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CZŁONKOWIE  HONOROWI  KTG KOSÓWKA 
 

Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko 

1. Władysław Krygowski  † 8.  Adam Chyżewski 15.  Jan Marusik   † 

2. Andrzej Łączyński 9.  Wanda Fularska 16.  Tatiana Pawłowicz    † 

3. Vaclav Rinn   † 10.  Iwona Hoeflich 17.  Jolanta Grońska 

4. Marek Trombski 11.  Eleonora Nowicka 18.  Kazimierz Malus   † 

5. Stanisław Wierzbowski   † 12.  Stanisław Nowicki 19.  Barbara Stolarczyk 

6. Janina Brycht-Zimowska 13.  Henryk Nadziakiewicz   † 20.  Zbigniew Ścibiorek 

7. Lechosław Fularski   † 14.  Zofia Keppe   † 21.  Romuald Zieliński 

 
 

Prezesami Zarządów Klubu Turystów Górskich Kosówka od roku 1958 byli: 
 

Aleksander Siemiradzki  12. 04. 1958 – 16. 02. 1966  
Marek Trombski 16. 02. 1966 – 03. 02. 1970  
Aleksander Siemiradzki 03. 02. 1970 – 20. 01. 1972 
Adam Chyżewski 20. 01. 1972 – 21. 02. 1974  
Grzegorz Ulman 21. 02. 1974 – 03. 03. 1977  
Romuald Zieliński 03. 03. 1977 – 04. 10. 1982  
Lechosław Fularski 04. 10. 1982 – 02. 12. 1993  
Stanisław Nowicki 02. 12. 1993 – 02. 12. 1999  
Elżbieta Korczak 02. 12. 1999 – 01. 12.2005  
Adam Chyżewski 01. 12. 2005 –  do chwili obecnej 

 
 

Odznaczenia  dla  KTG  Kosówka 
- Złota Honorowa Odznaka PTTK 
- Za Zasługi dla Łódzkiego Oddziału PTTK 
- Złota Honorowa Odznaka Łódzkiego Oddziału PTTK im. J. Czeraszkiewicza 
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Koleżanki i Koledzy 

Członkowie Klubu  

Turystów Górskich „Kosówka” 

 Pół wieku w życiu człowieka to dużo. Przez te lata zmieniło się życie, ustrój, warunki i ludzie. 

Życie „Kosówki” tylko z pozoru zaczęło się przed pięćdziesięciu laty. Poczęło się wcześniej  
z potrzeby ducha i serca odczuwanej w danej  grupie ludzkiej o wspólnych lub pokrewnych ideałach  
i postawach życiowych. 

Z woli i pasji tych ludzi i dla ludzi im podobnych powstało 135 lat temu Towarzystwo Tatrzańskie. Tacy ludzie 
znaleźli się także w Łodzi, którzy akceptowali i tworzyli dziedzictwo i zasady Polskiego Towarzystwa Tatrzań-
skiego, wielce zasłużonych dla turystyki górskiej, którzy byli zrębem powstania „Kosówki”, a wśród nich wy-
mienię tylko Mieczysława Gajewicza, Aleksandra Siemiradzkiego, Władysława Kałużnego, Władysława Manduka, 
Kazimierza  Hempla, Lechosława Fularskiego.  

 Dzień 12 kwietnia 1958 roku jest datą od której liczymy formalny początek Klubu gdy na spotkaniu, w 
którym wzięło udział 50 osób powołano Klub Turystów Górskich przy Oddziale Łódzkim PTTK oraz wybrano 
Zarząd Klubu, który powierzył funkcję Prezesa Klubu  Koledze Aleksandrowi Siemiradzkiemu „Wujciowi”. 

 W swej krótkiej wypowiedzi nie będę przypominał o wielu wspaniałych imprezach, których coroczne 
kalendarze są bardzo bogate. Chciałbym jednak w tym miejscu wspomnieć o nietypowej inicjatywie członków 
„Kosówki” tj. odbudowie kapliczki na Bukowej Górze w 1990 roku.  

Każdy z nas ma swoje ulubione fragmenty ojczystego krajobrazu. Z pewnością Klub Turystów Górskich „Ko-
sówka” zalicza do nich Góry Świętokrzyskie. 

 Przyjmijcie serdeczne, gorące podziękowanie za przybliżanie łodzianom gór, za zapisanie pięknych kart 
w historii naszego Towarzystwa, w tym Oddziału Łódzkiego. 

 Gratuluję Wam wspaniałych imprez, cudownej atmosfery w Klubie, a przede wszystkim wychowania 
tysięcy turystów – górali. Życzę wiele radości w czasie turystycznych wędrówek, mnóstwa krajoznawczych 
odkryć oraz utrwalenia więzi koleżeństwa i przyjaźni. 

 W imieniu Zarządu Oddziału Łódzkiego im. Jana Czeraszkiewicza Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajo-
znawczego 

Prezes  

Ryszard Mamenas 

Łódź 12 kwietnia 2008 roku 

 



 

„Pięćdziesiąt lat minęło…” 
W Pe Te Te Ku w Łodzi 
Jest Klub, w góry chodzi. 
Już pięćdziesiąt znany lat. 
I dróg w górskim trudzie,  
Ci, z Kosówki ludzie, 
Wydeptali długi szlak. 
 

Pięćdziesiąt lat minęło, jak jeden dzień. 
Dzięki „Kosówce” świat nam bliższy jest. 
Pięćdziesiąt szczytów rzuca w doliny cień,  
Z tych szczytów ślemy wam przyjaźni gest. 
A góry już nam w koło śpiewają wciąż,  
I proszą, byś z nimi był. 
Mont Blanc, Ben Nevis, Nepal i Andów smak, 
Poznałeś, choć czasami brakło sił. 
I chociaż czas pogania, śmiejemy się z drania, 
Bo nas na jeszcze więcej stać. 

 

Dziś wam powiem szczerze: 
Czas? Ja weń nie wierzę, 
Młodość przecież tryska z nas! 
Przed oczami stale, 
Są tatrzańskie hale, 
I gęstej kosówki las.  
 

Pięćdziesiąt lat minęło i przygód sto. 
I nowe już układa dla nas los. 
Zdobywać szczyty chcemy, bo to jest to. 
I wspomnień będzie znowu pełen trzos. 
Bo góry już nam w koło śpiewają wciąż, 
I proszą, byś z nimi był. 
Nordkapp, Sumatra, Bali, Katmandu smak 
Byłeś tam wszędzie, nie zabrakło sił. 
A gdy cię czas pogania, śmiejemy się z drania, 
Pięćdziesiąt będzie nowych, 
Pięćdziesiąt będzie nowych, 
Pięćdziesiąt będzie nowych lat. 

 
 

(kolejna wersja oryginału z 1998 roku) 
Andrzej Zimowski 

 
 

 

 

 

 

 



PÓŁ WIEKU 
 
„ Gdy tęskni się za górami, za ich przestrzenią, zapachem, światłem- ich brak odczuwa się stale jak wygnanie do obce-
go kraju. Pozostają wspomnienia i jakaś bezsensowna, podświadoma chęć wciągnięcia innych do współudziału w uwiel-
bianiu i tęsknocie do nich. Ich istniejąca we mnie postać mieni się mnóstwem barw i tonów, rozlicznością  form, odgło-

sów, zapachów niby przepyszny, bajkowy świat”. 
 

Wybrałem te słowa do jubileuszowego Biuletynu „Ko-
sówki” z dwu powodów.  
Po pierwsze, zostały one napisane w Łodzi przez Lecha 
Utrackiego w Notatniku Alpejskim w 1958 roku a więc tym 
samym, kiedy grono miłośników gór założyło Klub Tury-
stów Górskich Łódzkiego Oddziału PTTK.  
Po drugie, i to chyba ważniejsze, oddają poetycko zasad-
niczy powód powstania myśli o założeniu takiego Klubu. 
Była to próba nowatorska  ponieważ statut Towarzystwa 
nie przewidywał wtedy istnienia takich jednostek. Zgodę 
na założenie Klubu wywalczył Leszek Fularski, a stało się 
to możliwe dzięki niezwykle życzliwej pomocy Jerzego 
Przeździeckiego, ówczesnego wiceprezesa Zarządu 
Głównego PTTK. Podtrzymana została w ten sposób 
łódzka tradycja tworzenia górskich precedensów. Mało 
kto pamięta, że Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego zawiązał się już w 1921 roku, jako pierw-
szy w terenach poza górskich. Miał on mniej szczęścia od 
naszego Klubu, ponieważ pozwolono mu na oficjalne 
działanie dopiero dwa lat później, po zmianie statutu PTT. 
Prawdziwą duszą przy tworzeniu Klubu był Aleksander 
Siemiradzki – „Wujcio”, pierwszy prezes. 
Powojenne losy rzuciły go do Łodzi, ale całą młodość 
spędził na Sądecczyźnie. Był on tam partyzantem Armii 
Krajowej w grupie „Tatara”. Tęsknotę za Beskidami i chęć 
pokazywania ich piękna wyraził najpełniej w utworzeniu 
naszego Klubu i nadaniu mu wspaniałego charakteru 
rodziny górskiej. Wykazywał on olbrzymie predyspozycje 
do bezpośredniego i serdecznego kontaktu z każdym, kto 
miał szczęście go spotkać. O tym wspominali nieliczni już 
Jego towarzysze broni w czasie wielkiej uroczystości na 
Hali Łabowskiej w 1996 roku. Niestety większość człon-
ków Klubu dzisiaj zna „Wujcia” już tylko ze słyszenia i 
nigdy nie spotkali tej wspaniałej postaci. Gdy napisałem 
poprzednie zdanie, uzmysłowiłem sobie, że to nie całkiem 
jest tak. Oczywiście, nigdy nie spotkali osoby, ale są dzi-
siaj w Klubie, który przesiąknięty jest życzliwością dla 
ludzi, najważniejszą spuścizną po pierwszym Prezesie. 
Żywym uosobieniem takiej życzliwości są dziś na przy-
kład Helenka Maciejewska i Romek Zieliński. 
Przez pół wieku przewinęły się przez Klub setki osób  
i większość z nich wniosła do Jego rozwoju to, co miała 
najlepszego. Szersze wspomnienia o 10-ciu wspaniałych 
ludziach znajdują się w tym Biuletynie. Nie mogę jednak  
nie przywołać kilkunastu dalszych postaci, które nadawały 
oraz nadają obecnie szlachetny i twórczy ton naszej dzia-
łalności. 
Nie było by pewnie dzisiejszych wspaniałych kabareci-
ków, gdyby nie Wiesio Preiss, autor „O Klubie Turystów 
piosenka…”. Tych piosenek było więcej i o nich pamiętają 
ci ,co byli na 15-leciu Klubu w Sandomierzu. Ówczesny 
chór „Juhasik” był zalążkiem dzisiejszego kabareciku 
„Kosóweczka”, a stało się to głównie dzięki Andrzejowi 

Zimowskiemu. Blasku występom użyczają pomysły Pawła 
Suwalskiego, przetworzone na dekoracje. 
Ze szczególnym wzruszeniem wspominam zawsze ludzi, 
którzy przyszli do nas, i do gór w ogóle, już w sile wieku. 
Leon Wojciechowski zaczął swoją przygodę taternicką  
gdy miał ponad 50 lat. Absurdalna śmierć na Kościelcu 
przerwała Jego karłowiczowskie marzenie o zdobyciu 
najłatwiejszymi drogami wspinaczkowymi wszystkich 
samodzielnych szczytów tatrzańskich. Trudno ocenić, czy 
i na ile przykład Leona zaowocował klubowymi wyprawa-
mi w Himalaje i Andy. To mógłby powiedzieć tylko Zby-
szek Ścibiorek, organizator wyprawy do Ameryki Połu-
dniowej, która do 1988 roku była najliczniejszą polską 
grupą w Andach. 
Wspominając w Biuletynie o Tatianie przypomniano ją 
jako „Baronową”. Chciałbym w tym miejscu przywołać 
również z pamięci Marynię Horbaczewską i Izkę Padzik, 
które dla mnie zostały na zawsze wielkimi Damami ,  
w tym sensie, jak Melania z „Przeminęło z wiatrem”. Po-
trafiły one jednym celnym słowem, czasem tylko spojrze-
niem, przywracać właściwe proporcje dyskutowanym 
sprawom czy zaistniałym sytuacjom. Podobną umiejęt-
ność można było podziwiać u Zdzisia Hibszera. Miałem 
szczęście być z nim przez 4 lata w najwspanialszym 
zespole, jakim kiedykolwiek kierowałem w PTTK- prezy-
dium Zarządu Wojewódzkiego, które odremontowało 
pałacyk przy Wigury. Zdzisław nie przyjmował do wiado-
mości, że czegoś nie da się zrobić nawet w tamtych cza-
sach. To jemu siedziba Towarzystwa w Łodzi zawdzięcza 
znaczną część dzisiejszej swojej urody. 
Szeroki oddech wielkiej erudycji, kultury i wiązania ze 
sobą rzeczy pozornie odległych – tego rdzenia prawdzi-
wego krajoznawstwa- wnosił do Klubu i Jego działalności 
Kazio Hempel, wieloletni Redaktor Naczelny protoplasty 
dzisiejszego „Wędrownika”. Był on jedną z osób, które 
kształtowały w Klubie pasję wyrażoną w kilkunastu wy-
prawach od Nordkappu po Sycylię. Wielu członków Klu-
bu, z którymi wspólnie wędrowałem, było wspaniale przy-
gotowanych do obejrzenia i wchłonięcia tego co widzieli. 
Wielokrotnie ich uwagi, zgłaszane również w czasie wy-
cieczek, przyczyniły się  do pięknego wzbogacenia pro-
gramu. Dla mnie najlepszym tego przykładem  jest propo-
zycja Alinki Cieciury zwiedzenia po drodze klasztoru 
franciszkanów w Lanciano, w czasie powrotu z Grecji. Od 
tego czasu Abruzja kojarzy mi się przede wszystkim z tym 
niezwykłym miejscem. Wyprawy zagraniczne pozwoliły 
poznać wspaniałość zabytków, krajobrazów, inną organi-
zację życia społecznego w tamtych krajach. Innymi słowy 
przygotowywały nas na swój sposób do tego, co dzieje 
się dzisiaj w polskiej rzeczywistości. Nauczyły one podzi-
wiać zwiedzane kraje a jednocześnie dostrzegać wspa-
niałości polskiej kultury. Zawsze będę pamiętał, że po-
mysł wycieczki do Krakowa w 1996 roku powstał rok 



wcześniej we Florencji, której zwiedzanie obudziło tęsk-
notę do piękna naszej dawnej stolicy 
Szczególne miejsce zajmują niezliczone wyjazdy do na-
szych południowych i wschodnich sąsiadów. Wędrówki po 
Czeskich Sudetach i Słowackich Karpatach pozwoliły na 
poznanie tych gór i specyficznej kultury tamtejszej ludno-
ści. Przedłużenie terenu naszej penetracji górsko-
krajoznawczej na Ukrainę dało możność szerszego spoj-
rzenia również  na  dzieje i kulturę Sądecczyzny i Biesz-
czadów. Olbrzymie zasługi w kontaktach z południowymi 
sąsiadami odegrał w Klubie Andrzej Lesiński. Dzisiejsza 
znajomość tamtych terenów stawia go w czołówce pol-
skich turystów. Poznanie pogranicza ukraińskiego za-
wdzięcza Klub przede wszystkim wyprawom organizowa-
nym przez Staszka Filarskiego. Popularyzacja wizualna 
tamtejszej kultury w Klubie, jej cerkwi, wsi i miasteczek, to 
była domena Witka Gawrońskiego. Dzięki temu nasze 
spojrzenie na Łemkowszczyznę nabrało właściwej per-
spektywy historycznej i etnograficznej. 

Odrębną formą działalności Klubu była organizacja Raj-
dów o charakterze ogólnopolskim. Już w drugim roku 
istnienia Klub zorganizował I Jesienny Rajd Świętokrzy-
ski. Ogółem w 40-tu takich Rajdach wzięło udział ponad 
33 tysiące uczestników. W większości była to młodzież 
szkolna z całej Polski. Dawno minęły czasy , gdy ludzie  
z centrum kraju „z Łysicy musieli brać miarę gór”, ale dla 
łodzian Góry Świętokrzyskie pozostawały jakby „górami 
domowymi”. Sprawiła to nie tylko ich bliskość od Łodzi, 
ale przede wszystkim istniejący na ich terenie splot wiel-
kiej tradycji historycznej, pięknej  przyrody i górskich 
wzruszeń. Mieliśmy zawsze świadomość, że przez orga-
nizowanie tych Rajdów wypełniamy statutowe zobowią-
zanie naszego Towarzystwa do ukazywania młodym i 
początkującym adeptom turystyki piękna prawdziwego 
patriotyzmu. Mam przekonanie, że choć w części się to 
udało. W czerwcu 1988 roku byłem mianowicie na Wyku-
sie i w Wąchocku na manifestacyjnym pogrzebie Ponure-
go, legendarnego dowódcy partyzantów. Przykro mi było, 
że wśród kilkutysięcznej rzeszy ludzi z całej Polski, jedy-
nym moim towarzyszem z Łodzi był tylko Stefan Oczkow-
ski. Dopiero pod koniec uroczystości na polanie zobaczy-
łem dużą grupę z dwu łódzkich liceów. I właśnie ci matu-
rzyści powiedzieli: „nie mogliśmy tutaj nie być, jeżeli 
wcześniej byliśmy na kilku rajdach świętokrzyskich”. Był 
to piękny, choć niezamierzony wyraz uznania dla wysił-
ków wielu setek członków naszego Klubu, organizatorów 
tych rajdów. Szkoda, że nie mógł tego słyszeć Staszek 
Nowicki, który był kierownikiem 13-tu Jesiennych Rajdów. 
Na trwale pozostawiliśmy materialny ślad naszego zafa-

scynowania tą krainą w postaci kapliczki w paśmie Buko-
wej Góry, miejscu, które legenda wiąże z przemianą trudu 
rusyfikacyjnego w „syzyfową pracę”.  
Dzisiaj tradycję działań dla dzieci i młodzieży Klub pod-
trzymuje w swoich dwóch rajdach po ziemi łódzkiej. Wło-
dek Rakowiecki, ze stałą ekipą kierowników tras, organi-
zuje Rajd Powitania Wiosny i Rajd Mikołajkowy. 
Wobec ukazującej się jednocześnie Monografii „Kosówki” 
czuję się zwolniony z kronikarskiego obowiązku wymie-
niania wszystkich osiągnięć Klubu oraz ludzi z nimi zwią-
zanych. Nie mogę jednak nie podziękować koleżankom i 
kolegom z Zarządu Klubu obecnej kadencji. Janeczka 
Zimowska była ze mną zawsze w takich sytuacjach a 
dzisiaj, oprócz licznych spraw szczegółowych, pełni rolę, 
jaką przypisałem wspomnianym wcześniej Damom. Tere-
sa Arciszewska wniosła uporządkowanie w sprawy sekre-
tariatu Klubu, o jakim tylko mogłem marzyć. Zosia Molen-
da , moja towarzyszka z Himalajów, wzorowo prowadzi 
sprawy finansowe. Krysia Kowalska jest łączniczką Za-
rządu z kabarecikiem i nie przeczuwanym talentem w 
prowadzeniu wycieczek. Staszek Nowicki czuwa z Zosią 
nad finansami, jemu zawdzięczamy w znacznej mierze 
przygotowany kształt Jubileuszu, jak przystało na jednego 
z założycieli Klubu. Rady Wojtka Detynieckiego pozwoliły 
uniknąć wielu niezręczności i wykorzystać rozliczne, a 
nieraz trudne do zauważenia możliwości formalne. 
 
Zawsze starałem się w Towarzystwie wykorzystywać 
uroczystości podobne do naszego Jubileuszu nie tylko do 
podsumowań i wspomnień, ale również do krótkich choć-
by refleksji nad przyszłością. Charakter rodziny klubowej, 
jakim się szczycimy, niesie również pewne niebezpie-
czeństwo – rodzina może stać się zbyt zamknięta w swo-
im własnym kręgu i sprawach. Należy mieć to na uwadze 
przy kontaktach z nowymi, potencjalnymi członkami. 
Oczywiście, aby robić to w taki sposób jak „Wujcio”, trze-
ba mieć specjalny dar, koniecznym jest jednak staranie 
się o młodych członków. Mogą oni wnieść do naszej 
klubowej rodziny bezcenny element, jakim jest Młodość, 
którą Joseph Conrad uczynił bohaterką swojej wspaniałej 
noweli. 
 
Terenem naszych uroczystości uczyniliśmy Sądecczyznę. 
Bo to i „Wujcio”, i moje serdeczne kontakty z tutejszymi 
ludźmi, i wreszcie jej piękno. Nigdzie, jak z Pasma Ra-
dziejowej, Tatry nie wyglądają „Jak potopu świata fale, 
zamrożone w swoim biegu…” 
 

Adam Chyżewski 

 



WSPOMNIENIA O TYCH,  
KTÓRZY WSPÓŁTWORZYLI HISTORIĘ PIĘĆDZIESIĘCIU LAT 

KLUBU TURYSTÓW GÓRSKICH KOSÓWKA 
 

Mieczysław  Gajewicz  
1888 – 1973 

 
 

 

Profesor inżynier Mieczysław Gajewicz – z wykształ-
cenia i zamiłowania geolog-należał do Klubu Turystów 
Górskich od pierwszych miesięcy Jego istnienia. Gdy 
pierwszy raz przyszedłem na zebranie Klubu, zwrócił on 
moją uwagę nie tylko wyjątkową elegancją postawy i 
zachowania, ale przede wszystkim  sposobem mówienia 
o Tatrach. Przebijało w Jego słowach zarówno gorące 
umiłowanie tych gór jak i wielka fachowość w niekończą-
cych się opowiadaniach. Później dopiero dowiedziałem 
się, że urodzony w Łodzi, wybrał na wiele lat mieszkanie 
w Zakopanem. Uczył przedmiotów przyrodniczych w 
tamtejszym liceum a z kluczowymi podhalańskimi pro-
blemami związał się również działając aktywnie w Od-

dziale Zakopiańskim Polskiego Towarzystwa Tatrzań-
skiego. W kilka lat po Jego śmierci bardzo pochlebnie 
opowiadał mi o tej działalności– również jako członka 
Zarządu Oddziału PTT- Witold Paryski, znany z przesad-
nej powściągliwości w udzielaniu pochwał.  Za tę działal-
ność Zarząd Główny PTTK odznaczył Mieczysława Ga-
jewicza Złotą Honorową Odznaką PTTK z okazji 70 uro-
dzin. Odznaka ta została Mu wręczona w 1959 roku i było 
to pierwsze takie wyróżnienie członka Klubu Turystów 
Górskich. 
Z zakopiańskich lat zostało Profesorowi zamiłowanie do 
zbierania geologicznych pamiątek z wycieczek. Wielu 
członków klubu pamięta dodatkowe kilogramy kamieni 
ładowanych bez skrupułów do ich plecaków. Nie byłem 
tym specjalnie zbudowany dopóki nie odwiedziłem Profe-
sora w Jego mieszkaniu przy ulicy Piotrkowskiej. Liczba i 
sposób przechowywania pamiątek z rozlicznych wypraw 
były imponujące. Większe prywatne zbiory widziałem już 
później tylko u Edwarda Moskały . 
Większe, to nie znaczy cenniejsze. Mieczysław Gajewicz 
w Zakopanem zawiązał wiele znajomości i przyjaźni z 
legendarnymi ludźmi, między innymi ze Stanisławem 
Witkiewiczem –Witkacym. Ten ostatni, w dowód przyjaźni 
obdarował Profesora portretami Jego i żony. Dzisiaj są 
one własnością Muzeum Sztuki w Łodzi, które zgodziło 
się na opublikowanie reprodukcji portretu Mieczysława 
Gajewicza w niniejszym biuletynie. Oby ta reprodukcja 
pomogła zachować żywą pamięć o Nim, który przez wiele 
lat był dla nas wzorem człowieka gór. 
 

Adam Chyżewski 

 

Aleksander  Siemiradzki  „Wujcio” 
1909 – 1976 

 

Wujcio, nazywany tak przez szacunek (był nieco star-
szy od nas i bardziej doświadczony), założyciel i pierwszy 
Prezes Klubu Turystów Górskich. Był mężczyzną w sile 
wieku, średniego wzrostu o niebieskich oczach i krótko 
przyciętym wąsiku. Urodzony i wychowany w Stróżach na 
ziemi sądeckiej, już przed wojną wędrował po górach. 
Opowiadał nam o pięknie Karpat Wschodnich, które były 
wtedy dla nas niedostępne. 
W czasie okupacji działał w partyzantce w szeregach AK, 
w lasach sądeckich, w zgrupowaniu Tatara, pod pseudo-

nimem „Grajek”. Podczas wędrówek w okolicach Makowi-
cy i Hali Pisanej pokazywał nam swoje kryjówki z czasów 
partyzanckich i opowiadał o tragicznych dniach walki z 
okupantem. 
Również Tatry były Jego umiłowanymi górami. Chętnie 
wprowadzał nas w wysokie góry, uczył jak chodzić, jak się 
zachwycać. 
 Chodziliśmy z Nim chętnie, bo swoją wiedzę i radość 
przebywania w górach przekazywał nam, tak jak się to 
przekazuje własnym dzieciom. 



 

Był duszą towarzystwa zarówno w górach jak i na nizi-
nach, był pierwszym wędrowcem, ale również śpiewa-
kiem i tancerzem oraz organizatorem wszystkich zabaw. 
Z Jego inicjatywy Klub Turystów Górskich od 1959 roku 
rozpoczął organizowanie rajdów w Górach Świętokrzy-
skich pod nazwą „Łysogóry – Jesień”, których Wujcio był 
przez kilkanaście lat kierownikiem. Organizował także 
zloty klubowe – w Mładej Horze (1958r.), Rytrze (1959 r.), 
w Berehach (1960 r.) i Kasinie Wielkiej (1963 r.). 
Wujcio był uhonorowany Złotą Odznaką  „Zasłużony 
Działacz Turystyki”, Złotą Honorową Odznaką PTTK, 
Medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Ziemi Sądeckiej” i 
innymi. Został Członkiem Honorowym Klubu Turystów 
Górskich. 
W naszym życiu uczestniczyła również żona Wujcia – 
Ciocia. W rodzinie Siemiradzkich mieliśmy swego rodzaju 
przystań, ich dom był zawsze otwarty dla klubowiczów, 
znajdowaliśmy tam serdeczną atmosferę, a czasem bar-
dzo potrzebną radę. Ciocia była mądrą i ciepłą kobietą, 
życzliwa nam – dużo młodszym koleżankom. 
 

Eleonora Nowicka 

 

Stanisław  Wierzbowski 
1908 – 1985 

 

 
 

Stasio był jednym z tych, który od początku istnienia 
Kosówki, związał się z nią i był jej wierny, aż do końca 
swoich dni. Ten średniego wzrostu lekko siwiejący blon-
dyn, wysportowany, o znakomitej kondycji fizycznej, o 
którą dbał, wyróżniał się nie tylko nieprawdopodobnym 
umiłowaniem gór, które były Jego pasją, ale także tym, że 
był człowiekiem czynu i niespożytej energii, dzięki czemu 
wspaniale potrafił organizować turystyczne imprezy jak: 
rajdy, zloty, dłuższe wyprawy na szlaku, a nawet wczasy 
w Bukowinie Tatrzańskiej. Doskonale potrafił nawiązywać 
kontakty z miejscową ludnością, co było bardzo istotne 
szczególnie w latach sześćdziesiątych, gdy baza nocle-
gowa była jeszcze bardzo skromna, a oznakowanie szla-
ków pozostawiało wiele do życzenia. 
Szczególnie cenną była Jego pomoc w znalezieniu od-
powiedniego pomieszczenia, które mogło stać się sie-
dzibą Klubu. Gdy Iza Chyżewska dostała zgodę dyrektora 
Kosiorowskiego na organizowanie naszych spotkań w 

Zakładzie Sieci Cieplnej, Staszek, który tam pracował, był 
przez wiele lat gospodarzem zebrań. 
Jego wykształcenie (był księgowym) bardzo przydało się, 
gdyż przez siedem kadencji Stasio piastował w klubie 
funkcję skarbnika. Prócz tego dodatkowo przez dwie 
kadencje był członkiem zarządu Klubu. 
Wspominając Stasia nie sposób nie wspomnieć o trzech 
istotnych i ciekawych sprawach. Pierwsza z nich to pro-
pozycja nazwy dla Klubu, który jeszcze do 1976 roku był 
po prostu Klubem Turystów Górskich. Dopiero podczas 
poszukiwania miejsca na przygotowanie zlotu w Lipowcu, 
Staś, podczas dyskusji, rzucił myśl, żeby Klub nazwać 
„Kosówką”, z którą tak często, podczas wędrówek mieli-
śmy do czynienia. Pomysł się spodobał i odtąd był Klub 
Turystów Górskich „Kosówka” z emblematem gałązki 
kosówki. 
Drugą sprawą wartą pamiętania był plecak Stasia. 
Ogromny, wyładowany zawsze po brzegi, a w nim było 
wszystko – od jedzenia (a szczególnie wspaniały smalec) 
po przedmioty, które mogły się przydać podczas wędró-
wek, jak młotek, gwoździe, pęczki drutu, śrubokręty i inne, 
„jakoby potrzebne przedmioty”. Ciężar tak naładowanego 
plecaka przekraczał możliwości podniesienia go równo-
cześnie przez Elę Nowicką i Jolę Grońską. 
I wreszcie trzecia sprawa to załatwianie dostaw wspania-
łego bigosu, którym mogli wzmacniać się uczestnicy 
imprez klubowych. 
Stasio Wierzbowski, gdy został członkiem Klubu w roku 
1959, był już dojrzałym mężczyzną. Odszedł na wieczną 
wędrówkę po swych ukochanych górach w roku 1985.  
Był Członkiem Honorowym KTG Kosówka. 
 

Janina Zimowska 
 
 



„cała sztuka polega na tym, aby będąc sobą, być kimś wyjątkowym” 

Jest rok 1983, z Oddziału PTTK skierowano nas do 
KTG Kosówka, który swoje spotkania organizował w ZSC 
przy al. Kościuszki. W sali na pierwszym piętrze zastaje-
my kilka osób zajętych rozmową. To właśnie Pan Stasio 
przyjął nas pierwszy, bardzo serdecznie, opowiedział o 
turystycznej działalności klubu i już wtedy wiedziałyśmy, 
że przyjdziemy na następne spotkanie.  
W czerwcu, na naszym pierwszym wyjeździe, który klub 
zorganizował z okazji 25-lecia, Pan Stasio dbał o nas i 
pomagał w każdej chwili zagubienia i dostosowywania się 
do wymaganych reguł i zasad, zawsze spokojny i uś-

miechnięty. Taki pozostał przez kolejne lata wspólnych 
spotkań i wyjazdów. Zawsze zadziwiał nas Jego ciężki, 
olbrzymi plecak, w którym mieściło się wszystko, co mo-
gło być potrzebne dla Niego lub innych uczestników wy-
prawy. 
Był przykładem osoby, która otaczanie drugiego człowie-
ka ciepłem i życzliwością miała niejako zakodowane w 
swojej osobowości, w charakterze. 
 

Maria Beśka, Halina Stawiarz i Zofia Zielińska 
 

 

Władysław  Manduk 
1910 – 1989 

 

 
Postać Władka zapisała się w mojej pamięci, jako 
człowieka zawsze młodego. Szczupły, jasnooki z krótko 
przyciętymi siwymi włosami. Energiczny, spieszący się do 
swoich zajęć i zainteresowań. Przemierzał turystycznie 
Europę, poznawał zabytki starych kultur, bardzo chętnie 
podejmował dyskusje, dzielił się swoją wiedzą, wraże-
niami. Ale największą Jego pasją były góry.  
Ania Zajdler, córka, mówi: „Mój ojciec był turystą od zaw-
sze. Jeszcze przed wojną dużo chodził po górach i jeździł 
turystycznie na nartach.  
Od 1931 roku działał w PTT,  działalność w PTTK w Łodzi 
rozpoczął w 1951 roku. Był kierownikiem polskich wypraw 
w góry Kaukazu ze zdobyciem Elbrusa, prowadził wypra-
wę w góry Turcji. 
Swą przygodę ze wspinaczką zaczął już w 1947 roku. 
Władkowi nie były obce turnie tatrzańskie. Przeszedł 10 

lat później z Henrykiem Nadziakiewiczem trudną, ale 
piękną i efektowną drogę na wschodniej ścianie Mięgu-
szowieckiego Szczytu Wielkiego (2438 m n.p.m.). był 
inicjatorem Sekcji Łódzkiej Koła Krakowskiego Klubu 
Wysokogórskiego.  
Władek był instruktorem szkoleń młodych adeptów wspi-
naczki i szkoleń nowych przodowników turystyki górskiej. 
Razem z Henrykiem Nadziakiewiczem organizował 
pierwsze kursy wspinaczkowe w skałkach. 
Zapewne zapisał się w pamięci naszych kosówkowych 
kolegów – Adama Chyżewskiego i Marka Trombskiego. 
W grupie czternastu osób z Kosówki w roku 1978 prze-
mierzył południową Francję i Hiszpanię, a później w 1980 
roku Włochy z Kosówką. Pamiętam dyskusje z Władkiem 
w Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie z zadartymi głowami podzi-
wialiśmy polichromie i zastanawialiśmy się, czy w „Stwo-
rzeniu Adama” Michał Anioł łącząc palec Boga i Adama 
intuicyjnie sugerował połączenie dwóch energii w ożywie-
niu człowieka. 
W ciągu czterdziestu lat swojej działalności w PTT i PTTK 
sprawował wiele funkcji w Komisjach Oddziału Łódzkiego 
i Zarządu Wojewódzkiego.  
Władysław Manduk był Członkiem Honorowym PTTK. Był 
również uhonorowany wieloma odznaczeniami, medala-
mi, dyplomami, wpisem do Księgi Honorowej Oddziału 
Łódzkiego. 
Był Członkiem Honorowym KTG Kosówka. 
Władek nie zdążył pożegnać się z ukochanymi Tatrami. 
Jego ostatnią przygodą były góry Szkocji. 
Przez lata rozpalana w młodych taternikach miłość do 
gór, szacunek dla turni skalnych, dała wielu dobrze wy-
szkolonych, rozkochanych w Tatrach następców. 
 

Jolanta Grońska 



Zdzisław  Hibszer 
1929 –1998 

 

Moja pamięć o Zdzisiu sięga wiosny 1963 roku, było 
to pięciolecie Klubu Turystów Górskich w Św. Katarzynie. 
Uśmiechnięty, opalony, z Hanią – żoną uczesaną w wio 
koniku, w jednakowych flanelowych koszulach. Wtedy 
stale byli razem na wycieczkach i blisko siebie na wie-
czornicy w schronisku. Dla Zdzicha turystyka i krajoznaw-
stwo było pasją. Od roku 1945 uprawiał ją w gronie ro-
dzinnym. Pasjonował się górami i turystyką górską za-
równo letnią jak i zimową. 
 W ciągu 45 lat pracy w Zakładach Polmerino kierował 
Kołem PTTK, które utworzył i przez lata organizował raj-
dy, wycieczki, branżowe Zloty Wełniarzy we wszystkich 
pasmach gór polskich. Jego legitymacja PTTK nosiła datę 
1961, ale wcześniej, bo już w 1959 roku był aktywnym 
współorganizatorem zlotu w Rytrze. Towarzyszyła mu 
Hanka. Często spotykaliśmy się na szlakach Rajdów 
Świętokrzyskich. Kierownikiem Rajdu „Łysogóry – Je-
sień”, był w 1991 roku, a kiedy „łódzcy górale” postanowili 
odbudować zniszczoną drewnianą kapliczkę na Bukowej 

Górze, pedantyczny, wszechstronnie uzdolniony, wykonał 
jej model w skali 1:10. Zdzisio czynnie uczestniczył w jej 
odbudowie i montażu na Polanie Obrazik. Razem z kole-
gami z Kosówki i Zarządu Oddziału, osadzał rzeźby w 
głównym słupie, jak również z Jankiem Chlebowskim, 
przytwierdzał tabliczki z napisami i datą. 
Z mężem Krzysztofem byliśmy u Hanki i Zdzicha wiosną 
1998 roku ze zdjęciami z imprez kosówkowych, potrzeb-
nych do uzupełnienia kroniki klubowej, którą w tym czasie 
prowadził. Wtedy poznałam jeszcze jedną Jego pasję.  
Szafki  w pokoju zawierały setki ułożonych w rzędy pude-
łek z przeźroczami; ponumerowane, skatalogowane i 
szuflady pełne zdjęć z całej niemal Polski – to lata żmud-
nej pracy. Cały ten niezwykły dorobek życia liczy 10 ty-
sięcy przeźroczy. Dla Hanki i córki Kasi to wspomnienia 
wspólnie przemierzanych turystycznych szlaków, pozna-
wanie zabytków i historii Polski. 
Zdzisław współpracował z Komisją Historii i Tradycji Od-
działu Łódzkiego PTTK, organizował różne wystawy 
rocznicowe, korzystał wtedy ze swoich zbiorów. 
Za swoją działalność turystyczną i społeczną otrzymał 
wiele odznaczeń; wymienię tylko niektóre jak Złoty Krzyż 
Zasługi, Złotą Honorową Odznakę PTTK, Honorową 
Jubileuszową Odznakę GOT, Honorową Złotą Odznakę 
Oddziału Łódzkiego PTTK. Komisja Turystyki ZG PTTK 
nadała Mu tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Gór-
skiej. Jest również wpisany do Księgi Honorowej Oddzia-
łu. Hanka i Zdzisław otrzymali Odznaki 25 lat w PTTK. 
Kosówka za Jego ofiarna pracę uhonorowała Go Dyplo-
mem 40-lecia Kosówki. 
Nie ma ludzi niezastąpionych, a jednak niewielu jest w 
naszym turystycznym gronie, tak niezwykłych pasjona-
tów. 
 

Jolanta Grońska 

 

Jan  Marusik 
1913 –1999 

 

 

Jasio zawsze był uśmiechnięty, choć głowa szpa-
kowata oko Jego zatrzymywało się na każdej młodej, 
zgrabnej turystce. Stąd też był nazywany „Jasiem Bielin-
kiem”, z kwiatka na kwiatek. W Klubie bardzo sympa-
tycznie adorował nowe żeńskie nabytki. 
W latach siedemdziesiątych, kiedy nawiązywano kontakty 
z Czechami, Jasio z „Wujciem” Siemiradzkim, Witkiem 
Opasewiczem, Andrzejem Lesińskim i Romkiem Zieliń-
skim, jako grupa Przodowników GOT, zaangażowała się 
w wędrówki na „Czechosłowackim Kwadrancie”. Później 
dołączyła spora grupa z Kosówki.  
Jasia pamiętamy z piosenek układanych przez klubowego 
poetę Wiesia Preissa z pomocą Romka Zielińskiego, a 
dotyczących wydarzeń na linie wspinaczkowej w czasie 



kursu w Skałkach Kroczyckich. Nasza pamięć jest za-
wodna, ale sens był taki jak to Jasio wspinał się na tur-
niczkę zwaną Babą: 

Jasio Babę zaszedł z tyłu,  
Elegancki to on był 
Podparł się na tęgiej ladze, 
Bo i Baba była fest. 
Podszedł, krzyknął „Trzymaj linę, 
Idę!” Wspinać zaczął się….. 

Początkowo szło mu nieźle,  
Krzyknął „ściągaj” i poleciał głową w dół. 

Dynda w lewo, dynda w prawo,  
Z nosa płynie jakaś ciecz. 
Tak wspinaczka się skończyła, 
Bo to bardzo ciężka rzecz. 

 

Jasio pasjonował się przez lata nie tylko turystyką górską, 
ale i numizmatyką, zbierał wszystkie odznaczenia, znacz-
ki i plakietki rajdowe, interesował się też filatelistyką. 
 Pamiętam Jego opowieści na szlakach turystycznych „co 
i na co wymieniać”. 
Jasio był lubiany, za radość życia, uśmiech i dowcip. 
Udzielał się w pracy Zarządu Wojewódzkiego i Łódzkiego 
Oddziału PTTK. W Klubie Turystów Górskich był człon-
kiem Zarządu. Jasio, przodownik GOT, na szlakach tury-
stycznych otaczał opieką młodzież szkolną. Został wyróż-
niony odznaką  „Zasłużony w Pracy PTTK wśród Mło-
dzieży”. Posiadał wiele odznaczeń i wyróżnień PTTK.  
Był Członkiem Honorowym KTG Kosówka.  

 
Jolanta Grońska 

 

Vacłav  Rinn 
1922 – 2000 

 

Vacłav Rinn był znakomitym czeskim turystą i współor-
ganizatorem imprez turystycznych, między innymi  „ Cze-
chosłowackiego Kwadrantu”. 
 

 
 
Kwadranty zaczęto organizować w 1975 roku. To był 
początek naszej znajomości z Vackiem.  
Kwadranty były masowymi imprezami turystycznymi, w 
których uczestniczyło wielu członków Kosówki. Między 
innymi: Iza i Adam Chyżewscy, Stasio Wierzbowski, Jasio 
Marusik, Jola i Krzysztof Grońscy, Leszek Fularski, An-
drzej Lesiński, Andrzej Krawczyk, Ewa Hawlicka, Elżbieta 
Korczak, Ela i Staszek Nowiccy, Janka Zimowska, Romek 
Zieliński.Co roku wędrowaliśmy przez tydzień poznając 
kolejną część Czechosłowacji. Podczas tych wspólnych 
wędrówek, a szczególnie uroczystych zakończeń w kolej-
nych latach, mieliśmy przyjemność poznać tego niezwy-
kłego pasjonata turystyki. 
Vacek uczestniczył w wielu imprezach organizowanych 
przez naszą Kosówkę, zarówno u nas w kraju – Rajdy 
„Wujcia”, jak i zagranicznych np. do Nepalu, Indii, Indone-
zji, Tajlandii i Ameryki Płd. Miał często kłopoty z otrzyma-
niem w porę wiz.  

Zdecydował się wyjechać z nami do Indonezji nie mając 
wizy malezyjskiej. Wszyscy postanowiliśmy czekać z 
Vackiem w Singapurze do czasu otrzymania potrzebnej 
wizy. Czekanie z Nim było dla nas oczywiste – darzyliśmy 
Go wielką sympatią i uznaniem. Być może ta wiza wyda-
na w Czechosłowacji, w innym miejscu, niż nasze, wyda-
ne w Polsce, była przyczyną zatrzymania Vacka na lotni-
sku w Medanie na Sumatrze. Podczas kontroli paszpor-
towej Vacek przechodził przedostatni, a ja za Nim. Długo 
oglądano Jego paszport, po czym zatrzymano Jego i 
mnie. Trwało to ponad godzinę. Po dokładnym wypytaniu 
o cel podróży, przeanalizowaniu planu wycieczek, miej-
scowości i dat pobytu, opuściliśmy lotnisko i zaczęliśmy 
zwiedzać Sumatrę, Jawę i Bali. 
Mniej szczęścia miał Vacek przy wyjeździe z Kosówką do 
Ameryki Południowej. Też nie miał wizy argentyńskiej, 
choć jako jedyny miał peruwiańską, ale podróż zaczynała 
się w Buenos Aires i do Argentyny Go nie wpuszczono, 
wysyłając powrotnym lotem do Moskwy. 
Vacek miał wielką ciekawość poznawczą, świeżość spoj-
rzeń i pogodę ducha. W Indonezji namówił Krzysia Groń-
skiego i mnie na wędrówkę po polach. Obejrzeliśmy, 
utrwalając na przeźroczach, różne stadia wzrostu ryżu, 
którego ziarna zbiera się tam cztery razy w roku. Chodzi-
liśmy cały dzień, w temperaturze przekraczającej 50°C po 
ryżowiskach, kolczastych miedzach, bacząc na jadowite 
węże. Utrudzona, pod wieczór, marzyłam o szybkim po-
wrocie na kwaterę, natomiast Vacka nadal zachwycały 
dźwięki dzwonków żniwiarzy odstraszające węże i odgło-
sy cepów młócących ziarno. 
Kiedy Vacek był już emerytem, zapytałam jak długo udaje 
Mu się pomieszkać w domu. Odpowiedział: „no tak do 
tygodnia”. Podróżował całe życie różnymi środkami loko-
mocji, także „na kole” – czyli rowerem, pływał kajakiem. 
Vacek nie wędruje już po ziemi, a mając tak piękną du-
szę, z pewnością nadal odbywa swe fascynujące podró-
że. Vacek Rinn za swoje turystyczne zasługi, również dla 
Kosówki, został Członkiem Honorowym naszego Klubu. 

Czesława Cegiełka 
 



Zofia  Keppe 
1921 – 2000 

 

Urodziła się 27 marca 1921 roku w Łodzi, tutaj w Gim-
nazjum C. Waszczyńskiej uzyskała maturę. Studiowała 
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego.Dyplom 
lekarza uzyskała w 1951 roku w Akademii Medycznej w 

Łodzi. Swoje życie poświęciła chirurgii. 
W 1967 roku obroniła pracę doktorską, za którą otrzymała 
nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Zorga-
nizowała Poradnię Chorób i Urazów Ręki, którą prowa-
dziła od 1960 do 1990 roku. Była biegłym sądowym Sądu 
Wojewódzkiego w Łodzi. Swój czas poświęcała również 
społeczności akademickiej. Współorganizowała Stowa-
rzyszenie Absolwentów AM w Łodzi, któremu później 
przewodniczyła. Opublikowała kilkanaście prac z zakresu 
chirurgii ręki. 
Mimo tylu obowiązków zawodowych i zaangażowaniu 
społecznemu w środowisku lekarskim, znajdowała czas 
na realizację swoich pasji turystycznych. 

Była czynną działaczką PTTK: członkiem Zarządu Od-
działu Łódzkiego i Zarządu Wojewódzkiego PTTK, przo-
downikiem GOT; przyznano Jej państwową odznakę 
„Zasłużony Działacz Turystyki”, Honorową Odznakę Mia-
sta Łodzi, posiadała też Złotą Honorową Odznakę PTTK i 
złotą „Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży”. Od 
1961 roku działała również w Lidze Ochrony Przyrody. 
Miłość do przyrody, wędrowania i zwiedzania przejawiała 
od lat młodzieńczych. Kiedy zdobyła wymagane odznaki i 
doświadczenie w turystyce postanowiła zostać przodow-
nikiem GOT. Skończyła odpowiedni kurs i zdała egzamin. 
Wiele razy wspominała, że egzamin na przodownika GOT 
wydawał Jej się być trudniejszym niż niejeden egzamin 
na studiach medycznych.  
Przez bardzo wiele lat była lekarzem rajdowym na Raj-
dach Świętokrzyskich. Kochała wszystkich, a młodzież 
szczególnie, więc to obcowanie z przyrodą i młodzieżą na 
tych rajdach dawało Jej niesamowitą radość. 
Ja, Panią dr Zosię (tak się do Niej zwracałam przez wiele 
lat, mimo Jej sprzeciwów) poznałam w 1965 roku w Klu-
bie Turystów Górskich. 
 Doktor Zosia była niezwykle ciepłą i życzliwą osobą. 
„Kibicowała” nam w czasie narzeczeństwa, kiedy się 
pobieraliśmy i kiedy urodził się nasz syn Arek. Zawsze 
znalazła czas, by spytać co słychać i chwilę porozma-
wiać. Była też z nami kiedy odchodzili nasi bliscy. 
Kiedy sama odeszła 8 marca 2000 roku, czułam ogromny 
żal. 
Żegnaliśmy Ją wszyscy w marcową pogodę. Pamiętam 
dokładnie ten dzień i tę pogodę. Wiał silny wiatr, który 
sprawiał, że raz świeciło słońce, a za chwilę padały płatki 
śniegu z szybko płynących chmur po niebie. Wiatr łomotał 
szarfami przypiętymi do wieńców kwiatów. 
Na szarfach dwa słowa: ŻEGNAJ ZOSIU! 
 

Henryka Detyniecka 
 

Tatiana  Pawłowicz 
1925 – 2007 

 

Członek Honorowy Klubu Turystów Górskich „Kosów-
ka”. Odznaczona Złotą Honorową Odznaką PTTK. 
Człowiek pełen życia i humoru, dusza towarzystwa. Nic 
co ludzkie nie było Jej obce. Tatiana, to nie członek Klubu 
Kosówka, to była instytucja.  „Baronowa” jak ją niektórzy 
nazywali. 
Kiedyś, bardzo wiele lat temu powiedziała, że jak się 
zestarzeje, to będzie „siedziała i miała za złe’ – okazało 
się, że nigdy to się nie spełniło. Była wszechobecna, 
przypominała nam o wszystkich okazjach do zabawy i 
świętowania: Mikołajkach, Sylwestrze, Ostatkach.  
Wymyślała tematy bali karnawałowych, pierwsza brała w 
nich udział. Ubierała w przeróżne zabawowe stroje 
uczestników, a najchętniej Romka, który bawił nas z du-
żym powodzeniem. Starała się, żeby życie było barwne i 
wesołe. Potrafiła z przeprowadzki, malowania mieszkania 

czy wycinania dębów na działce, zrobić wesołą zabawę, 
festyn. Pomagała w ten sposób niektórym członkom klu-
bu, a jednocześnie wzmacniała więzy towarzyskie.  
Była Ciocią Tanią dla dzieci Klubowych, których losami 
bardzo się interesowała. Cieszyła się ze wszystkich suk-
cesów i cierpiała z powodu wszystkich ich porażek. 
Ta nasza wesoła Koleżanka, w pracy zawodowej była 
bardzo surową i wymagającą Panią Magister Farmacji. 
Trudno Ją było poznać, to były dwie różne Tatiany. 
Ostatnio nie posiadała już żadnej rodziny, ale nigdy nie 
była samotna. Otaczała się zawsze grupą zaprzyjaźnio-
nych osób, które lgnęły do Niej, bo zawsze znajdowały u 
niej ciepło, zdrowy rozsądek i dobrą radę. Wśród wielu Jej 
celnych powiedzeń było jedno, które stosowała z wielkim 
powodzeniem „Grać w zadowolenie”, znaczyło to, że 
jeżeli coś jest nie tak, po prostu totalna klapa, a zmienić 
tego nie można, trzeba grać w zadowolenie. Tak jest 



najłatwiej, bo wszak zawsze może być gorzej, a radosny 
odbiór rzeczywistości zmniejsza kłopoty. 
 

 
Łatwo być turystą, gdy jest się młodym, zdrowym, nogi 
same niosą i rozpiera człowieka energia. Trudniej pozo-

stać turystą, gdy dopadną człowieka choroby, ogranicze-
nie spowodowane wiekiem, a tu dusza ciągle młoda i cie-
kawa świata. Taka była do końca Tatiana. Z jakim chodzi-
ła wysiłkiem najlepiej wie Paweł Suwalski, który starał się 
Jej towarzyszyć i widział ile wysiłku kosztowało Ją przej-
ście z Bacówki Pod Wierchomlą na Halę Łabowską.  
Cieszyły Ją rajdy dla dzieci, bo za nimi nadążała. Potem, 
jak nie była w stanie przejść żadnej trasy, jechała „Kami-
lą” na metę rajdu, żeby powitać „góralską herbatą” wraca-
jących turystów, być razem ze zmęczoną, ale radosną 
gromadą, pooddychać trochę tą niepowtarzalną atmosfe-
rą. 
Starała się być z nami wszędzie, gdzie mogła dojechać. 
Ostatni raz była z nami na Sylwestrze w Olsztynie (koło 
Częstochowy). Wyjazd zaczął się pechowo złamaniem 
palca w windzie swojego domu, a skończył się chorobą, z 
której wydawało się, że już się nie podniesie. 
Planowała jeszcze wyjazd na Sylwestra do Doliny Cho-
chołowskiej i na 50-lecie Klubu i martwiła się jak tam 
dojedzie. Miała wiele planów i ochoty na życie, i taką 
będziemy Ją pamiętać. 
 

Romuald Zieliński i Kamila Suwalska 

 

Lechosław  Fularski 
1921 – 2007 

 

 

Leszka Fularskiego poznałam bliżej dopiero w 1982 
roku, gdy mimo niespełniania kryteriów (wg ówczesnego 
regulaminu „Kosówki”) zostałam wybrana do Zarządu 
Klubu. Był to okres, gdy praca w klubie nieco osłabła, 
Klub zamierał i z tego, co słyszałam, (bo mnie tam nie 

było), na zlocie w Pasterce namówiono Leszka, który już 
się nieco wycofał z działalności klubowej, by ratował 
Kosówkę i zgodził się zostać Prezesem. Z chętnymi do 
pracy w Zarządzie nie było łatwo i pewnie dlatego moja 
osoba została zaproponowana. Tak się zaczęła moja  
znajomość z Leszkiem. Współpracowałam z Nim w Za-
rządzie Kosówki do 1993 roku, czyli przez 11 lat. To od 
Niego nauczyłam się kierować ludźmi, którzy działają 
społecznie, ale muszą spełniać pewne kryteria i wywią-
zywać się z własnych deklaracji. Nie zawsze jest to łatwe, 
a czasem bardzo trudne i prawie niemożliwe. 
Przez te lata Kosówka ewoluowała. Gdy zaczynałam swą 
działalność spotykaliśmy się w świetlicy Zakładu Sieci 
Cieplnej i podpisywaliśmy listę obecności na zebraniach. 
Członkowie Klubu byli podzieleni na kilka kategorii: kan-
dydatów, zwyczajnych i honorowych. By zostać członkiem 
zwyczajnym należało posiadać odznakę co najmniej 
srebrną GOT i być przez kilka lat w Klubie.  
W pewnych okresach klub liczył nawet ponad 200 człon-
ków – zawsze zwiększała się liczba chętnych po letnich 
obozach wędrownych organizowanych przez ludzi 
z Klubu – tu ukłon w stronę Bogdana Andrzejewskiego. 
Wiązało się to również z możliwościami wyjazdów poza 
obszar Polski, a właściwie PRL. Do Czechosłowacji na 
Kwadranty wyjeżdżało i ponad 30 osób. A pamiętam i 
takie momenty, że ludzie siedzieli już w pociągu i ciągle 
nie wiedzieli, czy pojadą, bo nie dostali jeszcze paszportu 
(dobiegały w ostatniej chwili rodziny niosąc upragniony 
dokument). Za kadencji Leszka Fularskiego Kosówka 
zorganizowała swe najdalsze wyprawy w Himalaje  
i w Andy. Ale i do NRD w ciekawsze regiony nie zawsze 



 

można było pojechać i stąd „wymiana” z Niemiecką Aka-
demią Nauk i w ramach rewanżu wyjazdy nasze do Berli-
na czy na Rugię. 
Leszek był dla mnie autorytetem nie tylko jako Prezes, ale 
również jako kolega. Razem ze swą żoną Wandą tworzyli 
przemiłą i zawsze chętną do pomocy parę. Mam lęk wy-
sokości i pamiętam chwile, gdy Leszek dodawał mi otu-
chy i „nadzorował” trudniejsze dla mnie przejścia czy to 
na Orlej Perci, czy na Lodowym lub Wysokiej. Podziwia-
łam Jego zapał i konsekwencję w działaniu, jak np. by 
odrestaurować kapliczkę na Bukowej Górze. 
Pamiętam, jak z Ryszardem Mamenasem, ówczesnym 
Prezesem Oddziału Łódzkiego jeździli z makietą kapliczki 
(wykonaną przez Zdzisia Hibszera) na różne zjazdy  
i sympozja PTTK-owskie po Polsce, by zebrać fundusze 
na jej restaurację. A potem organizacja wielkiej gali na 
poświęcenie kapliczki po jej odbudowie. Zaproszeni go-
ście z Zarządu Głównego i naszego Łódzkiego Oddziału 
PTTK, z MON i z terenowych władz i proboszcza miej-
scowej parafii, który zmienił się tuż przed terminem uro-
czystości, a nowy proboszcz nic nie wiedział i z trudem 
dał się namówić na swój udział (z wrażenia zapomniał o 
kropidle i gałązka świerkowa je zastąpiła). 
Tak, te wszystkie lata i wspomnienia nieodmiennie koja-
rzą mi się z Leszkiem. To, że potem mogłam podjąć się 
pełnienia funkcji prezesa Kosówki to też Jego zasługa, bo 
nauczył mnie jak sprawować taką funkcję. Na każde 

zebranie zarządu miał dokładnie przygotowane sprawy do 
omówienia, zadania do realizacji.  
Z Jego inicjatywy Kosówka razem z Kołem nr 1 papierni-
ków zaczęła organizować jesienne rajdy w Beskidzie 
Sądeckim. To rajdy imienia Aleksandra Siemiradzkiego 
„Wujcia”. Leszek był ich kierownikiem przez ponad dzie-
sięć lat, a potem podjął się to kontynuować Staszek Filar-
ski – członek Koła nr 1, który został aktywnym i przydat-
nym członkiem Kosówki. To również Leszek „wymyślił” 
rajd „Powitanie Wiosny”.  Pierwszy pokazowy zorganizo-
wał razem z Adamem Arndtem, a potem ja przez kolejne 
sześć lat byłam kierownikiem i tworzyłam na swój „babski” 
sposób zasady prowadzenia tego rajdu. Potem moje 
obowiązki przejął Włodek Rakowiecki i do tej pory prowa-
dzi te rajdy. 
Z wielkim smutkiem i żalem przyjęłam wiadomość o 
śmierci Leszka. Była dla mnie pewnym zaskoczeniem. 
Wiadomo było, że Jego przeżycia wojenne i pobyt w 
Dachau nie pozostały bez wpływu na kondycję fizyczną, 
ale On nie należał do osób narzekających na swe zdro-
wie.  
Dla mnie Leszek pozostanie na zawsze uśmiechniętym, 
uczynnym i kochanym człowiekiem, przełożonym i kolegą 
z górskiego szlaku.  
Po prostu  MOIM  ULUBIONYM  PREZESEM. 
 

Elżbieta Korczak 
 

50 lat w kosówkowej rodzinie 
 

Po krótkich artykułach o Klubie Turystów Górskich 
Kosówka, które ukazały się w biuletynach PTTK Okręgu 
Łódzkiego w latach 1963, 1968 i 1976 oraz w Biuletynie 
Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Łodzi w 1983 roku, 
bardziej obszerne opracowane materiały dotyczące Klubu 
ukazały się na 30-lecie istnienia (pod kierunkiem Joli 
Grońskiej i Witka Opasewicza) w Biuletynie PTTK „WĘ-
DROWNIK”. 
Kolejny, już samodzielny Biuletyn Okolicznościowy KTG 
„KOSÓWKA” opracowano i wydano z okazji 40-lecia, pod 
redakcją Joli Grońskiej. W Biuletynie tym, w artykule pt. 
„Moje czterdziestolecie” wyraziłam nadzieję, że Klub 
będzie istniał i że może…. spotkamy się na pięćdziesię-
cioleciu. 
PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE – brzmi to niewiarygodnie, ale 
jest prawdziwe. Jest to też moje pięćdziesięciolecie, bo 
jestem w tym Klubie od samego początku (zebrania zało-
życielskiego w kwietniu 1958 roku). 
Dojrzeliśmy przez te lata, minęła nasza młodość pełna 
marzeń, entuzjazmu, chęci działania, poznawania świata, 
jego przyrody i ludzi. Myślę jednak, że minęła tylko mło-
dość (ta fizyczna), bo marzenia i chęć poznawania świata 
oraz obcowania z przyrodą pozostały, one zawsze tkwią 
w człowieku. 
 Najlepszym tego przykładem są nasi członkowie, którzy 
już odeszli, a doczekali sędziwego wieku i nigdy nie prze-
stali myśleć o górach. 

Na Polanie Chochołowskiej w roku 1998 (czterdziestole-
cie Klubu) była z nami Zosia Keppe (był to jej ostatni 
wyjazd klubowy), która siedząc na werandzie schroniska 
chłonęła góry i ruch turystów w schronisku. Była tam 
bardzo szczęśliwa. 
Tatiana, będąc już pod osiemdziesiątkę, uczestniczyła w 
wyjazdach Sylwestrowych. 
A nasi seniorzy, też już wiekowi, nie odpuszczają wycie-
czek, spotkań i wyjazdów. Chodzą może niżej i wolniej, 
często posługując się laską, ale są czynni i pełni chęci do 
życia.  
Właśnie ta chęć do życia i poznawania świata to cecha 
ludzi związanych z Klubem i turystyką. Trudno było tych 
ludzi zniechęcić do czegokolwiek, sama o tym wiem naj-
lepiej. 
Moja pierwsza wycieczka klubowa to był Nocny Rajd w 
Górach Świętokrzyskich wiosną 1958 roku. Noc była 
wtedy bardzo ciemna i deszczowa, a ja byłam w tym 
rejonie po raz pierwszy. Nic nie było widać, co chwilę 
wpadaliśmy w doły, potykaliśmy się o jakieś muldy, krze-
wy. Jedynym wskaźnikiem dla nas był Antek Drewniak, 
który miał duży dzwonek zawieszony na długim kiju i ten 
dzwonek nie pozwolił nam się zgubić. Dotarliśmy rano do 
Św. Katarzyny i przy ognisku suszyliśmy nasze ubrania. 
W dzień przestało padać, więc wyruszyliśmy na dalszą 
wycieczkę. Nie zniechęciło mnie to jednak do uprawiania 
turystyki, wręcz przeciwnie. 
Następna wycieczka w Beskid Śląski odbyła się już przy 
pięknej pogodzie. 



 

Przeżyliśmy też wiele innych trudnych chwil na szlakach 
górskich np. w Bieszczadach, gdzie przy ulewnym desz-
czu (Leszek Fularski nam wmówił, że się przejaśnia) 
próbowaliśmy zdobyć Halicz. Całodzienny marsz w mo-
krych ubraniach (przechodziliśmy również wpław Wołosa-
ty, bo mosty były zniszczone – był rok 1960) nie zniechę-
cił nas do dalszych wędrówek. 
Do dziś wspominam te  wydarzenia z wielkim sentymen-
tem z Jolą i Krzysiem Grońskimi i ze smutkiem stwier-
dzamy, że znaczna część z naszej grupy już odeszła, a 
byli to: Hanna Król, Wujcio Siemiradzki, Zbyszek Marsza-
łek, Zdzisio Hibszer, Tatiana Pawłowicz i Leszek Fularski. 
Inne przeżycie, w Sudetach, gdzie na Równi pod Śnieżką 
zaskoczyła nas gwałtowna burza. Nie było możliwości 
szybkiego wycofania się ze szlaku, a pioruny biły tak, że 
wokoło było niebiesko. Podmuch uderzenia obok nas 
dosłownie zwalił nas z nóg (podciął nam nogi i leżeliśmy 
na mokrej skale). Od tej pory nabrałam respektu dla burzy 
i wolę raczej być w bezpiecznym miejscu w czasie jej 
trwania. 
Również (wiele lat później) wędrówka do Zbójnickiej Cha-
ty wryła się w naszą pamięć na długie lata. 
Wyjechaliśmy z Zakopanego na Słowację, wkrótce zaczął 
padać drobny deszcz. W czasie drogi z „Kamzika” do 
Doliny Staroleśnej deszcz zamienił się w śnieg i lodowate 
kulki lodu miotane wiatrem. Strumienie zaczęły niepoko-
jąco przybierać i musieliśmy szukać przejścia idąc w górę 
potoku (po mokrych głazach). Byliśmy jak zwykle, dobrze 
ubrani, ale po przyjściu do schroniska byliśmy tak skost-
niali, że nie mogliśmy odpiąć guzików ani ekspresów 
naszych ubrań. Dopiero gorąca herbata z rumem (podana 
nam na kolację) i ½  litra Soplicy (na dwanaście osób), 
którą przezorny „Tato” Malus miał w plecaku, ocaliła nas i 
pozwoliła dojść do siebie. Trudy te zostały nam wynagro-
dzone, bo następne dni były wyjątkowo piękne. Pół metra 
świeżego śniegu i błękitne niebo w pełnym słońcu, a 
ponadto fantastycznie rozgwieżdżone i księżycowe noce 
sprawiły, że nasza miłość do gór została umocniona. 
Zdobyliśmy wtedy m.in. Mały Lodowy i Jaworowy Szczyt, 
a pod Jaworowym Adam Chyżewski i Tata Malus urato-
wali Asię Szymańską, która dwa razy odpadła od skały 
(wiedziała – jak mówiła – że musi mieć trzy punkty opar-
cia w skale, ale musiała to sprawdzić na własnej skórze). 
Na szczęście skończyło się to na niegroźnych otarciach 
skóry na brzuchu i rękach. 
Refleksje związane z okrągłymi rocznicami pozwalają 
nam dokonać oceny czasu przeszłego. Jak potoczyłoby 

się moje życie gdybym nie miała szczęścia i nie znalazła 
się w Klubie? Szczerze mówiąc, to Klub dał mi możliwość 
realizacji marzeń i planów związanych z życiem pozaza-
wodowym. 
Z Klubem wiążą się najmilsze wspomnienia, bo z ludźmi z 
Klubu spędzałam wszystkie urlopy i wolne chwile. 
Jak już wspomniałam w poprzednim Biuletynie, w Klubie 
znalazłam również męża (albo on znalazł mnie), a moje 
dziecko było pierwszym urodzonym z klubowych dzieci. 
Iwonka Hoeflich była naszym świadkiem na ślubie cywil-
nym, a Wujcio Siemiradzki na kościelnym. 
Wspomnienia dotyczą cudownych doznań na górskich 
szlakach, kontaktu z przyrodą, ale również ….ludzi. 
Tyle wspaniałych osób przewinęło się przez Klub, wielu z 
nich niestety odeszło. Każdą z nich żegnaliśmy licznie na 
cmentarzach, do dziś odwiedzamy Ich w okresie Święta 
Zmarłych i zapalając symboliczny znicz dajemy znak, że 
nie zapomnieliśmy. 
W ostatnim roku pożegnaliśmy dwie bardzo nam bliskie 
osoby: Tatianę Pawłowicz i Leszka Fularskiego. 
Byli z nami od początku istnienia Klubu i pozostaną w 
naszej pamięci jako niezwykli ludzie, którzy oprócz pasji, 
mieli w sobie dużo przyjaźni, ciepła i poczucia humoru. 
Wiele osób jest w Klubie bardzo długo i z wieloma przy-
jaźnimy się i wspólnie planujemy i realizujemy nasze 
wycieczki i spotkania, zarówno na zebraniach jak też 
prywatnie. 
Kiedyś na rajdzie „Szlakiem Zamków Piastowskich” na 
pogórzu Sudeckim nasz kolega Kazio Kolasiński zauro-
czony atmosferą panującą na rajdzie stwierdził, że w góry 
chodzą ludzie inni – jakby lepsi (pamiętam do dziś, jak 
zastanawiałam się nad tą wypowiedzią). 
Dziś, oceniając ludzi, z którymi zetknęłam się w Klubie, 
myślę, że coś w tym jest. Nasze koleżanki i koledzy są 
rzeczywiście nieco inni, obdarzeni licznymi talentami, 
ciekawi świata – jak niektórzy to określają – ludzie kolo-
rowi. Jednak, nie idealizując, bywają też różnice zdań, 
ciekawe, zacięte dyskusje, ale to dodaje tylko smaku, a 
różnice znikają w pięknych miejscach, przy ognisku lub 
wspólnej zabawie i śpiewie. 
Moje pięćdziesięciolecie podsumuję życzeniem, żebyśmy 
byli dla siebie wyrozumiali, bo mamy naprawdę wielkie 
szczęście przebywać i uczestniczyć w życiu tak niezwy-
kłej społeczności.   
 

Eleonora Nowicka 

 



 

RAJDY  ŁYSOGÓRY - JESIEŃ 
Rajdy Łysogóry – Jesień 

 

Od samego początku powstania Klubu jego członkowie 
nie ograniczali się tylko do uprawiania turystyki we wła-
snym gronie, ale dość wcześnie Klub otworzył się dla 
turystów niezrzeszonych, już bowiem w 1959 roku zorga-
nizowano rajd w Górach Świętokrzyskich pod nazwą 
„Łysogóry – Jesień”.  Inicjatorem rajdu był Lechosław 
Fularski. Ideą przewodnią tej imprezy było pożegnanie 
letniego sezonu turystycznego w wędrówce po górach 
położonych najbliżej Łodzi przy jednoczesnym poznaniu 
uroku Ziemi Kieleckiej, jej przyrody, zabytków i bogatej 
historii. W pierwszym rajdzie w drugiej połowie września 
wzięło udział 312 uczestników. Dobra organizacja rajdu 
spowodowała, że w następnych latach liczba uczestników 
stale rosła, a rekordowym pod tym względem był rok 
1973, w którym wzięło udział 1529 osób przy zaangażo-
waniu w organizacji i obsłudze tego rajdu 43 członków 
Klubu. Tak duża liczba uczestników rajdu stawiała przed 
Klubem wielkie wyzwanie w zakresie organizacji tej im-
prezy. O tym, że egzamin ten członkowie Klubu zdali 
celująco świadczyła popularność rajdu. Najpoważniej-
szym problemem organizacyjnym było przygotowanie 
noclegów – bowiem baza turystyczna zapewniała tylko 15 
– 20% potrzebnych miejsc noclegowych. W tej sytuacji 
noclegi na sianie czy słomie w stodołach lub wiejskich 
chatach były koniecznością, a niejednokrotnie również 
atrakcją, choć zmuszały uczestników rajdu do dodatko-
wego obciążenia swych pleców śpiworami lub kocami. 
Uporano się też z nienajlepszą komunikacją między Ło-
dzią a Kielcami – organizując pociąg rajdowy. W ostatnich 
latach problemy te już nie występowały, gdyż w rajdach 
brało udział coraz mniej osób i aktualnie organizacji rajdu 
zaprzestano. Cechą charakterystyczną rajdu był wysoki 
udział młodzieży. O ile w pierwszych rajdach udział mło-
dzieży nie przekraczał 40% to w późniejszym okresie 
wzrastał osiągając 90% – głównie uczniów ze szkół wo-
jewództwa łódzkiego. W organizacji rajdów wprowadzano 
wiele nowych pomysłów mających na celu ich uatrakcyj-
nienie jak i lepsze samopoczucie uczestników i tak: 

- organizowano konkursy wiedzy obejmującej hi-
storię, geografię, topografię,  

- kulturę, ochronę środowiska na obszarze, na 
którym organizowano rajd, 

- oceniano przygotowanie turystyczne (wyposaże-
nie i zachowanie się na trasie), 

- nagradzano trzy najlepsze drużyny na każdej 
trasie, a najlepsza drużyna zdobywała „Puchar 
Rajdu”, 

- organizowano punkt weryfikacyjny zdobytych 
punktów na GOT i OTP, 

- organizowano wspólne spotkania uczestników 
rajdu przy ogniskach z występami rajdowiczów,  

- organizowano obsługę medyczną dla uczestni-
ków rajdu. 
Dobra organizacja rajdów to zasługa działaczy naszego 
Klubu. Ich pełna zapału i społeczna praca przyczyniła się 
do tego, że w 40-tu rajdach w latach 1959 – 1998 udział 
wzięło 33540 uczestników – zaś w obsłudze tych rajdów 
zaangażowanych było 850 członków Klubu (w tym wielu 
wielokrotnie). 
Kierownikami rajdów w poszczególnych latach byli: 

1959-1960 Lechosław Fularski 
1961, 1967-69, 1971-80 Stanisław Nowicki 
1962, 1970, 1981 Adam Chyżewski 
1963 Zbigniew Marszałek 
1964 Marek Trombski 
1965 Ryszard Kopka 
1966 Jędrzej Lelonkiewicz 
1982-83, 1998 Romuald Zieliński 
1984 Bohdan Andrzejewski 
1985-86, 1989-90, 1992 Przemysław Wojciechowski 
1987-88 Witold Opasewicz 
1991 Zdzisław Hibszer 
1993-97 Wanda Świątczak 

 
Cała organizacja rajdu pozostając w rękach członków 
Klubu, przyczyniła się do poznania własnych możliwości 
organizatorskich i pozwoliła na organizację następnej 
ogólnopolskiej imprezy pod nazwą „Rajd im. A. Siemi-
radzkiego „Wujcia” w Beskidzie Sądeckim. W ostatnim 
40-tym rajdzie w 1998 r. wzięło udział….. 7 osób. Klub 
poniósł stratę. W tej sytuacji Zarząd Klubu zawiesił orga-
nizację rajdu, a ponieważ w następnym roku chętnych też 
nie było, z żalem zrezygnowano z organizacji tej imprezy. 
A szkoda, bo Góry Świętokrzyskie w jesiennej szacie są 
piękne, a wędrowanie po nich było samą przyjemnością. 
Nie można też zapomnieć, że uczestnicy tych rajdów 
zdobyli kilkadziesiąt tysięcy odznak GOT i OTP. 

 
Stanisław Nowicki 

 

 



 

W pionierkach przez świętokrzyskie pola, lasy i góry 
 

Jak opisać wędrówki z ubiegłego wieku z lat naszej 
młodości? 
Siadamy na fotelu bujanym (w wyobraźni), pod ciepłym 
światłem lampy, zamykamy oczy. 
Wspominamy wspólnie różne momenty. 
Napychanie plecaków wszystkim, co potrzebuje wędrow-
nik-turysta, czyli: szafa, sypialnia, kuchnia, spiżarnia. 
Potrzebne było wszystko. Turysta musiał być samowy-
starczalny, bo w tych 60-tych latach były trudności nie 
tylko z kupnem chleba, a kieszeń była pustawa. I w dro-
gę. Pociągi zapchane, przesiadka w Skarżysku, plecaki 
bez stelaża, ogromne. Noclegi najczęściej w stodołach, 
rzadko w szkole na podłodze. Mycie pod studnią lub w 
potoku. Suszenie ręcznika na plecaku. Nic nas nie zraża-
ło. Młodość szalona (czasy studiów) szczęśliwa w poczu-
ciu wolnej od niemieckiego okupanta Ojczyzny, szła w 
słońcu, deszczu, przez kieleckie pełne błota wiejskie 
drogi, po łąkowych rozlewiskach, byleby chłonąć zapach 
wiosny czy jesieni. Schodząc z Radostowej przez Krajno 
Zagórze do Św. Katarzyny, zostawialiśmy za sobą sza-
chownicę kolorowych poletek równo, jesiennie zaoranych, 
w otoczeniu zielonych łąk. Przed nami pasmo Łysogór 
pokryte barwną leśną gęstwiną. Od zachodu wypiętrzenie 
Łysicy (612 m n.p.m.), a wschodni kraniec pasma kończy 
Łysa Góra (593 m n.p.m.). Oba te szczyty to rumowiska 
skalne piaskowców kwarcytowych, są jedną z najstar-
szych formacji geologicznych w Polsce, sięgają ok. 550 
milionów lat! 
Obszar Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest unikal-
ny pod względem przyrodniczym i kulturowym. W rejonie 
Nowej Słupi zachowały się ślady wczesnego wytopu 
żelaza na tych ziemiach. Wał kultowy, otaczający szczyt 
Łysej Góry w IX wieku był miejscem kultu pogańskiego. 
A my w słońcu, na szerokiej miedzy z pięknym widokiem 
gór, rozkładamy biwak obiadowy. Gotujemy na kocherze 
z palnikiem na kopcący i śmierdzący denaturat, „papier-
kowe zupki” zagryzamy chlebem, konserwą z puszek o 
pancernej blasze. Jeszcze budyń jak było mleko w prosz-
ku, potem chwila odpoczynku w sytości. 
Ściana lasu „Puszczy Jodłowej, siedlisko bożyszcz sta-
rych, po którym Święty Jeleń chodzi”…. Pachnie, złoci się 
w słońcu. Pachną jesienne owoce w opłotkach, zbieramy 
jabłka, upychając po kieszeniach, na podwieczorek. Po-
znawało się przyrodę, naszą piękną polską przyrodę! 
Poznawało się również ludzi, z którymi przemierzało się 
trasy rajdowe przez trzy, cztery dni. W grupie była Jola 
Grońska, zadziwiła mnie wytrwałością, cierpliwością, 
cichym znoszeniem wszelkich trudów i niedogodności 
pogodowych, noclegowych. Gotowa pomagać każdemu 
słowem i czynem. Patrzyłam jak dźwiga plecak, spod 
którego widać było tylko nogi. Na leśnych postojach wy-
grzebywała ze ściółki i spod leżących gałęzi wije-robaki, 
biorąc je do ręki, z czułością opowiadała o ich życiu, o 
budowie anatomicznej. 
Z zabawnych momentów wspominam nocleg w szkole w 
Nowej Słupi. 

Otrzymaliśmy do dyspozycji małą salkę i mało słomy. 
Mogliśmy się na niej zmieścić jedynie leżąc ciasno na 
boku, jedno przy drugim. Obrót był możliwy tylko na ko-
mendę. Nie wytrzymałam. O świcie przeniosłam się na 
zimną podłogę. Przeróżne są wspomnienia; lękliwe – 
chrobot, piski, szperanie myszy w stodołach, zabawne – 
jak koń ciekawski, który przeszedł przez dość szeroką w 
tym miejscu Lubrzankę, żeby na drugim brzegu obwą-
chać mnie (przerażoną) i plecak, po czym spokojnie wró-
cił na poprzednie miejsce, dalej obgryzać trawkę. Było 
noszenie butów, pionierek na plecaku zamiast na sto-
pach, bo nagle kurczyły się po namoczeniu, rozkrwawiły 
palce i pięty. Szło się w skarpetkach. Na wieczornym 
spotkaniu, chyba w schronisku w Św. Katarzynie, Romek 
Zieliński nagradzał uczestników rajdu wiśniami z nalewki, 
którą zabrał ze sobą. Jego gratulacje plus wiśnie wywo-
ływały salwy śmiechu zebranych. Najpierw dawał po dwie 
wiśnie, a jak zorientował się, że ich zabraknie, nagradzał 
tylko jedną wiśnią. 
 

 
 

Odpoczynek w czasie Rajdu Świętokrzyskiego (1961 r.)  
Fot. J. Grońska 

 
Były też smutne spotkania, to miejsca pamięci po spacyfi-
kowanej wsi Michniów, wsi wśród lasów z pomnikiem i 
nazwiskami spalonych przez okupanta w 1943 roku 
mieszkańców. To uroczysko w Puszczy Świętokrzyskiej, 
Wykus, miejsce obozu partyzantów AK zgrupowania 
„Ponurego” – Piwnika, po walce z Niemcami pozostały w 
lesie mogiły i pomnik poświęcony bohaterom. 
Jakże mądre są słowa Stefana Żeromskiego w „Puszczy 
Jodłowej” : „Lecz któż może wiedzieć, czy z plemienia 
ludzi, gdzie wszystko jest zmienne i niewiadome, nie 
wyjdą znowu drwale z siekierami, ażeby ściąć do korze-
nia macierz jodłową na podstawie nowego prawa, w inte-
resie jakiegoś handlu lub czyjegoś niezbędnego zysku.” 
Ale nam zostały pozytywne wspomnienia ciepłego, pach-
nącego wiatru, szachownicy pól, zapach lasu i miłego 
towarzystwa kolegów 
 

Teresa Halina Kuczyńska i Jolanta Grońska. 
 



 

 

Pamiętamy o kapliczce na Bukowej Górze 
„Na cześć i chwałę Maryi Królowej Gór Świętokrzyskich, 

w 40-lecie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
z woli Klubu Turystów Górskich „Kosówka” Łódzkiego Oddziału PTTK 

Kapliczkę tę na nowo wzniesiono sumptem miłośników Puszczy Jodłowej – wrzesień 1990” 
 

Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie kapliczki odbyło 
się podczas Ogólnopolskiego Rajdu Łysogóry – Jesień 
1990 roku na Bukowej Górze.  
Inicjatorem odbudowy zniszczonej, prawie walącej się 
kapliczki na polance o ludowej nazwie Obrazik, był Le-
chosław Fularski, ówczesny prezes Kosówki. Kapliczka 
znajduje się przy żółtym szlaku turystycznym, wiosennych 
i jesiennych rajdów w Górach Świętokrzyskich. To miej-
sce związane jest ze smutną historią nie tylko ziemi kie-
leckiej. Jak głosi legenda, znajduje się tu grób, wyczerpa-
nego bojem, polskiego żołnierza spod znaku Napoleona 
(1812 r.). W 1863 roku na szczycie Bukowej Góry odbył 
się bój powstańców z wojskami rosyjskimi. W latach oku-
pacji (1944 r.) zatrzymywali się tu partyzanci Armii Krajo-
wej. Dokładny opis legend i historii dotyczących kapliczki 
znajduje się w artykule Lechosława Fularskiego pt. „Ka-
pliczka na Bukowej Górze”, zamieszczonym w Biuletynie 
Okolicznościowym na 40-lecie Klubu Kosówka w 1998 
roku oraz w publikacji pt. „Kapliczka na Bukowej Górze w 
Górach Świętokrzyskich”, wydanej w 1990 roku przez 
Oddział Łódzki PTTK. 
 

 
Turyści z Kosówki przy kapliczce  

Fot. Archiwum 
 

Szczególną serdeczność dla sprawy okazał w tamtych 
latach ówczesny Prezes Zarządu Głównego PTTK – 
Andrzej Gordon i wiceprezes – Adam Chyżewski. 
Dużą aktywnością i pracą fizyczną wykazali się członko-
wie Kosówki: Lechosław Fularski, Adam Sulikowski, An-
drzej Wielgopolan, Przemysław Wojciechowski, Zofia 
Zielińska, Romuald Zieliński, Zdzisław Hibszer (wykonał 
plastyczny model kapliczki) oraz członkowie Zarządu 
Oddziału: Ryszard Mamenas (ówczesny Prezes), Ed-

mund Witkowski, Jan Chlebowski, Włodzimierz Witkowski 
( projekt cegiełki) i inni. 
W miarę upływu lat kapliczka wymagała renowacji i Kon-
serwacji, których dokonano w 2000 roku. 
W 1993 roku KTG Kosówka organizowała XIII Ogól-
nopolski Zlot Klubów Górskich PTTK. Jednym z punktów 
programu zlotu była wyprawa na Bukową Górę (ze schro-
niska w Św. Katarzynie). Przy kapliczce uczestnicy zlotu 
złożyli kwiaty, zapalili znicze, zapoznali się z legendami i 
historią kapliczki. 

 
 

Projekt cegiełki 
 

Po 15 latach od odbudowy, w 2005 roku przeprowadzono 
generalny remont kapliczki. Remont został sfinansowany 
przez członków KTG Kosówka, darowizn członków Za-
rządu Oddziału Łódzkiego PTTK i innych jego jednostek 
organizacyjnych. Zebraną kwotę uzupełniono z funduszy 
Zarządu Oddziału Łódzkiego PTTK. 
W końcu roku 2006 Zarząd Oddziału zadecydował, że 
należy opracować na trwałej tablicy krótką historię ka-
pliczki ilustrowaną zdjęciami. W trakcie opracowywania 
tego materiału pracownicy Biura Oddziału (Iza Śródkow-
ska, Darek Łapiński i Lidia Pachołek) znaleźli w Internecie 
wcześniejsze informacje o kapliczce, oraz jej zdjęcie z 
1937 roku. Na podstawie dotychczasowych i nowych 
informacji została opracowana skrócona historia kapliczki 
„Obrazik” lub „Figurka”, na polance Obrazik na Bukowej 
Górze. Tablica zostanie umieszczona przy kapliczce, aby 
przechodzący turyści mogli zapoznać się z historią tego 
miejsca. Do odbudowy i remontów kapliczki nie doszłoby 
bez nakładów finansowych ludzi dobrej woli.  
 

Edmund Witkowski i Jolanta Grońska 
 

Chciałabym dodać, że w czerwcu 2006 roku duża gru-
pa wędrowców z Kosówki tradycyjnie odwiedziła kaplicz-
kę na Bukowej Górze. Dzień był piękny, w zielonych 
liściach drzew odbijały się promienie słońca rozświetlając 
stojącą wśród nich kapliczkę. Dołączyła do nas po chwili, 



 

na pięknych „kasztankach”, kilkuosobowa grupa z klubu 
jeździeckiego, ubrana w ułańskie stroje. Cieszyliśmy się z 
tego spotkania przy kapliczce. 

Oby nigdy miejsce żołnierskiego wiecznego spoczynku 
nie było zapomniane i łączyło pokolenia przez wiele na-
stępnych lat. 

Wiesława Ornaf 

RAJDY SĄDECKIE im. ALEKSANDRA SIEMIRADZKIEGO 
„WUJCIA” 

 

Rajdy Wujcia – pierwsze lata, po latach 
 

Poczułem się nieco zakłopotany, kiedy w styczniu 
zwróciła się do mnie Jola Grońska z prośbą, bym z okazji 
jubileuszu „Kosówki” napisał coś o rajdach „Wujcia” z 
okresu, gdy odbywały się one jeszcze na terenach Beski-
du Sądeckiego. Moje zakłopotanie wzięło się stąd, że: 1o 
– od tamtego czasu upłynęło już 20 – 25 lat, a pamięć jest 
zawodna, 2o – do Kosówki zostałem przyjęty dopiero w 
1987 roku, a więc po V Rajdzie, zatem rajdy te oglądałem 
z nieco innej perspektywy, 3o – nigdy nie byłem w zespole 
organizacyjnym rajdu, swoje zaangażowanie ograniczając 
do prowadzenia którejś z tras. Ale że Joli się nie odmawia 
– spróbuję, z zastrzeżeniem jednak, że to będą moje 
prywatne wspomnienia i tylko czasami podeprę pamięć 
zapisami z kroniki mojego macierzystego Koła nr 1. 

 

 
 

Wujcio nieustannie zachwycony swoim  
Beskidem Sądeckim   

 

Wszystko zaczęło się w 1983 roku. Zaczęło się dla nas – 
zarządu i aktywu Koła nr 1 Oddziału Łódzkiego PTTK 
przy ówczesnym Biurze Studiów i Projektów Przemysłu 
Papierniczego w Łodzi, bo podejrzewam, że w głowie 
inicjatora rajdów „Wujcia”, wówczas prezesa Kosówki – 
Leszka Fularskiego, zamysł ten powstał o wiele wcze-
śniej. 
Zanim jednak przejdziemy do wspomnień, godzi się przy-
pomnieć, co łączyło w przeszłości „Kosówkę”’ z Kołem nr 
1 (którego byłem i jestem członkiem) i o czym pamiętał 
Leszek, że właśnie my zostaliśmy zaproszeni przez niego 
do współpracy przy rajdzie. 
Połączyła nas osoba Aleksandra Siemiradzkiego, przez 
przyjaciół-turystów nazywanego „Wujciem”, niezwykle 
aktywnego turystę górskiego i działacza turystycznego. 
Jego energia i aktywność mobilizowały i innych do działa-
nia. Krótko mówiąc, w 1954 roku doprowadził, wraz z 

grupą innych zapaleńców, do powstania naszego koła 
przyzakładowego PTTK przy Biurze Projektów Przemysłu 
Papierniczego (w którym pracował aż do śmierci w 1976 
roku), ale że to prawdopodobnie było dla niego za mało – 
już cztery lata później, w 1958 r., był współzałożycielem 
Klubu Turystów Górskich „Kosówka”. I w kole, i w klubie 
działał z niezwykłą energią. W różnych okresach, i w 
jednym, i w drugim był członkiem zarządu, wiceprezesem 
i prezesem. Członków koła i klubu z wielką pasją uczył 
turystyki, organizował zloty, rajdy i wycieczki szkoleniowe. 
Był również członkiem zarządu Oddziału Łódzkiego PTTK 
i jego prezydium. Ale – nie umniejszając jego działalności 
na terenie Łodzi – najpełniej realizował się w górach, 
podczas górskich wędrówek. Szczególnie umiłował Be-
skid Sądecki, po którym wędrował jeszcze w czasach 
wczesnej młodości, a który, gdy w czasie wojny wstąpił 
do oddziału partyzanckiego i walczył z Niemcami, był 
terenem jego działalności. I to właśnie spowodowało, że 
oficjalna nazwa rajdów jego imienia brzmiała „Rajd Są-
decki im. A. Siemiradzkiego „Wujcia”. Dla nas był jednak 
zawsze „Rajdem Wujcia” i takim do dziś pozostał w pa-
mięci.  
Pierwszy rajd odbył się w 1983 roku. Jego termin ustalo-
no na pierwszą dekadę października, jak się okazało – 
bardzo trafnie, bo zarówno wtedy, jak i na ogół w latach 
następnych, mieliśmy piękną pogodę i mogliśmy podzi-
wiać góry we wczesnej jesieni, kiedy szykują swą naj-
piękniejszą szatę. Do dziś mam w oczach obraz Tatr w 
purpurze zachodu, oglądany z okien schroniska na Prze-
hybie, gdzie mieliśmy pierwszy nocleg. I obraz tychże 
Tatr, ale zupełnie innych w dniu następnym, gdy scho-
dząc z Radziejowej, pod Wielkim Rogaczem zatrzymali-
śmy się na rozległej polanie po wiatrołomach, usiedliśmy 
na zwalonym drzewie i radując się ciepłym słońcem na-
pawaliśmy oczy widokiem Tatr odległych, nieco zamglo-
nych, ale jak zawsze pięknych. Zbyszek Bestecki wziął do 
rąk gitarę i po chwili nuciliśmy „Wokół góry, góry i góry, i 
całe moje życie w górach…”. Było nas w tamtej chwili 
kilka osób, z „Kosówki” i z koła, i wszyscy te chwile pa-
miętamy. A gitara towarzyszyła nam jeszcze wielokrotnie. 
No, ale wracajmy do rajdu. Trwał on cztery dni i przebie-
gał na czterech trasach po Beskidzie Sądeckim. Kierow-
nikiem rajdu (jak i dziesięciu następnych) był oczywiście 
Leszek Fularski, jego zastępcą Zbyszek Bestecki – pre-
zes Koła nr 1, zaś kierownikiem naszej trasy, czyli dla 
Koła nr 1 – Przemek Wojciechowski. Przedostatniego 
dnia wszyscy uczestnicy, a było ich 123, spotkali się przy 



 

ognisku na Łabowskiej Hali. W spotkaniu tym wzięli udział 
synowie Aleksandra Siemiradzkiego – Jerzy i Aleksander, 
wraz ze swymi dziećmi. Wspomnieniami o Siemiradzkim 
dzielili się Leszek Fularski i Staszek Filarski, który, jako 
pracownik naszego biura i członek Koła nr 1, z Siemi-
radzkim współpracował. Na znaczku rajdowym, dla upa-
miętnienia działalności Siemiradzkiego jak partyzanta i 
turysty, widniał ręczny karabin maszynowy skrzyżowany z 
ciupagą. Na czas naszego pobytu w schronisku na Ła-
bowskiej Hali została powieszona tablica ze zdjęciami 
„Wujcia”. W latach następnych rajd zaczął się rozrastać. 
Szczególna atmosfera pierwszego rajdu i następnych, a 
także opowiadania jego uczestników spowodowały, że 
zainteresowanie nim rosło, choć rajd, ze względu na 
wielkość dostępnej bazy noclegowej, projektowany był na 
ok. 100 osób.  
W II rajdzie, w 1984 roku, wzięło udział już 137 uczestni-
ków, na pięciu trasach, przy czym po raz pierwszy udział 
w rajdzie wzięła 12-osobowa grupa turystów z ówczesnej 
Czechosłowacji, pod kierownictwem Vaclava Rinna. Gru-
pa ta wędrowała na trasie ośmiodniowej, prowadzącej 
przez Tatry, Pieniny, Gorce i Beskid Sądecki. Dla nas to 
był pierwszy kontakt z nimi, natomiast dowiedzieliśmy się, 
że „Kosówka” jest z tą grupą już od dawna zaprzyjaźnio-
na. 
III rajd, w 1985 roku, wyróżnił się znaczącym dla swej 
historii momentem. Trzeciego dnia, 12 października, 
podczas uroczystego spotkania wszystkich uczestników 
rajdu, za zgodą Podkomisji Kultury i Historii Turystyki 
Górskiej KTG ZG PTTK w Ośrodku (wtedy było to Mu-
zeum) Kultury Turystyki Górskiej na Jaworzynie Krynickiej 
umieszczono pamiątkową tablicę z życiorysem Aleksan-
dra Siemiradzkiego i jego fotografią. W uroczystości tej 
brali udział między innymi synowie i wnuki „Wujcia”, 
przedstawiciel ww. Podkomisji KTG, przedstawiciel za-
rządu Oddziału PTTK w Krynicy. W dokumentach Ośrod-
ka pozostał również okolicznościowy list, którego treść 
pozwolę sobie przytoczyć: 

Zgromadziliśmy się w tym miejscu 
w południe dnia 12 października 1985 r. 

by uczcić pamięć 
Aleksandra Siemiradzkiego 

syna tej ziemi i jej obrońcy przed hitlerowskim okupantem, 
wielkiego miłośnika i niestrudzonego propagatora turystyki 

górskiej. 
Dzisiaj też, pragnąc przybliżyć odwiedzającym Muzeum postać 

„Wujcia” 
(bo tak był nazywany wśród przyjaciół-turystów), 

umieściliśmy tu tablicę z Jego życiorysem. 
Niech Jego imię pozostanie w gronie tych, których zachowamy 

w serdecznej pamięci. 
Uczestnicy i organizatorzy III Rajdu Sądeckiego im. A. Siemi-

radzkiego, 
zorganizowanego przez Klub Turystów Górskich „Kosówka” 

i Koło PTTK nr 1 przy BSiPPP 
Oddziału Łódzkiego PTTK im. J. Czeraszkiewicza 

 
Ten trzeci rajd zgromadził 146 uczestników, którzy wę-
drowali już na ośmiu trasach. Czescy turyści wędrowali 
po trasie ośmiodniowej, tym razem z Barwinka przez 
Duklę, Beskid Niski i Beskid Sądecki. Dla mnie ten rajd 
był pewnym novum, gdyż po raz pierwszy byłem kierow-

nikiem trasy dla członków naszego koła, których było 
dwudziestu. 
A rajd rozrastał się nadal i można powiedzieć, że stawał 
się międzynarodowy, gdyż w czwartym, w 1986 roku, 
obok turystów z Czechosłowacji udział w nim wzięła 
siedmioosobowa grupa z Akademii Nauk NRD z Berlina. 
Trzeba pamiętać, w jakich czasach się to działo, i wie-
dzieć, że nawiązanie kontaktów i możliwość wyjazdu na 
taki rajd za granicę była sporą atrakcją. Procentowało to 
też i w ten sposób, że na zaproszenie organizatorów 
grupy turystów z „Kosówki” i z Koła wyjeżdżały na impre-
zy w CSRS i NRD. W ramach naszego rajdu turyści za-
graniczni wędrowali od Rabki przez Gorce i Pieniny do 
Beskidu Sądeckiego, przy czym gościom z NRD pokaza-
no również Kraków. Łącznie zorganizowano 9 tras, zaś 
uczestników było 191. Po raz pierwszy została zorgani-
zowana specjalna trasa „dowolna” dla członków „Kosów-
ki”, z bazą noclegową w Krynicy. 
Rosnąca z roku na rok liczba tras rajdowych i uczestni-
ków stawiały przed organizatorami coraz większe i trud-
niejsze zadania. Niezmordowany jako kierownik rajdu 
Leszek Fularski miał do pomocy dwoje zastępców – Ma-
rysię Lisowską jako szefa tras i Zbyszka Besteckiego do 
spraw organizacyjnych. W prowadzeniu tras wyspecjali-
zowali się: Andrzej Lesiński i Przemek Wojciechowski dla 
grup z CSRS i Elżbieta Korczak dla grup z NRD, nato-
miast mnie dano pod opiekę drużyny z naszego Koła nr 1, 
a potem dołożono i szkolne. 
Rajd zyskiwał na znaczeniu i już w 1987 roku wpisany 
został do Informatora Imprez Centralnych ZG PTTK. Był 
to już rajd piąty – jubileuszowy. Na dziewięciu trasach 
zgromadził 206 uczestników, w tym 23 z CSRS i 13 z 
NRD, którzy, tradycyjnie, wędrowali na trasach ośmio-
dniowych. Tereny tras „krajowych” zaczęły się nieco roz-
szerzać, sięgając po Pieniny i Beskid Niski. Pamiętam, 
jak wtedy szukaliśmy śladów po okopach konfederackich 
nad Izbami i w pobliżu Mochnaczki, z kiepskim rezultatem 
zresztą. 

 

 
Obciążeni ciężkimi plecakami pokonujemy trasę VII z Hali 

Łabowskiej na Jaworzynę Krynicką (1987 r.) 
 Fot. J. Grońska 

 
Aż 229 uczestników miał VI rajd w 1988 roku, którzy 
wędrowali tym razem aż na dziesięciu trasach. Dopisali 
także goście zagraniczni: 42 osoby z Czechosłowacji i 28 
osób z NRD. Liczby te świadczą jak popularny stał się ten 



 

rajd i jak licznej wymagał obsługi tras. Przypomnę zatem 
nazwiska kierowników: trasa I – Przemek Wojciechowski i 
Dorota Witkowska, trasa II – Andrzej Lesiński (obie te 
trasy przeznaczone dla turystów z CSRS), trasa III (dla 
turystów z NRD) – Lechosław Fularski, Ewa Hankiewicz, 
Elżbieta Korczak, trasa IV (dla członków Koła nr 1) – 
Stanisław Filarski i Adam Arndt, trasa V – Maria Więcior-
ska, trasa VI – Jerzy Chojnacki i Cezary Lada, trasa VII – 
Marek Jagura, trasa VIII (dla członków „Kosówki”) – Jo-
lanta Grońska i Janina Zimowska, trasa IX – Maria Lisow-
ska i Wanda Kaczmarska i trasa X – Stanisław Nowicki. 
Kierownictwo rajdu było stale to samo, zatem Lechosław 
Fularski jako kierownik i Maria Lisowska i Zbigniew Be-
stecki – zastępcy. 
To był ostatni rajd „Wujcia”, w którym brałem udział. W 
następnym roku też miałem być kierownikiem trasy raj-
dowej, gdy we wrześniu dostałem polecenie wyjazdu za 
granicę na dłuższy czas, a gdy wróciłem rajdy „Wujcia” 
zmieniły się w rajdy „Kosówki”, a to już inna historia. 
 Z dawnych zapisków dowiedziałem się tylko, że: 

• ostatni, dziesiąty – jubileuszowy rajd „Wujcia” 
odbył się w 1992 roku pod kierownictwem oczy-
wiście Leszka Fularskiego 

• obliczany na ok. 100 uczestników zgromadził ich 
123 w pierwszym roku, aż po 229 w VI edycji, 

• w dziesięciu rajdach udział wzięło łącznie ponad 
1450 osób, 

• w kierowaniu rajdem i w obsłudze 69 tras wzięły 
udział 132 osoby, 

• liczba tras rajdowych wahała się od czterech w 
1983 roku, do dziesięciu w 1988, 

• na kolejnych znaczkach rajdowych, od drugiego, 
umieszczone były herby miejscowości z rejonu 
Beskidu Sądeckiego. 

 
I na zakończenie jeszcze jedno: rajdy „Wujcia” i moją 
współpracę z Leszkiem Fularskim jako ich kierownikiem 
wspominam z wielkim sentymentem. 

Adam Arndt 

 

Jesienne rajdy „Kosówki” 
 

„Rajdy Sądeckie im. Aleksandra Siemiradzkiego – 
„Wujcia” organizowane z inicjatywy Leszka Fularskiego, 
organizowane są zwykle w pierwszej połowie październi-
ka. Pod tą nazwą w latach 1983 – 1992 odbyło się ich 
dziesięć. W roku 1993 Zarząd Klubu Turystów Górskich 
„Kosówka” postanowił zmienić nazwę na „Rajd Kosówki”. 
Do 2005 roku, pod nową nazwą, zorganizowano trzyna-
ście rajdów. W protokole z zebrania Zarządu czytamy „dla 
uatrakcyjnienia jesiennych spotkań z górami, w wędrów-
kach o nazwie „Rajd Kosówki” odwiedzać będziemy całe 
Beskidy, od Beskidu Śląskiego po Bieszczady”. 
W trakcie dalszych wędrówek doszliśmy do wniosku, że 
dobrze byłoby rozszerzyć ich obszar na Beskidy 
Wschodnie aż do Czarnohory, ponieważ na obszarze 
Zachodniej Ukrainy odnaleźliśmy wiele śladów dawnej 
Polski, z którymi warto było się zapoznać (Żółkiew, Lwów, 
Drohobycz, Zbaraż, Chocim, Kamieniec Podolski i inne).  
Tymczasem mijała 25 rocznica śmierci Olka Siemiradz-
kiego i postanowiliśmy odwiedzić miejsce, gdzie podjął 
pierwszą pracę – Tuchlę na Ukrainie i górę Paraszka 
(1268m n.p.m.), leżącą na trasie jego pieszych wędrówek 
urlopowych do rodzinnej miejscowości Struże.  
Rajdy „Wujcia” zostały już wielokrotnie opisane m.in. w 
„Wędrowniku” (nr VI (312)87r.) i w „Biuletynie Okoliczno-
ściowym” z okazji 40-lecia KTG „Kosówka”, wśród wielu 
ich uczestników jestem jednym z niewielu – jeśli nie jedy-
nym – który uczestniczył we wszystkich 23. wędrówkach, 
dlatego pozwolę sobie dodać jeszcze kilka swoich uwag. 
XI Rajd zorganizowano w Beskidzie Żywieckim od 30.09. 
do 3.10. 1993 r. Baza noclegowa była w Rajczy. Uczest-
niczyło w nim 55 osób i zaliczyliśmy Trzy Kopce Wiślane, 
Muncuł, Rycerzową i Krawców Wierch. Senior naszego 
Klubu, Kazimierz Hempel (83lata), wszedł na Wielką 
Rycerzową.  

Trasa XII. rajdu ( 6 – 9. 10. 94r.) prowadziła ze schroniska 
na Markowych Szczawinach na Babią Górę. Byłem orga-
nizatorem, zaplanowałem trasy, posiłki, nocleg, ale z 
powodu choroby nie mogłem uczestniczyć w trasie. Kie-
rownikiem został Leszek Fularski. Uczestniczyło 10 osób, 
w tym 3 z Kosówki. 
Rajd XIII (od 15. do 8. 10. 1995 r.) był w Beskidzie Ślą-
skim, z noclegami w Wiśle. Uczestniczyło 20 osób, w tym 
6 z Klubu. Weszliśmy na Czantorię i Baranią Górę.  
Zwiedziliśmy też Istebną i Koniaków, gdzie w muzeum 
rękodzieła podziwialiśmy dzieła miejscowych artystów i 
słynne koronki koniakowskie.  
W 1996 roku Kosówka poszła w Gorce, 26 osób, w tym 4 
z Klubu. Mieszkaliśmy w schronisku na Turbaczu. Prze-
szliśmy trasy: Kowaniec – Turbacz, Turbacz – Przełęcz 
Borek – Kudłów, Turbacz – Obidowice Tobołów – Polana 
Szałasiska, Turbacz – Obidowiec – Stare Wierchy – Rab-
ka.  
Na XV. rajdzie wróciliśmy w Beskid Sadecki, między 1. a 
5. października 1997 roku przeszliśmy trasy: Krynica – 
Huzary – Tylicz, Przełęcz Huta – Pasieczka – Jaworzynki, 
Kamianna – Polany, Łabowska Hala – Runek – Krynica 
Jaworzynka. Mieszkaliśmy w Krynicy, było nas 33 osoby, 
w tym 2 z Klubu.  
Kolejny rajd (8 – 11. 10. 1998 r.), to także Beskid Sądec-
ki. Pojechało 16 osób, w tym 6 z Klubu. Mieszkaliśmy w 
schronisku Czercz w Piwnicznej. Trasy wycieczek, to: 
Piwniczna – Eliaszówka, Rytro – Prehyba – Radziejowa – 
Niemcowa, Muszyna – Jaworzyna Krynicka – Hala Ła-
bowska. 
W 1999 roku, od 3 do 10 października byliśmy w Pieni-
nach. 29 osób, w tym 5 z Klubu zwiedziło tamę, elektrow-
nię wodną i zamek w Czorsztynie oraz zamek w Niedzicy. 
Spłynęliśmy też Dunajcem ze Sromowiec Wyżnych do 
Krościenka i zwiedziliśmy kościółek w Dębnie. Wycieczki 



 

piesze szły trasami: Sokola Perć – Trzy Korony – Prze-
łęcz Szopka, Macelak – Krośnica – Jaworki – Wąwóz 
Homole, Szafranówka – Orlica, Szczawnica – Palenica. 
Nadszedł XXI wiek, a my dalej wędrowaliśmy po naszych 
pięknych górach.  
W roku 2000 wybraliśmy się trochę dalej, do Słowacji, w 
Niskie Tatry. W rajdzie uczestniczyło 40 osób, w tym 14 z 
Kosówki. Od 24 do 30 września zrobiliśmy wiele cieka-
wych wycieczek. Liptowska Teplicka – Kralowa Hola – 
Sumiac, Helpa – Velka Vapenica – Dolina Roztoka – 
Cierny Vah, Młynna Dolina – Dumbier – Jaworie – De-
mianowska Dolina, Magurka – Zelezne – Salatin -  Biely 
Potok, Demianowska Dolina – Chopok – Dumbier – De-
mianowska Dolina, Polonka – Zadnia Hola – Svarin, Vy-
sna Boca – Bociańskie St. – Syjdowskie – Liptowski Jan, 
Rűzomberok – Malinne – Vilkolinec. 
W następnym roku wróciliśmy w polskie góry, tym razem 
w Bieszczady, z bazą wypadową w Roztokach Górnych. 
Rajd w dniach 24 – 30 września obfitował w nieprzewi-
dziane wydarzenia. Było nas aż 47 osób, w tym 25 z 
Klubu. Już pierwszego dnia koło schroniska na Otrycie 
zgubiły się dwie osoby, na szczęście następnego dnia 
rano odnalazły się. Zaliczyliśmy Smerek, Połoninę Caryń-
ską, Magurę Stuposiańską, Styrb, Przełęcz Bukowską, 
Halicz, Bukowe Berdo, Wielką Rawkę, Okrąglik, Jasło, 
Przełęcz Orłowicza, Roh i schron na Połoninie Wetliń-
skiej. W drodze powrotnej zwiedziliśmy muzeum w Bóbr-
ce i Pałac w Baranowie.  
XX. rajd Kosówki (5 – 12. 10. 2002 r.), Beskid Niski – 33 
osoby, w tym 13 z Klubu. Po drodze zwiedziliśmy kolegia-
tę w Wiślicy, rezerwat krasu gipsowego, Hotel Czerwony 
oraz najstarszy polski drewniany kościół w Zborówce. W 
Beskidzie Niskim obejrzeliśmy liczne cerkiewki, muzea i 
kościoły: Pustelnię błogosławionego Jana z Dukli, kościół 
w Sękowej, muzeum łemkowskie w Zyndranowej i Ole-
chowcu (u naszego kolegi Tadeusza Kiełbasińskiego), 
Krajne Czermno, Zdynię i Kwiatoń. Wpadliśmy też na 
Słowację i w Świdniku zwiedziliśmy skansen i muzeum 
broni z II wojny światowej. Wracając do Łodzi odwiedzili-
śmy muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.  
Ostatnie trzy rajdy, których byłem organizatorem, to były 
wyjazdy na Ukrainę Zachodnią. Programy ułożyłem tak, 
abyśmy mogli zobaczyć zabytki i pamiątki po dawnej 
Polsce, a także ukraińskie zabytki sakralne. W planach 
były też wędrówki po Wschodnich Karpatach. Naszym 
przewodnikiem był Aleksander Nużnyj, doskonale znający 
historię Polski. Chciałbym w tym miejscu serdecznie mu 
podziękować za opiekę i przewodnictwo.  
Pierwszy „ukraiński” rajd Kosówki przebiegał na trasie od 
Lwowa, przez Drohobycz, Skole, Sławsk, do Wołowca. 
Zwiedziliśmy zabytki Lwowa, kościoły, rynek z ratuszem i 
historycznymi kamienicami i oczywiście cmentarz Łycza-
kowski, na którym spoczywają Maria Konopnicka, Gabrie-
la Zapolska, Stefan Banach, Artur Grottger i inni. Na 
wzgórzu, nad starym cmentarzem znalazły miejsce groby 
Orląt – Obrońców Lwowa, którzy tam objęli swoje ostatnie 
stanowiska. Staraniem polskiego Rządu, ta zniszczona 
przez sowietów nekropolia została pięknie odrestaurowa-
na. W Drohobyczu zwiedziliśmy zabytkową drewnianą 
cerkiew Św. Jana, odbudowywany kościół katolicki i dom 

Brunona Schulza. Wędrówki górskie w tym rejonie Biesz-
czadów Wschodnich objęły szczyty: Paraszka (1268 m 
n.p.m.), Czarna Rzepa (1285 m n.p.m.), Połonina Borża-
wa z Wielkim Wierchem (1598 m n.p.m.) Płajem i Tomna-
tykiem (1347 m n.p.m.) oraz Pikuj (1406 m n.p.m.). Byli-
śmy też na górze Makówka pod Skolem, gdzie znajduje 
się wojskowy cmentarz z I wojny światowej – Ukraińców 
„Strzelców Siczowych”. W Mukaczewie zwiedziliśmy 
zamek, wzniesiony na ponad sześćdziesięciometrowym 
stożku wygasłego wulkanu, a także monastyr żeński i 
pięknie odrestaurowaną cerkiew. Oglądaliśmy też nie-
zwykły spektakl...szatkowania przy pomocy specjalnych 
maszyn kilkuset kilogramów kapusty. Po drodze z Wo-
łowca do Mukaczewa zwiedziliśmy ciekawy kompleks 
parkowo-pałacowy w miejscowości Karpaty. 
W 2004 roku, 10 września wyruszyliśmy na kolejną wy-
prawę w Karpaty Wschodnie, powrót zaplanowaliśmy na 
19 września. W 22. rajdzie wzięło udział 27 osób, w tym 
11 z Kosówki. Z Łodzi do Przemyśla, gdzie nocowaliśmy 
w domu wycieczkowym PTTK, pojechaliśmy prywatnymi 
samochodami. Zwiedziliśmy przemyską starówkę. Dal-
sza, planowana trasa: Medyka – Lwów – Bóbrka – Roha-
tyn – Halicz – Stanisławów – Nadwórna – Worochta. Po 
drodze zwiedziliśmy zamek w Świrżu, drewnianą cerkiew 
w Rohatynie i centrum księstwa Halicko - Wołyńskiego w 
Haliczu.  
Wycieczki górskie, to: Zaroślak – Howerla (2061 m 
n.p.m.) – Wlk. Koźmeska – Zaroślak, Brebeńskul – Gutin 
Tomnatyk (2016 m n.p.m.)  - Bystrzec – Gadzyna – Bre-
benskul –  przełęcz (1999 m n.p.m.) – Dzembronia, 
Dzembronia – Smotrec (1896 m n.p.m.) – Pop Iwan (2022 
m n.p.m.) – Stajki – Dzembronia, Polanica – Chomiak 
(1544 m n.p.m.) – Polanica. 
 

 
 

Na Woskresienskim Wierchu – wrzesień 2005 r. 
Fot. E. Hankiewicz 

 
16 września z Worochty wyjechaliśmy przez Werchowynę 
– Kołomyję – Czerniowce – Chocim do Kamieńca Podol-
skiego. Po drodze byliśmy w muzeum sztuki ludowej w 
Kołomyi. Zwiedziliśmy zamek obronny w Kamieńcu Po-
dolskim, Jar Smotrycza, Jaskinię Krystaliczną, fortyfikacje 
Chocimia i okopy Świętej Trójcy. Wracając z Kamieńca 
obejrzeliśmy fortyfikacje Jaremy Wiśniowieckiego w Zba-
rażu i Złoczów. Przed wyjazdem z gościnnej Ukrainy 
zobaczyliśmy jeszcze zabytki Żółkwi, obronny klasztor 



 

O.O. Bazylianów w Krechowie oraz klasztor jaskiniowy na 
Roztoczu w Stradczu.  
Ostatni, 23. rajd Kosówki, a trzeci na Ukrainie, trwał od 9 
do 18 września 2005 r. Uczestniczyło w nim 31 osób, w 
tym 23 z Klubu. W obie strony podróżowaliśmy autobu-
sem rejsowym Łódź – Lwów. Pierwszą noc spędziliśmy 
we Lwowie, w hotelu „Kniażyj”. Lwów zwiedzaliśmy w 
przyśpieszonym tempie, pojechaliśmy do Krechowa, aby  
zobaczyć klasztor O.o. Bazylianów, dalej do Żółkwi, Ole-
ska i Podhorec. Następnego dnia przez Złoczew – Pomo-
rzany – Świrż i Truskawiec – piękne uzdrowisko karpac-
kie, słynące z wód mineralnych (Naftusia), znane jeszcze 
z czasów polskich – dotarliśmy do naszej bazy noclego-
wej w Wołowcu. Stamtąd chodziliśmy na trasy górskie: 
Stoh (1681 m n.p.m.) – Osa, Riczko – Hrad – Bukowce, 
Przełęcz (720 m n.p.m.) – Wielki Wierch (1598 m n.p.m.) 
– Płaj – Tomnatyk (1347 m n.p.m.) – Wołowiec, Szczer-
bowiec – Pikuj (1405 m n.p.m.) – Białosowica, Polana – 

Turyańska Polana – Szypot (autokarem) i dalej pieszo na 
Połoninę Równą – Płaj – Wysoki (1482 m n.p.m.) – Pola-
na Huta. Część osób nie uczestniczyła w wędrówkach.  
18 września z Wołowca przez Turkę – Sambor – Rudki 
pojechaliśmy do Lwowa. W Rudkach zwiedziliśmy kościół 
z grobami rodziny Fredrów. Do Łodzi wróciliśmy po cało-
nocnej podróży autokarem.  
Góry wyzwalają w nas niezapomniane przeżycia, które 
dają pewność, że czas wędrówek nie był czasem zmar-
nowanym. Wręcz przeciwnie, im więcej chodzimy po 
górach, tym bardziej nas przyciągają i uzależniają od 
siebie. A jeśli jeszcze dodać do tego poszukiwanie śla-
dów przeszłości, jak w przypadku naszych wycieczek na 
Ukrainę, śladów pokoleń Polaków, którzy tam żyli i two-
rzyli piękno zamknięte w murach zabytków, to trudno 
wymyślić lepszą lekcję geografii, historii i patriotyzmu.  
 

Stanisław Filarski 
 

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA 
Kolejna dekada w Beskidach 

 

W środku nowoczesnej Europy, w paśmie Karpat 
Zachodnich, urzekają swą prostotą zatrzymane w czasie 
– Beskidy. Uważane przez jednych za raj utracony, przez 
drugich za świat zapomniany. Wśród malowniczych 
wzniesień, wędrującym ukazują się klejnoty budownictwa 
sakralnego, pełne tajemniczości kościółki i cerkiewki. 
Nieodgadnione, wciąż czarują swą urodą kolejnych od-
krywców, w gronie których odnajduję moją skromną oso-
bę. 
 Beskidy, to nie tylko drewniane świątynie i niezapomnia-
ne krajobrazy, najlepiej postrzegane z perspektywy ple-
caka i namiotu, to także mgły o poranku, długie cienie o 
zmierzchu i rozgwieżdżone niebo przy ognisku. To wioski, 
jak żywe skanseny ze skromnymi i życzliwymi ludźmi, dla 
których słowo gościnność znaczy jedno. 
Beskidy to ewenement etniczny, łączy bowiem odrębne 
kultury, które określiły swoje terytoria w wyniku kolonizacji 
trwającej od XI do XIII wieku.  
Powstały dwie części: zachodnio-słowiańska (polska) i 
wschodnio-słowiańska (ruska), z której wyodrębnili się 
Bojkowie i Łemkowie. Korzenie pierwszej wywodziły się z 
państwa Wiślan, zaś drugiej z Rusi Halickiej. Jeśli doda-
my jeszcze migrację wołoską z południa Karpat, zakoń-
czoną w XIII wieku osiedlaniem się na tych terenach 
pasterzy, to otrzymamy mozaikę kulturową podobną do 
Bałkanów. Dynamiczną i twórczą jeśli chodzi o działal-
ność materialną, ale w efekcie prowadzącą do konfliktów i 
katastrofy dziejowej. 
Zasięg osadnictwa polskiego obejmował prawie cały 
obszar Beskidów w części zachodniej (Beskid Wysoki), 
natomiast wpływy ruskie koncentrowały się w Beskidzie 
Niskim i Bieszczadach, sięgając na zachodzie do Szlach-
towej. Świadectwem wędrówek Wołochów, którzy prze-
mieszczali się ze swymi stadami wzdłuż łuku Karpat aż 
po Morawy (po Międzyrzecze i Kłobuki Wołoskie), są 

miejscowe zwyczaje i duży skansen ludowy w Rożnowie. 
Elementy tej układanki kulturowej przez stulecia mieszały 
się i przenikały, nadal jednak podkreślały swą odrębność, 
co rzutowało na brak zgodnego współżycia dwojga naro-
dów z sobą. 
Dzisiejsze Beskidy to oaza spokoju. Doskonałe tereny do 
uprawiania turystyki i refleksji nad czasem, który minął. 
To stare cmentarze z kamiennymi krzyżami z XIX wieku i 
nowsze z okresu I i II wojny światowej. Na szczególną 
uwagę zasługują cmentarze z I wojny wg projektu Dusza-
na Jurkowicza. Ich lokalizacja i forma tworzą niezapo-
mniane klimaty (Rotuna, Smerekowiec, Gładyszów, Ma-
łastów). Leżących tam żołnierzy, często ziomków walczą-
cych w różnych armiach, połączyło na wieki braterstwo 
broni w harmonii z naturą. 
Dla mnie Beskidy to miejsce, gdzie przez lata jako pie-
chur dojrzewałem do większych przedsięwzięć i wyższych 
gór. Przemierzałem je przez lata, odkrywając i tropiąc 
pogmatwane wątki ich historii.  
Uwieńczeniem eksploracji tych terenów był mój udział w 
trzech wyprawach klubu „Kosówka” w Beskid Niski i 
Bieszczady, po obu stronach granicy. Wszystkie zorgani-
zował Staszek Filarski, z którym lubiłem wyskoczyć w 
Tatry. Staszek pozwalał mi dorzucić do programu swoje 
pomysły ku uciesze lub utrapieniu pozostałych uczestni-
ków wyjazdu. Miło wspominam wydarzenia sprzed lat, 
gdy we włosach czuło się wiatr a w nogach sprężyny.  
W pamięci pozostają najbarwniejsze chwile, a tych z 
„Kosówką” w Beskidach przeżyłem całe mnóstwo. 
W końcu września 2001 r. pojechaliśmy w nasze Biesz-
czady. Byłem pilotem tej wyprawy i udało mi się szczęśli-
wie doprowadzić grupę do bazy w Roztokach Górnych, 
niemal na końcu świata.  
Dawna strażnica WOP-u przerobiona na schronisko, 
służyła nam doskonale jako punkt wypadowy. Przy pięk-
nej pogodzie typowej dla jesieni, zdobyliśmy potężny 



 

Smerek (1222 m n.p.m.) w drodze do bacówki na Ja-
worzcu i dalej wzdłuż Sinych Wirów dotarliśmy do Terki. 
Następnie w poprzek Połoniny Caryńskiej (1239 m 
n.p.m.) ruszyliśmy na Magurę Stuposiańską (1016 m 
n.p.m.) i Trohaniec w stronę Dwerniczka. To wtedy 24 
września koło schroniska na Otrycie zgubiłem dwoje 
uczestników wycieczki. Nocne poszukiwania GOPR-u we 
wskazanym przeze mnie rejonie przyniosły sukces i rano 
wyszliśmy naprzeciw zagubionym z Lutowisk. Z radością 
przemierzyliśmy już wspólnie grzbiet Otrytu i z Zatwarnicy 
wróciliśmy autobusem. Trudno też nie wspomnieć przej-
ścia granicą z Roztok przez Rypi i Stryb (1011 m n.p.m.) 
do Balnicy i Woli Michowej. W dniu 27 września zaliczy-
łem z trzema koleżankami Halicz, Tarnicę (1346 m 
n.p.m.) i Bukowe Berdo z metą w Mucznem. Następnie 
korzystając z pobliskiego przejścia granicznego w Rozto-
kach przetarłem szlak do Runiny na Słowacji (ok. 30 km 
w obie strony), skąd wróciłem z dobrze zaopatrzonym 
plecakiem. Tę wyprawę zakończyliśmy 29 września tra-
wersem Smereka, Połoniny Wetlińskiej i Caryńskiej do 
Przełęczy Wyżniańskiej. Bieganie po górach było dla 
mnie czymś naturalnym, wtedy jeszcze nie bolały mnie 
nogi…. 
Kolejna wyprawa ze Stachem odbyła się na początku 
października 2002 r. w Beskid Niski. Noclegi znaleźliśmy 
w domu wycieczkowym PTTK w centrum Dukli. Niemile 
wspominamy pobyt w tym obiekcie, gdyż gospodarz nas 
oszukał i nie chciał zwrócić pieniędzy oddanych w depo-
zyt. Sprawa ta znalazła swój epilog w sądzie, bez ko-
rzystnego dla nas rozwiązania. W zaistniałej sytuacji 
większość uczestników przeniosła się do wygodnego 
zajazdu, zaś kilku twardzieli pozostało dalej w spartań-
skich warunkach, poprawiając samopoczucie spożywa-
nymi procentami. Tym razem aura nam nie sprzyjała, było 
zimno, dlatego też wędrówki zmieniły się w przejazdy 
autobusowe.  
Znowu byłem pilotem, rozszerzałem program i wymyśla-
łem różne niespodzianki przy milczącej aprobacie Stasz-
ka. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem krwawego żniwa, 
jakie zebrała operacja gorlicka podczas I wojny i operacja 
dukielska – podczas II wojny światowej. Odwiedziliśmy 
kilka cmentarzy polowych m.in. w Smerekowcu, Kremp-
nej, Gładyszowie i Małastowie, gdzie trzyma wieczną 
straż armia żołnierzy z niemal całej Europy. Wielu z nich, 
o swojsko brzmiących nazwiskach, walczyło pod wrogimi 
sobie sztandarami. Widać troskliwą rękę dbającą, by nic 
nie zakłóciło im spoczynku.  
Warto też wspomnieć wypad do Świdnika na Słowacji z 
pięknym skansenem ludowym i muzeum kultury ukraiń-
skiej oraz Panoramą Bitwy Dukielskiej, którą oglądałem 
jako jedyny z grupy. Jej realistyczną wizję pokazano w 
konwencji naszej Panoramy Racławickiej. Pieszo masze-
rowaliśmy przez trzy dni – 6. października z Bartnego 
weszliśmy na Wątkową (846 m n.p.m.) i przez tajemnicze 
Kornuty zbiegliśmy do Bodaków z dwiema ładnymi cer-
kiewkami. Odwiedziliśmy w Olechowcu Tadzia Kiełbasiń-
skiego w jego Izbie Pamięci Kultury Łemkowskiej.  
Później ze Skwirnego i Kwiatonia zaliczyliśmy Kozie Że-
bro (847 m n.p.m.) z zejściem do Wysowej. Na koniec, 
10-tego pażdziernika, z Izb wdrapaliśmy się na stromą 

Lackową (997 m n.p.m.), do których wróciliśmy robiąc 
koło przez Białą Skałę i dawną wieś Bieliczną. W rozległej 
dolinie, jaką zajmowała, pozostała tylko samotna kaplicz-
ka.  
Drewnianych świątyń obu obrządków zwiedziliśmy wów-
czas bardzo wiele (w Polsce i Słowacji), a ich lista byłaby 
dość długa. Szczególnie utkwiły mi w pamięci fotogenicz-
ne perełki architektury w Haczowie, Sękowej, Kwiatoniu, 
Banicy, Brunarach, zabytkowy Biecz i imponujących roz-
miarów most kolejowy przez Ropę w Gorlicach.  
 

 
Z wizytą w domu Tadzia Kiełbasińskiego w Olechowcu.  

Od lewej S. Filarski, W. Gawroński i T. Kiełbasiński (z prezen-
tem od Kosówki - październik 2002 r.)  

Fot. J. Grońska 

Wyjazd ten zakończyliśmy, jak na patriotów przystało, 
ukłonem w stronę dwojga wielkich Polaków: Ignacego 
Łukasiewicza, założyciela Kopalni Oleju Skalnego w 
Bóbrce i wynalazcy lampy naftowej (1853 r.), oraz Marii 
Konopnickiej, autorki „Roty”  (1908 r.), którą napisała w 
swym dworku w Żarnowcu – ku chwale Ojczyzny i utra-
pieniu uczniów. Mimo kilku przymiarek nie udało się zdo-
być najwyższej góry w okolicy – Cergowej (716 m n.p.m.), 
której cień nieustannie nam towarzyszył. Niemiłym zgrzy-
tem wyprawy było zgubienie przeze mnie aparatu „Olim-
pus” z niemal całym naświetlonym negatywem. To był 
dobry aparat i bardzo lubiłem nim fotografować. Do tego 
stopnia odczułem stratę, że na początku listopada (mie-
siąc później) wróciłem w te strony z misją poszukiwaw-
czą. Zguby nie odnalazłem, a jeszcze narobiłem sobie 
kłopotów podczas przekraczania zielonej granicy na od-
cinku Fryczka – Izby.  Było to pionierskie przyspieszenie 
układu w Schengen, które nie znalazło zrozumienia w 
oczach napotkanego patrolu WOP. Finałem tego spotka 
nia była sprawa w sądzie grodzkim w Nowym Sączu. 
Trzecia wyprawa Stacha miała miejsce na przełomie 
września i października 2003 roku w rejon Bieszczadów 
Wschodnich. Dla wielu uczestników było to pierwsze 
spotkanie z Ukrainą, tutejszym folklorem i górami. Ze 
zdumieniem przecierali oczy widząc ogromne przestrze-
nie, otwartych ludzi, bujną przyrodę i wspaniałe zabytki. 
Nocowaliśmy w Sławsku i Wołowcu, w całkiem znośnych 
warunkach. Dużo wędrowaliśmy mając za przewodnika 
Saszę Nużnego ze Lwowa. Najpierw zdobyliśmy Parasz-
kę (1268 m n.p.m.), a później sam pobiegłem na Kor-
czankę (1178 m n.p.m.) ze stromym zejściem do Skolego. 
W dniu 29 września przemierzyliśmy szczyt Czarnej Rze-



 

py (1285 m n.p.m.) na odcinku Różanka Wyżna – Woło-
sianka. W obu wsiach urzekły nas mistyczne klimaty 
drewnianych cerkwi, jakby z innego świata. Następnego 
dnia odwiedziliśmy ukraiński cmentarz wojskowy na górze 
Makówka pod Skolem. Wreszcie przyszła kolej na Poło-
ninę Borżawę – tak wielką jak całe nasze Bieszczady. 2 
października przez wodospad Szypot wśród mgieł i wi-
chrów wdrapaliśmy się na Wielki Wierch (1598 m n.p.m.) i 
Płaj, skąd małą grupką przez Tomnatyk (1347 m n.p.m.) 
wróciliśmy do Wołowca.  
 

 
Kosówkowa grupa przed XVIII-wiecznym  dworkiem w pobliżu 

Sękowej – „na ziemi pachnącej ropą” (2002 r.)  
Fot. W. Gawroński 

Atrakcją ustalonego wcześniej programu było zaliczenie 
Pikuja (1406 m n.p.m.) z Biłaszowic. Jego szpiczasty 
wierzchołek wyraźnie rysuje się ponad linią grzbietu Kar-
pat. Stach został na dole, więc przyniosłem mu w plecaku 
odłamek ze szczytu, żeby też mógł dotknąć tej magicznej 
góry. Z tego wyjazdu utkwiły mi w pamięci jeszcze trzy 
wyjątkowe miejsca: bajkowa cerkiew św. Jura w Droh-
obyczu, uzdrowisko Karpaty (nazwa autentyczna) w kom-
pleksie parkowo-pałacowym i warowny zamek w Muka-
czewie, słynny z obrony Ilony Zrynyi przed Austriakami. 
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na dwa dni we 
Lwowie, zwiedzając miasto i szukając polskich śladów 
(Cmentarz Łyczakowski, Opera, Uniwersytet). 
Z klubem „Kosówka” zaliczyłem też trzy Sylwestry w 
Beskidach na przestrzeni kilkunastu lat. Pierwszy miał 
miejsce w schronisku na Klimczoku (Beskid Śląski) na 
przełomie 1993/94. Byłem wtedy nowym członkiem, po-
znawałem ludzi. Dołączyłem zresztą do grupy na krótko. 
Więcej mogłem o tym wydarzeniu napisać na 40-lecie 
Klubu, ale przyszło mi zmierzyć się z innym tematem. 
Drugi z klubowych Sylwestrów wypadł w Bieszczadach. 
Mroźna zima z przełomu 1996/97 zastała nas w Cisnej 
(słynnej nie tylko z deszczu). Nikt nie spodziewał się 
takiego spadku temperatury ( do -30°C). Właśnie wtedy w 
Domu Leśnika, gdzie nocowaliśmy, zawiodły kaloryfery. 
Uczestnicy ratując się przed zamarznięciem wykupili 
wszystkie elektryczne grzejniki w okolicy, a także watę, 
ligninę z gazetami włącznie do uszczelniania okien. Sło-
neczna pogoda, głęboki śnieg i trzaskający mróz rekom-
pensowały nam wszystko. Było cudownie, czego można 
chcieć więcej na Sylwestra? Pamiętam, jak w Cisnej mój 
trzyletni wówczas syn Miłosz brnął w śniegu, trochę na 
własnych nogach a trochę na moich plecach, do bacówek 
na Honu i Jaworzcu. Mroźna aura nie przeszkodziła zapa-

leńcom w dłuższych wypadach. Najpierw we mgle wyco-
faliśmy się spod wierzchołka Smereka (1222 m n.p.m.). 
Potem, 2 stycznia, miała miejsce niefortunna wyprawa z 
Krzywego na Jasło (1153 m n.p.m.), zakończona szczę-
śliwie po ciemku w Roztokach Górnych. Warto zapamię-
tać skład tej mocnej grupy: autor, W. Detyniecki, R. Zie-
liński, J. Sowała i S. Fijałkowska. Na koniec w większej 
drużynie odwiedziliśmy schronisko na Połoninie Wetliń-
skiej, by grzbietem przez Hnatowe Berdo (1187 m n.p.m.) 
niemal zjechać do Wetliny. Pięknie zaprezentowały się w 
zimowej szacie drewniane świątynie w Średniej Wsi, 
Komańczy, Szczawnem, Rzepedzi, Turzańsku. 
Wreszcie trzeci Sylwester jak bumerang wrócił w Beskid 
Śląski, lecz bardziej na zachód – do Wisły-Czarnego. Był 
przełom 1997/98 r. z niezbyt śnieżną zimą. Wówczas z 
Miłoszem przez Przełęcz Kubalonkę dostaliśmy się na 
Stożek Wielki (978 m n.p.m.). Dla Miłosza była to pierw-
sza dłuższa wędrówka i większa góra. Następnie wzdłuż 
Białej i Czarnej Wisełki zdobyliśmy Baranią Górę (1220 m 
n.p.m.). Później odwiedziliśmy pięknie położoną Steców-
kę z drewnianym kościółkiem. 
Grupa w celach konsumpcyjnych pokonała także przej-
ście graniczne w Jasnowicach (większa kontrabanda), 
skąd sam z cennym ładunkiem wracałem pieszo przez 
Istebną, myśląc o Jerzym Kukuczce, który tu mieszkał i 
już nie wróci z żadnej wyprawy… 
 W dzień balu dotleniłem się jeszcze na Czantorii Wielkiej 
(995 m n.p.m.). W Nowym Roku – 2 stycznia wjechaliśmy 
kolejką na Szyndzielnię i stamtąd przez Trzy Kopce (1080 
m n.p.m.) i Błatnią zeszliśmy do Brennej. Wyprawę za-
kończyliśmy wjazdem na Czantorię i długim spacerem 
wzdłuż granicy przez Tuł (621 m n.p.m.) do Dzięgielowa. 
Stary pensjonat w Czarnem nie znalazł naszego uznania 
ze względu na niski standard. Był jednak świetnym punk-
tem wyjścia dla wycieczek w każdym kierunku. 
Beskidy w całym swym pięknie są niezapomniane. Dziś 
wiele się zmieniło, opisane miejsca i my sami. Mamy 
jednak świadomość, że tego czasu nie zmarnowaliśmy, 
wręcz go oszukaliśmy swoim entuzjazmem, ciekawością 
świata i chęcią przeżycia nowych przygód. Choćby znowu 
w Beskidach…. 

Witold Gawroński 
P.S. W hołdzie tym, którym Beskidy były domem… 

W stronę Bielicznej 
Nad Bieliczną trawa aż do pasa, 
nad Bieliczną Lackowa stoi w chmurach, 
nad Bieliczną rosną lasy pełne malin,  
nad Bieliczną płacze dobry Bóg. 

 
A w Bielicznej śpi cerkiew ukryta 
w kępie drzew niby w zielonym kożuchu,  
wewnątrz krzyczą brzydkie napisy na ścianach,  
poprzez sufit nieba sięga wzrok. 

 
Tuż przy drodze czerwona poziomka 
słodko śpi w cieniu, spokojna o życie, 
bo niczyja nie zerwie jej ręka 
- tu w Bielicznej nie mieszka już nikt. 
 

Witold Gawroński 



 

Woliński Park Narodowy 
 

Wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego odbyła 
się na przełomie kwietnia i maja 2002 roku. Pojechało nas 
prawie 50 osób, w większości z Kosówki. 
Pogoda zapowiadała się wspaniale, pełnia rozkwitu wio-
sny, a przesuwające się za oknami autokaru pejzaże 
Wielkopolski i Pomorza zaostrzyły apetyt na długie space-
ry po nowych, nieznanych ścieżkach. 
Cel podróży to Dom Turysty PTTK w Międzyzdrojach, 
gdzie mamy zakwaterowanie na najbliższe siedem dni. 
Standard pokoi raczej skromny, ale wynagradza to wspa-
niałe położenie w centrum Międzyzdrojów, blisko słynne-
go deptaku. Po krótkim odpoczynku odbywamy pierwsze 
spacery. odkrywamy rodzinę dzików goszczących w pasie 
zieleni odgradzającej deptak od plaży. Dziki nie zwracają 
uwagi na grupy gapiów zafascynowanych potomstwem w 
prążki i groźną posturą głowy rodziny. 
Pierwsze dwa dni upływają pod znakiem wycieczek pie-
szych z Lubina do Międzyzdrojów z przejściem wokół 
Jeziora Turkusowego przez Wapnicę, obok pozostałości 
wyrzutni rakiet w Wicku z czasów II wojny światowej oraz 
z Lubina do rezerwatu im. A. Wodziczki przez Karnocice 
do Dargobędzina. 
Oba spacery, liczące po około 9 km, pozwoliły zasmako-
wać uroków Ziemi Wolińskiej z jej lasami, o zróżnicowa-
nym drzewostanie, malowniczymi wydmami i jeziorami. 
Pogoda pogarszała się, wiał zimny wiatr, a na niebie 
pojawiały się groźne chmury. Ubieraliśmy się coraz cie-
plej ( niektórzy musieli na miejscu zakupić polary), ku 
zdziwieniu naszych rozmówców i nadawców SMS-ów z 
Łodzi, gdzie panowała słoneczna i upalna pogoda. 
Na szlaku naszych autokarowych wędrówek był Wolin (w 
dawnych sagach germańskich i skandynawskich – Wine-
ta) – miasteczko liczące obecnie 5 tys. mieszkańców, a w 
X i XI wieku stolica potężnego państwa Wolinian – ongiś 
centrum handlowe i korsarskie, dzisiaj mały port rybacki. 
Z Wolina dotarliśmy do Kamienia Pomorskiego, słynące-
go z katedry gotyckiej i pięknie brzmiących organów. 
W ramach pieszych rekonesansów po Wolińskiej Ziemi 
odbywamy jeszcze wycieczkę zielonym szlakiem wokół 
jezior Warnowo, Czajcze, Żólwino do Kołczewa o długo-
ści około 15 km. 
Kilka wycieczek autokarowych umożliwiło poznanie bar-
dziej odległych zakątków Pomorza Zachodniego. Pierw-
szą z nich odbyliśmy do Świnoujścia, skąd wybraliśmy się 
do latarni morskiej, najwyższej na wybrzeżu Bałtyku, o 
wysokości 68 m, a następnie odbyliśmy przeprawę pro-
mem do zachodniej części miasta, leżącej na wyspie 
Uznam. Zwiedziliśmy starówkę, śliczny i rozległy Park 
Zdrojowy, Muzeum Rybołówstwa Morskiego oraz odbyli-
śmy spacer po nadmorskiej promenadzie. Najdłuższa 
autokarowa wycieczka to przez Dziwnów, Pobierowo, 
Trzęsacz, Rewal, Niechorze, Trzebiatów do Kołobrzegu, 
by odebrać z portu naszych, którzy wybrali się na Born-
holm ( o tym dalej). 

Ruiny kościoła w Trzęsaczu na skarpie, systematycznie 
podmywanej przez morze, nieodparcie przywodzą reflek-
sję o nieuchronności przemijania, rzut oka ze szczytu 
latarni morskiej w Pobierowie pozwolił zobaczyć Bałtyk z 
innej perspektywy, a w Kołobrzegu oswajaliśmy się z 
widokiem na nowo zrekonstruowanej, ale w „zmienionej 
stylistyce” Starówki, jakże innej od znanej nam z przed-
wojennych pocztówek. 
Atrakcją programu wyjazdu była zorganizowana przez 
Romka Zielińskiego eskapada na Bornholm z jednym 
noclegiem na wyspie. Na tę wycieczkę wybrały się 34 
osoby. 
 Podróż na Bornholm odbyła się wodolotem z Kołobrzegu, 
czas podróży to około 2,5 godziny. Dla wielu osób była to 
pierwsza tak daleka podróż wodolotem. Przysporzyła ona 
emocji, gdy na pełnym morzu fale wody nabrały groźnych 
rozmiarów i wodolot musiał się zatrzymać. W porcie Nexo 
umówieni byliśmy z miejscowym przewodnikiem, którym 
okazała się Polka, od pewnego czasu mieszkająca na 
Bornholmie. Wycieczka autokarem wokół wyspy pozwoliła 
nacieszyć się pięknem krajobrazu, urozmaiconym kolo-
rowymi miasteczkami i rozlokowanymi na brzegu portami 
rybackimi, z najstarszym Hasle, który otrzymał prawa 
miejskie w 1400 roku. Jako członkowie Kosówki, uznali-
śmy za punkt honoru postawić stopy na najwyższym 
wzniesieniu wyspy o wysokości 162 m n.p.m. Z innych 
atrakcji były stare kościołki w kształcie rotund, kontrastu-
jące intensywną bielą murów z soczystą zielenią łąk oraz 
zamek Hammershus – warownia panująca w dawnych 
czasach nad całą wyspą i okolicznymi wodami.  
W czasie zwiedzania wyspy wielu z nas dzieliło się z 
przewodniczką spostrzeżeniami, że mimo wysokiej stopy 
życiowej mieszkańców wyspy, nie spotyka się tutaj oka-
załych posiadłości i rezydencji, obecnych coraz liczniej w 
krajobrazie Polski. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że 
wyróżnianie się luksusem na pokaz jest poczytywane za 
objaw złego smaku i źle odbierane przez lokalną społecz-
ność.  
Powrót do Polski, po nocy spędzonej w szkolnym schro-
nisku młodzieżowym odbył się bez przygód.  
Rozsmakowani wojażem na Bornholm odbyliśmy jeszcze 
jedną wycieczkę zagraniczną, tym razem promem ze 
Świnoujścia do Ahlbeck Heringsdorf. Był to wypad na 
kilka godzin do „budzącej się do życia” wczasowej miej-
scowości, stanowiącej wielki plac rekonstrukcji starych, 
przedwojennych pensjonatów. W tej promowej przepra-
wie mieliśmy żywy obraz świata przemytniczego, rozkwi-
tającego na promie w kontaktach polsko-niemieckich. Dla 
wielu mieszkańców Świnoujścia był to w tamtych cza-
sach, a może jest jeszcze, jedyny sposób zarabiania na 
życie. 
Czas wycieczki nieubłaganie dobiegł końca i pełni wrażeń 
z „naładowanymi akumulatorami” do dalszych zmagań z 
szarą codziennością wróciliśmy szczęśliwie do Łodzi. 
 

Witold Opasewicz 
 



 

Ojcowski Park Narodowy i klasztory wokół Krakowa 
 

W długi majowy weekend w 2005 roku odbyła się 
wycieczka, której program znacznie wykraczał poza ramy 
oficjalne. Oprócz Ojcowskiego Parku Narodowego i klasz-
torów : Benedyktynów w Tyńcu, Kamedułów na Biela-
nach, w Łagiewnikach klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia i Ojców Bernardynów w Kalwarii Ze-
brzydowskiej, odwiedziliśmy Jasną Górę, Kraków, Wie-
liczkę, Wadowice, Lanckoronę, a w drodze powrotnej 
zatrzymaliśmy się w Złotym Potoku oraz zwiedziliśmy 
ruiny zamków w Ogrodzieńcu i Olsztynie. 
Na wycieczkę pojechało 48 osób, a opracowaniem i reali-
zacją programu oraz organizacją zajęli się Włodek Rako-
wiecki i Elżbieta Korczak. 
Miejscem naszego zakwaterowania była wieś Łazy, poło-
żona w sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Narodowego. 
Znaczna grupa uczestników zamieszkała w schronisku 
młodzieżowym, pozostali w kwaterach prywatnych. 
Atmosfera schroniska przywołała z pamięci nieco daw-
niejsze czasy naszych turystycznych wędrówek. Mimo 
statecznego wieku, ulegliśmy urokowi schroniska i spanie 
na piętrowych łóżkach w wieloosobowym pokoju oraz 
typowy dla tego miejsca klimat, wzbudziły w nas ogólną 
wesołość i skłonność do żartów i śpiewu. 
Wieczorem przy ognisku, niezastąpiona Krysia Kowalska, 
nasza „etatowa” wokalistko-gitarzystka, dawała koncerty, 
zachęcając wszystkich do udziału w chórach. 
W pomyślnej realizacji wycieczki miała niewątpliwie udział 
wspaniała pogoda. 
Po zwiedzeniu Jaskini Nietoperzowej w Jerzmanowicach, 
wędrując Doliną Prądnika na trasie z Ojcowa do Bramy 
Krakowskiej, a później zwiedzając zamek w Pieskowej 
Skale wraz z okolicami znanymi z Maczugi Herkulesa i 
Skałek Wernyhory, podziwialiśmy pełne wyrazu o tej 
porze piękno trasy poprowadzonej wśród lasów buko-
wych urozmaiconych jaworami, grabami i brzozami. 
W zwiedzaniu Wieliczki wzięła udział większość uczestni-
ków, pozostali mieli propozycję przejścia interesującą 
trasą o długości 8 km, z Łaz – szlakiem zielonym do Doli-
ny Szklarki, następnie czerwonym przez Łysą Skałę, 
Cisówki do Szklar, skąd przez Skałę Brodło do Łaz. 
Trasa urozmaicona ukształtowaniem i poszyciem terenu, 
przy utrzymującej się ładnej pogodzie, sprawiła satysfak-
cję piechurom, podobnie jak tym, co pojechali do Wielicz-
ki, oglądanie w kopalni wnętrz komnat i kaplic wyrzeźbio-
nych z niebywałym artyzmem w ścianach pokładów soli. 
Uczestnictwo w wycieczce do Wieliczki udokumentowane 
zostało pamiątkowym zdjęciem zbiorowym w kaplicy św. 
Kingi. 
Wycieczka do Krakowa rozpoczęła się od zwiedzania 
cmentarza Rakowickiego, założonego w 1803 roku, gdzie 
zatrzymaliśmy się przy grobach rodziców Jana Pawła II, 
Piotra Skrzyneckiego i Władysława Kantora – z charakte-
rystyczną ławeczką z uczniem. Bogaty program dnia nie 
pozwolił na dłuższe kontemplacje nad grobami pochowa-
nych tu wielu sławnych postaci z historii i świata arty-
stycznego Krakowa. 

Kolejnym miejscem odwiedzin był Kopiec  Piłsudskiego, 
dawniej w czasach PRL zaniedbany, obecnie doprowa-
dzony do stanu przedwojennego. 
Zwiedzanie klasztorów nie w pełni się nam powiodło. 
Klasztor Kamedułów na Bielanach był zamknięty dla 
zwiedzających, a opactwo w Tyńcu mogliśmy obejrzeć 
jedynie z zewnątrz, ponieważ trwał tam kapitalny remont. 
Pan przewodnik wzbogacił nasz program o miejsca zwią-
zane z życiem Karola Wojtyły w Krakowie, dzięki temu 
mieliśmy rzadką okazję odwiedzić kamieniołom w Za-
krzówku, gdzie pracował przyszły Papież w czasie hitle-
rowskiej okupacji. Obecnie jest on zalany wodą. 
Pozostałe punkty programu to wejście na Kopiec  Ko-
ściuszki, u stóp którego znajduje się salon figur wosko-
wych postaci związanych z walką o niepodległość Polski 
– w tym Piłsudskiego oraz klasztor Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach, w którym prze-
bywała św. Faustyna. Interesująco prezentuje się archi-
tektura sanktuarium Miłosierdzia Bożego wzniesionego w 
kompleksie klasztoru. 
Kolejna wycieczka autokarowa odbyła się do Lanckorony, 
cichego, malowniczego miasteczka, chętnie odwiedza-
nego przez krakowskich artystów, z których wielu ma tutaj 
swoje pracownie i letniska. Nad Lanckoroną, na lesistym 
wzgórzu, wznoszą się ruiny zamku ufundowanego przez 
Kazimierza Wielkiego w 1336 roku. 
Z Lanckorony trasa prowadziła do Kalwarii Zebrzydow-
skiej. Tutaj poszliśmy słynną drogą krzyżową na Golgotę, 
a następnie zwiedziliśmy pięknie wkomponowany w bes-
kidzki krajobraz barokowy klasztor Benedyktynów. 
Z Kalwarii Zebrzydowskiej do Wadowic to już „jeden 
krok”. Tu zwiedziliśmy kościół parafialny i dom, w którym 
urodził się i mieszkał przyszły Ojciec Święty Jan Paweł II. 
Teraz jest tu muzeum, gdzie mogliśmy obejrzeć przed-
mioty osobistego użytku , między innymi: narty, sprzęt 
turystyczny i wiele innych pamiątek oraz bogatą doku-
mentację ilustrującą jego niezwykły życiorys. 
Ostatnim akcentem wadowickim była konsumpcja kre-
mówek papieskich w jednej z kilku kawiarni rozlokowa-
nych wokół rynku. 
W drodze powrotnej do Łodzi zatrzymaliśmy się na krótko 
w Złotym Potoku, wstępując do pałacu Raczyńskich, 
położonym w obszernym parku ze stawem w środku. 
Pałac jest zaniedbany, wyraźny brak koncepcji na jego 
przyszłe wykorzystanie, źle rokuje o jego dalszych losach.  
Nieopodal usytuowany jest dworek Krasińskich. Ostatnie 
dwa dłuższe postoje poświęcono na zwiedzanie ruin 
zamków w Ogrodzieńcu i w Olsztynie, gdzie słoneczna 
pogoda pozwoliła na wykonanie wielu efektownych zdjęć.  

 
Witold Opasewicz 



 

  
 

Odpoczynek przed ruinami zamku w Ogrodzieńcu. 
Od lewej: T. Arciszewska, B. Stępniarek, W. Opasewcz,  

S. Fijałkowska i K. Opasewicz (3 maja 2005 r.)  
Fot. W. Opasewicz 

 
 

 Ruiny zamku w Olsztynie.  
Od lewej M. Lisowska, E. Hankiewicz, E. Korczak i R. Zieliński  

Fot. E. Hankiewicz 
 

 

Wycieczka do Wrocławia oraz bliższych i dalszych jego okolic 
 

Na pięciodniową wycieczkę wyruszyliśmy 29 kwietnia 
2006 roku w 32 osoby z Kosówki i 10 osób zaprzyjaźnio-
nych. Program wycieczki przygotował i dobrą organizację 
zapewnił Włodek Rakowiecki. 
Do Wrocławia przyjechaliśmy przy deszczowej i wietrznej 
pogodzie, która popsuła nam nastroje w czasie zwiedza-
nia miasta. 
Zaczynamy od Panoramy Racławickiej, która swą siła 
ekspresji, działała na wyobraźnię wszystkich zwiedzają-
cych mimo, że wielu z nas było już tu kilkakrotnie. Przed 
budynkiem Panoramy, spotykamy naszą przewodniczkę i 
idziemy do najstarszej dzielnicy Wrocławia. Zwiedzamy 
Ostrów Tumski z jego wspaniałymi gotyckimi świątyniami 
– katedrą Jana Chrzciciela i kościołem Świętego Krzyża 
oraz odbywamy spacer odrestaurowanymi, pięknymi 
uliczkami i mostami. Odwiedzamy rynek Starego Miasta z 
ratuszem – perłą architektury gotyckiej i renesansowej, po 
sąsiedzku wstępujemy do kościoła św. Elżbiety, który 
słynął ongiś z najwyższej wieży w Polsce (135 m). obec-
nie ma ona wysokość 83 m i jest najwyższa we Wrocła-
wiu. 
Zwiedzanie znacznie skróciliśmy przez nieprzyjazną 
pogodę, oglądając na zakończenie secesyjną zabudowę 
z początku XX wieku oraz wstępując do parku z okazały-
mi platanami. 
Miejscem naszego zakwaterowania w czasie wycieczki 
były Ziębice (choć wszyscy uczestnicy krzyczeli, że chcą 
do Cieplic z racji niskiej temperatury), nieopodal Ząbkowic 
Śląskich. Hotel mieścił się w rynku, w zabytkowej kamie-
nicy XVI wieku z umieszczoną na jego frontonie tablicą 
„Miejski Dwór Opatów Klasztoru Cystersów w Henryko-
wie”. Dzięki serdeczności właścicielki hotelu, czuliśmy się 
tutaj może nie jak opaci, ale jak ważni i mili goście. 
Z Ziębic robimy wypady autokarowe w bliższe i dalsze 
okolice. 
 Zwiedzanie Kłodzka, miasta o bardzo burzliwej historii, z 
dużą liczbą unikalnych zabytków, rozpoczęliśmy od go-
tyckiego mostu nad rzeką Młynarką – skromną repliką 

mostu Karola w Pradze, z którego jak na dłoni widać 
ślady ostatniej, tragicznej powodzi, którą przeżyło Kłodz-
ko w 1997 roku. Woda podniosła się wtedy w rzece do 
poziomu 8 m, zginęło 7 osób. W Kłodzku zwiedzaliśmy 
gotycki kościół N. M. Panny, średniowieczny rynek z 
pięknym ratuszem oraz twierdzę wybudowaną z rozkazu 
Fryderyka II – króla Prus, na ówczesnej granicy między 
Prusami a monarchią Habsburgów. Na trasie wycieczki 
było Bardo Śląskie z ogromnym kościołem, wybudowa-
nym w latach 1686 – 1704, będącym obecnie Bardzkim 
Sanktuarium Maryjnym. Przy kościele ma obecnie siedzi-
bę zakon Redemptorystów. W zabudowaniach klasztor-
nych mieści się Muzeum Sztuki z rzeźbami oraz obrazami 
o tematyce sakralnej z XVII i XVIII wieku, a także szopka 
mechaniczna całoroczna. Większość uczestników wy-
cieczki poszła na drogę różańcową, poprowadzoną na 
zboczu góry, wznoszącej się nad klasztorem. Kolejna 
wycieczka prowadziła do Srebrnej Góry, gdzie znajduje 
się potężna twierdza, podobnie jak w Kłodzku, zbudowa-
na za czasów Fryderyka II. Po obejrzeniu umocnień z 
największym ponoć w Europie Donżonem, udaliśmy się 
do Kamieńca Ząbkowickiego, gdzie góruje nad miastem 
pałac, wybudowany w XIX wieku w stylu mauretańskim z 
inicjatywy księżnej niderlandzkiej Marianny Luisy Orań-
skiej. Pałac przetrwał lata II wojny światowej, lecz kres 
jego świetności minął, gdy wojska radzieckie po wejściu 
do Kamieńca, splądrowały go, spaliły i w większości zbu-
rzyły. Obecny dzierżawca poczynił remonty zaledwie 
fundamentów, ale okazał się mało gościnny i odmówił 
zgody na zwiedzanie odnowionej części. Spotkało nas to 
już drugi raz, bo podczas zlotu na 45-lecie też nie udało 
nam się obejrzeć pałacu.  
Dalszym punktem programu było opactwo Cystersów w 
Henrykowie, pięknie odrestaurowane, słynące ze wspa-
niałych stalli, wykonanych w latach 1702 – 1710 przez 
mistrzów snycerskich sprowadzonych z Norwegii. Mieli-
śmy również okazję zwiedzić pomieszczenia należące do 
klasztoru, gdzie obecnie ma siedzibę Metropolitalne Se-
minarium Duchowne. 



 

Po powrocie do Ziębic wybraliśmy się na spacer do mia-
sta, przechodząc przez rynek koło ratusza wstąpiliśmy do 
kościołów św. Jerzego i św. św. Piotra i Pawła. Oba ko-
ścioły zabytkowe. Pierwszy z nich dwunawowy, gotycki z 
drugiej połowy XIII wieku, natomiast drugi – barokowy z 
XVIII wieku. Miasto okolone było kiedyś murami obron-
nymi, z których pozostały tylko fragmenty z Bramą Pacz-
kowską.  
Kolejny wypad z Ziębic prowadził do Sobótki, leżącej u 
podnóża góry Ślęży. Ślęża jest najwyższą górą położoną 
na północ od pasma Sudetów, o wysokości 718 m n.p.m., 
górującą nad otoczeniem na wysokość około 500m. Z 
przełęczy Tąpadło, szlakiem żółtym, ruszyliśmy na szczyt 
góry. Ślęża ma na zboczach i szczycie wiele miejsc świę-
tych z czasów pogańskich. Na szczycie, oprócz kościółka, 
znajduje się schronisko turystyczne i wieża telewizyjna.  
Droga ze szczytu, czerwonym szlakiem, poprowadziła 
nas do Sobótki. Dalsza trasa zawiodła nas do Świdnicy, 
ongiś stolicy potężnego Księstwa Świdnickiego. Najwięk-
szą atrakcją Świdnicy jest Kościół Pokoju – największy 
drewniany kościół w Europie, wpisany na listę Światowe-
go Dziedzictwa Kultury. Inne miejsca przez nas zwiedza-
ne to: stare miasto z odnowionym rynkiem i ratusz oraz 
katedra św. św. Stanisława i Wacława, z najwyższą wieżą 
w Polsce (103 m). 
W Ziębicach, wieczorem po kolacji, z okazji święta 3 Ma-
ja, odbył się wieczór pieśni patriotycznych i wojskowych, 
którego główną inspiratorką była, jak zwykle na naszych 
klubowych imprezach, Krysia Kowalska.  
W drodze powrotnej do Łodzi, zatrzymaliśmy się w Brze-
gu, gdzie zwiedziliśmy zamek Książąt Śląskich – jeden z 
najpiękniejszych zamków renesansowych w Europie, 
zwany Śląskim Wawelem oraz stare miasto z ratuszem 

zaprojektowanym przez włoskiego architekta Jakuba 
Para. W sali obrad ratusza zachował się oryginalny strop 
modrzewiowy.  
 

 
Krysia Kowalska gra i śpiewa podczas  wieczoru 3-majowego 

Fot. J. Grońska 
 

Po postoju w Brzegu dalsza droga prowadziła przez Na-
mysłów, Kępno i Sieradz. Mimo kapryśnej pogody, która 
pod koniec wycieczki zaczęła się poprawiać, wracaliśmy 
zadowoleni, że udało się zobaczyć wiele interesujących 
miejsc w miłym towarzystwie. 
 

Witold Opasewicz 
 

 

Szlakiem krzyżackich warowni…i nie tylko 
 

Kociewie? Dokąd Włodek chce nas zabrać? Trudno 
było mi się przyznać, że nie potrafiłam określić, jaki rejon 
mojego kraju kraina ta zajmuje.  
Chyba tylko Włodek Rakowiecki, przygotowując wyjazd, 
wiedział dokładnie gdzie, w granicach Ziemi Pomorsko-
Kujawskiej, region ten – wyróżniający się folklorem, zwy-
czajami, ubiorem mieszkających tu ludzi, a przede 
wszystkim architekturą budowli – należy sytuować. Wy-
jazd kosówkowej grupy Włodek ustalił na 30 kwietnia – 6 
maja 2007 roku. 
Wyruszamy w drogę. 
Miasta na szlaku naszej wędrówki, które odwiedzimy: 
Sztum, Dzierzgoń, Starogard Gdański i malowniczo ro-
złożone nad wodami szarej Wisły – Chełmno, Gniew, 
Malbork, Kwidzyn, to jedne z najstarszych pomorskich 
grodów. Zakładane były najczęściej przez Krzyżaków, a 
czasem, istniejące już, niewielkie osady były przez nich 
rozbudowywane w okresie XIII i XIV wieku. 
Miasta otoczone były zwartym pierścieniem murów obron-
nych, z których pozostały do naszych czasów tylko frag-

menty. Do dziś zachowały się w nich krzyżackie zamki, 
świadczące o potędze tych warowni i o ich budowniczych. 
 

 
 

Wejście na zamek w Malborku 
Fot. E. Hankiewicz 

 
Najdłużej zatrzymujemy się na terenie ceglanej warowni 
w Malborku, największej w Europie. Wzniesiono tu w XIV 



 

wieku zamek – olśniewający „pałac” Wielkiego Mistrza 
Krzyżackiego. Zamek ten, klasą architektury dorównuje 
najznamienitszym rezydencjom europejskim. Potężnej 
budowli, lekkości nadają piękne portale, późnogotyckie 
sklepienia, wsparte na granitowych filarach i otaczające 
dziedziniec krużganki. 
Pochylając głowę przed potęgą oglądanego, średnio-
wiecznego zabytku, zatrzymałam w pamięci drobiazgi – 
piękną panoramę grodu, widoczną z okien Zamku Wyso-
kiego, most spinający brzegi rzeki, a w wyobraźni – uro-
kliwe odbicie warowni w wodach Nogatu. 
Ozdobą zwiedzanych przez nas miast są wspaniałe bu-
dowle sakralne. Ich wnętrza zachwycają wczesnogotycki-
mi malowidłami i barokowymi ołtarzami, są najznamie-
nitszymi zabytkami kultury. 
Najpiękniejszą gotycką świątynią, która znalazła się na 
trasie naszej wędrówki po Kociewiu, jest bazylika w Pel-
plinie. Budowana była niemal przez cały XIV wiek, ale 
późnogotyckie sklepienia powstały dopiero w XV i XVI 
wieku. Bazylika sprawia wrażenie budowli potężnej a 
jednocześnie delikatnej, drogocennej, ale bez zbędnego 
przepychu. Przewspaniałe wyposażenie wnętrza, gotyc-
kie stalle, barokowe ołtarze, bogato dekorowane organy, 
oryginalna ambona i sklepienie z zamkniętymi w kase-
tonach malowidłami, które wypatrzyć mogą tylko uzbrojo-
ne w lornetkę oczy, zarejestrowałam na zawsze w ka-
drach kamery. 
Nie mogę pominąć, odwiedzonego przez nas, Muzeum 
Diecezjalnego w Pelplinie. To w nim zobaczyliśmy galerię 
rzeźby z jej najcenniejszym eksponatem –,  XV-wieczną 
madonną szafkową, skarby złotnictwa z przecudnymi 
monstrancjami i coś jedynego – jedyny w Polsce egzem-
plarz Biblii wydrukowanej przez Gutenberga (jeden z 47 
egzemplarzy tego wydania Biblii, które zachowały się na 
całym świecie).  
Wspomnieć jeszcze muszę o odwiedzeniu przez nas 
miast, niegdyś bardzo ważnych z uwagi na swe położe-
nie, o których historia nieco zapomniała; to Tczew, Elbląg 
i Frombork. Frombork wspominam wyjątkowo ciepło; we 
fromborskiej katedrze, w muzeum, „spotkaliśmy” się z 
Mikołajem Kopernikiem. Tutaj trudził się ogromnie, aby 
wstrzymać Słońce i ruszyć Ziemię. Mocarz był z niego 
wielkiej miary. 
Miejscem naszego nocnego wypoczynku, z którego robili-
śmy dzienne „wypady” na Kociewie, był Gniew – przeuro-

cze miasto na wysokim brzegu Wisły, do dziś zachowało 
atmosferę średniowiecza.  
Na zamku, który był krzyżacką warownią, mocno znisz-
czonym, ale odbudowywanym i dziś wykorzystywanym 
przez Gniewian na różne „zabawowe” uroczystości, mieli-
śmy okazję usłyszeć pieśni w gwarze kaszubskiej, szczęk 
mieczy w czasie turniejowych potyczek rycerzy pieszych i 
konnych, szum skrzydeł husarii. 
Nie lada przeżyciem było nocne zwiedzanie zamku, na 
które zabrał nas komtur w białym płaszczu z czarnym 
krzyżem. Prowadził nas wąskimi korytarzami przez naj-
różniejsze sale, które niegdyś były miejscem obrad, bie-
siad, celami dla niepokornych. Ciemności rozświetlały 
niesione przez nas płonące pochodnie. Szukałam wszę-
dzie Białej Damy i znalazłam…. wędrowała razem z nami 
poprzez znane sobie zakamarki cichutko, przysłuchując 
się, co o niej i jej rezydencji opowiada Krzyżak.  
Mieliśmy wszyscy wielką ochotę na przeprawę promem w 
Gniewie przez Wisłę. Po dotarciu na brzeg zobaczyliśmy 
odpływający prom – ostatnią tego dnia przeprawę przez 
rzekę – i kilkoro naszych „biegusów”, machających z pro-
mu. Wiem, że do tych „biegusów” należał również Włodek 
Rakowiecki, ale on zrezygnował z przeprawy i poczekał 
na pozostałych, „wolniej chodzących”. Moje rozczarowa-
nie tym, że na przeprawę nie zdążyliśmy, minęło błys-
kawicznie, bo wody Wisły płynęły urokliwie sennie do 
Bałtyku, zabierając zachodzące słońce, nadbrzeżne trawy 
tańczyły pięknie w rytm śpiewającego wiatru, a nadcho-
dzący zmrok rzucał tajemnicze cienie na położony nad 
rzeką stary gród – nic innego nie miało znaczenia. 
Wspominam różne krainy świata, które zobaczyłam, za-
chwycając się ich zabytkami, górami, przyrodą, ale miej-
sca najbliższe sercu, ojczyznę Kraka i Wandy, Piasta i 
Jagiellonów, Kopernika i Jana Pawła II i moją trochę 
zostawiałam „na później”. Teraz oglądam je powtórnie i 
inaczej, dzięki Włodkowi Rakowieckiemu.  
Organizując wycieczki po Polsce, Włodek przypomniał 
nam uroki jej różnych zakątków, Ojcowskiego Parku Na-
rodowego i ziemi krakowskiej, wrocławskiej,  kłodzkiej i 
szczecińskiej, wspaniały Biebrzański Park i Kociewie i 
ziemię łódzką, na zwiedzanie której zawsze zaprasza i 
piękną naszą Polskę całą – za to najpiękniej dziękuję. 

 
Wiesława Ornaf 

 

 

Poznajemy okolice Łodzi na spacerach niedzielnych 
 

Od 25 lat spotykamy się na niedzielnych spacerach w 
okolicach Łodzi. 
Na spacery te chodzą zwykle te same osoby, 5 do 20. 
Najczęściej wędrowaliśmy po Lesie Łagiewnickim (naj-
większym kompleksie leśnym w granicach miasta). I jego 
otulinie. Można wędrować dziesiątki razy, nie powtarzając 
trasy. Są tutaj poprowadzone 4 szlaki turystyczne oraz 9 
szlaków wyznaczonych przez Leśnictwo Miejskie Łódź. 
Istnieje również duża ilość ścieżek i duktów leśnych. 

W Łagiewnikach można zwiedzić stare drewniane ka-
pliczki, św. Antoniego i św. Rocha, ślady dawnego cmen-
tarza, najstarszy w Łodzi barokowy kościół (1702-1723) i 
klasztor Franciszkanów, pałacyk i dworek myśliwski fa-
brykanta Juliusza Heinzla oraz wiele innych ciekawych 
miejsc.  
W lesie łagiewnickim spotkamy się z nazwami kojarzący-
mi się z czasami Napoleona, ze śladami walk z okresu I 
wojny światowej, z miejscami upamiętniającymi hitlerow-
skie zbrodnie na ludności polskiej w latach II wojny świa-
towej 



 

 
Zakończenie zimowego spaceru w Justynowie 2004 rok 

Fot. R. Zieliński 
 

 

 
Ginące polskie chaty. 

Niedzielny spacer po Ziemi Łódzkiej. Od lewej J. Sowała,  
I. Hoeflich, H. Maciejewska i R. Zieliński – 1999 rok 

Fot. R. Zieliński 
 
 Wędrując przez wiele lat zwiedziliśmy najpiękniejsze lasy 
i miejscowości w granicach około 60 km wokół Łodzi. 
Zwiedziliśmy Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, 
rozciągający się między Łodzią, Strykowem i Brzezinami. 
Powstał on w 1996 r. na obszarze 138 km2. Przez teren 
parku wytyczono szlak zielony o długości 55 km. 
Wycieczki nasze odbywały się w różnych częściach Par-
ku. Między innymi w Parowach Janinowskich, okolicach 
Tadzina, Grzmiącej, Niesułkowa, i Woli Cyrusowej, Sta-
rych Skoszew, Bogini, Byszew i Plichtowa. Oglądaliśmy 
pozostałości po dawnych grodziskach z VI wieku, stare 
cmentarze parafialne i wojskowe, ewangelickie i ży-
dowskie. Odwiedziliśmy Sanktuarium Maryjne w Starych 
Skoszewach. W Byszewach obejrzeliśmy dwór zbudo-
wany przez Teodora Plichtę, w którym wielokrotnie prze-
bywał Jarosław Iwaszkiewicz.  
Wędrówki nasze związane były z możliwością dojazdu 
samochodami prywatnymi lub środkami komunikacji 
tramwajowej i autobusowej. Korzystając z komunikacji 
miejskiej, dojeżdżaliśmy do Imielnika, Kalonki, Nowo-

solnej, Wiączynia, Dobrej, Rosanowa, Grotnik, Aleksan-
drowa, Tuszyna i dziesiątek innych miejscowości. 
Wędrowaliśmy wzdłuż rzek: Dobrzynki, Neru, Mrożycy, 
Mrogi, Moszczenicy, Wolbórki, Grabi i innych mniejszych. 
Zwiedzaliśmy zimą rezerwat „Torfowisko Rąbień”. Lasy i 
stawy w okolicach Chechła i Dobronia, Bełdowa i Zgni-
łego Błota. Można by wymieniać jeszcze dziesiątki uro-
czych miejsc, w których byliśmy. Kto nie wędrował tak jak 
my wokół Łodzi może nie zdawać sobie sprawy jak pięk-
ne lasy i ciekawe miejscowości mamy w pobliżu naszego 
zamieszkania. Zachęcamy do dalszych wędrówek człon-
ków naszego Klubu. Naprawdę warto. 
A oto kilka rad: 

1. przynajmniej raz w roku pojedź tam, gdzie jesz-
cze nie byłeś i zobacz to, czego jeszcze nie wi-
działeś, 

2. podziel się swoją wiedzą z innymi, korzystaj z 
wiedzy innych, 

3. żyj tak, żeby nie szkodzić Ziemi. 
 

Włodzimierz Rakowiecki i Romuald Zieliński 
 

 
 

Grupa kosówkowa na „Rajdzie Mikołajkowym”  
w lesie Łagiewnickim (2006 r.) 

Fot. K. Groński 
 

 

 
Obsługa rajdu „Powitanie Wiosny” w Tuszyn lesie (2005 r.) 

Fot. L. Ornaf 
 



 

 

 

 


