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Drodzy Czytelnicy,
35 lat minęło... Lat, wiosen, zim i jesieni na górskich drogach. Połączyła
nas - tworzących SKPG „Harnasie” - miłość do gór, atmosfera wspólnego
wędrowania i długie noce przy watrze. Dobrze nam ze sobą, a przez umiejętność zafascynowania górami kolejnych ludzi, SKPG jest wciąż młode!
Cieszymy się, że kolejny numer „Harnasia”, pomimo dłuższej niż planowaliśmy przerwy, trafia właśnie teraz do Waszych rąk. Obchodzone w tym
roku XXXV-lecie działalności Koła stało się bezpośrednio bodźcem mobilizującym i w końcu się udało. A niedobrze byłoby gdyby „Harnaś” zniknął z
kołowego życia.
Po siedmiu latach jego charakter nie zmienił się - wciąż tworzą go artykuły szkoleniowe pisane przez Was z myślą o poszerzaniu wiedzy innym ludziom. Dziękujemy za ten bezcenny wkład i liczymy na dalszą pomoc przy
tworzeniu „Harnasia”. Miejmy nadzieję, że przyszły numer ukaże się wcześniej, niż po kilkuletniej przerwie...
Niech tą długą przerwę wynagrodzi zwiększona objętość niniejszego numeru. Tematem przewodnim stała się architektura drewniana, którą można
spotkać na górskich szlakach. Oprócz typowych artykułów szkoleniowych
znalazło się miejsce na wspomnienia i ciekawostki. Tradycyjnie numer zamyka sprawozdanie z działalności SKPG, poszerzone o sprawozdanie z przejęcia i remontu chatki na Adamach w Lachowicach.
Jednocześnie chcemy podziękować Państwu Teresie i Janowi Kalnik z
drukarni Epigraf za dofinansowanie druku tego numeru „Harnasia”.
Czekamy na wszelkie uwagi dotyczące formy i treści naszego „Harnasia”. Życzymy przyjemnej lektury.
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Andrzej Kajetan Kowalski

MACIEJ
WRÓBLEWSKI,
MARIA
WRÓBLEWSKA
(GÓRNICZ)
Maciek należał do starszego pokolenia naszych kołowych kolegów. Ukończył kurs
przewodnicki w 1968 roku. Otrzymał blachę okrągłą (tą ze znaczkiem AKT w środku) numer 37, a potem nową trójkątną numer
21.
W okresie swojej działalności przewodnickiej zawsze starał się być aktywny. Często prowadził trasy na rajdach. Wielu
turystów miało okazję zapamiętać zażywnego przewodnika, często noszącego kapelusz
górali żywieckich, zwykle wesołego, nieco rubasznego. Ale prowadzenie Mu nie wystarczało. Postanowił zorganizować swój rajd. I
zorganizował Ekskluzywny Rajd Gorczański – ERG, który stał się
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ważną pozycją w kalendarzu imprez AKT, a później SKPG, przyjmując nazwę Ekskluzywny Rajd Górski. Maciek był jego kierownikiem przez pierwszych pięć lat.
Prowadząc jedną z tras rajdowych znalazł, wraz z uczestnikami
– w znacznej części kolegami z Wydziału Elektrycznego, na którym studiował, niezamieszkany dom na stokach Lasku. Wraz z tą
grupą podjął inicjatywę odkupienia tego domu od dawnych właścicieli – i tak powstała Chatka Elektryków na Lasku.
Gdy w pewnym okresie zaistniała potrzeba posiadania przez gliwickie środowisko studenckie własnej reprezentacji w PTTK, Maciek zaangażował się w reaktywację Koła PTTK studentów
Politechniki, co było bardzo pomocne do utworzenia Oddziału PTTK
przy Politechnice Śląskiej.
W późniejszym okresie turyści nierzadko nosili znaczki rajdowe
produkowane przez Maćka, który założył ich wytwórnię.
Marysia Górnicz ukończyła kurs przewodnicki w 1972 roku. Otrzymała blachę okrągłą
numer 89, potem trójkątną numer 62. Była
bardzo lubianą przewodniczką, zawsze
wesołą, lubiącą przewodnicką robotę. Marysia i Maciek zostali jednym z ma łżeństw
kołowych.
17 listopada 2001 roku Maciek po długiej chorobie odszedł tam, skąd nie ma powrotu. Niedługo po nim, 23 kwietnia 2002
roku, Jego żona Marysia podążyła w ślad za Nim.
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Franciszek Drewniok

WSPOMNIENIE
O BRACIE
Kiedy ja byłem już przewodnikiem
studenckim, mój brat Marian uczył się
jeszcze w technikum. Liczne moje opowiadania o górach zainteresowały go i
zaczął jeździc ze mną na rajdy i inne
wypady w góry. Kiedy już zaczął studiować szybko zaaklimatyzował sie w
studenckim życiu turystycznym – zdobył uprawnienia przewodnika studenckiego (uprawnień państwowych nie
zdobywał, zreszta nigdy o to nie zabiegał), został trzecim z kolei szefem Chatki AKT na Pietraszonce, potem zaś zasiadł na fotelu prezesa SKPG.
Przez całe swoje życie był aktywny turystycznie (zwiedził wiele
krajów, zdeptał wiele górskich ścieżek), swoją żonę Jolę też poznał
w górach.
Szkoda tylko, że w tak młodym wieku został powołany do krainy
wiecznej szczęśliwości – być może przeciera tam dla nas nowe szlaki…
Marian Drewniok zmarł 1 czerwca 1998 r. Jego grób znajduje się na cmentarzu przy zabytkowym kościółku PW św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich pod Bielskiem.
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Krzysztof Kluszczyñski

PAMIÊCI JANUSZA
HANKE
Półtora roku minęło już, gdy odszedł
Janusz. Zwykle mówi się: „Odszedł i pozostawił pustkę”. Inaczej ma się z Januszem. Odszedł, ale pustki nie pozostawił.
Jest obecny. W jakiś tajemniczy sposób
wciąż zaznacza swoją obecność i pozwala
nam jej doświadczać. Niedawno, w cichej rozmowie przy herbacie, opowiadała mi Jola o krokach Janusza, które tak
często słyszy za swoimi plecami. Ci, którzy wędrują po gorczańskich szałasach
mówią o głosie „Dugiego” słyszanym w
szumie wiatru w kolibie pod Turbaczem. Najsilniej jednak doznajemy obecności Janusza tutaj, w Chatce na Pietraszonce. I dlatego
tu właśnie dzisiaj przybyliśmy, aby poświadczyć jego obecność przez
pozostawienie widomego znaku.
Janusz był przez wiele lat kierownikiem Chatki, był członkiem
honorowym AKT „Watra” i przewodnikiem SKPG „Harnasie”. Ale
przede wszystkim – był naszym przyjacielem – przyjacielem na
szlaku. Dlatego też Jego obecność chcemy poświadczyć tak, jak to
zwykli czynić ludzie gór – przez pozostawienie małej mosiężnej
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tabliczki w górach, w miejscu, które szczególnie ukochali. Dla Janusza takim miejscem była Chatka. Na mosiężnej blasze w kształcie znaczka AKT „Watra” widnieją słowa zaczerpnięte z piosenki
turystycznej: „Odszedł tam, gdzie wiedzie szlak, na połoniny, na
niebieskie…”.
Słowa te dają wyraz naszemu przekonaniu i naszej wierze w
podwójną obecność Janusza: tu i tam. Tu – wiemy w jaki sposób: w
szumie wiatru, w śpiewie ptaków, w szmerze strumienia… Tam –
nikt z nas nie wie. Z pewnością jednak Janusz czasu tam nie marnuje i wędruje po błękitnych górach i niebieskich połoninach, wyszukuje koliby wśród chmur i znaczy dla nas nowe, ciekawe trasy i
szlaki. Szlaki, tu z ziemi niedostrzegalne, które w wyjątkowych
tylko warunkach – w słoneczny i deszczowy wieczór odsłaniają się
na niebie w postaci tęczy. Bo tęcza, to splątane barwy szlaków:
niebieskich, czerwonych, zielonych i żółtych, malowanych przez
Janusza i innych niebiańskich wędrowców. Dziękujemy Ci Januszu
za wszystko, za to, że byłeś wśród nas w taki właśnie niezapomniany sposób, że wciąż jesteś i pozwalasz nam doświadczać swojej
obecności i za to, że myślisz o nas – że malujesz nam przyszłe
drogi.
Słowa Krzysztofa „Kluchy” Kluszczyńskiego poprzedzajace odsłonięcie pamiątkowej blachy podczas spotkania zaduszkowego poświęconemu Januszowi „Dugiemu Dugiemu” Hanke, które odbyło się w chałupie na
Pietraszonce w dniu 9 listopada1996 roku.

Wspomnienie ukazało się w numerze 30 Mammuthusa Montanusa.
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Jacek Ginter

TADEUSZ
PIOTROWSKI
Tadek Piotrowski zwany
Tadzikiem był w Kole od roku
1982. Od początku był postrzegany jako osoba nieprzeciętna, o silnym charakterze i
dużych możliwościach fizycznych. Był niewątpliwie postacią kontrowersyjną i nie
wszyscy godzili się z jego poglądami. Cóż, Koło byłoby nijakie gdyby nie silne
osobowości. Dla Tadka przewodnictwo, a nie tylko turystyka było prawdziwą pasją i
ambicją. Był bardzo wymagający w stosunku do innych, ale
i w stosunku do siebie. Wiedza przewodnicka była dla
niego bardzo ważną sprawą.
Mimo, iż nie zawsze podzielaliśmy jego poglądy na temat stylu
uprawiania turystyki i podejścia do spraw szkolenia, to szanowali-
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śmy go i lubiliśmy. Piszę o tym bo chciałbym przedstawić obraz
Tadka w miarę obiektywny, a nie ugłaskany i podkoloryzowany.
Był człowiekiem pogodnym, lubił nasze wspólne imprezy przy
gitarze, a jego mocny, niski głos był niezastąpiony w wielu pieśniach typu Janicek, czy Beskide, Beskide. Ale lubił też piosenki
subtelne, poetyckie. Gdy przeniósł się do Bielska nie zrezygnował
z działalności przewodnickiej – wręcz przeciwnie. Był jednym z
głównych inicjatorów założenia nowego koła przewodnickiego –
Akademickiego Koła Przewodników Górskich. Aktualnie był jego
prezesem. Mimo to nie zerwał kontaktów z naszym Kołem. Bywał
na ERG-u, blachowaniach, publikował artykuły w Mammuthusie
Montanusie i Harnaś Review. Przed tegorocznym blachowaniem
zadzwonił do mnie mówiąc, że ma artykuł o zeszłorocznym wyjeździe w Alpy i że wg. opinii osób bardziej niż on kompetentnych jest
znacznie lepszy od poprzednich jego artyku łów. W rezultacie artykuł ukazał się w 3 odcinkach w Harnaś Review. Pierwszy odcinek
przed wakacjami, ostatni już po wypadku, na sierpniowym zebraniu wakacyjnym. Gdy jeszcze raz spojrzałem na jego tytuł „Jeszcze
tak źle nie było” – zrozumiałem jego wieloznaczność w obliczu
tragedii jaka się zdarzyła.
Tadeusz Piotrowski zginął 21 lipca 1997 roku w masywie Galenstock w
Alpach Szwajcarskich.

Wspomnienie ukazało się w numerze 37 Mammuthusa Montanusa.
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Witold Wolny

PO¯EGNANIE
DARKA
2 sierpnia 2000 r. zmarł w wieku
34 lat Dariusz Płaszczyk. Darek pojawił się w naszym Kole w 1984
roku. Jego wcześniejsze kontakty z
klubem speleologicznym „Studnisko” działającym przy rybnickim
PTTK-u oraz „opływowa” sylwetka
sprawiły, że szybko zyskał pseudonim „Jamnik”, pod którym był bardziej znany. W maju 1985 roku jako
jeden z dwójki zdał w zerowym terminie praktyczny egzamin przewodnicki. Dwa lata później wspólnie z
przyszłą żoną uzyskał uprawnienia
przewodnika beskidzkiego PTTK.
Jak każdy rasowy jamnik, Darek był wesoły, towarzyski, aktywny i
powszechnie lubiany. Jeździł wszędzie, gdziekolwiek i kiedy tylko
było to możliwe. Całe jego życie związane było z turystyką i dziedzinami jej pokrewnymi. Pracował jako geodeta na kopalni „Budryk”, a później na kopalni „Dębieńsko”. W 1990 roku był jednym
z pierwszych którzy odpowiedzieli na apel „by nie stać, nie czekać
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i wziąć swój los w własne ręce”. Najpierw, jak sam mawiał, łącząc
przyjemne z pożytecznym dostarczał w plecaku mapy i atlasy do
beskidzkich schronisk. Z czasem jego firma zaczęła zaopatrywać
księgarnie w regionie i stacje benzynowe w całej Polsce. Mimo
nawału pracy często organizował wyjazdy turystyczne, na które –
co było dla niego typowe – starał się prawie zawsze zabierać rodzinę. To fakty ogólnie znane w naszym Kole. Miał również wielu
przyjaciół w innych środowiskach. Działał społecznie w swej miejscowości i parafii kościelnej. Po powodzi w 1997 roku wraz z grupą
znajomych zorganizował spontaniczną zbiórkę i pomoc dla mieszkańców zalanych wiosek pod Kędzierzynem. Jak większość działań Darka akcja ta była przemyślana i dobrze zorganizowana. Trafiła
do konkretnych ludzi. Spotkania z nimi, wysłuchanie i ponowne
wizyty, często z drobnymi darami, były znacznie wartościowsze od
anonimowego, a powszechnego wtedy rozdawnictwa worków z
odzieżą z ciężarówki. Kiedyś Darek zorganizował w swej miejscowości pielgrzymkę do Częstochowy, trasą po Jurze (znów łącząc
przyjemne z pożytecznym). Wszyscy uczestnicy, w tym starsze osoby, byli zadowoleni zarówno z treści religijnej jak i turystycznej.
Darek miał rzadki dar zjednywania ludzi w różnym wieku. Jeszcze w połowie czerwca był z rodziną w górach Vtacznik. Wiadomość o chorobie była dla niego samego zaskoczeniem, a jej przebieg
dla nas wszystkich szokiem. Można ją przyrównać do górskiego
wypadku. Darek właściwie odpadł od życia. W imieniu żony chcemy tu podziękować za dużą pomoc przy próbach leczenia naszym
kolegom z Instytutu Onkologii w Gliwicach, szczególnie Rafałowi
Suwińskiemu.
Na pogrzebie w jego rodzinnym Dębieńsku były tłumy ludzi, w
tym sporo „Harnasi”. Odszedł kochany mąż i ojciec, wzorowy pracodawca i prawy człowiek. Góry stoją tak jak stały lecz dla nas,
górskich przyjaciół Jamnika nie będą już takie same.
Wspomnienie ukazało się w numerze 67 Mammuthusa Montanusa.
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Maciej Siudut

KATARZYNA
LIGENZA
O zmroku, czyli przed osiemnastą
dotarliśmy pod schronisko. Jeszcze
kilka schodków, jeszcze otrzepać
śnieg, wpisać swój powrót i potem
jakieś piwa, soki owocowe, po przebraniu w starym schronisku, gdzie
mieszkamy, herbata, obiadek. szarlotka. Jeszcze, jeszcze…
— To wy byliście na Kuluarze?
— My.
— A wy mieszkacie w sali nr 5?
— Tak.
— Bo z waszego pokoju ludzie mieli wypadek, dwie dziewczyny
i dwóch chłopaków…
Czuję, jak NIE DOCIERA DO MNIE to, co słyszę. A goście na
schodach mówią, że lawina, że wyjechał Żleb Żandarmerii. Po chwili
wiemy, czyścimy się ze śniegu, wchodzimy do schroniska. Tupiemy po schodach do książki wyjść, wpisujemy powrót, po czym pukamy w drzwi goprówki.
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Młody ratownik pyta, czy my, to ci z Kuluaru, czy ZNALI ŚMY
te dziewczyny. Siadamy na zydelkach, spokojnie dowiadujemy się
o lawinie, z którą zjechała Kasia, Jadzia, nasz współmieszkaniec
Karol i jeszcze jakiś Mirek. Potwierdzamy, że niższa, blondynka,
to Kasia.
Nic się nie zmieni. W informacje sprzed schroniska mogli śmy
nie wierzyć tak ostatecznie, ale ratownicy zwykle nie opowiadaj ą
rzeczy niesprawdzonych. Nic się nie zmieni, Jadzia i ten Mirek
pojechali do szpitala, Karol jest w naszym pokoju, dowiemy si ę
szczegółów. A Kasia…
Coś ściska za gardło, choć umysł jeszcze nie wierzy. Wiem, wiem
już napewno. Ale TO WE MNIE nie chce uwierzyć.
Wleczemy się kilkadziesiąt metrów do starego schroniska. Karol leży na pryczy pod kocem, ale nie śpi. Młoda, blada twarz, spokojny głos. Wczoraj nawet słowa nie zamieniliśmy. Teraz pytamy o
samopoczucie.
Spotkali się na szlaku, poszli we czworo w kierunku "Piątki".
Śniegu mało, dziewczyny szły w rakach, z kijami w rękach. Plecak
z przytroczonymi czekanami niosła Kasia. Weszli w mgły, przekraczali żleb niewiele widząc.
Pytam, czy tam śniegu było po kolana, może jeszcze więcej. Bo
w żlebach mogą gromadzić się większe ilości nawet przy niewielkim opadzie. A od wczoraj spadło w sumie około 10cm.
Karol zaprzecza, było po kostki. Wydaje mu się, że śnieg pękł
metr powyżej ich grupki. Widział tylko on, bo szedł ostatni. Kasia
była druga, Jadzia trzecia. Zaczęli jechaać z błyskawiczną szybkością. Zapewne pod spodem był lód.
Wykopał się sam w kilka minut. Powyżej ze śniegu sterczała
ręka Jadzi. Zaczął kopać rękami, dotarł do głowy. Wyczyścił jej
usta ze śniegu, zaczął robić sztuczne oddychanie, by swoim ciepłym odechem wytopić resztę śniegu. Była nieprzytomna, ale widział, że próbuje łapać powietrze.
Teraz kopał trochę niżej przy Mirku. Ten był wyraźnie w szoku,
cierpiał, ale przestał narzekać na ból, gdy Karol odpiął mu plecak.
Nie przyłączył się jednak do ratowania.
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Kasię Karol zaczął odkopywać na końcu. Wcześniej, widząc że
sam wszystkim naraz nie pomoże, zajął się Jadzią. I chyba on ją
uratował. Kasi, jak dowiedziałem się od ratownika, i tak już chyba
nie dało się pomóc…
Drogą poniżej szła grupa ludzi. Karol zbiegł do nich (150m) i
wysłał, by dalej kopali. Sam pobiegł do schroniska. Potem już zaczął
działać TOPR, Gdy akcję zakończono, nikt nie miał złudzeń co do
Kasi. Jeszcze raz do schroniska, by dopełnić formalności meldunkowych, potem napoje, wreszcie u siebie przebieranie, suszenie etc.
Ktoś przyniósł plecak, raki i dziabadła dziewczyn, ratownik prosił,
by spakować ich rzeczy.
Obiado – kolacja około 22.00. W kuchni zrobiła się impreza,
zjadamy więc i coraz bardziej poddajemy się atmosferze. Tego potrzeba, by nie pozostać z własnymi myślami. Gadam z kolegami z
katowickiego KW, snujemy jakieś opowieści i pogodne wspominki,
oswajamy podświadomość z tym, o czym świadomość już wie. Dawniejsze góry, ludzie, wspinania, wyjazdy zagraniczne. Kolorowe
obrazy z pamięci, byle teraźniejszość jakoś odpłynęła, zblakła.
Drewnieję. Zaczynamy porządkowanie rzeczy dziewczyn. Plecak z lawiny ma uszkodzenia. Wewn ątrz kilka drobiazgów, pokruszone okulary i kubki, zmiażdżone pudełko na szarlotkę. A w
kieszeni klapy blacha nr 274…
Kasia Ligenza zginęła 14 lutego 1996 roku porwana przez lawinę, która
zeszła ze Źlebu Żandarmerii na drodze z MOka do 5 Stawów przez Świstówkę. Była z nami niecały rok.

Fragment artykułu który ukazał się w 63 numerze Harnaś Review.
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Jacek Ginter

SEBASTIAN
KUKLIÑSKI
Sebastian przyszedł do nas 2 lata
temu. Był wówczas jeszcze uczniem
szkoły średniej. Zamieściłem wtedy
krótką notkę o nim i zdjęcie w Mammuthusie Montanusie nr 13 - zresztą
obok zdjęcia i notki o śp. Kasi, która
rok temu zginęła również w lawinie.
Sebastiana ciągnęły góry wyższe niż
Beskidy. W wakacje 95 r. był z nami
w Dolomitach. Był właściwie człowiekiem spokojnym i cichym, tak, że
mimo iż przebywaliśmy przez te 2
tygodnie razem w 10 osobowej grupie, nie dowiedziałem się o nim zbyt
wiele. Ale jeden fakt był znamienny.
W czasie wszystkich wycieczek na
ferratach Sebastian wraz z Magdą opiekowali się i pomagali w trudniejszych miejscach najmniej doświadczonemu w takim terenie Witkowi. Nie przeszkadzało im, że musieli iść na końcu grupy, mimo
iż mieli znacznie większe możliwości techniczne i kondycję.
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I zapamiętam też ostatnie spotkanie z Sebastianem - na tegorocznym Beskidzie Makowskim. Sebastian przyjechał na rowerze i
towarzyszył nam cały czas w naszej pieszej wycieczce. W czasie
jednego z odpoczynków pożyczaliśmy nawet od niego rower, aby
się "przejechać". Na kolejnym spotkaniu na przeł. Zasań Sebastian
zebrał zamówienia na napoje i pojechał na rowerze do sklepu. A
potem znów był cichy i mało zauważalny. Nie wiedziałem, że wybiera się z Tadkiem w Alpy. Toteż, gdy dowiedzieliśmy się o wypadku, nie od razu skojarzyliśmy, że chodzi właśnie o niego. Niestety,
po chwili wszystko stało się jasne.
Sebastian Kukliński zginął 21 lipca 1997 roku w masywie Galenstock w
Alpach Szwajcarskich.

Wspomnienie ukazało się w numerze 37 Mammuthusa Montanusa.
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Pawe³ Klajmon

BESKIDZKIE
DZWONNICE
DREWNIANE MIÊDZY
WIS£¥ A SKAW¥
Na Anioł Pański biją dzwony,
niech będzie Maria pozdrowiona,
niech będzie Chrystus pozdrowiony…
Na Anioł Pański biją dzwony,
w niebiosach kędyś głos ich kona…
Kazimierz Przerwa-Tetmajer „Anioł Pański”
Powoli odchodzi w zapomnienie świat ludowej architektury drewnianej. Pozostało trochę drewnianej zabudowy w górskich wioskach i przysiółkach, wciąż
podziwiać można drewniane kościoły i kaplice, wszędzie jednak coraz wyraźniej
wkracza „cywilizacja”.
Tym bardziej chciałbym więc napisać o nieco niedocenianych i zapomnianych,
ale przecież pięknych i cennych zabytkach ludowej architektury.
Dzwonnice drewniane – skromne ale dostojne, niejednokrotnie położone wśród
współczesnej zabudowy, przy głównej drodze biegnącej przez wieś, czasem w
miejscach bardziej urokliwych, cz ęsto naruszone przez „ząb czasu”, są świadkami minionych lat, nawet jeżeli już zamilkły i czekają tylko na swój kres.
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Oto wykaz dzwonnic na terenie Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Małego:
— Szare
— Nieledwia
— Sól
— Żabnica Myce
— Stryszawa Roztoki
— Stryszawa Wsiórz
— Grzechynia
— Zawoja Czatoża
— Koszarawa Bystra
— Sienna
— Bierna
— Czernichów
— Czernichów U Krempla
— Międzybrodzie Żywieckie Żar
— Las
Widać więc, że przykłady zachowanych dzwonnic możemy znaleźć przeważnie w miejscowościach peryferyjnych, rzadko odwiedzanych, położonych poza
uczęszczanymi szlakami komunikacyjnymi. Cz ęsto dzwonnica taka stanowi najciekawszy (nie licząc przydrożnych kapliczek i zabudowy drewnianej), godny
pokazania obiekt w niewielkiej miejscowości (Sienna, Bierna, Nieledwia).
Rzadko albo w ogóle nie wspominają o tych zabytkach przewodniki. Odpowiednią „reklamę” zapewniono tylko dzwonnicy w Soli, na mapach zaznaczone
są również tego typu obiekty w Czernichowie, Grzechyni, Lasie (a tak że nieistniejąca od ok. 30 lat dzwonnica w Kurowie!).
Pozostałe czekają na „odkrycie”. Warto więc czasami zajrzeć do zagubionego
przysiółka, do położonej w dolinie wioski. Kto wie, może zachował się tam cenny
drewniany zabytek?
Większość spośród miejscowości wymienionych wyżej posiada kościoły współczesne (Szare, Nieledwia, Sól, Czernichów, Międzybrodzie Żywieckie, a Koszarawa Bystra i Las – w budowie) lub nie posiada ich w ogóle (Sienna – parafia
Leśna, Bierna – parafia Zarzecze), część natomiast to odległe przysiółki (Wsiórz,
Czatoża, U Krempla). Tak więc gdy powstawały tam drewniane dzwonnice (przeważnie w wieku XIX), kościół parafialny istniał w sporej odległości od wsi. Dzwonnica przejmowała więc niektóre funkcje kościoła.
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Dzwonek przypominał:
— o wspólnym odmawianiu modlitwy „Anioł Pański”
Anioł Pański, Angelus Domini to modlitwa poranna, południowa i wieczorna, odmawiana dla uczczenia wcielenia Syna Bożego i macierzyństwa Najświętszej Marii
Panny oraz dla wyjednania sobie Jej wstawiennictwa. Tworzą ją 3 Zdrowaś Mario
poprzedzane przez wersety przedstawiające kolejno 3 główne momenty tajemnicy
wcielenia: zwiastowanie, zgodę Marii i dokonanie się, dopełnia zaś modlitwa Łaskę
Twoją… z intencją wybłagania sobie uczestnictwa w łasce zmartwychwstania.
Do rozpoczęcia modlitwy wzywa bicie dzwonów. Anioł Pański pochodzi ze środowiska franciszkanów, którzy już w XIII w. zachęcali do odmawiania Zdrowaś Mario
na głos wieczornego dzwonu (sygnał do gaszenia ognia w obejściach). Obyczaj ów
rozpowszechnił się w zachodnim chrześcijaństwie w XIV w., przy czym Anioł Pański
zaczęto odmawiać również rano, dla uczczenia Marii jako „Porannej Jutrzenki”. 1456
papież Kalikst III nakazał powtarzanie go także w południe, w intencji ocalenia przed
najazdem tureckim. Obecną formę nadał modlitwie ok. 1571 Pius V, do powszechnego użytku w ciągu całego roku wprowadził 1742 Benedykt XIV, zalecając równocześnie, by w okresie wielkanocnym Anioł Pański zastępować antyfoną Regina coeli.
Oto treść tej pięknej modlitwy:
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo…
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo…
A Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo…
K: Módl się za nami, święta Boża rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
Módlmy się: łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w nasze serca, abyśmy,
którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali, przez
mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

— o wyruszeniu pielgrzymki na odpusty.
Dzwonek wzywał codziennie w maju – na nabożeństwa majowe, w październiku – na nabożeństwa różańcowe.
Istotę, a przynajmniej zasadniczą część nabożeństwa majowego, oprócz śpiewania
licznych pieśni maryjnych i odmawiania modlitw do Maryi Panny, stanowi litania do
Matki Bożej. Litania loretańska jest chyba najpopularniejsza ze wszystkich modlitw
tego rodzaju. Stąd dzwonnice takie zwane są często loretańskimi.
W tym miejscu warto wyjaśnić znaczenie nazwy modlitwy.
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Litania (greckie słowo „litaneia” oznacza błaganie, usilną prośbę) jest modlitwą
rozpoczynającą się od słów „Kyrie eleison”, po których następują wezwania, określenia świętości i cnót osób, którym jest poświęcona.
Natomiast litania loretańska nazwę swoją zawdzięcza sanktuarium Domu Świętemu w Loreto, gdzie ostatecznie się uformowała i skąd rozprzestrzeniła się na cały
świat. Źródłami tej modlitwy są m.in. XII-wieczny tekst paryski i XIV-wieczny z Padwy. W Loreto już na początku XVI w. śpiewano litanię do Maryi Panny. Z Loreto
znajomość litanii do Matki Bożej promieniowała na inne kraje. Pątnicy, pielgrzymujący do Świętego Domu, poznawali tę modlitwę i zabierali ze sobą, wracając do kraju.
Oto, jak rozpoczyna się litania loretańska:
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się z nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się z nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się z nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się z nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
(…)

W ostatni dzień Starego Roku na głos dzwonu śpiewano piękną pieśń o następującym refrenie:
„Święty Boże, Święty Mocny, święty a nieśmiertelny! * Zmiłuj się nad nami!”
natomiast po północy:
„Nowy Rok bieży, w jasełkach leży, a kto, kto? * Dzieciątko małe, dajcie
mu chwałę na ziemi! Leży Dzieciątko, jako jagniątko, a gdzie, gdzie? * W
Betlejem, mieście, tam się pospieszcie, znajdziecie.”
Dzwonek wzywał również do bronienia swego dobytku w czasie klęsk żywiołowych: powodzi, pożarów.
Dzwoniono także (a może przede wszystkim) „na burzę”. Zapalano wtedy
gromnice i modlono się wspólnie. Rozpowszechnione było przekonanie, że dźwięk
dzwonka rozprasza chmury gradowe i burzowe, konkretnie zaś płoszy płanetniki – złe duchy które ściągają chmury. Opisywane dzwonnice często są więc określane mianem „burzowych”.
Mamy tu więc do czynienia ze swoistym skrzyżowaniem, połączeniem dwóch
tradycji: chrześcijańskiej i pogańskiej, zabobonnej. To przenikanie religijności i
magii szczególnie mnie zafascynowało. Najciekawsze jest natomiast to, że tradycja dzwonienia na Anioł Pański i na burzę nie zanikła!
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Do dziś są bowiem miejscowości, gdzie możemy nie tylko podziwiać swoisty
urok tych drewnianych obiektów, ale też usłyszeć pełne nastroju lub trwogi bicie
dzwonu.
To szczególnie wspaniałe, że wciąż żyją ludzie, dla których pielęgnowanie
tradycji jest czymś ważnym i naturalnym zarazem. To właśnie wszystkim dzwonnikom, jakich miałem okazję poznać przy okazji zbierania materiałów, dedykuję
swoją pracę.
Beskidzkie dzwonnice to budowle o prostej formie architektonicznej. Wznoszono je na planie kwadratu. Konstrukcję opierano na czterech masywnych słupach, pochylonych ku środkowi, nieraz dosyć znacznie (Czernichów U Krempla),
nieraz prawie niezauwa żalnie (Las). Belki wzmacniano skośnymi zastrzałami,
całość szalowano deskami wzdłużnie (np. Bierna, Las, Grzechynia) lub poprzecznie (Sienna) albo też gontami (Nieledwia). Czasem zostawiano konstrukcję bez
szalowania (Zawoja Czatoża, Koszarawa Bystra). Pod dachem zawieszano dzwon,
przy czym dzwonnica mogła mieć konstrukcję „jednobryłową” (Sól, Żabnica),
czasem z odkrytą częścią górną (Nieledwia, Szare). Innym wariantem była konstrukcja dwustopniowa, z wąską wieżyczką (Grzechynia, Bierna) lub latarnią (Las,
Czernichów, Międzybrodzie Żywieckie).
Dachy kryto gontem (najpiękniejszy zachował się w Soli), z czasem wprowadzono pokrycia blachą lub papą. Całość wieńczono zwykle krzyżem (Las, Sól,
Grzechynia).
Obiekt dzielono na kondygnacje (Grzechynia, Czernichów U Krempla) lub
pozostawiano wnętrze bez poziomego podziału. Okna umieszczano przeważnie
od strony południowej (U Krempla, Bierna), czasem (na wyższych kondygnacjach) stosowano jedynie proste otwory okienne.
Wewnątrz , w zależności od rozmiarów i rodzaju dzwonnicy, ustawiano czasem ołtarzyk i figury świętych, zawieszano obrazy itd Również na zewnętrznych
ścianach umieszczano często krucyfiks (Grzechynia, Szare) lub obraz świętego
(Sól, Bierna).
Dzwonnice wznoszono w miejscach nieprzypadkowych. Najczęściej przy głównej drodze prowadzącej przez wioskę, w eksponowanym miejscu (na „grapie”), w
bliskim sąsiedztwie zabudowań. Często budowano je obok istniejących już wcześniej kaplic murowanych (Czernichów, Las, Żabnica) lub kapliczek (Sienna).
Większość z opisywanych dzwonnic została zbudowana w XIX wieku (Sól,
Szare, Żabnica, Las, Grzechynia) lub na pocz ątku XX stulecia (Międzybrodzie
Żywieckie, Czernichów U Krempla, Sienna, Bierna).
Dzisiaj niektóre spośród nich to rekonstrukcje dawnych obiektów, które uległy
zniszczeniu m.in. przez silne wiatry (Stryszawa Wsiórz, Grzechynia). Cz ęść prze-
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szła natomiast gruntowne remonty, często połączone z wymianą większości budulca (Las, Sienna)

SZCZEGÓ£OWY OPIS DZWONNIC
CZERNICHÓW
Jadąc wzdłuż przełomu Soły w stronę Porąbki, ok. 1 km za centrum Czernichowa po
prawej stronie drogi zauważyć można drewnianą dzwonnicę. Należy ona do najładniejszych budowli tego typu na naszym terenie.
Dach kryty gontem, drewniana latarnia, ca łość
zwieńczona krzyżem. Dzwonnica posiada szalowanie pionowe. Brak otworów okiennych na
górnej kondygnacji. Wejście umieszczono od
strony drogi, nad nim zawieszony jest obraz
Matki Boskiej Częstochowskiej. Tuż obok
dzwonnicy znajduje się XVIII-wieczna kaplica murowana z kamienia i potynkowana, z
łamanym dachem (dzwonnicę wzniesiono w
nowszych czasach).
Niestety, przed około 5 laty dzwonnica zamilkła. Dzwony przeniesiono do nowego kościoła w Czernichowie. Teraz parafia ma już
Dzwonnica w Czernichowie
nowe dzwony, więc być może stare wrócą na
dawne miejsce. Planowany jest remont. Niewykluczone również, że obiekt zostanie przeniesiony na spokojniejsze, nie tak ruchliwe miejsce. Na razie zamkni ęta
na kłódkę dzwonnica niszczeje.
CZERNICHÓW U KREMPLA
W miejscowości znajduje się również druga dzwonnica, jednak o wiele trudniej tam trafić. Położona jest przy zielonym szlaku na Przyszop ( Łysy Groń) w
przysiółku U Krempla (Kremplowie), na wysokości 425 m n.p.m., a więc ok. 100
m. powyżej centrum wioski.. Wewnątrz przeczytać można, kto wchodził w skład
komitetu budowy. Z kroniki dzwonnicy dowiedzieć można się również, że plac,
na którym ją wzniesiono, ofiarowali Jan Hankus i Józef Krępel. Pierwszy dzwon
zakupiony został w 1932 roku. Zabrano go podczas II wojny światowej. Obecny
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zakupiono w 1947 roku. Waży 108 kg. W tym
samym roku dzwonnica została obalona przez
wiatr, po czym ją przebudowano. W 1983 został powołany komitet celem remontu zagrożonej przez ząb czasu budowli.
Dzwonnica oszalowana jest wzdłużnie.
Można wyodrębnić 3 kondygnacje. Okienko w
dolnej kondygnacji od strony południowej. W
górnej części również niewielkie okienko.
Dach kryty blachą, zwieńczony krzyżem. Nad
wejściem zawieszono obraz Matki Bożej.
W skład wyposażenia wnętrza wchodzą: ołtarz z mównicą, świece, figurka Matki Bożej i
św. Antoniego Padewskiego. Sporo tam obrazów, zarówno współczesnych, jak i starszych,
przedstawiających m.in. Pana Jezusa Ukrzyżowanego, Matkę Boską Częstochowską, MatDzwonnica w przysiółku Czernichów
kę Boską Bolesną, MB Kalwaryjską, Serce U Krempla
Pana Jezusa, Świętą Rodzinę, św. Antoniego.
Jest również wizerunek Papieża i… stary niemiecki obraz. Mimo wszystko jednak całość sprawia miłe wrażenie. Widać, że mieszkańcy dbają o swój zabytek, a
wspomniana kronika kończy się słowami: „My
Dziadkowie i Ojcowie, oddajemy pod opiekę
ten piękny zabytek sakralny naszym przodkom.”
Dzwon czernichowski można usłyszeć codziennie o godzinie 12:00.
MIÊDZYBRODZIE
¯YWIECKIE ¯AR
Jest to jedna z najwyżej położonych dzwonnic Znajduje się na wysokości ok. 600 m n.p.m.
na zboczu góry Żar w przysiółku Międzybrodzia o tej samej nazwie, przy asfaltowej drodze prowadzącej na szczyt. Zbudowano ją w
1928 roku. Drewno dał Arcyksiążę Karol Stefan Habsburg. Podobnie jak w Czernichowie,
dzwonnica ma ciekawą drewnianą latarnię,
choć nie tak smukłą. Dach kryty jest blachą.

Dzwonnica w przysiółku Międzybrodzia Żywieckiego – Żar
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Obiekt oszalowano wzdłużnie. Kiedyś budowla znajdowała się powyżej drogi (biegnącej wzdłuż potoku Isepnica), jednak po wybudowaniu nowej asfaltowej trasy
na Żar znalazła się poniżej niej. Wówczas podniesiono ją do obecnego poziomu,
przesunięto też wejście (było od strony potoku). Remont takiego obiektu nie był
mile widziany przez ówczesne władze, ale na szczęście doszedł do skutku.
Wewnątrz znajduje się ołtarzyk z obrazem Matki Bożej. Dzwonnica posiadała
dzwon 60-kilogramowy. W 1943 roku zabrali go Niemcy. Obecny jest mniejszy,
40-kilogramowy, w dodatku pęknięty. Międzybrodzianie myślą więc o nowym
dzwonie, takim, jak przed wojn ą.
Mimo problemów tradycja ciągle jest podtrzymywana i dźwięk dzwonu można
usłyszeć:
— o 7:00
— o 12:00
— o 19:00 (w sezonie)
Jeszcze niedawno przy dzwonnicy celebrowano msze święte. Ksiądz przyjeżdżał
z Międzybrodzia. Dziś, w epoce motoryzacji, dojazd do kościoła nie jest już problemem i mszy pod Żarem nie celebruje się.
BIERNA
Dzwonnica drewniana znajduje się w centrum miejscowości przy głównej drodze. Wybudowano ją w latach dwudziestych XX w. (prawdopodobnie w 1922 r.),
kiedy na tym terenie odbywały się misje.
Dzwon w czasie wojny zabrali Niemcy. Po
wojnie zamówiono w Kętach nowy, większy.
Wtedy też przeprowadzono remont obiektu.
Zmieniono szalowanie na wzdłużne (było poziome), urządzono również wnętrze – obito
ściany płytami, ołtarzyk, obrazy, świeczniki,
ławki, dywanik. Dach kryty blachą, z wieżyczką również krytą blachą, zwieńczoną krzyżem. Od strony południowej okno. Nad
wejściem zawieszony jest obraz św. Antoniego z Dzieciątkiem. Istniały plany budowy
dzwonnicy murowanej, ale nie doszły do skutku ze względu na protest właścicielki parceli.
I tu do dziś dzwoni się:
— o godz. 12:00
— o zmroku
Dzwonnica w Biernej
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Nie dzwoni się na burzę. Dwa razy do roku odbywa się tu msza święta – na
rozpoczęcie i na zakończenie roku szkolnego. W pierwszą niedzielę miesiąca
odmawiają tu różaniec mężczyźni, w drugą niedzielę – kobiety. Kiedyś modlono
się tu również w maju (nabożeństwa majowe). Bierna należy do parafii w Łodygowicach.
SIENNA
Miejscowość nie należy do często odwiedzanych. Tymczasem warto tam wstąpić, choćby
po to, by zobaczyć drewnianą dzwonnicę znajdującą się w centrum wioski. Dzwon pochodzi
z roku 1914, został odlany w bielskiej fabryce
Ochsnera. Ufundowali go mieszkańcy Siennej.
Były to głównie wdowy, których mężowie zginęli na początku I wojny światowej. Zawieszony został w roku 1915. Waży 30 kg. Szczęśliwie
przetrwał wojnę, gdyż zakopano go w Snozie
(miejscowym potoku). Ciekawa historia miała
miejsce w latach siedemdziesiątych. Mieszkańcy chcieli wybudować nową dzwonnicę, jednak władze nie były temu przychylne. Mimo
to postawiono dzwonnicę z pustaków. Wkrótce jednak, na polecenie władz, została pod
osłoną nocy rozebrana. Tymczasem stary obiekt Dzwonnica we wsi Sienna
niszczał i wymagał remontu. W tym czasie
dzwonek nie był używany. Tak było do roku 1993. Wówczas to, dzięki inicjatywie
energicznego sołtysa Siennej, pana Michała Sowy, wykonano długo oczekiwane
prace. Wielu mieszkańców wioski zaangażowało się w remont. Tymczasem w
1995 roku jeden z mieszkańców Siennej wysunął oskarżenie pod adresem sołtysa
o zniszczenie dawnej dzwonnicy i zabranie dzwonka. Dlatego te ż miała miejsce
wizja lokalna, w której brał udział Konsultant ds. Zabytków Nieruchomych. Potwierdził on, że „Dzwon (…) znajduje się na miejscu pierwotnego zawieszenia.
Poza drobnymi pracami, związanymi z remontem, nie wykonano żadnych innych
prac zmniejszających wartość zabytkową obiektu.” Istotnie bowiem zmiany nie
były wielkie – zmieniono tylko szalowanie z pionowego na poziome, zakryto
sygnaturkę, gonty na dachu zastąpiono blachą. Odnowiona dzwonnica została
natomiast zachowana dla przyszłych pokoleń.
Na tym nie koniec osobliwości związanych z dzwonnicą. W 1995 roku została
bowiem podpisana umowa z panem Wiktorem Maślanką, mieszkającym w pobli-
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żu zabytku, w której zobowiązał się on: „każdego dnia w południe o 12:00 dzwonić na Anioł Pański i w święta kościelne ważniejsze jak Boże Narodzenie, Nowy
Rok, Wielkanoc, procesje trzy razy dziennie.” Za wykonywaną pracę Rada Sołecka zobowiązała się wypłacać dzwonnikowi określoną na cały rok kwotę. Jest to
zatem powrót do dawnego zwyczaju, kiedy to dzwonienie było opłacane przez
lokalne władze i zajmowała się tym wyznaczona osoba. (tak było m.in. w Szarem
i Soli). Nigdzie indziej nie spotkałem się z funkcjonowaniem tej praktyki.
Przed dzwonnicą znajduje się ciekawa, dużo starsza figura Pana Jezusa Uwięzionego. Pochodzi z 1811 roku i niedawno zosta ła wyremontowana.
Na wiosnę, w maju przy dzwonnicy odbywa się nabożeństwo na poświęcenie
pól.
LAS
Podobnie jak dzwonnica w Czernichowie,
budowla ta położona jest przy uczęszczanej trasie. Przemierzając więc drogę Żywiec-Sucha
Beskidzka, warto zwrócić uwagę na obiekt
znajdujący się w centrum miejscowości Las,
tuż przy szkole. Źródła podają, ze dzwonnica
istniała w tym miejscu już w XIX wieku. Obok
stała kaplica murowana, niestety rozebrana
została w czasie II wojny światowej przez proniemieckie bojówki stacjonujące w szkole. W
latach osiemdziesiątych rozebrano starą
dzwonnicę, na jej miejscu zbudowano nową,
identyczną. Ze starego obiektu pozostał dzwon,
któremu zresztą udało się w czasie wojny uniknąć losu większości dzwonów, zarekwirowanych i przetopionych. Zakopano go w ziemi,
dzięki czemu ocalał.
Jeszcze niedawno, codziennie o godzinie
Dzwonnica we wsi Las
12:00 dzwonek wzywał do modlitwy na Anioł
Pański. Niestety obecnie zwyczaju tego się już nie praktykuje.
¯ABNICA
Dzwonnica ta, znajdująca się w dzielnicy Myce, ma ciekawą historię. W latach 1850-1854 na terenie Żabnicy i okolic wystąpiły nadzwyczajne powodzie i
gradobicia. Mieszkańcy Dolnej Żabnicy walczyli z żywiołem przez kilka dni bro-
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niąc dobytku. Na terenie wsi mieszkało wówczas 180 rodzin. W roku 1854 rekolekcje wielkopostne głosili księża Jezuici w Milówce. Jeden z nich uda ł się do wsi
z posługą duszpasterską do chorych. Jednak powódź porwała mosty i ksiądz nie
mógł udać się do Żabnicy Górnej. Zatrzymał się w Mycach, poświęcił miejsce i
namówił wiernych do postawienia dzwonnicy.
W 1855 roku mieszkańcy przystępują na poświęconym miejscu do budowy
obiektu. W 1859 roku dzwon zakupiono, poświęcono i umieszczono. W 1868
roku dobudowano kaplicę z kamienia i cegły. W 1870 zakupiono w Kętach figurkę Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Ze względu na dużą odległość do kościoła parafialnego w Milówce, gromadzono się tutaj i śpiewano w niedziele i święta
Nieszpory. W maju natomiast – litani ę loretańską oraz pieśni Maryjne; w październiku – różaniec. W 1927 r. dzwonnicę wyremontowano, kolejne remonty
miały miejsce w 1958 i 1980 roku. Wyposażenie – oprócz ołtarzyka zwraca uwagę krzyż wykonany z konarów zabytkowych olch, na których w czwartą rocznicę
poddania się obrońców Węgierskiej Górki hitlerowcy powiesili 11 Polaków, którzy walcząc o wolność i niepodległość oddali za nią życie.
Na frontowej ścianie dzwonnicy wypisano słowa:
„Pod tym krzyżem, pod tym znakiem
Niechaj Polska będzie Polską a Polak Polakiem”
Żabnicki dzwonek powiadamiał też o śmierci człowieka. W czasie procesji
pogrzebowej, gdy zmarłego odprowadzano na miejsce wiecznego spoczynku,
mieszkańcy słysząc dzwonek przerywali pracę i modlili się. Stanowi to raczej
ewenement, gdyż rozpowszechnione było przekonanie, że dzwon, którym zadzwoniono umarłemu, traci swoją moc. Być może ma to związek z tym, że dzwonnica
w Żabnicy była postawiona na polecenie Jezuitów i mia ła od początku charakter
sakralny.
SZARE
Szare to jedna z najbardziej zapomnianych miejscowości w Beskidzie Śląskim. Mało kto zagląda do tej wioski, położonej pomiędzy grzbietem Szarego i
grzbietem, którym biegnie „cysorka”. Troch ę tu prowincjonalnie, ale za to zacisznie i spokojnie. W górnej części wsi, przy samej drodze stoi zabytkowa drewniana dzwonnica. Według wszelkich danych jest to jeden z najstarszych
zachowanych tego typu obiektów. Wybudowano ją w roku 1846 (zachowała się
data na więźbie). Dzwon, który się w niej znajduje, jest już czwartym z kolei.
Pierwszy skonfiskowano w 1850 roku (wojna austriacko-pruska). Drugi dotrwał
do I wojny światowej, trzeci zabrano podczas II wojny.
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W czasie I wojny światowej rekwizycjami
dzwonów szczególnie dotknięta została Galicja.
W niedługim czasie po rozpoczęciu walk pojawiły się, szczególnie wśród państw centralnych (a
więc i Austro-Węgier) trudności z zaopatrzeniem
w surowce na potrzeby wojenne. Szybko zorientowano się, że najlepszym i najłatwiej dostępnym
surowcem do odlewu armat jest spiż dzwonowy.
Już w maju 1915 roku rząd austriacki sporządził
apel zachęcający do ofiarowywania zbytecznych
dzwonów na cele wojenne, zresztą apel nie pozostał bez odpowiedzi. We wrześniu tegoż roku władze duchowne zostały zobowiązane do
dokładnego spisania wszystkich dzwonów. Pierwsza rekwizycja została zarządzona w sierpniu 1916
roku. Teoretycznie miała nie dotyczyć dzwonów
najcenniejszych, sprzed 1700 roku. Jednak często zabierano i starsze, zabytkowe okazy. Warto
jednak zaznaczyć pozytywną rolę, jaką odegrał
Dzwonnica we wsi Szare
Urząd Konserwatorski, który wyjednał u władz
austriackich dostęp do transportów i zdołał wycofać co najmniej kilkanaście najcenniejszych okazów. W jego skład wchodził m.in. Mieczysław Orłowicz. Mimo to czas
wojny był nieubłagany. W maju 1917 roku zarządzono powtórną, jeszcze ostrzejszą
rekwizycję dzwonów galicyjskich. Zarekwirowane dzwony z Galicji zachodniej gromadzono w Krakowie i Boguminie, stamtąd przewożono koleją do Morawskiej Ostrawy
a następnie do arsenału w Wiedniu.
Austriackie rekwizycje przyniosły zagładę tysiącom dzwonów. W całym dawnym
zaborze austro-węgierskim można te liczbę szacować na około dziesięć tysięcy! Ale
na tym nie koniec! W 1915 roku podczas odwrotu armii carskiej po operacji gorlickiej,
ewakuowano z zajmowanych ziem polskich w głąb Rosji niemal wszystkie dzwony.
Nie prowadzono rejestracji, ale wiadomo, że zabrano przynajmniej kilka tysięcy dzwonów. Rosjanie głosili, że konfiskaty są ratunkiem przed rekwizycjami austriackimi…
Prawdą jest jednak, że dzwony przetrwały prawie do końca wojny i zostały przetopione dopiero po wybuchu rewolucji radzieckiej w 1917 roku w fabryce amunicji w Tule.
Nieliczne wróciły w latach dwudziestych na dawne miejsce.
Nie mniejsze straty przyniosła ze sobą II wojna światowa. Nie są one jednak ściśle
określone. Dzwony, których nie zdążono przetopić, do dziś biją w kościołach niemieckich.
Historia świata, jak mawiają ludwisarze, składa się z dwóch wzajemnie przeplatających się okresów: gdy armaty przelewało się na dzwony i czasów, gdy z dzwonów
na powrót robiło się działa…

Dzwonnica była przesunięta w trakcie budowy nowej drogi przez wioskę o
około 1 metr, zmieniono wtedy też otwór wejściowy (znajdował się od strony
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drogi). Dach dwuczęściowy, górna część kryta blachą, dolna papą. Szalowanie
pionowe. Po schodkach można wejść do wewnątrz. Niestety, wnętrze dość zaniedbane. Na dawnej ścianie wejściowej znajduje się krzyż z Chrystusem Ukrzyżowanym. Po wojnie były plany rozbudowy kaplicy podejmowane przez ks. Fijałka,
ale nie zostały zrealizowane.
Przed wojną dzwonieniem zajmowała się osoba opłacana przez gminę. Dziś
dzwon można usłyszeć:
— o godz. 12:00 (Anioł Pański)
— gdy nadciąga burza
— podczas świąt, w czasie procesji
Nie dzwoni się do 3 dni po śmierci mieszkańca wioski. Jest to zgodne z dawnymi wierzeniami, że dzwon traci swoją moc odpędzania płanetników, gdy zadzwoni umarłemu.
Wewnątrz odbywały się nabożeństwa majowe i różańcowe, w lecie modliły się
tu dzieci. Dziś Szare posiada już własną współczesną kaplicę (parafia Milówka)
i dzwonnica przestaje pełnić swe dawne funkcje.
NIELEDWIA
Drewniana dzwonnica znajduje się przy głównej drodze w centrum miejscowości, w pobliżu kaplicy p.w. św. Floriana. Wznosi się na miejscu dawnej karczmy. Pierwsza dzwonnica z 1913 roku uległa pożarowi po wojnie. Odbudowana
została przez miejscowego budowniczego Pytlarza. Szkielet i dach budowli obite są gontem. Według wierzeń do dzwonu tego
przypisana jest magiczna moc: rozpędza chmury gradowe i chroni domostwa przed piorunami.
Dziś nie dzwoni się już „na burzę”. Jeszcze
niedawno dzwony biły na Anioł Pański wcześnie rano. Dźwięk sygnaturki można natomiast
usłyszeć w czasie większych świąt (Wielkanoc)
i procesji (Boże Ciało).
Warto też zaznaczyć, że od kilku lat Nieledwia posiada własny kościół pod wezwaniem
Św. Floriana.
W bezpośrednim sąsiedztwie dzwonnicy
znajduje się obelisk zwieńczony żelaznym
krzyżem. Został on wzniesiony w 1772 roku
Dzwonnica w Nieledwi
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przez Annę Witosową, użytkowniczkę tego zarębka.
Pomnik ten ma ciekawą historię. Wystawiła go w Rajczy przed karczmą w
roku 1688 wdowa po Marcinie Jasku. Jasek, urzędnik folwarczny z Węgierskiej
Górki został tam zabity w okrutny sposób przez bandę zbójnicką Martyna Portasza. Obelisk w czasie powodzi zabrała woda i wyrzuciła na kamieniec w Milówce. Tam nie miał się kto nim zająć, aż przetransportowali go do Nieledwi Witosowie
i ustawili przy drodze naprzeciwko swoich zabudowań.
Dziś można jeszcze odczytać napis wyryty w kamieniu:
AN. ZONA M.YASKA NA RAYCZY ZABYTEGO
OD ZBOYOW R.P. 1688 D. 16 LI. TE
FIGURE WYSTAWIŁA TU RO. 1772 D.Z.
ROZDZ. FUND. ŁUCYA WITOZKA
Natomiast z tyłu obelisku widnieje następujący napis:
MAC. VITOS A STAN. VITOS
ROKU 1829 RESTAUROWALI
SÓL
Dzwonnica drewniana znajduje się przy głównej drodze prowadzącej w głąb
wsi. Jest to jedna z najstarszych zachowanych tego typu budowli. Zbudowano ją
w 1837 roku. Wewnątrz znajdujemy dużo wolnej przestrzeni. Jedyne wyposażenie to ławki. Można za to oglądać dokładnie całą konstrukcję dzwonnicy: 4 potężne słupy wzmocnione zastrzałami, zawieszenie dzwonu, dwunastoboczn ą
konstrukcję dachu (dzięki czemu z zewnątrz przypomina kształtem stożek).
Dzwon, który znajduje się wewnątrz, ma 46 cm średnicy i został odlany w 1837
w Ołomuńcu na Morawach przez Leopolda Franciszka Stańkiego. Z pewnością
niegdyś do wyposażenia obiektu należały obrazy, dziś pozostały zaledwie resztki
jednego z nich. Z zewnątrz dzwonnica pokryta jest gontem (zarówno ściany jak i
dach). Górne części ścian są oszalowane pionowo z ozdobnymi zakończeniami,
co tworzy pozorną izbicę. Od strony drogi na zewnętrznej ścianie znajduje się w
oszklonej wnęce ciekawy rzeźbiony ołtarzyk drewniany z obrazem bł Jana z Dukli (kanonizacja tego świętego nastąpiła w 1997 roku) i obrazem Matki Bożej.
Do dziś dzwoni się:
— na burzę
— podczas procesji Bożego Ciała
Nie dzwoni się już natomiast na Anioł Pański. Jak to ujął jeden z mieszkańców
wioski, „nie orzą, nie sieją, to i nie dzwonią – takie czasy.” Zresztą w połowie lat
siedemdziesiątych wybudowano w Soli kościół.
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Podobnie jak np. w Szarem, także i tu dzwonieniem zajmował się niegdyś
opłacany przez gminę dzwonnik. Dostawał on zapłatę pieniężną lub zwolnienie z
szarwarku.
Warto przy tej okazji wspomnieć, że szarwark to używane w dawnej Polsce
określenie na roboty pańszczyźniane przy drogach i mostach lub opłaty na ich
utrzymanie. Później – obowiązek dostarczania ludzi i zwierząt pociągowych do
robót publicznych, nakładany przez państwo na ludność wiejską, zastąpiony od
1960 świadczeniami pieniężnymi na rzecz funduszu gromadzkiego, a po reformie administracyjnej w 1975 – gminnego.
GRZECHYNIA
W osiedlu Działówka (przy drodze do Zawoi) znajduje się drewniana dzwonnica z czterospadowym dachem. Pierwszą dzwonnicę
wybudowano tu w XIX w., w 1996 została
zniszczona przez potężną wichurę. W odbudowę zaangażowało się wielu mieszkańców
Grzechyni, ks. dr Piotr Natanek, ludzie związani z NSZZ „Solidarność” Odbudowano ją
według dawnego wyglądu, jednak zmieniły się
proporcje między obu częściami dzwonnicy.
Dawniej z masywnej części parterowej wyrastała smukła wieżyczka, dziś wieżyczka nie jest
już tak wysoka, natomiast powstało pięterko,
na które prowadzą schodki. Na dole znajduje
się ołtarzyk z obrazem Matki Boskiej Makowskiej (w pobliskim Makowie Podhalańskim
znajduje się słynący łaskami wizerunek Maryi). Obiekt posiada dwa dzwony: mniejszy, Dzwonnica w Grzechyni
podwieszony u samej góry, pochodzi z dawnej
dzwonnicy i właściwie obecnie nie jest już używany. Natomiast większy, masywny dzwon „Kazimierz” ufundowano w 1996 roku wraz z odbudową zniszczonego
zabytku. Imię nadano ku czci ks. Kazimierza Jancarza. Poświęcenia dokonał ks.
Bp Albin Małysiak. Ojcem chrzestnym dzwonu został Władysław Kielian – przewodniczący nowohuckiej „Solidarności”.
Do dziś dzwon bije:
— na burzę
— o godzinie 6:00
— o godzinie 12:00 (na Anioł Pański)
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— o godzinie 21:00 (na Apel Jasnogórski)
Apel Jasnogórski to modlitwa zamykająca pielgrzymi dzień w Sanktuarium Jasnogórskim. Każdego dnia o godzinie 21.00 dzwony wzywają swoim głosem do wieczornej modlitwy Apelu Jasnogórskiego
Początki Apelu Jasnogórskiego łączą się z pobytem w więzieniu stalinowskim kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego. Wówczas to 8 grudnia 1954 roku, w Kaplicy
Matki Bożej na Jasnej Górze po raz pierwszy odmówiono Apel w intencji Kościoła,
Ojczyzny i uwolnienia księdza Prymasa.
Modlitwa Apelu rozpoczyna się śpiewem najstarszej polskiej pieśni maryjnej „Bogurodzica” – przez długie wieki hymnu narodowego Polaków. W tym czasie odsłaniany jest cudowny Wizerunek Matki Bożej, po czym wszyscy zgromadzeni w postawie
stojącej śpiewają trzykrotnie słowa Apelu:
„Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”
Po zakończeniu śpiewu kapłan przewodniczący modlitwie prowadzi krótkie rozważanie maryjne przedstawiając Matce Bożej wielorakie intencje Kościoła, Ojca Świętego, świata i każdego człowieka. W tych intencjach odmawiana jest jedna tajemnica
różańca świętego. Apel kończy błogosławieństwo. Następnie przy śpiewie maryjnej
pieśni zasłaniany jest Obraz Matki Bożej.

Dzwonnica stanowi prawdziwy ewenement. Dzwonienie nie odbywa się bowiem w tradycyjny, ręczny sposób, ale jest zautomatyzowane(!). Wymienione
godziny bicia dzwonu są zaprogramowane, natomiast gdy zbliża się burza, ktoś z
sąsiedniego domu naciska tylko odpowiedni przycisk. To połączenie tradycji (nabożnej i zabobonnej) z nowoczesnością jest chyba jedyne w swoim rodzaju…
Dodatkowo dużą atrakcją jest możliwość wejścia na pięterko, również w trakcie
dzwonienia, co przysporzyć może niezapomnianych wrażeń.
Od strony ulicy na ścianie dzwonnicy umieszczona jest tablica upami ętniająca
odbudowę obiektu. Umieszczony jest tam również krzyż. Na piętrze znajdują się
niewielkie otwory okienne.
Wspomniany ksiądz Kazimierz Jancarz to bardzo ciekawa postać. Dzięki „kapelanowi z Mistrzejowic” podziemia nowohuckiego kościoła św. Maksymiliana Kolbego
były w stanie wojennym swoistym skrawkiem wolności. W każdy czwartek odbywały
się Msze za Ojczyznę. Ksiądz Jancarz cieszył się wsparciem robotników, potrafił wykorzystać ich potencjał, wyczuć nastrój. Robotnicy szukali bowiem miejsca, gdzie
mogliby artykułować swój sprzeciw i znaleźli to miejsce właśnie u wikarego z nowohuckiego kościoła. Ale przychodzili też i działacze opozycji (nawet z Warszawy i Gdańska), artyści, studenci i oczywiście również esbecy. W podziemiach mistrzejowickiego
kościoła kwitło życie kulturalne. Działała Niezależna Telewizja Mistrzejowice, Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy oraz Konfraternia Robotnicza. Odbywały się spotkania, dyskusje, koncerty, kabarety, przedstawienia teatralne. U księdza Jancarza
występowała słynna amerykańska piosenkarka Joan Baez, przedstawienia dawał Te-
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atr Ósmego Dnia, odbywały się wystawy i wernisaże, wieczory poezji, a nawet koncerty symfoniczne. W ramach Uniwersytetu Robotniczego odbywały się wykłady z
prawa, ekonomii, filozofii, teologii. Wybitni intelektualiści uczyli robotników niezależnego myślenia. Wspólnie ze swym przyjacielem ks. Jerzym Popiełuszką, zainicjował pielgrzymki świata pracy na Jasną Górę. Po strajku w hucie w roku 1988
Tymczasowa Komisja Robotnicza Hutników NSZZ „Solidarność” oficjalnie ogłosiła
swoje istnienie właśnie u księdza Jancarza. W trudnych czasach stanu wojennego
ksiądz Kazimierz opiekował się także więźniami politycznymi i ich rodzinami. Zdobywał pieniądze, ściągał z zagranicy dary. Proboszcz mistrzejowickiej parafii, ks. Józef
Łuszczek, mówi o nim: „Był niezwykle otwarty na ludzką krzywdę i biedę, był człowiekiem otwartym na ludzi, uczynnym i przedsiębiorczym”. Gdy w końcu nadeszła
upragniona wolność, poprosił o przeniesienie do parafii Luborzyca, gdzie również
bardzo czynnie działał (założył nawet rozgłośnię radiową).
***
Zmarł nagle 25 marca 1993 r., w wieku zaledwie 46 lat. Podczas pogrzebu w jego
rodzinnym Makowie Podhalańskim, proboszcz tamtejszej parafii powiedział: „Nigdy
nie szedł w szeregu, lecz go wyprzedzał”.
Na pogrzeb ks. Jancarza przyjechali: prezydent RP Lech Wałęsa, parlamentarzyści
i ludzie „Solidarności” z najdalszych zakątków kraju. Najliczniej w ostatniej drodze
towarzyszyli mu jednak robotnicy z huty Sendzimira. To oni napisali mu na nagrobku:
„Mówił za nas, gdy nam mówić zakazano”. Mieszkańcy Grzechyni te słowa umieścili również na swoim nowym dzwonie, dodając: „Kiedy on zamilkł, niech ten dzwon
mówi za niego.”

STRYSZAWA WSIÓRZ
Dzwonnica znajduje się na wysokości około 750 m n.p.m, w uroczym przysiółku Stryszawy pod szczytem Solnisk (Jaworzyny), przy
skrzyżowaniu szlaków: niebieskiego z Lachowic (PKP Lachowice Centrum) na Jałowiec i
zielonego z Huciska PKP przez Chatkę SKPG
„Harnasie” do Zawoi. Konstrukcja słupowa jest
bardzo prosta, oparta na 4 modrzewiowych belkach, bez otworów okiennych i zdobień.
Dzwonnicę oszalowano pionowo. Budowla stała na tym miejscu już przed wojną. Czterdziestokilogramowy dzwon pochodzi z połowy lat
dwudziestych XX w. W czasie wojny ocalał,
schowany w Kępie. W latach powojennych
obiekt został przewrócony przez wiatr. Przez
ok. 20 lat nie dzwoniono we Wsiórzu. Jednak

Dzwonnica w przysiółku Stryszawa
Wsiórz
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w roku 1996 postawiono nową dzwonnicę i zawieszono w niej dawną przedwojenną sygnaturkę. Dziś dzwoni się:
— o 12:00 na Anioł Pański
— na burzę.
Dzwoniono też podczas peregrynacji obrazu Matki Bożej Fatimskiej
Bardzo ciekawe są opowieści dzwonnika mieszkającego w przysiółku. Dzwonienie to nie taka prosta czynność, jak mogłoby się wydawać. Nie każdy to potrafi. Potrzeba wprawy i niemałej siły Im groźniejsza burza, tym trudniej ją odgonić.
Człowiek już po kilku minutach jest mokry i wyczerpany. Coś wisi w powietrzu!
Ale zabieg ten przynosi efekty! Nie zapomnę pełnej przejęcia opowieści, jak to
przed 3-4 laty udało się odgonić groźną burzę, która szalała od Suchej Beskidzkiej po Lachowice. Wsiórz ominęła, dzięki temu, że kilka osób na zmianę przez
pół godziny szarpało za linę.
Natomiast przy bezchmurnej pogodzie dzwoni ć jest dużo łatwiej Szczególnie
na Wielkanoc, kiedy dzwony „chodzą jakoś lżej”!
Także i tu zachowało się wierzenie, że dzwon, który zadzwoni umar łemu, straci
moc odpędzania burzy. Tak więc po śmierci mieszkańca sygnaturka milknie.
STRYSZAWA ROZTOKI
Niewielka dzwonnica znajduje się po przeciwnej stronie drogi, za potokiem,
na terenie prywatnej parceli pomiędzy zabudowaniami. Pochodzi z II poł XIX w. Dzwon
konfiskowano w czasie wojen, obecny jest już
kolejnym. Szalowanie dzwonnicy jest poziome. Niedawno przeprowadzono remont. Dzwoni się o 12:00 na Anioł Pański. Nie dzwoni się
już na burzę.
Natomiast o godzinie 15:00 cała dolina Stryszawki rozbrzmiewa biciem dzwonów znajdujących się na „Wzgórzu Miłosierdzia”, gdzie
swoje klasztory mają siostry Zmartwychwstanki i księża Zmartwychwstańcy.
ZAWOJA CZATO¯A

Dzwonnica drewniana w przysiólku
Stryszawa Roztoki

Dzwonnica loretańska znajduje się po lewej
stronie drogi prowadzącej w górę Jałowieckiego Potoku. Jest to dzwonnica o maksymalnie
uproszczonej budowie, a właściwie sama kon-
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strukcja składająca się z 4 słupów nakrytych
daszkiem. Pod nim zawieszony jest niewielki
dzwon, który niestety już zamilkł. Niegdyś była
oszalowana deskami wzdłużnie. Część, w której znajdował się dzwonek, była nieco szersza
i nadwieszona. Kryta była czterospadowym
daszkiem kątowym. Jako jeden z wielu tego
typu obiektów kultowych w Beskidach, obiekt
ten miał za zadanie odpędzanie dźwiękiem
dzwonu burzowych chmur. Jeszcze trzydzieści lat temu w Czatoży można było usłyszeć
opowieść o tym, jak płanetniki próbują przeciwdziałać rozkołysaniu dzwonu. I to tak skutecznie, że do poruszania niewielkiego
dzwonka potrzebnych jest czasem nawet kilku
ludzi.
Obok dzwonnicy znajduje się kapliczka
szafkowa na słupie.

Dzwonnica w Zawoji Czatoży

O dawnych dzwonnicach w Zawoi i reakcjach na burzę tak pisze Urszula JanickaKrzywda w „Opowieści z minionych lat”:
„W izbie jest prawie całkiem ciemno: za oknami zapanował mrok, bębnią w dach
pierwsze krople deszczu. Gospodyni pospiesznie umieszcza w garnku gromnicę, stawia ją na oknie. Córka-podrostek zdjęła ze ściany jeden z obrazów, ucałowała z
szacunkiem, ustawia w oknie. Obraz i światło gromnicy bronią domu i obejścia przed
burzą, przed uderzeniem pioruna i gradem. Usiedli na ławie pod ścianą. Na zewnątrz burza rozszalała się na dobre. (…) Przy każdym bliższym gromie gospodyni
i córka żegnają się ze strachem. Dzieci wcisnęły się za piec. (…) Przez szum wiatru i
chlupot deszczu dolatuje gdzieś z daleka głos sygnaturki. To w kaplicy na Policznym
dzwonią na burzę. Głosu dzwonów boją się przecież złe demony, które ciągną na
łańcuchach chmury z gradem i burzą. Każda wieś, każda większa osada ma dzwonnicę z dzwonem na płanetniki. Trzeba tylko pamiętać, że nie wolno nim zadzwonić
umarłemu. Wtedy dzwon taki straci moc odpędzania burzy.
Na Policznym dzwonią. Dzwonią też na pewno na Czatoży i na Markowej, na
Wilcznej i Mosornym. Może burza przejdzie szybko, bez pożaru, bez nieszczęścia,
bez gradu. (…)”

KOSZARAWA BYSTRA
Dzwonnica wznosi się w pobliżu zabudowań po lewej stronie drogi prowadzącej w górę doliny Bystrej. Wzniesiona została po II wojnie światowej wspólnymi
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Dzwonnica w Koszarawie Bystrej

siłami mieszkańców. Podobnie jak w Czatoży,
jest to właściwie sama konstrukcja słupowa nakryta daszkiem. Natomiast dla ochrony osoby
dzwoniącej przed deszczem, pomiędzy słupami zbudowano niewielką drewnianą budkę z
jednospadowym dachem.
Przez kilkadziesiąt lat dzwonieniem w Bystrej zajmowała się jedna osoba. Dzwonnik był
wyjątkowo sumienny: każdego dnia, bez względu na pogodę, dzwonił na Anioł Pański: o godz
6:00, w południe i o 18:00. Odpędził również
niejedną burzę. Zmarł w zeszłym roku. Dziś
można jeszcze usłyszeć opowieści wdowy po
dzwonniku, który „nie rozstawał się ze swoim
dzwonkiem” i w ten sposób „zasłużył sobie na
dobrą śmierć”.
Dziś dzwonek nie wzywa na modlitwę, gdyż
mocno nadwerężone belki wymagają wymia-

ny.
Obok budowli znajduje się niewielka kapliczka szafkowa z figurk ą Matki Boskiej.
Już na drugim brzegu Skawy, a więc poza zasięgiem tego opracowania, znajduje
się dzwonnica drewniana w Baczynie. Dzwonnica jest konstrukcji słupowej, z czterospadowym dachem, z dzwonem przeciwburzowym. Obiekt pochodzi z 1887 roku.
Zbudowano ją na planie kwadratu. Wysoki, czterospadowy dach posiada latarnię o
stożkowym nakryciu.

Dzwonnica drewniana znajduje się również w Sidzinie na terenie niewielkiego skansenu, stanowiącego oddział Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. Nie zostanie szerzej omówiona, bo dzwonnice orawskie
wymagałyby chyba odrębnej pracy.
Warto jednak wspomnieć, że tego typu obiekty są na Orawie dość liczne i
występują m.in. w Jabłonce, Lipnicy Wielkiej i Małej, Danielkach, Harkabuzie, Zubrzycy Dolnej.
Oto, jak Jerzy Młodziejewski w gawędzie „Orawą, Spiszem, Podhalem” opisuje
swoje doświadczenia związane z orawskimi dzwonnicami:
„Szedłem pewnego dnia po płaskim grzbiecie między Lipnicą Wielką i Małą. Od
Babiej Góry kłębiły się ołowiane, gęste chmury. Wiatr dął silnie stamtąd i szła gwałtowna burza, zwłaszcza że od rana panował doskwierający upał… Wtem w dole z
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obu wsi odezwały się wysokie dźwięki sygnaturek. Odganiały grożące pożarami pioruny. Przystanąłem słuchając »rozkazów« dawanych kategorycznie z niewysokich,
drewnianych dzwonniczek ku potężnym a złowrogim żaglom burzy. Coś się przecież
w nich załamało, nie minęło kilkanaście minut, a nad Babią zajaśniało niebo. Dzwonnice nadal grały, lecz już nie tak strachliwie. Złowrogie płachty ołowianych chmur
powędrowały bokami ku Tatrom nad chyżniańskie puścizny, gdzie nikt nie mieszka,
nikt się piorunów nie boi… Niechże się śmieją meteorolodzy i akustycy, uwierzyłem
sile orawskiego dzwonka. »Fulmina frango!« /pioruny rozłamuję/ – woła chełpliwie
o sobie z niskiej drewnianej wieżyczki.”

Również na Podhalu nie brak drewnianych dzwonnic. Możemy je oglądać
m.in. w Cichem, Witowie, Dzianiszu, Wierchcichem, Szlembarku, Mi ędzyczerwiennem. Szereg z nich jest w posiadaniu osób prywatnych. Natomiast na Spiszu
takich budowli właściwie nie spotykamy.
Warto też wspomnieć o obiekcie łudząco podobnym do dzwonnicy burzowej. Budowla taka
znajduje się w Pewli Ślemieńskiej, w pobliżu
współczesnego kościoła lecz po przeciwnej
stronie drogi. Stoi na miejscu drewnianej kaplicy, zbudowanej w latach sześćdziesiątych.
Przy tejże kaplicy wybudowano w późniejszych
latach drewnianą dzwonnicę. Znajdowała się
poniżej obecnego miejsca, w stronę potoku.
Była to więc dzwonnica wolnostojąca, ale mająca charakter ściśle sakralny. W roku 1979
otrzymano pozwolenie na budowę nowego kościoła Drewnianą kaplicę rozebrano, a na jej
miejscu postawiono dzwonnicę, a właściwie jej
rekonstrukcję. Wewnątrz znajduje się ołtarz z
obrazem Matki Boskiej Bolesnej, pochodz ący
z rozebranej budowli. Dzwonu nie ma. Dach
blaszany, zwieńczony krzyżem, szalowanie
pionowe, całość dość zadbana.

Kaplica w Pewli Ślemieńskiej

Natomiast w Ustroniu-Dobce przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, które
znajduje się w budynku dawnej szkoły, stoi również drewniana dzwonnica. Nie
jest to jednak klasyczny obiekt tego typu. Szkołę zbudowano w roku 1903. Na
dachu znajdowała się konstrukcja ze dzwonem. Odzywał się on na rozpoczęcie i
zakończenie zajęć szkolnych, a także w czasie większych uroczystości jak Boże
Narodzenie, Wniebowstąpienie. Gdy budynek podniesiono do wysokości pierw-
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szego piętra, konstrukcję przeniesiono na obecne miejsce. W czasie I wojny światowej Austriacy zabrali dzwon. Dziś dzwoni się jedynie, gdy umiera któryś z
mieszkańców Dobki. Mamy tu więc do czynienia z całkiem odrębną tradycją.
Należy tutaj podkreślić, że zdecydowana większość mieszkańców tej części Ustronia to luteranie i jedynie trzy rodziny s ą wyznania katolickiego Stąd może wynikać wspomniana odmienność tradycji. Zresztą na terenie Śląska Cieszyńskiego
nie spotykamy dzwonnic „burzowych”.
Na Goryczkowcu w Gorzeniu Dolnym koło Wadowic, w miejscu dawnej drewnianej dzwonnicy, wznosi się nowsza murowana, obszerna kaplica z dzwonem
loretańskim. Dlatego też Goryczkowiec (375 m n.p.m.) zwany jest również Dzwonkiem.
W Przyborowie koło przystanku PKS Przyborów Moczarki na Roli Niewdanowej stoi stara murowana kapliczka domkowa z wieżyczką, w której wisi dzwonek loretański. Przy niej w styczniu 1945 roku wycofujący się Niemcy pochowali
kilku swoich żołnierzy, później ekshumowanych.

TYCH DZWONNIC JU¯ NIE ZOBACZYMY
¯YWIEC-KOCURÓW
Kocurów jest obecnie dzielnicą Żywca, położoną na wyniosłym wzgórzu. Znajduje się tam murowana kaplica p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, zbudowana w 1933 roku. Przed jej powstaniem stała tu drewniana dzwonnica, w której
dzwoniono na Anioł Pański i w czasie burzy. Mieszkańcy zbierali się w dzwonnicy lub obok niej na nabożeństwa majowe i różańcowe.
KURÓW
Mapa „Beskid Makowski” wydawana przez PPWK podaje do dziś, że w Kurowie, położonym u podnóży Wajdów Gronia w Paśmie Pewelsko-Ślemieńskim,
znajduje się dzwonnica drewniana. W rzeczywistości obiektu nie ma już od wielu
lat. Dzwonnicę rozebrano, a w miejscu, gdzie stała, do dziś zwanym zresztą „Pod
dzwonkiem”, wznosi się nowy kościół p.w. św. Józefa Robotnika.
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ZAWOJA PRZYS£OP
Aleksy Siemionow w „Ziemi Wadowickiej” wspomina o dzwonnicy drewnianej w tym przysiółku Zawoi. Było to właściwie rusztowanie z dzwonkiem. Jednak i ta budowla już nie istnieje (znajdowała się w pobliżu szkoły), rozebrana
została prawdopodobnie wraz z rozbudową kościoła i klasztoru karmelitów pobliskim Zakamieniu. Tam też podobno przeniesiono dzwony.
ZAWOJA PODPOLICE (ROLA SKUTOWA)
Ta charakterystyczna dzwonnica stała na zboczu i stanowiła rodzaj rusztowania o wysokości 8 m i na 2 m zakopanego w ziemi. Wzmocniona była podporami,
przymocowanymi do dachu pobliskiego domu. Zbudowana w 1928 roku posiadała dzwonek, na którego kupno gospodarz sprzedał aż trzy krowy. Dzwoniono w
niej na Anioł Pański, gdy ksiądz szedł do chorego, na pożar, a latem „na burzę” i
po burzy, gdy nie było wiatru. Dzwonienie „na burzę” przynosiło skutki tylko
przed opadami atmosferycznymi. Należało uważać, gdyby bowiem podczas dzwonienia urwała się lina, burza gradowa mogła spowodować duże straty.
Kaplice z dzwonkiem istniały również w Zawoi Mosornym i Zawoi Wilcznej.
Rusztowanie z dzwonkiem znajdowało się też w Zawoi Gołyni.
KOCIERZ SZO£DRÓWKA
Znajdowała się tam dzwonnica drewniana. Jednak obecnie zamilkła. Dzwony
przeniesiono na Mieszczaki, gdzie powstał współczesny niewielki kościół.

O P£ANETNIKACH
Oto garść informacji na temat wspominanych wyżej magicznych demonów
burzy:
Aleksy Siemionow cytując S. Goneta tak pisze o płanetnikach:
„Płanetnik – jest najbardziej rozpowszechnioną nazwą demona burzy. Nazywa się go też czasem chmurnikiem lub rzadziej chmurarzem. Najczęściej
mówi się o nim jako o demonie nie posiadającym konkretnej postaci, choć
w niektórych relacjach (…) opisywany jest jako wysoki, chudy m ężczyzna o
śniadej twarzy, czarnych oczach, rozmierzwionych włosach i zaroście, ma-
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jącym na sobie stare, mokre ubranie. Nie wyjaśnia się jak powstaje płanetnik, ograniczając wszelkie relacje o jego pochodzeniu do stwierdzenia, że
jest to zły duch. Płanetnicy kierują chmurami burzowymi, ciągnąc je na
łańcuchach, albo dmuchając na nie. Niekiedy, w czasie wielkiej burzy p łanetnik spada na ziemię, stracony wiatrem i piorunami. Wtedy właśnie można go zobaczyć. Aby wznieść się z powrotem w górę, musi czekać do następnej
ulewy. Wtedy zabierze go chmura. Idzie więc na wzniesienie i czeka na deszcz.
Istnieje powszechne przekonanie, że demon ten boi się głosu dzwonów. Stąd,
gdy nadciąga burza, dzwoni się, aby odpędzić gradowe i burzowe chmury.
Według powszechnego mniemania dzwon, którym dzwoniono umarłemu, traci
moc odpędzania płanetników. Dlaczego, nikt nie potrafił wyjaśnić.”
Tadeusz Seweryn w książce „Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce” pisze:
„W Oczkowie przy drodze wiodącej z Żywca do Suchej znajduje się murowana kapliczka z dzwonkiem przeciwgromowym, który jednak stracił moc
rozpędzania chmur, odkąd zadzwoniono na nim podczas pogrzebu topielca.
Zdarzyło się bowiem, że koło tej kaplicy, wieziono na cmentarz zwłoki chłopa, który utopił się koło młyna, i wtedy młody chłopak, nie wiedząc co czyni, zadzwonił. Chciał uhonorować nieszczęśliwego chłopa wiezionego na
wieczny spoczynek, a uczcił utopców, którzy z płanetnikami żyją ręka w
rękę. Nie może więc dzwon zwalczać tych, którym hołd oddaje.”
Z płanetnikami związane są liczne legendy. Oto jedna z nich:
JAK SOBANEK P£ANETNIKA GOŒCI£
Mieszkał ongiś w Zakopanem gazda, zwali go Sobanek. Lubili go wszyscy, bo
majster był zdatny do każdej roboty i muzykant nie byle jaki. A chatę miał opodal
młyna, tuż nad potokiem. Wyszedł więc któregoś dnia ten Sobanek na przyzbę,
na Gładkie spogląda i widzi, że chmura ogromniasta, czarna zawisła od tej strony na niebie i gradem zaczyna sypać wielkim jak gołębie jaja. A wśród tego gradu
chłopaczysko jakieś nieznajome przed chatą stoi. Nie wiadomo, skąd się wziął. Z
gołą głową, bosy, w portkach tylko i w serdaku. Trzęsie się z zimna i zębami
szczęka. Ulitował się nad nim Sobanek.
— Pójdźże, nieboraku — powiada — ogrzejesz się w chacie.
Przy kominie go sadza, drew dorzuca, żeby cieplej było. Ale chociaż ogień na
kominie coraz większy i w izbie coraz cieplej, chłopaczysko zamiast schnąć, coraz bardziej zmoczony siedzi. Strugi wody przez ca łą izbę płyną. Pomiarkował
coś Sobanek, cap! Chłopaka za kark i za próg go wypchnął. Chłopak zatoczył się
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i do potoku, co przy chacie szemrał, wpadł aż po pas. A ledwie wpadł, to roześmiał się, aż mu białe zęby błysnęły, i gada:
— Wiecie, Sobanku? Strasznie mnie teraz dobrze, tyle żebym co podjadł.
— To siedź, kiedy ci dobrze — mówi Sobanek. Do chaty skoczył, wyniósł
placka owsianego kawał i bryndzy baryłkę.
Zjadł to wszystko do ostatniego okruszka onże dziwny chłopak i pyta:
— A dałbyś jeszcze? Ja ci się za to odwdzięczę.
Dał mu więc Sobanek jeszcze i bryndzy, i mleka słodkiego garnuszek. I odtąd
go żywił, a
ten cudak tylko w potoku siedzia ł, śmiał się na całe gardło z byle czego i
pogodę przepowiadał. Jak powiedział, że będzie deszcz albo mgła, albo że krupy
gradowe się posypią, to nigdy nie skłamał. I Sobanek już wiedział, że to jest
płanetnik – to znaczy taki, co deszczem, śniegiem i chmurami rządzi. Czasem to
Sobanek chwalił sobie tego dziwnego gościa, ale czasem to już i cierpliwość stracił, bo chłopaczysko i różne figle płatał – a to koło młyńskie zatrzymał, a to
dziewuchy wodą oblał.
Aż kiedyś w nocy obudził się Sobanek i widzi, że drzwi się do chaty otwierają
i płanetnik wchodzi. Skrada się po cichu i skórę świńską, co na ławie leżała,
zabiera. Nic Sobanek na to nie powiedział, tylko wychodzi za nim popatrzeć, co
z tego będzie. A płanetnik siadł na skale, nogi sobie skórą ową owinął i bretnalem, co go z podcienia wyciągnął, kierpce sobie szyje.
I tak gada:
— Świeć, miesiączku, świeć, abym sobie piękne kierpce wyszykował.
— Ejże — odezwie się naraz Sobanek — a kto ci dał skórę na te kierpce?
— Nie gniewajcie się gazdo. Potrzebne mi są, bo w drogę się wybieram. Już
mnie moi wołają. A za waszą gościnę postaram się wam odwdzięczyć.
Nazajutrz zaczął padać śnieg. A płanetnik posmutniał, jeść nie chciał, tylko
coraz ku Orawicy spoglądał.
Potem zaś na Walcocki Wierch zaczął iść. A Sobanek za nim. Kiedy zaś już na
samym szczycie byli, to płanetnik zaczął w kółko chodzić coraz to prędzej i prędzej, aż wreszcie mgła gęsta zasnuła góry i zabrała go.
Niedługo jednak było tej mgły. Rozeszła się, słońce znów się pokazało i przez
dwa tygodnie całymi dniami świeciło ludziom na pociechę. Aż wreszcie któregoś
dnia, w samo południe, gdzieś nad Szaflarami zaczęło grzmieć. Wiatr zaczął dąć
i czarna chmura nadeszła od Poronina. A grzmiało, a huczało, aż strach! Sobanek na skałę wyszedł, głowę zadarł i dalej wołać do płanetnika:
— Zabieraj się z tą chmurą z powrotem! Idź, skądeś przyszedł, pomnij na
gościnę moją!
— Kiedy nie mogę, bo mnie wiatr pędzi! — odezwał się z góry płanetnik.
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— A coś obiecał? Nad hale zawróć, kiedy inaczej nie możesz. Tylko ludziom
szkody nie rób!
Zakotłowała się chmura, nad Giewontem się okręciła i zawróciła – hen na
hale. Ulewa wtedy była, jakiej najstarsi ludzie nie pamiętali. Oberwał się wtedy
Skupniów Upłaz i aż Pięć Stawów Polskich powstało – ale Zakopane ocalało. A
to wszystko dlatego, że płanetnik Sobankowi za gościnę chciał się odwdzięczyć.
Maria Krueger
A oto przykład z naszego terenu:
„(…) dolecioł od Ciynciny zwon, (…) zazwonili na Janioł Pajski. Może to ta
zwonili, ze seł noremny desc, bo downi w kozdej wsi była zwonica ji jak jako
sontyra (burza) sła, to w kościele ji w tyk zwonicak zwonili, żeby łodgoniało
łode wsi kore boskom. Ludziska wtedy zacynali mowić pociyrz, to jik ta Pon
Bog, wola kiedy, powysłuchowoł.”
„Noj som tez duchy wietrzne, co zyjom w powietrzu we chmurak, cy ka we
mgłak, co lezom po groniak – jak ty płanetniki, chromy, lytowce ji moze ta
jki jinkse, co jik już nie bocem, bo to się już dzisiok nie jiści.”
„Ło duchak, wandrusak, dziekciorzak i cornyk ksiązkak” (fragm.) –
„Godki z Grojca”
Zofia Kossak w swojej książce pt. „Rok Polski” tak pisze o płanetnikach:
„Pogoda, czy to w marcu, czy w każdym innym miesiącu, zależy od płanetników, zwanych także chmurnikami. Jest ich sześciu prostych a siódmy kulawy. Wszyscy bracia rodzeni. Ciągną chmury na linach i spuszczają deszcze.
Kiedy wypróżnią obłoki, lecą nad jeziora, a ich toboły wtedy maluśkie, bieluśkie, wysokie. Dopieroż kiedy zawracają, to bure chmurzyska brzuchami
zawadzają o drzewo.”
„Od płanetnika należy odróżnić płanetę. Każde niezwyczajne zjawisko atmosferyczne przypisywane jest płanecie Płanety chodzą też po ludziach.
Tam gdzie inteligent określi, że jest załamany nerwowo – wieś powie: »Naszła na niego płaneta«.”
Przytacza też legendę pochodzącą z Lubelszczyzny, co potwierdza, że w istnienie płanetników wierzono nie tylko na trenach górskich:
„Szedł drogą płanetnik, całkiem jak zwyczajny człowiek, za nim o parę kroków szedł gospodarz, wielki mądrala. Pogoda była chmurna, deszcz ustawał, to znów padał, aż raptem słonko błysnęło. Patrzy gospodarz, miarkuje
i prosto do onego: — Wyśta płanetnik — pyta. Tamten się zlęknął. — Skąd
wieta, że to ja? — Bo u waju nie ma cienia. Rozejrza ł się odmieniec. —
Prawda — mówi — Zabaczyłem powiedzieć bratu, żeby za mnie chmury
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zaciągnął. — To póki nie wrócita, deszczu nie będzie? — pyta gospodarz, a
właśnie chciał siać. — Ano, nie będzie. Mędrek był ten gospodarz i gada:
— Zaślibyśta do mnie, do chałupy, dam wama miodu… — Płanetniki strasznie na miód łase. — Boję się — mówi chmurnik — bo mnie jeszcze co przyskrzyni… — Nie bójta się, wiem, że u was ciało mgielne, nikt was nie trąci.
— Ano, to chodźwa. — I poszli. Gospodarz do świetlicy gościa zawiódł,
miodu na miseczce postawił, łyżkę dał i niby częstuje, a sam bokiem, ku
drzwiom. Wyskoczył z izby, obartlik założył. Zamknął płanetnika! Tamten w
krzyk: — Puśćta mnie, puśćta! — A gospodarz: — Siedź se, odmieńcze.
Puszczę cię, ino zasieję. — Płachtę rozkłada, a tu jak nie porwie się wicher!
Zakręciło, zaszumiało, pociemniało. Jęło dąć, porwało strzechę, jakbyś
garści rzucał. Belki trzeszczą, krokwie w górę lecą, sądny dzień. Spośród
belek wyleciał płanetnik, uniósł się w górę i jeszcze z chmur pięścią wygrażał gospodarzowi. Potem, nie daj Boże, rok w rok grad mu wszystko wytłukł,
ozimina zawsze wyprzała. Chodził gospodarz skarżyć się księdzu. Opowiada: tak było i tak. Ksiądz na to: — Trzeba go było prosić, żeby nie dolewał,
zamiast oszukiwać. — Gospodarz: — Nieboskiego oszukać nie grzech. —
Ksiądz się rozgniewał bardzo: — Co jest nieboskiego? Wszystko Pan Bóg
stworzył! Wszystko jest Boskie! Ten gospodarz tak się trapił, że umarł. Jeszcze w czasie pogrzebu płanetnik mu zapiekał i gradem bił po trumnie, jakby
kto kamienie ciskał. Źle zadzierać z płanetnikiem…”.
Na koniec jeszcze autentyczna historia, jaka wydarzyła się 24 czerwca 1774
roku w Lanckoronie. Ksiądz proboszcz Jankiewicz nie zezwolił mieszkańcom
miasteczka dzwonić w swoim kościele na odpędzenie płanetników. (Wierzono
bowiem również, że i normalne dzwony kościelne mają tę moc). Słono za to
zapłacił, gdyż… został przez nich pobity! W wyniku tej sprawy wywiązał się
nawet proces; komisja konsystorska trzy dni urzędowała w Lanckoronie i ..uznała winnym księdza. Skazany został na miesiąc rekolekcji w Lipowcu i przeniesienie do innej parafii. Biskup wyrok zatwierdził, ale gubernator Galicji Pergon
wyraził sprzeciw i sprawę skierował do rozstrzygnięcia cesarzowej Marii Teresie.
Utrzymała ona jednak wyrok konsystorza w mocy.
W przestrzeń powietrzną biją dzwony,
Niech będzie ziemia pozdrowiona,
Niech będzie błękit pozdrowiony,
W przestrzeń powietrzną biją dzwony,
A każdy spiżu brzęk rzucony
Jest jako smuga krwi czerwona.
(…) Kazimierz Przerwa-Tetmajer
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DREWNIANE
KOŒCIO£Y
PODHALAÑSKIE
W DOLINIE DUNAJCA
„Bogactwo, wewnętrzną spoistość, a zarazem specyficzną odrębność
krajobrazu kulturowego Podhala dostrzeżono dawno i region ten stał się
tematem różnorodnych badań i studiów”.
(M. Kornecki)
Powyższy cytat jest jednak niestety nie do końca prawdziwy. W powszechnej
opinii region „Podhala” jest zawężany do Zakopanego, a jego „odrębność kulturalna” do pozostałości XIX-wiecznej góralszczyzny. Kto wie, że już w XIII w.
rejon ten był dość gęsto zaludniony. I że oprócz góralskiej chaty, dzielącej się na
białą i czarną izbę, można tu znaleźć średniowieczne zabytki, jedne z piękniejszych w Europie. I gdyby nie wada najpowszechniej stosowanego tu budulca,
drewna, jaką jest jego nietrwałość, byłoby tu o wiele więcej ciekawych i cennych
obiektów. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na ten temat pracy. Ciekawy, lecz
zarazem trudny. Trudny, bo często jest niemożliwym zrekonstruowanie danego
obiektu, właśnie z powodu nietrwałości drewna. Częste powodzie, pożary, przebudowy spowodowały czasem zupełną zmianę budynku, który najczęściej nie ma
nic wspólnego z pierwotnym, poza tym, że jest w tym samym miejscu. Postaramy
się przedstawić najciekawsze średniowieczne zabytki architektury drewnianej
Podhala.
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Dlaczego drewnianej?
Bo drewniane obiekty łatwo i szybko niszczeją, mają swój specyficzny klimat
a poza tym są charakterystyczne dla tego regionu.
A dlaczego Podhale?
Bo chyba jest to jeden z piękniejszych zakątków naszego kraju…

O INTERESUJ¥CEJ NAS ZIEMI
Podhale – kraina historyczno-etnograficzna, le żąca w dorzeczu Dunajca. Rozciąga się na północ od Tatr . Na zachodzie graniczy z Orawą, od Spisza oddziela
je rzeka Białka. Na północy ogranicza je pasmo Gorców. Tak najogólniej można
zdefiniować granice Podhala.
Interesujący nas obszar we wczesnym średniowieczu pokrywała odwieczna
puszcza karpacka, z początku bezludna. Był to teren pogranicza polsko-węgierskiego, bez wyraźnie wytyczonej granicy, o której skonkretyzowaniu możemy
mówić dopiero znacznie później. Na ten obszar ziemi „niczyjej” osadnictwo polskie wkraczało od północy, a ściślej od północnego wschodu, z kierunku odwrotnego do biegu Dunajca. Był to tzw. prąd osadniczy krakowsko-sandomierski.
Natomiast osadnictwo węgierskie postępowało od południa z głębi Spiszu znad
Hornadu, z czasem opanowując także terytoria należące niegdyś do ziemi sądeckiej, a w tym m.in. takie osady polskie, jak Gniazda, Podoliniec i Stara Lubowla.
Kolejna fala osadnictwa – około roku 1300 – sięgnęła po Dunajec i Białkę (najdalej wysunięte punkty osiedleńcze to Frydman i Nowa Biała), ustalając odtąd na
długie stulecia zasięg węgierskiego władania i północną granicę Spiszu.
Terytorium Podhala stanowiło pierwotnie królewszczyznę. Z końcem XII w.
lub na początku następnego stulecia Kotlina Nowotarska znalazła się we władaniu rodu Gryfitów. Ich przedstawiciel – wojewoda krakowski Teodor – nadał znaczne obszary nad Dunajcem cystersom z konwentu jędrzejowskiego, dla których
ufundował w roku 1234 klasztor w Ludźmierzu. Z perspektywy czasu można
powiedzieć, ze owa fundacja nie była udana i zakonnicy po krótkim czasie, nie
związawszy się trwale z tym miejscem, już w roku 1245 przenieśli się do Szczyrzyca. Mimo to fundacja lud źmierska miała dla osadnictwa na Podhalu duże znaczenie: cystersi zdążyli założyć, a co najmniej przyczynili się do rozwoju wielu
osad i wsi, jak też do zorganizowania i uposażenia kilku parafii. Z ich inicjatywą
łączyć można początki Dębna i pobliskiego Ostrowska, gdzie posiadali „campos
et prata” (pola i łąki).
Również sami Gryfici podejmowali w tym samym czasie akcję osadniczą, dysponując przywilejem na osadzanie kolonistów wydanym przez ksi ęcia Henryka
Brodatego. Lecz te początki osadnictwa nie były zapewne zbyt trwałe i właściwe
lokacje wsi naddunajeckich nastąpiły dopiero w XIV w. Natomiast posiadłości
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cysterskie zostały niebawem włączone do dóbr koronnych na zasadzie „rewindykacji”.

BUDOWA DREWNIANEGO KOŒCIO£A
PODHALAÑSKIEGO
Nie wiemy, jak wyglądał kościół drewniany na ziemiach polskich przed połową XV w., gdyż żaden nie zachował się do naszych czasów, możemy tylko snuć
przypuszczenia. Wiemy natomiast, że najprawdopodobniej posiadał konstrukcję
wieńcową (zrębową). Dlaczego? Po pierwsze – zdecydowanie dominuje ona na
obszarach Małopolski, a wyniki badań archeologicznych potwierdzają jej rodzimość. Po drugie, nie ulega też wątpliwości, że – przynajmniej w środowiskach
wiejskich – na całym polskim obszarze etnicznym konstrukcja wieńcowa nieprzerwanie przeważała, nawet w okresach kolejnych faz przenikania na nasze
tereny budownictwa szkieletowego, wypraktykowanego w zawodowych środowiskach budowniczych na Zachodzie.
Przyjmuje się, że kościół wiejski wykształcił się z jednoprzestrzennej niewielkiej budowli czworobocznej, która w myśl potrzeb liturgicznych rozwinęła się w budynek dwuczłonowy, złożony z kwadratowej nawy i również
kwadratowej, węższej części kapłańskiej. Wielkość nawy i części kapłańskiej była uzależniona od długości bierwion, które nie przekraczały kilku
metrów. Drewniane kościoły średniowieczne nie posiadały wieży, a początkowo także żadnych przybudówek. Najwcześniej pojawiła się zakrystia dobudowywana do prezbiterium po stronie północnej. Kościoły zawsze były
orientowane – czyli kierowane ścianą prezbiterium w kierunku wschodnim,
co powodowało, że obiekty te miały osobne prawa usytuowania względem
innych, nawet regularnych układów osiedleńczych.
Koncepcja rozwiązania przestrzennego była ściśle funkcjonalna: wnętrze nakrywał strop płaski, a oświetlały je niewielkie okienka umieszczone jedynie od
południa, gdyż z tej strony można było uzyskać najwięcej światła. Istnieją poglądy doszukujące się także ideowych podstaw tej praktyki, wynikającej ze średniowiecznego mistycyzmu „rezerwującego” północną stronę dla złych mocy, od
których chciano się odgrodzić. Oba człony główne budynku były nakryte prawdopodobnie oddzielnymi dwuspadowymi dachami, a na zróżnicowanie ich wysokości wpływały różnice szerokości brył oraz kąt nachylenia połaci wynoszący około
45°, stosownie do warunków klimatycznych oraz technicznych właściwości budulca i materiałów pokrycia. Kościół taki posiadał bryłę o harmonijnych propor-
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cjach, ale nie wykazywał właściwie cech stylowych w potocznym tego słowa znaczeniu. Dopiero w późniejszym okresie pojawiły się elementy posiadające ww
cechy.
W ciągu XV w. na obszarze południowej Małopolski wykształcone zostały
pewne konsekwentne zespoły rozwiązań technicznych o wysokim poziomie opracowania ciesiołki. Można spróbować scharakteryzować typowy drewniany kościół, jaki w dziesiątkach egzemplarzy pojawił się u schyłku średniowiecza na
rozległych ziemiach podkarpackich.
Prezbiterium, na wzór murowanych kościołów gotyckich, uzyskało trójboczne
zamknięcie. Również gotycki charakter miała wysmukła bryła kościoła oraz licznie występujący detal ciesielski.
Forma wykrojów tęczy, wejść i okien, profilowanie lub fazowanie belek konstrukcyjnych – tam najczęściej pojawiał się ów detal. Wypracowano przy tym
bogaty repertuar form zdobniczych. Poczynając od najstarszego, łuku ostrego,
poprzez łuk ścięty nadwieszony, trójliść, na oślim grzbiecie kończąc. Ośli grzbiet
był zresztą bardzo rozpowszechnioną formą i występował w różnych odmianach
– płytkiej, głębokiej, zdwojonej, a nawet potrojonej.
Rzadziej pojawiał się wykrój kotarowy („falbanowy”) oraz wykrój o formie
obramienia schodkowego wokół łuku ostrego (nawiązujący zresztą dość wyraźnie do form kamieniarskich stosowanych g łównie w środowisku krakowskim)
Wracając jeszcze do zdobnictwa belek konstrukcyjnych – fazowanie (wywodzące się z techniki ciesielskiej) było dość powszechne, natomiast profilowanie
miało wyraźny aspekt zdobniczy. Najczęstszy profil był kombinacją żłobień i
wałków a kończył się tzw. śmigą.
Kościół wznoszono z reguły na kamiennym fundamencie (rzadziej – na terenach uboższych w kamień – na drewnianych „peckach” tj. drewnianych palach
wbijanych w ziemię); na nim dokładnie w poziomie układano podwalinę wykonaną ze szczególnie dobranego, wyborowego budulca (dębu), ociosanego w formie bali o dużym przekroju. Uskok podwaliny, zwykle grubszej od bierwion ścian,
zdobiony był przeważnie obiegającym wokół fazowaniem. Modrzewiowe lub jodłowe (na terenach górskich) bierwiona ścian były dokładnie spasowane i umocnione w pionie kołkami (tyblami), tworząc ściany lite na podobieństwo muru, nie
wymagające dodatkowego uszczelnienia. Te ściany nie były pierwotnie pokrywane żadnym materiałem osłonowym. Jednak pojawiła się ochrona wątku ścian i
jednocześnie ich ocieplenie: najwcześniejsze są gonty, a o wiele później deskowanie, gdy na większą skalę rozwinęła się obróbka tartaczna.
Otwory okienne i drzwiowe powtarzano konsekwentnie w jednolitym rozmieszczeniu, co było również ścisłą regułą. Jak już wspomniano, okna tradycyjnie wycinano wyłącznie w ścianach południowych (najefektywniejsze doświetlenie),
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rzadko pojawiało się mniejsze okno od pozostałych umieszczone we wschodniej
ścianie nad ołtarzem w prezbiterium. Kościół posiadał dwa wejścia: główne – w
zachodniej ścianie nawy, boczne – pośrodku jej ściany południowej. Zakrystia
zawsze dostępna była wyłącznie od wnętrza prezbiterium, nie posiadając wejścia
zewnętrznego, co zapewniało lepszą ochronę cennych sprzętów liturgicznych.
Natomiast drzwi wejściowe wykonywane były solidnie, z reguły z grubych i szerokich desek, umocnione od wnętrza spongami, a od zewnątrz okuciami kowalskimi często w kształcie stylizowanych lilii lub mocnej skośnej kratownicy.
W stosunku do domniemanych pierwotnych rozwiązań nakrycia, nowością był
system zwany obecnie więźbowo-zaskrzynieniowym (charakterystyczny dla małopolskiej odmiany kościołów drewnianych), świadczący o wyraźnym pokrewieństwie bardzo licznych budowli. Jego istotą było wprowadzenie jednolitej konstrukcji
mocno zespalającej oba główne człony budowli – węższe prezbiterium i szerszą
nawę – i nakrycie ich wspólnym i jednolitym dachem, odpornym na wyboczenia
i uderzenia wiatru. W tym celu wprowadzono w nawie tzw. zaskrzynienia (obniżenia skrajnych partii stropu); na ich konstrukcję składały się podciągi założone
na przedłużeniu ścian oraz odcinki obniżonego po bokach stropu. W ten sposób
umożliwiono ustawienie na obu głównych członach kościoła, jednakowych wiązarów dachowych tzw. storczykowych, solidnych i wyciosanych z doborowego
budulca. Krokwie tych wiązarów opierały się na ścianach prezbiterium, a w przedłużeniu tych ścian na zwężonych odcinkach ścian nawy, nadwieszonych na podciągach w zaskrzynieniu. Sylweta dachu kościoła opartego na takiej więźbie była
stroma i posiadała jedną kalenicę; bardzo charakterystyczne było też załamanie
połaci nad zaskrzynieniami, wynikające z ich nakrycia za pomocą dodatkowych
krokiewek zwanych przysuwnicami. Konstrukcja więźby montowana była bez
użycia gwoździ, poszczególne elementy łączono kołkami i usztywniano systemem zastrzałów i mieczy.
Początkowo kościoły nie posiadały wieży – o czym też już zresztą wspomniano. Musiały istnieć oddzielne dzwonnice, lecz nie znamy ich form. Pierwsze
dzwonnice przybudowywane do korpusów kościołów pojawiły się dopiero na przełomie XVI i XVII w. Typowa dzwonnica stanowiła oddzielną strukturę i posiadała odmienną od reszty kościoła konstrukcję słupowo-ramową. Polegała ona na
osadzeniu na podwalinie systemu mocnych słupów stanowiących konstrukcję
nośną, umocnionych mieczami i zastrza łami zabezpieczającymi przed wyboczeniami. Szkielet pokrywano gontami, później deskowaniem (czyli szalowano). O
charakterystycznym kształcie tych dzwonnic decydowały pochyłe ściany i nadwieszone izbice – pięterka dzwonowe oraz ostrosłupowe hełmy. Pochodzenie izbicy
próbuje się wywodzić od architektury obronnej tzn. od drewnianych hurdycji tj.
nadwieszonych poza lico murów chodników z otwieranymi klapami, przez które
można było skutecznie razić napastników będących u podnóża twierdzy. Pochyłe
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ściany o rozpartych głównych słupach nośnych były dostatecznie odporne na drgania powstające przy dzwonieniu, mogące wpływać na rozluźnienie konstrukcji,
jej wyboczenie lub zgoła rozerwanie.
Drewniane kościoły posiadały tzw. soboty – podcienia wsparte na słupach,
obiegające budowlę wokół i poprzez uskokowo opadające ku ziemi gontowe zadaszenia nadające jej wrażenie silnego osadzenia w terenie. Wykształciły się one
z niezbyt wydatnych zadaszeń, mających na celu bezpośrednią ochronę podwaliny od niebezpiecznej penetracji wilgoci. Formą pośrednią są soboty jakie dziś
posiada kościół w Dębnie, obszerne ale niskie i zaszalowane, pełniące także funkcje
doraźnych magazynów. Wysokie podcienia z przeznaczeniem na schronienie dla
ludzi są późniejszej daty (XVII w.). Najwcześniej pojawiły się w kościołach na
ustroniu, związanych często z ruchem pielgrzymkowym. Ciekawostką jest, że
nazwa „soboty” wzięła dopiero od ich wtórnego przeznaczenia, czyli ochrony
pielgrzymów przed nocą, deszczem itp. (przybywający z daleka ludzie na poranną niedzielną mszę spędzali tam sobotnią noc).
Kościoły otoczone były ogrodzeniami cmentarnymi, które powstawały wraz z
samymi obiektami. Teren wokół kościoła był miejscem poświęconym, dlatego
stał się cmentarzem. Poza tym obszarem grzebano osoby wykluczone z miejscowej społeczności lub będące ofiarami zarazy. Dopiero austriackie przepisy sanitarne zabroniły grzebania zmarłych na terenach przykościelnych. Drewniane
ogrodzenia cmentarzy sięgają odległych czasów lecz te obecnie zachowane są
nowsze. Wymagały one częstej wymiany, nawet kamienne mury nie były trwałe
(układano je z brył łamanego kamienia bez spoiwa lub na zaprawie glinianej).
Konieczność ich zabezpieczenia stworzyła potrzebę pokrycia ich korony większymi płatami kamiennymi, bądź częściej zadaszeniem gontowym. Dodatkowym
elementem ozdobnym były bramki – zwykle ujęte kamiennymi filarami lub w
formie drewnianych czworobocznych budyneczków, nakrytych kształtnymi daszkami. Nie należy tez zapominać o charakterze obronnym kościółków – były to
tereny pogranicza polsko-węgierskiego.
Ostatnim wreszcie, krajobrazowym akcentem jest krąg starych drzew otaczających świątynię. Stanowiły one osłonę budowli od wiatru, a także od uderzeń
pioruna. Najczęściej były to jesiony i dęby, a także drzewa iglaste.
Gotycki charakter budowli trwał poprzez kolejne epoki, które zapisały się tu
prawie wyłącznie w wystroju wnętrz. Jednak zadziwia fakt przetrwania w ich
wnętrzach stosunkowo wielu zabytków średniowiecznych.
Podstawowym elementem wyposażenia był ołtarz – stół ofiarny i łączące się z
nim przeważnie drewniane tabernakulum. W parafialnych kościołach dochodziła jeszcze kamienna chrzcielnica. Ołtarz wznoszony był z reguły w postaci murowanej z kamienia mensy, w płycie wierzchniej przy konsekracji umieszczony był
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relikwiarz. Retabulum stanowi ło w zasadzie wtórne uzupełnienie. Jeszcze u schyłku XIV w. pojawiły się ołtarze szafkowe. W ciągu XV w. schemat typowego ołtarza w wiejskim kościele Podkarpacia skrystalizował się w postaci niewielkiego
tryptyku. Zawierał on przedstawienia bądź wyłącznie malarskie, bądź kombinowane, malarsko-rzeźbiarskie; wtedy ważniejsze postaci były rzeźbione i umieszczone w środku. W tym wypadku przeważała rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem
umieszczana w otoczeniu pomniejszych figurek „czterech świętych dziewic”.
Występowały także zestawy trzech postaci, tworząc grupę tzw. Świętej Rozmowy.
Na kwaterach skrzydeł umieszczano wyobrażenia świętych, bądź cykle obrazujące sceny z życia patronów, a także sceny maryjne i chrystologiczne.
NMP poświęcano zazwyczaj jeden z ołtarzy, a na belce tęczowej znajdował się
rzeźbiarski wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego w otoczeniu Matki Boskiej i
św. Jana Ewangelisty (rzeźbionych lub malowanych na desce).
Ściany kościołów były bogato zdobione. Były to malowidła ścienne ze scenami
biblijnymi i prawdami wiary oraz malowid ła ścienne ściśle dekoracyjne, wykonane przy pomocy szablonów malarskich (nazywanych patronami – st ąd malarstwo patronowe), skórzanych lub pergaminowych. Ich motywy były różnorodne:
stylizowane roślinne, geometryczne i architektoniczne, w dziesiątkach odmian,
niekiedy figuralne i heraldyczne. Malowid ła wykonywano farbami klejowymi,
niejednokrotnie nakładając na siebie kilka szablonów dla uzyskania właściwego
efektu.
Chociaż izolacja podhalańskiej enklawy pozostawiła we wnętrzu kościołów
tak widoczne i dziś szczególnie cenne elementy średniowiecznych wystrojów nie
oparły się one przecież przemianom kolejnych epok. Prądy renesansu prawie się
tu nie zaznaczyły; możemy dostrzec jedynie ich ślady w późnych dziełach cechowego malarstwa tablicowego, w których w XVI w. dominowały wciąż gotyckie
środki wyrazu. W początku XVII w. pojawiły się płaskie formy manierystyczne o
ornamentyce tzw. okuciowej, po połowie wieku zapanował ornament chrząstkowo-małżowinowy, od schyłku stulecia akant, najpierw suchy, w XVIII w. już bujny z „cęgami”, aż po grzebykowe rocaille u schyłku tego stulecia. Nie przekreśla
to jednak wrażenia pozostałości gotyku, w tych wnętrzach najlepiej harmonizującego z architekturą.

MIEJSCOWOŒCI I ICH KOŒCIO£Y
Wsie, których powstanie interesuje nas z uwagi na zachowane w nich średniowieczne kościoły drewniane – z wyjątkiem niezbyt zresztą odległego od pozostałych Grywałdu – stanowią dość zwartą enklawę osadniczą. Początki niektórych,
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jak już wspominano, sięgały XIII w., ale ich status formalny, oparty na prawie
niemieckim, skrystalizował się ostatecznie dopiero w XIV w.

DÊBNO
Wieś Dębno po raz pierwszy występuje w dokumencie z 1254 r., potwierdzającym nadanie z 1234 r. Bracia Klemans i Marek, synowie Marka, wojewody krakowskiego, w obecności księcia Bolesława Wstydliwego, zatwierdzają w nim
wszelkie nadania uczynione przez ich stryja Teodora Cedrona dla klasztoru cystersów w Szczyrzycu. Lokacja wsi nastąpiła w 1335 r. Bracia – Leszko (lub Jeszko) Leszicki: Piotr, Marcin i Jerzy, synowie Zbigniewa ze Szczyrzyca nadaj ą w
tym roku swoja dziedziczną posiadłość „Dambnam” Urbanowi z Grywałdu, wraz
z przyległym lasem. Wieś lokowano na prawie niemieckim. Dokument ten odnowił w 1457 roku dziedzic Dębna, Mikołaj Bełzowski, a zatwierdził go Zygmunt
August w 1551 r. Na rzecz dziedzicznego sołtysa Wojciecha. Przez cały czas wieś
stanowiła część samodzielnych dóbr szlacheckich, przechodzących okresowo w
ręce starostów czorsztyńskich. W 1824 roku Dębno nabył (razem z dobrami zakopiańskimi i białczasńskimi) Emanuel Homolacz. U schyłku XIX w. Wieś należała do rodziny Eichbornów.
Parafia istniała w Dębnie już w XIV wieku. Kościół w Dębnie istniał już przed
1335 r. Obecny został wzniesiony pod koniec XV stulecia. Około 1500 r. wnętrze
kościoła ozdobiono polichromią, w 1601 lub 1607 dobudowano wieżę. Całość
bryły, jak również wnętrza, pozostaje prawie bez zmian od momentu powstania
świątyni. Była ona wielokrotnie remontowana, m.in. w latach 1935-6 odnowiono
polichromię.

NOWY TARG
Osada w miejscu obecnego Nowego Targu pierwszy raz jest wzmiankowana w
1233 r. Nosiła wtedy nazwę Stare Cło i powstała przy trakcie handlowym ciągnącym się nad doliną Dunajca, w pobliżu wsi Długopole. Zniszczył ją prawie doszczętnie drugi lub trzeci najazd Tatarów w drugiej połowie XIII w. Obecny Nowy
Targ został założony w początkach XIV stulecia przez kolonistów niemieckich i
nosił nazwę Nowe Miasto. W 1346 r. osada otrzymała akt lokacyjny i prawa miejskie, równocześnie włączono do niej Stare Cło. Na przełomie XV i XVI wieku do
Nowego Targu przeniesiono z Szaflar siedzibę starostwa. W XVI stuleciu miasto
rozwijało się jako komora celna i ośrodek handlowy.
Parafia w Nowym Targu została erygowana w 1327 r. Kościół św. Katarzyny
Aleksandryjskiej po raz pierwszy wspomniany jest w tym samym roku. Obecna
bryła pochodzi z około 1346 r. W 1601 r. świątynia częściowo spłonęła. Odbudowano ją w 1606; zastąpiono wtedy drewnianą nawę murowaną. Kościół murowa-
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ny, orientowany. W Nowym Targu na lewym brzegu Czarnego Dunajca znajduje
się również kościół cmentarny św. Anny. Napis na tęczy informuje nas, że pierwotna świątynia istniała na tym miejscu już w 1219 r. – ale jest to podawane w
wątpliwość (patrz kościół w Nowym Targu). Data powstania obecnej jest nieznana. W 1772 r. kościół został gruntownie przerobiony. Kościół drewniany, orientowany, konstrukcji zrębowej, z wieżą na słup.

£OPUSZNA
Wieś Łopuszna po raz pierwszy wspomniana jest w dokumencie z 1406 r., w
którym figuruje jako osiedle Lopussno. Była to wieś rycerska, często zmieniająca
właścicieli.
Parafię w Łopusznej erygowano po 1350 r. Kościół pochodzi z początku XVI w.
Kościół drewniany, orientowany, z wieżą na słup.

HARKLOWA
Pierwszy raz wspomniana w dokumencie z 1335 r. dotyczącym lokacji Dębna
Podhalańskiego. Figuruje tu jako Harthlem. Początkowo była to wieś rycerska, a
następnie weszła w skład starostwa czorsztyńskiego. W 1519 r. Harklową sprzedała jej właścicielka – Zofia Lipska – Andrzejowi Rogowskiemu z Rogów. Ostatni dziedzic z tej rodziny zapisał wieś wraz z całymi dobrami swemu siostrzeńcowi
Wincentemu z Wielogłów Wielogłowskiemu, a ten podarował je Sebastianowi
Lubomirskiemu. Pod koniec XVIII stulecia Harklowa należała do rodziny Cisowskich, a następnie drogą wiana przeszła w ręce Radeckich. U schyłku XIX w.,
od 1865 r. wieś wchodziła w skład dóbr Krobieckich. Od nich jej grunta nabyli
miejscowi chłopi.
Parafię w Harklowej erygowano ok. 1335 r. Obecny kościół, istniejący prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego, został wzniesiony pod koniec XV wieku,
lub na początku w. XVI. Kośiół drewniany, orientowany, konstrukcji zrębowej, z
wieża na słup.

GRYWA£D
Po raz pierwszy pojawia się w dokumentach z lat 1330 i 1335 jako Grunevald
i Grunvald. Sołtystwo należało tu do rodziny Grywałdzkich. W 1591 r. Maciej
Grywałdzki otrzymał od króla Zygmunta III przywilej na dziedziczność sołtystwa. W 1654 r. Król Jan Kazimierz nadał je z kolei Walentemu Sasinowi, chorążemu chorągwi wojewodzica bracławskiego, a następnie wróciło ono ponownie
w ręce rodziny Grywałdzkich. W 1791 r. Zmarł ostatni sołtys z rodziny, Franciszek, a wieś, jak większość byłych dóbr królewskich, przejął skarb państwa.
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Parafia w Grywałdzie była erygowana przed 1330 r., a wg tradycji istniała już
w XIII wieku. Ponownie erygowano ja w 1925 r. Obecny kościół zbudowany został w XV lub na początku XVI stulecia, prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego, wzniesionego wg podania na miejscu pogańskiej gontyny. Kościół
konsekrowano dopiero w 1936 r. Przez pewien czas stanowił filię parafii Krościenku. Kościół drewniany, orientowany, w konstrukcji zrębowej. XVII-wieczna
polichromia.

KOŒCIÓ£ P.W. ŒW. MICHA£A ARCHANIO£A
W DÊBNIE
HISTORIA KOŒCIO£A
Istnieje malownicza legenda, że dębniański kościół wznieść mieli zbójnicy w
związku z ukazaniem się św. Michała na dębie. Ale to tylko legenda. Powstanie
parafii wiąże się czasem z działalnością cystersów w Ludźmierzu, mimo iż nie
istnieją konkretne wiadomości na ten temat. Wiadomo natomiast, że w przywileju, w którym bracia Lesiccy: Piotr, Marcin i Jerzy, w roku 1335 nadają swą dziedziczną posiadłość Dębno Urbanowi z Grywałdu do osadzenia na prawie
niemieckim, jest wzmianka o kościele i plebanie. Z roku 1400 zachowało się
polecenie papieża Bonifacego IX wprowadzenia Pawła, kanonika klasztoru św.
Małgorzaty w Libichowej, jako proboszcza w Dębnie. Około roku 1480, jak podaje Długosz, istniała zależność parafii dębniańskiej od opactwa szczyrzyckiego,
lecz później ta więź zanika.
Przez długi czas brak jakichkolwiek danych o kościele. Przyjmuje się, że zachowana budowla powstała w swych głównych częściach składowych (bez wieży) prawdopodobnie w drugiej połowie XV w., mimo iż ma w swym układzie
cechy wcześniejsze. Byłby zatem obecny kościół drugim z kolei, który jednak
powtórzył rzut swego poprzednika. Obecny nie może być datowany wcześniej
wobec stwierdzenia jednorodności jego wątku na całej wysokości, a zarazem obecności elementów późnogotyckich.
WYGL¥D OBECNY
Kościół usytuowany jest na płaskim dnie rozległej doliny, na skraju zwartej
zabudowy, otoczony kręgiem starych drzew; częściowo są to jesiony, poza tym
drzewa iglaste. Teren kościelny o kształcie owalu obwiedziony jest ogrodzeniem
o charakterze niskiego parkanu z bali uk ładanych na zrąb, wiązanych „na obłap”, nakrytych dwustronnym zadaszeniem gontowym. W obwód ogrodzenia wbudowane są od południa i zachodu dwie prostokątne bramki konstrukcji słupowej,
oszalowane, z przejściami ujętymi zastrzałami i czterospadowymi daszkami po-
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Kościół w Dębnie

bitymi gontem. Od strony południowej przepływa niewielki potok. Całość robi
wrażenie założenia obronnego – trzeba pamiętać, że po stronie północnej istniał
prawdopodobnie nieznany dwór lub kasztel obronny, wi ęc mógł on razem z kościołem tworzyć umocniony zespół.
Budynek kościoła jest orientowany. W głównych swych częściach wzniesiony
z drewna iglastego – modrzewiowego i jodłowego. Zbudowany jest z grubych
bierwion starannie ociosanych toporem, tworzących szczelne ściany o gładkich
obustronnych licach. Dzielą się one odsadzkami jakby na trzy strefy: dolna cokołowa, zaakcentowana jest fazowaniem, pozostałe zwykłym uskokiem (faza występuje również na wschodniej ścianie prezbiterium na styku drugiej i trzeciej
strefy). Najwyższe partie ścian są lekko nachylone ku wnętrzu, aby polepszyć
statykę budynku. Poszczególne bierwiona łączone są na zamek tzw. kwadratowy
czop kryty i umocnione są pionowo między sobą kołkami zapobiegającymi wyboczeniom tzw. tyblami. Ściany pierwotnie nie były niczym pokryte, obecnie ponad
sobotami są one pokryte gontem lub oszalowane. Wieża wzniesiona jest w samoistnej konstrukcji słupowo-ramowej; jej główne słupy nośne są pochylone, usztywnione w kilku miejscach zastrzałami składającymi się na tzw. krzyże św. Andrzeja.
Wieża nie jest wysoka i tylko pięterkiem dzwonowym góruje nad kalenicą stromego dachu; nakrywa ją czteropołaciowy, ostrosłupowy hełm. Kalenica dachu
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styka się bezpośrednio z izbicą wieży, choć pierwotnie tak nie było – świadczą o
tym zachowane elementy więźby dachowej, przystosowane do pokrycia ukośnej
połaci od zachodu. Kruchty i obiegające kościół zaszalowane soboty wzniesione
są w konstrukcji słupowej. Dachy, zadaszenia sobót, ściany wieży oraz hełmy
pokryte są gontami; izbica wieży oszalowana jest deskami zakończonymi u dołu
ozdobnie wyrzynaną koronką.
Wnętrze kościoła, złożone z prostokątnego prezbiterium i zbliżonej do kwadratu nawy, oświetlają trzy niewielkie okna od strony południowej. Trzy portale
ujęte są ozdobnymi sfazowanymi obramieniami: dwa z nich – zakrystyjny i zachodni – są ostrołukowe; portal w wejściu południowym posiada nadproże o wykroju trójlistnym tzw. falbanowym. Niewielkie okienko we wschodniej ścianie
prezbiterium zdobi skromne obramienie z reliefowym wkl ęsłym dwułuczem.
Wszystkie te formy są charakterystyczne dla XV w.
Wnętrze nawy i prezbiterium nakrywają stropy płaskie, w nawie z płytkimi
zaskrzynieniami, w prezbiterium z ukośnymi odcinkami po bokach. Nakrycie to
pozostaje w związku z jednolitą dla całości więźbą dachową i odpowiada typowemu dla małopolskich kościołów schyłku średniowiecza systemowi więźbowo-zaskrzynieniowemu, który już wcześniej został opisany. U styku nawy i prezbiterium
w przestrzeń strychową wbudowana jest konstrukcja sygnaturki, nieznacznie tylko występująca ponad kalenicę dachu; nakrywa ją niski hełm dzwonowaty z gontowym okapem. Otwór tęczowy jest prostokątny, od stropu zwisa koronka z
ozdobnie wycinanych desek. Podobna koronka zdobi deskowania zaskrzynień w
nawie oraz parapet nadwieszonego chóru muzycznego.
Kościół dębniański posiada najlepiej zachowane i jedne z najpiękniejszych
malowideł patronowych, których powstanie datuje się na przełom XV i XVI w.
Pokrywają one – z wyjątkiem pobielonych partii ścian nawy – wszystkie płaszczyzny, a więc ściany, stropy, parapet chóru, ambon ę i ławy w prezbiterium. Do
ich malowania używano w Dębnie farb klejowych. Analiza malowideł pozwoliła
na rozróżnienie aż 77 motywów, występujących w dwunastu układach, różnicowanych niekiedy przez nakładanie patronów na siebie, czasem z odręcznymi uzupełnieniami. Wariantów kolorystycznych odnotowano 31. Główne kolory to biel,
czerń, czerwień, brąz, ugry i żółcie, zieleń w kilku odcieniach oraz błękit. Do
najczęstszych motywów, obok stylizowanego ornamentu roślinnego oraz geometrycznego, należą gotyckie motywy architektoniczne o formach łuków, iglic i
maswerków, z którymi dobrze korespondują śmiało wycięte deski szalunków zdobiących otwór tęczowy i parapet chóru. Osobną grupę tematyczną stanowią wątki
figuralne oraz zwierzęta. Grupa zbrojnych zestawiona z jeleniem składa się na
scenę polowania, dalej smok i atakujący go konny rycerz z kopią – to walka św.
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Jerzego. Wielokrotnie powtarza się motyw dwóch antytetycznych ptaków, a jako
wątek heraldyczny – piękny Orzeł Jagielloński, niewątpliwie w takim sensie umieszczony pojedynczo tuż nad krucyfiksem w tęczy; w innych miejscach powtórzono go już tylko jako wzór zdobniczy.
Z wystrojem malarskim wnętrza w sposób szczególnie harmonijny łączy się
grupa Ukrzyżowania, umieszczona na belce t ęczowej. Grupa ta nie jest jednolita,
składają się bowiem na nią – obok rzeźbionego krucyfiksu – konturowo wycięte,
malowane na desce postaci Bolesnej Marii i św. Jana Ewangelisty. Rzeźba Ukrzyżowanego Chrystusa, mimo pewnych uproszczeń wynikających głównie z jej niewielkich rozmiarów, jest zabytkiem w pełni stylowym, o cechach wykształconych
w atmosferze właściwej dla pełni średniowiecza. Chrystus rozpięty na rozwidlającym się krzyżu należy do kręgu mistycznego i symbolizuje „Drzewo Życia”.
Stylistycznie nawiązuje do dzieł pośrednich między fazą oddającą dramatyczny
realizm, a nieco późniejszą, cechującą się spokojem, liryzmem i harmonijną kompozycją. Ta faza stylowa zdaje się już przeważać: rysy twarzy są spokojne, ciało
zwisa prosto na wysoko uniesionych, lekko ugiętych ramionach; zwracają tu uwagę
dłonie z rozprostowanymi palcami (cecha wczesnej fazy rzeźbiarskiej). Kontrapost przestrzenny postaci akcentują wysoko podciągnięte w kolanach nogi; uda
okrywa długie perizonium z charakterystycznymi rurkowatymi zwisami po bokach. Uzupełnienie rzeźby stanowią umieszczone na krańcach ramion krzyża
koliste medaliony z wymalowanymi symbolami ewangelistów.
Niektórzy badacze przyjmują okres powstania rzeźby przypadający na czwartą
ćwierć XIV w. Jednak istnieją podobne dzieła: krucyfiks w spiskich Maciejowcach (Matejovce), który jest datowany przez słowackich badaczy na około 1330 r.
oraz krucyfiks w Lewoczy, również z lat trzydziestych XIV w. Oba zabytki na
Słowacji nazywane są „węgierskimi krzyżami mistycznymi”. Być może biorąc
pod uwagę duże podobieństwo wymienionych rzeźb, datowanie dębniańskiego
zabytku należałoby przesunąć na lata wcześniejsze. Może on być dziełem warsztatu spiskiego i pochodzić z wyposażenia pierwszego kościoła w Dębnie.
Nie zachował się pierwszy ołtarz kościoła dębniańskiego, gdyż obecny pochodzi z przełomu XV i XVI w. Jednak trzeba tu wspomnieć o odkryciu, jakiego
dokonali w 1949 r. Tadeusz Dobrowolski i Józef Dutkiewicz, identyfikuj ąc malowidło odnalezione na luźnej desce użytej w szalunku jako fragment najstarszego
obrazu sztalugowego na ziemiach polskich (stan na rok 1987). Jest to deska lipowa o wymiarach 23,5 x 68,5 cm, z zachowanymi fragmentarycznie malowanymi
postaciami śś. Katarzyny i Agnieszki. Odkrywcy opracowali rekonstrukcję domniemanej całości, z tronującą Madonną pośród chóru ośmiu adorujących świę-
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tych. Kompozycja ta tworzy tzw. frontale, wczesn ą formę retabulum ołtarzowego, poprzedzającą ołtarze skrzydłowe. Jako datowanie przyjęto drugą połowę lub
raczej schyłek XIII w.
Nie jest natomiast całkowicie pewne pierwotne pochodzenie oraz dokładny
kształt innego ołtarza gotyckiego, którego fragmenty umieszczone s ą obecnie w
barokowych ołtarzykach bocznych. Chodzi tu o posąg Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz cztery figurki śś. Dziewic: Katarzyny, Barbary, Cecylii i Doroty. Wszystkie te rzeźby zaliczyć należy do późnej fazy kręgu „pięknych Madonn” (1. ćw. w.
XV). Badacze dopatrują się w tych rzeźbach pozostałości pierwotnej całości –
tzw. Ołtarza Czterech Dziewic, gdzie centralnej figurze NMP towarzyszyły cztery małe figurki umieszczone po bokach w dwóch kondygnacjach.
W kościele dębniańskim istniał jeszcze trzeci ołtarz, który mieścił figurę św.
Mikołaja. Jego pozostałości są umieszczone na północnej ścianie nawy. W tym
przypadku mamy do czynienia z wprawdzie bardzo skromnym, niemniej dość
charakterystycznym przykładem gotyckiego retabulum.
Obecny ołtarz główny – malowany tryptyk – zachowany jest w całości i w
dobrym stanie. W polu środkowym znajdują się trzy postaci tworzące grupę Świętej
Rozmowy: pośrodku Matka Boska z Dzieciątkiem, po bokach św. Michał Archanioł (z mieczem i wagą) oraz św. Katarzyna (z kołem i mieczem). Na awersach
skrzydeł widnieją postaci śś. Jana Ewangelisty i Stanisława biskupa oraz śś. Jana
Chrzciciela i Mikołaja; na rewersach przedstawione są sceny pasyjne: Chrystus
w Ogrójcu, Ecce Homo, Biczowanie i Upadek pod krzyżem; tematycznie cykl ten
uzupełnia obraz Ukrzyżowania w zwieńczeniu, ujęty po bokach ażurowymi ornamentami o motywach maswerkowych. Stylistycznie odmienne s ą tylko malowidła na predelli, przedstawiające śś. Stanisława i Wojciecha, dodane zapewne w
XVII w. Ołtarz zapewne został wykonany w warsztacie krakowskim.

KOŒCIÓ£ CMENTARNY P.W. ŒW. ANNY
W NOWYM TARGU
HISTORIA KOŒCIO£A
Kościółek nowotarski jest stosunkowo najmniej znany, a jego pocz ątki są właściwie dość zagadkowe. Czas i kilkakrotne przekszta łcenia (ostatnie w 1999 r.
związane były z gruntownym odnowieniem wnętrza) pozbawiły go w znacznej
mierze pierwotnego wyglądu, nie ulega jednak żadnej w wątpliwości, że jest to
budowla bardzo stara, należąca do kręgu średniowiecznych kościołów podhalańskich. I tu barwne ludowe legendy głoszą, że jest on fundacją zbójców, którzy
zrabowany na Węgrzech obraz św. Anny umieścić mieli w ołtarzu. Tradycja prze-
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kazuje jako datę erekcji rok 1219 (o czym informuje nowszy oczywiście napis),
lecz data powyższa nie znajduje niestety żadnego potwierdzenia i wydaje się być
zgoła fantastyczna, tym bardziej iż dopiero na połowę XIII w. przypadają początki nowotarskiej osady, a tutejsza parafia wspominana jest dopiero w XIV w. Z
drugiej jednak strony topografia miejsca nasuwa natr ętnie cisnące się wnioski, że
o ile dla kształtu lokacyjnego miasta właściwe jest jego czytelne rozplanowanie i
usytuowanie na prawym brzegu Czarnego Dunajca, o tyle kościółek św. Anny,
wzniesiony na przeciwległym brzegu, na niewielkim, ale stromo opadaj ącym
wzgórzu, jak też położone u jego stóp skupisko zabudowy zdają się być reliktem
jakiegoś wcześniejszego osiedla, może jeśli nie w pewnym stopniu obronnego, to
przynajmniej bezpiecznego od powodzi. Mgliste początki Nowego Targu, powstałego na gruntach wcześniejszych wsi (a właściwie osad typu miejskiego) Długopola i Starego Cła, w których istniały pierwotnie odrębne parafie, pozostawiają
jeszcze niektóre kwestie nierozwiązanymi. Jedną z nich są właśnie początki kościoła św. Anny.

Kościół cmentarny w Nowym Targu
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WYGL¥D OBECNY
Kościół usytuowany jest na wzgórzu podciętym od północy stromą skarpą,
pośród cmentarza, otoczonego kamiennym murem. Wzniesiony zosta ł w konstrukcji wieńcowej, wtórnie wzmocnionej w narożnikach lisicami. Posiada wieżę
słupowo-ramową, o ścianach szalowanych deskami i dachach pokrytych gontem.
Średniowieczne pochodzenie zdradza m.in. plan, identyczny jak w pozosta łych
omówionych świątyniach. Zmiany przeprowadzone w różnych czasach zatarły
jednak (przynajmniej powierzchownie) większość cech pierwotnych. We wnętrzu przebudowano stropy, wprowadzając sklepienia pozorne, w nawie zachowano jednak pierwotne zaskrzynienia. Zakrystia została wydatnie powiększona,
natomiast wieża obudowana w dolnej części ścianami zblokowanymi z nawą,
przez co mamy wrażenie, że wyrasta z jednolitej bryły korpusu. Sama wieża,
wysmukła i wysoka, o ścianach zwężających się ku górze, posiada pięterko dzwonowe wyodrębnione tylko obiegającym wokół okapem: wieńczy ją hełm baniasty,
obity blachą. Wieżyczka ma sygnaturkę, stosunkowo dużych rozmiarów, nakryta
jest hełmem dzwonowatym z latarnią. Obecną, niezbyt zgrabną formę uzyskała
ona w roku 1879.
Wyposażenie wnętrza, dość bogate, zawiera wiele interesujących zabytków z
różnych epok. Ołtarz główny o charakterze późnobarokowym pochodzi z pierwszej połowy XVIII w. W górnej kondygnacji ołtarza znajduje się cenny obraz
późnogotycki, którego czas powstania określić można na początek XVI w., jego
typ jest jednak znacznie wcześniejszy. Przedstawia on Matkę Boską z Dzieciątkiem, ujętą w półpostaci, w typie nawiązującym do bizantyńskiego wzoru Hodigitrii często spotykanego w obiektach sakralnych obrządku wschodniego
południowo-wschodniej Polski. Nowotarska Maria różni się jednak od najczęstszego wariantu: Dzieciątko spoczywa tu na prawym ręku Matki, która drugą ręka
podaje Mu gruszkę. Tło obrazu złote, wyciskane w ornamenty, w nimb Marii
wprowadzony został dekoracyjny napis z gotyckich minuskuł, nie dający się jednak odcyfrować. Dwa boczne ołtarze pochodzą z końca XVII w.
Spośród wielu luźnych zabytków na uwagę zasługują dwie niewielkie rzeźby
gotyckie. Pierwsza z nich to św. Jan Ewangelista, być może należący pierwotnie
do grupy Ukrzyżowania. Mimo pewnych uproszczeń, wykazuje on wyraźne cechy stylu około roku 1500, co przejawia się w konsekwentnie „łamanych” fałdach szat, z dużym fałdem „łyżkowym”, nawiązującym do postwoszowskiej
maniery. Niestety rzeźba ta została w nowszych czasach nieudolnie przemalowana. Druga rzeźba o cechach gotyckich przedstawia Matkę Boską Bolesną. Ona
również zdaje się pochodzić z grupy tęczowej, jednakże w przeciwieństwie do
św. Jana odznacza się dużym prymitywizmem, stawiającym ją na pograniczu sny-
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cerstwa ludowego. Ale może i tutaj faktura przemalowań przyczyniła się do zatarcia pierwotnego charakteru.
Kościółek nowotarski – zresztą jak wszystkie, o których była mowa – kryje w
sobie wiele tajemnic, dotyczących nie tylko legendami osnutych początków, ale
właściwie całych jego parusetletnich dziejów, których luźnymi tylko znakami i
pamiątkami są zachowane zabytki gotyku czy baroku, sztuki i rzemios ła, związane z zapomnianymi już wydarzeniami, w większości nieznanymi osobami, dawnym obyczajem i kultur ą religijną. Wiadomości o nich, jeśli nie zostały spisane w
kronikach i innych relacjach zabrali ze sobą do grobów przedstawiciele minionych pokoleń. „Czas nie odda tego, co mu ludzkość powierzyła” – jak głosi motto wpisane do jednej z kronik kościelnych – i rzadko tylko uchyla rąbka swych
tajemnic.

KOŒCIÓ£ P.W. ŒW. TRÓJCY W £OPUSZNEJ
HISTORIA PARAFII
Istniała tradycja, bliżej nie wiadomo, na jakich przesłankach oparta, że kościół w Łopusznej powstać miał w roku 1240. Wprawdzie istnienie osady odnoszone jest do XIII w., jednak powstanie parafii wiązane jest dopiero z lokacją wsi,
która nastąpiła w roku 1364. Na pewno kościół istniał w roku 1400, gdyż wówczas wymieniany był Jakub, „rector ecclesiae in Lopuszno”. Parafia powstała z
fundacji rycerskiej, nie wiadomo jednak dok ładnie czyjej. Patronat szlachecki
nad kościołem utrzymywał się do r.1608, później wzmiankowany był jako królewski. Jej obszar był niewielki, ograniczał się tylko do samej Łopusznej. W roku
1577 brakło tu już plebana. Nie obsadzoną parafię formalnie zniesiono w 1596 r.,
włączając do sąsiedniego Ostrowska. Restytuowano ją dopiero w roku 1792. Obecny kościół, najprawdopodobniej drugi z kolei, wzniesiony został na przełomie
XV i XVI w. W roku 1504 konsekrował go sufragan krakowski Jan, nadając
wezwanie Św. Trójcy, Narodzenia N.P. Marii, św. Stanisława biskupa i męczennika oraz św. Antoniego Opata. W XVII w. wisiała w prezbiterium tabliczka
pamiątkowa informująca o fakcie konsekracji; druga, identyczna, wspominała o
konsekracji ołtarzy.
KOŒCIÓ£ W £OPUSZNEJ NA PRZESTRZENI WIEKÓW
Plan kościoła jest analogiczny do dębniańskiego, nawet wymiary obu budowli
są prawie jednakowe. Prezbiterium w Łopusznej jest mniej więcej o jeden metr
dłuższe. Również pierwotne rozwiązanie konstrukcyjne, w którym zastosowano
uproszczony system więźbowo-zaskrzynieniowy jest analogiczny. Kościół w
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Łopusznej był wielokrotnie remontowany i
przyczyniło się to do
występowania różnic,
wprawdzie powierzchownych, lecz ostatecznie rzutujących na
proporcje i sylwetę bryły, która jest tu jakby
smuklejsza. Wieża podobnie jak w Dębnie
pojawiła się na początku XVII w. Jest ona
nieco większa, wyższa
i cokolwiek odsunięta
od korpusu, choć z nim
scalona. Obecna zakrystia nie jest pierwotna.
Stosunkowo obszerna,
od strony północnej poKościół w Łopusznej
łączona jest z nowszym
składzikiem dobudowanym przy nawie. Składzik ten został nakryty zadaszeniem stanowiącym przedłużenie połaci dachu głównego.
Mówiąc o przekształceniach i częstych remontach, trzeba zauważyć, że położenie kościoła na obszarze częstego zagrożenia powodziowego przynosiło powtarzające się szkody w wyniku wylewów Dunajca i z konieczności wciąż
ponawiane naprawy. Stan kościoła, zapewne bliski pierwotnemu, opisuje protokół z lat 1607-1608. Kościół w „całości drewniany” pokryty był gontami i posiadał pośrodku wieżyczkę z sygnaturką. Była też „campanile maius annexum
ecclesiae ante fores anteriores cum duabus campanis” (duża dzwonnica z dwoma
dzwonami przylegająca do kościoła przed głównym wejściem), zapewne niedawno wystawiona. Wejścia były dwa, podobnie jak w Dębnie, z nich jedno otwierane
tylko od wnętrza. Ściany wewnątrz były bielone, stropy zaś, chór i ambona polichromowane. Wnętrze oświetlały trzy okna. Z prezbiterium do zakrystii prowadziły drzwi, obok których umieszczone były wspomniane tablice wykonane na
pamiątkę konsekracji. W kościele były trzy ołtarze. Przekształcenie stropów, w
trakcie którego wprowadzono zaokrąglone połacie po bokach, nastąpiło prawdopodobnie po roku 1728, gdyż w relacji z tegoż roku odnotowana jest konieczność
pilnego remontu. Kościół w tym czasie musiał być dość zaniedbany, bo w opisie
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mowa jest ponadto o potrzebie naprawy ogrodzenia cmentarnego i jego zadaszenia, oraz wspomniano, że jeden z dzwonów jest pęknięty.
W okresie baroku wiele zmian przeprowadzono przede wszystkim w wystroju
wnętrza, lecz przemiany te trudno w pełni zrekonstruować. Ogólnie trzeba powiedzieć, że w ciągu XVII i XVIII w. niemal w całości zatarto gotycki charakter
wnętrza, pokrywając lub usuwając starsze malowidła i wprowadzając ołtarze i
sprzęty odpowiadające nowej modzie. Ostatni poważniejszy cykl robót remontowych miał miejsce w okresie międzywojennym. Dość dokładne relacje na ten
temat zawierają zapisy Bogdana Tretera. W roku 1931, w czasie oględzin przeprowadzonych wraz z inż. Meyerem z Zakopanego (późniejszym organizatorem
i nadzorcą robót), stwierdzono znaczny stopień zagrożenia konstrukcyjnego. Jak
się okazało, kościół postawiony był wprost na gruncie, bez podmurówki i wskutek częstych powodzi, zniszczeń podwaliny i zaatakowania przez owady uległ
„zapadnięciu”, a jego ściany wyboczeniu. Zagrożona była zwłaszcza konstrukcja
wieży. Przyjęto wówczas szeroko zakrojony program robót. Realizując go ustawiono całą budowlę na nowo wykonanej, dość wysokiej kamiennej podmurówce,
wymieniono zniszczone elementy konstrukcyjne, dobudowano nowe kruchty i
obszerny składzik przy północnej ścianie nawy. Wzniesiono również nowe ogrodzenie, dość okazałe, złożone z kamiennych filarów, pomiędzy które wprawiono
poziome belki. Całość zadaszono gontem.
Konserwator odnotował, iż wiele robót wykonano zupełnie niewłaściwie. Uwagi
te dotyczyły zwłaszcza krucht, stopni, a także zburzenia Ogrójca, który znajdował się przy wschodniej ścianie prezbiterium. Co gorzej, w trakcie prac usuni ęto
autentyczne ostrołukowe gotyckie portale w nawie i prezbiterium, zast ępując je
nowymi, prostokątnymi. Niejako ekwiwalentem było odnalezienie znacznych
pozostałości gotyckich malowideł ściennych: desek stropowych z dekoracją patronową, a na ścianach (w partiach strychu ponad wtórnymi zaokr ąglonymi odcinkami stropu) fryzu malowanego odręcznie. Podobne malowidła zachowały się
we fragmentach na parapecie chóru muzycznego. Wiele polichromowanych desek zostało wówczas przekazanych do Muzeum Narodowego w Krakowie. W
trakcie prac prowadzonych we wnętrzu usunięto malowidła ścienne z XIX w.,
przygotowując się do wykonania nowych.
Istotne było również trwalsze zabezpieczenie kościoła przed niebezpieczeństwem powodzi. W tym celu w roku 1933 wzniesiono z kamienia i faszyny tam ę
na Dunajcu, kierującą główny nurt rzeki ku przeciwległemu, wysokiemu brzegowi. Niestety te prace nie na wiele się zdały. Wielka powódź w 1934 r. całkowicie
zniosła tę przeszkodę. Cały teren kościelny został zdewastowany, nowe ogrodzenie prawie całe przestało istnieć. Wnętrze kościoła było zalane do wysokości pół
metra i zaniesione mułem. Pamiątką po tej powodzi jest znak wysokiej wody
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umieszczony na północnej ścianie kościoła, pokazujący maksymalny osiągnięty
wtedy poziom wód Dunajca. Pojawi ło się niebezpieczeństwo zagrzybienia. Konieczne stało się całkowite rozebranie podłóg oraz ponowne przebudowanie podmurówki i podwalin. Dopiero w 1935 r. przystąpiono do dalszych prac we wnętrzu
kościoła.
Nowe malowidła ścienne wykonał Władysław Cichoń z pomocą Adama Dobrzańskiego i Eugeniusza Pisarka. Dekoracja ta, mimo akceptacji konserwatorskiej, nie była dobra: w pewnym stopniu rozbijała jedność wnętrza i nie
korespondowała ani ze sprzętami barokowymi, ani z umieszczonym w prezbiterium cennym tryptykiem, nad którym zbyt dominowa ła. Malowidła te przetrwały
wojnę i usunięto je dopiero w ostatnich latach.
„Huragan” porządków zniósł barokowy ołtarz główny; jego pozostałości rzeźby i niektóre ornamenty snycerskie umieszczono na zewn ętrznej ścianie prezbiterium (w miejsce lekkomyślnie zburzonego Ogrójca) bądź w kruchcie
podwieżowej. W myśl idei regotycyzacji wprowadzona w okresie baroku belka
tęczowa została zastąpiona nową, osłoniętą deską ze zrekonstruowanym malowidłem patronowym; rzeźby na niej pozostawiono barokowe. Cykl robót zakończony został gruntownym umocnieniem terenu kościelnego oraz wykonaniem
kolejnego ogrodzenia. na wzór poprzedniego, wraz z mostkami ponad potokiem
(kościół bowiem znajduje się właściwie na wysepce): te ostatnie kosztowne prace
wykonane zostały przez Wydział Wodny ówczesnego starostwa.
KOŒCIÓ£ W £OPUSZNEJ DZIŒ
Kościół znajduje się na zachodnim krańcu wsi, odcięty od niej – wraz z pobliskim zespołem zabytkowego dworu – drogą wiodącą do mostu na Dunajcu. Jak
już wspomniano, usytuowany jest na nieznacznym wzniesieniu – sztucznie dziś
umocnionej kępie, odciętej potokiem płynącym z południa od lasu białczańskiego. Świątynię otacza krąg starych drzew oraz solidne drewniane ogrodzenie, oparte
na kamiennych filarkach. Główna bramka wzniesiona została niedawno; posiada
formę nawiązującą do „stylu zakopiańskiego” z kapliczką w zwieńczeniu, mieszczącą figurkę św. Michała Archanioła. Wprawdzie otoczenie kościoła w obecnej
formie ukształtowane zostało niedawno, nasuwa się jednak nieodparcie wrażenie
niewątpliwej obronności tego miejsca, dostatecznej na potrzeby dawnych czasów.
Ogólną charakterystykę bryły i konstrukcji kościoła zamieściliśmy wcześniej,
tu więc wypadnie ograniczyć się tylko do pewnych uzupełnień. Na zewnątrz ściany korpusu są oszalowane deskami, szalunek ten – pionowy z listwowaniem – był
niedawno wymieniony. Całość nakrywa stromy dach o jednej kalenicy, z charakterystycznymi załamaniami połaci nad bocznymi partiami naw, zgodnie z zasad ą
nakrycia zaskrzynień. Od strony północnej płaszczyzna dachu jest znacznie ob-
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niżona, obejmuje bowiem wspomnianą niską przybudówkę. Pośrodku kalenicy
wznosi się zgrabna sześcioboczna barokowa wieżyczka, z tzw. latarnią, na sygnaturkę, nakryta wysmukłą kopułką. Jak wiemy, wieżyczka istniała już na początku XVII w., obecna ma jednak formę nieco późniejszą. W sylwecie kościoła
istotne znaczenie odgrywa wieża, poprzedzona nowszym przedsionkiem. Wzniesiona na planie kwadratu, posiada ściany silnie zwężające się ku górze, dźwigające nieznacznie występującą, nadwieszoną izbicę. Dolna część wieży adaptowana
została w nowszych czasach na dość obszerne pomieszczenie użytkowe, oświetlone oknem od strony południowej, przebitym w latach trzydziestych. Problem
zharmonizowania tego elementu w elewacji zewn ętrznej udało się dość szczęśliwie rozwiązać, wprowadzając pionowe zaszalowanie najniższej partii ścian oraz
łagodnie występujący okap gontowy osłaniający okno. Izbica, dość wysoka i stosunkowo wąska, posiada tradycyjny szalunek z desek ozdobnie wycinanych od
dołu. Jak wskazują fotografie wykonane w różnych latach, w ciągu XX w. szalunek ten był kilkakrotnie wymieniany. Nakrycie wieży stanowi czworoboczna,
smukła iglica. Dach korpusu łączy się z wieżą, dosyć oddaloną, za pomocą przedłużonej połaci.
Wnętrze kościoła nie posiada dziś jednolitego charakteru; o czym też już wspomniano – jest to efekt wywołany nieco przeciwstawnymi tendencjami konserwatorsko-artystycznymi: swoistą regotycyzacją a tradycją baroku. Gotycki charakter
nadaje wnętrzu przede wszystkim wspaniały, choć wymiarami skromny tryptyk
gotycki w ołtarzu głównym, rekonstruowana belka tęczowa oraz pozostałości starych malowideł na parapecie chóru; tradycje te akcentują również, w większości
zrekonstruowane, malowidła patronowe na stropie wnętrza pod wieżą, powtarzające motywy pierwotnego stropu nawy i prezbiterium. Pozosta łości baroku to przede
wszystkim dwa ołtarze boczne i ambona, wreszcie wiele drobnych elementów
rozmieszczonych we wnętrzu.
Na początku XVII w. w ołtarzu głównym znajdowało się niezachowane gotyckie retabulum, prawdopodobnie w kształcie tryptyku, w którego środku miał się
mieścić posąg św. Antoniego. W kilkadziesiąt lat później ustąpiło ono miejsca
ołtarzowi barokowemu o strukturze architektonicznej i bogatej dekoracji snycerskiej, w jego polu środkowym znajdował się rzeźbiony krucyfiks. Ołtarz ten został zniesiony w 1935 r., a jego miejsce zajął gotycki tryptyk malowany, poprzednio
zawieszony na bocznej ścianie. Tryptyk zachowany jest w stanie bardzo dobrym.
Jego pole środkowe mieści scenę Koronacji N.P. Marii przez Trójcę Św., na awersach skrzydeł przedstawieni są śś. Antoni Pustelnik i Franciszek oraz śś. Leonard
i Bernardyn ze Sieny. Na czterech trójkątnych zwieńczeniach znajdują się popiersia popularnych czterech śś. dziewic: Katarzyny, Małgorzaty, Agnieszki i
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Barbary, na predelli widnieje Oblicze Chrystusa na chu ście pomiędzy popiersiami śś. Andrzeja, Piotra, Pawła i Jana Ewangelisty. Zamknięte skrzydła składają
się na scenę Zwiastowania. Symetrycznie zakomponowana scena środkowa wzbogacona jest w trzech narożnikach postaciami aniołów podtrzymujących banderole z początkiem tekstu antyfony maryjnej „Regina Coeli letare…” oraz – w lewym
dolnym narożniku – klęczącą postacią św. Grzegorza Wielkiego. Ołtarz przedstawia bogatą problematykę z zakresu ideologii, ikonografii, mecenatu, a może i
proweniencji, a także formy i stylu. Ponieważ problemy te były przedmiotem
szczegółowych analiz (najnowsze prace Ewy Polak-Trajdos i Jerzego Gadomskiego), w tym miejscu ograniczyć się wypadnie do krótkiego tylko komentarza.
Pominąwszy główny wątek maryjny, tak popularny w ikonografii średniowiecznej, trzeba zwrócić uwagę na zestaw postaci świętych przedstawionych na kwaterach skrzydeł. Obok popularnego wówczas św. Leonarda umieszczono tu wizerunki
zakonników: Antoniego Pustelnika, Franciszka i Bernardyna. Zestaw ten, a zwłaszcza umieszczenie ostatniego z wymienionych (św. Bernardyn ze Sieny kanonizowany był w roku 1450), nie tylko wyznacza termin „a quo” wykonania tryptyku,
ale przenosi nas w krąg zainteresowań propagowanych w środowisku franciszkańskim. Jak słusznie wskazują wspomniani autorzy, kult wymienionych świętych łączyć należy z pobytem w krajach Europy Środkowej oraz w Polsce słynnego
kaznodziei św. Jana Kapistrana (1453-1454) i głoszoną przez niego nauką. I te
okoliczności są niezbitym argumentem przy uściślaniu datowania zabytku. Autorzy wskazują także na postać św. Grzegorza i znajdującą się przy nim banderolę,
na której umieszczono słowa odpowiedzi na antyfonę anielską, nawiązujące do
krytyki tzw. ostatniej schizmy zachodniej po połowie XV w. Wprowadza nas to w
atmosferę nurtującą ówczesne środowisko eklezjastyczne, którego głównym przedstawicielem na gruncie krakowskim był kardynał Zbigniew Oleśnicki. Autorzy
rozważań nad prowieniencją ołtarza dopatrują się na tych podstawach jego pochodzenia z jakiegoś – być może krakowskiego klasztoru franciszkańskiego, a
zwłaszcza bernardyńskiego, nie wykluczając nawet inicjatywy mecenasowskiej
Oleśnickiego. Nie można jednak całkowicie wykluczyć możliwości wykonania
ołtarza dla kościoła w Łopusznej, gdyż z nim wiąże się właśnie postać tak rzadko
spotykanego w malarstwie małopolskim św. Antoniego Opata; również silnie eksponowana w Koronacji Marii Trójca Św. należy do tytułów kościoła. Wreszcie
skądinąd w pełni przekonywające wnioski o „bernardyńskim” wątku, tak atrakcyjnym w okresie tworzenia dzieła, nie przesądzają o tym, czy było ono przeznaczone do parafialnej, czy tylko do klasztornej świątyni. Tryptyk w Łopusznej
należy do najlepiej zachowanych zabytków malarstwa trzeciej ćwierci XV w.,
powstałych w warsztatach małopolskich ukierunkowanych na obsługę regionu
karpackiego i sięgających wpływami na ziemie spiskie. Rozrzut zabytków w takim właśnie zasięgu był w swoim czasie przedmiotem sporu na temat domniema-
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nej lokalizacji warsztatu w Krakowie lub S ączu. Dziś zakłada się raczej tę pierwszą
ewentualność. Obok typowych cech formalnych tego malarstwa, odpowiadających schyłkowej fazie idealizującego, „miękkiego stylu”, zwracają uwagę w tryptyku z Łopusznej charakterystyczne trójk ątne zwieńczenia, znane z kilku dzieł
pokrewnych (z Kamionki Małej, Grybowa, spiskich Maciejowiec), oraz bardzo
rozpowszechnione przedstawienie Zwiastowania na skrzydłach „zamkniętych”
Układ tryptykowy posiadał niegdyś inny jeszcze ołtarz, którego pozostałości zachowały się w kościele. Część środkowa, w kształcie prostej skrzyni, mieściła
jakąś rzeźbę, natomiast na skrzydłach namalowano postacie śś. Piotra i Pawła.
Malowidła te są jednak dziełem podrzędnego malarza ze schyłku XVI lub początku XVII stulecia, kontynuującego zapóźnione tradycje dawnego malarstwa
tablicowego. Skrzydła te zawieszone są obecnie po bokach ambony.
Dwa ołtarze boczne wykazują cechy pierwszej połowy XVIII w. Posiadają
skromne, jednoosiowe retabula architektoniczne, ujęte spiralnie kręconymi kolumienkami i wzbogacone naddatkami ze snycersk ą dekoracją akantową. Pozostałościami barokowego ołtarza głównego są, jak już wspomniano, obok krucyfiksu
zawieszonego pośród rzeźbionych ornamentów na zewnątrz prezbiterium, również luźne rzeźby różnych świętych, ustawione pod dzwonnicą na półce ponad
wejściem; wśród nich wyróżnia się rzeźba Matki Boskiej w promienistej mandorli, prawdopodobnie pochodząca ze szczytu ołtarza.
Na koniec wspomnimy jeszcze o dzwonach, które tak że zaliczają się do cennych zabytków. Starszy z nich, datowany na około roku 1540, zdobiony jest medalionem z Chrystusem Ukrzyżowanym; napis na nim głosi: „AVE MARIA
GRACIA [PLE]NA DOMINVS TECVM”. Drugi, z plakietką przedstawiającą
N.P. Marię Niepokalanie Poczętą, posiada herb Wieniawa, wokół którego widnieją litery: KCLNK, inicjały dotychczas nierozszyfrowanego fundatora. Dzwon
ten przelany został w roku 1732 jak głosi napis staraniem Piotra i Katarzyny
Baców.

KOŒCIÓ£ P.W. NARODZENIA MATKI BO¯EJ
W HARKLOWEJ
HISTORIA HARKLOWSKIEGO KOŒCIO£A
Parafia w Harklowej powstała przed połową XIV w. z fundacji rycerskiej, co
wiązało się z lokacją wsi na prawie niemieckim. „Ecclesia de Phyfer” – któr ą to
nazwę Tadeusz Ładogórski identyfikuje jako odnoszącą się do Harklowej –
wzmiankowana jest w 1350 r. Patronat od roku 1519, kiedy to wieś sprzedała
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Zofia ze Stadnickich Lipska, przysługiwał Rogowskim, z których kolejno wymieniani byli Andrzej, Jakub i Stanisław; w początku XVII w. sprawował go Mikołaj
Sieniński, a koło połowy tegoż stulecia Stanisław Lubomirski, wojewoda krakowski i pan na Wiśniczu. Wszystko wskazuje na to, że i ten kościół, podobnie
jak w Dębnie i Łopusznej, jest drugim z kolei; wzniesiono go najprawdopodobniej około roku 1500, opierając się na tych samych wzorcach. Z najstarszych
zachowanych relacji najwięcej wiadomości charakteryzujących kościół zawiera
wspomniany już protokół z wizytacji z lat 1607-1608. Był więc wówczas kościół
w Harklowej konsekrowany, całkowicie drewniany, kryty gontem, posiadał wieżyczkę na sygnaturkę oraz wieżę-dzwonnicę. Ściany były „intus ex maiori parte
coloratos”; polichromowane były stropy, chór i ambona. Na belce tęczowej umieszczona była „passiuncula”. Istniały już trzy ołtarze. Obejście i cmentarz były „bene
cincta”. Wprawdzie po stu latach jest jeszcze wci ąż za wcześnie na wydawanie
zdecydowanych sądów na temat tych XIX-wiecznych przekształceń, ale nie ulega wątpliwości, że nie zapisały się one korzystnie w harklowskim kościele. Przede
wszystkim wprowadziły wtręty nie tylko obce regionalizmowi, ale w ogóle pozostające w sprzeczności z architekturą i sztuką drewnianych kościołów Podkarpacia. Już też po stosunkowo krótkim czasie poczęto stopniowo usuwać lub
neutralizować niektóre neogotyckie innowacje.

Kościół w Harklowej
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PRACE KONSERWATORSKIE
W roku 1931 podjęto decyzję wykonania nowej polichromii. Odkryto wtedy
pozostałości gotyckiej dekoracji patronowej, wykonanej przy pomocy tych samych szablonów, jakimi posługiwano się w Dębnie i Łopusznej. Część starych
desek (19 sztuk), które były wtórnie użyte jako podłoga strychu, przeniesiono
później, po konserwacji, do kruchty pod wieżą, układając z nich strop. Pozostałości analogicznej dekoracji odnaleziono na ścianach prezbiterium; są one fragmentarycznie eksponowane. Malarz Władysław Cichoń – po zniesieniu malowideł
neogotyckich – wykonał nową polichromię, w której zaznaczały się jeszcze pewne reminiscencje secesji. Krótko po jej powstaniu nie uzyskała ona jednak uznania konserwatorów: generalnego – Jerzego Remera, wojewódzkiego – Bogdana
Tretera. Pozytywnie oceniono wybudowane wówczas wokół kościoła soboty, których kształt oraz staranne ciesielskie wykonanie wzbogaci ło bryłę kościoła. Rozebrano natomiast wspomnianą nieforemną nadbudowę nad północną bramką w
ogrodzeniu, zrekonstruowano baniasty hełm wzorując się na zachowanym po
przeciwległej stronie. Konserwatorzy krytykowali złe wykonanie niektórych szczegółów (np. głównego wejścia); nie udało się również, o co toczyły się rozmowy,
zastąpić agresywnej w formie wieżyczki na sygnaturkę inną, stosowniejszą. W
trakcie prowadzonych robót znaczne szkody wywołała powódź w 1934 r. Wezbrane wody Dunajca zalały teren kościelny. Wprawdzie powódź nie zagroziła
kościołowi w tym stopniu jak w Łopusznej, niemniej cały teren został zanieczyszczony. W kościele pojawił się grzyb, trzeba było całkowicie rozebrać podłogi,
umocnić fundamenty, wszystko impregnować. Przy sposobności natrafiono pod
zakrystią na resztki grobu ze zwłokami (zapewne jednego z proboszczów), które
ekshumowano. Prace zabezpieczające wykonano szybko i sprawnie.
WYGL¥D OBECNY
Kościół usytuowany na północno-zachodnim krańcu wsi, w pobliżu dawnego
folwarku dworskiego, otoczony kręgiem starych drzew, przedstawia się malowniczo. W jego obecnej postaci zachowała się w całości – początkowo skromna –
bryła gotyckiego kościoła, zupełnie podobna do opisanych już sąsiednich świątyń, wzniesionych na takim samym planie i w tym samym systemie konstrukcyjnym. Powierzchowne zmiany we wnętrzu to wspomniane już pozorne sklepienie,
nie naruszające jednak właściwej konstrukcji nakrycia i jego powiązania z więźbą
dachową. Istotnym akcentem bryły jest okazała izbicowa wieża o dobrych proporcjach, zwieńczona piramidalnym hełmem. Biegnące wokół kościoła efektowne otwarte soboty wzbogacają bryłę, dając wrażenie mocnego osadzenia świątyni
w terenie. Wreszcie wyraźnym akcentem jest dużych rozmiarów czworoboczna
kaplica, przybudowana do korpusu od strony północnej, nakryta niską, spłasz-
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czoną kopułą, zwieńczona latarnią. W swej idei architektonicznej nawiązuje ona
w uproszczeniu do typu charakterystycznych niegdyś kopułowych kaplic grobowych, rozpowszechnionych od XVI, a zwłaszcza XVII w. na obszarze Polski.
Kaplica w Harklowej, mimo swych dość ciężkich proporcji, nie jest elementem
szpecącym i harmonijnie wiąże się z gotycką bryłą kościoła. Echem baroku jest
skromny falisty szczycik kruchty, wzbogacony rokokowymi ornamentami otaczającymi umieszczoną we wnęce figurkę N. P. Marii. Gorzej harmonizują z całością neogotyckie szczegóły: sztywne, ostrołukowe okna, większe od pierwotnych,
i wspomniana już wieżyczka na sygnaturkę.
We wnętrzu zachowały się autentyczne elementy zdobnicze z czasu budowy.
Są to przede wszystkim dwa gotyckie portale (w kruchcie południowej i w wejściu do zakrystii) o wykroju ostrołukowym, przechodzącym w nieznacznie zaakcentowany łuk tzw. oślego grzbietu. Obramienia portali ozdobione są
profilowaniem złożonym z wałków i żłobień, wzbogaconym ornamentem o motywie sznurowym, zakończonym ścięciem, tzw. śmigą. Stare drzwi zbite z szerokich desek wzmacniają ozdobne kowalskie okucia. Całość wnętrza nie sprawia
jednolitego wrażenia. Mocny akcent stanowi pozorne łukowe sklepienie. Agresywna w formie pseudobarokowa belka tęczowa została wprawdzie w roku 1931
zastąpiona, ale i tak najsilniejsze wra żenie sprawiają ołtarze o formach późnobarokowych. Aktualnie belka tęczowa jest prosta, osłonięta ozdobnie wyrzynaną
starą deską pokrytą gotyckim ornamentem patronowym. Ustawiono na niej barokowy krucyfiks i wycięte z desek malowane postacie Matki Boskiej, św. Jana
Ewangelisty i św. Marii Magdaleny oraz po bokach proroków Mojżesza i Aarona,
W szeroko zakomponowanym ołtarzu głównym (w znacznej mierze rekonstruowanym w 1877 r.) umieszczono obrazy z pierwotnego gotyckiego tryptyku.
Pole środkowe zajmuje kompozycja Św. Rodziny: na ławie o maswerkowym zaplecku tronuje św. Anna z Dzieciątkiem na kolanach, obok – nieco pomniejszona
w proporcjach – Matka Boża; w tle widoczne cztery półpostacie mężczyzn. Złote
tło malowidła wypełnia skośna kratownica z wpisanymi stylizowanymi motywami roślinnymi, płaską ramę obiega inskrypcja minuskułowa. Na awersach skrzydeł widnieją pojedyncze postacie: śś. Jana Chrzciciela i Barbary oraz Stanisława
Biskupa i Katarzyny; malowidła na rewersach są prawie całkowicie zniszczone,
z zachowanych resztek wynika, że przedstawiały one sceny pasyjne. W zwieńczeniu umieszczony jest obraz Zwiastowania. Tak wi ęc, z wyjątkiem brakującej predelli, w obecnym ołtarzu zachowały się wszystkie elementy dawnego tryptyku.
Powstał on w początku XVI w., niewątpliwie w warsztacie krakowskim. W ołtarzu pomieszczono również obrazy barokowe: Koronacji N.P. Marii (pod zwieńczeniem) oraz Matki Boskiej Bolesnej i Chrystusa Ecce Homo (na drzwiczkach
bocznych bramek). Z ołtarzem głównym pozostają w związku także inne jeszcze
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obrazy: Narodzenia N.P. Marii, pochodzący z XVIII w. (zawieszony obecnie oddzielnie), oraz Zaślubin św. Katarzyny Sjeneńskiej, przywieziony około 1930 r. z
Rzymu.
Z pierwszej połowy XVIII w. pochodzą dwa ołtarze boczne ustawione po bokach tęczy. Odpowiadają one popularnym formom późnego baroku. W jednym z
nich umieszczono obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz bł. Kingi. W drugim – późnobarokowy krucyfiks na tle luster oraz obrazek św. Antoniego. Dwa
dalsze ołtarze znajdują się w kaplicy. Zostały one pozyskane w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku z jednego z kościołów spiskich. Wykonane w drugiej
połowie XVIII w., odznaczają się, mimo prostej i dość płaskiej struktury, bogatą
ornamentyką snycerską, rokokową, złożoną z drobnych i gęsto rozmieszczonych
motywów grzebykowych. W jednym z retabulów umieszczony jest ciekawy obraz
Matki Boskiej z Dzieciątkiem, stanowiący barokową trawestację rozpowszechnionego poprzez wszystkie epoki typu Hodigitrii, bizantyńskiego w swej genezie.
Obraz w Harklowej jest niewątpliwie kopią bliżej nie rozpoznanego wizerunku
kultowego, w którym dają się dostrzec jakby pewne echa Obrazu Jasnogórskiego
(wąska twarz Marii przesłonięta maforium, zwieńczona szeroką koroną, podobną
do tej, jaka zdobiła słynny wizerunek do połowy XVII w.; inne szczegóły odbiegają jednak od tego pierwowzoru). W drugim ołtarzu mieści się rzeźbiona grupa
Matki Boskiej Różańcowej z śś. Dominikiem i Katarzyn ą – jest to przeciętne
dzieło z przełomu w. XIX i XX. Ołtarze zdobią piękne drewniane rzeźbione lichtarze zdobne ornamentem rokokowym, zapewne wykonane w jakimś spiskim
warsztacie snycerskim.
Uzupełnienie wyposażenia stanowią dalsze zabytki barokowe: wykuta w kamieniu chrzcielnica z roku 1731 oraz feretrony. Czasza chrzcielnicy ozdobiona
jest skromnym ornamentem o motywie zgeometryzowanych liści i wsparta na
nodusie o formie spiralnego trzonu, ma drewnian ą pokrywę w kształcie korony
zamkniętej. Natomiast w jednym z feretronów Hanna Pieńkowska przed dwudziestu laty zidentyfikowała gotycką rzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Cechy stylowe wskazują na pochodzenie z około 1400 r. Rzeźba ta jednak jako dzieło
sztuki nie zwracała dawniej uwagi, była bowiem nie tylko całkowicie przemalowana, ale również w dużym stopniu przerobiona: w nowszych czasach dorobiono
bowiem Marii i Dzieciątku nowe, niestylowe głowy, jak też przerzeźbiono statuę
w jej dolnych częściach. Przed tą niezbyt fortunną rekonstrukcją posąg musiał się
niewątpliwie znajdować w stanie daleko posuniętej destrukcji.
Inny feretron o ładnej ramie snycerskiej zawiera ciekawy, na wpół ludowy
obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, w swej stylizacji jakby nawiązujący do częstych replik malarskich podobizny Matki Boskiej Loreta ńskiej. Ale jest to – jak
głosi napis na banderoli – „Imago Beate Mariae Tallensis Miraculis Clara”, a
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więc kultowa podobizna innego otoczonego czcią wizerunku, w oryginale zapewne rzeźbiarskiego, ubranego w naturalne sukienki i tak tu przedstawionego.
Ostatnim ciekawszym zabytkiem harklowskiego kościoła jest dzwon, jak świadczy o tym inskrypcja – odlany w roku 1554; jego płaszcz zdobi plakieta z Ukrzyżowaniem.

KOŒCIÓ£ P.W. ŒW. MARCINA W GRYWA£DZIE
Parafia fundacji królewskiej powstała w Grywałdzie jeszcze przed rokiem 1330,
wtedy bowiem w dokumencie zezwalającym na lokację pobliskiej wsi Kamienicy
jako świadek wymieniony został „Philippus plebanus dc Grunewald”. W latach
1350-1351 dziesięcinę papieską przekazał wg adnotacji w aktach Kamery Apostolskiej „rector ecclesiae de Viridisilva”. Okr ęg parafialny był niewielki, obejmował tylko sam Grywałd, stąd zapewne od pierwszej połowy XVI w. nie było tu
plebana; wkrótce zaś nastąpiła afiliacja do pobliskiego Krościenka. Kościół pozostawał aż do rozbiorów pod patronatem królewskim, sprawowanym przez kolejnych tenutariuszy starostwa czorsztyńskiego.
Kościół posiada znany nam już tradycyjny i archaiczny zarazem plan, w którym oba jego główne człony nawa i prezbiterium, oparte są na planach kwadratów. Niektórzy dawniejsi badacze (Kazimierz i Tomasz Mok łowscy) dopatrywali
się w nim pozostałości budowli cerkiewnej, co jakoby miało się wiązać z klinem
osadnictwa wołoskiego; twierdzenie to jednak nie znajduje potwierdzenia w żadnych dokumentach i słusznie zostało odrzucone. W protokołach z wizytacji z
roku 1608 znajdujemy określenie „capella parva” – opis nie różni się jednak zbytnio
od tych, jakimi scharakteryzowano pobliskie kościoły parafialne. I tu istniała przybudowana wieża z dwoma dzwonami, nie było natomiast wieżyczki na sygnaturkę. Dwa wejścia i trzy okna umieszczone były analogicznie jak w znanych nam
budowlach. Wnętrze było natomiast skromniejsze, posiadało „parietes nudos simplices” (czyli ściany proste, nagie) oraz „lacunar in choro maiori simplex novum
planum assericium” (prosty strop w nawie pokryty nowymi deskami). Wynika z
tego, że zapewne w tym czasie prowadzono w kościele prace remontowe i sprawiono po części nowe wyposażenie, jak o tym świadczą niektóre zabytki.
W początku obecnego stulecia kościół pozostawał w stanie zaniedbanym. Długo noszono się z zamiarem remontu, a także powiększenia go. Architekt Zygmunt Gawlik około roku 1930 opracował nawet projekt dobudowy pary kaplic
bocznych o charakterze jakby ramion transeptu, zosta ł on jednak odrzucony, przewidywał bowiem z konieczności zniszczenie malowideł ściennych na ścianach
nawy. w których trzeba by było wyciąć wielkie otwory. Odrzucono również kon-
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cepcję przedłużenia prezbiterium, tym hardziej że nie miała ona również większego sensu praktycznego. Dopiero w 1937 r. rozpoczęto długo odwlekany remont. Objął on naprawę fundamentów, wymianę zniszczonej podwaliny i
niektórych bierwion ścian, Wzmocniono nadwątloną konstrukcję wieży i sobót,
w końcu całość pokryto nowym gontem. Remont wieży umożliwił ponowne zawieszenie na niej dzwonów, które do niedawna umieszczone były na prowizorycznej dzwonnicy, obecnie usuniętej. Cykl prac ukończono dopiero w latach wojny,
porządkując wówczas platformę wzgórza dla lepszego odwodnienia i poprawiając kamienne ogrodzenie.
Położenie kościoła w Grywałdzie jest wyjątkowo malownicze. Już sama śródgórska kotlina ujęta od północnego zachodu masywem Lubania, a od południa
strzępiastą sylwetą pienińskich szczytów posiada ogromne walory krajobrazowe,
kościół zaś, usytuowany z dala od zabudowy wiejskiej, na wyniosłym wzgórzu,
otoczony drzewami, stanowi świetny akcent tego uroczego zakątka. Od drogi
prowadzi do niego ścieżka, najpierw kładką przekraczająca potok, później wspi-
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nająca się łukiem na strome wzniesienie. Idąc pod górę, tracimy kościół na chwilę z oczu, gdy zasłania go stok; za chwilę, gdy staniemy pod otaczającym go
murem z dzikiego kamienia, jawi się tuż przed nami swą silnie osadzoną w ziemi
bryłą i wysuniętą ku przodowi, zda się, obronną izbicową wieżą. Nieodparcie
narzuca się wrażenie obronności miejsca i budowli.
Kościół, podobny w swym układzie do poprzednich, wydaje si ę mniejszy i
jakby bardziej prymitywny, a zarazem bardziej archaiczny. Wynika to st ąd, że w
przeciwieństwie do siostrzanych świątyń nie zastosowano w jego konstrukcyjnym rozwiązaniu systemu więźbowo-zaskrzynieniowego, tak więc w konsekwencji prezbiterium i nawę kryją oddzielne dwuspadowe dachy oparte na prostej
więźbie krokwiowo-jętkowej. Sądzić jednak należy, że to na pozór archaiczne
uproszczenie jest rozwiązaniem wtórnym, jak się wydaje wprowadzonym w czasie robót podjętych w początku XVII w. Z tego bowiem czasu pochodzi znana
nam wiadomość o nowym stropie (1608), a niebawem – o czym będzie mowa –
kościół przyozdobiono malowidłami ściennymi (1618). Na kalenicy dachu znajduje się maleńka czworoboczna wieżyczka. Głównym akcentem budowli jest oczywiście wieża, szeroko osadzona. o ścianach silnie zwężających się ku górze i z
wydatnie występującą nadwieszoną izbicą. Nakrywa ją wcięty namiotowy hełm z
iglicą i krzyżem; dawny krzyż, odrysowany niegdyś przez Glogera, był zwieńczony sporych rozmiarów kurem wyciętym z blachy. Malowniczość kościoła podkreślają oszalowane soboty obiegające wieżę, przedłużone od strony północnej
wzdłuż nawy i łączące się z zakrystią. Przy ścianach od południa sobót brak,
akcentem jest tu kruchta osłaniająca boczne wejście.
Niewielkie wnętrze nakrywają stropy płaskie. Nawę od prezbiterium rozdziela
półkoliście zamknięty otwór tęczy z belką i krucyfiksem. W wejściu od południa
zachował się skromny ostrołukowy portal; analogiczny istniał także dawniej w
wejściu od zachodu, lecz usunięto go, poszerzając otwór. Chór muzyczny wspierają dwa słupy. Istotną ozdobę wnętrza stanowią malowidła ścienne, zachowane
w prezbiterium na ścianach i stropie oraz w nawie na ścianach i parapecie chóru
muzycznego. Dzielą się one jakby na dwa nieco różne zespoły kompozycyjne, a
nawet zdają się być dziełem co najmniej dwóch malarzy. Jednak że trudno to dziś
stwierdzić z całą pewnością, ponieważ polichromia przetrwała w nie najlepszym
stanie, po części wręcz znacznie zniszczona, a ponadto była niejednocześnie oraz
w różnym stopniu poddawana konserwacji, co w jakimś stopniu wpłynęło na jej
obecne zróżnicowanie. Kościół posiadał trzy ołtarze, główny dedykowany patronowi, inny N.P. Marii.
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W ołtarzu głównym znajduje się interesujący tryptyk późnogotycki, zachowany niemal w całości (brak jedynie predelli). Zanim zajmiemy si ę jego ikonografią, warto wspomnieć jego ciekawą historię. Otóż ołtarz ten w początku XVII w.
został zdemontowany: wykonano wówczas skromną nastawę snycerską o dekoracji manierystycznej, w której umieszczono po bokach dotychczasowe skrzydła
tryptyku, a pośrodku wstawiono obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zapewne
wtedy nowo sprawiony. Dawne pole środkowe być może używane było jako zasłona, zaś obraz ze zwieńczenia tryptyku zawieszono oddzielnie. Ten stan rzeczy
przetrwał aż do naszych czasów, z tym, iż o środku dawnego tryptyku z dawna
słuch zaginął. Dopiero po drugiej wojnie światowej dokonano niespodziewanego
„odkrycia”: obraz odnalazł się za ołtarzem, niejako w głębi jego konstrukcji. Gdy
go stamtąd wydostano, nie był on – o ile to być może – nikomu znany. Rzecz
jasna odkrycie przesądziło o konieczności konserwacji wszystkich elementów tryptyku i jego rekonstrukcji. Jest to świetny zabytek późnogotyckiego malarstwa tablicowego z początku XVI w. Piękny obraz w polu środkowym przedstawia św.
Marcina, siedzącego na białym koniu, w momencie gdy część swego bogatego
płaszcza odcina dla ułomnego żebraka. Widniejący w tle fantastyczny, urozmaicony krajobraz pełen roślinności i skał zapowiada już „renesansowe” widzenie
świata, podczas gdy złote, wzorzyste, abstrakcyjne tło, a także łamiące i kłębiące
się na stwoszowską manierę szaty świętego to jeszcze cechy wygasającej w tym
czasie gotyckiej stylizacji. Również pojedyncze postacie świętych na kwaterach
skrzydeł śś. Stanisław, Jerzy, Anna Samotrzeć i Barbara (zwłaszcza ta ostatnia,
ze swym atrybutem wieżą stylizowaną w umownej perspektywie, w której zdają
się pobrzmiewać dalekie echa tradycji quattrocenta) pojęte są jeszcze w dawnej
konwencji. Podobnie tradycjonalnie ujęte zostały obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem w promienistej mandorli (na zwie ńczeniu) oraz śś. Katarzyny i Doroty
(na rewersach skrzydeł). To przenikanie się cech renesansowych z gotyckimi było
typowym zjawiskiem w ówczesnym malarstwie cechowym warsztatów krakowskich, z których niewątpliwie wywodzi się tryptyk grywałdzki.
W bocznym ołtarzu o skromnej manierystycznej oprawie z początku XVII w.
znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, a po bokach obrazy śś. Katarzyny i Doroty z 1640 r., zepsute przemalówką z 1876 r. W kościele znajduje się
ponadto rzeźbiony wizerunek Matki Boskiej stojącej na półksiężycu ujęty owalną
ramą z adorującymi aniołkami; rzeźba ta, dość zniszczona, pochodzi zapewne z
początku XVII w. i posiada kilka odpowiedników na terenie Podhala i Spiszu
(m.in. w starym kościółku w Trybszu).
Gdy mowa o zabytkach zaginionych, wspomnieć trzeba jeszcze jedną rzeźbę
gotycką, która znajdowała się dawniej w grywałdzkim kościele. Przekazana krót-
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ko przed ostatnią wojną do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, stamtąd zrabowana przez niemieckich okupantów, do dziś nie została odnaleziona. Może zniszczała w chaosie wojennym, a może zdobi jakąś mniej znaną kolekcję gdzieś w
obcych krajach… Rzeźba przedstawiała Tronującą Marię z Dzieciątkiem i śmiało można o niej powiedzieć, że należała do piękniejszych i cenniejszych rzeźb
gotyckich kręgu małopolskiego. Pochodziła ze schyłku XIV w., z okresu, w którym dążenie do estetyzacji formy i nadawania dzie łom cech konwencjonalnej
urody bliskie już było skrystalizowaniu się tzw. stylu pięknych Madonn. Decydowały o tym: harmonijna kompozycja postaci, m łodzieńcza, uśmiechnięta twarz
Marii, staranny modelunek miękko kształtowanych, a zarazem głęboko ciętych
fałdów draperii.
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Rados³aw Jerzy Truœ

ROZBÓJNICY
SKRZYÑSCY HERBU
£ABÊD
W pierwszej połowie XV wieku na terenie
Księstwa Oświęcimskiego pojawili się przedstawiciele możnego rodu Skrzyńskich herbu
Łabędź, pochodzący z Wielkiego Skrzynna 1 koło
Opoczna. Ten sam herb mieli między innymi
Borkowscy, Dowgirdowie, Duninowie, Komorowscy, Pileccy, Siemaszkowie, Zawisza.
Labancz (…) Ex regno Dacie ortum habens a
Petro, qui in Poloniam venerat cum multis divitiis et thezauris, plures in ea ex muro fabricavit ecclesias (…) Viri in ea pacifici, ab
ambitione magistratuum alieni.
Łabędź (…) [ród] wywodzący się z królestwa
duńskiego od Piotra, który z wielkim bogactwem
i skarbami do Polski przybył i w niej wiele murowanych kościołów wybudował (…) Mężowie w nim spokojni, dalecy od
ubiegania się o urzędy.
Jan Długosz, Insignia, 21
1
Skrzynno – to w XII w. gród kasztelański przeniesiony ze Skrzyńska (niedaleki ośrodek górniczohutniczy – w XVI w. Dymarki; jest to również miejsce urodzenia Oskara Kolberga); prawa miejskie
1308-1869; do XIX w. należało do dwóch właścicieli, stąd dwa rynki i dwa ratusze
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Ma być łabędź biały czy srebrny w polu czerwonym. Na hełmie takiż łabędź…
Atoli nie wszyscy jednymże kształtem tego herbu zażywają… Drudzy łabędzia tak na tarczy, jako i na hełmie siedzącego noszą, z pyskiem i nogami
czarnymi, na hełmie jednak nóg jego nie widać. Inni tak na tarczy, jako i na
hełmie stojącego łabędzia z pyskiem i nogami żółtymi stawiają, i to jest
zwyczajniejszy wizerunek tego herbu; przecież i między tymi samymi ta zachodzi różnica, że jedni z nich w prawą tarczy i głowę, i jego samego, drudzy w lewą kierują.
Kasper Niesiecki, Herbarz, VI, 180-181
W XV wieku Skrzyńscy posiadali dobra w Polsce i na Węgrzech. Bożywoj
Skrzyński na Turzej Górze1 koło Dobczyc wybudował zamek obronny, a około
1430 roku nabył Żywiecczyznę od księcia oświęcimskiego Kazimierza (wedug
innych źródeł do roku 1433 władał Żywiecczyzną książę oświęcimski Przemysław), jako dziedziczne dobra lenne. Jako że Księstwo Oświęcimskie w 1291r.
zostało zhołdowane Czechom, Skrzyńscy stali się w ten sposób pośrednio lennikami korony czeskiej. Żeby było ciekawiej – mając dobra na Węgrzech, byli również lennikami korony węgierskiej.
Niedługo potem książę Kazimierz, pożyczając od Mszczugija Skrzyńskiego
– krewnego Bożywoja – 3000 czerwonych złotych węgierskich, daje mu w zastaw
jako lenno dziedziczne zamek barwałdzki wraz z przynależnymi do niego wsiami. Zamek ten został wzniesiony na szczycie góry Żar (527 m nmp.) najprawdopodobniej po uprzednim założeniu leżącej u jej podnóża wsi – Barwałdu (który
po raz pierwszy występuje w źródłach w roku 1325), a więc w pierwszej połowie
XIV stulecia, przez księcia oświęcimskiego Jana Scholastyka.
Władysław Warneńczyk około roku 1440 rozpoczął starania o przyłączenie
Księstwa Oświęcimskiego do Polski. Pierwszym krokiem było kupno zamka barwałdzkiego od kolejnego księcia oświęcimskiego – Wacława – wraz z okolicznymi wsiami: Barwałdem Niżnym, Zakrzowem, Jaroszowicami, Stroniem, Leśnicą.
Transakcji tej dokonał podstawiony przez niego zaufany dworzanin Mikołaj Serafin – Włoch, żupnik wielicki – 28 grudnia 1440 r. – no bo jakże by to było, żeby
król polski był lennikiem księcia oświęcimskiego, a pośrednio też sąsiedniego
władcy Czech. Do czasu spłacenia długu poprzedniego właściciela Mszczugij
Skrzyński nadal zarządzał zamkiem, ale już według prawa polskiego. 10 lutego
1444 r. zawarto z nim umowę, przy czym Serafin odkupił od niego jego polskie
włości – Kobierzyn, młyn na rzece Prądnik i kamienicę w Krakowie.
1
Obecnie ta góra zwie się Trupielec ( 514 m npm.) a nazwa pochodzi podobno od wykopywanych
szczątków ludzkich pozostałych wg podań po wojnach szwedzkich; w czasie I wojny światowej też
toczyły się tam krwawe walki pomiędzy wojskami rosyjskimi i austriackimi
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W 1447 roku na zamku gospodarzył już jego krewny – Włodek Skrzyński –
wykupując uprzednio dług. Od jego imienia górę Żar zaczęto też nazywać Włodkową; niektórzy nazwę tę kojarzą raczej z jego słynną żoną – Katarzyną – z
pochodzenia najprawdopodobniej Węgierką, która posiadała dodatkowo zamek
w Letawie na Węgrzech. Tam też uprzednio przebywał Włodek, a musiał być
znaczną postacią, skoro w 1443 r. był poręczycielem mieszczan kieżmarskich,
którzy znaleźli się wtedy w niewesołej sytuacji. Miasto Kieżmark złupili taboryci
– radykalny odłam husycki – domagając się od nich dodatkowego okupu – ci,
rzecz jasna, pieniędzy już nie mieli. Zmuszeni więc zostali do obietnicy, ze kontrybucja 3000 czerwonych złotych będzie przez nich uregulowana, a jeśli nie, to:
„dajemy moc zupełną imania nas w podróżach, grabieżach kędykolwiek, zabierania dóbr, palenia ogniem i przyniewolenia nas wszelkiemi sposoby szkodliwemi
i przysilania jakokolwiek będą mogli, tak długo, dopóki ich nie wywikłamy z tego
rękojemstwa”.
Może właśnie dlatego, a może z powodu niewielkich dochodów z ubogich
wsi, Włodkowie nakładali cła na przejeżdżających kupców, egzekwując je często
przy zastosowaniu rewizji, aresztowa ń i konfiskat, nie stroniąc też od wypraw
łupieżczych na różne miejscowości. Panoszyli się jak we własnym państwie. W
Polsce znani byli jako rycerze-rozbójnicy. Takich jak oni nazywano raubritterami
(niem. Raubritter – rabujący rycerz). Legendy głoszą, że i zamek na Wołku był w
tych czasach w ich rękach. Podobno opanowali także zamek na zboczu Uklejny
nad Rabą (wybudowany na przełomie XII i XIII w. by strzegł drogi handlowej z
Polski na Węgry). Kronikarz tego okresu – Bielski – zapisał w 1451r.: „Na Wołku
i w Barwałdzie można zbójców nałapać do woli”. Zachowania takie nie były rzadkie
w ówczesnych czasach ani w Polsce, ani w sąsiednich krajach niemieckich. W
zamku Barwałd wcześniej też mieszkał inny raubritter – Dziersław (Dzierzko?) z
Rytwian, syn wojewody łęczyckiego, o którym można by napisać osobne opowiadanie, a lista polskich rycerzy-raubritterów była wcale niemała: Mikołaj Siestrzeniec, Piotr Polak, Jan Stosz, Jan Czapek, Jan Katowski, i wielu, wielu innych,
zajmujących często znaczące urzędy, jak np. Krystian z Koziegłów – kasztelan
sądecki czy Jan Kuropatwa – podkomorzy lubelski, który w 1430 r. jako młody
szlachcic wraz z kompanami złupił klasztor jasnogórski w Częstochowie, rabując i bezczeszcząc dobra kościelne, za co musiał odsiedzieć swoje w wieży zamku
krakowskiego. No cóż, takie to były czasy. Często zresztą ci rozbójnicy żyli w
dobrych stosunkach z królem, jeśli tylko ich działania nie stały w jawnej sprzeczności z interesem Korony.
Skrzyńskim przypisuje się w połowie XV w. wybudowanie zamku w Żywcu,
na prawym brzegu rzeki Soły, w obecnej zachodniej części miasta. Mówiono też,
że Bożywoj i Włodek Skrzyńscy odbudowali zamek na górującym nad Żywcem
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Grojcu. Mieliby więc w tej części kraju olbrzymie wpływy i niezagrożoną pozycję. Zbójowali wiec nadal.
Nie bardzo podobało się to oczywiście ich ofiarom. Poszkodowani mieszczanie krakowscy i szlachta zaczęli domagać się od króla, by ukrócił zbójeckie praktyki Skrzyńskich. Od 1447 roku w Polsce panował już Kazimierz Jagiellończyk i
on właśnie zlecił wykonanie tego zadania podkomorzemu krakowskiemu Piotrowi Szafrańcowi, właścicielowi zamku na Pieskowej Skale, skądinąd znanego
łupieżcy w swoich okolicach (m.in. w 1449 r. obrabował karawanę kupców krakowskich z Mikołajem Wierzynkiem na czele). Jak można przypuszczać, nie tylko skargi poddanych skłoniły króla do tego kroku – swoim zachowaniem Skrzyńscy
narażali się skarbowi państwa, podważając bezpieczeństwo handlu z Koroną i
uszczuplając jej dochody.
Piotr Szafraniec nie tylko zdobył zamek Barwałd, ale przy okazji wyprawił się
na Księstwo Oświęcimskie i wymógł na jego władcy – Januszu III – okup 2000
zł. „Dziejopis Żywiecki” Andrzeja Komonieckiego pod rokiem 1451 podaje: „Włodek Skrzyński z żoną Katarzyną rozbijał. Walczył z nim Piotr Szafraniec o ten
Barwałd, za co mu książęta oświęcimscy 2 tys.zł. obiecały dać, aby stamtąd wyjechał”. W odwecie książę Janusz III sam zaczął napadać na polskich kupców i
pogranicze Królestwa Polskiego. Nie pozostawiono tego bez reakcji – w 1452 r.
starosta Jan Szczekocki i Jan Kuropatwa podeszli pod Oświęcim i zmusili Janusza III do oddania w zastaw całego Księstwa Oświęcimskiego do czasu wypłaty
odszkodowania za poczynione Polsce straty.
Rok później, książę Janusz III, korzystając z wyprawy króla Kazimierza Jagiellończyka na Litwę, złamał umowę i obległ zamek oświęcimski, broniony przez
Jana Kuropatwę. Na pomoc ruszyło wojsko polskie pod dowództwem wojewody
krakowskiego Jana Tęczyńskiego. Janusz III uciekł na zamek Wołek, z którego
„czynił wielkie szkody w Polsce łotrowskim obyczajem” i mimo kilkumiesięcznego oblężenia, nie pozwolił na jego zdobycie. Nie widząc jednak możliwości dalszej obrony poddał się i za „pewną sumę pieniędzy” w 1453 r. oddał Oświęcim
królowi polskiemu. Nie zaprzestał jednak wypadów na ziemie polskie, skoro pod
rokiem 1457 zanotowano, że opanował gorę Wapienną koło Dobczyc oraz miasteczko Myślenice i stamtąd robił wypady na okoliczne tereny.
W tymże czasie na górze Żebraczej koło Oświęcimia (czy Żebraczy koło Bestwiny – jak podają inni) osiedli niezadowoleni wojacy, którym Polska nie zap łaciła żołdu za udział w wojnie pruskiej. Nic dziwnego, że i oni trudnili się rozbojem,
co nie w smak było mieszkańcom okolic. Janowi Synowcowi, podstarościemu
oświęcimskiemu udało się ich pojmać i w wieży zamku osadzić, jednak „powroza
tego, którym je tam spuszczano, zabaczono odjąć, tedy to łotrowstwo w nocy
wylazło zasię po onym powrozie z wieże i opanowawszy onę wieżę, poczęli się z
niej kamieńmi bronić. Czego dowiedziawszy się Jan, książę oświęcimskie szedł
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im co prędzej na ratunek”. Synowiec nie chciał dopuścić do powrotu Janusza do
Oświęcimia, więc wolał ugodzić się z uciekinierami i „wróciwszy im konie ich i
broni i dwieście czerwonych złotych darowawszy, puścił przec (precz)”. Janusz
III Oświęcimia nie odzyskał, a gdy starostwo przeszło od nie dającego sobie rady
ze zbójcami starego już Jana z Czyżowa do Mikołaja Pieniążka herbu Odrowąż,
poniechał dalszych starań i 21 lutego 1457 r. w Gliwicach (wg Dziejopisu.Żywieckiego w poniedziałek 19 grudnia 1457) podpisał ostateczną umowę z królem
Kazimierzem Jagiellończykiem na mocy której ustalono, że Polska nabywa Księstwo Oświęcimskie za sumę 50 000 grzywien groszy praskich (choć oficjalnie
inkorporowano je znacznie później – wraz z Księstwem Zatorskim – na sejmach
w Piotrkowie – 1563 i Warszawie – 1564).
Wróćmy jednak do wspomnianych wcześniej uciekinierów z wieży oświęcimskiego zamku. Zwiedziała się o nich Katarzyna Włodkowa Skrzyńska, dopadła
ich w drodze i pobiwszy pieniądze zabrała. Nie wspomniano wtedy Włodka –
czyżby już nie żył? A może było tak, jak podają „Annales Glogovienses” o niejakiej Wlokyni – którą utożsamia się z Włodkową właśnie – że prowadziła się po
męsku, jeździła konno w zbroi pod bronią, nie było łuku ani kuszy, której by
sama bez przyrządu, rękami tylko nie naciągnęła, czego mężczyźni nie potrafili
dokonać. Męża swego ustanowiła stróżem w zamku, a sama z towarzyszami łupiła kupców, zamki i wsie. Jeśli tak było naprawdę, to nic dziwnego, że nie wiemy
wiele o dacie i okolicznościach śmierci Włodka Skrzyńskiego. Z drugiej strony
po okresie wspólnych z mężem wypadów Katarzyna zachowała się w pamięci
jako aktywna samodzielna raubritterka: „Katarzyna Włodkowa jak przedtym jej
mąż Włodek rozbojem się bawiła”. Świadczyło by to raczej o tym, że Włodek
dokonał żywota, niż że potulnie w zamku czekał na powrót bojowej żony. Nie
wiemy tylko, kiedy dokładnie się to stało. W 1456 roku Katarzyna Włodkowa
imiennie została zwolniona przez króla od stacji wojskowych i wyprawy wojennej – nie wspomniano wtedy Włodka – najpewniej już nie żył.
„Dziejopis Żywiecki” Andrzeja Komonieckiego pod rokiem 1460 podaje: „Włodek i Bożywoj Skrzyńscy wespół z żoną Katarzyną z niepodłym orszakiem zbrodniarzów z Żywca i Turzej Góry nad miastem Dobczycami leżącej przyległą krainę
oświęcimską łupiestwem i pustoszeniem plądrowali i szkody czynili, aż Mikołaj
Pieniążek z Witowic, podkomorzy i starosta krakowski z Piotrem Komorowskim i
szlachtą szczyrzycką tam ich stąd wypędził”. Być może chodziło nie o Włodka
Skrzyńskiego, a o jego syna, zwanego Włodkiem Waltburthem (podawane są też
wersje Walburth i Wabulth). A może wtedy Włodek jeszcze żył?
Nie wiemy też, dlaczego nie wspomina się wtedy o zamku Barwałd, gdzie w
1462 roku miała rezydować Katarzyna Włodkowa Skrzyńska. Wtedy wspomniany uprzednio Mikołaj Pieniążek pojmał ją tam i przewiózł do Krakowa, gdzie za
rozboje i fałszowanie pieniędzy wyrokiem sądu została na rynku na stosie spalo-
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na. Król uchylił wobec niej prawo nietykalności przynależne szlachcicom, więc
winy jej musiały być olbrzymie.
Według legend (dr Putek – „O zbójnickich zamkach…”) rozkaz schwytania
Katarzyny Skrzyńskiej miał otrzymać starosta zamku lanckorońskiego. Włodkowa, dowiedziawszy się o tym, zaprosiła go na ucztę i w jej trakcie próbowała
własnoręcznie zabić go sztyletem. Ten jednak ześlizgnął się po pancerzu starosty
i zamysłu swego nie dokonała. Ukryci ludzie starosty na jego znak wdarli się do
zamku i po jego zdobyciu Katarzyna Skrzyńska trafiła pod krakowski sąd.
Historycy uważają, że spalenie jej na stosie mogłoby być karą raczej za sprzyjanie husytom, a nie za rozboje. Husytyzm w owych czasach szerzył się bez przeszkód, a Włodek Skrzyński miał na pewno jakieś powiązania z husytami,
wspominając tylko sprawę poręczenia okupu, jaki wymusili husyci na kieżmarskich mieszczanach. Kościół Św. Krzyża w Żywcu za czasów Skrzyńskich (aż do
1474 roku) był w posiadaniu husytów, a „Liber beneficiorum” D ługosza z 1470 r.
nie wykazuje poprzednio wymienianej parafii w Barwa łdzie. Być może i sami
Skrzyńscy przeszli na husytyzm. A za innowierstwo wtedy palono na stosie.
Milczy na ten temat Długosz. Może spalenie Katarzyny Skrzyńskiej na stosie
to tylko legenda, a może nie wypadało o tym wspominać, by nie zadrażniać stosunków polsko-węgierskich – wszak z Węgier pochodziła. Trudno odróżnić fakty
od przesadzonych opowieści. Dr Putek uważa, że podtrzymywanie krwawej legendy o Włodkowej, w czym celowały zwłaszcza dziady kalwaryjskie, było w
interesie zakonników z klasztoru, by wyciszyć sprawę bezprawnego zawłaszczenia przez Mikołaja Zebrzydowskiego gruntów na górze Żar na budowę kaplic
kalwaryjskich.
Legenda ludowa z okolic Kęt mówi, że Katarzyna Skrzyńska po śmierci męża
opuściła barwałdzki zamek i przeniosła się ze swoją drużyną na zamek Wołek.
Stamtąd nadal robiła wypady na kupców i na okoliczne osady. W końcu oblężona
przez królewskie wojska zmuszona została do poddania się. Karę wymierzono
natychmiast – wsadzono ją do beczki nabitej od wewnątrz gwoździami i spuszczono po stromym zamkowym zboczu. W tejże chwili zamek na Wołku zapadł się
pod ziemię, wraz z nagromadzonymi przez Włodkową skarbami. Podobno wielu
poszukiwaczy skarbów próbowało je odnaleźć, bezskutecznie przekopując fundamenty.
W czasach sporów o koronę węgierską pomiędzy Kazimierzem Jagiellończykiem a węgierskim magnatem Maciejem Korwinem Skrzyńscy opowiadali się po
stronie węgierskiej, będąc lennikami Korwina z racji posiadania zamków w Bytczy nad Wagiem i Letawie koło Żiliny (dostępne mi źródła słowackie nie wspominają o nich wcale). Nie było to mile widziane przez Kazimierza Jagiello ńczyka,
tym bardziej, że Maciej Korwin zaczął przymierzać się do zagarnięcia Żywiecczyzny i Podhala, śląc przy okazji posłów do zawsze niechętnych Polsce Krzyża-
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ków. W 1462 r. w Głogowie zawarto oficjalną umowę, na mocy której król czeski
Jerzy z Podiebradu uznał polskiego króla suwerenem Księstwa Oświęcimskiego,
a co za tym idzie właścicielem zamków na Wołku i górze Żar.
Bożywoj Skrzyński wraz z synem zmarłego już Włodka Skrzyńskiego – Włodkiem Walburthem rozpoczęli walki partyzanckie, sprowadzając najemne wojsko, m.in. z Węgier. Nie udało im się odbić silnie ufortyfikowanego Wołka,
zbudowali więc małą twierdzę na przeciwległym brzegu Soły – na Bukowskim
Groniu, dzikiej i niedostępnej górze. Wobec takich poczynań król Kazimierz Jagiellończyk postanowił ostatecznie się z nimi rozprawić .
I znów oddajmy głos Andrzejowi Komonieckiemu: „Po czym rychło Bożywoj
Skrzyński i Włodek rozbójnicy, wyciągnąwszy jeden z Letawy, a drugi z Biecza
[raczej: z Bytczy] w półtora tysiąca koni, koło Oświęcimia wszędzie szkody czynili wielkie, a między zameczkiem Wołkiem a Żary, nad rzeka Sołą górę jedną osiedli, którą zowią Bukowiec i tam fortycę mocną zbudowali, z której okolicznie ten
kraj wszytek najeżdżali. Których to zbrodniarzów Mikołaj Pieniążek, podkomorzy i starosta krakowski, ruszywszy przeciwko nim powtóre szlachtę szczyrzycką,
ku temu zaciągnąwszy niewiele żołnierza pieniężnego, nadto spiknąwszy się z
Piotrem Komorowskim z Węgier przyjeżdżającym i też Przedzisławem Dmoszyckim z powiatu spiskiego nadciągającym, prędko od zbójstwa powściągnął. Ale
ten na onej twierdzy od środy poświętym Mateuszu aż do środy w samę wigiliję
świętych apostołów Szymona i Judy [22 IX – 27 X 1462 r.] oblężonych (gdy im
Bożywoj z Ostrawy na pomoc nie przyszedł) głodem do poddania się przycisnął,
zdrowiem tylko i odzieniem darowawszy onych”.
Zamek na Bukowskim Groniu zburzono i nie pozostał po nim żaden ślad. Do
dziś nie odkryto tam żadnych wskazówek pozwalających na jego dokładne umiejscowienie.
W 1465 r. synowie Włodka i Katarzyny Skrzyńskiej – Jan i Włodek – zrzekli
się jakichkolwiek pretensji do zamku Barwałd po otrzymaniu od Kazimierza Jagiellończyka 3000 zł, na jaką to sumę uprzednio zastawiono zamek. Być może
wtedy przebywali na zamku w Letawie, bo tam 24 czerwca 1465 r. wystawiono
jeden z kwitów na 1000 zł.
Warto dodać parę słów o dalszym losie zamków Skrzyńskich. Wspomniany
uprzednio Piotr Komorowski, pozbawiony przez Macieja Korwina włości na Orawie i Liptowie (co prawda za rekompensat ą 8000 węgierskich złotych), otrzymał
od Kazimierza Jagiellończyka właśnie m.in. Żywiecczyznę. Po jego śmierci kuratelę nad małoletnim synem Janem sprawował Mikołaj Komorowski, starosta
podoliniecki i stryjeczny brat Piotra. Popadł w jakieś nieporozumienia z królem
Kazimierzem i zaczął porozumiewać się z Maciejem Korwinem. Ten za ś planował wyprawę na ziemie polskie. Król Kazimierz Jagiello ńczyk nie mógł pozwo-
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lić na oddanie pogranicznych zamków w r ęce nieprzyjaciół i wydał w 1477r.
rozkaz ich zdobycia. Wykonał to w ciągu siedmiu tygodni Jakub z Dębna Dębiński, wojewoda sandomierski, burząc do fundamentów zarówno zamek na Włodkowej jak i na Grojcu. O zamku na Wołku nie wspomniano, może dlatego, że był
już uprzednio we władaniu Dębińskiego, a może poważnie uszkodzony nie miał
żadnej roli strategicznej. W XVI wieku brak jakichkolwiek wzmianek o jego istnieniu.
Pisze Bielski w „Kronice”: „Mikołaj Komorowski zamki w śląsku pobrał i swymi
osadził. Przeciw któremu król posłał Jakuba Dębińskiego Wojewodę Sandomierskiego i Starostę Krakowskiego, który stłukł i zrównał z ziemią z rozkazu królewskiego. Żywiec w popiół obrócono”.
Król odebrał Żywiecczyznę Komorowskim i dopiero po dojściu Jana Komorowskiego do pełnoletności zezwolił mu na dalszą dzierżawę dóbr barwałdzkich.
W 1500 r. król Jan Olbracht przywrócił darowiznę Żywiecczyzny Komorowskim.
Może dlatego, że obaj królowie byli u nich zadłużeni.
Zaś Skrzyńscy nie zaznaczyli się w dalszej historii tej ziemi. Nie opuścili jednak Karpat. Pod koniec XVIII wieku jeden ze Skrzyńskich kupił dwór w Laskowej w Beskidzie Wyspowym. Stefan Skrzyński w 1782 dzierżawił kres muszyński
w Beskidzie Sądeckim. Na wschodzie hrabia Skrzyński z Bachórza w 1894 roku
był jednym z inicjatorów budowy kolei wąskotorowej z Przeworska do Dynowa.
Dopiero hrabia Aleksander Skrzyński (ur.1882 w Zagórzanach koło Gorlic),
od 1919 r. właściciel Nieznajowej w Beskidzie Niskim, prawnik, polityk i dyplomata zasłużył się dla polskiej historii. W latach 1922-23 oraz 1924-26 był ministrem spraw zagranicznych, a w 1925-26 premierem Rzeczypospolitej. Przyczyni ł
się do uznania wschodnich granic Polski przez Radę Ambasadorów (15 III 1923)
i dążył do unormowania stosunków z sąsiadami. Jako premier podejmował próby
stabilizacji gospodarczej państwa. W 1926 roku wobec masowych demonstracji i
strajków podał się do dymisji i wycofał z życia politycznego. Zgin ął w 1931 r. w
wypadku samochodowym koło Ostrowa Wlkp.
Zamieszczone fotografie pochodzą ze zbiorów autora.
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Roman Frodyma

GALICYJSKIE
ZADUSZKI
Jesień dużymi krokami wkracza w góry, Beskidu, barwne liście w podmuchach wiatru mienią się czerwienią, złotem, srebrem.
Zerwane opadają w dół tworząc barwny kobierzec. Przykrywają wszystko, także liczne mogiły na cmentarzach I wojny światowej.
Wojna zostawiła ich tu wiele, na przełęczach, szczytach, lasach, wszędzie tam
gdzie toczyły się walki.
Niedługo Święto Zmarłych, znów pójdziemy do grobów, zapalimy świece,
wspomnimy tych co odeszli. Leśne mogiły na próżno będą czekały na odwiedziny
bliskich. Proponuję więc przy okazji jesiennej wycieczki odwiedzi ć kilka z nich.
Jest dużo takich miejsc, godnych odwiedzenia. My wybierzemy się w rejon
Gorlic, gdzie I wojna pozostawiła po sobie szczególnie dużo śladów. Liczne cmentarze wokół miasta są dowodem ciężkich. walk, jak też rozmyślnej akcji budowy
cmentarzy tak, aby swym położeniem ukazywały cenę i zażartość bojów na tym
małym skrawku ziemi. Wystarczy przespacerować się po przedmieściach Gorlic
od strony Stróżówki, by naliczyć ich kilkanaście. Małe, ciekawie zaprojektowane, różnią się od siebie wystrojem architektonicznym kryjąc prochy tak obrońców
jak i nacierających. Z każdej z tych nekropolii widoczny jest cmentarz na „Boczoniowej Górce”. Jak mówią znawcy tematu, to centralna nekropolia „Bitwy
pod Gorlicami”. Dobrze utrzymany, z licznymi tabliczkami imiennymi, jest cz ęstym celem wielu wycieczek, tym bardziej, że jego wystrój jest przykładem, dobrej współpracy projektanta i wykonawcy.
Zostawmy sobie jednak cmentarz gorlicki na inn ą okazję i inny czas, a teraz
wybierzmy się w góry Beskidu.
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Ruszymy z przystanku PKS Magura leżącym w ciągu drogi Gorlice – Konieczna. Tu na Przełęczy Małastowskiej, przy przecięciu się szlaku niebieskiego
z szosą, znajdziemy pierwszy cmentarz. Otoczony beskidzkim lasem trwa w swoim pięknie. Zaprojektowany przez genialnego słowackiego architekta Dušana Jurkoviča, w stylu o którym znawcy mówią „starosłowiański”. Nawiązał on w swej
twórczości do dawnych budowli Słowian, takich jak grody, gontyny, wieżyce.
Stosował surowiec rodzimy: kamień łamany, drewno jodłowe, świerkowe. Wykorzystał siłę roboczą jeńców wojennych, powierzając im wykonanie swych projektów tak w drewnie, jak i w kamieniu. Właśnie tu, na przełęczy działał w tym
czasie wielki tartak polowy i zakład stolarski, w którym przecierano drewno i
wykonywano detale wystroju cmentarza.
Jak był urządzony ten zakład wojenny, możemy zobaczyć na obrazie Rudolfa
Czernego, znajdującym się w zbiorach Muzeum Regionalnego w Gorlicach.
Cmentarz nr 60 został założony na planie owalu, dokładnie tam, gdzie rozbiegały się linie okopów i transzei, widocznych do dziś w terenie. Otoczony został
solidnym ogrodzeniem wykonanym z potężnych pni drzew, przykrytym daszkiem
z gontów. Wejście ujęte w stylową bramę krytą daszkiem z gontów, zdaje się
bronić spokoju tych, którzy tu spoczywają. Na ścianach bramki stylizowane symbole odznaczeń wojskowych. W tylnej części cmentarza wysoka pomnikowa gontyna ze stylizowanymi krzyżami na szczycie, kryta gontem. Poniżej obraz Madonny
pędzla Kašpara.
Ten słowacki ilustrator książeczek dla dzieci, powołany do służby w Wydziale
Grobów Wojennych, potrafił odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Malował pocztówki, obrazy o treści wojennej, które sprzedawane na aukcjach przynosiły dochód na budowę cmentarzy. Potrafił być też „ludowym malarzem”, czego dowodem
jest Madonna z Magury.
Poniżej na tablicy inskrypcyjnej strofy autorstwa Hansa Hauptmana 1:
„Niech pozostaną w pamięci dni Waszego szczęścia
Że ta ziemia płonęła walką
Tysiące śmiertelnych ran odniosła
By błogosławieństwo słońca Wam zabłysło”
Na polu grobowym mogiły ujęte w kamienne krawężniki, uwieńczone pięknymi drewnianymi krzyżami z tabliczkami imiennymi. Pochowano tu 174 żołnierzy armii austriackiej, w tym znanych z nazwiska 138, nieznanych 36. Polegli
1
Hans Hauptman – urodził się w Brnie, w rodzinie inteligenckiej, był wyznania ewangelicko-augsburskiego. Po wstąpieniu do wojska służył jako jednoroczny ochotnik w 22 pułku piechoty w Pradze,
później na różnych stanowiskach w 9 dywizji piechoty, by w stan spoczynku przejść w stopniu porucznika. Jednak, już w 1915 r. zostaje powołany do służby w Wydziale Grobów Wojennych w Krakowie, w
stopniu kapitana rezerwy. Pełni tu funkcję oficera koncepcyjnego, jemu więc przyszło projektować między innymi teksty mówiące o przestrodze dla potomnych, strofy o wierności i bohaterstwie poległych. Na
wszystkich cmentarzach, które razem odwiedzimy inskrypcje są jego autorstwa.
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oni w czasie walk zimowych w dniach od 17-21 II 1915 i 3-27 III 1915, wiosennych 24 IV 1915 i 1-3 V 1915 r . Walczyli w szeregach pułków piechoty o nr 21
(Kuttenberg), 89 (Jarosław), 90 (Jarosław), batalionów strzelców polowych o nr 2
(Linz), 4 (Braunau), 10 (Vigo di Fassa), 12 (Insbruck), 18 (Trydent), 30 (Stayer).
Położenie tego cmentarza wśród karpackiej przyrody jeszcze potęguje nasze
doznania. Zmienia się nastrój, a sosny grają wciąż tę samą pieśń. Wypada w tym
miejscu przypomnieć sobie osobę twórcy tego cmentarza – Dušana Jurkoviča.
Urodził się na pograniczu słowacko-morawskim, w miejscowości Tura Luka
koło Myjawy. Studiował architekturę w Wiedniu i tu „zaraził” się sztuką ludową,
którą interesował się bardzo mocno, czerpiąc z niej inspiracje do swej twórczości. Ponieważ pochodził z rodziny o bogatych tradycjach patriotycznych uwa żał,
że jego twórczość jest rodzajem służby społecznej. Jako student praktykował u
znanego budowniczego kościołów na Orawie i Liptowie, Felixa Bulli. To właśnie
jemu należy przypisać wprowadzenie Jurkoviča w tajniki piękna słowackiej architektury ludowej. Dušan był pionierem muzealnictwa skansenowego, wykonywał systematyczne badania terenowe nad sztuką ludową Słowacji. Projektował w
oparciu o wzory ludowe różne budowle od budynków użyteczności publicznej
poprzez wille, kaplice, kościoły, grobowce, pomniki. Powołany do służby w Wydziale Grobów Wojennych objął funkcję kierownika artystycznego w okręgu cmentarnym nr 1 w Nowym Żmigrodzie. Jak sam wspomina to właściwie „dał sobie
przydzielić ten teren”, gdyż nikt nie chciał pracować w tak trudnym obszarze,
tym bardziej, że był on zniszczony przez wojnę.
Teraz wsłuchani w szum karpackich sosen może lepiej zrozumiemy, jego wspomnienia: „Podczas gdy moi wiedeńscy koledzy sadzili róże, urządzali rabaty,
wysypywali aleje żwirem, ja wykładałem je kostkami darni. Już po kilku tygodniach wrastały one w leśny krajobraz jakby umieściła je tu ręka Pana. Ponieważ
wojsko podczas walk niszczyło lasy, dlatego moim celem stało się wykorzystanie
zniszczonych drzew i użycie ich wraz z kamieniem jako surowca rodzimego do
budowy mych cmentarzy”.
Po wojnie wrócił do swojej twórczości. Buduje swój dom w Bratysławie nadając mu swoiste piękno – do dziś mieszka tu jego syn Paweł z rodziną. Tworzy
wiele udanych projektów, które zrealizowane możemy spotkać na terenie całej
Słowacji. Po drugiej wojnie „wrócił” do spraw grobów wojennych i projektował
pomniki upamiętniające walki SNP. Pokusił się nawet o zaprojektowanie pomnika-mauzoleum dla poległych pod Stalingradem, ale jako obywatel Słowacji nie
mógł liczyć na przyjęcie projektu. Zmarł w 1947 r. Tych, których osoba Jurkoviča
zainteresowała, odsyłam do licznych opracowań, także albumowych o jego osobie i twórczości.
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Po wyjściu z cmentarza warto zapozna ć się z piękną tablicą informacyjną ustawioną tu staraniem Nadleśnictwa Gorlice, mówiącą o walkach, cmentarzach i
historii tego rejonu. Ruszamy dalej szlakiem niebieskim w kierunku szczytu
Magury Małastowskiej. Po drodze schronisko PTTK, gdzie gościnni gospodarze
zapraszają na odpoczynek i posiłek. Schronisko wybudowano staraniem Oddziału PTTK Gorlice w 1955 r. Swoiste piękno nadała mu grupa cieśli z Podhala,
którzy w ekspresowym tempie wznieśli budowlę.
Nam pora na dalszą wędrówkę. Już po kilku minutach marszu widzimy na
drzewie znak krzyża. To tu zaczynała się „złodziejska ścieżka”, którą klucząc w
ostępach dotarlibyśmy do cmentarza nr 59. My jednak idziemy do rozwidlenia
szlaków turystycznych, po drodze mijając urządzenia wyciągu narciarskiego.
Na rozstajach skręcamy w lewo, korzystając z wyznakowanego przez Oddział
PTTK Gorlice szlaku spacerowego „cmentarnego”, czyli szlaku cmentarzy wojennych (kolor czarny). Jest to ułatwienie w odszukiwaniu cmentarzy w terenie,
ale i żal, że skończył się czas wędrówek na dziko i odkrywanie nieznanego.
Wśród plątaniny linii okopów, pod wyniosłymi bukami, kolejny cmentarz, otoczony kamiennym szańcowym murem. Założony na planie prostokąta z wycięciami tworzy układ krzyża. Na polach grobowych masywne krzyże, dawniej kryte
daszkiem z gontów. Na wyniosłym dawniej kamiennym kopcu stał stylizowany,
obity gontem, górujący nad całym cmentarzem krzyż centralny.
Na jednym ze złomów skalnych kopca centralnego wpółzatarte strofy inskrypcji:
„Oto nagroda, która po wojnie nas czeka.
Z tysięcy małych źródeł, w godzinie potrzeby
Wezbrały nasze siły, jak potężna rzeka.
Nie dopuśćcie więc nigdy, przenigdy,
By źródła te wyschły, bo tylko wtedy,
Ze znoju i krwi naszej – wiosna zakwitnie pokojem”
Masywne krzyże wznoszą swe ramiona ku niebu. Część z nich runęła na matkę ziemię, inne podpierają beskidzkie buki. Cicho tu i spokojnie, nastrój zmusza
do zadumy. Pomyślmy o tych, którzy tu za cara, czy cesarza spoczywaj ą z dala od
rodzinnych stron. A pochowano tu 136 poległych, w tym znanych z nazwiska 36,
nieznanych 100. Wśród nich jest 79 Rosjan ze 193 pułku piechoty i 60 Austriaków z pułków piechoty nr 18 (Koenigratz), 36 (Braunek), 89 (Jarosław), Bośniacko-Hercegowińskiego Pułku Piechoty nr 4 (Triest), batalionów strzelców polowych
nr 10 (Vigo di Fassa), 9 (Graz), 4 (Braunau), 2 (Koenigratz). Polegli oni w walkach zimowych w dniach 17-18 II 1915 i 28-30 III 1915 r.
Krętą ścieżynką pośród karpackiej przyrody schodzimy w dół, w kierunku wsi
Przysłup. Są to tereny pełne leszczyn i jeżyn, a także grzybów – szczególnie
jesienią. Znów gdzieś w pobliżu pomnikowych buków kolejna nekropolia. Ka-
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mienny mur szańcowy, wąska bramka, a tył stanowi kamienna ściana pomnikowa z krzyżem centralnym ułożonym z łomów skalnych pośrodku. Na mogiłach
nagrobki też z łomów skalnych, na których miały być montowane krzyże żeliwne. Na jednej z mogił kamienny nagrobek ufundowany przez rodzinę poległego
tu żołnierza, wykonany w pobliskim Bartnem. Inskrypcja wyryta na kamiennym
trzonie krzyża centralnego mówi:
„Chcąc, czcić bohaterów co leżą tu niemi
Oddajcie swe serca kryjącej ich ziemi”
Pochowano tu 80 żołnierzy: 20 Rosjan, 60 Austriaków, wśród nich znanych z
nazwiska jest: 56, nieznanych 24. Walczyli oni w szeregach pu łków piechoty o nr
56 (Kraków), 36 (Braunek) 140 (Rzeszów), 89 (Jarosław), 98 (Joseinstad), batalionów strzelców polowych nr 12 (Insbruck), 10 (Vigo di Fassa), 30 (Stayr), Bośniacko-Hercegowińskiego Pułku Piechoty nr 4 (Triest). Polegli w dniach 1-3 I
1915, 17-23 II 1915 i 2 V 1915 r.
Rodziny tu nie zaglądają, turyści nie znają lub nie pamiętają, ludność miejscowa też nie, a cmentarz trwa w swym kamiennym pi ęknie.
Idąc w dół dochodzimy do lokalnej drogi biegn ącej od Przysłupia i nią w lewo
wracamy na Przełęcz Małastowską. Serpentynami drogi idziemy w kierunku Gładyszowa. Po drodze zwróćmy uwagę na replikę XVIII wiecznej kapliczki leżącej
na zachowanym fragmencie dawnego traktu węgierskiego. Po wyjściu z lasu otwiera się nam rozległa panorama na okolicę. Nad leżącym w centrum Gładyszowie
widnieją kopulaste szczyty porośnięte lasem. Widzimy Jaworzynę Konieczniańską,
Rotundę, Kozie Żebro, Skałkę, Suchą Homolę. Rozejrzyjmy się więc po okolicy –
tędy lubi chadzać historia.
W miejscu, gdzie z prawej strony las dochodzi najbliżej do drogi tworząc rodzaj cypla, znajduje się kolejna nekropolia. Tabliczka na przydrożnym drzewie
wskazuje początek szlaku dojściowego. Na porośniętym tarninami i sosną wzgórku,
poprzecinanym liniami okopów kolejny cmentarz. Za łożony na planie prostokąta
z wycięciami, otoczony masywnym ogrodzeniem z pni drzew przykrytych gontem. Wejście ujęte w stylizowaną bramkę też przykrytą daszkiem z gontów. Zadbano tu o najdrobniejsze szczegóły opierając się na najdrobniejszych elementach
zachowanych detali pierwotnego wystroju. Pośrodku wieżyca stojąca na wysokim
cokole zbudowanym z kamienia. Na ścianach cokołu tablice kamienne z wykutymi strofami inskrypcji. Słabo już czytelne mówią:
„Śmierć żołnierska jest święta i wszelki
nakaz nienawiści maże
Nieważne czy na dziejów szali wrogiem
czy też przyjacielem byli
Jak żołnierze wzorowi – na wieczną pamięć
sobie zasłużyli”
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Ten cmentarz jest miejscem wiecznego spoczynku: 104 żołnierzy, w tym znanych z nazwiska 12, nieznanych 92. Wszyscy pochowani tu Rosjanie są bezimiennymi, tak jak bezimiennymi byli w czasie wielkiej wojny. W większości
niepiśmienni, nie mieli przy sobie żadnych znaczków rozpoznawczych, jak też
dokumentów, które umożliwiłyby identyfikację. Żołnierze armii austriackiej pochodzili z 90 pułku piechoty (Jarosław), 1 pułku obrony krajowej (Wiedeń), 2 rezerwowego pułku ułanów obrony krajowej (Wysokie Myto), 2 pułku huzarów
węgierskich (Debreczyn), pułku artylerii polowej nr 28 (Przemyśl). Polegli w
dniach 12-13 XII 1914 i 18-20 II 1915 r.
Jeszcze do niedawna ten cmentarz był jedną ruiną czekającą na ludzką pomoc,
choćby leśników, by konary dzikich czereśni nie niszczyły daszków czy bramki.
Akcja remontów cmentarzy w gminie Uście Gorlickie przyniosła odnowę i temu
obiektowi. Cmentarzowi przywrócono dawną świetność, mimo że nie przywrócono mu dawnego wyglądu. Autor tego artykułu dostarczył dokładne plany robocze kaplicy, ale mimo tego wieżyca jest obniżona o 3 metry w stosunku do
oryginału. Służby konserwatorskie do dziś milczą na ten temat.
Dawna wieżyca nie dotrwała do naszych czasów dlatego, że w czasie wojny
obronnej 1939 r Oddział Obrony Narodowej Wojska Polskiego zniszczył ją, aby
uniemożliwić niemieckiemu obserwatorowi artylerii wstrzelanie si ę w polskie
pozycje obronne. Niemieckie natarcie idące od Koniecznej na Gorlice było skutecznie powstrzymywane właśnie na pozycjach w rejonie cmentarza.
Dwa lata później niemiecka jednostka, która przed atakiem na ZSRR zajmowała kwatery w Gładyszowie, wykonywała jakieś prace remontowe na tej wojennej nekropolii. Żołnierzom niemieckim ten cmentarz i ten na Wirchnym kojarzy ł
się z daleką ojczyzną. Urządzali tu apele, odprawy, palili ogniska. Ponieważ po
sobie pozostawili stosy nigdy tu nie widzianych butelek, mo żemy się domyślić, że
była to jednostka przeniesiona z Francji. Owe butelki to po prostu łup wojenny w
postaci szampana. Pamiątką po ich pobycie jest metryczka na tyłach fundamentu
wieżycy z tajemniczym dla nas dzisiaj numerem „00850”.
Wracamy do drogi i nią udajemy się do Gładyszowa. Tu na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, w kierunku Krzywej. Po drodze mijamy ciekawą cerkiew wybudowaną w 1938 r. w ukraińskim stylu narodowym. Obecnie cerkiew pełni funkcję
kościoła parafialnego, ale jest również użytkowana przez grekokatolików (jest na
powrót ich własnością). Po lewej stronie zwróćmy uwagę na budynek, w którym
mieścił się kiedyś posterunek MO. W 1946 oddział UPA pod dowództwem „Horisława” rozbił posterunek, cała załoga zginęła. Stojący przed budynkiem pomniczek jest pamiątką tych tragicznych dni. Idąc dalej mijamy zabudowania stadniny
koni huculskich, pocztę, cmentarz parafialny, by znów zobaczyć tabliczkę z początkiem szlaku do cmentarza. Dróżką biegnącą wśród pól i pastwisk, podchodzimy w stronę widocznego lasu. To teren przysiółka Wirchne. Tam gdzie
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pastwiska wchodzą w las odnajdujemy ostatni już na trasie naszej wędrówki cmentarz.
Założony na planie prostokąta z wycięciami od strony wejścia, otoczony parkanowym płotem z kamiennymi słupkami krytymi gontem. Przez położenie na
stoku wzgórza opadającego w stronę wejścia, ściana tylna cmentarza wydaje si ę
nam podwójnie majestatyczna.
Ta ostroszczytowa ściana zakończona krzyżem jest centralnym elementem architektonicznym cmentarza. W nią wbudowana jest pięknie wykuta w kamieniołomach Straconki koło Bielska-Białej tablica inskrypcyjna. Jej kamienne strofy
mówią:
„By Wam spokoju nic nie mąciło
Dzielni żołnierze
Oto ten napis głosi Wam rzecz miłą
Miasto które Wam życie dało
Dzięki Waszej dzielności
Wolność zachowało”
Pochowano tu 199 żołnierzy, w tym znanych z nazwiska 121, nieznanych 78,
wśród nich 194 Austriaków, 5 Rosjan. Walczyli oni w szeregach batalionów strzelców polowych o nr 1 (Tione), 10 (Vigo di Fassa), 24 (Rovigano), 25 (Wiedeń),
30 (Stayr), pułku piechoty nr 21 (Kuttenberg). Polegli oni w dniach 17-21 II 1915
i 8 III 1915 r.
Miejscowa tradycja mówi, że tu, w lasach masywu Popowych Wierchów oddział dobrowolców idący na linię frontu wpadł w zasadzkę Rosjan i został doszczętnie rozbity.
W ostatnim czasie cmentarzowi przywrócono dawny blask na skutek dobrze
wykonanego remontu. Można powiedzieć, że jest to przykład dobrze wykonanej
roboty. Gdyby jeszcze krzyże odzyskały tabliczki imienne, sukces byłby pełny.
Nasze zmęczone nogi proszą o odpoczynek, wyjdźmy więc na skraj lasu, a
widok w kierunku zachodnim wynagrodzi nasze trudy. Popatrzmy na lasy Magury – karpacka przyroda mieni się barwami wpadającymi aż w granat.
Nacieszmy nimi nasze oczy i żegnając się obiecajmy, że jeszcze tu wrócimy –
na szlak cmentarzy Wojennych.
Zapalając świece na grobach bliskich wspomnijmy i tych z cmentarzy galicyjskich, których już nikt z rodziny nie odwiedzi!
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Rados³aw Jerzy Truœ

GAWÊDA O CISACH
KARPACKICH
Już po zebraniu większości materiałów do niniejszego artykułu dowiedziałem się, że obszerny artykuł „Cis” został opublikowany w „Harnasiu” nr 7 w 1981 roku przez Mirosława J.
Barańskiego. Nie wszyscy mają dostęp do tej publikacji, a i czasu trochę upłynęło, więc warto
odnowić sobie trochę starych wiadomości, a poznać parę nowych.

Cis zawsze kojarzył mi się z historią, dziejami-pradziejami, czymś, co już jest
prawie wspomnieniem, a jeszcze przecież trwa. Symbol pradawnych puszcz, pełnych zwierza, dzikich, przepastnych. Może dlatego, że i jednych i drugich tak
niewiele zostało. Mój pierwszy cis czekał na mnie w Lachowicach-Adamach, tuż
przy chacie studenckiej i tak jak i chata sta ł się dla mnie bardzo bliski. Staruszek
cis.
Cóż przeciętny człowiek wie na temat cisa – że ma szpilki, że jest pod ochroną,
że… i tu już trudniej. A przecież warto wiedzieć coś więcej. Wszak towarzyszył
on nam od pradziejów – świadczą o tym również nazwy – stare, krótkie – Taxus
po łacinie, po niemiecku Eibe, w staroangielskim Yew, po francusku If, w końcu
w rodzinie słowiańskiej Tis. Gdybyśmy jeszcze dalej wstecz prześledzili losy naszego bohatera, to znajdziemy jego przodków na początku ery mezozoicznej, w
górnym triasie.
Cis pospolity (Taxus baccata), bo tak brzmi jego botaniczna nazwa, niestety
pospolity już nie jest. Kiedyś było go dużo więcej w cienistych, mrocznych borach, gdzie pod okapem innych drzew czuł się najlepiej. Niestety człowiek już
dawno docenił jego doskonałe drewno – twarde, elastyczne, odporne na korniki,
za to doskonale poddające się obróbce i polerowaniu. Wyszukiwał i wycinał cisy
i z tego „staropolskiego żelaza” wyrabiał doskonałe łuki, kusze, strzały – podsta-
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wowe elementy ówczesnego uzbrojenia. Ba! – nawet w epoce kamiennej osadzano już siekierki na cisowych styliskach. Zresztą nie tylko wojsko korzystało z
drewna cisowego – robiono z niego meble (np. słynne szafy gdańskie i kolbuszowskie), boazerie, używano też do intarsji w miejsce drewna cedrowego. Długosz wspomina o użyciu drewna cisowego na Żywiecczyźnie do umacniania
chodników górniczych.
Od dawien dawna głównym źródłem drewna cisowego dla całej Europy były
lasy alpejskie i karpackie. Z Polski eksportowano je w znacznych ilościach do
Anglii i Holandii drogą wodną przez Gdańsk. Pierwszą o tym wzmiankę pisaną
zanotowano w 1287 roku. Później drewno cisowe wykupywali Krzyżacy, usiłując
zmonopolizować handel nim. Znikaniu cisa z lasów polskich nie zapobiegło słynne
zarządzenie króla Władysława Jagiełły z 1423 roku, biorące go pod ochronę:
„Jeśliby kto, wszedłszy w las, drzewa, które znajdują się być wielkiej ceny, jako
jest cis albo im podobne, podrąbał, tedy może być przez pana albo dziedzica
pojman, a na rękojemstwo tym, którzy oń prosić będą, ma być dan”. Była to
wszak tylko ochrona przed złodziejami, uznająca cisa jako drzewo wartościowe,
ale wcale nie zabezpieczająca przed wyrąbywaniem go przez właścicieli! Znacznie bardziej chroniono np. drzewa bartne, czy lasy jako ca łość. Ochronę gatunkową w Polsce cis uzyskał dopiero 15 IX 1919r. (Rozporządzenie Ministra Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego o ochronie niektórych zabytków przyrody). Do tego czasu cisy cięto nadal. Jeszcze w 1913 roku w Kniaźdworze w powiecie kołomyjskim zniszczono zbiorowisko liczące 20-30 tysięcy sztuk, a w roku
1919 w Jasieniu koło Radomska podczas zrębu czystego wycięto około 50 tysięcy
cisów, aby użyć ich do… opalania pieców huty szkła! Zresztą z tą ochroną to też
nie jest do końca w porządku, skoro ostatnie rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 września 2001 roku pozbawiło cisa ochrony ścisłej, wprowadzając go
jedynie pod ochronę częściową.
Nie tylko wyrąb samych cisów przetrzebiał ich szeregi. Technika zrębów całkowitych nie pozwalała na odradzanie się ich na pozbawionych cienia porębach.
Naturalnym siedliskiem cisa są bowiem cieniste lasy iglaste i mieszane, gdzie
rośnie on pod okapem jodeł, buków czy świerków. Stara legenda głosi, że cis stał
się takim odludkiem od czasu, gdy z jego drewna sporządzono krzyż dla Chrystusa i że to wstyd nie pozwala mu teraz pokazywać się ludziom na oczy. Cis źle
znosi suszę i słońce, najlepiej się czuje tam, gdzie wilgotność powietrza jest wysoka. Co prawda ma niewielkie wymagania glebowe, ale woli lekkie gleby próchnicze, ilaste, dość wilgotne, także wapienne. Jest wytrzymały na mróz, ale nie
znosi silnych, mroźnych wiatrów, które niszczą mu igliwie i cieńsze gałązki. Nie
tworzy czystych drzewostanów – jedyny naturalny drzewostan cisowy znaleziono
na Kaukazie. Kolejnym niekorzystnym czynnikiem jest bardzo powolny wzrost –
początkowo kilka-kilkanaście centymetrów rocznie, potem ustający na setki lat. I
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cóż z tego, że cis należy do najbardziej długowiecznych gatunków, jeśli nie pozwala mu się rosnąć w spokoju.
Dawniej oceniano wiek najstarszych cisów na dwa, trzy, a nawet i na cztery
tysiące lat! I nadal były to zwykle niepozorne drzewa – najwyższy osiągnął podobno 27 m wysokości, a tacy rekordziści jak słynny angielski cis o 11-metrowym obwodzie należeli raczej do wyjątków. Okazało się jednak, że nie jest prosto
oszacować wiek cisa po grubości pnia. Po pierwsze, w zależności od osobnika
przyrosty nawet sąsiadujących ze sobą drzew różnią się dość znacznie, co nie
pozwala przyjąć uprzednio stosowanych „norm” – około 0,7 mm/rok. Po drugie –
jedną z charakterystycznych cech cisa jest jego olbrzymia żywotność i zdolność
do tworzenia tzw. Pączków śpiących w dowolnych miejscach pnia i gałęzi, które
często dają początek nowym pędom, one zaś , rosnąc równolegle do pnia macierzystego, stopniowo zrastają się z nim w jedną całość i pogrubiają go, stąd wszelkie obliczenia tracą sens. Dopiero nowe, niestety inwazyjne metody nawiercania
pni i bezpośredniego liczenia słojów drewna pozwalają na wiarygodne ustalenie
wieku najstarszych cisów na 1000-1500 lat. Warto pamiętać, ze królewskie dęby
dożywają „zaledwie” tysiąca lat.
Cis w zależności od odmiany i warunków może mieć formę drzewa lub krzewu. Już od dawna hodowano go jako jedną z najcenniejszych zimozielonych roślin ozdobnych. W związku z dużą zmiennością powstało wiele odmian – ponad
100, samych polskich wyróżnia się 8. Uzyskano więc odmianę piramidalną, płaczącą, a nawet złocistą. Na stanowiskach sztucznych spotyka się częściej formę
krzewiastą. Są one bardzo dekoracyjne ze swą kopulastą lub szeroko rozłożoną
koroną o łukowato wygiętych lub rozesłanych gałęziach – tym bardziej, że można je dowolnie przycinać (najlepiej wiosną, do chwili wypuszczenia nowych pędów). Chętnie z tego korzystano, tworząc cisowe szpalery, bryły geometryczne
tak modne w ogrodach francuskich, a nawet postacie ludzi lub zwierz ąt. Dodatkowym atutem ogrodniczym cisa jest to, że świetnie znosi przesadzanie w każdym wieku, a także, co nie jest bez znaczenia w obecnych czasach, jest stosunkowo
odporny na zanieczyszczenia powietrza, znów wybijając się korzystnie na tle innych szpilkowych.
Forma drzewiasta cisa częściej występuje w lasach, na stanowiskach naturalnych. Miewa różne kształty korony: szeroką, stożkowatą lub tez nieregularną,
zwykle miotlastą. Pień cisa jest przeważnie nierówny, jak gdyby spleciony z wielu ramion żylastych i twardych. Ma szarobrunatnowiśniową korę, cienką, łuszczącą
się już na kilkuletnich gałązkach nieregularnymi, wąskimi płatami.
Wspominając o żywotności cisa, trzeba zauważyć, że pomimo tego iż stare
pnie często w środku próchnieją i czasem pozostaje z nich tylko zewnętrzna skorupa, drzewa te dalej żyją. W takich dziuplach mogą powstawać wewnątrz korze-
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nie przybyszowe, rekompensując utratę naczyń odżywczych. Nawet gałęzie cisa,
gdy dłużej dotykają ziemi, wypuszczają korzenie, tworząc odkłady, które mogą
dać początek nowej roślinie.
Cis należy do roślin dwupiennych. Nie znaczy to, że
posiada dwa pnie, ale to, że
istnieją osobno drzewa męskie
i drzewa żeńskie. Cis kwitnie
po osiągnięciu 20-30 lat, a w
najbardziej cienistych lasach i
100 lat później. Pąki kwiatowe wykształcają się już jesienią, trwając przez całą zimę i
rozkwitając już od połowy
marca. Kwiaty męskie – prę- Cis w przysiółku Lachowice Mizioły
cikowe – są właściwie drobnymi pędami, pojedynczo umieszczonymi w kątach igieł, z kilkoma drobnymi,
łuskowatymi listkami i tworzącymi ponad nimi żółtawą kulę kilkunastoma pręcikami. Czasem przyrównuje się kwiat męski cisa do pędu zarodnionośnego skrzypu. Każdy pręcik składa się z osadzonego na przyczepionej do łodygi nitce
tarczowatego listka, u spodu którego znajduje się 5-9 zrośniętych ze sobą pylników. Te zaś w okresie dojrzałości pękają podłużnie, rozchylając swe ściany na
kształt parasola i uwalniając drobny pyłek, ale tylko w czasie suchej i wietrznej
pogody, bo przy wilgotnej pylniki na powrót się zamykają.
Ziarenka pyłku przenosi wiatr. W sprzyjających okolicznościach padają one
na kwiaty żeńskie, zwane zalążkowymi. Wyrastają one na rocznych pędach, tuz
przy ich szczycie i zawierają tylko jeden zalążek, otulony zielonawymi listkami.
W okresie zapylenia szczyt zalążka wysuwa się spośród nich ku górze i pokrywa
się utrzymującą się przez wiele dni kwaśnawą wydzieliną, która stale odnawiana
przechwytuje pyłek niesiony z wiatrem. Mniej więcej około połowy czerwca kiełkujący pyłek dociera do rodni i następuje zapłodnienie. U podstawy zalążka powstaje miseczkowaty fałd, który obrasta rozwijające się nasienie. Tworzy on z
czasem mięsistą, soczysto-śluzowatą, słodką w smaku okrywę, zwaną osnówką,
która jest odpowiednikiem łuski nasiennej w szyszkach drzew iglastych. Właśnie
z powodu odmiennego wyglądu tej „nibyszyszki” botanicy spierają się, czy rodzina Taxaceae należy do szpilkowych, czy też trzeba dla niej stworzyć odrębny
rząd, a nawet klasę roślin.
Osnówka, czerwona dzięki specjalnemu barwnikowi – rodoksantynie, posiada
u szczytu okienko, ż którego wychyla się 5-6 milimetrowej średnicy czarnobrunatne nasienie, przypominające twardy orzeszek. Jakże pięknie wyglądają w sierp-
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niu „samiczki” cisa, gdy na ciemniej połyskliwej zieleni igieł skrzą się czerwone
owoce. Linneusz, klasyfikując cisa, dał mu przydomek baccata, a bacca to po
łacinie zarówno ‘okrągły owoc, jagoda’ jak i ‘perła’. Te śliczne czerwone „perły”
przywabiają ptaki (najczęściej drozdy, kosy, kwiczoły czy jemiołuszki), które jedząc je przyczyniają się do roznoszenia nasion. Co ciekawe, stwierdzono, że przejście przez przewód pokarmowy ptaków i działanie kwasów trawiennych
przyspiesza kiełkowanie nasion. Wśród zwierząt podobno pomagają rozsiewać
cisa wiewiórki, kuny i borsuki.
Rozpisałem się szeroko na temat rozmnażania cisa, ale myślę, że czasem warto podpatrzeć przyrodę, przyjrzeć się jej dokładniej i zabłysnąć przed wycieczką
wykładzikiem np. na temat: „Jak odróżnić samczyka od samiczki cisa”.
Gwoli przypomnienia musze dodać, ze choć owoce cisa, a właściwie same
czerwone osnówki są jadalne (smak nie jest rewelacyjny), to cała zielona reszta,
nie wspominając o nasionach jest trująca. Najbardziej szkodliwe są igły, im starsze tym gorzej – trująca mieszanina alkaloidów już z kilku igieł może powodować zatrucie, a parę gramów – nawet śmierć! Objawami zatrucia są wymioty,
biegunka, ślinotok, zaburzenia pracy serca, zwolnienie tętna i oddechu, porażenie mięśni. Przy nagłym zatruciu zgon może wystąpić nawet w ciągu jednej godziny. Nie radzę więc próbować, myślę natomiast, że warto o tym powiedzieć,
zapoznając podopiecznych z naszym bohaterem.
Niektóre zwierzęta domowe, szczególnie konie, także są wrażliwe na działanie toksycznych substancji cisa, natomiast zwierzyna p łowa, czyli sarny i zające
mogą wcinać pędy cisa bez szkody. To samo dotyczy kóz, a i prawdopodobnie
owiec. W 1929 r. Andrzej Czudek pisał: „Osobiście widziałem na hali koło Równicy, jak pasterz karmił gałęźmi cisa chore owce, które w przeciwieństwie do
zdrowych, chętnie je ogryzały. Objawów zatrucia nie stwierdziłem, choć umyślnie pozostałem na hali półtora dnia”.
Trujące właściwości cisa znane były już od czasów starożytnych. Dawni Gallowie zatruwali jego sokiem groty strzał. Juliusz Cezar w „Kronice wojny gallijskiej” około połowy I wieku p.n.e. zanotował, że kiedy w Galii belgijskiej wytępił
prawie co do nogi plemię Eburonów, król plemienia, Katywulkus, otruł się sokiem cisowym. Dioskurides z Anazarby, lekarz grecki w służbie cesarzy rzymskich, przestrzegał przed morderczym działaniem cisa. Twierdził, że „nawet
spoczywanie w cieniu cisa może szkodzić zdrowiu”. To samo mówiono o piciu
wina z pucharów z drewna cisowego. Podobną opinię wyrażał w swej „Historia
naturalis” Pliniusz Starszy, pisząc, że „zapach z kwitnącego drzewa może działać
szkodliwie, a nawet powodować śmierć”, zaś Klaudiusz Galenus – ojciec farmakologii – nazywał cisa podstępną trucizną, czyhającą na ludzi i bydlęta.
Jednocześnie cis odgrywał znaczącą rolę w mitologiach wielu krajów, pełniąc
funkcję drzewa demonicznego i magicznego. W starożytnym Egipcie z drewna
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cisowego wykonywano rzeźby
i trumny faraonów, przez co
dostąpił on zaszczytnego miana drzewa królewskiego. Za
najstarszy znany w świecie
wyrób z drewna cisowego
uchodzi rzeźba twarzy królowej Teje, żony faraona Anementheta III z 18 dynastii,
pochodząca z około XIV wieku przed Chrystusem. W starożytnej Grecji cis uznawany Jeden z cisów rosnących w przysiółku Lachowice Mizioły
był za drzewo śmierci – według podań miał rosnąć w Hadesie. Wieńce z cisa nosili na skroniach kapłani, a
na znak żałoby wplatano we włosy cisowe gałązki. Dawni Słowianie posypywali
igliwiem cisa podłogę izby, w której przebywał zmarły, a także drogę za konduktem pogrzebowym – aby zabezpieczyć się przed powrotem ducha zmarłego. Do
dziś chyba coś zostało z tej dawnej symboliki – cis jest często sadzony na cmentarzach, jeszcze nie tak dawno robi ło się z niego wieńce nagrobne.
Górale tatrzańscy relacjonowali, że „istniały drzewa smrekowe oraz cisowe na
Rusinowej Polanie, w Roztoce i w Jaworzynie, koło których jeszcze u schyłku
XX wieku gromadzili się w pewnych porach roku ludzie, palili nocą ognie, przyprowadzali dzieci i chorych” (B.Blizińska – „Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala”). Wspominano też o zakopywaniu głowy młodego baranka pod cisowym
drzewem, co stanowi wyraźną postać ofiary. Generalnie cis miał chronić od uroków.
W niektórych regionach kraju wplatano gałązki cisa do palm wielkanocnych.
Na Żywiecczyźnie mówiono, że w tradycyjnych kocankach lub bagniątkach obok
witek wierzbowych z baziami (kocankami) powinny znajdować się m.in. gałązki
jałowca z jagodami, leszczyny oraz cisa. Gdy poświęcona palma została zatknięta za obraz nad łóżkiem, dzieci poczęte w tym łożu miały się zdrowo chować. W
wielu wioskach górskich chętnie sadzono cisy przy domach, wierząc, że chronią
one przed czarami i zabezpieczaj ą przed uderzeniami piorunów. Gospodarze z
Podkarpacia, m.in. z okolic Pcimia, święcili w dniu Trzech Króli gałązki cisa,
których używali później do okadzania bydła. W Żabnicy gospodarze, idący w
„Kwietną (Palmową) Niedzielę” do kościoła, przypinali do kapeluszy gałązki
cisa, skrzętnie je potem przechowując jako skuteczny lek dla koni. Dlatego na
Żywiecczyźnie cisa nazywano „koński zieli”.
Na Podbeskidziu, jak podaje Aleksy Siemionow, w większości uboższych domów jeszcze w XIX wieku świecono łuczywkami z drewna cisowego tzw. kar-
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koszkami, które dawały dość dużo światła i przyjemnie pachniały. Jeśli były poświęcone, to miały chronić przed złymi duchami i czarownicami. Wierzono, że
dym z palonych wilgotnych gałęzi cisa zabija czarne koty, w które – jak wiadomo
– wcielał się diabeł. Kołeczki wystrugane z cisowego drewna i użyte zamiast
gwoździ do przybijania gontów na dachu tez chroniły dom od spalenia przez
piorun. Cisowa drzazga wbita w róg krowy, która się po raz pierwszy ocieliła,
miała zabezpieczyć ją przed utratą mleka, a cielę przed innymi urokami. W rejonie Wadowic święcone gałązki lub trociny cisowe zmieszane z solą podawano
zwierzętom w przypadku wścieklizny.
W medycynie ludowej stosowano syrop z jagód, napary ze szpilek i gałązek
oraz same szpilki przeciwko robakom, dolegliwościom piersiowym, chorobom
gardła i przy świerzbie, a także jako środek na poronienie. Nieznane nam są
skutki tych kuracji, a choć stwierdzono, że taksyna i taksatyna działają podobnie
do glikozydów naparstnicy, wzmacniając serce (oczywiście podawane w małych
dawkach), to jednak oficjalna medycyna i współczesne ziołolecznictwo nie wykorzystują tych substancji.
Pomimo toksyczności cisa, jest on rośliną rodzicielską dla 11 gatunków owadów, żeruje na nim między innymi popularny szkodnik leśny – brudnica mniszka; na jego drewnie rosną grzyby pasożytnicze, a w jego korzeniach stwierdzono
mikoryzę, czyli nitki grzybni, zwykle świadczące o symbiozie drzewa z grzybami.
Postanowiłem zebrać informacje na temat występowania cisa na terenach polskich Karpat. Ze względu na rzadkość tego gatunku przytaczam zarówno stanowiska naturalne jak i miejsca, gdzie można spotkać sztucznie nasadzone okazy. I
w takich przypadkach warto je zauważyć. Zapewne nie udało mi się odnaleźć
wszystkich stanowisk, więc za wszelkie uwagi z góry dziękuję.
Naszą wędrówkę w poszukiwaniu cisów karpackich można by zacząć daleko
na wschodzie, gdzieś nad Białym Czeremoszem, ale powojenna zmiana granic
odcięła nas od tych terenów. Wspomnijmy tylko o słynnym rezerwacie w Kniaźdworze pod Kołomyją, założonym jeszcze w 1921 r. , liczącym kilka tysięcy cisów drzewiastych i dziesiątki tysięcy młodych drzew.
W Polsce cis osiąga naturalną wschodnią granicę swego zasięgu, obejmującą
Mazury, a potem mniej więcej wzdłuż Wisły i Sanu dochodzącą do Karpat. W
górach cis pojawia się zwykle w obrębie regla dolnego. Wiemy, że może rosnąć
do wysokości 2500 m n.p.m., ale u nas najwyższe stanowiska stwierdzono w Tatrach na wysokości około 1380 m n.p.m. (na stokach Wołoszyna), choć resztki
pniaków znajdowano i dwieście metrów wyżej, a dawniej bywał dość pospolity.
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W polskich Tatrach można odszukać cisy m.in. w Dolinie Strążyskiej na prawo
od Siklawicy, w okolicy Łysanek i Sarniej Skały. Obecnie jest ich ledwie kilkadziesiąt egzemplarzy, najwyższy ma nieco ponad 4 m. W Zakopanem największa
hodowla cisa, licząca około 145 okazów, znajduje się na terenie probostwa, w
ogrodzie przy kościele Najświętszej Rodziny (ul.Krupówki 1a).
W Pieninach cisy rosną głównie w lasach masywu Trzech Koron, zwykle w
formie krzewów. Znaleziono ich tam około 900 sztuk. Najgrubszy pieniński cis
rośnie w dolinie Hulińskiego Potoku u podnóża Zamkowej Góry – ma 103 cm
obwodu.
W Bieszczadach znane są obecnie tylko dwa naturalne stanowiska cisów, dawniej było ich bez wątpienia więcej, o czym świadczą nazwy: Cisowiec (wieś na
pn-zach. od Baligrodu), Tyskowa (opustoszała wieś pod Durną i Korbanią), niektórzy też cisową genealogię przypisują Cisnej. Rezerwat „Cisy na Górze Jawor”
na południe od Baligrodu na powierzchni 3,02 ha chroni około 300 cisów drzewiastych, dochodzących do 100 cm obwodu i 9 m wysokości, rozmieszczonych
pojedynczo i grupami w pierwotnym lesie jodłowo-bukowym. Można tam znaleźć naturalne siewki cisów. Dalej w kierunku Jabłonek występuje druga grupa
cisów, jeszcze nie objęta ochroną rezerwatową.
Następnym na zachód stanowiskiem cisa podawanym w literaturze jest masyw
Bukowicy w Beskidzie Niskim. Niełatwo je znaleźć, jeśli się o nim nie wie. Otóż
w połowie odległości pomiędzy Tokarnią a Smokowiskami jest wzgórze 759 m
zwane Na Wilcze Budy. Na południe od niego znajdujemy wzgórze 727 m, a na
jego szczycie mocno zarośnięty cmentarz z I Wojny Światowej oraz jodłowy, otoczony drewnianym ogrodzeniem krzyż – zwą to miejsce Koło Krzyża. Na przełączce między wzgórzami rosną dwa cisy, a około 500 m na południe od krzyża
znajduje się skupisko kilkudziesięciu drzewiastych cisów w jodłowo-bukowym
lesie.
Pomnikowy cis rośnie w kompleksie leśnym „Szachty” niedaleko Moszczańca. Samotny cis znajduje się też w okolicach Daliowej. Kolejnym miejscem jest
piękna góra Cergowa, królująca nad Duklą. Na jej północno-wschodnich stokach
w 1963 r. utworzono „Rezerwat Tysiąclecia na Cergowej Górze”, gdzie w jodłowo-bukowym lesie rośnie starodrzew cisowy (wcześniej chroniony w rezerwacie
„Cisy w Jasionce”). Na południowo-zachodnim zaś stoku powstał w 1957 r. ponad dwuhektarowy rezerwat „Cisy w Nowej Wsi”, gdzie w lesie jodłowym rośnie
76 cisów, przeważnie krzewiastych, kilkumetrowe okazy drzewiaste można znaleźć tylko w mniejszej części rezerwatu, leżącej na północnym skłonie tego ramienia. W lasach koło Nowej Wsi są jeszcze trzy pomnikowe cisy, pojedynczych
okazów można pewnie znaleźć więcej. Nieco dalej na południe, w dolinie Mszanki
utworzono w 1989 roku dwa rezerwaty chroniące naturalne stanowiska cisa. Na
południowo-zachodnich stokach Kamionek – „Igiełki”, gdzie naliczono 149 oka-
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zów do 6 m wysokości i 22 cm średnicy – wydaje się, że cis odnawia się tu całkiem dobrze. Drugi z nich – na grzbiecie pomi ędzy Mszaną a Ropianką – „Wadernik” posiada 214 okazów do 5 m wysokości i 27 cm średnicy. Dalej na
północny-zachód na stokach Łysej Góry (641 m) rośnie kilkanaście cisów. Obok,
w okolicach Mrukowej, na szczycie wzgórza, w lesie zwanym Spale ńsko istnieje
piękne stanowisko około 300 sztuk cisa.
W okolicach Brzozowa znajdują się kolejne dwa rezerwaty: „Kretówki” (95,91
ha), chroniący wg różnych autorów 100-400 drzewiastych cisów, rosnących grupami i pojedynczo, niektóre dochodz ące do 80 cm obwodu i 8 m wysokości oraz
„Cisy w Malinówce” – czterohektarowy, ale za to z kilkuset-kilku tysiącami naturalnie odnawiających się cisów, obficie kwitnących i owocujących. Są tu i 15-metrowe okazy. Trudności w określeniu liczby cisów biorą się pewnie z dylematu,
czy siewki liczyć za okaz, czy nie. Podawana w literaturze liczba 1065 sztuk
odnosi się pewnie do większych drzew. W każdym razie jest to jedno z największych i najcenniejszych naturalnych stanowisk cisa w Polsce.
Podawane są także stanowiska cisa na północnych stokach Zielonej Góry
(702 m) nad Bieśnikiem i Szalową.
W Górach Grybowskich rośnie sporo cisów. Rozrzucone są po wiejskich zagrodach Kąclowej, Binczarowej, Kamiannej, Krużlowej (tamtejszy ma 12 m wysokości i 200 cm obwodu). Najwięcej jednak cisów znajduje się w grupie
Rosochatki i Jodłowej Góry. Na północnych stokach tej ostatniej utworzono rezerwat „Cisy w Mogilnie”, gdzie kilkaset (ok. 800?) okazów drzewiastych i krzewiastych rośnie rozrzuconych w jodłowym lesie. Największe dochodzą do 8 m
wysokości i 60 cm obwodu. Cóż to jest w porównaniu z okazem żeńskim, rosnącym na stromym stoku parowu w przysiółku Pod Lasem. Jego, a właściwie jej
wysokość – 18 m, rozpiętość korony – 10 m, a nade wszystko obwód – 348 cm
daje mu czwarte miejsce w Polsce po słynnych okazach z Henrykowa koło Lubania Śląskiego (512 cm obwodu), Bystrzycy koło Lwówka Śląskiego (383 cm) i
Piechowicach (362 cm). Cezary Pacyniak w swej książce „Najstarsze drzewa w
Polsce” szacuje go na około 550 lat. W 1955 roku wycięto mu szereg gałęzi ze
środkowej części korony, oszpecając go w widoczny sposób – podobno na życzenie gajowego, do udekorowania sali gminnej z powodu jakiejś uroczystości. No
cóż, jak widać lata 50-te niszczyły nie tylko ludzi…
W Beskidzie Sądeckim cis występował niegdyś często. Istnieje nawet podanie, ze osadnicy zakładający Nowy Sącz użyli do budowy swych domów właśnie
drewna cisowego. Dziś niestety w sądeckich lasach próżno by szukać tych pięknych drzew. Jak pisze Władysław Krygowski – jedyny znany okaz z okolic Rytra,
spod szczytu Radziejowej, został w latach dwudziestych odnaleziony i przesadzony do ogródka proboszcza w niedalekich Barcicach. Są jednak głosy, że można spotkać cisy na Parchowatce nad Łomnicą i Wierchomlą. I tyle.
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W Gorcach wytępiono cisy prawie zupełnie. Dopiero w latach pięćdziesiątych
odkryto jeden okaz w lesie jodłowym koło Rzek u źródeł Mszanki.
O cisach w Beskidzie Wyspowym spotkałem jedynie wzmiankę, że w Woli
Skrzydlańskiej koło Skrzydlnej znajdują się dwa osobniki o 70-centymetrowym
obwodzie i wysokościach 9 i 12 m.
Przejdźmy teraz na teren naszych uprawnień przewodnickich. Tu zaczniemy
od zachodu, by zakończyć naszą wędrówkę u źródeł – przy chatce w Lachowicach.
W Beskidzie Śląskim spotkamy kilka nazw związanych z cisami: Cisiec koło
Węgierskiej Górki, Wielki i Mały Cisowy koło Błatniej i Cisownica, wieś pod
Czantorią, gdzie przy gospodarstwie nr 53, obok budynku stoi 8-metrowy cis o
obwodzie 80 cm, objęty ochroną w postaci pomnika przyrody. Właśnie nieopodal
Cisownicy, przy czarnym szlaku prowadzącym z Goleszowa na Czantorię, na
siodle pomiędzy górą Tuł (621 m) a wzgórzem zwanym Zagojem albo Zadnim
Gajem (518 m) utworzono w 1957 r. na obszarze ponad 6 ha rezerwat „Zadni
Gaj”. Rosną tam 42 stare i sporo młodych cisów do 11 m wysokości i 110 cm
obwodu. Jest to naturalne stanowisko w mieszanym, głównie świerkowym lesie
na ulubionym przez cisy wapiennym podłożu. Niewiele jest już takich miejsc.
W Jaworzu Nałężu spotkamy cztery cisy kilkumetrowej wysokości od 65 do
110 cm obwodu, przy gospodarstwach 20, 24 i 25. W Bystrej Śląskiej przy willi
„Halamówka” (nr 28) rośnie 12-metrowy cis o obwodzie 180 cm, a w Bystrej
Krakowskiej przy czerwonym szlaku też zauważymy mniejszy, krzaczasty cis. W Wiśle
Malince obok gospodarstw można znaleźć dwa
okazy po około 140 cm w obwodzie i 8 oraz
12 m wysokości. W Goleszowie przy ulicy
Przelotowej stoi 5-metrowy cis o obwodzie około 70 cm, a w Istebnej Oleckach obok budynku
nr 319 rośnie 7-metrowy cis z obwodem w pierśnicy 100 cm. Także przy placu przy kościele
w Istebnej po północnej stronie rosną cztery
krzaczaste cisy o wysokości do 4 m. Dwa z
nich towarzyszą pomnikowi Pawła Stalmacha.
Wysoko, bo na 1000 m n.p.m. znajdziemy
krzaczastego cisa w ogrodzie roślin górskich
stworzonym ponad 100 lat temu przez Edwarda Schnacka przy schronisku na Szyndzielni.
Cały ogród jest zabytkowy, za to zaniedbany i
zamknięty na kłódkę przed zwiedzającymi.
Cisa jednak widać przez siatkę.
Cis Gracjasza w Lachowicach
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W Szczyrku Górnym przy ulicy Góralskiej rośnie obficie owocujący około 10metrowej wysokości cis o wysmukłej, cyprysowatej koronie i obwodzie 170 cm.
Niżej przy ulicy Myśliwskiej już w centrum w jednym z ogrodów też rośnie cis,
krzaczasty z kolei.
W Cieszynie spotkamy cisa w parku na Górze Zamkowej przy alejce wiod ącej
do rotundy romańskiej. Jest to odmiana Dovastona, a sam krzew ma 12,5 m średnicy korony przy wysokości 2,5 m i zajmuje przeszło 100 metrów kwadratowych
powierzchni (sic!). Na terenie Szpitala Śląskiego przed wejściem do pawilonu I
znajdują się dwa dorodne okazy cisa, kolejne dwa rosną przy pawilonie VI, a przy
wejściu do budynku rentgena można spotkać krzaczasty okaz cisa japońskiego.
Na rogu ulicy 3 Maja i Miarki w ogrodzie rośnie ciekawy cis o wielu pniach.
Jeśli chodzi o Beskid Żywiecki, to źródła podają występowanie pojedynczych
krzaczastych okazów w dolinie Rycerki, poni żej Wielkiej Raczy, a także w okolicach Jeleśni. Niegdyś Sopotnia Wielka słynęła z wyrobu dud z drewna cisowego
– teraz słuch o nich zaginął. W Brzuśniku przy domu nr 66 stoi pomnikowy cis o
15-metrowej wysokości i 160 cm w obwodzie. Przy bramie wjazdowej do schroniska studenckiego „Chałupa Chemików” w dolinie Danielki nieopodal Ujsół
rosną dwa krzaczaste cisy wysokości 2-3,5 m. *[Według podań „harnasiowych”
„mają pewnie ze sto lat, a jednego z nich posadził sam Jan M. Kowalik”]. W
samym Żywcu dwa pięknie owocujące rozłożyste krzaki cisa znajdziemy na skwerze przy ulicy Kościuszki. O paśmie Babiej Góry napiszę zaś na końcu.
W Beskidzie Małym zostały po cisach nazwy Cisowych Grap między Kocierzem (879 m) zwanym też Szeroką Górą, a Międzybrodziem Żywieckim. Kiedyś
widziano gałązki cisa sprzedawane w Wadowicach, pochodzące podobno z Ponikwi. Krzaczasty cis o kielichowatej koronie wysokości około 6 m rośnie tuż przy
szczytowej ścianie dworu w Rychwałdzie. Przy drodze polnej w Targanicach (438)
stoi 15-metrowy pomnikowy cis o obwodzie 155 cm. Inny cis – pomnik przyrody
– opisywany był w Targoszowie. Wybrałem się tam któregoś dnia i zamiast jednego, znalazłem aż pięć. Trzy z nich rosną w przysiółku Snokówka (oznaczonym
na mapie Beskidu Makowskiego jako Stawiskówka – Snakówka jest nieco dalej)
pod Czarną Górą, przy gospodarstwach. Największy z nich ma 10 m wysokości i
120 cm obwodu, ale schnie od góry. Obok stoi cis o dwóch pniach (70 i 75 cm
obwodu), a nieco dalej kolejny okaz też 70-centymetrowy w obwodzie. Wszystkie
te cisy to osobniki męskie.
Po drugiej stronie potoku Targoszówka rozsiadło się na grzbiecie kilka gospodarstw. W osiedlu tym, zwanym Płonkówka, w jednym z ogrodów po prawej stronie rośnie 7-metrowy cis o 75-centymetrowym obwodzie, również okaz męski.
Idąc dalej drogą, po minięciu potoczka podchodzimy do przysiółka Rola, gdzie
rośnie wspomniany pomnikowy cis. Ma on około 12 m wysokości i 180 cm obwodu, dolną część pnia bez gałęzi, a wyżej dźwiga kulista koronę. Pień wyrasta
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tak blisko domu (Targoszów 73), że według
relacji gospodyni „ukruszył kawałek schodka”.
Pomimo, iż nie owocuje, jest naprawdę pięknym drzewem, zwłaszcza że ma malowniczą
oprawę w postaci rozległych widoków aż po
Babią Górę i pasmo Polic.
Również w Krzeszowie, naprzeciw kościoła rośnie cis około 7 m wysokości, 157 cm w
pierśnicy – niegdyś stał przytulony do płotu,
ale teraz, gdy ogrodzenie usunięto, pyszni się
samotnie tuż przy drodze.
W zachodniej części Beskidu Małego ładny
okaz krzaczastego cisa można zobaczyć po
południowej stronie schroniska PTTK na Magurce.
Beskid Makowski, zwany też Średnim,
chlubi się dwoma pomnikowymi cisami, które
Cis Gracjasza – Lachowice
uważano kiedyś za najstarsze w Polsce. Zatrzymajmy się przy nich dłużej. Cisy te rosną w Harbutowicach, w przysiółku Chodników (Chodnikówka), przy czarnym szlaku turystycznym, utworzonym specjalnie
po to, by można tam było trafić. Odchodzi on od niebieskiego szlaku prowadzącego z Kalwarii Zebrzydowskiej do Jordanowa, na pn.-wsch. Stokach Krowiej
Góry. Schodzi do Harbutowic i doliną Zalesianki wspina się na grzbiet, gdzie
pośród pól, pod lekko zaznaczonym wyniesieniem znajduje się gospodarstwo
Macieja Golonki (Harbutowice 273). Przy nim rosną cisy. Można dojść do nich
tymże czarnym szlakiem od południa. Jego odejście od szlaku czerwonego z
Myślenic do Zembrzyc, wiodącego grzbietem Babicy nie znajduje się, jak pisze w
swym przewodniku Andrzej Matuszczyk, w okolicach Babicy Zachodniej (ani te ż
, jak podaje Władysław Krygowski, cisy nie rosną na północnych stokach Babicy), ale na zachód od szczytu Bieńkowskiej Góry (676 m), powyżej krzyżówki
czerwonego szlaku z niebieskim. Czarny szlak sprowadza nas stromo w dół ścieżką
grzbietową prosto do pomnikowych cisów. Noszą one imię Mariana Raciborskiego – człowieka niezwykłego – profesora Akademii Rolniczej w Dublanach, Uniwersytetu Lwowskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, pioniera ruchu ochrony
przyrody w Polsce i najwybitniejszego polskiego botanika przełomu XIX i XX
wieku. Jednak nie on odkrył nasze cisy, jak podaje większość autorów. Uczynił to
K.Rouppert w 1914 roku, co opisuje w 1917 r. „Sylwan”.
Ale wróćmy do samych cisów. Starszy, mający według najnowszych badań
660-670 lat (a przypisywano mu 1200-2000), osobnik żeński, ma obecnie 282 cm
obwodu w pierśnicy. Posiada cementową plombę w miejscu wypróchnienia, w

106
którym, jak pisał w 1921 r. Sokołowski: „kilkunastoletni chłopak mieści się z
łatwością”. Obok, bliżej domu, stoi okaz męski, mniejszy, o obwodzie 135 cm.
Cisy te zostały uznane za pomnik przyrody już w 1923 r. W 1962 r. w osiedlu
Chodników, gdzie było dużo więcej gospodarstw, wybuchł pożar. Na szczęście i
cisy, i stojący przy nich dom ocalały. I jak tu nie wierzyć, że cisy chronią domy od
ognia…
W Suchej Beskidzkiej przy ulicy Mickiewicza, przed Urz ędem Miejskim, rośnie pięć pięknych krzaczastych okazów cisa.
Zostało nam jeszcze samo serce Beskidów – pasmo Babiej Góry. I na niej
rosły kiedyś cisy. Sokołowski podaje, że w Zawoi Policznem rósł w przydomowym ogrodzie cis, przesadzony z lasów babiogórskich, uszkodzony troch ę przez
zwaloną pewnego razu przez wiatr jabłoń. Wspomina ponadto o cisach w sadach
i ogrodach Suchej Beskidzkiej, dochodzących do 15 m wysokości i 100 cm obwodu. W niedalekiej Grzechyni rosną przy domach małe cisy, można je tez spotkać
na stokach Kwakowej w okolicach Stryszawy., a także w Koszarawie Cichej –
okazy nie przekraczające 5 m wysokości znajdziemy przy szosie do osiedla Ja łowiec, niedaleko skrzyżowania w Cichej oraz przy jednym z najwyżej położonych
na południowych stokach Cichej domów. I tak dochodzimy do Lachowic – wioski
z bliską memu sercu chatką studencką.
Wspomniany uprzednio Sokołowski napomyka o cisie w Lachowicach, koło
Krzyżówki, na chłopskiej polanie. Miał mieć 6-8 m wysokości i około 125 cm
obwodu. Niestety nie udało mi się ustalić jego stanowiska, bo nazwa Krzyżówka
nie pojawia się na mapie Lachowic. Być może chodziło o jedno ze skrzyżowań
dróg we wsi, ale z polanami wokół nich raczej krucho. Udało mi się za to znaleźć
cisy przy zabudowaniach w przysiółku Zagródki. Nie były duże, największy miał
około 4 m wysokości. Dzięki informacjom właścicielki dotarłem do starszych
okazów. Wszystkie rosły w górnej części wsi, powyżej miejsca, gdzie Lachówka
przyjmuje z lewej strony wody Kurówki.
Po przejściu pod wiaduktem z torami kolejowymi Sucha Beskidzka – Żywiec
dochodzimy szosą do osiedla Sobańskie (a nie Sobiańskie, jak na mapie). Tam,
zaraz za przystankiem PKS, po lewej stronie, za domami rośnie spory cis. Gdybyśmy poszli teraz w lewo, w górę, w stronę szczytu Cichej (zwanej tu Czarną
Górą), trafimy do osiedla Mizioły, gdzie znajdziemy kilka następnych okazów.
Jeden z nich , żeński, ma dwa pnie zrośnięte ze sobą na wysokości jednego metra
– w tym miejscu cis ma 225 cm obwodu. Nieco dalej, przy ostatniej zagrodzie,
poniżej zabudowań stoi dumnie piękny okaz drzewiastego cisa o kulistej koronie,
również żeński, o obwodzie 190 cm. Niektóre zwisające gałązki mają uszkodzone przez mroźne wiatry, przyschnięte końce, ale mimo to jest to jeden z najładniejszych cisów, jakie spotkałem.
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Wróćmy na szosę. Przy następnym przystanku PKS (Lachowice Karczówka) w lewo odgałęzia się droga do przysiółka Wojtaszki,
gdzie przy kilku domach rosną dość młode, do
5 m wysokości cisy, niektóre obficie owocujące.
Od ostatniego przystanku PKS w tej dolinie (Lachowice Buczonka) odchodzi w lewo
droga do Huciska. Na samym siodle rozłożył
się przysiółek Krale. W ogródkach obok domów rośnie kilka młodych cisów. Drogą wiodącą południowymi stokami Zagrodzkiego
Gronia dojdziemy do pięknie położonego osiedla Zagrody. Znajdziemy tam kilka cisów, ale
jeden z nich jest godzien specjalnej wycieczki.
Przy domu Józefa Gracjasza (Lachowice 436)
rośnie około 12-metrowy cis o podłużnej koCis rosnący przy chatce studenckiej
ronie. Jego pień, obrośnięty licznymi boczny- Lachowice Adamy
mi pędami ma w pierśnicy 280 cm! Wygląda
na to, że jest to trzeci okaz w Beskidach! Niestety nie wspomina się o nim w
przewodnikach, a choć gospodarz powiedział, że gdzieś tam była tabliczka „Pomnik Przyrody”, to nie potrafiłem jej znaleźć. Szkoda, aby tak wspaniałe drzewo
stało zapomniane.
Po drugiej, północnej stronie Zagrodzkiego Gronia znalaz łem kolejny, żeński
okaz cisa przy domu Lachowice 360, powyżej stacji kolejowej w Kurowie Suskim. Jego pień, zrośnięty z dwóch odnóg ma w pierśnicy 185 cm, a sam okaz
wyrasta na 7 m.
Warto by może było pomyśleć o poprowadzeniu szlaku turystycznego, łączącego Hucisko ze słynącym pięknymi widokami szczytem Jałowca – właśnie przez
Krale, w których stoi ponadto piękna, stara chata z przytulonymi do niej kamiennymi piwniczkami, przez Zagrody, Mizioły, a może i przez Adamy, gdzie przed
chatką studencką rośnie najpiękniejszy, bo bliski memu sercu cis. Nie jest gruby
ani specjalnie wysoki i – podobnie jak drugi, mniejszy od niego, który stoi za
szopą – nie owocuje, ale jest po prostu „mój”. Rośnie tuż przy werandzie, przytulony do chaty, nieomal z ni ą zrośnięty. Bez niego chata nie byłaby Chatą, gdzie
„wieczerza, krąg dłoni, radują się dusze, a potem kominek, śpiewania godziny;
zza okna nam macha cisowy staruszek, w kominku duch szumi, a serca w zadumie
– nasz dom”… Jemu to właśnie poświęciłem jeden z wierszy z cyklu „Drzewa
naszej chaty”:
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cis
staruszek
ale zdrowy jeszcze
rośnie tak blisko
że trudno go wzrokiem
oddzielić od chaty
ciemnozielony gospodarz
zagląda w okno
w ciepły żar kominka
słucha dźwięku gitar
i wieczornych śpiewów
zawsze pierwszy nas wita
w progach zapraszając
i zostaje
z uniesioną ręką
w czas pożegnań…

Zamieszczone fotografie pochodzą ze zbiorów autora.

Cis przy chatce studenckiej
Lachowice Adamy
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Mariusz Ostañski

PTAKI DRAPIE¯NE
W GÓRACH - JAK JE
ROZPOZNAÆ?
Ptaki są obecne wszędzie w naszym otoczeniu, ale nie każdy potrafi je rozpoznać. Turyści dzięki penetracji ciekawych terenów mają większe szanse na napotkanie ornitologicznych rarytasów. Do ich obserwacji najcz ęściej potrzebna jest
lornetka, ale mając pewne przygotowanie i doświadczenie nawet bez niej możemy zaskoczyć współtowarzyszy wędrówki, wycieczki czy rajdu trafnym rozpoznaniem pierzastego obiektu latającego. W górach szczególnie często spotykamy
przelatujące, krążące czy szybujące ptaki drapieżne. Ich odróżnienie jest jedną z
najtrudniejszych umiejętności „polowej” ornitologii.
Niniejszy artykuł ma pomóc Kolegom Turystom, Krajoznawcom, Przewodnikom przy obserwacji drapieżników na szlakach naszych gór.
Na co zwracać uwagę widząc ptaka drapieżnego?
W warunkach terenowych, szczególnie patrząc przez lornetkę, trudno ocenić
rozmiary ptaka, natomiast ważna jest jego sylwetka i proporcje, tzn. wielkość
głowy, długość i kształt skrzydeł i ogona. Drapieżniki prezentują różne typy lotu
i zmienia się wtedy nieco ich wygląd. Inaczej poruszają się lecąc aktywnie, silnie
uderzając skrzydłami, inaczej szybując po linii prostej, inaczej krążąc we wstępujących, ciepłych prądach powietrza. Czasami jednak po typie lotu możemy
poznać ptaka – np. trzepoczącą w miejscu pustułkę czy myszołowa.
Ważnym elementem jest układ plam barwnych na grzbietowej i brzusznej stronie
ciała tj.: na głowie, grzbiecie, skrzydłach, ogonie, brzuchu. Istotne są kontrasty
poszczególnych części ciała, jak również wzory na upierzeniu: plamy, poprzecz-
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ne prążki i pasy, podłużne kreski. Czasem ciało jest ubarwione prawie jednolicie,
bez wzorów. Na rysunkach przedstawiłem ptaki od spodu, bo tak je najczęściej
widzimy w locie.
Prezentację zaczniemy od najpospolitszego, ale najbardziej zmiennego pod
względem ubarwienia myszołowa. Jest on średniej wielkości krępy, z dosyć dużą,
okrągłą głową, szerokimi, zaokrąglonymi na końcu skrzydłami i dosyć krótkim,
zaokrąglonym ogonem.
Krążąc i szybując trzyma skrzydła, szczególnie ich końce, nieco uniesione.
Lata niezbyt szybko, flegmatycznie, polując na drobne gryzonie potrafi zawisnąć
w powietrzu, trzepocząc skrzydłami. Ubarwienie zmienne, od kremowo-białego
z niewielką ilością ciemnych plamek aż do ciemnobrunatnego, prawie jednolitego. Spód ciała jest zwykle jaśniejszy, widać ciemne: głowę, przednią część skrzydeł i plamy na brzuchu. Wzór na spodzie ciała jest niezbyt wyraźny, jakby rozmyty.
Myszołów odzywa się charakterystycznym miękkim „hiije”. Jest pospolity
wszędzie tam, gdzie lasy i zadrzewienia s ąsiadują z polami i łąkami.
Podobnym do poprzedniego jest jego północny krewniak – myszołów włochaty, obecny u nas tylko na przelotach jesienią i wiosną oraz w czasie zimowania.
Zbliżony sylwetką, jest zwykle jaśniejszy, bardziej kontrastowy. Z wierzchu zwraca
uwagę jasna głowa, ciemny grzbiet i skrzydła oraz biały ogon zakończony szerokim, czarnym pasem. Od spodu upierzenie jest jasne z dużymi ciemnymi plamami na zgięciach skrzydeł, podbrzuszu oraz szerokim czarnym pasem na końcu
białego ogona.
Myszołowa łatwo pomylić z podobnej wielkości trzemielojadem. Nazwa tego
ptaka trafnie oddaje jego dietę, składającą się z larw i plastrów miodu trzmieli i
os. Przebywa on u nas z tego powodu tylko w ciepłej porze roku. Jest bardziej
wysmukły od myszołowa, z mniejszą, bardziej wysuniętą do przodu głową, dosyć
długimi skrzydłami i dużym, zaokrąglonym ogonem. Krążąc lub szybując trzyma skrzydła poziomo. Samiec wiosną w locie tokowym klaszcze nimi nad sobą.
Upierzenie ma zmienne, od brązowego do jasnego, zwykle jednak jest jaśniejszy
i bardziej kontrastowy, z wyraźniejszym wzorem niż myszołów. Charakterystyczne są trzy wyraźne poprzeczne prążki na ogonie i ostro odgraniczone, ciemne
plamy na zgięciu skrzydeł.
Ptakiem podobnej wielkości, ale innych zwyczajów jest jastrząb, masywny drapieżnik o szybkim locie, polujący zarówno w głębokim lesie, zaroślach czy na
otwartym terenie. Ma dosyć krótkie, szerokie, na końcach zwężające się skrzydła, długi ogon, małą głowę, spód ciała jasny gęsto poprzecznie prążkowany lub,
u młodego osobnika, plamisty, wierzch szaro popielaty lub br ązowy. Zwykle widzimy go przez ułamek sekundy, gdy w niskim „koszącym” locie przemyka w
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pogoni za ptakami, czasem krążącego z szeroko rozłożonymi skrzydłami. Głos
ma krótki, dosyć ostry: kiekiekiekiekie.
Podobny do jastrzębia, znacznie jednak mniejszy krogulec ma krótsze, zaokr ąglone skrzydła, węższy, prawie równo na końcu ucięty ogon, podobny wzór upierzenia. Samica wielkości zaledwie gołębia jest bardziej brązowa, jeszcze mniejszy
samiec – z wierzchu popielato-niebieski od spodu rudopomarańczowo prążkowany. Ten niezwykle zwinny drapieżnik poluje na ptaki w szybkim, zwrotnym locie,
na przemian bijąc skrzydłami i ślizgając się w powietrzu. Dosyć chętnie krąży
również w ciepłym powietrzu.
Nad otwartymi terenami w każdym rodzaju krajobrazu, a więc i w górach,
spotykamy najpospolitszego sokoła – pustułkę. Ten niewielki, wielkością zbliżony do gołębia, piękny ptak posiada małą głowę, duże ostre skrzydła i długi ogon.
Lata szybko, polując często „zawisa” w powietrzu trzepoczą skrzydłami. Łapie
drobne gryzonie. Bardziej kolorowy samiec ma popielat ą głowę, rude plecy i skrzydła, popielaty ogon z czarnym zakończeniem, spód ciała kremowy z ciemnymi
plamkami. Samica z wierzchu rudobr ązowa, poprzecznie prążkowana, od spodu
biała, dosyć gęstymi plamkami i prążkami. Pustułkę widzimy również w mieście,
gdzie chętnie zamieszkuje wysokie budynki i wieże kościelne.
Podobną do pustułki wielkość ma sokół kobuz, niewielki, smukły, z długimi,
ostrymi skrzydłami i krótkim, wąskim ogonem. Taki kształt ciała umożliwia mu
rozwijanie dużych prędkości w polowaniu na świetnie latające ptaki, jak jaskółki
czy jerzyki. Atakując ptasie ofiary składa częściowo skrzydła, natomiast polując
w locie na duże owady porusza się wolniej, manewrując skrzydłami i ogonem.
Upierzenie wierzchu ciała ciemne, czarno-popielate, spodu białawe, z gęstymi
plamkami i prążkami, czerwonym podbrzuszem. Na policzku z bliska widoczny
jest czarny, ostry „wąs”. Kobuz przebywa u nas w ciepłej porze roku.
Wyraźnie większy od kobuza, lecz przypominający go upierzeniem sokół wędrowny jest obecnie rzadkim ptakiem, częstszym nieco na wiosennych i jesiennych przelotach. Mniejszy od myszołowa, ma krępą, silną sylwetkę, długie,
zaostrzone skrzydła i niezbyt długi ogon. Lata zwinnie i szybko, na przemian
silnie uderzając skrzydłami i szybując. Polując na ptaki składa skrzydła i atakuje
ze znacznej wysokości. Krążąc i szybując ugina nieco skrzydła w dół. Upierzenie
z wierzchu łupkowopopielate, od spodu białawe, z gęstymi plamkami i prążkami.
Na policzku dobrze widoczny ciemny „wąs”.
Na końcu naszej „górskiej listy” dwaj przedstawiciele orłów: orzeł przedni i
orlik.
Orzeł przedni jest jednym z największych ptaków drapieżnych. Ma szerokie,
długie skrzydła, zakończone palczastymi lotkami, ma łą głowę, długi, zaokrąglo-
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ny ogon. Krążąc trzyma skrzydła uniesione w kształt płytkiego „V”, w locie aktywnym szybko i silnie nimi uderza. Upierzenie ciemnobr ązowe, u dorosłego ze
złocistą grzywą i płowymi rozjaśnieniami na wierzchu skrzydeł, u młodego z
wyraźnymi białymi plamami na skrzydłach i białym ogonem, zakończonym szerokim czarnym pasem.
Orzeł przedni to obecnie rzadki mieszkaniec Tatr i Bieszczadów, pojawiaj ący
się najczęściej w czasie krążenia na dużych wysokościach.
Orlik krzykliwy, mniejszy od poprzedniego, o krótszym ogonie, upierzenie ma
jasnobrązowe, z ciemnymi lotkami i ogonem. W dobrym świetle z wierzchu widać, że ma jaśniejszą głowę i przednią część skrzydeł, od spodu jasnobrązowe:
głowa, tułów, przód skrzydeł, kontrastują z ciemnymi lotkami i ogonem. Lata
dosyć powoli, krążąc i szybując trzyma skrzydła wygięte w dół, po czym można
go poznać nawet z dużej odległości. Poluje w powolnym locie lub chodząc pieszo
po łące w poszukiwaniu żab, jaszczurek, gryzoni. Zamieszkuje rozleg łe lasy w
pobliżu wilgotnych pastwisk i łąk, głównie we wschodniej części kraju. Jest dość
pospolity w Beskidzie Niskim i Bieszczadach.
W czasie przelotów można w górach spotkać drapieżniki typowe dla niżu, jak
smukłe błotniaki czy długoskrzydłe, z rozwidlonym ogonem kanie, ale o nich
postaram się opowiedzieć w przyszłości. Mam nadzieję, że nasi czytelnicy będą
zwracali baczną uwagę na drapieżniki w górach, ćwiczyli oko i refleks, oraz że
staną się rzecznikami ochrony tych wspaniałych i zagrożonych ptaków, zachowania ich dla przyszłych pokoleń.
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Jacek Ginter

MÓJ PIERWSZY RAJD
Jesienią 1979 r. rozpoczynałem ostatni – dyplomowy rok studiów oraz ostatni
etap kursu przewodnickiego – zdawanie egzaminów teoretycznych. Praktyczny
miałem już za sobą – zdałem go w zerówce na rajdzie Babiogórskim. A ponieważ
z obsadą przewodnicką rajdów uczelnianych zawsze bywały pewne problemy,
więc powierzono mnie oraz drugiemu niedoszłemu Harnasiowi – Piotrkowi Manierakowi poprowadzenie jednej z tras Rajdu Waletów organizowanego tradycyjnie przez wydział Automatyki i Informatyki.
Jednym z głównych organizatorów był wówczas Mirek Woliński, a zakończenie miało się odbyć w szkole, w Koszarawie Cichej. Moja trasa miała zaklepane
dwa noclegi w chatce w Lachowicach. Oczywiście podejmowałem się tego zadania z niejakim przejęciem, bo w końcu pierwszy raz miałem wziąć odpowiedzialność za samodzielne poprowadzenie ludzi po górach. Na odprawie otrzyma łem
kopertę z wypisaną trasą, listą uczestników oraz ze znaczkami rajdowymi i jakimiś innymi drobiazgami. Mam tę koperte do dziś jako pamiątkę. Z trasą spotkaliśmy się w piątek wieczorem w pociągu. Było nas kilkanaście osób, w tym czterech
nowych kursantów. Do chatki w Lachowicach dochodziło się wówczas nie jak
dziś z Lachowic Centrum – gdyż ten przystanek kolejowy jeszcze nie istniał, lecz
ze stacyjki w Kurowie Suskim.
Szczerze mówiąc drogę dojściową znałem słabo. W chatce byłem dotychczas
chyba ze 2 czy 3 razy. Rok wcześniej, a więc w 1978 dotarłem tam pierwszy raz z
obozem Rozśpiewane Beskidy prowadzonym przez Aśkę Małkowską. Wówczas
doszliśmy tam zaprowadzeni przez Waldiego Waryszaka od strony Jałowca. Dziś
wypad z chatki na Jalowiec jest standardem. Jest szlak chatkowy, jest te ż niebieski szlak turystyczny. Wówczas rejon ten był zupełnie pozbawiony oznakowania,
a chatka była ledwie co przejęta i mało znana. Krążyły opowieści jak to Jasiu
Madej krążył po okolicy szukając chatki i wołając „Hilfe, hilfe”. Na owym RB
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pamiętam zejście z Jałowca na zieloną połać przeł. Cichej i dojście drogą z wieloma jak mi się wydawało odgałęzieniami do chatki. Znajomość tak nieprostego
terenu przez przewodników zrobiła wtedy na mnie spore wrażenie. Potem sam
przećwiczyłem dojście do chatki od tej strony wpuszczając się co prawda w jakieś
maliny pod Cichą, ale w końcu najlepiej uczy się na błędach. Gorzej natomiast
znałem dojście od dołu. Szedłem tam raz w dół i drugi raz podchodząc na spotkanie poobozowe po obozie w Wielkiej Fatrze. Wiedzia łem, że ze stacji w Kurowie
trzeba iść dość długo torami, a potem po minięciu mostka skręcić w prawo na
pierwszym lub drugim przejeździe kolejowym. W dzień byłoby to może prostsze,
ale w nocy było jakoś mniej oczywiste.
Wyruszyliśmy ok. 21.00 i raźno podążaliśmy rozmawiając. Mój brak pewności gdzie skręcić z owych torów pogłębiali kursanci, którzy zachowywali się dość
pewnie i próbowali demonstracyjnie pokazywać jacy to są dobrzy (zwłaszcza jeden był dość przemądrzały – na szczęście nie znalazł się w naszym gronie). Pierwszy przejazd kolejowy wydał mi się coś zbyt bliski i postanowiłem dojść do
następnego. I to był błąd. Zaszliśmy torami stanowczo za daleko. W końcu skręciliśmy w prawo i polną drogą wyszliśmy na grzbiet – prawdopodobnie ten, którym obecnie prowadzi niebieski szlak. Wygl ądało, że jest wszystko OK., bo teren
przypominał dojście do chatki od strony Kurowa. Gdy doszliśmy do lasu ujrzałem podobną polankę jak ta, z której wchodziło się w las na znanej mi drodze. A
zatem powinniśmy wejść w las, dojść do drogi, skręcić w lewo i niebawem ujrzeć
chałupę.
Niestety zamiast na ścieżkę trafiliśmy w lesie na jakieś chaszcze. Udało się je
jednak pokonać i trafić na jakąś ścieżkę. W końcu doszliśmy do poprzecznej drogi. Wydawało się więc, że powinniśmy skręcić w lewo. Ale droga wyraźnie opadała dół. Coś było nie tak. Nastroje w grupie nieco opadły. Trzeba było zacząć
działać. Zrobiliśmy przerwę na mały posiłek, a ja ze znanym wielu z nas panem
Wojteczkiem poszliśmy kawałek w górę wybadać teren. Po chwili trafiliśmy na
małą, zamieszkałą chatkę. Do dziś nie wiem gdzie to mogło być, gdyż najbliższe
zamieszkałe obecnie chałupy znajdują się po drugiej stronie grzbietu w osiedlu
Wsiórz, a tam na pewno nie dotarliśmy. Zastukaliśmy budząc, nieco wystraszonego dziadka i zapytaliśmy się o drogę do naszej chałupy. Uzyskawszy wskazówki, pewniejszym już krokiem wróciliśmy do grupy i ruszyliśmy w drogę. Byliśmy
na płaju, na wschód od chatki, a zatem należało iść w przeciwnym kierunku niż
początkowo myślałem. Dalsza droga nie sprawiła już problemów i po 3 godzinach od wyjścia z pociągu, ok. północy ujrzeliśmy słaby blask – wówczas nie było
jeszcze prądu – upragnionej chałupy.
Nastroje się poprawiły, a żeby zatrzeć plamę jaką daliśmy na dojściu zrealizowałem przygotowany wcześniej na tę okazję konkurs połączony z rozdaniem znaczków.
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Ranek powitał nas niebywałą lampą. W planie mieliśmy pętelkę na lekko przez
Jałowiec i Lachów do Koszrawy, udział w zakończeniu rajdu i powrót do chatki.
Na szczęście drogę na Jałowiec i z powrotem miałem dość dobrze przećwiczoną
więc tym razem nie obawia łem się wpadki. Na Jałowcu leżało już ok. 10 cm
świeżego śniegu, a widoczność była rewelacyjna. Widać było nawet Tatry. Nasi
„przemądrzali” kursanci wymiękli nieco na panoramce i przestali się wymądrzać.
Sytuację mieliśmy więc pod kontrolą. Zakończenie zgromadziło ok. 200 uczestników. Takie to jeszcze wówczas bywały rajdy, choć wkrótce miało się to skończyć. Było dużo zabaw, konkursów i śpiewania, ale szczegółów już nie pomnę.
Do chatki wracaliśmy już po zmierzchu. I tym razem znając drogę dotarliśmy
bezbłędnie – udowadniając, że półprzewodnik też potrafi.
Rajd zakończyliśmy w niedzielę zwiedzaniem kościółka w Lachowicach.
I w ten oto sposób połączyły się wspomnienia z pierwszej poprowadzonej trasy
ze wspomnienianiami z pierwszych pobytów w obecnie już harnasiowej chałupie
pod Solniskiem.
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CHYBA ACONCAGUA…
… tak odpowiadał Jurek na pytania rodziny i znajomych o to, gdzie wybieramy się na urlop w przyszłym roku. Był wrzesień 96 r i właśnie wróciliśmy z Alp
Francuskich, ogromnie dumni z wejścia na Mont Blanc. Spojrzałam na niego
krzywo. Chyba tym razem przesadził – drogo, daleko od domu, lamy plują na
ludzi… Z drugiej jednak strony perspektywa wejścia na prawie siedmiotysięczny
(6969 m n.p.m.), niezbyt trudny technicznie, najwyższy szczyt obu Ameryk była
bardzo pociągająca.
Na wszelki wypadek kupiłam porządny śpiwór, „zaklepałam” w pracy możliwość wzięcia dłuższego urlopu i zaczęliśmy gromadzić informacje o Argentynie
i Andach. W październiku do naszej dwójki dołączył Heniek, kolega z Klubu
Turystyki Wysokogórskiej „GLOB”.
I tak oto 4 lutego 1987 roku cała trójka z górą bagaży znalazła się Okęciu,
czekając na lot na trasie Warszawa-Londyn-Santiago de Chile. Podróż, licząc
przesiadkę w Londynie i międzylądowanie w Sao Paulo, trwała ponad 17 godzin.
Chile powitało nas bardzo wysokimi temperaturami: w Polsce były mrozy (minus
15°C), tam temperatura przekraczała plus 35°C. Ale i tak miejscowe elegantki
chodziły w pończochach!
Udało nam się znaleźć tani i dogodnie położony hotelik – kwadrans drogi od
centrum i koło stacji metra. Mimo dumnej nazwy „New Grand Hotel” zajmował
jedno piętro w obskurnej kamienicy, pokoje hotelowe służyły jako sypialnie dość
licznej rodzinie właścicielki hotelu, a goście chcąc nie chcąc musieli uczestniczyć w jej życiu rodzinnym, które kończyło się o drugiej nad ranem.
Jurek wyjechał z kraju z nie zaleczoną grypą, więc pojechaliśmy na kilka dni
do Concon, małej miejscowości nad Pacyfikiem, żeby się wygrzał. W oceanie
zamoczyliśmy jedynie stopy – woda ku naszemu zaskoczeniu była bardzo zimna
(a wszystkiemu winien lodowaty prąd Humboldta). Po powrocie do Santiago ku-

117
piliśmy żywność na cały czas pobytu w górach. Z Polski przywieźliśmy tylko
konserwy, błyskawiczne zupki i czekoladę.
Z Santiago do Mendozy (Argentyna), gdzie wykupuje się zezwolenie na wejście na Aconcaguę, pojechaliśmy autobusem. Kiedyś oba miasta łączyła droga
kolejowa. Jednak po którejś z rzędu powodzi nie zdecydowano się na usunięcie
uszkodzeń. Odległość między miastami nie jest duża, około 250 km, ale podróż
trwała ponad 11 godzin. Granica między Chile i Argentyną znajduje się na wysokości 3800 m n.p.m. i autobus musi pokonać różnicę poziomów rzędu 3200 m.
Poza tym odprawa na granicy jest niemrawa i żeby ją przyspieszyć pasażerowie
autobusów zwykle robią „ściepkę” dla celników argentyńskich (co uczyniliśmy i
my).
W Mendozie zatrzymaliśmy się w domu pani Luiginy Gębarskiej, osoby bardzo życzliwej dla polskich wspinaczy i turystów. Przez jej dom przewin ęła się
czołówka naszych alpinistów. Pani Luigina, z pochodzenia Włoszka, bardzo dobrze mówi po polsku. Jej syn, Riccardo, chociaż posiada polski paszport, zna
tylko kilka słów w ojczystym języku ojca (pan Gębarski, znany działacz argentyńskiej Polonii, już nie żyje).
W Mendozie wykupiliśmy z Jurkiem 21-dniowy permit (po 80$ od „łba”),
upoważniający do wejścia na szczyt Aconcagua. Heniek postanowił towarzyszyć
nam do bazy Plaza Argentina, a jego 7-dniowy permit był o połowę tańszy.
Rejon Aconcagua jest parkiem narodowym. Udając się tam porzućcie cały romantyzm książek Ostrowskiego. Z każdej szczeliny lodowca wygląda komercja i
pieniądz. Transport ludzi i towarów na mułach został zdominowany przez agencje turystyczne. W bazie Plaza de Mulas bez problemu mo żna kupić piwo i wino.
Dziś wiem, że una mula (czyli muła), za którego wynajęciem Jurek uganiał się
przez pół dnia, mogliśmy zamówić na określony dzień i godzinę siedząc przy
komputerze w domu (ten wspaniały Internet).
Po konsultacjach z osobami, które były na Aconcagua, postanowiliśmy maksymalnie wykorzystać te 3 tygodnie i obejść szczyt dookoła. Miejscem startu była
osada Punta de Vacas. Dalej planowaliśmy pójść doliną rzeki Vacas (kierunek z
południa na północ), skręcić w dolinę Relinchos (na zachód) i dojść do bazy
Plaza Argentina (4200 m). Od wylotu doliny Vacas do bazy idzie się trzy dni.
Stąd przenosząc się do kolejnych obozów zamierzaliśmy podejść pod Lodowiec
Polaków (5700 m), przetrawersować do tzw. „normalnej drogi” i wejść nią na
szczyt, a potem schodzić doliną rzeki Horkones do osady Puente del Inca. Drogą
zwaną dzisiaj „normalną” po raz pierwszy wszedł na Aconcagua Matthias Zurbrrigen (14 stycznia 1997 roku była stuletnia rocznica tego wydarzenia); trawers
spod Lodowca Polaków do „drogi normalnej” nosi nazwę „fałszywa polska dro-
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ga”. Dodatkowo, jeżeli czas na to by pozwolił, chcieliśmy podejść pod południową
ścianę Aconcagua.
Nasz plan zrealizowaliśmy w całości, chociaż po pierwszym dniu marszu
(14.02.97) omal nie legł on w gruzach. Nasze rzeczy, wyniesione przez mu ły,
były już w Plaza Argentina, a tu Heniek oświadczył nam, że dalej nie pójdzie.
Ostatecznie, żeby zrealizować plan musieliśmy rzeczy Heńka (tak na oko ważące
ponad 15 kg) wynieść na wysokość 6000 m, a potem znieść do Puente del Inca.
Jego depozyt wynosiliśmy do górnych obozów zawsze jako pierwszy, żeby nie
rzucał nam się w oczy i nie denerwował.
Podejście do bazy nie było
uciążliwe, a przyroda, choć surowa, była bardzo malownicza. Koloryt skał zmieniał się od żółtego
(złoża siarki), poprzez ciemnoczerwony aż po zielonkawy.
Wskutek bardzo małej wilgotności powietrza zjawiskiem normalnym były wieczorne, potężne
wyładowania elektryczne. Po raz
pierwszy widziałam poziome pioruny, które przemieszczały się
Droga między bazą Argentyna a obozem 1
wzdłuż grzbietów górskich. Niebo było na ogół bezchmurne, a w nocy nieprawdopodobnie rozgwieżdżone. Zamiast znajomego Wielkiego Wozu widzieli śmy Krzyż Południa, a poza tym bardzo
śmiesznie szło się na północ mając przed sobą… słońce. Roślinność o tej porze
roku była bardzo skąpa i doprawdy nie wiem, czym żywiły się liczne stada guanako (to taki argentyński kuzyn wielbłąda). Bardzo rzadko ze stoków dolin spływały potoki z czystą, zdatną do picia wodą; rzeki płynące dnem głównym dolin
niosły wiele materiału skalnego i ziemi, woda w nich była ciemnobrązowa. Przez
rzekę przeprawialiśmy się tylko raz; było to w dolinie rzeki Vacas, koło chatki
strażnika parku. Woda była lodowata i sięgała mi do pasa, ale na szczęście rzeka
w tym miejscu nie była zbyt szeroka i z pomocą Jurka i bożą (dokładnie w takiej
kolejności) jakoś dotarłam na drugi brzeg.
Turystów w górach było niewielu i byli to głównie ludzie z USA. Oprócz nas
działały w tym rejonie również dwie grupy z Polski, kierowane przez znanych
alpinistów: Lwowa i Pawłowskiego. Od pierwszego dnia pobytu w górach mieliśmy bardzo sympatycznych sąsiadów: szóstkę Amerykanów ze stanu Kolorado.
Po drugim dniu marszu, kiedy to Amerykanie rozłożyli się w swoich namiotach,
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a my w kamiennej chatce, służącej zwykle mulnikom, szef zespołu przyszedł do
nas na pogawędkę. O czym? Oczywiście o górach:
— A że był w Nepalu,.
— No my też.
— W rejonie Mont Everestu.
— My też. Pewnie byłeś na Kala Pattar (to taki pipant naprzeciw ME)?
— No nie tylko. Byłem na szczycie ME
— !!??
— No, byłem tam dwa razy.
— !!!!!!????
Razem z nami w chacie nocował mulnik towarzyszący grupie
amerykańskiej. Poczęstowaliśmy
go naszą konserwą, a on nas wyglądającym mało zachęcająco
mięskiem, które wcześniej walało się wśród jego rzeczy, a które
później „grilował” oraz tradycyjnym napojem yerba mate. Yerba Obóz 3 na wysokości 5700 m n.p.m.
mate to dość niski krzaczek, z którego zbiera się liście i suszy. Susz zalewa się gorącą wodą i po kilku minutach
napój jest gotowy do picia. Pije się go przez metalową rurkę zakończoną banieczką z dziurkami, w ten sposób filtruje się paprochy. Istnieje też yerba w torebkach do zaparzania, ale podobno to nie to. Spróbowa łam, pachniało jak mokry
tytoń i więcej tego nie piłam.
Od bazy w Plaza Argentina rozpoczęliśmy mozolne wynoszenie szpejów do
górnych obozów. Droga nie była trudna technicznie; prowadziła przez lodowce
zasypane prawie całkowicie materiałem skalnym, nieliczne szczeliny były wąskie i niezbyt głębokie. W kość dawały nam głównie „przewieszone piargi” –
czyli mieszanina sypkiej ziemi i kamieni o różnych rozmiarach, które pojawiały
się głównie na stromszych podejściach. W czymś takim podchodziło się czasami
krok w górę i zjeżdżało w dół kilka metrów. Piargi pojawiły się nawet w żlebie
wyprowadzającym na grań szczytową. A na dużych wysokościach „buksowanie”
w nich było bardzo wyczerpujące. Jedynie na trawersie („fałszywa polska droga”)
przechodziliśmy po lodowcu najeżonym mocno zmrożonymi penitentami. Tylko
raz dopadł nas wiatr o sile huraganu, który wiał bez przerwy dwie noce i dzień (w
obozie I na wysokości 4800 m). Słynny el viento bianco, „biały wiatr”, który ze
szczytów porywa śnieg i tworzy na niebie białe, pionowe „chmury” oglądaliśmy
z namiotu. Po opuszczeniu obozu III (5700 m), który znajdowa ł się pod Lodow-
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cem Polaków, przetrawersowaliśmy północne
zbocze Aconcagua i dotarliśmy do Białych Skał.
Odtąd poruszaliśmy się po „normalnej drodze”.
(W obozie III poznaliśmy kolejną grupę ze Stanów. A wspominam o tym dlatego, że jednego z chłopaków spotkaliśmy – tu wybiegam w przyszłość –
rok później na Alasce.)

28 lutego o godzinie 8-ej rano wyruszyliśmy
w kierunku szczytu. Był bezchmurny i bezwietrzny (tutaj to rzadkość) dzień. O godz. 15 w doskonałym nastroju i kondycji weszliśmy na
szczyt. „Poindżojowaliśmy” się przepięknymi widokami (widzieliśmy oddalony o prawie 100 km
Mercedario), porobiliśmy zdjęcia (głównie z seAconcagua. Widok na Aconcaguę
rii
„i ja tam byłam”). Około godz.16 rozpoczęlipołudniową.
śmy zejście. Doga powrotna do namiotu
pozostawionego przy Białych Skałach zajęła nam tylko 2 godziny. Wieczorem
otrzymaliśmy od gór piękny prezent: od naszych stóp, gdzieś aż po horyzont, na
chmurach zalegających w dolinach kładł się potężny cień Aconcagua.
Następnego dnia rozpoczęła się droga powrotna. Mimo najlepszych chęci nie
udało nam się spakować rzeczy do jednego plecaka. I tak Jurek reprezentował
szkołę „Drugi Plecak Z Przodu”, ja natomiast „Drugi Plecak Na Plecaku Podstawowym”. Obie szkoły były takie sobie; dobrze, że droga prowadziła w dół. Mój
niesmak budziły śmieci walające się w tradycyjnych miejscach noclegowych (Berlin, Nido del Condor, Plaza de Mulas) i fakt załatwiania przez trekkersów potrzeb fizjologicznych tuż koło namiotów. My nasz „hasiok” znieśliśmy aż do Puente
del Inca.
Na dwie noce rozbiliśmy namiot w Confluencii, jedynej oazie zieleni w dolinie rzeki Horkones. Stąd wyruszyliśmy na jednodniową wycieczkę pod południową
ścianę Aconcagua. Wieczorem spadł ulewny deszcz i ochłodziło się. Następnego
dnia zobaczyliśmy „nasz” szczyt całkowicie pokryty śniegiem.
5 marca dotarliśmy do wylotu doliny Horkones. Za nami zostały góry i pamięć
o niezapomnianych dniach w nich spędzonych; przed sobą mieliśmy ruchliwą,
międzynarodową drogę Chile-Argentyna i perspektywę zrzucenia ciężkich plecaków. Jeszcze tego samego dnia byliśmy w gościnnym domu Luiginy w Mendozie. Tam było kolejno: mycie, wielkie pranie i jeszcze większa uczta, na którą
zaprosiliśmy całą rodzinę Luiginy oraz zaprzyjaźnione z nią polskie małżeństwo, od lat mieszkające w Mendozie. Królowało asado, czyli wołowina i barani-
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na pieczona na ruszcie, były
ogromne miski pełne sałatki pomidorowej, owoce i wino. Mendoza jest otoczona winnicami, a w
czasie naszego pobytu trwało bardzo widowiskowe święto zbiorów.
Nie udało nam się w czasie tegorocznego urlopu oderwać od spraw
zawodowych: Riccardo podczas
naszej nieobecności kupił komputer i fax. Musieliśmy zainstalować Ostatni dzień wyprawy. Aconcagua w śniegu.
oprogramowanie (Windows 95 w
wersji… hiszpańskiej) oraz dodatkowo przerobić domową instalację telefoniczną.
W roli tłumacza wystąpił pan Kazio, który był tak zaaferowany swa rolą, że do
nas mówił po hiszpańsku, a do Riccarda po polsku. W tym tyglu językowym
polsko-hiszpańsko-angielskim udało nam się zrobić wszystko na szóstkę.
Z Mendozy pojechaliśmy autobusem („tylko” 1100 km i 17 godzin jazdy) do
Buenos Aires. Korzystaliśmy tam z gościnnego domu pań Czajkowskich, osób
również bardzo życzliwych dla polskich turystów. Zwiedzaliśmy miasto, a potem
wybraliśmy się na wycieczkę do wodospadów na rzece Iguazu (rzeka na granicy
między Argentyną i Brazylią).
Wodospady są jednym z przyrodniczych cudów świata. Dla mnie zawsze będzie to wspomnienie szumu wody, zapachów z subtropikalnej selwy, głosów cykad, widoku chmar wielkich i bajecznie kolorowych motyli oraz stadek
przezabawnych i rozbestwionych przez turystów ostronosów (koati). Przy okazji
pobytu nad Iguazu zwiedziliśmy największą na świecie hydroelektrownię w Itaipu (Paragwaj), kopalnię kamieni półszlachetnych Wanda (jej pierwszymi właścicielami byli Polacy, stąd nazwa), popływaliśmy w zalewie na rzece Paranie.
Powoli dobiegał końca nasz pobyt na drugiej półkuli. Upały skończyły dokładnie pierwszego dnia argentyńskiej jesieni (czyli pierwszego dnia naszej wiosny), zachmurzyło się i spadł długo oczekiwany przez mieszkańców Buenos deszcz.
Wszyscy, prócz nas cieszyli się. Nam pochmurna pogoda nie pozwoliła na ujrzenie (ponoć pięknego) widoku Buenos Aires, gdy płynęliśmy promem przez rzekę
La Plata na jednodniową wycieczkę do Urugwaju.
Z Argentyny wylecieliśmy 23 marca o 17 po południu i „już” o piątej rano 25
byliśmy w domu. Starczyło czasu, żeby umyć się i przebrać, a potem raźno (?) i
ochoczo (??) ruszyć do pracy.
Zamieszczone fotografie pochodzą ze zbiorów autora.
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DENALI
(6194 M N.P.M.)
16.05.1998
Jesteśmy w Talkeetna. Chociaż to połowa maja w lesie leży jeszcze śnieg, a
pogoda jest marcowa: pada śnieg z deszczem, góry zasnute są chmurami. Gdzieś
tam wśród nich wznosi się cel naszej tegorocznej eskapady: najwyższy szczyt
Ameryki Północnej McKinley, zwany też, zgodnie z aktualną tendencją do powrotu do nazw nadawanych przez rdzennych mieszkańców tych ziem, Denali
(6194 m n.p.m.).
Zaglądamy do jednego z dwóch domków kempingowych, który jest naszym
„hotelem” (między innymi ze względu na jedną darmową noc przed i po powrocie z lodowca wybraliśmy właśnie tę, a nie inną firmę lotniczą). W środku kłębi
się tłum ludzi, bo pogoda jest „nielotna”. Zwalamy nasze baga że pod wiatę i
idziemy zameldować się na lotnisku i biurze dyrekcji parku, aby dokonać różnych opłat (wszelkie formalności zgłoszeniowe zostały wykonane grubo wcześniej). Talkeetna to mała osada, którą założyli poszukiwacze złota, teraz jej
nieliczni stali mieszkańcy żyją głównie z turystyki. Niewątpliwie najnowocześniejszym budynkiem w osadzie jest siedziba dyrekcji Parku Narodowego Denali.
Każda grupa udająca się na Denali musi się tam zgłosić i przejść kilkugodzinne
szkolenie. Pracownik parku (ranger) sugestywnie i posługując się nowoczesnymi
narzędziami (notebook + rzutnik + prezentacja w PowerPoint) opisuje drog ę na
szczyt i opowiada o różnych górskich niebezpieczeństwach. Powiało grozą, czym
prędzej kupujemy więc solidną łopatę i wysokie po kolana buciory uszyte z goretexu, które znakomicie chronią przed zimnem.
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Pod wieczór pogoda nagle się poprawia i wszystko, co ma dwa skrzydła, a nie
jest ptakiem wywozi ludzi na lodowiec. Ostatecznie w domku oprócz nas nocuje
tylko trójka Kanadyjczyków.
17.05.1998
Rano z firmy lotniczej przyjeżdża po nas samochód. Wszystkie firmy lotnicze,
a jest ich w Talkeetna kilka, zgodnie eksploatuj ą jedyny pas startowy. W biurze
zostawiamy dokumenty i forsę oraz część bagaży, wypożyczamy rakiety śnieżne.
Samolocik, którym lecimy wydaje się tak mały, że strach na niego spojrzeć, a co
dopiero lecieć. Ale dzielne maleństwo zabiera cztery osoby i ponad 200 kilogramów bagażu. U podnóży gór snują się co prawda mgły, ale po pokonaniu bardzo
wąskiej v-kształtnej przełączki, przelatujemy nad roziskrzony słońcem lodowcem Kahiltna. Po 30 minutach lotu lądujemy na jego bocznej odnodze u stóp
Mount Hunter (4444 m n.p.m.). Naprzeciwko lądowiska, po drugiej stronie głównego lodowca piętrzy się potężny masyw Mount Foraker (5302 m n.p.m.).
Ruch w powietrzu jest ogromny, co chwila wzbijając tumany śniegu ląduje
jakiś samolocik. A że nie wszystkim ta sztuka udaje się, świadczy zdewastowany
kadłub samolotu, który zarył w śnieg kilkaset metrów za pasem startowym. Ktoś
litościwy zakrył nazwę właściciela wraka, ale i tak po barwach można poznać, że
należy on do… naszego przewoźnika!
Meldujemy się u szefa bazy, pobieramy trzy baniaki z benzyn ą i plastikowe
saneczki, na których będziemy transportować część naszego bagażu.
Nie pójdziemy dziś jednak dalej – prawie tygodniowy pobyt w Nowym Jorku,
czyli na poziomie morza zrobi ł swoje i gdy nagle znaleźliśmy się 2500 metrów
wyżej czujemy lekkie zwroty głowy!
Na lodowcu bardzo dba się o czystość: śmieci należy albo znieść do bazy, albo
wrzucić do oznaczonych
szczelin. Coś grubszego należy robić w „toaletach”, albo do
woreczków, które wrzuca się
potem do szczelin. Siusiu
można robić w zasadzie wszędzie, więc zwykłym widokiem
jest ekipa wyprawiająca się z
pełną asekuracją (szczeliny!)
gdzieś poza obóz po czysty
śnieg do topienia wody. Na terenie bazy „toalety”, które wyglądają jak królewskie trony,
znajdują się w wykopanych Obóz i lądowisko na lodowcu Kahiltna
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poniżej obozu norach, a zawieszone na poprzecznej żerdzi szmaty dają nikłe, bo
nikłe, ale zawsze jakieś poczucie intymności.
Jutro wyruszmy do góry.
18.05.1998
Guzik i arbuzik. Nie idziemy. W nocy zacz ęła się zamieć śnieżna. Gramy w
karty.
19.05.1998
Śnieg nadal pada. W górach Alaski panuje zasada, że jeżeli nawet zatrzymujesz się gdzieś na jedną noc, to namiot należy albo otoczyć wysokim murem ze
śnieżnych bloczków, albo ustawić go w jakimś dole. Pogoda
potrafi się tu zmienić w ciągu
kilkunastu minut, wiatry są
huraganowe, a opady śniegu
bardzo obfite. Tutaj nikt nie
wyruszy w góry bez łopaty,
niektórzy zabierają piły do wycinania bloczków śnieżnych.
Grajdoł, w którym stoi nasz
namiot jest błyskawicznie zasypywany. Odśnieżanie urozmaica nam monotonię dnia.
Nasz namiot w bazie na lodowcu Kahiltna
Dobrze, że kupiliśmy solidną
łopatę.
21.05.1998
Po trzech dniach zamieci w końcu wyjrzało słońce. Likwidujemy obozowisko,
przypinamy do nóg rakiety śnieżne, a do uprzęży saneczki i w drogę. Okazuje się,
że trasa przez lodowiec jest dobrze oznaczona i wiele osób chodzi t ędy nawet w
czasie mgły. Po kilku godzinach marszu zatrzymujemy się na nocleg w jakimś
opuszczonym grajdole. Nawet niespecjalnie dostali śmy w kość. Jesteśmy na wysokości 8000 stóp (1 stopa to około 0,31 metra).
22.05.1998
Rozpoczyna się strome podejście. Chociaż mamy uprzęże przystosowane do
ciągnięcia saneczek, to ich ciężar daje się coraz bardziej we znaki. Sanki ciągną
w dół, uprząż wpija się w uda i pas. Obozujemy na wysokości 9500 stóp.
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23.05.1998
Wciąż stromo do góry. Ja już wiem co kombinuje koń pod górę!
Docieramy do obozu na wysokości 11 000 stóp (obóz nosi nazwę „jedenastka”), zajmujemy obszerny grajdoł. Pogoda znów się pogarsza, zaczyna sypać śnieg.
24.05.1998
W nocy rozpętała się zawieja śnieżna i rano mieliśmy problemy z wyjściem z
namiotu! Dobrze, że namiot ma dwa wejścia i jedno z nich to rękaw, bo to „normalne” wyjście było całkowicie zasypane. Odśnieżenie namiotu zajmuje prawie
2 godziny. Wiatr błyskawicznie sprasowuje śnieg, nasz ogromny grajdoł znacznie zmniejszył swoje rozmiary.
25.05 – 27.05.1998
Wciąż sypie śnieg, a do tego jest mgła. Gramy w karty, jemy, odśnieżamy
namiot, śpimy i tak w kółko przez trzy dni. Namiot mamy wspania ły. Wewnętrzna powłoka wykonana z goretexu ma specjalne otwory wentylacyjne, wi ęc w środku
można spokojnie gotować. Niestety, jest bardzo ciężki (7 kilogramów) i po spakowaniu zajmuje dużo miejsca.
Do jedzenia zabraliśmy głównie liofilizaty. Zestawy przygotowaliśmy własnoręcznie, gotowanie i porcjowanie zajęło nam trzy dni, kuchnia wyglądała jak
pobojowisko. Potem woreczki z porcjami zostały zawiezione do Kielc i tam w
firmie Lyovit za darmo zliofilizowane. Szef
firmy dorzucił nam jeszcze trochę owoców i
przypraw. Owoce wrzucamy do porannej
kaszki z mlekiem.
28.05.1998
Hosanna! W końcu przestało padać! Dzień
jest słoneczny, ale dość mroźny i wieje wiatr.
Z górnych obozów schodzą ludzie. Opowiadają o pogodowym piekle, jakie przeżyli. To
już połowa sezonu, ale ze względu na wyjątkowo złe tego roku warunki atmosferyczne
na szczycie były tylko dwie osoby, jedna z nich
zresztą zginęła podczas zejścia.
My jednak mamy dość kiblowania w namiocie. W wykopanej dziurze deponujemy
niepotrzebne wyżej rzeczy, między innymi
rakiety. Miejsce starannie oznaczamy długiDroga przed obozem 11 000 stóp
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mi traserami. Pakujemy się, dziś zamierzamy dotrzeć do kolejnego obozu
tzw.„czternastki” (14 000 stóp). Krótkie podejście na przełęcz, pod którą znajduje się „jedenastka”, a potem zalodzonym stokiem w stron ę Windy Corner. No i na
tym właśnie stoku rozwala się Jurkowi rak (żeby nie było wątpliwości: wyrób
rosyjski). Mogiła! Co teraz zrobimy bez raków?! Czyżby koniec wyprawy? Tyle
przygotowań, marzeń i nagle taki głupi koniec?
Tutaj na górze na pewno nic nie wymyślimy. Ostrożnie schodzimy do„jedenastki”, ponownie rozbijamy namiot. Pieni ądze zostały na dole, więc Jurek musi
spróbować wypożyczyć od kogoś schodzącego w dół raki. No i staje się cud: pierwszy zagadnięty chłopak PO PROSTU POŻYCZA mu swój sprzęt!
Ustaje wiatr i w kociołku pod przełęczą robi się upalnie. Nagle słyszę radosne:
Hallo, Jerzy!. No nie, toż to Kayll, chłopak, którego poznaliśmy w ubiegłym roku
pod Aconcaguą. Z „emaliowanych” listów wiedzieliśmy, że w tym samym czasie
będzie pod Denali, ale nie liczyliśmy na spotkanie. A tu proszę bardzo: Kayll
rozbił swój namiot w sąsiednim grajdole. Doprawdy, świat jest bardzo mały!
29.05.1998
Niebo bezchmurne, na lodowcu grzeje jak na patelni. Jurek ma problemy z
rakami, jeden z nich wciąż mu spada. Dochodzimy właśnie do Windy Corner,
małej przełączki w niezbyt wybitnej grani rozdzielającej dwa jęzory lodowca.
Windy Corner, a potem trawers są zalodzone, na samej przełęczy wieje silny
wiatr, więc nasze położenie nie jest specjalnie komfortowe. Ostrożnie, bo saneczki ściągają nas ku szerokim szczelinom schodzimy na płaską część lodowca. Droga
kluczy teraz między głębokimi szczelinami. Lepiej nie patrzeć w dół.
Do „czternastki” (14 000 stóp) docieramy o jedenastej w nocy. Po prawie czternastu godzinach marszu jesteśmy bardzo wyczerpani, a tu jak na złość wszystkie
zagrody i grajdoły są zajęte.
Od naszych nowych sąsiadów,
Urugwajczyków (!), pożyczamy piłkę do lodu i zaczynamy
prace budowlane. Około drugiej nad ranem kończymy budować mur wokół namiotu.
Padamy ze zmęczenia.
30.05.1998

Obóz 14 000 stóp. Nasz namiot na tle Forakera.

„Czternastka” położona jest
na plateau u stóp południowych stoków Denali. Stąd na
szczyt prowadzą dwie standar-
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dowe drogi: jedna przez West Buttress (i tą chcemy pójść), druga przez South
Buttress.
W czasie sezonu letniego jest tu stały obóz strażników parku i lądowisko dla
śmigłowców. Tu nie ma niestety możliwości utajnienia toalet. Trony stoją więc
po prostu na widoku. Przed ich użytkownikiem roztacza się co prawda wspaniała
panorama na Forakera i Huntera, ale reszta obozu ma widok na go łe cztery litery
delikwenta. Oczywiście, wszyscy udają, że nic nie widzą, bo w końcu każdy wcześniej czy później będzie „robił za króla”.
31.05.1998
Wyruszamy z obozu z zamiarem wyniesienia depozytu do „siedemnastki”
(17000 stóp), skąd wyrusza się już na szczyt. Podchodzimy pod West Buttress
początkowo po śniegu (liczne szczeliny), a potem stromą i zalodzoną kilkusetmetrową ścianką. Ścianka jest ubezpieczona, wystarczy tylko wpi ąć „małpę” i
hajda w górę. Wychodzimy w końcu na grań. Niebo jest zachmurzone, wieje
silny wiatr, zaczyna się śnieżyca. Wyżej nie pójdziemy. Zostawiamy szpeje w
jakiejś jamie i spadamy w dół.
01.06.1998 – 2.06.1998
Pogoda jest na tyle niestabilna, że nie decydujemy się na przejście z całym
sprzętem do „siedemnastki”. Pełen standard: gramy w karty, jemy, odśnieżamy
namiot, śpimy.
03.06.1998
Likwidujemy nasze obozowisko, zostawiamy kolejny depozyt, tym razem s ą to
saneczki. Wyżej wszystko wynosimy już na własnych grzbietach. Podchodzimy
pod West Buttress. Oj, ciężko. Jak to dobrze, że ktoś przed nami idzie jeszcze
wolniej i wszyscy na linie muszą dostosować się do jego tempa!
Nie zabieramy depozytu złożonego kilka dni wcześniej, przyjdziemy po niego
jutro. Przed nami West Buttress, kilometrowa może, ostra, zaśnieżona, ale i piękna grań.
W końcu dochodzimy do „siedemnastki”. I znowu pech: wszystkie zagrody są
zajęte. Zaczynamy ustawiać od nowa murek wokół naszego namiotu.
04.06.1998
Pogoda taka jakaś niemrawa, ale część osób wyrusza w kierunku szczytu. Wracamy po depozyt. Przejście przez West Buttress na lekko to prawdziwa przyjemność tym bardziej, że pogoda poprawia się. Zaczynamy żałować, że nie poszliśmy
na szczyt. Ale nic straconego, jutro będzie nasz. Nawet niespecjalnie przykłada-
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my się do wzmocnienia murka wokół namiotu. Mamy
przecież takie wspaniałe plany: jutro na szczyt, pojutrze w
dół, szkoda czasu na prace budowlane.
05.06.1998
Po raz kolejny przyroda
pokazuje nam, maluczkim, kto
tu jest panem. W nocy rozpętało się prawdziwe piekło:
Obóz 14 000 stóp. Pakujemy sprzęt przed rekonesansem.
śnieg i huraganowy wiatr (jak
się później dowiedzieliśmy
wiatr wiał z prędkością 140 kilometrów na godzinę!). Niewysoki murek nie chroni namiotu przed naporem wiatru. Usiłujemy wzmocnić mur, ale wyjście z namiotu to czyn prawie bohaterski. Wiatr jest tak silny, że trzeba chodzić na
czworakach. Nasz wspaniały namiot gnie się jak gałązka, ale jeszcze jakoś się
trzyma.
06.06.1998
Pogoda bez zmian. Już boli mnie głowa od huku wiatru i łopotu namiotu.
Śnieg wdziera się do środka wszystkimi szczelinami. Ręce grabieją, ale prawie
cały dzień gramy w karty.
07.06.1998
Niestety, staje się to, czego obawialiśmy się najbardziej: namiot ulega naporowi wiatru, jakiś wyjątkowo silny podmuch wiatru powoduje, że rurki stelaża rozchodzą się i drą tropik!. Jeszcze próbujemy ratować namiot, wyskakuję na zewnątrz
bez rękawic, Wystarcza chwila i już nie czuję dwóch palców u prawej ręki. Nie
pomaga rozcieranie, chyba je odmroziłam.
Namiot w końcu pada. Wewnętrzny namiot jest co prawda cały, ale nie utrzyma się bez tropiku, który chronił maszty. Sytuacja robi się nieciekawa. Jurek
wyrusza po pomoc do sąsiedniego namiotu. Amerykanie przyjmują nas, ale ich
namiot jest bardzo mały, nie możemy tu zostać na noc.
Nawałnica jakby trochę osłabła. Pod wieczór chłopcy pożyczają nam swój zapasowy jedno powłokowy namiocik. Malutkie to, ale stoi i chroni. Pakujemy si ę
doń z całym dobytkiem, ba, nawet gotujemy kolację.
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08.06.1998
Budzimy się w kompletnej ciszy. Koniec wichury. Niebo jest jeszcze zamglone, ale „nasi” Amerykanie wyruszają w kierunku szczytu. Część osób pakuje się i
schodzi na dół, my też mamy na to ochotę, ale z drugiej strony być taki blisko
szczytu i zrezygnować? Przenosimy nasz namiot do opuszczonej zagrody, zszywam tropik. Namiot wygląda pokracznie: wiatr powyginał kilka rurek, ale stoi.
Wraca jeden z chłopaków. Ma wszystkie objawy choroby wysokogórskiej. Układamy go w namiocie, karmimy. Po południu czuje się na tyle dobrze, że przychodzi do nas na pogawędkę.
09.06.1998
Ruszamy na szczyt. Wraz z nami sporo innych ludzi, a ż dziw, że tyle osób było
w czasie tej nawałnicy w „siedemnastce”! Świeci słońce, na podejściu pod przełęcz Denali jest dużo śniegu. Na przemian torujemy drogę. Na przełęczy śniegu
nie ma, ale wieje przenikliwy wiatr i jest mróz: minus 20 stopni Celsjusza. Ubieramy puchowe kurtki, ale i tak wiatr przenika do szpiku ko ści. Ostatecznie docieramy do wysokości 19 500 stóp (około 6 045 m n.p.m.). Jest zbyt wiele śniegu,
nie damy rady, jesteśmy już zmęczeni i przemarznięci. Czujemy ogromny żal, że
nie wejdziemy na szczyt, ale rozsądek zwycięża – schodzimy na dół.
Na palcach ręki mam już niezłe blazy.
11.06.1998
Jeszcze raz podejmujemy próbę ataku na szczyt, ale pogoda znów pogarsza
się, wycofujemy się spod przełęczy Denali. Jestem tak przemarznięta, że zrzucam raki, w butach i ubraniu ładuję się śpiwora. Długo nie mogę się rozgrzać.
Koło południa wiatr trochę przycicha, pakujemy się szybko i schodzimy do „czternastki”. Boże, jak tu zacisznie, wychodzi nawet słońce. W obozie spotykamy naszych znajomych z Olkusza. Kiedy my przeżywaliśmy nawałnicę w
„siedemnastce”, ich na lodowcu Kahitna spotkał… ulewny deszcz.. Chłopcy byli
załamani, wszystko mieli mokre.
Idę do lekarza, żeby obejrzał moje palce. Czymś je smaruje, daje jakieś tabletki, ale minę ma pod tytułem: żebyś ty, kobieto, wiedziała jakie ja widziałem odmrożenia! A ty mi tu zawracasz głowę takim byle czym!
12.06.1989
Znów śnieżyca i mgła, ale musimy schodzić. Wiemy, że droga przez lodowiec
jest dobrze oznaczona, więc nie boimy się zabłądzić. Ho, ho, ale lodowiec się
zmienił: pootwierały się nowe szczeliny, mostki śnieżne są szpetnie wąskie. Niestety, popełniliśmy błąd ładując zbyt wiele rzeczy na saneczki. Ci ągle się wywra-
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cają. Dochodzimy do Windy Corner. Wieje
jak za cara. Nagłe i silne podmuchy wiatru
wytrącają mnie z równowagi. Nie odważę się
przejść z saneczkami zalodzonej przełęczy.
Przenoszę najpierw plecak, potem wracam po
resztę. Kursując tam i z powrotem kilka razy
mijam tę samą grupę rzężących Japończyków.
Kondycję mam fantastyczną, więc mijam ich
pędem. Oj, chyba mają w skośnych oczach
żądzę mordu.
Ledwie poznajemy „jedenastkę”. Jest przysypana grubą warstwą śniegu. Mamy problemy ze znalezieniem depozytu! Prawie
dwumetrowy traser ledwo wystaje z zaspy.
13.06.1998
Mgła gęsta jak śmietana. Czasem nie widać kolejnego trasera. Zatrzymujemy się wtedy i czekamy, aż podmuch wiatru rozwieje
trochę mgłę. Czasem z mgły wyłoni się jakaś grupka idąca do góry, wtedy szybko
ruszamy po ich śladach, póki nie zawieje ich wiatr.
W końcu mgła ustępuje, schodzimy na płaską część lodowca. Tym razem to
słońce daje się nam we znaki. Śnieg jest ciapowaty, zapadamy się chociaż na
nogach mamy rakiety śnieżne.
W końcu baza, już biegnie do nas człowiek pytając, czy chcemy jeszcze dziś
lecieć do Talkeetna. Głupie pytanie! No pewnie.
Okazuje się, że dzisiejszy dzień jest pierwszym od wielu dni z tzw. „lotn ą”
pogodą. Rekordziści czekali w bazie 10 dni na możliwość powrotu na niziny.
Przy lądowisku piętrzy się góra bagaży, ludzi już wywieziono z lodowca, my
będziemy ostatnimi tego dnia pasażerami.
Teraz wszystko dzieje się w błyskawicznym tempie: przepakowujemy się, odkopujemy depozyt, oddajemy saneczki, odmeldowujemy się u kierownika bazy i
oto już lecę w kierunku zielonych dolin.
Po czterech tygodniach pobytu w górach znowu jestem w Talkeetna. Mimo
późnej pory dnia jest bardzo ciepło, świeci jeszcze słońce, śpiewają ptaki. Jeszcze
grubo ubrana, w ciężkich buciorach, cała przemarznięta czuję się jak przybysz z
innej planety. Pomagam pilotowi rozładować samolot, biorę z hangaru nasze rzeczy i chociaż cały czas marzyłam o podstawieniu niemytych od czterech tygodni
włosów pod kran z ciepłą wodą, to zdejmuję tylko plastiki i wykładam się na
Wysokość około 19 000 stóp. Widok
na Denali.
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wygrzanym słońcem drewnianym podeście. Przyłazi do mnie jakiś pies-łata i tak
sobie siedzimy, aż koło dziesiątej wieczorem przylatuje Jurek.
Loty kończą się koło północy, kiedy to ostatnia sztuka bagażu zostanie zwieziona z lodowca.
Ponieważ nasz „hotel” jest przepełniony, miła pani proponuje nam nocleg w
biurze firmy. Około pierwszej w nocy zarzuca na ramiona plecak, rzuca w naszym kierunku „bye bye” i idzie spokojnie do domu zostawiając nam otwarte
biuro, hangary i wszelkie dobra doczesne firmy!
Teraz dopiero możemy się spokojnie odmyć w łazience pilotów.
14.06.1998
Śpimy niewiele, o ósmej rano jesteśmy już spakowani, bo o tej porze biuro
rozpoczyna swą działalność. Dzień jest bardzo upalny, wierzyć mi się nie chce,
że jeszcze wczoraj brnęliśmy po kolana w śniegu. Pakujemy się do kilkuosobowego busika i już koło 14-tej meldujemy się w Anchorage, w domu naszych znajomych. Przeglądamy lokalne gazety sprzed kilku dni. Na pierwszych stronach
znajdujemy opisy huraganowych wiatrów z rejonu Denali i akcji ratowniczych po
zaginionych wspinaczy. Na West Buttress, czyli niedaleko „siedemnastki”, zginęły dwie osoby (wspinacz i spieszący mu na ratunek pracownik parku), jakąś
grupę zamieć unieruchomiła w rejonie szczytu, na szczęście mieli namiot. Przestałam się dziwić, że nasi znajomi tak bardzo niepokoili się o nas.
Zamieszczone fotografie pochodzą ze zbiorów autora.
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Pawe³ Klajmon

XVI RAJD W BESKID
MAKOWSKI
12-14 V 2000
Nareszcie! Koniec zajęć, które w piątki jakoś szczególnie się dłużą. Nie mogę
już doczekać się kolejnego wyjazdu kursowego. Wybiegam z uczelni, na razie
wszystko przebiega tradycyjnie: do kasy dworcowej po bilet, do „Plusa” po małe
co nieco, do domu – teraz tylko spakować się. Jak zwykle wszystko na ostatnią
chwilę… Zdążę czy nie?… Udało się! Wbiegam na dworzec, zdyszany i zgrzany,
ale ku swojej uciesze widzę Kajetana!
Tylko że ten Kajetan jakoś dziwnie ubrany jak by na wyjazd kursowy przystało: w garniturze, z teczką… Coś tu nie gra! Rzeczywiście – Szczęśliwy Posiadacz
Blachy nr 14 udaje się w przeciwną stronę, a grupa odjechała wcześniejszym
pociągiem. Okazuje się, że godzinę odjazdu z Katowic zapisałem sobie jako godzinę odjazdu z Gliwic… Jakby to powiedział Robi – porażka! Ale nie poddaję
się i wyruszam w samotny pościg. Niemiłosiernie zatłoczony pociąg zawozi mnie
do Krakowa, stamtąd PKS-em do Myślenic. Jest już całkiem ciemno, gdy wysiadam z autobusu. Zanim ruszę na Plebańską Górę, krótka wizyta na Rynku – tak
ciekawie, że trzeba tu będzie wrócić! Nagle ni stąd, ni zowąd wyłania się orkiestra strażacka, dziarsko maszerując w mrokach nocy. Ale na mnie już czas – też
muszę dziarsko pomaszerować na miejsce noclegu. Cisza, w dole morze świateł,
w górze rozgwieżdżony nieboskłon. Cudownie. Z daleka dochodzą dźwięki gitary – to nasi! Szczęśliwy, że wreszcie dotarłem, siadam przy ognisku, przekonany,
że jestem ostatni. Ale po paru minutach po moich śladach dociera Nowy, podob-
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no widział mnie na dole. Poza tym brakuje Radka z Adamem i Pszczółką – oni
wracają najpóźniej. Okazuje się, że w autobusie został namiot Sylwii i odjechał w
siną dal…
Piękny jest ten wieczór przy ognisku i dźwiękach gitar Jacka i Radka. Siedzimy zasłuchani, tylko Mada (Jeżowe sympatyczne psisko) jakoś nie może dłużej
zagrzać sobie miejsca.
Rano słońce rozświetla całą polanę. Na skraju stoi ciekawa kapliczka, nie ostatnia dzisiaj. Śniadanie, krótka dyskusja Smoka z Radkiem na temat d ębów szypułkowych i bezszypułkowych (i komu tu wierzyć?). Dzielimy się na 3 grupy:
Radek z Anią schodzą do Trzebuni, Jacek i reszta idą grzbietem na Babicę. Do
Myślenic wyrusza ekspedycja poszukiwawcza. Oczywiście chcemy odzyskać namiot. A ja przy okazji zobaczę miasto! Nie ma tego złego… Myślenice są naprawdę urocze. Wstępujemy do dostojnego Sanktuarium z cudownym obrazem
Matki Bożej, podziwiamy zadbany Rynek. Pośrodku Św. Florian spogląda na
swoich podopiecznych – dziś bowiem obchody Wojewódzkiego Dnia Strażaka.
Szkoda, że nie mamy zbyt wiele czasu… Starcza mi go jednak na ma łe zakupy
(mapa okolic Myślenic) i, niczym prawdziwemu japońskiemu turyście, na zrobienie mnóstwa zdjęć. Cel główny osiągnięty – namiot powraca do właścicielki.
Teraz czas w góry. Autobus zawozi nas do Trzebuni. Tam zwiedzamy 200-letni
kościół, przy którym stoi ciekawa drewniana plebania. Przy wejściu pod kratą
jakaś tajemnicza kartka… nasi tu byli! Po chwili spotykamy Ani ę z Szefem Kursu popijających „Tymbark” pod sklepem. Smak lodów pamiętam do dzisiaj. Ale
cóż – pora ruszyć w drogę. Leniwie posuwamy się naprzód. Biedny Sebastian!
Znowu postój i kolejna panoramka. Jednak okolica prześliczna. Dla mnie szczególnie ciekawe są kapliczki, prawdziwa obfitość tych przesympatycznych obiektów. Mijamy kolejne przysiółki Więciórki [niejasna intencja autora: czy jeden
przysiółek czy kilka przysiółków?]. Tu, w Beskidzie Makowskim, szczególnie
widoczne jest przenikanie kultury z natur ą. Malownicze górskie osiedla i rozległe panoramy na wszystkie strony świata dopełniają wrażeń. Nie zapomnę przełęczy u Koska, gdzie wygrzewaliśmy się w ostatnich promieniach słońca. A
Koskowa Góra też głęboko zapada w pamięć. To chyba jedyna góra, na której
szczycie można grać w piłkę nożną!. Po wejściu na to szczytowe boisko naszym
oczom ukazuje się przerażająco rozległa panorama. Widać chyba pół naszego
terenu uprawnień! Dzięki Radkowi („zróbcie panoramkę, a ja już pójdę”) nie
kończy się na orientowaniu map, wyciąganiu kompasów i słomek. Właśnie na
tym rozległym płaskowyżu rozbijamy obóz. Ze wszystkich stron nadciągają (i
nadjeżdżają) Harnasie. Nie sposób tu wymienić wszystkich uczestników XVI Rajdu
Makowskiego. Powoli zbliża się jego kulminacja. Najpierw jednak wynosimy sterty
chrustu z pobliskiego lasu (nie zapomnę Rudej rąbiącej drzewo…), podobno później pochwali nas za to Jeż (!!!). Kogo jeszcze nie zapomnę? Ciebie, Adamie, gdy
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zdawałeś w plenerze przy zachodzącym słońcu Beskid Makowski u Jacka (zdałeś
oczywiście).
Nadchodzi w końcu wieczór i wszyscy gromadzą się przy ognisku. Prawdziwą
rewelacją jest kwiz przygotowany przez Jacka. Żeby dostać pamiątkową plakietkę, trzeba wiedzieć, że Dżemutor to zaszyfrowana Mioduszyna, albo że Kajetan
jednak nie założył Kalwarii Zebrzydowskiej (choć może to pamiętać). Zabawa
przednia!
A potem – pieczonki (duszonki?) czyli rajdowa specjalność kulinarna. Przy
okazji dowiaduję się, co to takiego… jadwiga (lepiej późno niż wcale). Jemy z
apetytem, i w sumie nie szkodzi, że ziemniaki trochę niedogotowane i jakby lekko zimnawe. Ważny jest rytuał, klimat, nastrój. Na koniec jak zwykle płyną dźwięki
gitary. Gdy zasypiam, Koskowa Góra ciągle rozbrzmiewa jeszcze melodią nocy.
Warto było, hej!
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Rados³aw Jerzy Truœ

KLOPID£A
CZYLI NAZEWNICTWO OBIEKTÓW
SANITARNYCH W SCHRONISKACH
STUDENCKICH
Zawsze olśniewało mnie bogactwo nazw w chatkach studenckich, te liczne
tabliczki odkręcane z obiektów publicznych (jakże moralnie ambiwalentne), te
superpomysły na drewniane najczęściej sławojki, wulkany inwencji akademickich pomysłów. A ponieważ dotychczas nie spotkałem żadnego opracowania tego
tematu, to i nadszedł najwyższy czas, by sprostać temu wyzwaniu.
Postaram się przytoczyć zatem znane mi przykłady co smaczniejszych (?) nazw.
Jeśli pamięć ma szwankuje, proszę o poprawki. Jeśli znacie inne – dodajcie je do
poniższej listy.
ADAMY
Chatka „Pod Solniskiem” miała już kilka kolejnych obiektów ofiarnie przenoszonych z miejsca na miejsce, ale nazwa ODDZIAŁ utrwaliła się dopiero, gdy
własnoręcznie przywiozłem ze Świętochłowic znalezioną na terenie szpitala tabliczkę „Oddział ginekologiczno-położniczy”, która z honorami została umieszczona na drzwiach do klopa. W związku z tym biega się tam „na oddział” lub
idzie „na dyżur”.
B£ATNIA
Nieistniejąca już niestety chatka, zwana „Wysokim Zamkiem”, do chwili podpalenia przez nieznanych sprawców utrzymywana przez WKT „Grzmot”. Był
tam obiekt zwany DZIEKANATEM, do którego udawało się z „papierem kance-
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laryjnym”. Zawierał dwie kabiny, między którymi istniało okienko celem ułatwienia ewentualnej konwersacji pomiędzy defekantami.
DANIELKA
Jedyna chatka tuż przy asfalcie zwana „Chałupą Chemików” słynna w swoim
czasie festiwalami piosenki. Obok betonowej rynny pisuaru zwanej ŚCIANĄ
MOCZU pomieszczono trzy toalety zwane PERFORATORAMI TAŚM. Taśmę
należało oczywiście zawsze mieć przy sobie. Dwie z nich stanowią proste studzienki w podłodze z zaznaczonymi miejscami na ustawienie stóp. Na drzwiach
wiszą dumnie napisy: PROGRAM CZYNU OBYWATELSKIEGO DLA UCZCZENIA 35-LECIA PRL oraz SALA WYKŁADOWA SZKOLENIA OGNIOWEGO.
KARKOSZCZONKA
Urocza sławojka pod lasem, do której przy śliskiej trawie, czy śniegu zjeżdżało
się błyskawicznie (co wydatnie pomagało przy silnej potrzebie) nazywana była,
ze względu na swój kolor, PALISANDREM. Dziś w schronisku już prywatnym
istnieje schludna, wykafelkowana ubikacja, ale cóż to za atrakcja…
LASEK
Chatka elektryków z nieodłącznym czerwonym dachem mogła się kiedyś poszczycić piękną COCA-COLĄ, ładnie pomalowaną we właściwe barwy z pięknie
wykaligrafowanym znakiem
firmowym. Niestety padła ona
pewnego dnia, podobno za
sprawą harcerzy (swoją drogą,
co oni tam robili?). Nowy,
znacznie bardziej okazały klop
otrzymał konkurencyjną nazwę PEPSI-COLI. Z ciekawostek – ma on osobny pisuar z
drzwiami jak do amerykańskiego saloonu z mottem na
wprost sikanta : „Kto strzepuje więcej niż trzy razy – ten się
Coca-Cola na Lasku. Dziś zostało po niej tylko
wspomnienie.
bawi!”
£OPIENKA
Baza studencka w Bieszczadach, posiadająca piękną wiatę kuchenno-salonową
i ślicznie utrzymaną sławojkę, codziennnie szorowaną do białości. Defekuje się
superprzyjemnie: Palce lizać!

137
NIEMCOWA
Jedyna chatka w Beskidzie
Sądeckim, na Trześniowym
Groniu pod szczytem Złotulek,
ma solidny klopik z niemniej
solidną zasuwą, zwany FANTAZJĄ. Głębia robocza jest
przepastna, co sprawia, że gdy
wieje silny wiatr od południa,
tworzy się komin powietrzny
i bardzo trzeba uważać przy
wrzucaniu zużytego przez sie- Pepsi-Cola na Lasku
bie papieru, by nie ozdobił on
naszej głowy lub pleców. No i nie należy siedzieć zbyt długo, by sobie ważnych
organów nie przeziębić.
PIETRASZONKA
Nnajstarsza obecnie chatka studencka w Beskidach Zachodnich posiada od
dawna mały klopik w kształcie ula. No i tak się właśnie nazywa: UL. Co prawda
częściej spostrzec można wokół niego muchy niż pszczoły, ale jest to niewątpliwie bardzo pożyteczna budowla.
POLANY SUROWICZNE
Chatka WKT „Styki” Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, położona w jednej z opustoszałych dolin Beskidu Niskiego, chlubiła się drewnianym obiektem o słusznej nazwie KREML. Tam udawano się na obrady Plenum
KC KPZR, zwykle owocne. Notabene wysypisko śmieci obok nosiło nazwę SOCJALIZM i tam trafiały wszelkie odpady bytowe z chatki
POTRÓJNA
Chatka o pięknej nazwie „Pieszczołap” posiada obecnie filię BANKU ŚLĄSKIEGO z dwiema salami operacyjnymi, wcześniej to miejsce tytułowano zgodnie z napisem PRZETWORAMI WARZYWNYMI.
Tu należy przytoczyć anegdotę: Pewnego wieczoru jakiś zapewnie nieźle podchmielony osobnik poczuwszy wzbierającą potrzebę fizjologiczną skierował swe kroki do
małego domku, nieco przypominającego pietraszoński UL. Afera wybuchła rano, gdy
ktoś poszedłszy do studni po wodę spostrzegł pływającą na jej powierzchni niemałych
rozmiarów kupę. Nie trzeba chyba dodawać, że znacznie utrudniło to życie chatkowe,
przynajmniej na jakiś czas.
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ROGACZ
Chatka z przepięknym nocnym widokiem na „kosmodrom” Bielska, choć bliskość miasta nie zawsze jej służy, znana z festiwali piosenki turystycznej, dochowała się swojej POCZTY, na którą wedle drogowskazu jest 5 sekund biegiem.
SZCZYTKÓWKA
Niestety też już spalona chatka, choć chęć odbudowy wciąż wśród bywalców
trwa. Z chaty chodziło się utwardzoną kamieniami dróżką do WOJTKA – nazwanego tak od bociana, którego podobizna widnia ła nad budowlą. Co warte upowszechnienia – zwłaszcza dla ochrony deski przed mało ostrożnymi osobnikami
męskimi – na jednej z bocznych ścian umieszczono pisuar (regularnie ceramiczny!).
USTRZYKI GÓRNE
Co prawda nie studenckie, ale historyczne pole namiotowe nad Wołosatką,
zlikwidowane później przez BPN, szczyciło się solidną budowlą przygotowaną
dla dwojga naraz korzystających osób (na szczęście w osobnych przedziałach).
Musiało nie być łatwo, skoro nadano jej nazwę TYLKO DLA ORŁÓW.
WAWRZKA
Chatka warszawskiego „Trampa” niedaleko Grybowa posiada jak że typową
sławojkę w gąszczu pokrzyw za chałupą. Dostarcza niezapomnianych przeżyć
poprzez bezustanne chwianie się w podstawach przy każdym ruchu defekanta.
Proponowane nazwy: HUŚTAWKA albo KOŁYBIELNAJA czyli KOŁYSKA.
Podobno kiedyś szło się w Wawrzce
do KINA. Do 1 maja 1992 r. w kibelku w Wawrzce wisiały portrety
przywódców Związku Radzieckiego:
Włodzimierza Iljicza Lenina oraz
Michaiła Gorbaczowa – jeden był na
drzwiach a drugi na tylnej ścianie.
Jak człowiek przychodził za potrzebą, zawsze jednemu z nich patrzył głęboko w oczy…
Zamieszczone fotografie pochodzą ze
zbiorów autora.
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PRZEDZIWNA
HISTORIA O ZBÓJNIKU
ONDRASZKU
(DRAMAT W 1 AKCIE,
PRAPREMIERA – BLACHOWANIE 2000)
Był raz jeden zbójnik, a nazywał się Ondraszek.
tu pojawia się banda harnasi w goretexach i rozgląda się groźnie po sali
Był to bardzo porządny zbójnik, gdyż brał bogatym, a rozdawał ubogim. Wędrował po beskidzkim świecie, górami i dolinami, schodzi ł do wsi, częstokroć w
przebraniu pątnika i pytał ludzi:
— Dzieje się wam krzywda?
Ludziom działa się krzywda, gdyż wtedy istniała pańszczyzna, chłopi byli niewolni, musieli pracować za darmo na swego dziedzicznego pana, pan dziedziczny zaś mógł ich sprzedawać, jak sprzedaje się krowy lub konie, oni zaś nie mieli
się komu poskarżyć. Skarżyli się przeto Ondraszkowi na swego złego pana, na
włodarza z bykowcem, na różnych pańskich pieseczków – słowem skarżyli się na
swoją krzywdę.
Ondraszek, hajtman zbójnicki, słuchał chłopskich lamentów i bardzo się mroczył, jego zbójnickie serce zaś wzbierało gniewem. Jego kamraci o gębach nie
ogolonych, kudłaci, kostropaci, z guzami na łbach, z tęgimi pałkami w dłoniach
i z pistolcami za pasem lub zgoła z flintami przewieszonymi przez rami ę, słuchali również chłopskich lamentów i również się mroczyli, a ich zbójnickie serca
także wzbierały się gniewem, wtedy klęli bardzo szpetnie, po węgiersku, jako że
w węgierskiej mowie brzmiało to bardzo groźnie. I gdy taki jeden lub drugi zbój-
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nik zaklął: tiiiiiit! – strach padał na złego pana. A gdy inny zbójnik zaklął jeszcze
groźniej, na przykład: tiiiiit, tiiiiit! – to taki z ły pan żegnał się ze strachu i na
klęczkach przysięgał na wszystkie świętości, że już nie będzie krzywdził chłopów i to od dzisiaj począwszy, a gdyby cyganił, niechaj zapadnie się zaraz w
ziemię!
Chłopi dobrorzeczyli za to Ondraszkowi i jego kamratom i jak Beskidy d ługie,
szerokie, …
banda zbójników puka do drzwi chatki, z której wychodzi chatkowy i nie
przebierając w słowach, wyzywa ich od najgorszych… i wygania;
harnasie znikają ze sceny
Wszędzie szedł wielki hyr o jego szczodrobliwym sercu zbójnickim, or ędowniku krzywdzonego człowieka. I przepowiadali mu po śmierci koronę niebieską,
amen.
Nie przepowiadali mu jej tylko panowie i diabe ł Rokita, siedzący w spróchniałej wierzbie na rozstaju dróg, wiodących z północy na południe i ze wschodu na
zachód.
Ondraszek gwizdał na złowieszcze przepowiednie panów, gdyż miał je za nic,
jako że psie głosy nie idą w niebogłosy. Turbował się jedynie tym, że dał się
omamić diabłu Rokicie i zapisał swoją duszę na cyrografie w zamian za darowany mu zaczarowany obuszek. Tak długo się martwił, aż spotkał Dorotkę pasącą
kozy przy drodze.
Ondraszek z harnasiami pojawia się na scenie, niosą plakat „zapisy na
kurs”; spotykają Dorotkę; Dorotka – w sukieneczce; z wiszącą na
sznureczku pluszową kozą
Dorotka była tak śliczna, że trudno opisać. Miała czarne oczy, usta wykrojone
w kształt spłaszczonego serduszka, włosy czarne i lśniące jak krucze pióra. Gdy
uśmiechnęła się do Ondraszka, pomyślał, że otworzyło się przed nim niebo. Gdy
zaś roześmiała się głośno {tu pojawia się przerażający śmiech}, wszyscy jego
kamraci otworzyli szeroko gęby ze zdumienia i jęli się wzajemnie dopytywać,
gdzie tu sypią się perełki na srebrny talerz.
— Chcesz z nami zbijać Dorotko? — zapytał Ondraszek zapatrzony w nią jak
w obraz.
— Czemu nie? — rzekła Dorotka.
— Mamulka albo tatulek pozwolą ci?
— Nie mam ani mamulki, ani tatulka! — rzek ła na to Dorotka i lekko posmutniała, a wtedy Ondraszkowi i jego kamratom wydawało się, że słońce skryło
się za szarymi obłokami.
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— Toś ty sierota? — zapytał znowu Ondraszek
— Sierotam! I chętnie pójdę z wami, bo mi życie obmierzło na służbie u dziedzicznego pana.
— A koza?
— To jest moja koza, Ondraszku.
— No to chodź, Dorotko!
— Ale tylko z tobą, Ondraszku!
— Tylko ze mną!
I Dorotka poszła za Ondraszkiem na beskidzkie gronie, by razem z nim i jego
kamratami zbijać, czyli równać świat.
wszyscy schodzą ze sceny
Zbójnicy, a przede wszystkim Ondraszek, mieli z Dorotki sto pociech. Bo nie
tylko prała im koszule, przyszywała guziki, łatała dziury w kabatach, ale piekła
im kaczki na ogniu, ba, nawet barana umia ła upiec. Poza tym rychło się zadomowiła w zbójnickiej familii.
wychodzi Ondraszek, a za nim idzie Dorotka obładowana bagażami
Dorotkę dziwiło tylko jedno. Oto że Ondraszek raz po raz zamyślał się i chmurzył, jakby jego myśli były czarne i podobne do sępów.
— Czemuś taki zamyślony, Ondraszku? — zapytała jednego razu.
Ondraszek nie chciał powiedzieć. Gdy jednak zaczęła nalegać wyznał jej wszystko.
— Duszę zaprzedałem diabłu Rokicie!
— Ojej, wielkie rzeczy!
— Pewnie , że wielkie!
— Podpisałeś cyrograf krwią ze swego serdecznego palca?
— Podpisałem!
— A co za to otrzymałeś?
— Oto ten obuszek!
— Pokaż!
Ondraszek wyciąga zza pasa telefon komórkowy i pokazuje go Dorotce
Ondraszek podał jej zbyrczący obuszek. I powiedział, że to jest zaczarowany
obuszek. Jak długo bowiem trzyma go w ręce jest bezpieczny. Żaden zły człowiek
nie ma wtedy do niego dostępu. W cyrografie jest jeszcze taki paragraf, iż Ondraszka może ktoś załatwić jego własnym obuszkiem jeśli wręczy go z dobrej
woli przeciwnikowi.
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Dorotka słuchała, a gdy skończył, zapytała:
— To wszystko?
— Nie, jeszcze nie wszystko. Diabeł Rokita dał mi taką moc, że jeżeliby mnie
otoczyli wrogowie, wystarczy mi przewrócić kubek do góry dnem i postawić go na stole, wtedy wszyscy zasypiają. I śpią tak długo, dopóki ktoś nie
odwróci kubka.
— Hm, a co jeszcze ? — zapytała znowu gdy Ondraszek skończył.
— To wszystko!
— Strasznie mało za duszę! Oszukał cię ten diabeł! Gdzie on przebywa?
— W sypiącej się kamienicy przy rynku w starym piastowskim mieście Gliwice.
— Słuchaj mój złoty Ondraszku! Wiesz dobrze, że pragnęłabym ci nieba przychylić. A już wiem co uczynię. Opuszczę ciebie i familię zbójnicką na trzy
dni. Na trzeci dzień pod wieczór wrócę z cyrografem…
oboje wychodzą
Trzy dni później pod wieczór Dorotka dotarła z cyrografem na polan ę, gdzie
czekał na nią Ondraszek z kamratami.
Dorotka podaje Ondraszkowi cyrograf i czyta: „walne zebranie… w dniu…
większością głosów wybrało prezesa.”
I woła: „tak, to właśnie ten cyrograf.”
Nastała taka ogromna radość, że trudno to opisać. Zbójnicy tańczyli, śpiewali,
pili wino, sławili w niebogłosy zbójniczkę Dorotkę, a Ondraszek był tak bardzo
wzruszony, że nic nie mówił, tylko trzymał jej dłonie i szeptał:
— O ty moja Dorotko! O ty moja ogromnie moja Dorotko!
Dorotka zaś przeżywała tak wielką radość, że swemu ukochanemu przyniosła
cyrograf i zapewniła mu po śmierci koronę niebieską, amen…
I gdy nazajutrz wieczorem Ondraszek z Dorotką i ze swymi kamratami schodził z gronia w dolinę, orle piórko furkotało na jego czerwonym kołpaku i orle
piórko migotało na kołpaczku Dorotki, a zbójnicy śpiewali:
—…
A gdy prześpiewali całą piosenkę i gdy brakło w niej dalszych zwrotek jęli
śpiewać:
—…
A gdy w tej piosence brakło już zwrotek, zaczęli się wydzierać:
—…
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I gdy tak nadobnie śpiewali, to ptaki budziły się zdumione i słuchały z rozdziawionymi dziobkami. Nawet słowiki przestały kląskać, słuchały urzeczone i
potem szeptały jeden drugiemu, że to chyba królowie słowików, a nie ludzie.
Sowy zaś wybałuszyły oczy i ślepiły w mroku, a nietoperze zbaraniały i jęły latać
jak pijane koło kudłatych głów zbójnickich. Po lesie zaś niosło się stokrotne,
rozśpiewane echo i docierało w doliny. Wtedy ludzie wychodzili z chałup, przystawiali do ucha dłoń zwiniętą w trąbkę i także słuchali. A potem powiadali uradowani:
— Oho, Ondraszek z kamratami schodzi w dolin ę!
tutaj pojawia się garść mocnych słów skierowanych do harnasi, aby się
uspokoili
I długo mu dobrorzeczyli, a echo lecące po groni, jak co dzień odpowiadało:
i tu słychać w oddali: maaać, maaać, maaać
Ondraszek zaś schodził w doliny, łupił bogatych panów, a zdobyte dukaty rozdawał chłopskiej biedocie.
I ta cudowna sielanka trwałaby długo, gdyby sprytni panowie nie wysłali donosu do najjaśniejszego wojewody, który to był nasłał na Ondraszka i jego drużynę sprytnego szpiega-urzędnika.
na scenie pokazuje się sprytny urzędnik, przecierający ręce i szyderczo
się śmiejący
On to przebrany za rzezimieszka dołączył do zbójnickiej gromady, by znaleźć
na Ondraszka odpowiedni paragraf i zdobywszy zaufanie kamratów harnasia
dowiedział się o magicznym obuszku, dzięki któremu mógłby załatwić Ondraszka na amen. Dzięki swej wężowej chytrości zdołał wkraść się w jego łaski.
Gdy przyszedł wreszcie dzień zdrady zbójnicy, po powrocie z wyprawy, bawili
się w karczmie. Zdradliwy urzędnik namówił Ondraszka, by ten zatańczył z Dorotką, gdy on w tym czasie popilnuje obuszka, co by nie przeszkadzał harnasiowi
w tańcu.
zbójnicy bawią się w gospodzie; widać szpiega szeptającego harnasiowi
do ucha
Ondraszek nie wyczuł podstępu, oddał obuszek i zachęcony grą muzykantów i
wołaniem zbójników ruszył do tańca. Wtedy wszyscy ustąpili, uczynili wielkie
koło, a Ondraszek porwał Dorotkę i jął tańczyć zbójnickiego. To był taniec! Takiego tańca jeszcze nikt nie widzia ł! Ondraszek wirował z Dorotką, dreptał, kro-
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czył, podskakiwał, przysiadał, śmigał sobą, szalał, że utworzył się jakby stubarwny wir, a karczma dygotała w przyciesiach, trzaski leciały z podłogi, szybki brzęczały w oknach, a zbójnicy i chłopi, i dziewczyny, wszyscy patrzyli urzeczeni i
nie mogli się napatrzeć.
Tymczasem szpieg wykorzystał skrycie magiczną moc obuszka.
szpieg widoczny na pierwszym planie; w tle bawią się zbójnicy; urzędnik
dzwoni do urzędu i składa donos na Ondraszka, że organizuje imprezę
turystyczną niezgodnie z obowiązującymi przepisami
W ten sposób odebrał Ondraszkowi nadludzką siłę, a przede wszystkim uprawnienia. Od tego momentu największy beskidzki harnaś był skończony.
Tak to właśnie smutno kończy się historia Ondraszka, który chciał zrównać
świat i zniszczyć wszelką niesprawiedliwość na beskidzkiej ziemi. Pozostała jedynie piękna opowieść o tym jak to dawniej żyło się i bawiło harnasiom. Pozostaje wierzyć, iż kolejne pokolenia ludzi gór nie zapomną o wspaniałej studenckiej
tradycji zbójowania, poczuciu swej harnasiowej godności i wolności, a najważniejsze, aby nie uległy nigdy przebiegłej komercji i wkraczającej na górskie szczyty
urzędniczej biurokracji.
Haj.
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Maciej Siudut

CHATKA NA ADAMACH
INFORMACJA O REMONCIE
I FUNKCJONOWANIU STUDENCKIEGO
SCHRONU TURYSTYCZNEGO „POD
SOLNISKIEM”, LACHOWICE ADAMY NR 263,
W OKRESIE OD MARCA 2001 DO
PADZIERNIKA 2002 ROKU
Od kilku lat środowisko SKPG Harnasie nie odwiedzało chatki w Lachowicach. Panowała opinia, że obiekt jest zaniedbany i podupada technicznie, atmosfera odbiega od dawniejszej – turystycznej, jest brudno. Obecność jednego z nas
we wrześniu 2000 w chatce potwierdziła opinię o obiekcie i jego zarządcy.
Na przełomie lutego i marca 2001 r. otrzymali śmy informację, że obiekt pozostający w gestii Rady Okręgowej ZSP Katowice nie ma zarządcy i – być może –
jest do wzięcia. Po telefonicznym umówieniu się z szefem RO ZSP przedstawiciele ówczesnej Rady Koła przeprowadzili w dniu 14 marca 2001 r. rozmowy w
sprawie zajęcia się chatką przez SKPG. Nie uzgodniono ostatecznych warunków,
choć w grę wchodziła dzierżawa na podstawie umowy podobnej do tej, jaką RO
podpisała z poprzednikiem, niejakim Filipkiem. Wyznaczono termin wspólnego
obejrzenia obiektu.
Informacja o możliwości przejęcia chatki rozpowszechniona na forum Koła
(Mammuthus Montanus, lista dyskusyjna, strona WWW, zebrania), wzbudziła
entuzjazm, co zaowocowało deklaracjami wsparcia obiektu pracą, obsługami
weekendowymi i kwotami pieniężnymi. Zdecydowano, że należy podjąć dalsze
działania w tym kierunku. Mało kto zdawał sobie wtedy sprawę z powagi podjętego właśnie wyzwania…
Analiza egzemplarza poprzedniej umowy nasun ęła wątpliwości co do stanu
prawno-własnościowego chatki. Równolegle podjęto więc przymiarki do spisa-
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nia z RO ZSP umowy dzierżawy na rozsądnych warunkach i rozpoznawanie stanu prawnego obiektu.
W międzyczasie, w dniu 5 kwietnia 2001 r. wspólnie z przedstawicielem RO
przeprowadzono oględziny chatki (przedstawiciel RO po raz pierwszy widzia ł
obiekt!). Stwierdzono katastrofalny stan techniczny: wielopunktowe uszkodzenia dachu, zawilgocenie, zagrzybienie i butwienie drewnianych ścian, zniszczenie drzwi wejściowych do ganku, uszkodzenia podłóg i desek stropowych, bardzo
zły stan większości okien i drzwi itp. Dopatrzono się objawów osiadania i pełznięcia budynku. Stwierdzono daleko posuniętą dewastację wyposażenia hotelowego i zniknięcie jego części. Wyposażenie kuchni, sprzęty gospodarcze, resztki
narzędzi w drewutni i zawartość szafki narzędziowej przedstawiały żałosny widok. Uderzający był potworny brud, w drewutni i szopie znaleziono foliowe wory
pełne cuchnących odpadów, a zawartość stojących w wyłączonej lodówce garnków sugerowała, że ostatni mieszkańcy opuścili obiekt w pośpiechu. Zapewne
ścigały ich drapieżne wyrzuty sumienia… Poprawnie funkcjonowała jedynie instalacja wodna i kanalizacyjna oraz instalacja elektryczna. Podczas ogl ędzin sporządzono dokumentację fotograficzną.
Ustalono też, że właścicielem nieruchomości w Lachowicach nr 263 jest zgodnie z aktem notarialnym Politechnika Śląska. W dniu 20 kwietnia 2001 r. już
było pewne, że w Sądzie Okręgowym w Suchej Beskudzkiej istnieje księga wieczysta z wpisem potwierdzającym wyżej wymieniony stan własności obiektu. 17
maja odebrano z Sądu wypis z Księgi Wieczystej, odwiedzono Urząd Gminy w
Lachowicach w sprawie podatków od chatki oraz Posterunek Energetyczny w
Suchej w sprawie ponownego podłączenia energii. Powtórzono tego dnia oględziny chatki, uzupełniając dokumentację fotograficzną.
Mając wyżej wspomniany dokument podjęto rozmowy z władzami Politechniki Śląskiej oraz rozpoczęto poszukiwania dokumentów dotyczących chaty w archiwum uczelni.
W dniu 9 maja 2001 r. RO ZSP przesłała projekt umowy dzierżawy. Była to
ostatnia próba utrzymania przez ZSP dotychczasowego, niezgodnego ze stanem
prawnym statusu chatki.
W dniu 23 maja 2001 r. w Dziale Organizacyjno-Gospodarczym Politechniki
Śląskiej złożono pismo deklarujące chęć użytkowania chaty. Pismo sygnowały
władze Oddziału Uczelnianego PTTK oraz SKPG „Harnasie”. W tym samym
momencie przedstawiciel RO ZSP dokonywał zwrotu obiektu władzom administracyjnym uczelni. Z powodu braku protokołu przejęcia chatki przez RO ZSP i
braku umowy określającej warunki użytkowania obiektu nie można było uzyskać
od ZSP zadośćuczynienia za pogorszenie stanu technicznego budowli. Tego samego dnia prezes OU PTTK rozesłał informację do wielu przewodników, że
CHATKA JEST NASZA.
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Jednym słowem: Politechnika za nasz ą sprawa odzyskała swój obiekt, o którego istnieniu nikt we władzach uczelni nie wiedział. Nastąpiło najprostsze rozwiązanie tego problemu: zgodnie z nasz ą propozycją otrzymaliśmy jako struktura
organizacyjna OU PTTK wstępną zgodę na zabezpieczenie chatki i jego użytkowanie. Jednocześnie podjęto prace nad stworzeniem umowy użytkowania chatki
przez SKPG.
W pierwszy weekend czerwca 2001 r. odbyło się wielkie sprzątanie chatki.
Przewodnicy i osoby towarzyszące ciężko pracując przez wiele godzin powoli
uświadamiali sobie ogrom i wagę zadania, jakie nasze środowisko właśnie podjęło. Entuzjazm nie słabł przez wiele godzin i dopiero po godzinie 21.00 Prezes
siłą i autorytetem zmusiła pracujących do zakończenia robót.
W żarliwych dyskusjach rodziła się wizja funkcjonowania chatki, sposobu prowadzenia remontu, jego zakresu, kolejności prac, źródeł finansowania, a także
zarządzania chatką teraz i w przyszłości. Trudno było znaleźć osobę odpowiednią i chętną do objęcia funkcji Kierownika Chatki, więc w maju powstała samorzutnie i samozwańczo Rada Chatki, będąca ciałem decyzyjnym i czasowo pełniąca
obowiązki przyszłego kierownika. W jej skład weszli początkowo: Iza „Smok”
Włodarczyk, Maciek Siudut, Radek Truś.
Drugi weekend czerwca 2001 r. również poświęcono na roboty porządkowe w
chatce. Spalono piramidę śmieci, podjęto walkę z grzybami niszczącymi ściany
itp.
W dniu 26 czerwca pracownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego Politechniki Śląskiej przeprowadził w obecności przedstawicieli SKPG inwentaryzację
chatki. Protokół z tej inwentaryzacji sta ł się ważnym dokumentem w pracach nad
umową użytkowania, gdyż opisywał opłakany stan obiektu.
Zajęto się zapewnieniem obsługi chatki w okresie wakacji. Powstał ramowy
Regulamin Chatki i Instrukcja Obsługi Chatki dla obsługantów.
Stopniowo krystalizował się pogląd na rozmiary koniecznego remontu, kolejność prac, ich koszt. Oczywiście należało zacząć od
remontu dachu. Zajęto się projektem prac, kosztorysem, poszukiwaniem ekipy dekarskiej.
Podjęto montaż finansowy
przedsięwzięcia remontowego.
Wstępny kosztorys remontu
dachu mówił o kwocie 10 tysięcy zł, a nie uwzględniano
tysięcy innych prac. Skarbnik
Koła gromadził wpłaty „ce-
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giełki” na chatkę, Zarząd OU PTTK zadeklarował pożyczkę w kwocie 5 tysięcy
zł.
Przez okres trzech miesięcy wakacyjnych chata funkcjonowała na niewielkich
obrotach, bo niewielu turystów wiedziało, że znowu jest otwarta. Ekipa chatkowa, w tym starzy bywalcy obiektu, prowadziła drobne roboty, np. zbudowano
krąg ogniskowy, utrzymywano porządek, prano stare koce itp.
Rozpoczęcie remontu chaty opóźniało się, ponieważ odwlekało się podpisanie
umowy między SKPG i OU PTTK z jednej strony a Politechniką z drugiej. Sezon
letni niestety minął.
Umowę użytkowania obiektu podpisano z datą 19 lipca 2001 r., ale otrzymaliśmy ją de facto we wrześniu. Równocześnie nasilał się ruch turystyczny w chacie,
jako wynik szeptanej propagandy, oficjalnych informacji, wreszcie rozpocz ęcia
się roku akademickiego. Imprezy organizowane przez SKPG (rajdy) w miar ę
możności przechodziły przez Lachowice, by zasilić kasę chatki.
Remont dachu rozpoczął się 17 października 2001 r. i objął usunięcie starego
pokrycia eternitowego, poprawki i przeróbki więźby, likwidację odeskowania i
starej izolacji termicznej nad połowa poddasza, przełożenie łat i położenie nowego poszycia. Po 9 dniach budynek przykryty został blaszanym dachem z szerszymi okapami, otrzymał inaczej rozwiązane otwory okienne na poddaszu.
Wymieniono jedną całkiem zbutwiałą krokiew, zlikwidowano kosz okna po stronie południowej, połączono okna po stronie północnej jednym wspólnym koszem
(„giblem”). Wzmocniono uszkodzon ą murłatę. Kilka osób bez przerwy obsługiwało remont, pomagając dekarzom, żywiąc ich, wykonując mnóstwo robót dodatkowych, pracując po 12–14 godzin na dobę. Oczywiście w międzyczasie
przyjmowano licznych turystów (w weekend około 70 osób!), utrzymywano porządek, organizowano, zarządzano…
Następną niezbędną pracą była wymiana zmurszałej belki w południowej ścianie (nad oknem), trzymającej legary stropu nad Salonem. Operacja ta była kawałem męskiej przygody dla 6 chłopa zważywszy masę kłody, która trzy tygodnie
wcześniej była jeszcze dorodnym świerkiem. Intensywnie pomagał pan Franek z
Lachowic, niegdysiejszy górnik, bardzo nam i chatce życzliwy.
W dniu 28 października 2001 r. do składu Rady Chatki dołączyli: Artur „Łysy”
Olchawa i Grzesiek „Bystry” Mentel. Pięcioosobowa Rada miała od tego czasu
mocny zespół techniczny, niezbędny wobec takiego nawału „tematów remontowych”. Rada przeanalizowała stan robót remontowych, stan i perspektywy kasowe, stan i potrzeby w zakresie formalno-prawnego funkcjonowania chatki.
Ustalono listę kolejności robót, zakładając dopływ ochoczej siły roboczej. Pierwszy etap ratowania chatki uznano za zakończony, gdyż przestała jej zagrażać
woda opadowa i obiekt zaczął wysychać. Wnioski z dotychczasowego okresu pro-
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wadzenia i remontowania chatki wraz z jej rozliczeniem finansowym przedstawiono w listopadzie 2001 r. Walnemu Zebraniu SKPG.
W dyskusjach skonkretyzowano nowatorskie podejście do technicznych aspektów chatki, streszczające się w stwierdzeniach: nie robimy prowizorek, stosujemy jak najlepsze rozwiązania techniczne i materiałowe, pracujemy dobrymi
narzędziami, jednocześnie starając się zachować styl i klimat chatki jako schroniska studenckiego oraz jej wartość etnograficzną jako obiektu o prawie stuletniej historii. To oznacza np. stosowanie drewna do obijania poddasza (a nie
sidingu…), ale konserwowanie go nowoczesnymi środkami grzybo- i owadobójczymi, to oznacza np. wypełnianie fug w ścianach watą drzewną (a nie pianką
PU…).
Przed zimą zgromadzono sporo materiałów do dalszych prac (wełna mineralna do ociepleń, deski do podsufitek, folie paroszczelne i paroprzepuszczalne,
pokaźne ilości gwoździ i wkrętów, farby, przeróżne materiały i narzędzia. Zamówiono u stolarza nowe okna do Lodówki i Kierownikówki, zakupiono dwoje drzwi
wejściowych do ganku. Zakupiono również nowoczesne środki do walki z grzybami owadami niszczącymi drewno.
Jesień i zima były korzystne dla chatki pod względem dopływu środków, rozmiary ruchu turystycznego przypominały najlepsze lata turystyki studenckiej. Nie
słabł entuzjazm wśród Harnasi i innych bywalców, zdołano więc jeszcze przy
jesiennej pogodzie zaimpregnować wszystkie ściany chatki wspomnianym środkiem przeciwko korozji biologicznej (100 l płynu) i zapuścić część ścian przepracowanym olejem w celu ochrony przed wodą i nowymi szkodnikami
atakującymi z zewnątrz. Nowe drzwi i okna przed montażem solidnie zagruntowano pokostem i innymi środkami.
Na bieżąco dbano o należyte funkcjonowanie obiektu, gromadzono drewno
opałowe, zakupiono środki chemii gospodarczej, papier toaletowy, żarówki itp. Z
myślą o srogiej zimie przywieziono ponad 2 tony węgla. Każdy większy transport
materiałów do chatki łączono ze zwózkami odpadów, starych rupieci, śmieci,
korzystając oczywiście z pomocy pana Franka.
Atak zimy z początkiem grudnia 2001 r. zastał chatkę z blaszanym dachem
niczym jeszcze nie ocieplonym (przestrzeń nad Lodówką, Kierownikówką, Akwarium i schodami). W ścianach kuchni i Salonu ziały szczeliny po usuniętym,
zagrzybionym omszeniu, prowizorycznie zatkane gazetami. W tych warunkach
kontynuowano prace, stopniowo ocieplając dach 20-centymetrową warstwą wełny mineralnej. W puste otwory okienne wstawiono wreszcie nowe okna, boki
„gibla” obito ostatecznie blach ą. Od tej chwili palenie w piecu podwyższało temperaturę poddasza nawet o kilka stopni… W kuchni i Salonie było lepiej, chociaż
sporo ciepła uciekało przez nieszczelności w ścianach i stropach.
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Imprezę sylwestrową zorganizowano dla Harnasi i ekip
towarzyszących. Przez chatkę
przewinęło się w tych dniach
mnóstwo osób. Mimo niewygód i mieszkania razem z
wełną mineralną i deskami
ludzie byli zachwyceni. Zadziałało nawet nowe uregulowanie chatkowe, drastycznie
ograniczające picie alkoholu.
Dyspenza na czas zabawy Sylwestrowej nie wywołała pijaństwa, zaobserwowano tyko dwa lekkie nadużycia
płynnych środków.
Potężny opad śniegu w w tym okresie spowodował konieczność usuwania go z
dachu i wywożenia taczkami sprzed chatki. Prawdopodobnie bez remontu dach
chatki nie przetrzymałby tej zimy… Mrozy zmuszały do każdorazowego spuszczania wody z instalacji, przy okazji wysz ły na jaw jej niedoskonałości.
Od lutego zima stopniowo łagodniała, ruch turystyczny w chatce był całkiem
spory, toczyły się dalsze roboty. W kwietniu zakupiono 7 kubików buka na przyszłą
zimę, kolejne „weekendy remontowe” posuwały prace mocniej do przodu. W tartaku zakupiono po dobrych cenach znaczniejsze ilości desek (modrzewiowych) i
różnego innego asortymentu. Izolacja termiczna Lodówki stopniowo znika ła pod
pięknym odeskowaniem, koledzy przeróżnych profesji niespodziewanie dla siebie realizowali się w odmiennych sztukach i rzemiosłach.
Z wiosną zaczęto dbać również o ogród. Wykarczowano i spalono wszystkie
pnie po nie istniejących drzewach owocowych, wycięto złamaną przez śniegi starą
czereśnię, usunięto dzikie krzaki z obrzeży, zaczęto poprawiać skarpy przed chałupą i obudowywać je kamieniami. Pojawił się skalny ogródek pod modrzewiem,
zadbano o wspaniały krzak róży, zakonserwowano i na nowo osadzono w ziemi
stary, pobutwiały totem.
Latem znowu pojawiła się ciągła obsługa chatki. Zakupiono ręczne elektronarzędzia (wiertarka, hebel, piła tarczowa, wkrętarka), które walnie przyspieszyły
tempo robót. Ukończono roboty stolarskie w Lodówce i Kierownikówce, malowano nowe okna i remontowano okna stare. Nowa piła łańcuchowa pozwoliła
pociąć drewno zimowe, które połupano i wreszcie schowano pod dachem.
Od wiosny wszystkie wolne ręce dostarczały z lasu kamienie i głazy na przyszłe omurowania skarp i brukowanie terenu przed chatką. Rosła piramida piaskowców, niektóre głazy należy zaliczyć do dwu- a nawet trzyosobowych…
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Z początkiem jesieni dojrza ła decyzja o podjęciu robót odwodnieniowych,
mających odciąć wodę od chatki (tym razem od dołu) i zatrzymać powolne pełznięcie gruntu oraz wywołane nim, postępujące deformacje obiektu. Swego rodzaju ostrzeżeniem było osunięcie się latem 2001 r. zbocza w Lachowicach i
zniszczenie kilkunastu stojących tam budynków.
Zakupiono kruszywa, rury drenarskie i inne niezbędne rzeczy. Wykopy wykonano w jeden dzień wynajętą małą koparką, ułożono ponad 40 m drenów i zasypano wszystko żwirem. Przy okazji koparka zdjęła grunt z terenu przeznaczonego
pod brukowanie kamieniami, zniwelowała w kącie ogrodu platformę na 3–4 namioty, zasypała dawny wykop za chatką. Uszkodzenie przez koparkę instalacji
kanalizacyjnej ułatwiło decyzję o podłączeniu do niej jednej gałęzi odwodnienia
oraz wód z rynien (jeszcze nie istniejących).
W tym samym okresie wstawiono w kuchni nowe okno, poprawiając przy okazji konstrukcję ściany i wymieniając jedną belkę. Po tej operacji fachowiec pięknie „omszył” czyli obetkał watą drzewną ponad 50 mb szczelin w ścianach, w
których dokonywano przeróbek. Wymieniono tez zbutwiałą belkę progową w ganku.
Zdjęto odeskowanie i starą izolację ze szczytowej ściany chatki (od zachodu),
położono 20-centymetrową warstwę wełny mineralnej i odeskowano całość nowymi deskami modrzewiowymi.
Prowadzone roboty ziemne ujawniły w niektórych miejscach spore ilości odpadów, zakopywanych dawniej obok chatki. To potwierdzi ło słuszność przyjętej
zasady, że odpady selekcjonujemy i wszystko, czego nie da się zutylizować na
miejscu (spalanie, kompostowanie) transportujemy do wsi do kontenerów. „Bieżące” odpady znoszą turyści, przy okazji czynnie ucząc się ważnych spraw z
zakresu ochrony środowiska.
W dniu zamykania tego tekstu prace ziemne s ą w toku, odwodnienie już działa
osuszając podłoże gruntowe chatki. W zasypanej ostatnio, nieczynnej od dawna
studni założono piezometr do obserwacji spadku poziomu wód. Po tygodniu od
położenia drenów lustro wód obniżyło się ponad 20 cm. Przed chatką jest wszechobecne błoto, ale piasek i cement oraz sterta kamieni dają perspektywę na piękne
wybrukowanie tego terenu. Na obłożenie kamieniami czekają też skarpy ziemne.
W chatce dzięki ociepleniu i obetkaniu jest ciepło i przytulnie. W takich warunkach rodzą się nowe pomysły remontowe… Przed zimą chciałoby się jeszcze
wymienić drzwi wejściowe do budynku, osadzić drugie drzwi gankowe, zakończyć ocieplanie i odeskowanie dachu nad schodami. I zakończyć czyszczenie ścian
w Salonie, położyć nową papę na dachu drewutni i jeszcze…
Nasuwają mi się refleksje po (tak długim) omówieniu historii ostatnich kilkunastu miesięcy „życia” chatki. Otóż myślę, że chatka znowu zaczęła funkcjono-
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wać jak za najlepszych czasów turystyki studenckiej, przyjmuj ąc następnych młodych turystów górskich pod gościnny dach. Nowe realia i możliwości dają perspektywę podniesienia standardu obiektu, chociaż nie w kierunku przerobienia
chatki na pensjonat. Zespołowe zarządzanie i entuzjazm pozwalają wiele robót
wykonać tanio i sprawnie, a zasada unikania prowizorek gwarantuje trwa łość
dokonań. Wspólna praca powoduje, że ludzie czują większą odpowiedzialność i
wykazują większą dbałość o obiekt.
I na koniec – Harnasie mają wreszcie swoje miejsce wśród swoich gór. Nie,
żeby spocząć na dobre, lecz by czasami się zatrzymać na górskim, przewodnickim szlaku.
11 października 2002 r.
Rysunki Małgorzaty Pudlik

Chatka w Lachowicach - czerwiec 2001. Foto: Zbigniew Machulik
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SPRAWOZDANIE
Z DZIA£ALNOŒCI
SKPG „HARNASIE”
ZA OKRES 29.11.1994 – 27.11.2001
Niestety długa przerwa w ukazywaniu się „Harnasia” spowodowała potrzebę
stworzenia sprawozdania aż z siedmiu ostatnich lat, w związku z czym jego formę zredkowano do koniecznego minimum czyli meritum dzia łalności i zmian
osobowych SKPG w omawianym okresie.

I. SPRAWY OSOBOWE
1. RADA KO£A
W poszczególnych kadencjach skład Rady Koła przedstawiał się nastepująco:
OD 29.11.1994 R. DO 28.11.1995 R.
Radosław „Radeck” Truś ............. prezes
Zbigniew „Lekasz” Wygoda ........ wiceprezes ds. szkolenia
Sławomir Nowicki ....................... wiceprezes
Joanna „Kolczasta” Cichocka ...... sekretarz
Michał „Dźwiedź” Spek .............. skarbnik
Marek Świech ............................. członek Rady
Anetta Hadryś ............................. członek Rady
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W czasie kadencji ustępującego skarbnika zastąpił Daniel „Chudaniel” Wadowski, a Anettę Hadryś, niezbyt zainteresowaną pracami Rady – Grzegorz „Bystry” Mentel.
OD 28.11.1995 R. DO 26.11.1996 R.
Zbigniew „Lekasz” Wygoda ........ prezes
Anna „Paskuda” Pasek ................ wiceprezes ds. szkolenia
Piotr „PePe” Popczak .................. sekretarz
Daniel „Chudaniel” Wadowski .... skarbnik
Magdalena Marczak .................... członek Rady
Grzegorz „Bystry” Mentel ........... członek Rady
Marek Świech ............................. członek Rady
W czasie kadencji Magdalenę Marczak zastąpił Radosław „Radeck” Truś.
OD 26.11.1996 R. DO 25.11.1997 R.
Anna „Paskuda” Pasek ................ prezes
Radosław „Radeck” Truś ............. wiceprezes ds. szkolenia
Magdalena Marczak .................... sekretarz
Wojciech „Śliwa” Śliwiński ......... skarbnik
Zbigniew „Lekasz” Wygoda ........ członek Rady ds. Komisji Egzaminacyjnej
Grzegorz „Bystry” Mentel ........... członek Rady, kierownik kursu
Joanna „Kolczasta” Cichocka ...... członek Rady
W czasie kadencji Joanna „Kolczasta” Cichocka poprosiła o zwolnienie z funkcji
członka Rady. Zastąpił ją Daniel Węcel.
OD 25.11.1997 R. DO 24.11.1998 R.
Anna „Paskuda” Pasek ................ prezes
Dariusz Telinga ........................... wiceprezes ds. szkolenia
Marta Szalińska .......................... sekretarz
Jerzy „Jeż” Capi .......................... skarbnik
Magdalena Marczak .................... członek Rady
Łukasz „Leksikon” Suma ............ członek Rady
Daniel Węcel ............................... członek Rady
W czasie kadencji Jerzy „Jeż” Capi zrezygnował z pełnienia funkcji skarbnika. Zastąpił go Wojciech „Buźka” Jamróz. W związku z niewywiązywaniem się z
obowiązków Rada podziękowała za współpracę Magdalenie Marczak, powołując
na jej miejsce Artura „Łysego” Olchawę.
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OD 24.11.1998 R. DO 30.11.1999 R.
Artur „Łysy” Olchawa ................. prezes
Radosław „Radeck” Truś ............. wiceprezes ds. szkolenia
Izabela „Smok” Włodarczyk ....... sekretarz
Wojciech „Buźka” Jamróz ........... skarbnik
Grzegorz „Kotlet” Koźlicki ......... członek Rady
Łukasz „Leksikon” Suma ............ członek Rady
Daniel Węcel ............................... członek Rady
OD 30.11.1999 R. DO 30.11.2000 R.
Wojciech „Buźka” Jamróz ........... prezes
Zbigniew „Lekasz” Wygoda ........ wiceprezes ds. szkolenia
Grzegorz „Kotlet” Koźlicki ......... wiceprezes ds. organizacyjnych
Izabela „Smok” Włodarczyk ....... sekretarz
Piotr „Długi” Semik .................... skarbnik
Maciej Bogucki ........................... członek Rady
Łukasz „Leksikon” Suma ............ członek Rady
W trakcie kadencji z Rady odeszli Grzegorz „Kotlet” Koźlicki i Maciej Bogucki. W ich miejsce 20.03.2000 do Rady przyjęto Marcina Janika i Błażeja Gorzolnika. Marcin Janik zajął się sprawami Akcji Lato.
OD 30.11.2000 R. DO 27.11.2001 R.
Izabela „Smok” Włodarczyk ....... prezes
Jarosław Knap ............................. wiceprezes ds. szkolenia
Marcin Janik ............................... wiceprezes ds. Akcji Lato
Bogna Frankiewicz ..................... sekretarz
Radosław „Rado” Gębarowski ..... skarbnik
Błażej Gorzolnik ......................... członek Rady ds. promocji
Maciej Siudut .............................. członek Rady
W czasie trwania kadencji, na własną prośbę, ze stanowiska ustąpił Błażej
Gorzolnik. W jego miejsce nie powołano nowej osoby.
OD 27.11.2001 R. DO 26.11.2002 R.
Marcin Janik ............................... prezes
Bartłomiej „kruczek” Cisowski ... wiceprezes ds. szkolenia
Bogna Frankiewicz ..................... sekretarz
Maciej „Elmo” Strzałkowski ....... skarbnik
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Robert „Robi” Ścibek .................. członek Rady ds. promocji
Maciej Siudut .............................. członek Rady ds. chałupy
Grzegorz „Bystry” Mentel ........... członek Rady

2. NOWI CZ£ONKOWIE SKPG „HARNASIE”
Jeśli nie zaznaczono inaczej to wymienione osoby sa absolwentami kursu przewodnickiego organizowanego przez SKPG. W kolejnych kolejnych latach w poczet członków SKPG przyjęto następujace osoby o kolejnych numerach blach:
1995
1. Joanna „Wiewiórka” Delawska
2. Magdalena Marczak
3. Katarzyna Ligenza
4. Grzegorz „Bystry” Mentel
5. Sebastian Kukliński
6. Wojciech Głogowski
7. Bernadeta „Bernatka” Szczelina

272
273
274
275
276
277
278

Bernadeta „Bernatka” Szczelina ukończyła szkolenie przewodnickie w AKPG
Bielsko-Biała, natomiast w SKPG zdała wymagane egzaminy.
1996
1. Adam Wieczorek
2. Aleksander Gomola

279
280

1997
1.
2.
3.
4.
5.

Miłosz „Miłek” Jodłowski
Łukasz „Leksikon” Suma
Piotr „Długi” Semik
Maciej Morgun
Daniel Węcel

281
282
283
284
285

1998
1. Wojciech „Buźka” Jamróz
2. Grzegorz „Kotlet” Koźlicki
3. Izabela „Smok” Włodarczyk
4. Artur „Łysy” Olchawa

286
287
288
289
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1999
1. Maciej Bogucki
2. Radosław „Rado” Gębarowski
3. Jarosław Knap
4. Tomasz Dygała

290
291
292
293

Tomasz Dygała złożył wniosek do Rady o przyjęcie go do Koła na podstawie
ppkt. 2 pkt. 8 rozdz. II Statutu SKPG. Rada zaopiniowała wniosek pozytywnie.
2000
Blacha nr 294 zaginęła, i choć została odnaleziona, to nigdy nie została wręczona.

1. Katarzyna Seweryn
2. Marcin Janik
3. Błażej Gorzolnik
4. Bogna Frankiewicz
5. Jacek Pallach

295
296
297
298
299

2001
1. Maciej „Elmo” Strzałkowski
2. Robert „Robi” Ścibek
3. Przemysław „Kiciuś” Wiktorczyk
4. Anna „Ruda” Nahorniak
5. Tomasz Rawski
6. Marcin Fal
7. Maciej Ogórek
8. Bartłomiej „kruczek” Cisowski
9. Anna „Żwirek” Żwirowska
10. Paweł „Wzorek” Klajmon

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

2002
1. Grzegorz Cichy
2. Przemysław Padoł
3. Mateusz Grabowski
4. Adam „Zdziwiony” Kulawik

310
311
312
313

3. CZ£ONKOWIE HONOROWI
Walne Zebrania nadały tytuł Członka Honorowego SKPG następującym osobom:
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Barbarze „Jelon” Zygmańskiej – w dniu 28.11.1995 r.
Krzysztofowi „Klusze” Kluszczyńskiemu – w dniu 26.11.1996 r.
Tadeuszowi Piotrowskiemu – w dniu 25.11.1997 r. (pośmiertnie)
Ryszardowi „Nowemu” Antonikowi – w dniu 25.11.1997 r.
Maciejowi Siudutowi – w dniu 30.11.1999 r.
Radosławowi Trusiowi – w dniu 27.11.2001 r.

4. CZ£ONKOWIE SENIORZY
Do godności Członka Seniora podniesieni zostali
1995
na własną prośbę
Bożena „Dziouszka” Krztoń
Adam „Haczyk” Michalik
decyzją Rady Koła
Jarosław „Kura” Jeziorski
Grzegorz „Spłonek” Płonka
Witold „WW” Wolny
1996
na własną prośbę
Rafał „Murzyn” Grochla
Piotr „Albert” Nowak
Jolanta „Yolla” Nowicka
Piotr Van der Coghen
decyzją Rady Koła
Iwona „Szalonka” Korlacka
Robert Kumięga

5. SKREŒLENIA
W okresie sprawozdawczym z listy członków Koła skreśleni zostali:
1995
Anna Śmieszek, nr blachy 269
1996
Marta Szalińska, nr blachy 262
Joanna „Wiewiórka” Delawska, nr blachy 272
Bernadeta „Bernatka” Szczelina nr blachy 278
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Od decyzji Rady do decyzji Walnego Zebrania odwołała się Joanna Delawska.
Mimo, iż merytorycznie decyzja Rady była uzasadniona, to Walne uznało niedopełnienie formalności związanych z brakiem pisemnego zawiadomienia zainteresowanych osób. Z tego powodu Walne uchyliło decyzję Rady w stosunku do
wszystkich trzech osób.
1997
Tomasz Zachariasz, nr blachy 247
Magda Szczodra, nr blachy 248
Tadeusz „Socjalista” Sudczak, nr blachy 255
Anetta Hadryś, nr blachy 268
Wojciech Głogowski, nr blachy 277
Joanna „Wiewiórka” Delawska, nr blachy 272
Bernadeta „Bernadka” Szczelina, nr blachy 278
Rada Koła wskutek stwierdzonych, na podstawie postępowania wyjaśniającego, istotnych nieprawidłowości w prowadzeniu obozu na Ukrainie, podjęła decyzję o skreśleniu Macieja Morguna, nr blachy 284. Maciej Morgun odwołał się od
decyzji Rady do Walnego Zebrania. Walne Zebranie uznało jednak, że zarzuty
były zbyt poważne i większością głosów podtrzymało decyzję Rady.
1998
Barwy klubowe zmieniła Magdalena Hassa, nr blachy 270, która przeszła do
AKPG Bielsko-Biała.
Walne Zebranie rozpatrzyło już drugie odwołanie Joanny „Wiewiórki” Delawskiej od decyzji skreślenia z listy członków Koła. W rezultacie Walne uchyliło
decyzję Rady Koła.

6. ODESZLI
* W dniu 4 kwietnia 1995 roku zmarł nasz Kolega Janusz „Dugi Dugi” Hanke.
* W dniu 14 lutego 1996 roku zginęła w Tatrach Wysokich nasza Koleżanka
Katarzyna Ligenza.
* W dniu 21 lipca 1997 roku zginęli w Alpach nasi Koledzy: Tadeusz Piotrowski i Sebastian Kukliński.
* W dniu 1 czerwca 1998 roku zmarł nasz Kolega Marian Drewniok.
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* W dniu 2 sierpnia 2000 roku zmarł po krótkiej i nagłej chorobie nasz Kolega
Dariusz „Jamnik” Płaszczyk.
* W dniu17 listopada 2001 roku zmarł nasz Kolega Maciej Wróblewski.
* W dniu 23 kwietnia 2002 roku zmarła nasza Koleżanka Maria Wróblewska.
Wszyscy oni podążyli na niebieskie szlaki, do Krainy wiecznej łagodności.
Nie smućmy się – wszakże są szczęśliwi. Spotkamy się z nimi w niebieskich
górach, gdzie w słonecznym blasku szlak nigdy się nie kończy.

7. PODSUMOWANIE
Według sprawozdania Rady Koła stan Koła na dzień 27.11.2001 r. przedstawiał się następująco:
— 92 członków zwyczajnych
— 26 członków honorowych
— 137 członków seniorów

8. UPRAWNIENIA PRZEWODNIKÓW
PAÑSTWOWYCH
PRZEWODNIKA BESKIDZKIEGO
klasy III

klasy II

klasy I

Radosław Truś
Zbigniew Wygoda

Barbara Zygmańska

1994
Magdalena Hassa
Jan M. Kowalik
Rafał Suwiński
Radosław Truś
Zbigniew Wygoda
1995
Tadeusz Pasierb
1996
Aleksander Gomola
1997
Jerzy Capi
Joanna Cichocka
Jacek Ginter
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Jarosław Hejdukiewicz
Zbigniew Machulik
Magdalena Marczak
Joanna Maszczak
Grzegorz Mentel
Piotr Nowak
Piotr Piwczyk
Michał Spek
Dariusz Telinga
Daniel Wadowski
Adam Wieczorek
Jan Wojtala
Witold Wolny
1998
Wojciech Jamróz
Grzegorz Koźlicki
Artur Olchawa
Izabela Włodarczyk
2000
Tomasz Dygała
2001
Radosław Truś
2002
Bogna Frankiewicz
Grzegorz Cichy
Bartłomiej Cisowski
Mateusz Grabowski
Paweł Klajmon
Przemysław Padoł
Tomasz Rawski
Katarzyna Seweryn
Przemysław Wiktorczyk
PRZEWODNIKA SUDECKIEGO
Zbigniew Wygoda w roku 1998
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PRZEWODNIKA TATRZAÑSKIEGO
Miłosz Jodłowski otrzymał uprawnienia klasy III w roku 2000

8. INSTRUKTOR PRZEWODNICTWA PTTK
W roku 1998 uprawnienia te otrzymali Rados ław Truś i Zbigniew Wygoda.

9. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM STAN
CYWILNY ZMIENILI:
1996
Rafał „Rafi” Suwiński
Adam „Haczyk” Michalik
Tadeusz „Socjalista” Sudczak
Romuald Romanowski
Jerzy Neliszer
1997
Wojciech Głogowski
Jan Kowalik
Joanna „Luśka” Maszczak z Danielem „Chudanielem” Wadowskim
Lilianna Cader
1998
Stanisław „Sikor” Sikora
Magdalena Hassa
Grzegorz „Bystry” Mentel
Marta Szalińska
1999
Joanna „Kolczasta” Cichocka z Jerzym „Jeżem” Capi
2000
Jarosławem „Raketą” Hejdukiewiczem
Agnieszka Kalyta z Wojciechem „Śliwą” Śliwińskim
2001
Anna „Żwirek” Żwirowska
Maciej „Elmo” Strzałkowski
Wojciech „Chomiś” Mróz
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II. DZIA£ALNOŒÆ PROGRAMOWA
1. DZIA£ALNOŒÆ US£UGOWA
Prze te wszystkie lata najważniejszą działalnością usługową wciąż pozostawała Akcja Lato. I tak jest do dzisiaj. Każdego roku próbowano zmienić jej formułę,
która coraz lepiej przystosowywałaby się do zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej. Zmieniające się przepisy prawne nałożyły obowiązek organizowania
takich wyjazdów przez profesjonalne biura podróży. Dlatego przez szereg lat akcja była firmowana przez różne firmy, aby nikt prawnie nie mógł niczego nam
zarzucić. Do dziś trwa dyskusja o tym, kto ma firmować Akcję i jak poprawić jej
skuteczność. Obecnie powróciliśmy do współpracy z OM PTTK w Gliwicach,
jednak rozważane jest rozliczanie Akcji przez reaktywowany OU PTTK w Gliwicach.
Podstawowym problemem z jakim z roku na rok boryka się Akcja Lato, to nie
brak chętnych do prowadzenia obozów, ale nie dość skuteczna kampania reklamowa. Z bogatej oferty, którą udaje się przygotować (dzięki zaangażowaniu młodych przewodników) nie udaje się sprzedać połowy a nawet więcej obozów!
Potrzeba przede wszystkim skuteczności.
Poniżej przedstawiamy obraz Akcji Lato w ciągu ostatnich ośmiu lat wraz ze
skrótami komentarzy poszczególnych Rad:
1995
W Akcji Zima przygotowano 3 obozy, ostatecznie poszły 2, oba w Beskidzie
Niskim (razem 11 osób).
W Akcji Lato przygotowano 14 obozów, ostatecznie poszło 10 z nich (razem
30 osób):
— Beskid Niski
— Sudety Zachodnie
— Mała Fatra
— Wielka Fatra
— Niżne Tatry
— Sudety Wschodnie
— Polska Egzotyczna
— Łyna – kajakowy Zbigniewa Machulika (3 turnusy).
Akcję firmowało biuro Maćka Siuduta „Event” z Wadowic.
Poprowadzono dwa rajdy dla młodzieży szkolnej i studenckiej: Rajd na Powitanie Wiosny i Złota Jesień z Harnasiem. W rajdach wzięła znikoma liczba osób
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(22) , w większości przewodników i sympatyków Koła. Kontynuowano organizację Turnieju Wiedzy o Górach.
Komentując powyższe należało zauważyć niewielkie zainteresowanie Harnasi
podstawową działalnością Koła. Nie znajdowano chętnych na prowadzenie zleconych wycieczek szkolnych, pomimo personalnej agitacji Rady. W związku z
tym Rada zmuszona była zrezygnować z akcji propagandowej w szkołach, obawiając się wystawienia honoru SKPG na szwank. A zapotrzebowanie na takie
wycieczki istniało i nie było wcale takie małe.
Podobnie organizacja obozów letnich nie przebiegała bez problemów. Zauważono, że przewodnicy, którzy czynnie zbierali uczestników wśród swoich znajomych, mieli sukcesy. Pomimo prób rozwinięcia reklamy imprez SKPG, nie
osiągnięto stanu zadawalającego. Już wtedy wydawało się niezbędnym powołanie osoby ds. promocji i reklamy, której jedynym zadaniem byłaby współpraca ze
środkami przekazu oraz ze szkołami i uczelniami.
1996
W Akcji Lato przygotowano 7 obozów, ostatecznie poszło 5 z nich:
— Tatry Zachodnie (prowadzący: Anna Pasek)
— Beskid Niski (prowadzący: Adam Wieczorek i Marek Świech)
— Bieszczady (prowadzący: Adam Wieczorek)
— Beskid Wyspowy, Gorce, Pieniny, Spisz (prowadzący: Radosław Truś)
— Beskid Niski (prowadzący: Wojciech Mróz)
oraz obozy kajakowe prowadzone przez Zbigniewa Machulika na Wieprzy (3
turnusy).
Obsługą Akcji ze strony finansowej zajęło się Biuro Turystyczne „Struś” prowadzone przez Radosława Trusia. Biuro prowadziło również druk i dystrybucję
skierowań.
Należy podkreślić wagę w przygotowaniu świeżo blachowanych do prowadzenia obozów. Niestety nie obyło się bez przykrych zgrzytów, polegających głównie
na braku należytej opieki i niepanowaniu nad grupą. Dlatego Rada proponuje
dokładniej dobierać przewodników pod kątem umiejętności, którzy przecież firmują swoją osobą nasze Koło.
Ogólne wnioski Rady są bardzo podobne, jak do poprzedniej Akcji Lato.
1997
W Akcji Lato przygotowano 25 obozów, ostatecznie poszło 21 z nich:
— Beskid Sądecki, Pieniny, Gorce (prowadzący: Anna Pasek, Adam Wieczorek) (2 turnusy)
— Bieszczady (prowadzący: Maciej Morgun, Piotr Semik) (2 turnusy)
— Beskid Niski, Bieszczady (prowadzący: Adam Wieczorek)
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— Beskid Niski (prowadzący: Maciej Morgun)
— Beskidy Zachodnie (prowadzący: Daniel Węcel)
— Orawa (prowadzący: Daniel Węcel)
— Zachodnie Tatry Słowackie (prowadzący: Piotr Popczak)
— Tatry Zachodnie i Niżne (prowadzący: Radosław Truś)
— Mała Fatra (prowadzący: Jadwiga Kubica z SKPB Katowice)
— góry Ukrainy (prowadzący: Maciej Morgun)
— góry Rumunii (prowadzący: Grzegorz Mentel) – był to właściwie obóz kursowy
— Sudety – obóz kolarski MTB (prowadzący: Marek Świech)
— z Poznania do Gdańska – obóz kolarski szosowy (prowadzący: Radosław
Truś)
— Rospuda – spływy kajakowe organizowane przez Zbigniewa Machulika (6
turnusów)
Akcję propagandową prowadzono głownie na uczelniach i w szkołach, w miarę możliwości również na terenie całej Polski. Po raz pierwszy wprowadzono
system prowizji za zwerbowanie uczestnika na obóz, która wynosiła 8zł od osoby.
O tym, komu przyznać prowizje, decydowały ankiety wypełniane przez uczestników w momencie wpisu na obóz. Wydaje się, że system ten spełnił swoje zadanie
i godzien jest kontynuacji.
Ogółem z naszych obozów skorzystały 154 osoby (od 2 do 15 na obozie), ponadto praktykę odbyło 16 kursantów. Dla każdego uczestnika przygotowano plakietki SKPG oraz zestaw „Harnasi” 14 i 15, co przyniosło Kołu 1020zł i pozwoliło
na zwrot długu wobec Oddziału Uczelnianego.
Akcję Lato'97 obsługiwały dwa biura turystyczne: „Piotruś” Radka i „Karpaty” Maćka Morguna, biorąc na siebie obowiązek rozliczeń wobec urzędu skarbowego oraz prowadzących. Gaże, jak i w latach ubiegłych, były oparte na stawce
od uczestnika, czyli prowadzący większe grupy dostawali większe wynagrodzenie. Jeszcze raz okazało się, że zyskali przewodnicy, którzy aktywnie dobierali
sobie ekipy. Akcję zamknięto dopiero 29 października wobec niedotrzymywania
terminów przez biuro „Karpaty”.
Do Rady Koła wpłynęło kilka skarg (ustnych i pisemnych) na prowadzenie
obozu na Ukrainie. Po przeprowadzeniu dochodzenia i potwierdzeniu istotnych
nieprawidłowości Rada podjęła decyzję o odebraniu Maćkowi Morgunowi uprawnień przewodnickich. Pozostałe obozy, jak to wynikało z ankiet, nie miały poważniejszych uchybień.
Należy podkreślić duży udział młodych przewodników w Akcji Lato, gdyż 2/3
obozów poprowadzili blachowani z ostatnich dwóch lat.
Podsumowując Akcje Lato'97 należy uznać ją za udaną, stosunkową bogatą,
choć za pewne nie wykorzystującą możliwości Koła. Brakowało ambitniejszych
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wypraw i obozów specjalistycznych. Jednak powodem wydaje się być raczej brak
zainteresowania samych przewodników.
Z tych samych przyczyn nie odbył się w roku bieżącym rajd „Złota Jesień z
Harnasiem” (mimo, iż byli chętni do uczestniczenia w nim) oraz prawie ca łkowicie zamarło prowadzenie wycieczek szkolnych (odbyła się tylko jedna poprowadzona przez Joannę Cichocką)
Zorganizowano natomiast całkiem udany „Rajd na Powitanie Wiosny”, w którym uczestniczyło 17 osób oraz Turniej Wiedzy Górskiej, który odbył się w gliwickim EMPiK-u mimo znikomego zainteresowania ze strony szkół, co być może
spowodowane było niewłaściwą promocją.
Podsumowując działalność usługową Koła , należy zauważyć, iż osób, które
chcą coś robić jest niewiele i są to wciąż te same osoby. Reszta odporna jest na
wszelkie prośby i sugestie. Cieszy natomiast duże zaangażowanie w prace na
rzecz Koła kursantów zakończonego kursu np. organizacja ERG-u. Miejmy nadzieję, że będą równie aktywni po otrzymaniu blach.
1998
W Akcji Lato przygotowano 12 obozów, ostatecznie poszło 9 z nich:
— Bieszczady (prowadzący: Grzegorz Koźlicki)
— Bieszczady (prowadzący: Piotr Semik)
— Bieszczady (prowadzący: Adam Wieczorek)
— Beskid Niski (prowadzący: Piotr Semik)
— Beskid Sądecki, Wyspowy, Gorce i Pieniny (prowadzący: Adam Wieczorek)
— Niskie Tatry, Słowacki Raj (prowadzący: Miłosz Jodłowski)
— Tatry Wysokie (prowadzący: Anna Pasek, Maciej Siudut)
— Warmia i Mazury – kolarski (prowadzący: Radosław Truś)
— Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (MTB) (prowadzący: Marek Świech)
Na plakatach SKPG umieszczono również informacje o spływach kajakowych
organizowanych przez Katolicki Klub Kajakowy „Arka” (Zbigniew Machulik).
Akcję firmowało Biuro Turystyczne „Piotruś” prowadzone przez Radosława
Trusia. Gaże, jak i w latach ubiegłych, były oparte na stawce od uczestnika. Utrzymano mechanizm promocyjny w kwocie 10 z ł za zwerbowanie jednego uczestnika.
Ogółem z naszych obozów skorzystało 75 osób, ponadto praktykę odbyło 8
kursantów.
Podsumowując Akcję Lato'98 należy uznać za przeciętną. Z ankiet wynika, że
uczestnicy proponują większą ilość plakatów, ogłoszenia w publikatorach – nie
zawsze jest to możliwe. Jak zwykle zbyt późno pojawiły się nasze ogłoszenia, ale
wynika to z małej aktywności samych przewodników niedostarczających oferty
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obozów na czas. Dziwi brak uczestników na atrakcyjnych obozach na Słowacji.
Jak zawsze atrakcyjne pozostają Bieszczady. I jak zwykle Harnasie nie kwapią
się do prowadzenia obozów na terenie gór najbliższych.
1999
W Akcji Lato przygotowano 15 obozów, ostatecznie poszło 9 z nich:
— Beskid Żywiecki (prowadzący: Izabela Włodarczyk)
— Beskid Niski (prowadzący: Piotr Semik)
— Bieszczady (prowadzący: Artur Olchawa)
— Bieszczady (prowadzący: Adam Wieczorek)
— Bieszczady (organizator: PT „Diuna”, prowadzący: Grzegorz Koźlicki) (2
turnusy)
— Czarnohora, Gorgany (prowadzący: Artur Olchawa, Maciej Bogucki)
— Karpaty Rumuńskie (prowadzący: Grzegorz Mentel)
— Dolny Śląsk, Pojezierze Lubuskie – kolarski (prowadzący: Radosław Truś)
oraz odbyło się 6 turnusów spływu po Wdzie – już tradycyjnie organizowanych obozów kajakowych przez KKK „Arka” prowadzony przez Zbigniewa Machulika.
Ogółem z naszych obozów skorzystało 79 osób, ponadto praktykę odbyło 5
kursantów.
1/3 z nich to uczestnicy obozów w poprzednich latach.
Akcję (oprócz obozów Grzegorza Koźlickiego) firmował OM PTTK w Gliwicach, z którym współpracowało się dobrze, jeśli nie liczyć opóźnień z naszej
strony. Nie zanotowano osób niezadowolonych z naszych usług, a wpływające
ankiety zwrotne są jednoznacznie pozytywne. należy podkreślić, że odstępne z
gaż przewodnickich jest znaczącym zastrzykiem finansowym dla Koła, wobec
czego Rada podjęła uchwałę o zaliczeniu składki rocznej prowadzącym obozy.
Nowa sytuacja prawna spowodowała, że w kolejnym roku Koło nie może samo
firmować Akcji Lato w dotychczasowej postaci. Będzie można prowadzić obozy
tylko w terenie swoich uprawnień, a organizować je powinno biuro, posiadające
odpowiednie zezwolenia. Pewnym wyjściem jest organizowanie obozów niekomercyjnych, gdyż tylko „działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu
imprez turystycznych” podlega koncesji. Również nowe przepisy dotyczące uprawnień państwowych dodatkowo komplikują całą sprawę. Sytuacja nie jest do końca przejrzysta i stąd oblicze Akcji Lato będzie w kolejnych latach wciąż się
zmieniać.
2000
W Akcji Lato przygotowano 10 obozów, ostatecznie poszło 8 z nich:
— Bieszczady (prowadzący: Radosław Truś)
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— Rumunia (prowadzący: Grzegorz Mentel) (3 turnusy)
— Słowacja (prowadzący: Piotr Semik)
— Ukraina (prowadzący: Daniel Węcel, Marcin Janik)
— Beskidy – kolarski (prowadzący: Marek Świech)
— Północno-Wschodnia Polska – kolarski (prowadzący: Radosław Truś)
Ponadto ofertę urozmaiciły wyjazdy PT „Diuna”, które przede wszystkim zapełniły wyraźne pustki w rubryce z wyjazdami w góry polskie. Również tego roku
dołączył się ze swą ofertą Zbigniew Machulik, proponując sześć spływów kajakowych na Mazurach.
Ogółem z naszych obozów skorzystało 56 osób.
Obsługę wyjazdów krajowych od strony finansowo-prawnej prowadził gliwicki OM PTTK, pobierając za przysługę 5% od ceny skierowania, a zapewniając w
zamian zgodne z prawem rozliczenie wyjazdu w formie ga ży przewodnickiej i
daru dla SKPG. Co się tyczy wypraw zagranicznych – zorganizowały się same,
czyli odpowiedzialność finansowo-prawna spoczywała na uczestnikach.
Wnioski płynące z tej Akcji Lato są dość podobne do tych z lat ubiegłych.
Kolejny raz Akcja wystartowała zbyt późno, co ma niestety poważny wpływ na
powodzenie całego przedsięwzięcia. Przyglądając się ankietom można stwierdzić, że sposób reklamowania przy użyciu większych plakatów (format A3) i
lepszej grafice jest zauważalny w stopniu zadawalającym. Z entuzjazmem spotkał się fakt umieszczenia Akcji Lato w sieci. Tradycyjnie zarzuca si ę SKPG brak
promocji poza największymi miastami Śląska, z kolei proponuje się wykorzystanie możliwości reklamy w mediach.
Ilości uczestników w wyprawach zagranicznych świadczą o niesłabnącym zainteresowaniu wyjazdami na terenie Karpat. W przysz łości warto byłoby skierować działalność przewodnicką w tym kierunku, mając na uwadze fakt rosnącego
zainteresowania tego typu wyjazdami wśród turystów z krajów Unii Europejskiej.
Jest to szansa, o którą warto zawalczyć – dlatego muszą zostać rozwiązane zagadnienia finansowo-prawne całej Akcji.
2001
W Akcji Lato przygotowano 20 obozów, ostatecznie poszło 8 z nich:
— Bieszczady (prowadzący: Przemysław Wiktorczyk, Bartłomiej Cisowski)
— Ukraina (prowadzący: Marcin Janik) (2 turnusy)
— Wielka Fatra, Niżne Tatry (prowadzący: Radosław Truś)
— Beskid Niski – kolarski (prowadzący: Artur Olchawa)
— Wielkopolska – kolarski (prowadzący: Radosław Truś)
— Łaźna Struga – kajakowy (organizator: KKK „Arka” Zbigniewa Machulika) (2 turnusy)
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We wszystkich wyjazdach uczestniczyły w sumie 62 osoby. Na obozy PT „Diuna”, które się nie odbyły, było jeszcze zapisanych kolejne 25 osób. Z powyższej
sumy 87 osób: 32 osoby trafiły z „Diuny”, 55 to krewni i znajomi Harnasi oraz
osoby z plakatów, WWW i innych ogłoszeń.
Akcja całościowo była firmowana przez PT „Diuna” z Pisza, prowadzone przez
Ewę Sakowską. Dziwnym wydaje się fakt nieuczestniczenia w promocji plakatowej autorskich obozów Grzegorza Mentla do Rumunii. Obozy się odbyły, ale ogłaszane w Akcji Lato miałyby wyższą liczbę uczestników.
Podsumowując Akcję można łatwo zauważyć, że jej skuteczność nie była zadowalająca. Można powiedzieć, że „poszła” jak co roku – oferta została przygotowana, było tradycyjnie niewielkie zainteresowanie prowadzeniem ze strony
przewodników, kilka obozów odbyło się.
Tegoroczna współpraca z „Diuną” miała być testem możliwości oddania inicjatywy organizacyjnej komercyjnej firmie. Wynik tego testu obrazują mało obiecujące efekty Akcji. Trzeba wprost przyznać, że test z zaangażowaniem
profesjonalnego biura turystycznego był nieudany. Okazało się, że przy naszych
skromnych możliwościach reklamowych, nasza wcześniejsza oferta zawsze wyróżniała się ceną. Korzystanie z usług komercyjnego biura sprawiło, iż nasze
wyjazdy stały się mniej atrakcyjne dla środowiska młodzieżowego.
Należy dążyć do zachowania niskich kosztów obozów letnich. Musimy jednak
pamiętać o konieczności zachowania pełnych standardów, jakich wymaga prowadzenie takiej działalności.
Nadal pozostaje do rozwiązania problem metody organizacji Akcji Lato. Idealnym rozwiązaniem byłoby skorzystanie z możliwości jaką daje prawo do działalności turystycznej OU PTTK. Musi być jednak w tym momencie rozwiązana
do reszty sytuacja prawna oddziału. Można nadal korzystać z usług OM PTTK w
Gliwicach, którego warunki współpracy są o wiele bardziej korzystne niż te, które daje biuro turystyczne.
Pozostaje jeszcze fakt znalezienia osoby ch ętnej do bardzo profesjonalnego
zajęcia się wszelkimi sprawami organizacyjnymi – takiej osoby, która jest w stanie poświęcić swój czas oraz przejąć na siebie odpowiedzialność za organizację
Akcji. W tym momencie nasuwa się myśl, że osoba taka musiałaby na siebie
zarabiać. Osoba taka mogłaby również przejąć finansowo-prawną obsługę wszelkich urządzanych przez nas imprez, co przy coraz większych możliwościach sponsorowania, dotacji uczelnianych oraz szansie stworzenia oferty wyjazdów na
chałupę dla szkół, daje szansę na jej utrzymanie.
Wydaje się być także coraz bardziej oczywistym, że jedynie skuteczna, czyli
coraz bardziej „drapieżna” akcja reklamowa jest w stanie przynieść efekt w postaci nowych, nieznających naszego środowiska uczestników. Dzisiejsze czasy
charakteryzują się niesamowitym natłokiem reklam (szczególnie w środowiskach
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akademickich), należy więc zastanowić się nad rozwinięciem naszej działalności
promocyjnej. Najlepiej byłby stworzyć w Kole specjalną strukturę odpowiedzialną
za wizerunek Koła na zewnątrz.
2002
W Akcji Lato przygotowano 16 obozów, ostatecznie poszło 6 z nich:
— Beskid Żywiecki (prowadzący: Pzemysław Wiktorczyk)
— Beskid Sądecki, Pieniny (prowadzący: Artur Olchawa)
— Fogarasz, Buczecz (prowadzący: Bartłomiej Cisowski)
— Mała Fatra, Góry Strażowskie (prowadzący: Barbara Zygmańska)
— Słowacki Raj, Wołowskie Wierchy (prowadzący: Radosław Truś)
— Podlasie, Polesie – kolarski (prowadzący: Radosław Truś)
Na plakatach tradycyjnie gościł KKK „Arka” z ofertą 3 spływów na Drawie.
Ogółem z naszych obozów skorzystało 48 osób, ponadto praktykę odbyło 2
kursantów.
Powrócono do współpracy z OM PTTK w Gliwicach na zasadach rozliczania
przez nich obozów krajowych. Natomiast obozy zagraniczne odbywa ły się jako
wyprawy autorskie. Wydaje się, że ta formuła obecnie dobrze działa, ale niestety
w najbliższej przyszłości będzie trzeba opracować porządny system, na miarę
Unii Europejskiej.
Wyraźnie widać, że Akcja Lato traci swą skuteczność, co jest bardzo niepokojące. Mimo przygotowania bogatej oferty nie udaje jej się we właściwy sposób
sprzedać. I nie wynika to z małego zapotrzebowania na takie obozy. Wręcz przeciwnie chętni są – szczególnie na wyjazdy zagraniczne. Skoro takie są tendencje,
to trzeba postarać się o wiekszą dbałość o ofertę zagraniczną.
Niedobrym dla całego wizerunku Akcji są zbyt późne powiadomienia chęnych
o odwoływaniu obozów, a zwłaszcza zagranicznych. Ludzie decydujący się na
wyjazd z naszym Kołem, przede wszystkim chcą mieć pewność, że wyjazd się
odbędzie w terminie podanym na plakacie. Przemawia za tym fakt o zwi ększającej się liczbie uczestników pracujących, którzy są krępowani restrykcjami urlopowymi w planowaniu wakacji. Dlatego sami prowadz ący muszą wyraźnie określić
swoje możliwości czasowe w planowaniu wyjazdów.
Już tradycyjnie zbyt późno ruszyła „machina” promocyjna, co w poważny sposób wpłynęło na powodzenie Akcji. Koniec kwietnia to zdecydowanie za późno,
aby zaczynać pokazywanie swej oferty. Sporo osób ma już wtedy wakacje zaplanowane.
Natomiast cieszy fakt dostosowywania akcji promocyjnej do zmieniających się
potrzeb rynku. Wykorzystano nowe sposoby dotarcia do potencjalnych uczestników: prócz tradycyjnych plakatów formatu A3, przygotowano pokaźną ilość ulotek w mniejszych formatach, które świetnie nadawały się do rozdawania podczas
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specjalnych akcji promocyjnych (Targi Organizacji Studenckich, prelekcje w szkołach, egzaminy wstępne na studia, rajdy, sklepy); coraz większą rolę w promocji
odgrywa Internet (strony WWW, listy dyskusyjne, osobiste polecanie znajomym),
gdyż blisko 1/3 osób biorących udział w obozach, dowiedziała się o nich właśnie
z Internetu; wykorzystano również możliwości Ośrodka Radia Studenckiego w
Gliwicach, gdzie ukazywały się cotygodniowe prezentacje naszych obozów. Właśnie współpracę z mediami należy rozwijać, bo ich zasięg jest nieporównywalnie
większy z naszymi możliwościami.
Wnioski są wciąż podobne i choć wiadomo w jakim kierunku należy zmierzać,
to nadal Akcja Lato nie odbywa się w taki sposób, w jaki chcielibyśmy ją widzieć.
Cieszy jednak fakt, że prace nad kolejną Akcją zaczynają się już teraz tzn. w
październiku. Wypada mieć nadzieję, że w końcu wszystko pójdzie sprawniej.

2. SZKOLENIE
1995
Kierownikiem kursu był Wojciech „Chomiś” Mróz.
Kurs miał charakter i przebieg podobny do poprzednich. Wykłady odbywały
się w każdą środę, a pod koniec tygodnia odbywały się wyjazdy szkoleniowe. Do
wyjazdów obowiązkowych zaliczono: szkolenie ratownickie, przejście kondycyjne oraz imprezę na orientację. Odbył się obóz zimowy w Tatrach, prowadzony
przez Marka „Belfegora” Zygmańskiego oraz obóz letni w Beskidach, prowadzony przez kierownika kursu. Nowością był powrót do dawno już zapomnianego
pisania pracy poglądowej na dowolny, związany z górami temat, uprzednio zaakceptowany przez kierownictwo.
Egzamin praktyczny zdało 6 osób.
Prelekcje na zebraniach nie były tak obfite jak w roku poprzednim, niemniej
oprócz wspominek z wyjazdów, zanotowano prelekcje gości: Wiesława Wójcika z
Krakowa o Sabale, Jana Siwca o Kaukazie i Mariusza Ostańskiego z Gliwic na
temat przyrody bagien biebrzańskich oraz Bieszczadów Zachodnich. Odbyło się
zebranie wyjściowe w oddziale PTT – prelekcja Stanisława Trębacza z Chrzanowa na temat Czarnohory. Z tematów kołowych należy zauważyć wykład Zbigniewa „Lekasza” Wygody o historii schronisk sudeckich. Nowy kurs rozpoczęto
spotkaniem kołowym pt. „Góry Świata” z udziałem Stanisława Krawca, Daniela
„Chudaniela” Wadowskiego, Radosława Trusia oraz triumfalnych zycięzców andyjskich szczytów: Adama Michalika i Wojciecha „Śliwy” Śliwińskiego.
W ramach szkolenia ustawicznego przeprowadzono 11 edycji konkursu na
nadprzewodnika, gdzie niepokonany okazał się Nadprzewodnik Jan Kowalik,
przed Wojciechem „Śliwą” Śliwińskim
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Udało się zorganizować wreszcie autokarówkę kursową – tym razem wraz z
SKPB Katowice, z bazą w PTSM w Bielsku-Białej ( wypady w Beskid Mały z
zamkiem Wołek oraz północne rubieże Beskidu Śląskiego).
1996
Kierownikiem kursu był Radosław Truś.
Również przebieg tego kursu nie odbiegał od poprzednich z wyjątkiem tego,
że wykłady odbywały się we wtorki, równolegle z zebraniami Koła. Do wyjazdów
obowiązkowych zaliczono: szkolenie ratownickie, przejście kondycyjne, autokarówkę oraz imprezę na orientację. Obowiązkowy był udział w letnim obozie kursowym, prowadzonym przez kierownika kursu. Utrzymano powrót do pisania
pracy poglądowej.
Egzamin praktyczny zdały 3 osoby.
Prelekcji na zebraniach nie było zbyt dużo, a te które się odbyły, dotyczyły
głównie wspomnień z wyjazdów w różne świata strony.
1997
Kierownikiem kursu był Grzegorz „Bystry” Mentel.
Kurs miał charakter i przebieg podobny do poprzednich, chociaż ilość i program wykładów zostały znacznie rozszerzone. Wykłady odbywały się we wtorki .
Do wyjazdów obowiązkowych zaliczono: szkolenie ratownicze, przej ście kondycyjne, autokarówkę, imprezę na orientację oraz dodatkowo: turystykę wysokogórską (Tatry), szkolenie skałkowo-speleologiczne, architekturę (zajęcia terenowe
w Krakowie) i warsztaty ekologiczne.
Egzamin praktyczny zdały 4 osoby.
Podupadła działalność szkoleniowa wewnętrzna na zebraniach Koła. Ograniczały się one do aktualnych ogłoszeń, różnorakich wiadomości oraz wspomnień
okraszonych przezroczami z wyjazdów Harnasi w góry Polski i świata, np. Joanny Mroczkiewicz-Sitarz na Aconcaguę. Z ciekawszych prelekcji należy wymienić: „O demonach gór polskich” Marty Szalińskiej, „Wścieklizna i kleszcze”
oraz „Płazy Karpat polskich” Radosława Trusia, a także „Cmentarze I wojny
światowej w Beskidzie Niskim” Edwarda Wieczorka z SKPB Katowice. Odbyło
się również zebranie wyjazdowe do Muzeum w Zabrzu na wystawę z okazji 100 lat
istnienia schroniska na Szyndzielni.
1998
Kierownikiem kursu był Radosław Truś.
Kurs nie odbiegał charakterem od poprzednio organizowanych, chociaż czasami można było odnieść wrażenie, że kierownik w szkoleniu zbytnio skupia się
na szczegółach, nie zwracając uwagi na znajomość rzeczy bardziej ogólnych, od
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których dopiero należy przechodzić do szczegółu. Nowością był test z topografii
(100 pytań), który należało zdać (odpowiedzieć na 67 pytań) przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego. Wymaganie to wprowadzono, aby zmusi ć kursantów do nauki topografii.
Egzamin praktyczny zdały 3 osoby.
Działalność szkoleniowa na zebraniach Koła nie istniała. Ograniczały się one
do aktualnych ogłoszeń, różnorakich wiadomości oraz wspomnień okraszonych
przezroczami z wyjazdów Harnasi w góry Polski i świata, np. Bożeny „Dziouszki” Krztoń i Lilianny Cader z Alp Walijskich, Marty „Wapnisi” Majewskiej i
Daniela „Chudaniela” Wadowskiego z Syrii, Iwony „Szalonki” Korlackiej z gór
Sierra Nevada oraz Wojciecha „Śliwy” Śliwinskiego z Indonezji.
1999
Kierownikiem kursu był Grzegorz „Kotlet” Koźlicki.
Kurs był prowadzony według tradycyjnego schematu i mimo pewnych zachwiań
oraz niedociągnięć, udało się kierownikowi prawie w pełni go zrealizować. Tym
razem odstąpiono od warunku zdania testu z topografii, przekazując pytania kursantom jako wskaźnik wymagań.
Egzamin praktyczny zdało 5 osób.
Na zebraniach Koła przeprowadzono około 10 prelekcji szkoleniowych (m.in.
„Cerkwie za południową granicą” Tomasza Dygały, „Spór o tatrzańskie granice”
Andrzeja Kajetana Kowalskiego, „Kwiaty Kalifornii” Rafa ła Suwińskiego, „Jeziora Sudetów” Zbigniewa „Lekasza” Wygody), w tym jedn ą wyjazdową w Muzeum w Zabrzu („Jan Wałach” oraz „Protestanci na Śląsku”) oraz kilkanaście
pokazów przezroczy z wyjazdów Harnasi w różne strony świata. Odbyło się także
30 edycji konkursu na nadprzewodnika prowadzonych przez Rados ława Trusia i
niekiedy Martę Szalińską-Majewską, w których bezapelacyjnie zwyciężył „Jeż
Maruda” Capi.
2000
Kierownikiem kursu był Radosław Truś.
Kurs prowadzony był według tradycyjnego schematu, aczkolwiek z nowymi
papierami, dzienniczkiem kursowym i tym podobnymi sprawami, które osobi ście
załatwił w wszechmocnym Urzędzie Wojewódzkim. Powrócono do formuły szczegółowych egzaminów teoretycznych z topografii. Dodatkową nowinką była zwiększona ilość egzaminów teoretycznych dopuszczających do egzaminu praktycznego.
Naprzemiennie zbierane w ostatnich latach doświadczenia szefa kursu doprowadziły do uzyskania dwucyfrowego wskaźnika półprzewodników.
Egzamin praktyczny zdało 10 osób.
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Mimo licznych prób Radzie nie udało się wymóc na Komisji Szkoleniowej
planu szkoleń wewnętrznych. Nie licząc spontanicznych kroków i działań przewodników, brak było prelekcji szkoleniowych.
2001
Kierownikiem kursu była Barbara „Jelon” Zygmańska.
Kurs prowadzony był według tradycyjnego schematu, mimo to bardzo barwny.
Nowością wprowadzoną w życie była możliwość zdobywania w ramach kursu
uprawnień Organizatora Turystiki PTTK, na co otrzymano dotację z ZG PTTK.
Egzamin praktyczny zdały 4 osoby.
Odbyło się także blisko 20 prelekcji na zebraniach wtorkowych. Były to opowieści o podróżach członków Koła i gości zaproszonych.
Koniecznie trzeba wspomnieć także o konkursach wiedzy przewodnickiej, których pomysłodawcą i wykonawcą był niezawodny Radosław Truś oraz o prelekcji
szkoleniowej Pawła „Wzorka” Klajmona pod tytułem „Beskidzkie dzwonnice
drewniane”.
2002
Do tej pory odbyło się kilka prelekcji szkoleniowych. Najcenniejsz ą z nich jest
niewątpliwie przygotowana przez Macieja „Elma” Strzałkowskiego i Pawła „Wzorka” Klajmona prelekcja pt. „Zapomniane mogiły, zapomniany świat” – czyli ilustrowana przezroczami opowieść o historii, religii i kulturze Żydów Beskidzkich
zamieszkujących przed II wojną światową ziemie od Cieszyna po Myślenice.

III. DZIA£ALNOŒÆ W£ASNA
1995
Odbyły się następujące imprezy kołowe:
— Bal Kołowy w formie Karnawalca na Solnisku – Radosław Truś
— Blachowanie w chacie Jerzego „Wiewióra” Pawlikowskiego na Wełczoniu
— Vystup Narciarski na Babią Górę – Jerzy „Jeż” Capi, Marta i Waldemar
Kubiczek
— Słowacja Wielkanocna (Góry Czergowskie) – Anna „Paskuda” Pasek, Radosław Truś
— II Rajd Śladami Mamuta na Potrójną – Sławomir Nowicki
— Majówka Kołowa w Gliwicach-Czechowicach – Marek Świech, Grzegorz
„Bystry” Mentel, Sebastian Kukliński, Zbigniew „Lekasz” Wygoda
— Kołowy Dzień Dziecka w Danielce – Jacek Ginter, Barbara „Jelon” Zygmańska
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— XI Rajd Makowski – Jacek Ginter
— MiTuP na Solnisku – SKPG, RPS (przegrana z SKPB Katowice)
— podsumowanie półrocza w chatce pod Jaworzynką – Rada Koła
— spotkanie czarnohorskie w chatce pod Solniskiem – Grzegorz „Bystry”
Mentel
— XXVII ERG (komputerowy) na Durbaszce – Joanna „Luśka” Maszczak,
Jacek Ginter, Ryszard „Nowy” Antonik
— trasa H Złazu Księżycowego AKT „Watra” – Andrzej Kajetan Kowalski,
Jan M. Kowalik, Jarosław „Raketa” Hejdukiewicz
— akcja remontowa bacówki na Lachów Groniu – Grzegorz „Bystry” Mentel.
— Wigilia Kołowa – Rada Koła
Sprawy inne:
— ukazał się 15 numer „Harnasia”
— magazyn kołowy nadal był przechowywny w mieszkaniu Katarzyny „Mikasi” Zasady
— początek pracy nad stroną WWW SKPG – Jerzy „Jeż” Capi, Dariusz Telinga
— zniknięcie kołowego rzutnika z pomieszczeń KW.
1996
Odbyły się następujące imprezy kołowe:
— Bal Kołowy w formie Karnawalca
— Blachowanie w chatce pod Potrójną
— Vystup Narciarski na Babią Górę
— Rajd Wielkanocny (Beskid Sądecki)
— Wyjazd kursowo-kołowy w Sudety
— „Łąkówka” u M. Morguna (Beskid Niski)
— XII Rajd Makowski – Jacek Ginter
— Kołowy Dzień Dziecka w Rzędkowicach – Marek „Belfegor” Zygmański
— MiTuP w Zyndranowej – SKPG, RPS
— podsumowanie półrocza w chatce w Danielce – Rada Koła
— XXVIII ERG w Radocynie
— Mikołajki z łemkowskim śpiewaniem w Danielce – Radosław Truś
— Mikołaj dla latorośli kołowych w Łazach – Barbara i Marek Zygmańscy
— Wigilia Kołowa – Rada Koła
— Sylwester w schronisku na Krawców Wierchu – Grzegorz „Bystry” Mentel,
Grzegorz „Kotlet” Koźlicki
Sprawy inne:
— RPS w Gniewie połączony z obchodami XXV-lecia Gdańskiego KPT –
przedstawiciele SKPG: Anna Pasek, Radosław Truś
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— sprawa z rzutnikiem załatwiona, w międzyczasie zniknięcie ekranu – ostatecznie pomyślne zkończenie sprawy
— magazyn kołowy nadal w mieszkaniu prywatnym
1997
Odbyły się następujące imprezy kołowe:
— Blachowanie w chatce na Rogaczu
— Rajd Wielkanocny na Borysówce w Gorcach – Anna „Paskuda” Pasek, Radosław Truś
— Rajd Śladami Mamuta w chatce na Skalance
— XIII Rajd Makowski – Jacek Ginter
— Kołowy Dzień Dziecka w Jaroszowcu Olkuskim – Marek „Belfegor” Zygmański
— podsumowanie półrocza na Mędralowej – Rada Koła
— XXIX ERG na Zamku w Dobczycach – Grzegorz „Kotlet” Koźlicki, Radosław Truś, Anna „Paskuda” Pasek
— w dniach 17-19 października 1997 odbyły się w Węgierskiej Górce obchody XXX-lecia istnienia SKPG. Impreza została przygotowana, przeprowadzona (w formie Walnego Zebrania) i rozliczona (z saldem dodatnim) przez
Komitet Organizacyjny w składzie: Marta Kubiczek, Ryszard Antonik, Jacek Ginter, Jan M. Kowalik, Maciej Siudut. W programie obchodów znalazły się występy kapeli góralskiej, Olka Grotowskiego z Gosią Zwierzchowską,
zbiorowe wyjście na Halę Radziechowską oraz wystawa sprzętu turystycznego i zdjęć, dokumentująca działalność Koła. Podczas XXX-lecia w niedzielę rano (19.10.1997) odbyła się sesja jesienna Rady Przewodnictwa
Studenckiego.
W związku z XXX-leciem Koła i ogromnemu zaangażowaniu Jacka Gintera
wydano „Harnasia XXX-lecia”. Powstał też „Śpiewnik Kołowy” spisany przez
Macieja Siuduta i Martę Kubiczek. Koszty ich wydania wliczone były w ogólne
koszty organizacji XXX-lecia.
Nadal ukazuje się miesięcznik Jacka Gintera „Mammuthus Montanus” oraz
sporadycznie Jeżowy „Harnaś Review”.
— Mikołajki z łemkowskim śpiewaniem pod Wytrzyszczonem – Radosław
Truś
— Mikołaj dla latorośli kołowych w Ustroniu – Barbara i Marek Zygmańscy
— Bacowanie Przedświąteczne z Bigosem na Lachów Groniu – Jerzy „Jeż”
Capi
— Wigilia Kołowa – Rada Koła
— Sylwester na Dzwonku k. Wadowic – Anna i Maciej Siudutowie
Sprawy inne:
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— magazyn kołowy nadal nie doczekał się pomieszczenia na Politechnice Śląskiej i istnieje dzięki uprzejmości Kasi „Su” Gancarz w jej mieszkaniu. Jest
to od trzech lat ten sam lokal, tylko właściciele się zmieniają.
— od czasu wstawienia pleksi do gablotki (po akcie wandalizmu dokonanym
na szybach), trzyma się ona dzielnie, służąc ogólnodostępną informacją redagowaną przez Radka Trusia.
— Jacek Ginter w trybie ustawicznym tworzy kartotek ę przewodnicką, mimo
iż członkowie Koła opornie dostarczają informacji o sobie.
1998
Odbyły się następujące imprezy kołowe:
— Blachowanie w schronisku PTTK na Hali Krupowej
— Rajd Wielkanocny na Faronówkach w Gorcach – Anna „Paskuda” Pasek
— Blachowanie „Okrągłych” w chatce na Karkoszczonce – Dariusz Telinga
— Rajd Śladami Mamuta w chatce na Lasku – Dariusz Telinga
— XIV Rajd Makowski – Jacek Ginter
— w ramach Majówki mecze z „Watrą” – przegrane
— Kołowy Dzień Dziecka w Podlesicach – Marek „Belfegor” Zygmański
— podsumowanie półrocza pod Wytrzyszczonem – Rada Koła
— remont bacówki na Mędralowej – Grzegorz „Kotlet” Koźlicki
— XXX ERG w Suchej Beskidzkiej – Anna „Paskuda” Pasek, Dariusz Telinga.
— Mikołajki z łemkowskim śpiewaniem na Solnisku – Radosław Truś
— Bacowanie Przedświąteczne z Bigosem na Mędralowej – Grzegorz „Kotlet” Koźlicki
— Wigilia Kołowa – Rada Koła
Sprawy inne:
— magazyn kołowy nadal nie doczekał się pomieszczenia na Politechnice Śląskiej i istnieje dzięki uprzejmości Kasi „Su” Gancarz w jej mieszkaniu. Jest
to od czterech lat ten sam lokal, tylko właściciele się zmieniają.
— Rada Koła nabyła do niego 10 par raków oraz nowy rzutnik
— ponieważ wynajem lokalu w KW stanowi pokaźną kwotę w budżecie Koła,
Rada podjęła próbę znalezienia nieodpłatnego pomieszczenia w budynkach
Politechniki Śląskiej.
1999
Odbyły się następujące imprezy kołowe:
— Bal Przewodnicki na Karkoszczonce, połączony z Kwadratlonem – Grzegorz „Kotlet” Koźlicki, Radosław Truś, SKPB Katowice
— Blachowanie w schronisku na Koziej Górze – Radosław Truś
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— Wielkanoc na Słowacji – Radosław Truś
— XV Rajd na Powitanie Wiosny – Radosław Truś
— rajd rowerowy „Niedziela Palmowa z Łysym” (Pogórze Wiśnickie i Rożnowskie) – Artur „Łysy” Olchawa
— Rajd Śladami Mamuta na Wielkiej Raczy – Izabela „Smok” W łodarczyk
— XV Rajd Makowski – Jacek Ginter
— w ramach RPS-u – MiTuP wygrany z SKPG Kraków – Izabela „Smok”
Włodarczyk, Radosław Truś
— w ramach Majówki wizyta w skansenie w Chorzowie – Barbara „Jelon”
Zygmańska
— Kołowy Dzień Dziecka w Podlesicach – Jacek Ginter
— podsumowanie półrocza na Roli Staszkowej – Marta i Waldemar Kubiczek
— Śląska Niedziela w Tarnowskich Górach – Zbigniew „Lekasz” Wygoda,
Radosław Truś
— XXXI ERG w Sudetach, również w Czeskich – Zbigniew Machulik, Dariusz Telinga, Zbigniew „Lekasz” Wygoda
— Złota Jesień z Harnasiem w Danielce – Izabela „Smok” Włodarczyk, Radosław Truś
— Wigilia Kołowa – Rada Koła
Sprawy inne:
— magazyn kołowy, w którym znajdowały się bardzo stare i spleśniałe namioty, został komisyjnie zlikwidowany. Komisja Likwidacyjna dzia łała w składzie: członek Komisji Rewizyjnej – Dariusz Telinga, magazynier – Łukasz
Suma i prezes Artur Olchawa; za to dobrze działa podręczny magazynek w
KW, do którego przeniesiono zachowane sprzęty po likwidacji magazynu;
Rada zakupiła do magazynku przybory herbaciane i 3 palniki epigazowe
— oprócz koszulek kołowych na rynek weszły koszulki kursowe; projekt nowych koszulek wykonał Maciej Bogucki
— pierwsze kroki w sprawie porządkowania archiwum i biblioteki OU PTTK
podjęte przez Izabelę Włodarczyk i Łukasza Sumę
2000
Odbyły się następujące imprezy kołowe:
— Blachowanie w schronisku na Błatniej – Radosław Truś
— XVI Rajd na Powitanie Wiosny – Izabela „Smok” Włodarczyk
— XVI Rajd Makowski – Jacek Ginter
— Kołowy Dzień Dziecka – Jacek Ginter
— podsumowanie półrocza w Danielce – Rada Koła
— XXXII ERG w Stefanowej – Wojciech „Buźka” Jamróz, Katarzyna Seweryn, Zbigniew Machulik
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— rajd studencki „Studenci górom” – Marcin Janik
— Wigilia Kołowa – Rada Koła
Sprawy inne:
— zakupiono nowy rzutnik z pieniędzy zaoszczędzonych z kursu przez Radosława Trusia
— wykonano nowe koszulki oraz nalepki
2001
— Mikołajki Łemkowskie na Gibasach – Radosław Truś, Bogna Frankiewicz
— Remontowe Bacowanie Przedświąteczne na Lachów Groniu – zespół
— Wigilia Kołowa – Rada Koła
— Sylwester u Żab – Marta i Waldemar Kubiczek
— Udział w Targach Organizacji Studenckich na Politechnice Śląskiej – Rada
Koła
— Śpiewanie na Roli Żabowej – Marta i Waldemar Kubiczek
— Wyjście na lodowisko – Rada Koła
— „Katarzynki” czyli zabawa karnawa łowa – Rada Koła
— Blachowanie w Zawoi Smyrakach – Rada Koła
— Ostatki czyli „Śledź w Beskidach” – Rada Koła
— Spartakiada międzykołowa na Lasku (z SKPB Katowice) – Rada Koła,
Radosław Truś, Paweł „Wzorek” Klajmon
— Rajd na Powitanie Wiosny – Rada Koła
— „Kogel Mogel czyli Tertio Aprilis” – Rada Koła
— „PolUŚ” – Pierwszy Międzyuczelniany Rajd Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego – Rada Koła, Robert „Robi” Ścibek, Paweł „Wzorek”
Klajmon
— Pierwszomajowa Słowacja – Radosław Truś
— XVII Rajd Makowski – Jacek Ginter
— Majówka na koniach w Zbrosławicach – Rada Koła
— „RKS czyli Rozśpiewane Kopanie Szamba” – Marta i Waldemar Kubiczek
— Podsumowanie Półrocza połączone z wielkim sprzątaniem Studenckiego
Schronu Turystycznego w Lachowicach – Rada Koła
— XXXIII ERG czyli Ekskluzywny Rajd Górski – Jacek Ginter, Maciej Ogórek
— „Studenci Górom” – Bartłomiej „kruczek” Cisowski, Paweł „Wzorek” Klajmon
— „Złota Jesień z Harnasiem” – Jarosław Knap, Przemysław „Kiciuś” Wiktorczyk
Sprawy inne:
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— nadal funkcjonuje podręczny magazynek kołowy znajdujący się w lokalu
KW. Jest w nim sprzęt turystyczny (taki jak np. raki i czekany), który można wypożyczyć na określony czas u magazyniera.
— w trakcie kadencji przyjęło w użytkowanie od Politechniki Śląskiej Studencki Schron Turystyczny „Pod Solniskiem” czyli chatkę w Lachowicach.
Powstała Rada Chatki zarządzająca obiektem i prowadzonymi pracami.
Remont zaczął się od wymiany dachu. Opis pierwszego roku funkcjonowania chaty znajduje się na stronie xxx
— podjęta została inicjatywa uporządkowania księgozbioru znajdującego się
w budynku OU PTTK. Zespół w składzie: Paweł „Wzorek” Klajmon, Robert „Robi” Ścibek oraz Marcin Fal rozpoczęli katalogowanie znajdujących
się tam pozycji. Docelowo biblioteka ma być udostępniona wszystkim zainteresowanym.
— odrestaurowano gablotkę Koła znajdującą się przy wejściu do siedziby OU
PTTK w Gliwicach, ul. Strzody 8.

Da ne dotyczące ka dencji 20 01/02 na podstawie
Sprawozdanie opracował Bartłomiej „kruczek” Cisowski.

informacji

własnych.

