszawa 197;

z.

5.

Kulczycki "Zarys historii turystyki w Polsce".

Warszawa 1970
6~

Chwaściiiski

11.

·' ·7 . Cp.

Pal:1Da~

uz

dziejów taternictwa"• Warszawa 1979

A. Rajwa "~~ystyczne jaskinie Tatr" .- przewod„

nik, WarezaWa . 197s

s·. z.
z.

.9.

SteĆlca *Przewodnictwo tatrzańskie''; Warszawa - Kraków

Zde·b ski "Cmentar.z

zashlżonych w

Zakopanem"

~

przewodliik

biogra!iozny, Warszawa - Kraków· 1983
10.:M.Jagiełło

.. . ·. .

_:·

"Pawlikowscy w. Tatrachtt, "Kultura• 1977 r.

·.

nr ~2/72S/. ·

n.:u:.

Jagiełło.

J•

Woźniakowski

"Tatry w poezji i sztuce polskiej"

Kraków 1975. ·.

Jacek

Kręczyński
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:

.:

.. ,,'

ŻYCIU·

O

I

STANISŁAWA .

li

em

ęi - n_

TWÓRCZOŚCI
N~Y ~KUBIŃCA

to

Xied;y·zakończę swoją drogę .

i anioł przyjdzie po mą duszę,
hardo mu powiem i iś ć nie mogę.
Ja na •si tu po.zostać muszę.
·.

.

:

.

. Gdzi.e mi- tam w dali -nieba szukać,
błądzący ł-ędy i owędy,
jak dzięcioł będę w drzewo pukać,
nie opuszczając swojej grzędy.
Czy będę wichrem, czy mgłą białą, _
czy tylko . nocną zjawą bosą,
co -by się atało czy nie stało- :
-zostanę.

Chłopską prawdę głosząc.

Cz;y będę ptakiem, czy motylem,
. pasikonikiem, co .brzmi .w trawie, ·
tutaj zostanę nad tym poleni,
gdziem żył, śpiewając ludzkiej sprawie.
Wielkim drzewem,
twardym jesionem, mocnymdębem,
moje ~ko:"817 zabrzinią gniewem
·i te złe nutki .· śpiewać będę.
Może urosnę

kiedy skończę swoją drogę
przyjdzie·po IDll duszę,
hardo mu powiem:
Iść nie mogę.
Ja, ze wsi chłop - na wsi zostać
Więc

1

anioł

muszę.
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zmarł

7 listopada 1976 roku

Stanisław ~ędza

w Zakopanem

-

Kubiniec - autor cytowanego wiersza.
podhalański,

Góral

społeczny,

przed

wojną związany

zwolennik ks.

gorący

Stanisława

tego Witosa, po wojnie
seł

cieśla,

rolnik i

działacz

działacz

poeta i prozai k ,

z radykalnym ruchem ludowym,
Stojakowskiego, a potem WincenZSL i w latach 1957 - 1961 po-

na Sejm. Zarówno przed, jak i po wojnie

działał

w

Związkll

Podhalan, którego prezesem został w 1957 roku.
Już

to,

niepełne zresztą,

wyliczenie rozliczanych

teresowań Stanisława Nędzy

widzenie
kiego

świata.

Widzenie

się wywodził

Popularny za
liska"
,skich

życia

urodził się
gawędziarzy,

-

Kubińca określa

świata

i w jakim

i niezapomniany po
w tej

słynącej

"z

do

środowiska

końca

śmierci

i zain-

jego charakter ora:.

przez pryzmat

prz ebywał

zajęó

z ja-

swych dni.

"gazda z

najśvrietniejszych

Koście

góral -

grajków, tancerzy, ludowych pisarzy 1 w prze -

s_złości i z głośnych zbójników" /1/ wsi w 1b97 roku. Wychował
się

w atmosferze

wypełnionej żywą tradycj ą

ciec jego z zawodu rolnik i cieila,

był

góralszczyzny. Oj-

cenionym

prymistą,

zaś wspaniałą tancerką. Ciężkie życiegóralskiegochłopca,
był

najstarszym z licznego

niesione z posiadów,
Nędzów.

woli

Oprócz

opówieści

tańca

rodzeńs~na, ubarwiały wrażenia

często odbywających się

i

w,

gościnnym

śpiewu nasłuchał się przyszły

który
wy -

domu

poeta do

o zbójnikach, ukrytych skarbach, o strachacl:

i demonach, czarach i czarownicach, o rozlicznych a
okropnościach

matka

i

cudownościach. Wrażenia

niezwykłych

wyniesione z lat dzie -

oinnych

zaowocują

w

przyszłości

· nymi rodzinnej wsi i
z

związanej

ta we

całej

góralszczyzną.

licznymi wierszami

szeroko

kulturze ducrowej

pojętej

O swojej edukacji opowiada sam poe-

do wydanego w 1973 roku zbioru "Wierszy i poema-

wstępie

tów" •••• "Gdy skończyłem lat sześć,

mama

Wtym czasie w zaborze austriackim

obowiązywał

rodzicom, którzy dzieci nie

Opieszałym
naukę,

groziły

dotkliwe kary.

noklasowa, o czterech
}łyła

poświęco-

zapisała mnie do szkoły;

posyłali

Szkoła była

'z ,

oddziałach,

przymus szkolny.
regularnie na

typu wiejskiego, jed-

jedną siłą nauczycielską.

to pani o niemieckim nazwisku Rajcher, ale

imię miała

polskie Jadwiga.
Pogłaskała

oazy, to

mnie po czuprynie i

będzie

się

dobrze

powiedziała

I

uczył.

duże

rzeozywiści.e uczyłem się

dobrze,

już

po pierwszym roku nauki

nie~le,

a do czytania książek miałem niesłychany pociąg. Pani

nauczycielka
nazwali,

była osobą światłą,

Szkoły

'IYS.łO szkolną bibliotekę

/·. •J.

czytałem

a do tego

społecznicą. Utrzymywała

kim Towarzystwem

ona

.11. ~n

pisałem

Jakbyśmy

wcale

dzisiaj

kontakt z Zakopiru1s-

we wcale

pokaźną ilość _ niezłych książek

Ja byłem jeśli nie najlepszym, to chyba najbardziej za-

czas zaopatrywana w nowe

pięcioletniej

ciem

żywy

i

Ludowej / ••• / Towarzystwo to zaopatry-

pB:l.onym czytelnikiem tej biblioteki, a
książki,

mej.ej edukacji szkolnej,

ponieważ była
przeczytałem

Nieobce. mi

były

ona co peich w

ciągu

licząc chłopskim poję

ilości, wielką drabiniastą furę. Zapoznałem się

11teraturą polską.
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do mamy : Ma

z

całą

nazwiska wielkiej "trójcy"

romantycznej, z której jeden
czas

był hrabią.

lata, zanim

później. Przeszły

wpadł

tom tego poety .w raz z jego

biografią."

Prawdziwą szkołą życia był

dla

Na NorNida

przyszedł

mi do

zbiorowy

ręki

/2/

Stanisława Nędzy

-

Kubińcaokre s

w latach 1914-1922. Wszystko to, co wtedy

za.mlaUęty

zobaczył

1 prżeżył ukształtowało jego poglądy na całe długie życie. Po'
wybuchu wojny
ty przez

niej wcielony
walczył

strzelców

został

na przebyte

ku. Ten okres

życia

do armii austriackiej. W szeregach 32

puł

włoskim

i rosyjskim.

Wzięty

do niewoli

październikowej.

Do krapułku

do niewoli pod Kijowem i

Związku

Radz.ieckiego do 1922 ro

podsumowuje poeta w sposób jednoznaczni

"Poznałem kawał świata,

jarska na Sybirze.

wcześni e j
póź 

na terenie

się

przyję

rekonwalesoencji. W rok

podhalańskich. Dostał się

od

włoskiej

rzeki

P~awy ~ż ~o

Dogłębnie sprawdziłem brutalnośó

bezsens wzajemneg.o mordowania
do

jednak

w 1918 roku. W 1919 roku wcielono go do 2

ponownie .. znalazł

działacz

względu

potrzebę dłuższej

na froncie

powrócił

. wróciłem

ze

w Rosji w okresie rewolucji

przebywał

ju

i

został

do Legionów, nie

komisję rekrutacyjną,

~apalenie płuc

ku

zgłosił się

Kościelisk

kulturalny i

w pełni

się

Krasno- .

wojny.· oraz

narodów, / • •• /. W 1922 roku

ukształtowany

społeczny.

i

Miałem też

jako

człowiek ,

ugruntowany mocno

Światopogląd polityczny. Kraj był do cna zniszczony i biedny.

Zycie w nim dla biedaków było ciężkie."

/3/.

Po powrocie do rodŻinnej ; wsi żeni się Nędza - Ktibinlec w . Zofią·
Krzeptowską, wnuczką słynriego Sabały. Warto w tym mie j s cu
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dodać, że . sam ·był prawnukiem Sabały po X:ą'dzieli.

wlatach

dwudziestych

ciężko pracował

Uprawiał rolę, zajmował się,

Przy tym wszystkim

ką.

na swojej gazdówce. ·

podobnie jak jego ojciec, cieaiel•
czas na

znąjdował

politykę

1 pisanie wier-

szy. żwiązał się z ruchem ludowym, działał w Związku Podhalan,
którego ogniskiem w

Kościelisku przewodził

Utwory jego · z tego okresu /pomijam

świadomie

cze i niezbyt udane próby poetyckie/
l;l. zmem

społecznym ,

przez

pierwsze

lata.

m.łodzień-

charakteryzują się radyka~

świeżością.

autentyzmem i

długie

Nie .brak · w nich ak- ·

oentów o jednoznacznej wymowie.
11

Na nowom

ka wiater

perć,
orłY

słonecnom grań,

wodzi,

hej~ po~<lie hań, hej, poćcie hań,

juhasi holni

młodzi,

Wpodniebny szlak, ka w nocny cas
czeauł

gwiazdy Bóg.

Wykrzesać, perć, wyrąbać
posukać

las -

swoik dróg".

Cytowany wiersz "Na

nową perć"

pochódzi z wydanego w 1936 roku

tomiku poetyckiego pod tym samYm
u' 1-0ru " W zimowY wieczór"

tytułem.

znajdującego się

Oto fragment innego
w tym zbiorze :

''Ni e ' wiem, co będzie, Cy .kiedy hrom strzel.i,,
.
.
ze echo ~ódzi·e od Tater w do"liny •••
Wiem, że ś~ieg p~sy
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pola

obielił,

a a;tonko z,ejdzie i

świat

Wyc3Xowany w blaskach i

bedzie iny •••.•

wyśnity,

nie: ten, co dzisiok, deskami za bi ty".
Wiersze z tego olei-esu
mówią

o jego marzeniach o nowym lepszym

cześnie
perć"

wyrażają ~spiracje. młodego

swoiste poczucie

wywo;ta;t

duże

siły młodych.

świecie,

pokolenia,
g;tosżą

jedno-

Tomik poetycki "Na

nową

zamieszanie o posmaku politycznym. Zawiera;!:

bowiem i takie utwory jak "Chłopy idą" /Rzecz o ruch!l ch;topskim
w

literaturze/, w którym Jakub Szela nazwany

rozumnym
11

chłopem",

cały,

panom z ch;topami
Dziś

to,.że

grom zemsty i

w ogniach krwi

"naród"

Kuba Szela

kosę mściciela,

jawiąc

męczonymi

chłopski

brwi

na swego wodza, mocnego
Za tego mocnego cz;towieka
przebywającego

się

na drodze

srodze •••
zmarszczył

uważał Stanisław Nędza

fyórczość

ppety

Młodego

- Kubiniec

Czechosłowacji

uwzględniły

·antologie twórców ludowych : wydana przez
"Poezja

i czeka

człowieka".

na przymusowej emigracji vi

Wincentego Witosa.

/pierwszym

a tylko:

Slepy traf sprawi;!:
dźwigną;!:

został

Koło

obie przedwojenne
Polonistów U.J.

Podhala" /1937/ oraz Karola Ludwika

go "Pisarze ludowi" /1938/. W pier.vszej

wymi~nionej

Konińskie 

a."ltologii

zn~lazł:y się wyjątkowej urody wie!'.s>:e Sta."lisł:awa Nędzy-Kubińca :

"Do mojej g;.vary", "Do braci moik" i

"Kościeliska".
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·Oto wiersz "Do mojej
"Drzewiej.~onie

f!J'(S.rY"

1 ·.

wiem kieiy••• /nie
,ani

cas

siąpawicom

roków

przeseł

dzień

to

już

dwa,

i nigda !nie wróci •••• /

Dawno! ••••

Kie jescC1turniom
a

sępie głowy rzeźbiła

BOg ;tyskawicarili jaksmyckiem

albo Jzrómami

ciągnął

Biwo

mgła,

po n1k

plucił,

Xie skrzydła orłom rosły i chuć. ku słonku, ile brała,
awiater .h olny

ostrzył

im

pierś

dol.otu,

Kie pierso lić dolinom śmierzciom grała • .
urodziłań się

ty 1•••

. Tu I ••• ·

Moja •••
.' .Ili eł.a . •••
Iłowo

ojców i braoi, i 1110ja
Gwar ci

·· 1

podhalańska

takoś ·· i

ostro

~

jak stol .zbójnickiego nosa,

piekno - jak zorza w
cu.dńo

świtów błysku ,

- jako ozwi to w -turniak :i.-óza,

słodko

- jak dziewoe przy watrzysku.

Hej, •oja
mieła,

salubiłek

·54

siew tobie na śmierzć·

Wysłaś

z

ku mnie z siklawic tęce,

słonecnej

mgiełki

i leluje kwiatu •••
skrzydeł,

Przyniós mi cie sum wiatru i sum orlik
i

Śpiew

dziewek z polany

Wzionek ci·e na

ręce

i idem z tobom

pokazać

światu".

cie

I jeszcze fragment wiersza

"Kościeliska"

"Polany moje, rodne wsi, skolno ziemio,
kieby jo nuty twoje móg

pochytać ••••

Te, co mi kansi w sercu
kańsi

wnuku drzymiom ••

Jako ptoki sie trzepiom na
cok ik

widowoł

strunak,,

gąslanych

drzewiej ojcu mojemu na cornyk palcak,

kiedy na wiesne w cas rychlikiem

proł

na

świeze

come ski by.
Hej, nuty te! ••••
śniły,

Co mi sie dzieckiem

stoł

kiedyk

w psotny cas

przy krowak,
opasterkany
Płac proł

na

v: zgrz·ebną chuścinę, i
mokrą

ziem i

deptoł

płac dziecięcy

bosemi

pięty

dusi!,

•••

Hej, nuty moje !
Kie by,
Boże święty

! •••

Zakwitły

choć

mi

na

dzień lelują,
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zacerwieniły rózą,

na .alonku. bl.!.chly water

planią.

Wtedy • ••
Polany moje, rod.no wsi, skolno ziemio,
ja; by ci

skrzydła przypiął

••• z granitu kute ••••
do ramion,

łyskawicami

~

gorset

kosówki wianek

w nietoty i

wysył

uplótł

kociełapki,

•••

i słabyś se ••• piekno ••• podhalańsko księzno •••

pierso w

dziedzin

gro~zie

.bied.no moja matko, coz ci dom ?

Dziś,

Nuty moje I
Nie

wyśpiewom

. Moze kiedy

wos nigda •

wypłacam

•••• "

Twórczość Stanisława Nędzy-Kubińca spotkała się

wem czytelników. Szczególne uznanie
Krytycy

ró:żnie

jące poetę

o

zdobyło

sobie

wśród

Anonimowy autor na

łamach popu~

larnego "Ilustrowanego K\iriera Codziennego" nie tylko
autorowi jakiegokolwiek talentu, ale
do

zajęcia aię poetą,

górali.

Odzywały się głosy posądza

oceniali to pisarstwo.

polityczną agitację.

z szerokim odze-

wezwał

chwalącego Szelę

i

odmówił

wprost prokuratora

nawołującego

do krwa-

we;! rewolucji". /4/
Wiersze poety
Koniński

zKościelisk~wysoko ocenił

/publicysta i krytyk literacki,

natomiast Karol Ludwik
zajmował się

niami ku1"tury 1 literatury ludowej/, który po ukazaniu
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zagadniesię

tomiku

"Na

nową perć" pisał:

między

"Osobiście uważam

go za najlepszego spo-

wszystkich w tym tomiku przytoczonych :

skalny temperament, przy

liryźmie

najczystszej wody, gwara czysta,

jak najmniej zanieczyszczona nalotami z
choć wyrażająca

zachwyty bynajmniej nie

inteligenta, swobodne

władanie

poetę

języka

literackiego,

nażwne,

nic

już

z

pół

wierszem wolnym, rytmem i rymem,

wszystko to pasuje naszego autora,
na najprawdziwszego

potężny, iście

swego

chłopa

najautentyczniejszego,

środowiska".

/5/

Niepokój spowodowany grożącą nową zawieruchą wojenną, a jednocześnie solidarność
piękny

ze zniewolonym narodem

słowackim

zawiera

wiersz "Braciom znad Wagu" wydany w 1939 roku.

"Podhale I Skalna ziemio w
a mnie sie

gdym

wydawało,

że złapię złote słonko

a tu

z~owu

Szła

Sleboda

bracia

i

siąpie;

śpiewać zaczynał,

i w blaskach

cię skąpię,

sryz z lodu w lica ci zacina.
dróżkami

"Hej, raduj cie
Przyszedł

kur~iawie

się,

po skalistych perciach.

bracia,mam

sł_onko

German i w stalne reciaski

płaczą.

O

łańcuch

pokr;·:awili

w koronie".
zazbyrczał,

dłonie.

Szumi Wag poprzez.Liptów. Szumi Orawica.
Ha.lny wiatr do Rohackiej grani
Hej, Podhale i ziemio o

się przytulił

słonecznych

•••••

licach

rodnych braci w kajdany zakuli.
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Chodzili tu dawno panbwie Kuruce.
cihodzU i Janosik, hetman nad hetmany.
Xd

była, Słowacjo? Ka.wałaski

~ pałuilc

kute?

za stali srebrzone;! ? .

.Bej, zawierzyli ci ludzie,

słowacki

ryohtarzu,

hej, sawierzyli ci 1udzie,· panie t&.rar Tiso,
ie jako wierny baca legniesz na sztandarze ••••
a· t7śltyllco do Biemca o łańcuch napisał •

. Podhale I skalna ziemio, słów tobie poskąpię,
grzmotrhliczą Ż

:Drótld. nasze dalekie wlcu:rniawie i
frsa Uó braci

ratować. Prowadź

wcześniej Nędza
.
.

Jale npomnianó

wojennych
czynnie
.
.

błyska.

daleka, nad !atram,i

uczestniczył

siąpie

••••

nas, ciupasko".

- Kubiniec

już

między .
podha.J.ańsldm~

w latach
.

wregionalriym ruchu

.

.

Re&Jłltatem tych zainteresowań są ~ówliież wiersze, takie

jak

s

•xo,cielillko wita wielką gromadę podhalańską" oraz ".Na f..~azd
Pod.hai.n w XÓ,cielisku"• .

. Wczasie okupacji pisarz
.

Ukrywał się.

Poszukiwani przez gestapo

.

Die saprzeatał pisa.nia.SzozegÓlDie'mocną wyn;o~ę posiada napisa.

.

.

n7 w 1940 roku wiersz

.

"Chochołowianie".

Poeta przypomina w nim

..,.6rall - patriotów- bohaterów powstania· chochołowskiego. Utwór
.·

· WJllierzony jest
.

też

'--·

przeciwko kolaborantom z "Goralenvolku",
.'

.

.

.

Jctórsy splamili honor górali. Do tematu tego powró.ci
binleo jeszc•e po latach
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wwierszu

.

:nędza

- Ku-

"W zakopiaóakim cmentarzu"•

Jak bolesna zadra

nw

brzmią słowa

cmentarzu

zakopiańskim

grób ukryty. jest zdrajcy,
ilu wieków potrzeba
by lud

mógł

Ile wody

mu

przebaczyć.

upłyn1e,

by lud mógł mu zapomnieć
te

prirewinę ogromną,

można spytać

nieskromnie".

W czasie okupacji

napisał

poeta jeszcze jeden bardzo

ważny

uważał

utwór - ppemat "Janosik", wydany w 1946 roku. Sam autor
go za

największe

Ciekawą ocenę

cytowany

osiągnięcie

utworu

zawarł

w swojej poezji.
w swojej pracy "Na

wcześniej Włodzimierz

pisał: "Są

Wnuk, -który

poemacie pewne elementy historyczne /twarde
Komorowskiego na Podhalu/ i na
darne

/postać

czne, osnute
jest bogata
.elementy

utworu

starosty
pół

legen-

sądowy/, są wątki

fantasty-

autora, który wprowad zi wszy te wszystkie

własną realistyczno-baśniową wizję

go hetmana, który

w tym

góralskich czarownic, ale przede wszystkim

wyobraźnia

nam

rządy

historyczne, na

Janosika i jego proces
dokoła

dał

pół

górlską nutę"

chciał ."porównać świat !'

należą świetnie

uchwycone,

dzięki

zbójnickie-

Do cennych walorów
plastyce

słowa

i znajo-

mości przedmiotu, obrazy bytowania dawnych górali i całego ich
świata

zwyczajowo -

obrzędowego, piękne

opisy krajobrazu Tatr
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i Podhala,
tło

wy!'aziście

buntów

i

społecznych

poematu jest artyz:m.

zarysowano; psychologiczne

przekonywująco :

na Podhalu. Ale

słowa,

największą wartością

którego autor

dopracował się

tu w

wysokim stopniu ••••• , 11 /6/
Jeśli

chodzi o

problematykę

powojennych wierszy

Stanisława Nę"dzy-

-

Kubińca

1J

daiszyin ciągu otaczający go, najbliższy mu świat, świat widzia-

to ulega ona rozszerzeniu. Tematem

najważniejszym

jest

ny oczami kościeliskieg9 górala, który najlepiej zna i rozumie •

.„ . .

Przyznać należy„ że

Hołd

te wiersze

należą

do najlepszych.

.

.ziemi rodzinnej~ ale i żal za wspa.n±ałą tradycją, za szumną,

pełną fantazji i barwy przeszłością żawiera wydany w 1965 roku

wiersz , "Chwała tobie Podhale".

"Chwała

tobie, Podhale! Ziemio o skalistym licu,

aniołową dziedziną drzewiej-cię nazwano.
Chwała

rodom Zachemak1oh, Bafiów, Stopków i Galiców,

niech . się święci przesławne

Ludzie moi,

Orkanowe miano.

Kaście są? kaście są?

nad Dunajcem

szumiącym

w dolinach?
· Czy mieszkacie wysoko w gapach i uboczach do

słonka się

pnących?/ ••• /

Pod}lal ~; zielilio moja, ogłuchłaś na wieczne czasy,
ogłuchły

hale, zielone

upłazy

i Tatr wysokie szczyty,

nie poniosą się dziewek Y1yskania wysoko hań, ponad lasy,
•ani juhaskie gYlizdilnie, gdy wstają słoneczne świty.
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Zamilkło

zamilkł

owiec beczenie, dzwonków

spiżowych.

śpiew, roz d zw aniający

pasterski

Gazdowie, bracia moi, wyjmijcie ze

turlikanie,

skalne

skrzyń

bezdroża.

swoje królewskie
nadania

i

praśnijcie

je w fale Dunajca, niech

giną

w dalekich
morzach/ •••• /"

Tony górskie i satyryczne pojawiają się w "Spiewce góralskiej".

I .••. /

"Były . Krasnoludki-.

ludki,

były małe
rozwaliły,

rozburzyły

w Tatrach halne budki.
Trzysta lat tam
nie

wadząc

komu

spać

kończy

poeta

nikomi,
nie

dały,

dziewczę,

powiedz,
Wiersz

stały

komu? / ••• /"

smutną refleksją

"Orawa, Orawa,
na Orawie

ława,

kiedyż

to górale,

znajdą

swoje prawa.

Mój bracie w Orawy ,
I

mój bracie ze Spisza,
jeden deszcz nas
jeden wiatr

obmył,

kołysał.

:

Jedna

była

z limby

modra

kołyseczka

i jedna na górach
śpiewana

piosneczka".

W powojennych wierszach

- Kubiniec poszerza swoje za-

Nędza

interesowania, wychodzi poza "regionalne opłotki". Śledzi z uwagą

zmiany

zafascynowany nimi.
bohaterowie i
wydarzeń

w kraju i na

zachodzące

problemy,

historycznych. 'Mam tu na

poświęcony pamięci

Wydaje

w jego utworach

Pojawiają się

współczesne

świecie.

sięga chętnie

myśli

się być

nawet

współcześni

.

do niedawnych

"Poemat kosmiczny",

Jurij.a i Gagarina. "Psalm o_ ziemi polskiej 11 ,

o Nowej Huoie czy też wiersZj

J

"Od Lenino do Berlina'' . Vlierszel

~e rażą tanią deklaratywnością,

a i od strony warsztatu poetyc-

kiego wiele im można zarzuci6.
Dodać

w tym miejscu

należy, że Nędza

- Kubiniec

sięga

w swojej

poezji do naszej tradycji literackiej. W utworach jego dostrzec
można,

.

niezbvt

życzenia

często

co prawda,

wpływy

lub j ak kto woli zapo-

z utworów niektórych naszych klasyków.

"PŚalm poświęcony pamięci Staszka Wawrytki" nieodparcie przypo-

mina głoŚny" . "Bema pamięci ża:ł'.obny rapsod" C. K. Norwida.
· "Gawęda o dzielnym polskim żołnierzu" 1 abstrahując od sporych
wartości

tego utworu,

może skojarzyć się komuś

ze znanym utwo-

. rem .Adam·a :iAsnyka"Pijąc ł'alerno". ·
Niektóre wiersze 1 to nie tylko te z okresu młodzieńczego wskaimją

·62 ·

na nadmierne poddawrinie

się wpływom

liryki Marii Konopnickiej.

ma. natomiast Jacek Kolbuszewski,

Rację

"Najbardziej

przecież

śWiadomie "naiwną",

w tej

ozną.

się,

gdy Kubiniec operuje

gdy wiersz stylizuje na

konwencji bodaj nikt od

sał

wiersza równie

Nie

wątpię, że

poeżgi

podoba

pisząc:

doskonałego,

cżasów

modłę

frazą

prymitywisty-

Kasprowicza nie napi-

co "Psalm o

świętych

góralskich".

wejdzie ten wiersz do klasycznego kanonu polskiej

góralskiej"• /7/

"Księża głoszą

taternicy

.Boską chwałę,

wielbią skałę, ·

skałę twardą,

granitową

,

która wieńczy strome granie,
gdzie

się kończy

lub zaczyna

taterników wspominanie.
Hyrilie trzeba

życiu sprostać,

tatrzańskim świętym zostać.

by

Zaczęło się

od Bachledy,

tego Klimka, co by;t królem •
Bo ·to przecie

też

swoją śmiercią,

1

niekiedy

swoim bólem

chłop świętym też

zbierać

zostanie,

w niebie winobranie.

Proście go o . żmiłowanie. / •••• /
. Podsumowuj ąc

Nędzy

ten z

konieczności

•

krótki szkic o

poezjiStanisława

- Kubińca, stwierdzić wypada, że obok pewnych słabości
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i

potknięć była.ona

.raturze. W okresie
słusznie

za

•: "w latach

międzywojennY111 Nędza-KubinLc

czołowego

przedstawieiela poezji

uznawany

był

podhalańskiej.

1918 - 1949. dochodzi do powstania, a raczej do ujaw-

ńienia się

· 1ańskim

zjawiskiem nader interesującY!ll w naszej lite-

w formie drukowanej, poezji tworzonej dialektem podha-

zarówno przez samouków, jak i przez inteligentów pocho-

.dzenia góralskiego. Zjawisko to swój punkt szczyto\yy osiąga
. w latach

30~tych, kiedy to działa kilku równocześnie poetów

podhalańskich'

m.in.: Stanisław Nędza~ Kubiniec, Augustyn Sus~.·

W ich utworach

pojawiają się oczywiście

Tatry, ale charakterystyczne

„ru,e góry wysuwane są na pierwszy plan, lecz szeroko rozumiane
. Podhale.
W poezjach twórców

kręgu

na którym rozgrywa

się życie

przeeiwWa.gę

autentycznie
z. krwi i

"ludowego" Tatry
wsi

są

kości,

tłem,

podhalańskiej. Jakąż znakomitą

dla góralomanii stanowią utwory
zaangażowane

zazwyczaj

s.

w trudne, codzienne

Nędzy-Kubińca,
życie

prawdziwych

a nie "bajecznie kolorowych" literackich górali"

/8/ •·
·'Powojenny dorobek pisarza jest również · in teresujący i zasługują
cy na

liwagę.

Obok chaxakteryzowanego

wcześniej

I "Janosika" do.

najWybitniejszych osiągnięć. ;tlędzy - Kubińca zaliczyć wypada
gawędę

"Na czorsztyńskim zamku" i utwory zawarte w pośmiertnie

wydanY!ll zbiorze· "Uroczysko".• · Niektóre z zawartych w nim tekstów
.

.

omówiono w tY111 szkicu. Nie można w tY111 miejscu pominąć falctu 1
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że

interesujący

ten

skich

i

był również

poeta

opowi:l~ci l "Sabałowe

autorem utworów prozator-

czasy" oraz

powieści

"Posiady na

Groniku".
Andrzej

Pańczyszyn

Przypisy

Wnuk : Na

1.

Włodziemierz

góralską nutę.

2.

Stanisław Nędza-Kubinieo

W-wa 1975 r. s. 106

: Wiersze i poematy, W-wa 1973,

s. 7-8

4. nodzimierz Wnuk : Na

góralską nutę •··~·•

5. Karol Ludwik ~~niński

1

s. 119.

Pisarze ludowi, t. II s. 209-227 1

371-374
6. nodzimierr; Wnuk : Na

7. Jacek Kolbuszewski :

góralską nutę

.• ••• s, 126

Stanisław Nędza-Kubiniec,

Uroczysko,

. W-wa 1977, Wierchy nr 4 7, s. .2 96.
8 0 Michał Jagiełło I ~atry W poezji i sztuce polskieJ.
Xraków 1975 ,

s.
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Z HISTORil
PRZEWODNIKÓW NARCIARSKICH

KARPACKICH

Najpierwszemu narciarskiemu przewodnikowi w polskich
górach, napisanemu w rokil 1913 przez Mariusza Zaruskiego,

a wydanemu
warŻyszy;J:

Sekcję Narciarską

przez

na: pófiach

T.T. w Zakopanem, to-

księgarskich "Skitouren:ffillrer ·durch

die Ostlichen Beskiden", przewodnik z

szlaków nar.
.
oiarskich sięgający od doliny Wis;J:y pó Krowiarki i prze;i;

3:ęcz Kocierską.

mapką

Autorami jego byli Tischler i Wilke, .ten .

drugi - po prostu zniemczony polski Wilk, obaj z sekcji
narciarskiej Beskidenverein w Bielski.i, zwanej Wintersportclubem.
Przewodnik pana Ma.riusza
nym i to bardzo. Autor
i w oprawie

krępowej

był

wydał

wolno

bez

wątpienia

nowoczes-

go w formacie kieszonkowym

reagującej

na

wilgoć.

Ponume-

rował szlaki narcia~skie by nie powtarzać opisu przy zjazdach,

wprowadził geometryczną skalę trudności

- teren

całkowicie płaski

a sam opis

dał

w zgodzie z

. k6w

mam -

do 10/10 -

prawdziwie jasny i

popularną śpiewką

od 0/10

prostopadłe ściany,

zwięzły•

Uc zynił

to

o sobie - "wiele ;Vynalaz-

jak nie chcę - używam sam".

Pr?:ewodnik ten

był

w swej części wschodniej czymś blis-

. kim nigdy nie wydanemu przewodnikowi taternictwa zimowe-

go, który bezskiltecznie projektowano w okresie
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między-

wojennym. Zawierał on m.in. opis wyjścia narciarskiego
na Wielki Kościelec i zjazdu spod jego
na

Przełęcz

wierał

turn!

szczytowej

Karb, wszystko z ubezpieczeniem linowym. Za-

tury, które dzisiejszym

wyciągowym

zjazdowcom nie

przyśniłyby się nawet w złym śnie.

'W rok pó~ej, kilka tygodni przed wybuchem pierwszej

wojny

światowej, ukazał się p~mnikowy

przewodnik po Bes-

kidachZachodnich . Kazimierza Sosnowskiego, który z~wierał-.
dodatek narciarski, łączilie. Jd.J.kanaście stron wskazówek,
..
. .
-.
.
. których szlaków l .e tnich warto używać w zimie a których '·
nie. Profesor jeździł na nartach niewiele i tylko w młodo•
ści,

ale

wystarczająco orientował się

w terenowych wymaga-

'niach. - Podobny dodatek pojawił się w drugim wydaniu tego
przewodnika w roku

1926~

Ale narciarstwo . turystyczne
międzywojeri.nych
stawał się

tak szybko,

że

rozwijało się

w latach

coraz bardziej potrzebnym

polski·przewodnik po Beskidach Zachodnich,

zwłaszcza po Beskidzie Wysokim i Sląskim. Pu.blikacja

Mi-

dowicza i Autuętynowioza, która nakładem Koła Narciarzy
.

i.

przy Oddziale 1!abiog6rskim PTT· w ~ywou pojawH:asię pÓd
koniec róku 1928,
.

była zupełnie małych

rozmiarów

ksi.ążecz'

·ką /obciętą szes~~stką/ opr~wioną w niebieskie płótno i za~
wierającą

szereg seledynowego koloru rotograwiur z najlep-
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szych ówczesnych

zdjęć

narciarskich, w których szczegól-

nie . celował krakowianin

inż.

Roman Rubl. -

Opisywała.

ona

wybrane trasy narciarskie od :aa.raniej Góry po Turbacz i zawi erała dość obszerną część techniczną.

jej telegraficzny styl, który

stawał

dził

w swych

rzali

opisać

Beskidu
przez

późniejszych

przewodnikach. Autorzy

doszło

oo jednak nie

ukazał się nieduży

po okolicy Zwardonia 1 zachodniej
Raczy. Napisany przez

na

język

autor

Wł.

całego

do skutku jeszcze

części

grupy

został

Mertę

językowego była

z

sportów zimowych. Ta
prawie

pomarańcżowego

białym

kruki em.

niem~ecka

koloru.,

przełożo

Białej,

a

głównym

intensywna w

stała się

będąc

wydał

owych

ośrodka

chyba

już

zupełnym

siwiutkim

swój narciarski prze-

wodnik po Tatraoh Polskich po raz drugi,

choć może

ualctualnił

ówczesne nar-

go w nopniu jakiego

.

mutacja przewodnika w o-

W tymże roku Mariusz Zaruski,
w stanie spoczynku,

Więlkiej

on

czasach propaganda Zwardonia jako beskidzkiego
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zamie~

przewodnik narciarski

&li.dowicza,

niemiecki przez St.

powodem tego dualizmu

generałem

złago

lata.

W roku 1931

ny

główny

w kolejnym tomiku szlaki narciarskie

Sląs.k~e~o,

długie

Do dyskusji pozo-

wymagało

nie

cia.rstwo

tatrzańskie, liczące już dz1~siątki . tysięcy

poruszających się

deptów

na odmiennym

nych trasach nie

używanych

tego w kilka lat

później

czelnik

Tatrzańskiego

dowcipnie

Polskich z

ujęty

i po licz-

przed dwudziestu laty. - Dla-

/w rok"11 1936/, wieloletni na-

Ochotniczego Pogotowia Ratu.nkowego

- Józef Oppenheim z Zakopanego,
i

sprzęcie

a-

napisał

bardzo dobry

przewodnik "Szlaki narciarskie Tatr

przejścia.mi

południową stronę",

na

który.uka-

zał się

jako 1-azy tomik

Związku

Narciarskiego p.t. Przewodnik Narciarski PZN po

dużego

wydawnictwa Polskiego

Tatrach i Karpatach. Oppenheim szczególnie
mowe

niebezpieczeństwa

ratr,

podkreślał

zi-

w:!ączając śniegowa-klima

tyczne uwarunkowariie lawin.
Y

tymże

czasie i w ramach tego samego wydawnictwa,

Zygmunt Klemensiewicz, jeden z pionierów narciarstwa
w Karpatach Wschodnich,

napisał

Bieszczadach /1936 r./, a

przewodnik narciarski po

Władysław

Wysokim, w którym do najciekawszych

Midowicz po Beskidzie
należał

zimowej z Wielkiej Rycerzowej, zwanej
przez

Wierchowinę Kisucką,

opis drogi

niegdyś Bukowiną,

do Terhovej u

podnóża Małej

Fatry.
W kilka lat po drugiej wojnie
prz~odników

narciarskich

światowej, kolejną serię

zapoczętkował

szeroko znany
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autor letnich przewodników popularnych i map tatrza.il$kich '
- fadeusz

Zwliński, wydając

panew zimie", nawiasem

w roku 1946 ..; "Tatry i Zakojego pierwszy przewodnik

mówiąc

narciarski, którego kolejne wydanie nieco uzupełnione,
pojawiło 11ię

w tym

sa.my111 roku~

W roku· 1953 dokonał dziewiczego ~stępu w dziale prze.

.

wodnikowym .

nadysław

L'7gowski. Jego przewodnik narciars-

po Beskidzie Wysokim, chocS wzorÓWany w jakimśsto.i;>n.iu

l,ti

na analogicznym przewodniku Midowicza z roku 1938, zawierał

'ednalc

pewną 11oś6

pozycji

mało aktuąlnych, różniąc

si• od jego pótniejszyoh przewodników

choćby

po

Bieszcz~

d~h. 'Wtychte latach wyda.no przewodniki i po innych
pach Beskidów Zachod.nich,

którą

· wodnikL!. Bieleckiego "Beskid
narciarskiełł,

to

serię rozpoczął

Sląski iłfały-

M-

prze ,

tereny

s kolei DGorce i Beskid Wyspowy", przewodnik

napisany przez mianego autora przewodników letnich $tanisława

Pagaczewskiego, oraz

napisane przez

spółkę

11 lleskid Sądecki

i

Pieniny",

autorsicir s.czarnecki i J.Rusiecki.

++ +

Po czym

naatąpiło

wiele lat ciszj' spowodowanej

sto:p~

niowya upadkiem narciarstWa turystyc~nego; do czego przyoz:;niZ:• się w&lnie propagowanie
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. wyciągów

/i zjazdów/,

a z kolei zaprzestanie produkcji wiązań turystycznich,
a wreszcie i obuwia do turystyki narciarskiej.
usiłował przerwać

Wł.Midowicz,

na krótko

Komisji Turystyki Narciarskiej PTTK

Ciszę tę

który z

pomocą

w roku

rozpoczął

1970 redagowanie wielotomikowego przewodnika narciarskieopracowując równocześnie

go po Karpatach i Sudetach,

mik techniczny oraz Beskid Wysoki. Seria
na Tatry Polskie, Beskid Wysoki, Beskid

to-

miała się dzielić

Sląski

i

Mały,

Gorce z Lubaniem, Beskid Nadpopradzki, Bieszczady, Karkonosze, Góry

Snieżne

oraz Góry

Swiętokrzyskie. Łąc znie

zostało

9 tomików, z których kilka

wówczas opracowanych .

Ale nieco apodyktyczne ustosunkowanie
wydawnictwa, któremu P1TX
ło pouczać

jak

ciarstwa, szczególnie
Dopiero

zleciło tę sprawę,

należy pisać

niechanie dalszej pracy, z

poczynając

przewodniki,

rym

Wł.

poświęcono

dokładny

śtacji

a które chcia-

s powodowało

niewątpliwą szkod ą

za-

dla nar-

śląskiego.

od roku 1974, a

ostatnim przewodniku. narciarskim,
przewodnik

przedstawiciel a

się

więc

w 20 lat po

ukazał si ę

kombinowany

Midowicza pt. "S zlaki Babie j Góry", w któpotrzebom

narci~rskim

kilka opis ów, m.in .

opis awaryjnego zjazdu ze s zczytu Diablaka do

ratlillkowej GOPR na

Sta.ńcowej,

u orawskiego pod-
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nóźa

:Babie;! Góry.

przewodnik

tegóż

co roku

Odtąd

autora

ukazywał aię

/nakładem

Klubu

kolejny mini-

Działacza Turysty~

ki l'TTl'. ~zy krakowskim JoQ:odzieżowym Centrum Kul tury/ 1 jak
"Szlaki Pi.l aka", Szlaki Wielkiej Raczy", a w roku 1977,
"~styczne

nie

będące

czynów

nar

trasy narcia.rskie Tatr Polskich11 1 te ostat-

swego rodzaju.

zreasumowaniem . tatrzańskich

wy-

iarskich okresu _międzywojennego.

llub Dz_iałacza TU.rystyki PTTK, przystąpił obecnie do
wydania i:trzewodnika nar iarskiego po Beskidzie Wysokim,
zawierającego
rozdział

i

a. -

tego

grupy W.Raczy, Pilska,

Jałowca

i Babiej Góry,

techniczny, ·zimowy raptularz wysokobeskidzki .
Od ostatni.e h. przewodników narciarskich w

słowa

znaczeniu,

dzielić będzie

peł:nym

·

to wydawnictwo okres

lat trzydziestu.

'fładys.ław

Midowicz

POLSKIE
W GÓRACH

SZLAKI
AUSTRALU

I '>'r3 Ją tek z prz:1 sotovr,;wane;j do druku
"liarracji Karpa ck:iej" i'iladJslawa Uidowieza
- jego wspomnień górskich całego ż3cia. I

F.ok 1959, pier~szy spędzo.o:;y w Australii, nie należał do łat
Wjch. Zah'"l.lpiwsz:y w Adelaide /stolica Australii Południowej/ stary
i podniszczon1 do~ w jednej z rezydencjaln3ch dzielnic tego bsrdzc
rozległego nadmorskiego miasta, pracowałem od rana do noc;y skrobiąc, lepiąc i malując, a także porządkując bardzo zepus2 M: o~
nieduży · ogród owocovlJ!• Dopomagals w t;ym pora zin:lowa, podczas k~ 6rej dojrzewacy pomarańcze i kwitl;y róte, S CO kilka dni llBWCt f · dał deszcz. O świtaniu szron bielił się na trawach.
Hoja emerytura kolonialna / Malaje/ b;yłe zupełnie s k:ro::ma
i dlatego odetchnęliśm;y głębiej dopiero po roku, gd;y ob j ą łem : ;;..
ład;y geo6?'afii w Unl~ Bigh School. Odt ą d ka ż dą prz erwę tr:,iT.e;• ralną i część wielkich wakacji spędzaliAm;y buszuj ą c w Górach r 15.
dersa, zapuszczając l"ię również sż w pustynne góry Olc;a - gigsn":i9zne bochn;y skalne opodal Zwrotnika Koziorożca, gd zie pono pr zab'J wają dusze Australijcz;yk6w /tubylców/ pra gnąc;ych narodzić się powtprnie - miejsce omijane skwapliwie przez żyw,yoh. W księż;y cow oj
po-swiacie góry te w;ydaw~ł;y się być nie z tego świetat s nastroju
dodawało nieraz WJ'cie dzikich psów dingo, przechodzące w ja ki ś
nieludzki płacz.
:. Nasz wóz przetransportowany spod równika sluż;ył wiernie w dalekich wyprawach w głąb lądu, przebywając niekiedy i tysiąc kilometrów dzi(lnnie. Podrzucany na tylko przetartych traktach, prowadzon;y ostrożnie przez strome jary i wąwozy led,;ie s ą czą c;ych s ię
rzeczek, kierowany na az;ymut ku kolejnemu grzbietowi górskiemu
:przez ogrom.n.a obszary nieco kamienistych stepów - nigdy nie z aw i ó d ł
nas, choć liczył już sobie troc..~~ lat. Spało się w ni~ 1 ja d ło
w z~ czy deszezow;y czast a tek:!:e przewoziło duey namiot na wielodniowe biwaki, przed rozpięciem kt6rago nsle~eło wpiaI"l'I przepę
dzić względnie zlik'~idoweć nBjbllższe w ę że.

Pośrodku Gór Flindersa obozowaliśi:cy Z8Z-NJczej w Wilpene Pound,
wielkiej jakbs uskokowo w;yn1es1onej kotlinie o roz~iarsoh 9 ~ 6 k:!t,
otoczonej grzbietem opadajqcym na zewnątrz skelD.1mi s tokami i filer·ami. Jedyne wejścia do niej stanowił przełom r.vpl:ywająeego
ok'.t,
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Australia

Wilpena Pound
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::"oz.i:::.:~,: -~o się

miejscami w moczar ut.kall3 powslOllJ'llli drzewami.·
miejsce wielkich "corroborees" - doroczn;ych zgro. : .''. :6. i;-J.bylc:;;ych, na które śei!igal;J ple!'lliona et z pogranicza

-.v;" t;: ;l:<i;dJ~

· ·' -~;;1..an(lu i -.:n:torii. Slo'7lo "<iilpeno" oznaczało w ;lęz1ku miejscOc.:i "szt;yrme palca", bo zaczynały dr:t-nleć ku świtaniu, gdy pricy3e sa;Q ognie.
Zbliżając się ku tej grupie górskiej doznawało się jakb3 leciutkiego ·tchnienia ojczyztcy. Rozlewające się dziesiątkami kilometrów rómrl.e 1 torfowiska Willochry przypominały w jaki!ltś stopniu puścizn;y

orawskie. U

widnokręgu niebieszczały

granie.

W grani otaczającej kotlinę wznosi się najl'vytsiey szczyt Gór

Flindersa - św.Maria /Saint llarj''s Peak/, o WJsokości 1189 metrów.
Na jej przełęcz Tenderra /Tanderra Saddle/ wiodła od dawn 1kla
perć z zewnątrz, ale nie był~ jakiejkolwiek drogi s wnętrza kotl ?13, którą zalegał~ lasy i gaje eukaliptusów oraz kserofit67r Pminających kształtem nasze modrzewie. W;yżej ne zboczach zaleu
gęsty busz austraJ.ijski. Właśnie na początku naszego pobytu w
tralii zaginął tam bez śladu l.l-letui chłopiec, który pragnąc
nać samodzielnego wejścia oezdro~em na św.Marię

odłączył się

cichu od rodziców zwiedzających dno kotlil:lJ'. Bezowocne poszuki a
nia, niekied;y i przez kil}tadziesiąt osób, trwałJ z górą rok. Kości
chłopca wraz ze strzępami mundurka szkolneGo zna leziono preypedkie
po trzecll latach u wejścia do malej jaskini na stokaoh, ·gdzie ch:7be
zetknął się z jadowitym wężem; reszt;)i dokonały tbiki.
Wtedy to zniecierpliwiły mnie wieloletnie zamiary i przewatniG
nierealne lub wręcz śmi~szne poi:cysły r6żll3Ch·stowarzyszeń łezilcÓ'll'
po buszu / 11 bushv1slkers"/ 1 postanowHen p.rzetraoowa6 w tych ch&8$czacb i w,znakować z kolei wejścia z kotliD;? DB przełęcz swoimi
właSD;'911i, choć już

55-letnimi,

rękoma.

- Daj spokój - mówiła żona - nie dasz racy l To przecie cale kilometry i -cysiące tych drzewek i Jerzaków, nawet jeśli p~dsuszoicych
ogniem, kt6r;y przeleciał po nieb przed kilku. let,.
Ale uparłen się i w 10 dni ocz,ścilem zaprojektoTane przez siebie wejscie, które nejpierw półzekosami, później przez ·przel~czkt
w grz,i!dzie i wreszcie ponad dne:n suchego potoku - v.7wodz1ło na przełęcz. ·.-,;yrwałem, a częścio'1o w,lsm!!łelll około ~ t1.s1ące drze-.•elt d1#\l - tricyl:letrow71ch, ni~ licz'.\c jut r6t?13ch zer.ośli 1 byłem jednak po
koniec trochę znu~Oll3. Po kilku 1:1iesi~each, w piekiel.ey eh upałach.
gruduie i poez4tku st1cznia, w;;iznakowałe:n te 7 kilooetrów od biwaku.
/-:is zewnątrz kotlinJ/ ·kolore1:1 niebieski.i:. Jeszcze prr.od tym przeznnkov1ałe::i zewn\ltrzne wejście przez przełęcz na szeeyt ·kolorc::i
7S

c~erwo:tlj'm,

umieszczając na Przełęczy Tanderra własnego w;yrobu tablidrogowskazowe modelu naszego PTTS:.
W prasie australij$1dej praca ta 17Jwołals dość ~yvr.; oddfail;k.
Po przepl'Ow~1dz.onych ze mną W:Jwiadach pojm'łił:y si" zdj•iCie i tJtuł;y:
"Polak odwdzięcza się ·.Au:.;tralii za przygarni~cj.o j~go :.:-odakfr,11'',
"Polcka odpo1Viadź na tragedię sprzed czterech lat" i tym podobnu 'Gm:ysł-y dziennikarskie. Wszak nie Z".':'lieria łc:u odwddęcza ć sire ani cdpowisdać na ookolwiek, e tylko nie m.ogłem jokoć po·nstrzy:n11ć ewych
upodobań pionierskich. lil'>we wejście eyskał.o od ra:z.u n..'lZ~7~ "Polish
track'' i ez:ybko stało się uczęi::zczan;ym, szczesóluie przez mlodziez.
Ssm Pound utracił nimb ?A;?lności i cz;hc~ąceso niebezpieczeństwa.
Wejscie na &.v.~rię powyżej -p.rzelęcz;y posiedo cech.y gór w;ysokich - skalną zalupę, Hel1ili:i, d.osć Olugą p6:>.kę wiodącą wd urwiskiem i wreszcie skalne gran.ie, Widok szcz;ytow;y jest ba rdzo rozległ3,
Jie północy majaczą wielkie słone jeziora i rozlewa się bazkres sustralijskiego stepu, wśród którego o sto kilkadziesiąt kilouetrów
dalej zanikają ostatecznie grzbiet:/ i granie G6~ Flindersa.
Do tego g6ro~noru, choć nieco odbita ku wschodowi, należy g:ru~a
~ount Chambers. Dojeżdta si~ do niej suchJm jak pieprz 1 prawi.a bezdro:2:icym stepem, Il8 którj'm znajduje się semoticy wis trek, '?:"JS;?sający
a głębin r;iemi trochę wod~, opodal zapł) dłego grobu pos:: kiwacza zło
ta, któr:i' u:uarł ta~ przed wielu lsty z pragnisnia. Nato:ti.ast w w~w
nętrzizym wąwozie Cb.ambars bulgoce cicho źródło eierimozielonej wod3
o sil.D..-vm posmaku magnezu. Pon.ad skalną ga:rd&ielą \vznoszą. się turnie
opadając-a czę5to pi-0n0\'1ymi ścianami, wsr6d kt6rj'eh widnieją. :l.lęb:i
c~ki

i kor:iin;;.
Bobro-,;słc1:1

w t-,m 1.abiryncie niejednol:rotr:ie wraz z

nem, spuszozajqc
tra111ersująe

się

po progach boczrcych

wąwozikćw

żon:i

i 5'3-

1 tlebów, a

~altże

niektóre UX"l:iste stoki, l<s zewn11trz tej miniatury G6r

Skalist;-icb przecbaóuła się i t;romg1faą _ie.1od]ch st.rusic9 e:au. Wszę
dzie bcielila si" urocz;yr.ta ciszo. ;;ajblHcr.e osiedle ludzkie znajdowało l"ię< o 70 kilouetr.:.•~.
Za::iierzsłem i tam vr,i·t;yccyć Z!l·Jkc,1~n;y szlllk ok..~ę:i:::J' /b;łby trze~
•
eim. :!lol! i::oncyuencie auctralij~~ki.,m/,
ale n8dszedl czas powrotu w Karpat,, "'<3wied:>:iwi;z:;- po r.:i:; oi:;te tni \'!il pe::lv, gd<.ie po przew~ eklyn desze~ pły nął przez be~ !::rn!dfłcy potoJ.: - rzecz nie widzian& tem od
lat, poprewiłe~ niekt~re znnko~~nis, u:Jacniajqc takte słupki z drogowskaz;ąm1. J·on;,5 pr.~e!~C'l.?:Ui kct.l1i(l ::~ociły r::i~ 7t dcU żleby i urwiska Gór ~:.ldcre. ! •.. /
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UZUPEŁ.."UENI!

AUTORA

S ło•.;e::; $Zalet /:;;at:r:z: ::iapke/ oznacz?. się, gł6wnia w Alpa·ctlh,

n.n jskr!)::!.ni-~j;.; 7' J t";;p stiliro!liska ze, gospo il.aJ.~011ansf_;ot za ZW'3 czaj z :dre7na, o ctond-Jri:.ic sx~J.bo ni~.:: z:~ od scb.rouisi-:9 -bscówki„ .Na·?:;;a ta jęst
ju.; ~-i„cch.ę. prz~st~rz;:ił.a; s 11 ·;::;'pad:.t·u. ,;ilpecy nie es ł.kiell:l sł.us;nn.:a.,
bo tł tej ;:~111·H;łne-j dzir>ZJ ZJl~ jd1.ije się swe:~o rcdzó ju pens jon.a c-ilt:
z polr.JD! utrz;yr:mn!.:;:n, <fo którego po drodze ?.cz;ypcr1inającej iizm:n ·:i
trakty nepe>leońskir: dowoził;y :uie3dyt'l ce t;;dzi;;i cł~·itnJca klL,,;,~1;6;1

oraz zaopat;rzcnia aut;obucy :firu.:y 1 do której ten obi:lkt
W ostatnicil latacb

właściciele się

nal~;.li. :;.l„

z•nienili.

Strunień. ~iilpena ureek, ciurkającJ 2resztą p..t"ze z cacy 'rok,

jest z'biornik:iea ró~nJeh suchych p(.'!tok6-:r l'; Pound' u, a zacZ]"!lla -pły
nąć tuż przod ujście'.!l CZ"J przełomem. Viodę dlań w j·akim.ś sttipn1\l
gromadzi bagienko, w które rozlewa się po drodze. Pe "sil.I::z; r:!i" deszczach zimow:ych, gey bar,no ogarnie wąziutką -perć r.:a p6łc.c:cJ:JJ::t
br~egu, trzeba wspinać slę po skaln:ych źci~z:.kacht b.;; ilo:;i-.;d s1« do
wnętrza kotlin;y, Etr..unień Wilper;E Cr-eek w7pływD ~ ?cur.d 'u °tl.":'J 'l'l lll.ego niebieskiego szls1ru, który wija się nad jego brz c t,::~~
Pound posiada dość bo5at:.:;. historię. Poócbno w polo~;L:: ~11niont<
gc wieku zlcdzieje 1rnni i c;ydł6 zogcntali całe etsds do ~·i;;::.w\ł;rz,
zli~adu>jt:c wyjf>cie /fa!!'.11 w okolic:y je!'lzcz:-: nie bJ1 ł:.o/ '- ··;.-;.'i'•)'-'ld::;;jąc ewe stde ro kilku tjgodni!lch r..oc~:'JJ. nn odległą sprz.},11.łi. i;i:;co
ich t:łesne. P61n.iej osiE.:dl1ł się U>:~ ubogi skwater z :nlccit~ toną.,
r;oprrmił wejscie przez vzyr;adzenie proche'.': f,rogITT; ck::iln:;c-:>: 1 •.::dło
weł siać pszenicę n9 I\t.JVJ.raln;yeh pclsnach 1·:nętrzo, co ~·.;.. cl~ w Fru. pier::sz:y~h latecb. rw?ret dość uć3;:olo. Jl.le i00.-3 uciek::; ktl.re'j;
nocy i ao dziś trzyma się jos-zcze kup:y do"ć lt.Dl:i' do~<;]~ r0 nir:h,
kt6r;ym opid:ujc d ę łlstio.nel '.l'..r·ur:t, '.:·'l rz11 tl z :; j ~ l)J' ;:11p01.;.. ~ · ko j<:dnYJil Z E!UStra.lijskiei! rezal'\76t6\7 prz:·rod)' • '.i'._'11'.'Z:; dzor.ic '.O. .i";,i_i:i·e„jc
zrecE:tą gH·w nie nn papic:::-ze.
0

\\'ie.liczka, ll kwietniu 1320,
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· SłOwackie Poć.t·e·t·rze. - zn5.cz;.ii f" r c zlet;le j ste od
.polskiego ·~ posiada od dawna rozbudowaną · sieć ko · munikacyjną~· 11ajvtięcej zainteresowania wzbudzają
v1szelkieg0· rodzaju koleje i kolejki. w oste.tn ich
dwóCh ·1ata.c h wi:el.e miejsca po ś wi ęci:!' : ::i d:,, ;.< ::ie.
·.
. · ~ ... · .
.
.·
.
eięcznik :."Vyso~e- Tatry", pisząc .o ich losach tych de.w?iYch 1 obecnych, .e. także o planach zwią- .
. zanych
ich. p~yszłością.1.Za ~zasopismem, tym podajemy Więc .naszym
·czytelnikom gańCs fak~6w o. tatrzanski~łi kolejaeh, kolejkEicµ ~ a :
nawet o trol.e jbusie, bo i on '.funkcjoriował .niegdyś na tym "terenie~

·r

":•

.·

KOLEJE l ·}(OLEJKI . TA't'RZANSKIE·
o ile w sieci Jtolejowo :::.. •ico1;jkowej" og dawna ni'łl zaszły żad-
ne .istotne.
i ~daje się· ona . być na połud~o\vYchstoke.ch
:Tatr wystarozającą . ; . o tyle .. liili'e te . są systematycznie reinontowa;..
ne, unowocześniane jest ich wyposażenie, a Pl".Zede wszystkim wymienianY -:jest tabo~. W;ysł.użone .jednostki idą do kolejowego i-e.mu~ s
lub wprost na .. złom . a wraz z .Jlimi.: zawsze ginie bezpowrotnie kawał
.· górskiej l1i.~toi1,1: Na tc:ii lliiejsce wchodzą w ~~ycie nowe lokomotywy. wqony i wagoniki: ezybez~. •wygodniejsze, bardzJ.ej komtort~we • .
Przebudowuje sit. ~te.cje~ by iepiej · spełii:Lały ·wymogi podróżnych
końca .XX wieku. liowe obiekty przez kilkanaście lat cieszą oko, by
w końcu . "'." podobnie jak poprżedi:iie..,. stać się j.edynie wspomnieniem
utrwalonym w paaj.ec1 . jakiegośpÓkolenia• Jedynie ' góry pozostają
ze.wsze takie san1e:-piekn.e i niezmienne •••

zmiant

. 90

lat linii :kolejowej

do · .· · Tatrzańsklej Łomnicy

W rok po założeniu TatrŻańskiej Ło;unicY /1892/ · i . cztery le.ta
po otwe.rciu linii kolejowej z Popradu do Kieżmarku /1889, jako .
odgałęzienia uruchomi~nej v1cześniej Kolei .Koszycko...:Bof;U!lliriskiej/
została zawa~·ta umowa iniłdZy ze.rządem tejże 1.0lei a dyrek cją
Państwowego Uzdrowiska TetrŻ~ska Lon1nica o budowie bocznej linii
do Tatrzazi skiej C-oranicy u stóp 'l'e.tr. :aocznice. miała się ze.czync. ć
na specjalnie wy1"mdo;;e.nej st:;.c;ji _ Zimn~' 'iiode. /Studeny Poto:;/ ; ;,•;
. miejscu Ż'lt'WlYJt ~.-óv1czas po vięi:;ier~ku Tarpatak., ok. S km .od stac j i
w Popradzie.
Projekt budowlany opraco;;s. ł ńdol! !:i ed enthal. Lateo 139.3 roku
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dokonano pierws.z ych oględzin trasy kolei. Początek budowy op6źnił
się jednak z powodu pojawiających się zastrzeżeń czy sensowne
/i opłacalne!/ jest prowadzenie linii k olejowej do Tatrzańskiej
Łomnicy, skoro jttż wcześniej mówiono o . potrzebie doprowadzenia
kolei do Smokowc6w. Jednak po pierwszych urzędowych oględzinach
obu planowanych tras na początku r1rześnia 1894 roku O.o .realizacji
zatwierdzona została linia Poprad - Tatrzańska Łomnica.
Roboty ruszyły wiosną 1895 roku. Po zaledwie 5 miesiącach/!/
prac z udziałem 300-400 robotników i furmanó.-1 z wozami, l wrześ
nia 1895 roku linia długości 9,2 km została oddana do. użytku.
Koszty jej budowy wyniosły ok. 180 tys. óv1czesnych węgierskich
złotych. Podkłady dostarczył tartak parowy ze Smolnickiej Huty, .
szyny pochodziły z huty w Diósgy6ri /obecnie dzielnica !JiszkoJ,ca
na Węgrzech/, a betonowe przepusty sprowadzono aż z budapesztań- ·
skich zakładów WUnsch' a.
W pierwszych latach po uruchomieniu linii pociągi do · Tetrzań
skiej Łomnicy kursowały jedynie w miesiącach letnich /od. 1.5 czerwca do 15 września/. Pociąg składał się wówczas z. paro~1ozu , jedne150 wagonu osobowego i jednego towarowego. Stopniowo wprowadzano
coraz sprawniejsze lokomotywy i dłuższe s::.łady pOciągóH, które
zaczęły kursować przez cały rok. VI 1928 roku obok parowozów \'!prowadzono lokomotywy spalinowe. Krótko potem, w latach kryzysu goapodarczego, linię znów zaczęto wykorzystywać tylko. sezonowo~ Co
. więcej, w opozycyjnej prasie w której znaczne wpływy mieli właś
ciciele innych podtatrzar.skich wczaso\·1isk, głównie Hiemcy i Węg-.
rzy nieprzychylni państv1owej dyrekcji ·Tatrzańskiej Łoznnicy, za-·
częły się pojawiać wezwania do li}~widacj i linii.
Szczęśliwie linię utrzymano. Wraz z. podtatrzanską wąskotorową
."elektriczką", czy - jak mówią Słowacy - · "TE~-ką" /Tatr~nska Elektricka .~eleznica/ odgrywa ona wielką rolę w sieci komunikacyjnej
u południowego po4n~ża Tatr. W przewozach towarowych znaczną. za. letą linii w porównaniu 'z "elektr.iczką" . jest jej norr.ialny rozstaw
szyn 1435 mm.
VI 1963 roku \Vycofano ostatecznie trakcj ~ parową, zustępując ją
nowoczesnymi lokomotywa;:ii spalinowy~1i z silnikami ·.·.:.-so:,:.opr~żr.yci.
Po przebudov:ie linii przed narciarskimi mistrzostwe.r.ii .:iwie.ta w
1970 roku kursują na niej lokoc:itywr typu r.: 286.1 /pociągi oso:icwe/ i T 444.1 /pociągi towarowe/. Perspektywiczne plany zagoa;iodarowania rejonu 'liyso~ic:-. Te.tr prze>lidują ·zele;(tryfikowflnie linii.
Is.t!liej e te± projekt przebuC.o•-cy linii na wi;,s:.=otoro-;vą, o rozstawie
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szyn takim jak \7 "TE~-ce". P"ozwoliłoby to zunifikować . cały .p odtatrzański . tabor. :i stworzyć jednolity system komunikacyjny mi~dzy
Szczyrbskim Stawem, Tatrzaiiską Łomnicą i Popradem.
.
Linia kolejowa od stacji Poprad-Te try do Tatrzańskiej Łomnicy
me. ok. 17 · km długości /8 km z Popradu do Zimnej \lody i 9 km z
Zimnej Wody do Tatrzańskiej Łomnicy/. Pokonuje ona na. tym odcinku
różnicę wzniesień 180 m /Poprad - 670 m npm, Tatrzaiiska Łomnica a5o m npm/, a więc średnie nachylenie , toru wynosi nieco ponad 1 %.
Jazda trwa obecnie 26-34 min., przy czym oprócz bezpośrednich połączeri z Popradu do Łomnicy są też połączenia., wymagające przesiadki w Zimnej Wodzie.
W sobotę 14 września 1985 roku w Popradzie i TatrzailBkiej Łom
nicy przy pięknej, słonecznej pogodzie odbyły się uroczysto~ci · ~
okazji 90 roczniCy otwarcia tej linii kolejowej • .łla dworzec \v. Tatrzańskiej Łomnicy /a właściwie na stację Tatra Lomnicz, jak
:tym
dniu - podobnie Jak 90 lat temu - informował wielki szyld/ wjechał
· niecodzienny
pociąg. Si::ładał się ze starer...kiego lecz
pięknie wyre- . ·
.
.
.
montowanego i całkiem sprawnego parowozu .oraz dwó'ch równie wiekowych wagonów. Pociąg wiózł 150 pasażerów z ,których wielu ubranych .·
było w stroje odpowiadaj.ące czasom uruchomienia linii. Również kolejarze przywdziali na tę okazję uniformy, jakie nosili ich przodkowie przed blisko wiekiem.
Wzdłuż trasy kolei przejazd zabytkowego pociągu zgromadził setki widzów. Ha stacjach w Popradzie i Tatrzańskiej Łomnicy zorganizowano okolicznościowe wystaey, na których oprócz dokumentów fotograficznych można było także .obejrzeć modele hi s tor-.:rcznych lokoI:lotyw i .wagonóvi.
Inicjatore.~i uruchomienia tego wiekowego pociągu by ła gr:upa
m:i:odyc:i zapale1~ców z kolejovzyc h zak ładów remontowych i stacji ko- .
lejowej w Popredzie. W 1982 r. podjęli oni' ak cję ratowania ocalałycti dotychczas jednostek taboru, który kursował kiedyś n a podtatrzańskich liniach kolejowych.

w

.

Przebudowa TEZ - ki
W cstE.tnim dniu listopnda 198<: rol:u po dłuższe.j przebudov:i e
znów rus zyła 31 e::trJczna .i'.ólej 'l'1:;.trza r1ska · /'.:',;. transka hl e::.:tricka
ie1 eznica/ na odc inl:u 3taI7 J::iok owi ee - Szc zyrb sl:i St a w. .Pracormicy· Przeó.siębiorstwa Buó.o ·:.:~· ~:o~ e i z Bra.t y s ~ av,-y ;Ą s unę l i ~z a p ~e.·.r~ ie 13
-r.ilot:ietrowym odcin~u stare tor~· , :iopr,;wil::. i umocr.ili torortis}:o,
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położyli

now e szyny i podbili je tłuczni eo. Zastosowa no yqdajny
s posób ukł adania torów z nietypowyc h , 12 , 5-::1e t roviych goto wych sego entóv1, mon towanych w bazie w Świc ie. i'/ c zas ie r emont u l:omunik e.c;)ę
!Stc.rego Sno k o~:ica ze S zczy rbs kh~ St a·:1em u t rz~--n:_,- ·;1~ł y Yl~.!"!.B.dł o wO.
~ ursujące autobusy. Choci a ż je:d z i ły c z ~st o i v1 :r.i z.:"ę ;>ur.J.-rtu.cl!'lie,
w godzina ch turystycznego czczyt u 'trud110 s i ę było do nic h dosts ć,
Uarto w tym raiejscu przy p o :m i e ć k r ót ko h i stor i ~ bu ci ovi~( tej Lolei. Po wzniesieniu \·1 Star;rm. Smoko;vcu - Sz:ii.el:si e, jak ~:1ówc zas ::ówiono - istniejącego do dzi ś Grand.ho t elu /1 90!./ , zn::..c z enie tego
zdro jowiska wyraźnie v:zrosło. Spiski Bank Kr edyto wy z Lew:,czy,
v;łe.ściciel .Starego Smol,owca, zdecydował wy budować y: t y.::: r-ejcnie '
nię kole j ową, łączącą Smokowiec z okolicznyrr~ u iej s c owośc:a.::i. Z
jego też inicjatywy utworzyła się spół k a akc y jna, iti órs. uzys't:.:.:'..c
zezwolenie na budcv;ę, a po połączeniu się ze spó ł k ą " Phoei::u;;' ::;
Ujpesztu wytyczyła linię zgodną w głó>rnym ze.F/ sie z C.z i siejz:::ą _inią wąskotorowej kolei, popul a rnie zwanej "Te trc.d r aha" lub " ':' "~··
ka". Budowę realizowano odcinkami: Po prod - 3 tary S" oicowi ec , ~ S•"f<
Stary Smokowiec - Tatrzan ska Ł o mnic a /1 9 1 1/, Stary 3r.;o}:o·::ie.:: Szcz~·rbski Staw /1 9 12, do Tatrz ań ski e j Pol ank i w 1911 r. / .
"TEZ-kę" zasilała elektrownia p&.rov:a o r.-. oc~- 840 l(/i , vrs cudo\·: ~.:·
specjainie w tyr.i celu w Pcpric.dzie, ze st acją trans :'or:~..,. to r0vn, w
Starym Smokowcu. 'ii razie potrzeby lin i a no;:;! a t e ż ~:orz~· s ta ć z e nergii prpdukowanej przez miejsii:ie elektrown ie v1 Pop r ,.dz ie i ;·a ei;.,:ie.',
a w końcu z wodnej elektrc\'ffii firmy \.' ei n i 3 -'.rn nc:. ?op r e.dzie w ~:un·
cowcach. Jednocześnie kolejke z a silał c p :- ądc:"."1 i;1.:zys t~:ie p oł o ż o Y!.e
p rzy jej linii osady pod tatrzc.risirie za wyją t t:ie:n Ta tr zai.s!; ie ~ ;.-o lanki, która miała v1ł asną el ektro ·::n i ę .
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Czy "Kometa" powróci

na szlak ?

Podróże u stóp Tetr zawsze miały w sobie coś więcej niż tylko
szybkie przemieszczanie się z jednego miejsca na drugie. Podtatrzański krajobraz w połączeniu z nietradycyjnym środkiem lokomocji d~ste.rczały tej dozy ror.1antyki, jakiej na próżno szukać w innych miejscach. · Tak było dawniej, gdy np. na liniach "TEZ-ki"
kursowały wspominane . do dziś z sentymentem półotwarte "letniaki",
Od 19.6 8 roku liniami "elektriczki" zawładnęły jednak trójczłonowe
jednostki . motol:'<Jwe typu EMU 89 O. Stary · tabor odstawiono na bocz·nice., . gdzie niszczeje w se.inotności i . zapomnieniu·.
Wspomnie.ha już wyżej grupa miłośników starych kolei z Popradu
..postanbwiła
prze~ać tę złą pas~ę wysłużonych
jednostek. Zachęce.
. .
.
ni powodzeniem, jakie odniosła ich pierwsza inicjatywa, poste.nowiii wyci<lgńąć · Ż kolejo.;;ego lamusa tę jednostkę, która była ongiś
najpopularniejszą na · podtatrzat,skich szlakach - l·egendarną już
"Kometę" •
. "Kometa" ;_ a według oficjalnej nomenklatury llfil 26~001 - pow~ ·
stiała w 1913 roku w firmie .Ganz w Buaapeszcie. Zbudowano ją
dla
"Tatratflr_e d belyierdekil villamoą vasutak" /"Elektryczna kolej podmiejska
· kąpielisk tatrzańskich". I - .bo. taka była \VÓwczas obowiązu.
.
jące:.nazwa "elektriczki". lla. swój czas była to dość nowoczesna, a
w warunkach g6rskicb - szybka i sprawna kolejka. Do emerytury w
latach siedemdziesiątych dotrwała ona zamienio~a w kolejowy pług
odśnieżny.

Ze

na brak odpowiedniej dokumentacji dotyczącej pierwot?łego wyglądu kolejki. /nie dysponuje' nią obecnie na\vet f~r.rna
Ganz/ postanowiono zrekonstruować \vystr6j ·tak, jak miało to miejs~e w czasie .jej służby w .OSD.
.
Czy ." Kometa" pov.TcSci na · szlak? Na pewrio tak! · Odremontowane ko-.
lejka ma uświetllić· przygotowywane na 1988 r. obchody 80-lecia
"elektriczki", a okolicznościowe jazdymają się odbyć m~in. w !Jię
dzynarod~wym Dniu Dziecka i w Dn:Lu Kolejarza. Spra\ie ma jednak
szerszy .aspekt . Gromadzone. dokumentacja. historyczne fotocrafie,
wspomnienia żyjących jeszcze kolejarzy '1 z tamtych lat", uzupełnia
. ne aut ~ntyęznymi el eme?lta,mi. ko 1 ej owego . wypo se~ enia, munduI'.ow, . modele i odreraontol-:ane jed~o~tki mogą stać się w niedalekiej przyszło:
ści zaczątkiem jedynego w tej ·częfri 3uropy 1r.uzei.im kolei górs:dch.
:ayłobyono niewątpliwie cenną atrakcją ełowac:::iegó Podtatrze!
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v1zględu

· Nowa kolejka linowa na

Łomnicę

W 1978 roku ;nHarnaś" nr 2/ pisaliśmy już obszernie o kolejce
linowej na Lol)!Ilicę w słowackich Tatrach. :riedługo minie 50 lat,
odkąd chrudimska firma Wiesner /miasto Chrudim w Czechach, 10 km
na J>Ołu~ie od Pardubic/ oddała do użytku pierwszy odcine~ kolejki z TatrŻańskiej Łomnicy do Łomnickiego Stav.u. Pierwszy k1;.rs ;nie.ł
miejsce 22 grudnia 1937 roku. łliecałe trzy lata później, 23 paź
dziernika 1940 roku, pierwsi podróżni wjechali wagonikiem ne.
... szczyt Łomnicy, inaugurując
kursy na drugim odcinku kolejki. W
.
swoim czasie była ona jednym z najnowocześniejszych tego typu
urządzeń na świecie. · Dziś, niestety, zestarzała się - "n., ralni "-"
i fizycznie. Wiadomo już, że ostatecznie w 1990 roku kolej :rn mu.> ..
zostać wyłączona z eksploatacji. A co diiJ.ej?
W 1981 roku zaczęto poszukiwać potencjalnych kandydatów, którz··
podjęliby się modernizacji kolejki. Z punktu vfidzenia ochron::
przyrody nie wchodzi bowiem w rachubę budowa nowej linii, biegn·
cej inną trasą. Poza tym, nov1a kolejka powinna być nc.rzt;:d::;ien,
po.zwalającym łatwo regulovmć liczbę odwiedzających rejon :Lo::.:iickiegó Stam< przy nie zmienionej liczbie osób wyjeżdżających na
szczyt.
Ani w Czechosłowacji ani w krajach RWPG nie znaleziono Y1Ykonawcy. Spośród czterech branych pod uwagę ofert zachodnioeuropejs::ich
przyjęto propozycję szwajcarskiej firmy Von Roll Habegger AG
z
Th1m. W 1982 roku przedstawiła ona już koU:;:retny plan oodernizacji
odcinka Tatrzańska Łomnica - Łomnicki Staw-_ Według niego no. odcL".lku tym kursować będą, jak dotychczas, wahad_łowo d wa wagoniki, z
tym, · ż.e ich pojemność będzie znacznie większa: 125 podróżnych+ 1
osoba obsługi /żamiast 30 osób obecnie/. Czas jazdy wyniesie 9 r::in.
/obecnie: 23 min./. Zlikwidowana zostanie jednak stacja pośrednia
Start, pewnej przebudowie ulegnie też stacja przy Łomnickim Ste.de.
Górny odcinek kabina o pojemności 15 podróżnych + 1 osoba obsługi pokonywać będzie w 16,5 min., a,więc wolniej niż dotychczas
/11 min. I. W sumie jednak wjazd
na sź,6 -zyt ~omnicy będzie szybszy,
.
\
.bezpieczniejszy,
a
zapewne
także drożązy •• •
.
. „
. Ruch wagoników sterowany i zabezpieczany b~dzie v: znc.cznej części przez s;;stein elektroniczny, mniejsze ::n::: być ru".1'::.ież ::a±:·cie
energii. Kolejka b'idzie ~eż bardziej nie:;:ależn&. ocr war~u1:,ów at::iosferycznych.·
-~--.",/
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Wspomniana' wyźej firma Von Roll powinna być znana wielu polskim turystom. To ona przed \•rojną, w 1938 roku wybudowała kolej
· lino wa-terenową . na Gubał ówkę, a w 1986 reku dostarczy podwozia
pod nowe, większe /110 zamiast 80 osób/ i bardziej komfortowe ws.gony tej kolei. Ta sama firma w r . 19.37 wybudowała naszą drugą i jak na razie ostatnią kolej linovro-tereno'.7ą, na Górę Par:k?wą
w Krynicy. Kolejka kr-sniclca do dziś dnia jeździ na oryginalnych
częściac h bez poważniejszej awarii.
Tym, k tórzy nie korzystali jeszcze nigdy z wyjazdu na szczyt
Łomnicy - radzimy się pospieszyć. Tym zaś, którzy starą kolejką .
już jeź d_zili, życzymy Wiary w terminowe zakończenie przebudowy
i ·
przejażdżki na Kasprowy Wierch. Wszak nasza kolejka jest
o dwa lata starsza od swej słÓwackiej koleżanki!

Kolejka na

Siodełko

Kolejka linowe-terenowa ze ·starego Smokov1Ca na Siodełko /urzę
dowa nazwa słowacka: Pozemna lanova dr;ha Smokovecky Vystup lirebienok/ odda.na została do użytku w grudniu 1908 roku. Były to
. lata, gdy ·podtatrzańskie miejscov1ości, a zwłaszcza Stary Smokowiec, przeżywały okres .be.rdzo dynamicznego rozwoju·. Kolejkę wybudowała spółka akcyjna "Phoebus" z Ujpesztu. Uruchomiono ją z myś
l ą, .by słtłżyła miłośnikom coraz popularniejszych wówczas ęportów
.
.
zimowych: narcie.rstwa i saneczkarstwa.W t'Ym czasie Siodełko było już ulubionym celem wyciec.zek smokowieckicb, gości: stała tam od 1876 .roku tzw. ·Ruzenina chata oraz
słynna altana Szilagyi'egowzniesiona w 1904 roku i oferv:jące. .
piękny widok m.in. na masyw Pośredniej Grani i Łomnicy •
. VI i928 roku przy tzw. kiosku pi-zy górnej stacji kole.jki ' wystawiono "Sportbotel", w którym niebawem wydzielone część. pomieszcz@ dla turystóv1. Obecnie v1 budyn.\-u tym mieści śię dorn wypoczynkowy związków zawodowych /ROR/ "łiretienok". Po ;-iojnie, wraz ze
wzrostem ruehu turystycznegc'w · Te.trach, rosła liczba cdwiedzają
cy ci1 Siodełko tµ:rystóv•. r; 1951 roku wymieniono stare waeon~ki kol e;i: „' wz~'Ć :?ł wprawdzie komfort jazdy, lecz nie =ie:i.iła się ani
jej ,.,. ; di{OŚ Ć ani poje::mość v1agonów.
~: tr!ikcie przygoto-.oar: _do r.&:rcie.:;-skich mistrzostw śv:iat<:. w 1970
roku całą pre.vde koleji-:ę zóe:noinov;ano· /1968 r./ i zastąpiono no\·:ą
konstr-.ikcją wg proje~tu wło!:i;iej fi!'l!ly Ceratti &. Fat1f::.:.rli z l.'.ediola."'lu. WJbuC.o ·:~~no też µ.o\:..·c bud~;~:i st!lcyjne 1 p:"~Y. ·c.;:;;:.: gć.:-ną sta-
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cję

wzniesiono niecs

poniżej

pierwotnej.

%wynosi
ok. 2 km, pokonywa~a różnica wzniesień 255 6 /Stary Smokowiec 1025 m :npm., Siodeł:rn - 1280 !Il npm./, czas jazdy 7 min. ·Kolejkę
obsługują dwa wahadło'l'IO kursujące wagoniki. Każdy z nich ~kł:ada
się z 9 sc.hodkowo ustawionych kabin i zabiera j eó.nora zowo 120
osób.
Kolejka kursuje w sezonie od godz. 6.00 do 19.40. w ciągu roku
p.rzewozi ona obecnie blisko 1250 tys. osób, co przy założeniu, że
kursuje ona ok. J20 dni w roku daje liczbę J,9 tys. pasa.żerów
dziennie!
Długość linii kolejki o stałym n.a.chyleniu blisko 1)

Tatrzański

trolejbus

W rok po uruchomieniu w Popradzie elektrowni miejskiej jej zaw Tatry gości uruchomien~em połą

rządca zaskoczył przybywających

czenia ••• trolejbusowego między Starym Smokowcem a stacją Kolei
w Popradzie. Ten niepospolity na owe czasy
środek komunikacji zaczął funkcjonować przed letnim sezonem· 1904

Koszyck o-.Bogumińskiej

roku.
Linia wiodła z Popradu przez Wielką, VlielU Sła'Hk: ów i Dolny
Sm?kowiec gruntową drogą wzdłuż której ustawiono drewniane słupy
z żelaznymi ramionami, dźwigającymi trakcję. Para kursującycn ~ią
prymityvmych omnibusów zaopatrŹonych w silniki elektryczne oijała
się w połowie drogi, gdzie przekładano pantografy. Dwuosobowa obeługa każdego pojazdu składała się z kierowcy - motorniczego oraz
pomocnika, który obsługiwał: pantograf.
Trolejbus posiadał 25 miejsc siedzących i 8 stojących,' a wcl".odziło się doi. od . tyłu przez otwartą, zao~:rągloną ph.tform,. :;:ursov1c !:
jedynie w ·sezonie letnim, przy czyril l:ażdy wóz '?r.;·~:on;;vmi '."1 tcd~- ·.od 7.00 . rano de 19.15 wieczorem - pięć kursów, tr·;:a jt(cych pe 75
minut. Najtrudniejszy był ostatni odcinek przed Starym S:i:okowcera,
· ·gdzie po każdyn deszczu d:::-er,miane ko2a trolejbusu, zc.ope~trzo!'.!e v;
żele.zne oor1;cze, ślizgały się no. stromej. zubł~conej drodze.
Pewien proble::! stanowiło wy::-.ijanie sii,I trcle jbusÓ\7 z innyoi pojazdami, a to . s}:utkiem zmiennej szerokości drogi, e tr-'.::te biegn.ą
cej drugim skraj e:n drc:ii;i sieci telet;raficznej, której słup:; r:;;p::.dały często d.c;,:ładni"' naprzeciw'.:o podpór t:?t..l:cj i trol eJ :;u:;or:;:;j •
. PozE< tyn ko::ie v1 ::.aprzęgach :;i2:oszy2:y się cze.ner.-, na w:!.do:: tn:.:ie50
._-„a._r~zsceco C.ziwo~qcc., ·-:hcc .iaż kie~cwc:t .t=-0l~jba.:;óv: w t~~iej .:;y~u
acji zw<:lnia.li .lub rib.t7et ZE..trz~r:l:y~·1al:. pojizd. W ?ie~"lsz~·=~ roku
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funkcjonowania linii ~a.notowano jedynie dwe., niegroźne zres ztą
ito jak notują kroniki, jeden z nich spowodowany był
w głównej . mierze opilstwem woźnicy poszkodowanego wozu • ••
Linia działała jeszcze w letnim sezonie 1905 roku, lecz w roku
następnym nic ,,;iuż nie potwierdza jej istnienia:. Dlaczego . ją zlikwidowano? lia pewno .n ie· ze względów technicznych, gdyż dokumenty
zachowane w arcl:ivlach Żupy Spiskiej w Lewoczy nie potwierdza;]ą
tego, a wprost przeciwnie: podkreślają możliwość . dalsz.e go ulepszeniił · tego Środka komunikacji. o lilrnidacji linii brak róvmież
jakichkolwiek .Wzmianek w ówczesnej pra:si.e regionalnej. Wszystko
zdaje się przemawiać że we~sją_ nieoficjalną: linię _z likwidowano
na polecenie arcyksiężnej . lzabeli :Habsburskiej, której konie nie
mo.gły przyzeyczaić się do dziwnego pojazdu. Pevłnego razu - prze•
straszone spotkaniem ż trole.jb~sem - poniosły; ''IJ"vracając powóz
wraz z jadącą nim 'jej cesarską wysokością do przydro żnego rowu.
. ·. Do prób urilch_omien:i,a lilii-i trolejbusowej pod Tatrami od tęgo
. czasu c~ba nie pO\vracano. Mieliczni jedynie zbieracze mogą się
pochwalić posiadanięm w swriic.h zbiorach pocztówki~ przedstawia~ą
c·e j wi..dok Starego . smokowca ·z poc~ątku wieku, na którego tlę widzimy nasz trcilej.bus i słupy trC>lejbusowej trakcji. Jak wynik 1
· z .tej fotcigre.!ii, końcowy przystanek trolejbusu ~ StaryI!l Smokc vcu ·· z;iajdówał się tuż powyżej obecneĘO dworca autobusowego, naprze.c iwko tr64ełka . ,m ineralnego : - '.słynnej już wówczas "kyselki n •
incydenty~

•

86

0

.. '
Opracował: .Mirosław

J.

Barański

z

SZOPKI
PRZEWODNICKIEJ
SKPG HARNASIE
D O B. R E

"R A D Y"

Rób Prezesie, rób na no'.'10
Tuxystykę wyborową

Ro.l a 'Iwa nie byle ja..'.ca
Wszak wygryzłeś nam Spiewa..lca
Pilnie wsłuchuj się w odgłosy
Dobre rady i donosy
Steruj Kołem pryncypialnie
Będzie fajnie, będzie fajnie
Nie bądź nigdy tym "Z konopii"
Nie pchaj się \V zaułki śliskie
Bo w poślizgu zboczysz. z drog i
Co wiedzie 'l'T Alpy Julijskie
Dosyć

mamy już Beskidów
Gorców i cudów - nievridów
Nasze góry już zbyt niskie
Prowadź lepiej \V Swiętokrzyskie
'i'lywalcz, aby "blachowa..'lie"
Rajdy i "podsumowanie"
Ra.da, członków czyn..'lych klika
lepsze - niż za wszystkich poprzednich Prezesów
- ·o raz Kowalika
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KRYZYS

W kole trzeba by

coś zmienić

Mało żywych, więcej

cieni - kryzys, kryzys
Wszyscy indywidualni
:aetypowi, niebanalni - kryzys, kryzys
Ref: Kryzys - Peru w powijakach
Kryzys - Alpy na leżakach
Kryzys - z akcją letnią draka
Kryzys - w Radzie brak Spiewaka
.

paszport sobie skrobie
Kombinuje wyjaz~ w głowie - kryzys, kryzys
Indie; Alpy, Vaterlandy
Od Pogórza aż po Andy - kryzys, kryzys
Ref:

Każdy

Zewsząd słuszne słychać głosy

Rada rivie ..na głowie włosy - ~ k:r.yzyą ,_ kry_zys
Co by jeszcże sfinansować
Całkiem można z tym zwariować - kryzys, kryzys

Ref:
Eejdukiewicz w AKT.;.cie rządzi
Kursant po beskidach błądzi - kryzys, kryzys
W Rewizyjnej 1!Iariusz gości
Piotrze - miej się na baczności .;. kryzys, kryzys
Ref:.
Wszędzie - piętrzą się

papiery

W szafie teczek do cholery - kryzys, kryzys
W PTTK-u crunara biurek
Dawniej starczał sam :r.;azurek - kryzys, kryzys
Ref: _
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BALLADA

O

PR -Ź.E\'łOD~fIKU

Raz prezes - Harnaś- lezał w śpiworze
przed hasłem rannej pobudki,
Aż tu w namiotu wąskim otworze
s_ta.je przewodnik malutki.
Zdumiał sią

prezes, koszulę spuścił,
do swetra.
A ciebie, spytał, kto tutaj _wpuścił,
czy żeś nasłany przez ~ilimetra?
Blachę przykręcił

A pod nim zasię drżą aż kolana,
dłonie ze strachu się pocą.
Przyszedłem tutaj tak wcześnie z rana,
bo w koło straszy coś nocą.
Straszy, oj straszy między drzewami,
snuje się pośród szarugi,
postuku,j e na kao11ieniach kopytami,
a ogon me strasznie długi.
Brodę ma kozią, czarną jak smoła,
rogi pomiędzy uszami.
A wię'c prezesie - przewodnik \70ła
- _chroń nas przed jego zębami !„

T-u prezes okazał męst;'lo .i \':ładzę
i rzekł: Do góry głov1a,
już ja z tym strachem sobie poradzę
i was pod swe opiekuńcze skrzydła schowam.
Przewodnik Vl'JSZedł z dobrą !!Owiną.
Prezes wysk.oczył z śpiwora.
Sąsiedni puchol wprawnie odwinął ~ie było w nim Belf egora.
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P O MA L U J

T E N S Z YB

Gminna wieść niesie, że kiedy pada
Skwery, dachy i chodniki mokną
Spleen. cię ogarnia i melancholia
W zakatarzone. spoglądasz okno

· Pogoda wraca i ty jej wzorem
Też oblicze swe uśmiechem zdobisz
Maciek dał hasło, do pracy p~zisz
Z werwą swą cząstkę . dzieła odrobisz
Ref: więc chodź, pomaluj ten szyb
Na żółto
i . na brązowo .
.
.By kopalnia gdzie prae.ujesz
Wyglądała kolprow0
Więc chodź, pomaluj · barierki
I przed korozją zachowaj ·
· Bo .na Sląsku atmosfeą

Nie
.

;Jeśt

dla nich

całkiem

zdrowa ·
-

..

- .·

· .~ak cię ten pędzel z sił wy~uł biedaku

. I

Żl!lęczenie dało_ się

we

zna.ki

Żeś od "Harnasia" do drzwi .. "Ornaku"
Zdołeł

tylko

przeto;rować

szlaki

Pracą cię w Kole nie przemęczymy
Byś do ćwiczeń . znalazł czas i zabaw
Hantle kupimy albo sprożyny .
. Znowu .kondycja będzie jak znalazł .

Ref:
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P AS TE RS KI

E L E

~

E N T AR Z

Bundz to owczy serek co ma słodki smak
Bryndza jest so lona, żętycy 'N nie.j brak
Kupisz je ·.v szałasie za tysiąc lub dwa
7f górach też już nie jest tanio, k:_,_ ±.dy życie zna
O szałasach mowa - czytaj Jacek Piec
Gazda to szałaśny, Gorce kocha lecz
Ho~i g o po Azji przez miesiąc lub dwa
Interesy zbija niezłe , wszak angielaki z:ia
Ref: Pasterski elementarz, po>1iedz czy
Jeszcze coś pamiętasz z tamtych dni
Kiedy było taniej i piękny był świat
Lecz nam refor:ne.torzy sprawili że zbladł
Rogula to owca co ma jeden róg
Honielnik to kumpel, a filanc to wróg
Klag to jest podpuszczka, z mleka robi ser
Co się eksportuje do ZSRR
Piotr nasz nie honieL~ik, fu_~cję w Radzie ma
Co dzień w akta~h tonie, więc je nie źle zna
Kiedyś jeździł w ;p'iryn , a teraz w OU
Cóż innego pozostaje, współczuć trzeba mu
Ref:
Putnie są na wodę, jadwiga to drąg
Watra grzeje kotlik, światło daje w krąg
Iksiak gnał "za buczki", a teraz w •.10
Tak to \'1 dobro si ę zamienia czasem ·sielkie zło
To Tadzio Piotrowski, o~ tutorem był
Indywidualnym, bo · miał taki styl
Szkolić chciał kursanta na podobie,-1sk10 s ·:;c
Z złym - na szczęście - egzemplarz em nie udało sią

Ref:
~la bal na Biskupiej Sitek skrz yknął nae
W ięc zdań o nim kilka sklecić przyszedł czas
1,ronopol na bale trzyma od d;·;óch · l at
\'/ czym mu dzielnie sekunduje jego :n<:odszy brat
Do ilułsarii jechał by gór poznc.ć szmat
Lecz zwiódł go na plaże czar~omors i:i ·.da t r
Zbytni.o zatłoczone nie były mu w srmk
Zwiedzał i :1::ie bez lornetki, stąc r elacj i ::>rE:.k
Ref:
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WY KOŁA z DZIAŁALNO~CI SKPG "HARNASIE"
W OKRESIE 22.11.198Jr. - 1J.11.1984r.
I. Spraw;y osobo1ve
Rada Koła wybrana na Walnym Zebraniu w dniu 22.11.1983 u.konstytuowała się w składzie:
Marek ~piewak
- prezes;
Krzysztof Wojtala - wiceprezes d/s szkolenia;
Anna Sikora
- sekretarz;
Ryszard Sikora
- członek Rady d/s imprez;
Andrzej Sławski
- członek Rady d/s sprzętu;
W dniu 22.11.1983 Koło liczyło 153 przewodników, w tym:
członków zwycza~nych
55
członków seniorow
81
członków honorowych
17
Posiadane uprawnienia przedstawiały się następująco:
przewodników beskidzkich kl. III
51
przewodników beskidzkich kl. II
13
przewodników beskidzkich kl. I
8
przewodników tatrzańskich kl. III
8
przewodników sudeckich kl. III
2
instruktorów przewodnictwa
9
W okresie sprawozdawczym - kurs Studenckich Przewodników Górskich ukończyło 7 osób o kolejnych n1llllerach "blach":
- Barbara ~cierska - 189
- Jerzy Kanafek
- 192
- Przemysław Siuda - 193
- Waldemar-Grzechca - 190
- Karol La.bus
- 191
- Michał Karol~zyk - 194
- Ryszard Antonik - 195
W stan członka-seniora SKPG przeniesieni zostali
na własną prośbę:
- Ryszard Sikora
decyzją Rady Koła:
- Krzysztof Kulanek
- Bogdan !koniak
- Ryszard Lerch
- Jerzy Kieś
- Krzysztof Kotewicz
- Roman Strzeszewski
- Adam Wyleżałek
- Andrzej Krzemień
Egzamin praktyczny ns. przewodnika beskidzkiego zdali:
Tadeusz Piotrowski, Barbara Scierska, Bożena Uryga.
Tak więc w dniu 13.11.1984 Koło licźy ogółem 160 osób, w tym:
SPRAWOZDA.Nll

członków zwycza~nych

seniorow
honorowych
II, Działalność pr ogramowa
1. Działalność usługowa
członków
ezłonk6w

53

90
17•

ll'. a-esie 'mrawozdawc zym pr zewodnicy obsługiwali rajdy, wycieczki,

ooozy almaturowskie, środowi skowe , gr upy wędro\vne ora z i nne ·
.
1.mprezy turystyczne studentów i mło dzież y s zkolne j,·
Ogółem członkowie Koła przepracowali co najmniej 1151 dni wycieczkowych, w t ym:
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obozów Akcji Lato 's4
- 578 dni
rajdów, wycieczek i in.
- 573 dni.
Akcja Lato była prowadzona w górach Polski, Czechosłowacji
i Bułgarii. Zapewniono obsługę na następujących szlakach:
Rozśpiewane Beskidy
- 4 turnusy
Orawa - Tatry Zachodnie
- 3 turnusy
Beskid Niski - Bieszczady
- 2 turnusy
Ta try Wysokie
- 3 turnusy
Mała Fatra
- 2 turnusy
Wielka Fatra
- 2 turnusy
·Orawa - Rohacze
- 2 turnusy
Niżne Tatry - Słowacki Raj
- 2 turnusy
Pirin
- 1 turnus
Riła
- 1 turnus.
Nowościami tegorocznej Akcji Lato były szlaki: Beskid Niski - Bieszczady oraz !hżne Tatry - Słowacki Raj. Uatrakcyjniły
i rozszerzyły ofertę prezentowaną przez Koło i po niezbędnych
poprawkach programowych powinny na stałe wejść do zestawu obozów prowadzonych przez SKPG.
_
Z przykrością zauważa.~y coraz mniejsze zainteresowanie studentów obozami krajowymi, co przy nie najlepszej sprzedaży skierowań przez BPiT Almatur spowodowało odwołanie w ostatniej
chwili dwóch obozów. W przyszłości, aby uniknąć podobnej sytuacji, należy lepiej rozreklamować nasze obozy w innych środowis
kach . Rada dziękuje wszystkim przewodnikom prowadzącym obozy
oraz pełnomocnikom szlaków: Ryszardowi Antonikowi i Janowi
Kowalikowi za duże zaangażowanie osobiste i sprawne pr~eprowa
dzenie Akcji Lato.
Znaczną liczbę dni wycieczkowych wypracowali przewodnicy prowadząc obóz letni i rajd zlecony przez SSP Alma-Service.
Rozszerzenie działalności BTZ PTTK o organizację grup wędrownych
w krajach demokracji ludowej wywołało zapotrzebowanie na przewodników dla studenckich grup wyjeżdżających w góry Bułgarii,
Rumunii, czy Czechosłowacji. 6 przewodników stanowiło kadrę programową na tych wyjazdach.
Należy przypuszczać, że wymienione formy działalności usługowej,
już nie tylko społecznej, będą w przyszłości rozszerzać się
w wyniku utworzenia przy OU PTTK Biura Obsługi Ruchu Turystycznego. Stanowi to całkowicie nową sytuację w działalności usłu
gowej Koła i wymaga precyzyjnego opracowania zasad rozdziału
obsług przewodnickich pomiędzy zlecające je organizacje.
Niewątpliwie negatywnym zjawiskiem są pogłębiające się t,rudności
z kompletowaniem obsług rajdów. Wprawdzie cieszą się one niewielkim zainteresowaniem studentów, ale sami przyczyniamy się
do tego dobroWolnie rezygnując z pokazania studentom, jak-poży·'tecznie, ciekawie i wesoło można spędzać czas w górach.
Największą liczbę. dni wycieczkowych przepracowali:
~ariusz Czerniak
- 117
Marek Turlej
- 36
-Jan Madey
_
50
Andrzej Kowalski
- 33.5
Jan Krzysztof Wojtala - 43
Jacek Piec .
- 33,5
Bożena Uryga
- 42, 5
łlitold Wojtkowiak
- 33
Krzysztof Marczak_
41
Jan Kowalik
- 32.
obsługa
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szkoleniowa
W lutym 1984 r. rozpoczął · się kolejny kurs Studenckich Przewodników Górskich. Kiero;mikiem był Kol. Waldemar Warysza.k, któremu Rada składa podziękowanie za sprawne przeprowadzenie kursu.
Realizacja kursu w obrębie tylko jednego semestru spowodowała
znaczne przeciążenie jego uczes"tników, szczególnie wycieczkami
szkoleniowymi. Zabrakło czasu na przeprowadzenie wszystkich
zaplanowanych przejść tutorskich. Odbiło się to natych..~iast na
poziomie kursu, zwłaszcza, że nie wszyscy tutorzy wyv1iązali się
ze swoich obowiązków wprowadzenia podopiecznych w niełatwe rzemiosło przewodnickie oraz życie klubowe.
Wramach szkolenia wewnętrznego odbyły się::
- wycieczka autokarowa po terenach wschodniej Słowacji
- zimowy obóz w.Tatrach Wysokich
- 3 wyjazdy szkoleniowe w ~eskidy
- wycieczka autokarowa po Małej Fatrze i Górach Strażowskich.
Przeprowadzono 8 prelekcji szkoleniowych o różnorodnej tematyce
.. oraz konkurs turystyczny ze znajomości ;Beskidów prowadzony przez
Kol. Marka Turleja.• .
Nikłe było zainteresowanie proponowanymi przez Radę formami
szkolenia. Dzieje się tak dlatego, że wielu kolegÓYI prowadzi
wyłącznie obozy zagraniczne, nie obsługując w .trakcie roku ż.ad
nej imprezy w Beskidach. Zanika w tym przypadku naturalna motywacja podnoszenia swoich kwalifikacji przewodnickich.
~. Działalność

· 3;.' Działainość własna

.
kadencji 1983/84 odbyły się następujące impre~yklubowe:'
- 2 zimoWiska /Ornak, Spaloha/ ,
.. ··
.
..
- .zimowy wyjazd w Pirin ..
· .··
·
· .·•
·
·
·· ~ · rozdanie "blach~ przewodnickicłt w bacówce pod Przysłopem
. Potućkim
·
·
.
.·
.
· ..
·.
- podsumowańie p6łroczne działalności Koła w LachoWicach
- XVII· ERG z zakończeniem w Rytrze.
Za duży wkład · pracy włożony w organizację ERG-u Rada składa
podziękowanie jego kierownikom Kol. Przemkqwi Siudzie i .szefowej kuchni Kol,; Bożenie Urydze.
.
·
CzłonkoWie Koła podczas tegorocznych wakacji zorganizowali 2
wyjazdy ·tralilpingowe do krajów kapitalistycznych. Wpierwszym,
którego trasa wiodła przez Grecję, Kretę i Włochy, wzięło udział
ę przewodników • . Drugi prowadżił przez Austrię, Szwajcarię,
Francję i Włochy, a uczesthiczy-ło w nim J członków Koła. Wierzy. my, że zebrane podczas wyjazdów doświadczenia będą w przyszłości
wykorzystywane z pożytkiem dla Koła.
·
4. Działalność członków Koła w innych organach i instytucjach
W skład Zarządu OU PTTK wchodzą kol.kol. ?li.Turlej, B.Uryga,
M•Zygmański, a: w skład_Komisji Rewizyjnej wchodzi 4 przewodników.
Kol • .Andrzej 'f4okrosz jest czło:ikiem Komisji .Przewodników ZW PTTK.
Kol. Piotr Michnol jest . członkiem Prezydium Komisji Akademickiej
ZG PTTK.
·.
.'·.
.
Kol. Jac~k Węglarczyk jest członkiem Prezydium ZGPT"TK.
W pracach ?>rodowisk 0wej . Rady Turystyki ZSP uczestniczy Kol.
Ryszard Sikora.
,\Y
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Inne
Wminionej kadencji na podkreślenie zasługuje szczególnie dobra
współpraca z BPiT Alma.tur: Agencją w Gliwicach i Oddziałem
w Katowicach, Duża w tym zasługa Kol. Arkadiusza Ociepki - Dyrektora Oddziału. Rada składa serdeczne podziękowanie Dyrektorowi
oraz wszystkim etatowym pracownikom Biura.

~II.

W okresie sprawozdawczym zmienili stan cyvli.lny:
Barbara Jelonek
Przemysław Siuda
Jerzy Kanafek
Andrzej Sławski
Michał Karolczyk
Jerzy Winnik
Jerzy Kieś
Marek Zygmański
Anna Sikora
Wyżej wymienionym Rada Koła życzy sukcesów w przewodzeniu po
nieznanych dotąd drogach.
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