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SZEŚĆDZIESIĄT  LAT  KTG   „KOSÓWKA” 

 

Klub Turystów Górskich „Kosówka” powstał z inicja-

tywy działaczy Komisji Turystyki Górskiej Łódzkiego Od-
działu PTTK 12 kwietnia 1958 r. Prezesem został Alek-
sander Siemiradzki – faktyczny inicjator założenia Klubu 
– członek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Klub 
powstał jako pierwsza tego typu jednostka organizacyjna 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego  
w Polsce. Nazwę „Kosówka” dodano do KTG w 1976 r. 
celem odróżnienia skrótu KTG tj. Klub Turystów Górskich 
od Komisja Turystyki Górskiej. Do dnia dzisiejszego dzia-
łają w Klubie i szerzej w turystyce członkowie założyciele 
Klubu: Eleonora i Stanisław Nowiccy. Klub za swoją 
działalność odznaczony został Złotą Honorową Odznaką 
PTTK, Odznaką Za Zasługi dla Łódzkiego Oddziału 
PTTK oraz Złotą Honorową Odznaką Łódzkiego Oddziału 
PTTK im. J. Czeraszkiewicza.  
Bogatą historię Klubu zawarto w biuletynach okolicz-
nościowych na 40-lecie i 50-lecie Klubu (red. Jola Groń-
ska) i monografii na 50-lecie (red. Staszek Nowicki). Ma-
teriały te zostały wydrukowane i są dostępne na naszej 
stronie internetowej (założonej i prowadzonej przez 
Zbyszka Besteckiego), oraz w grubych tomach naszych 
kronik (prowadzi obecnie Krysia Wesołowska) uzupeł-
niających się wzajemnie z aktualnościami na stronie in-
ternetowej (od 2009 r.). Biuletyn niniejszy uzupełnia w/w  
materiały i poświęcony jest ludziom i wydarzeniom ostat-
niej dekady (2008-2018). Nie sposób jednak, choć  
w skrócie, odwołać się do wspomnień pierwszych wspól-
nych klubowych, a potem ogólnodostępnych rajdów ta-
kich jak „Łysogóry-Jesień”, kiedy to, mimo bardzo prymi-
tywnych warunków (spało się na słomie w stodole), w 40. 
rajdach na 40-lecie zanotowano udział prawie 34 tys. 
uczestników, zaś członek założyciel Klubu, Staszek 
Nowicki poprowadził aż 14 z tych rajdów. Inicjatorem tych 
imprez oraz odbudowy zniszczonej Kapliczki na Bukowej 
Górze był Lechosław Fularski, Członek Honorowy PTTK. 
Następnie Klub organizował Rajdy „Wujcia” w Beskidzie 
Sądeckim, poświęcone naszemu założycielowi, Aleksan-
drowi Siemiradzkiemu, zwanemu „Wujciem”, pochodzą-
cemu z Sądecczyzny. Rajdy te rozszerzono dalej na inne 
pasma polskich gór, zapraszając do współuczestnictwa 
Czechów z Czeskich Kwadrantów (grupę prowadzili: 
Andrzej Lesiński i Przemek Wojciechowski) i Niemców  
z Klubu „Fontane 91” (tu prowadzącymi były: Elżbieta 
Korczak i zmiennie: Ewa Hawlicka, Marysia Brojer i Ewa 
Hankiewicz). A my w ramach wymiany poznaliśmy trasy 
turystyczne Czech i Niemiec (NRD). Angażując młodzież 
i dzieci uruchomiono rajdy po Ziemi Łódzkiej: „Powitanie 
Wiosny”, oraz „Mikołajkowe”, które kontynuowane są do 
dziś. Ale wróćmy wspomnieniami do gór, jesteśmy 
przecież klubem górskim. Pierwsze i ponad wszystko 
były Tatry. Po górach polskich, czeskich i słowackich 
nadszedł czas na wyprawy w góry dalsze i wyższe: 
Karpaty Rumuńskie i Wschodnie, góry Bułgarii (Piryn, 

Riła, Rodopy), Alpy – wszystkie dostępne rejony, Do-
lomity, aż wreszcie Himalaje i Andy – w te ostatnie grupy 
poprowadził Zbyszek Ścibiorek. Uczestnicom wypraw, 
zwłaszcza tej ostatniej – andyjskiej - najdalszej  
i najdłuższej, pozostawiły tyle emocji i przeżyć, że 
wspomninają ją przy każdej okazji. Pisemne relacje z niej 
kontynuuje w naszych biuletynach Krzyś Groński. 
Wszystkie działania Klubu podsumowywane były co 5 lat 
na kolejnych Zlotach Jubileuszowych; ten jest już 
dwunasty. Kontynuacja działań naszych poprzedników, 
często charyzmatycznych liderów, jak Lechosław Fularski 
czy Adam Chyżewski, przyświeca również obecnej de-
kadzie. Z upływem lat i naturalną zmianą czasów mogły 
zmienić się formy działania, ale nie treść, którą wciąż 
pozostanie umiłowanie gór i szeroko pojętej turystyki 
krajoznawczej. Wiążąc tę nić dawnych wspomnień  
z obecną dekadą trzeba przyznać, że upłynęła ona przy 
dużym wysiłku organizacyjnym „starej ale niełamliwej” 
kosówki/”Kosówki”. Każdy rok zostawił słoje na jej rosną-
cym przekroju. Rok 2008 to organizacja szeroko zakro-
jonej imprezy 50-lecia naszego Klubu pod przewod-
nictwem ówczesnego Prezesa Adama Chyżewskiego. 
Już w następnym roku, w maju, byliśmy gospodarzem 
Ogólnopolskiego Zlotu Klubów Górskich, oczywiście  
w Górach Świętokrzyskich, z Komandorem Zbyszkiem 
Besteckim. W tym samym roku 2009, we wrześniu, 
braliśmy czynny udział w uroczystości umieszczenia 
tablicy upamiętniającej Lechosława Fularskiego, która 
odbyła się w Warszawie, na Chomiczówce, w kaplicy 
kościoła p.w. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, 
zwanej Panteonem PTTK. I wprawdzie powiada się, że 
Klub nasz miał szczęście do ludzi, to jednak zaczęli oni 
niestety odchodzić. W 2010 r. odszedł tak charaktery-
styczny dla naszego Klubu Romek Zieliński, a ówczesny 
Prezes Klubu, Witek Opasewicz, zorganizował Mu piękną 
wspomnieniową wieczornicę, podczas której spadła nie-
jedna łezka. Rok 2011 przyniósł jeszcze większą traumę. 
Odszedł nagle, w zaskakujących okolicznościach, Adam 
Chyżewski. Jako Członkowi Honorowemu PTTK o og-
romnych zasługach dla tej organizacji, przysługiwała Mu 
tablica na Panteonie w Warszawie i taka uroczystość, 
przy współorganizacji i obecności naszego Klubu odbyła 
się 3 października 2012 r. Ale o tablicę w pałacyku PTTK 
w Łodzi, który Adam swoim zaangażowaniem i pracą 
podniósł z ruin, prawdziwą batalię stoczyli Basia i Janusz 
Żurkowscy wspierani przez Prezes Ewę Hankiewicz. 
Ostatecznie piękną salę w tym pałacyku nazwano im. dr 
inż. Adama Chyżewskiego, a uroczystość umieszczenia 
w nim tablicy upamiętniającej odbyła się 25 października 
2012 r. Już w kolejnym 2013 roku przygotowywaliśmy  
55. Jubileusz Klubu - część oficjalną zorganizowała wraz 
z Zarządem Prezes Ewa Hankiewicz, a część artystyczną 
pięknie poprowadził Witek Opasewicz, przy wsparciu 
naszego kabareciku  „Kosóweczka”. Na początku 2014 r., 
podczas cyklicznej imprezy klubowej „Sylwester w Gó-
rach”, kierujący nią Basia i Janusz Żurkowscy, 
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stwierdziwszy iż kapliczka na Bukowej Górze wymaga 
naprawy, rozpoczęli starania i doprowadzili do sfinalizo-
wania remontu, którego zakończenie obchodzono na wy-
cieczce na Bukową Górę w kwietniu 2015 r. i podczas 
spotkania na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowe-
go przy udziale przedstawicieli ŚPN i władz gminy.  
W poprzednim 50-leciu zwiedziliśmy Europę od Sycylii po 
Nordkapp i od Krymu po Anglię (Irlandię), zawsze kam-
pingowo i przeważnie pod kierownictwem Adama  
Chyżewskiego, Staszka Nowickiego, Staszka Filarskiego, 
Romka Zielińskiego lub Zbyszka Ścibiorka. Wymazywa-
niem białych plam na mapie Europy zajęła się teraz  
z pasją Małgosia Wyszogrodzka. W XXI wieku korzysta-
liśmy z pomocy zaprzyjaźnionego biura podróży, ale  
wg własnego planu i tylko dla naszej zgranej grupy 
„kosówkowej”. A wycieczki z cyklu „Poznaj Polskę” konty-
nuuje od lat Włodek Rakowiecki. Wycieczki te uzupełnia-
my krótszymi, jedno- , dwudniowymi wypadami organizo-
wanymi przez członków kolejnych Zarządów. Kontynuo-
wane są rajdy „Powitanie Wiosny” z Januszem 
Żurkowskim oraz „Mikołajkowe” - ostatnio z Henią 
Detyniecką, przy współpracy członków zarządu oraz Eli  
i Andrzeja Wielgopolanów, z zapałem piekących kiełbaski 
na rożnie, czasami nawet dla 300 uczestników. Co roku 
reprezentanci naszego Klubu uczestniczą w maju  
w Ogólnopolskich Zlotach Klubów Turystów Górskich  
w różnych rejonach kraju i w grudniu na Sympozjach 
organizowanych przez Komisję Turystyki Górskiej w Kra-
kowie (Andrzej Lesiński). Ale wróćmy znów do gór. Z naj-
wyższych Andów pozostała moc wspomnień, do których 
wciąż wracamy z artykułami Krzysia Grońskiego. W uko-
chane Tatry Adam zdążył zrobić w tej dekadzie tylko 
cztery wycieczki (2008-2011). Ale stale tam wracamy, 
zwłaszcza pasjonaci, tacy jak Witek Gawroński czy Adaś 
Sulikowski, potrafiący wspaniale łączyć pasję gór i krajo-
znawstwa, co znakomicie zilustrował Witek w swoim arty-
kule. Pasjonaci filmu i fotografii: Wiesia i Leszek Ornafo-
wie, dokonują wyczynów z narażeniem zdrowia, by 
uwiecznić Orlą wciąż na nowo i podzielić się jej pięknem 
z nami w swoich wspaniałych prelekcjach. O Matterhor-
nie wspaniale opowiedziała  w prelekcji Marylka Beśka. 
W Bieszczady i stale inne rejony polskich gór prowadzi 
nas ostatnio, w czerwcu i we wrześniu, Janusz Żurkow-
ski, który ponadto organizuje „Wycieczki po Zlocie” w ma-
ju i „Sylwestry w górach”. Nadzwyczajne to osiągnięcie 
organizacyjne, wyróżniane co roku na Walnych Zebra-

niach Klubu. Wycieczki dalsze przeplatają się terminami 
z wydarzeniami tu na miejscu, w Łodzi. Przede wszyst-
kim pamiętamy o naszych zasłużonych i tych co działają  
i tych co odeszli, jak np. wspomniana już Wieczornica dla 
Romka czy Adama. Zacny 80. Jubileusz obchodzili też: 
Andrzej Zimowski: literat, reżyser i autor kabareciku „Ko-
sóweczka” oraz 90. Jubileusz - nasza wspaniała Baśka 
Stolarczyk, zwana „góralką”, która błyszczy na naszym 
firmamencie, a jej pamięci do gadek góralskich- to tylko 
pozazdrościć. 
Wszystkie te wydarzenia inicjowali i finalizowali ludzie.  
Na Panteon PTTK trafili Lechosław Fularski i Adam Chy-
żewski, w Wikipedii znalazło się 12 osób. A na płycie CD 
– wydanej przez M. Wojalskiego, w informacjach o na-
szym Klubie, znalazły się w pierwszej grupie 13, a w dru-
giej - 22 nazwiska, zaś w Addendum jeszcze 16. W Za-
rządzie Oddziału Łódzkiego czynni są: Adam Arndt i Elż-
bieta Korczak, Teresa Arciszewska i Wojtek Detyniecki to 
członkowie Sądu Koleżeńskiego, a Eleonora Nowicka  
i Zbyszek Bestecki pracują w Komisji Rewizyjnej. Obok 
dotychczas wymienionych czynne są bardzo także dwie 
Krysie: Kowalska i Wesołowska, solistki śpiewu i gitary 
oraz Ania i Olek Zajdlerowie wspierający wszystkie rajdy  
i imprezy. Klub liczy obecnie 84 osoby. W ostatnim dzie-
sięcioleciu przyjęliśmy 18 nowych członków. 
I wreszcie, obecny Zarząd: bez wiceprezes Basi i wspie-
rającego ją męża Janusza trudno wyobrazić sobie tak 
wielostronną i aktywną działalność Klubu, Marylka Beśka, 
choć „z drugiego siedzenia” perfekcyjnie prowadzi 
komputerowy sekretariat i archiwa, Teresa Łapińska 
pracująca jeszcze zawodowo dzielnie zajmuje się 
sprawami finansowymi, Regina Niczypor-Przygocka 
organizuje krótsze wycieczki i spotkania w muzeum lub  
w plenerze, a na każdym zebraniu informuje i zachęca do 
udziału w imprezach kulturalnych, Małgosia Błaszczyk to 
świeżo odkryty talent organizacyjny wszystkich imprez  
i Walnych Zebrań, Boguś Grzywiński prowadzi już 
wszystko, od spraw technicznych i komputerowych 
począwszy na prelekcjach, trasach rajdowych i wyciecz-
kach kończąc. A Zosi Zielińskiej życzę zdrowia, tak jak  
i całej, wspaniałej społeczności „Kosówki” z okazji 
naszego wspólnego WIELKIEGO JUBILEUSZU SZEŚĆ-
DZIESIĘCIOLECIA 

 

Ewa Hankiewicz 
Prezes Klubu 

MOJE  60-LECIE 
 „Całe nasze życie to działanie i pasja. Unikając zaangażowania w działania i pasje naszych czasów, ryzykujemy, że 
w ogóle nie zaznamy życia”                                                   (Herodot z Halikarnasu – 5 w. p.Ch. grecki filozof i podróżnik) 

 

Moje pierwsze działania to ukończenie studiów (luty 

1958 r. egzamin magisterski), rozpoczęcie pracy 
zawodowej i …. co dalej? 
W kwietniu 1958 r. przeczytałam ogłoszenie w prasie, że 
przy Łódzkim Oddziale PTTK w Łodzi powstaje Klub 
Turystów Górskich. 12 kwietnia przyszłam na pierwsze 

zebranie organizacyjne i …. już zostałam – tak zaczęło 
się realizowanie pasji. 
Pierwsza klubowa wycieczka to Beskid Śląski – w czerw-
cu. Na tej wycieczce było kilkanaście osób, wśród nich 
Stanisław Nowicki – nieco starszy ode mnie i poważny 
pan, który mnie onieśmielał. W schronisku na Stożku 
(podczas śniadania) zrobił mi zdjęcie, a później zaprosił 



8 

na wieczorny spacer na szczyt Stożka, i od tej pory spa-
cerujemy  razem po górach i przez życie.  

  
 

Eleonora Przybylska w schronisku na Stożku 1958r. 
Fot. St.Nowicki 

Kolejne wycieczki w tym samym roku to wypad nad 
Wartę, zlot namiotowy w Mladej Horze (Beskid Żywiecki) 
– w lipcu, a we wrześniu – Tatry Słowackie. Zdobyliśmy 
wtedy we dwójkę Lodowy Szczyt.  
Początki Klubu i następne lata były bardzo pracowite, 
obfitowały zarówno w wyjazdy, jak i zajęcia w Łodzi. 
Regulamin Klubu był dość rygorystyczny – członkiem 
zwyczajnym Klubu mogła zostać osoba, która zdobyła 
odpowiednie odznaki GOT. Aby zdobyć wszystkie stop-
nie GOT trzeba było przejść wszystkie szlaki górskie od 
Bieszczad po krańce Sudetów no i … Tatry. Obowiązko-
wy był też czynny udział w życiu Klubu. Wyjeżdżaliśmy 
każdego roku (przynajmniej kilka razy) w góry, począw-
szy od Gór Świętokrzyskich wiosną, poprzez Beskidy, we 
wrześniu w Tatry, a kończyliśmy w październiku na Raj-
dzie Świętokrzyskim, a jeszcze później w Beskidzie Są-
deckim (Rajdy Wujcia). Były też wyjazdy noworoczne, 
które w późniejszym okresie odbywały się co roku. 
Braliśmy udział w szkoleniu organizowanym przez Klub 
Wysokogórski (do naszego Klubu dołączyło kilku człon-
ków tej organizacji). Teoretyczny kurs wspinaczkowy pro-
wadził Henryk Nadziakiewicz – w Łodzi, a praktyczny –  
w Skałkach Kroczyckich – Eli Hornowski. Moim partne-
rem od liny był Romek Zieliński. Pamiętam jak Marek 
Trombski (również taternik) prawie zmusił mnie do zjazdu 
na linie z Wielbłąda (zwyczajnie się bałam).Jesienią był 
kurs w Tatrach Wysokich. Chodziliśmy czwórkami, moim 
partnerem był Adam Chyżewski – doświadczony taternik, 
a Staszka – Marek Pawlak. Zdobyliśmy wtedy m.in. Cub-
rynę, Niżne Rysy, Żabi Wyżni. W Tatry wyjeżdżaliśmy 
przynajmniej raz w roku, przeważnie z Chyżewskimi, 
Trombskimi i innymi klubowiczami. Przeszliśmy całą grań 
Tatr od Bobrowca po Żabie Szczyty – wiele z nich wielo-
krotnie. Tatry to moje ukochane góry, wracaliśmy do nich 
i wciąż odkrywaliśmy je na nowo, ale liczył się nie tylko 
wyczyn, bo w sercu pozostają i inne towarzyszące nam 
uczucia, np. cudowne doznania, gdy wejdzie się na 
szczyt i widok wraz z poczuciem wolności, nie mówiąc  
o wyjściu ponad chmury (jak na Lodowym), czy ukazują-
ce się z zaskoczenia widmo Brokena (na Świstowym  

w Słowackich Tatrach), ale też spotykane po drodze sta-
da kozic (i zawody młodych koźląt w zjeżdżaniu na pu-
pach z góry w Źlebie Marchwiczne),  świstaków, jak też 
cudowne dekoracje lodowe na szczytach Tatr Zachod-
nich, gdy zbierały się trawach krople rosy i zamarzały, 
tworząc w porannym słońcu bajkowe widoki (podziwia-
łyśmy to kilkakrotnie z Izą Chyżewską), łany goryczek  
w drodze na Kominiarski Wierch, czy też rudy dywan ry-
dzów w Dolinie Chochołowskiej. Były też bardzo roman-
tyczne wieczorne ogniska, które towarzyszyły nam na 
zlotach i kolejnych wyjazdach. Co może być piękniej-
szego niż siedzenie przy ognisku w letni wieczór w gronie 
przyjaciół i … śpiewanie… śpiewanie? To są pasje moich 
czasów, a wspomnienia pozostają na zawsze. Z czasem 
zaczęliśmy też organizować dalsze wyjazdy – w Karpaty 
Rumuńskie, Słowacki i Czeski Raj, Riłę i Piryn w Bułgarii, 
Alpy Austriackie, Sierra Newada w Hiszpanii, Parnas, 
niektórzy Olimp w Grecji, Górę Mojżesza na Synaju no  
i … Himalaje i Andy. Himalaje i Andy mnie i Staszka omi-
nęły, ale w Himalajach zastąpiła nas nasza córka –  
w grupie i pod opieką Adama Chyżewskiego. Organizo-
waliśmy też wycieczki krajoznawcze po Polsce i innych 
krajach Europy. Zwiedziliśmy kawałek Francji, Hiszpanię, 
Włochy, w tym (na oddzielnym wyjeździe) Sycylię, Grec-
ję, nie mówiąc o Węgrzech, Bułgarii, Austrii. Litwie, Ukrai-
nie, Skandynawii, Beneluksie czy Anglii z Irlandią. 
Wszystkie te wycieczki organizowane były przez człon-
ków Klubu, a przygotowywali je i prowadzili Adam  
Chyżewski, Staszek Nowicki, Zbyszek Ścibiorek, Romek 
Zieliński, Stasio Filarski i inni. 
Gdybym nie była w Klubie na pewno ominęłyby mnie te 
bezcenne wyjazdy (wynajętym autokarem, często z włas-
nym namiotem, butlą gazową i jedzeniem) we wspania-
łym towarzystwie żądnym przygód i poznania innych kra-
jów, ich zabytków i kultury. 
Klub, to także ludzie i to nieoceniony atut. W działalności 
Klubu (i to już w pierwszych latach jego istnienia) uczest-
niczyło wielu wspaniałych ludzi, którzy byli znakomitymi 
inżynierami, lekarzami, ekonomistami i o innych zawo-
dach, często o zacięciu artystycznym (poeci, plastycy, 
śpiewacy). Część z nich doszła do wysokich stanowisk  
i osiągnęła wysoki pułap w swojej dziedzinie. (O ludziach 
– do 50-lecia Klubu – więcej w Monografii Klubu opraco-
wanej na 50-lecie Klubu przez Stanisława Nowickiego) 
Dziś – z dawnych lat – pozostało nas już niewielu. Choć 
trudno się z tym pogodzić, w każdym roku żegnamy blis-
kie osoby. Odeszła Tatiana (organizator kultury i główny 
reżyser imprez), a w ostatnim dziesięcioleciu Wanda  
Fularska i Iwona Hoeflich (członkowie założyciele i człon-
kowie Zarządu Klubu), Romek Zieliński – uzdolniony 
aktor komediowy (amator), który poza organizowaniem 
wycieczek do Czech i Karyntii wnosił dużo radości i hu-
moru, Kamila Suwalska – osoba ekspresyjna i pełna 
wigoru, który nam przekazywała, Janeczka Zimowska, 
która była uosobieniem spokoju i dobroci, Adam 
Chyżewski – jeden z wybitniejszych członków Klubu 
(będący prawie od pierwszych dni w Klubie), Członek 
Honorowy PTTK, Prezes Zarządu Głównego PTTK,  
a przede wszystkim nasz niezawodny przyjaciel (był 
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również przyjacielem i towarzyszem wypraw naszej córki 
– a raczej ona była jego podopieczną), zawsze chętny do 
pomocy, czy to w Klubie, czy też prywatnie i zaintereso-
wany wszystkim i wszystkimi. Ostatnio odeszła Iza (żona 
Adama), człowiek ciepły i o dużej wrażliwości, Stasio 
Filarski – organizator wypraw na Ukrainę, Jurek Graczyk 
– znakomity lekarz (pełniący z powodzeniem opiekę me-
dyczną na wyprawach), Jurek Chojnacki i Marek Pawlak 
– ortopeda – członek i opiekun medyczny na dalekich 
wyprawach (Himalaje, Andy). 
Klub bardzo zubożał po odejściu tych naszych przyjaciół,  
a nam ich bardzo brakuje. Ale, jak mawiał Romek „to se 
ne wrati”. Pozostały tylko wspomnienia, zdjęcia oraz Mo-
nografia i Kronika Klubowa, czy artykuły w Biuletynach, 

opracowywanych przez członków Klubu i redagowanych 
cyklicznie przez Jolę Grońską i Elżbietę Korczak. 
Dla mnie (i mojego męża) Klub, mimo że się zmienił, to 
jest jeszcze miejscem spotkań z pozostałymi przyjaciół-
mi. Uczestniczymy w obchodach kolejnych jubileuszy,  
a czasem wycieczkach krajowych, które niezmiennie or-
ganizuje Włodek Rakowiecki. Jestem szczęśliwa, że uda-
ło mi się wytrwać w Klubie 60 lat, bo poza rodziną (której  
trwanie ma związek z Klubem) i pracą zawodową (którą 
już dość dawno zakończyłam) – to całe moje życie, za 
które jestem wdzięczna Bogu i losowi. To moja spełniona 
pasja. 

Eleonora Nowicka 
Członek założyciel  

WŁADZE  KLUBU 

 
 

Zarząd 

Prezes  - Ewa Hankiewicz 

Wiceprezes - Barbara Żurkowska 

Sekretarz - Maria Beśka 

Skarbnik - Teresa Łapińska 

 - Małgorzata Błaszczyk 

Członkowie: - Bogusław Grzywiński 

 - Regina Niczypor-Przygocka 

 - Zofia Zielińska 

Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący - Włodzimierz Rakowiecki 

Członkowie - Przemysław Kowalski 

 - Bożena Stępniarek (od 2016) 

  

W jubileuszowym 2018 roku – w sześćdziesięciole-

cie powstania i działalności Klubu Turystów Górskich 
„Kosówka” przypada 29. kadencja władz Klubu, 
wybranych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 listopa-
da 2015 roku w składzie jak obok. 
 

Członkowie  Honorowi  KTG Kosówka 

1 - Andrzej Łączyński 

2. - Marek Trombski 

3 - Eleonora Nowicka 

4. - Stanisław Nowicki 

5 - Barbara Stolarczyk 

6 - Jolanta Grońska 

7 - Zbigniew Ścibiorek 

8 -.Witold Opasewicz 

9 - Włodzimierz Rakowiecki 

 

SKŁADY  OSOBOWE  WŁADZ  KLUBU  WG  KADENCJI  OD  2008  R. 
 

Funkcja 23 X 2008 – 02 XII 2010 02 XII 2010 – 14 XI 2013 14 XI 2013 – 12 XI 2015 
12 XI 2015 – do chwili 
obecnej 

Zarząd 
Prezes  Witold Opasewicz Ewa Hankiewicz Ewa Hankiewicz Ewa Hankiewicz 

Wiceprezes 
Krystyna Reutt-Kowalska 
Anna Zajdler 

Barbara Żurkowska Barbara Żurkowska Barbara Żurkowska 

Sekretarz Teresa Arciszewska Anna Zajdler Maria Beśka Maria Beśka 

Skarbnik  Telesława Fijałkowska Anna Dziuda Anna Dziuda Teresa Łapińska 
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Członkowie 
Zarządu 

Krystyna Wesołowska 
Barbara Skowron 

Janina Zielińska 

Małgorzata Błaszczyk 
Bogusław Grzywiński 
Regina Przygocka 
Zofia Zielińska 

Małgorzata Błaszczyk 
Bogusław Grzywiński 
Regina Przygocka 
Zofia Zielińska 

Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący Włodzimierz Rakowiecki Włodzimierz Rakowiecki Włodzimierz Rakowiecki 
Włodzimierz 
Rakowiecki 

Członkowie 
Władysław Falkiewicz 
Romuald Zieliński 

Władysław Falkiewicz 
Przemysław Kowalski 

Władysław Falkiewicz 
Przemysław Kowalski 

Władysław Falkiewicz 
/Bożena Stępniarek 
Przemysław Kowalski 

 

DZIAŁALNOŚĆ  CZŁONKÓW  KLUBU  W  ODDZIALE  ŁÓDZKIM  PTTK   
 

Udział członków KTG „Kosówka” we władzach Oddziału 

Łódzkiego PTTK im. Jana Czeraszkiewicza w ostatnim 
dziesięcioleciu podano poniżej. 
 

Zarząd Oddziału: 
Adam Arndt - 2008-2013 –wiceprezes,  
2014 -2015 – członek,  
2016-2017 - wiceprezes,  
od 2018 - wiceprezes i sekretarz 
Henryka Detyniecka - 2008 – 2017 - sekretarz 
Elżbieta Korczak - 2008 – 2018 – członek 
 
 
 
 
 
 

Komisja Rewizyjna:  
Zbigniew Bestecki - 2010 –wiceprezes,  
od lutego 2010 –2013 - pełniący obowiązki prezesa,  
2014-2017 – prezes  
Eleonora Nowicka - 2010 – 2017 - członek 

 

Sąd Koleżeński 
Jolanta Grońska - 2002-2009  - członek 
Wanda Fularska - 1989 – 1998 - członek 
Teresa Arciszewska  2010 – 2017 - prezes 
Wojciech Detyniecki  2014 – 2018 - wiceprezes 
 

Komisja Odznaczeń: 
Elżbieta Korczak - 2014 – 2018 - przewodnicząca 
Adam Arndt - 2014 - 2018 - członek 
Henryka Detyniecka - 2014 - 2018 - członek 
 

ODZNACZENIA  CZŁONKÓW  KLUBU 

 

Wartość i znaczenie KTG „Kosówka” tworzą jego 

członkowie, którzy za działalność na rzecz turystyki byli  
i są wielokrotnie odznaczani i wyróżniani przez władze 
PTTK zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym. 
Poniższe zestawienie szczegółowo obrazuje sumaryczne 
wielkości nadanych odznaczeń od początku istnienia 
Klubu: 
 

Medal Komisji Edukacji Narodowej  - 2 
 

Odznaczenia Zarządu Głównego PTTK 
Odznaka Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży  
- w stopniu złotym - 19 
- w stopniu srebrnym - 20 
- w stopniu brązowym - 3 
Złota Honorowa Odznaka PTTK - 48  
Srebrna Honorowa Odznaka PTTK - 55  
Brązowa Honorowa Odznaka PTTK - 24 
Dyplom ZG PTTK - 13 
Dyplom za staż w PTTK < 60 lat PTTK > - 6 
Odznaka za staż w PTTK < 50 lat w PTTK > - 26 
Odznaka za staż w PTTK < 25 lat w PTTK > - 73 

 

Odznaczenia Oddziału Łódzkiego PTTK 
Odznaka Jana Czeraszkiewicza: 
- stopniu złotym - 41 
- w stopniu srebrnym - 42 
- w stopniu brązowym - 19 
Odznaka za Zasługi dla Oddziału Łódzkiego PTTK - 27 
Ogólna liczba  wyżej wymienionych odznaczeń - 403,  
a także pozostałe wyróżnienia i odznaczenia, w tym 
również państwowe, władz wojewódzkich i miejskich, 
wymienione są w Monografii Klubu z 2008 r. 
Niezależnie od wyżej wymienionej formy odznaczeń, 
przyznawane są wyróżnienia klubowe: 
za staż – odznakę „25 lat w Kosówce” oraz dyplomy 
okolicznościowe z okazji kolejnych jubileuszy. 
Obecnie, najdłuższą przynależność do Klubu posiadają: 
Eleonora Nowicka – 60 lat 
Stanisław Nowicki – 60 lat  
Jolanta Grońska – 60 lat 
Krzysztof Groński – 60 lat 
Witold Opasewicz – 57 lat 
Marek Trombski – 57 lat 
Andrzej Łączyński – 56 lat 
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Barbara Stolarczyk – 55 lat 
Krystyna Opasewicz – 53 lata 
Zbigniew Ścibiorek – 53 lata 
Wojciech Detyniecki – 52 lata 
Czesława Pawłowska-Cegielka – 50  
Ponadto, do roku 2014 przyznawano dyplomy i puchar 
przechodni za zdobycie najwyższego szczytu w danym 
roku, a od 2015 r. wprowadzono wyróżnienia za „Wytrwa-
łość w Turystyce”, i tak: 
- w uprawianiu Turystyki Górskiej – przyznano Witoldowi 
Gawrońskiemu w 2015, 2016 i 2017r.; Adamowi Sulikow-
skiemu w 2015 i 2016 oraz Teresie Łapińskiej w 2017 r. 

- w organizacji Turystyki Górskiej – przyznano Januszowi 
Żurkowskiemu w 2015, 2016 i 2017 r. 
- w organizacji Turystyki Krajoznawczej – przyznano 
Włodzimierzowi Rakowieckiemu w 2015, 2016 i 2017 r. 
- w organizacji Turystyki Zagranicznej – przyznano Mał-
gorzacie Wyszogrodzkiej w 2015, 2016 i 2017 r.  
Każdego też roku, składane są indywidualne podzięko-
wania za działalność na rzecz Klubu dla co najmniej 12 -
14 osób.  
 

Opracowała Maria Beśka 
 

 
 

W  OSTATNIM  DZIESIĘCIOLECIU  ODESZLI: 
 

Podczas ostatnich dziesięciu lat odeszło od nas, na 

wędrówkę po niebiańskich szczytach, aż osiemnaście 
osób.  
1. Jerzy Michalik (2009) 
2. Romuald Zieliński (2010)  - Członek Honorowy 

Klubu 
3. Violetta Pawłowska-Michalik (2010) 
4. Kamila Grodzka-Suwalska (2011) 
5. Adam Chyżewski (2011) - Członek Honorowy Klubu 
6. Egida Tydelska (2011) 
7. Janina Brycht-Zimowska (2012) - Członek Honorowy 

Klubu 
8. Barbara Skowron (2012) 
9. Iwona Hoeflich (2012) - Członek Honorowy Klubu 
10. Czesław Wilk (2012) 
11. Danuta Kalinowska (2013) 
12. Wanda Fularska (2013) - Członek Honorowy Klubu 
13. Stanisław Filarski (2016) 
14. Władysław Falkiewicz (2016) 
15. Izabela Chyżewska ((2016) 
16. Jerzy Graczyk (2017) 
17. Jerzy Chojnacki (2017) 
18. Marek Pawlak (2017) 

Pozostają Oni w naszej pamięci, corocznie w okolicy 

1 listopada odwiedzamy groby wszystkich naszych „ko-
sówkowych” przyjaciół i zapalamy symboliczny znicz.  

 

Romuald Zieliński 

Do PTTK wstąpił w 1965 r. w Łódzkim Oddziale  

PTTK im. J. Czeraszkiewicza. Pełnił tam liczne funkcje 
organizacyjne z wyboru m.in. był członkiem Zarządu Od-
działu, w tym członkiem Plenum Zarządu Oddziału. 
Był Przodownikiem Turystyki Górskiej i Członkiem Refe-
ratu Weryfikacyjnego GOT w latach 1970 – 1982. 
Wstąpił do Klubu Turystów Górskich „Kosówka” w 1968 r. 
i tak zaczęła się jego bogata działalność turystyczna. 
Zanim został członkiem Honorowym Klubu, był przez 10 

kadencji wybierany na członka zarządu Klubu, w tym  
w latach 1977 - 1982 pełnił funkcję prezesa Klubu. 
Funkcję członka Komisji Rewizyjnej pełnił przez dwie ka-
dencje, w tym przez jedną kadencję w latach 2003 -2005 
jako przewodniczący. Z ramienia Klubu współpracował  
z turystami czeskimi z Czeskiego Związku Turystycznego 

i organizacji 
T. J. Sokol. 
Brał wielo-
krotnie udział 
w obsłudze 
rajdów gór-
skich „Łyso-
góry – Wios-
na” i ”Łyso-
góry – Je-
sień”, a także 
rajdów „Wuj-
cia”, „Powi-
tania Wios-

ny” i „Mikołajkowych”. Był organizatorem i kierownikiem 
wielu wycieczek w góry: polskie, czeskie i słowackie. Był 
też organizatorem i kierownikiem czterech wypraw 
górskich w Alpy Austriackie oraz jednej w Dolomity. 
Kierował wycieczkami do Chorwacji i Karyntii (Austria). 
W kraju organizował wycieczki turystyczno-krajoznawcze. 
Bardzo aktywnie organizował klubowe spotkania 
towarzyskie i rozrywkowe oraz wyjazdy sylwestrowe. Ho-
norowy Przodownik Turystyki Górskiej. Za zasługi  
w pracy zawodowej jak i w działalności społecznej  
w turystyce był odznaczany i wyróżniany: Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką Miasta Łodzi, 
Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTTK, Srebrną i Zło-
tą Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, 
Medalem „Za Zasługi w Turystyce Województwa Kielec-
kiego”, Medalem „50-lecia Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego” i licznymi wyróżnieniami za 
zasługi dla Łódzkiego Oddziału PTTK im. Jana Czerasz-
kiewicza. Zmarł w marcu 2010 roku.  
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Kamila Grodzka-Suwalska 

Do Klubu 

wstąpiła  
w 1976 r. Była 
Członkiem Za-
rządu w latach 

1977-1980 
oraz Człon-
kiem Komisji 
Rewizyjnej  
w okresie 
2002 – 2008 r.  
- Rzymianie 
mówili: "Ami-
cus cognisc-
itur amore, 
more, ore, re  

- Przyjaciela poznaje się po miłości, obyczajach, obliczu  
i czynach".  
I taką właśnie była Kamilla, taką pozostanie w naszej 
pamięci. Miłowała góry, turystyczne wyprawy krajowe  
i zagraniczne, zwiedzanie zabytków, wspominki przy og-
nisku. Góry i turystyka to była Jej miłość. Przeszła z nami 
wiele szlaków, mimo, że w ostatnich czasach miała 
kłopoty ze zdrowiem. Jednak pokonywała te słabości, 
pokazując to, po czym można było poznać prawdziwą 
turystkę. Była postacią wyrazistą, niemal charyzmatycz-
ną. Gdy tylko zaistniała jakaś potrzeba, zawsze to 
wyczuwała i zjawiała się we właściwym miejscu, gotowa 
do współpracy. Mogliśmy na Nią liczyć w każdej sytuacji. 
Udzielała się w pracy na rzecz "Kosówki", razem z mę-
żem, Pawłem, córką Kasią i wnuczką Magdą, tworząc  
w ten sposób wielopokoleniową, turystyczną rodzinę. 
Podczas swej trzydziestopięcioletniej bytności w Klubie 
organizowała różnego rodzaju imprezy, uczestniczyła 
wiele razy jako członek w pracach Zarządu "Kosówki".  
Była dzielną, bardzo dzielną postacią aż do samego 
końca. Zmarła w 2011 roku. 
 

Adam Chyżewski 

Adam urodził się  27 listopada 1936 r. w Krakowie.  

W 1959 r. ukończył Wydział Chemiczny Politechniki 
Łódzkiej, w specjalności Chemia Polimerów i Radioche-
mia. Stopień doktora nauk chemicznych w zakresie 
Techniki Radiacyjnej i Radiochemii uzyskał w 1970 r.  
w Instytucie Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej. 
Od 1961 r. do emerytury, na którą przeszedł w paździer-
niku 2002 r. pracował nieprzerwanie w Politechnice Łódz-
kiej jako nauczyciel akademicki, wykładowca, pełniąc tak-
że wysokie funkcje administracyjne. Do PTTK należał od 
25 czerwca 1957 r., w Łódzkim Oddziale im. Jana 
Czeraszkiewicza. Był działaczem turystycznym głównie  
w turystyce górskiej, choć uprawiał też turystykę pieszą, 
kolarską i motorową. Inne zainteresowania to: muzyka, 
malarstwo, architektura. Od 1958 r. należał do Klubu 
Turystów Górskich „Kosówka” Łódzkiego Oddziału PTTK. 

Należał również 
do Klubu Wyso-
kogórskiego, za-
liczając odpo-
wiednie kursy 

wspinaczkowe, 
a zdobyte umie-
jętności prze-
kazywał człon-
kom „Kosówki”, 

prowadząc 
szkolenia wspi-
naczkowe w Ta-
trach i Skał-
kach. W Towa-
rzystwie pełnił 
całkowicie bez-

interesownie 
wiele funkcji, z których najważniejsze to: 
-Redaktor Naczelny Biuletynu PTTK „Wędrownik” 
-Prezes Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Łodzi (1981-
1990) 
-Wiceprezes ZG PTTK (1982-1983) 
-Prezes ZG PTTK (1993-1997) 
-Wiceprzewodniczący Rady Turystyki i Wypoczynku 
Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej (1987-
1990) 
-Członek Rady do Spraw Turystyki przy Prezesie Rady 
Ministrów (1994-1996) 
-Przewodniczący Rady Programowej Centrum Fotografii 
Krajoznawczej PTTK. 
-Przewodniczący Zespołu Naukowego i Organizacyjnego 
IV i V Kongresu Krajoznawstwa Polskiego (1990, 2000) 
-Członek Komitetu Naukowo Programowego VI Kongresu 
Krajoznawstwa Polskiego (Olsztyn 2010) 
W roku 1983 uczestniczył we wręczaniu Papieżowi 
Janowi Pawłowi II- członkowi PTTK, członkowstwa 
honorowego. 
Dużo energii i zaangażowania poświęcił w pracy na rzecz 
Klubu Turystów Górskich „Kosówka” przy Łódzkim Od-
dziale PTTK, którego też przez pewien czas był Pre-
zesem. W KTG „Kosówka” wygłaszał ciekawe prelekcje, 
organizował wyprawy trampingowe (m.in. w Karpaty 
Wschodnie, Himalaje, Alpy) i wyprawy krajoznawcze 
(Włochy, Grecja, Hiszpania, Francja i kraje Beneluxu, 
Sycylia, Indie, Krym).  
Będąc prezesem Zarządu Wojewódzkiego PTTK, prowa-
dził odbudowę i rewaloryzację zabytkowego pałacyku 
mieszczącego się w Łodzi przy ul. Wigury 12A, przyczy-
niając się do uratowania obiektu przed zniszczeniem.  
W tym budynku mieści się obecnie Centrum Fotografii 
Krajoznawczej PTTK  oraz Oddział Łódzki PTTK.  
Za swoją działalność otrzymał liczne odznaczenia pań-
stwowe w tym: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski  
i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaczenia 
resortowe i regionalne w tym: Medal Komisji Edukacji Na-
rodowej, który cenił sobie najbardziej. 
Posiadał wszystkie istniejące odznaczenia PTTK wraz  
z tytułem Członka Honorowego PTTK, a także wszystkie 
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odznaki turystyczne m.in.: GOT Duża w stopniu złotym, 
OTP Złota. Zdobył uprawnienia kadry turystycznej: 
Przodownik Turystyki Gorskiej od 1962 (Honorowy Przo-
downik od 1988), Przewodnik Świętokrzyski. Pomimo 
tych wszystkich odznaczeń i wyróżnień pozostał czło-
wiekiem skromnym, serdecznym i otwartym na ludzkie 
potrzeby. Zawsze można było liczyć na Jego pomoc  
i mądrą radę. Dowcipny, uśmiechnięty, kochał ludzi, ko-
chał góry i w nich pozostała Jego dusza. Zmarł 31 sier-
pnia 2011 r. w Łodzi w wyniku urazów, których doznał 
prowadząc grupę „kosówkowiczów” w Tatrach. 
 

Janina Zimowska 

Członek Honorowy Klubu” Kosówka”, do którego 

wstąpiła w 1962 r.  Janeczka szybko dała się poznać jako 
chętny, pracowity uczestnik wydarzeń turystycznych. 
Wielokrotnie brała udział w obsłudze rajdów „Łysogóry 
Wiosna”, „Łysogóry Jesień”. Kiedy „Kosówka” orga-
nizowała jesienne rajdy w Beskidzie Sądeckim wraz  
z Jolą Grońską kilkakrotnie prowadziła trasy dla członków 
„Kosówki” z bazą na Wierchomli. Janeczka uczestniczyła 
w ośmiu kadencjach w Zarządzie Klubu jako wiceprezes 

lub sekretarz.  
Brała udział w or-
ganizowaniu zlo-
tów klubowych, 
wycieczek krajo-
znawczych, spot-
kań towarzys-
kich. Kiedy pow-
stał „Kabarecik 

Kosóweczka”, 
którego autorem  
i reżyserem był jej 
mąż Andrzej Zi-
mowski, Janeczka 
była narratorem  
i pomysłodawcą 
strojów. Razem   

z Tatianą wymyślały nazwy kolejnych, tradycyjnych balów 
kosówkowych. Zmarła po ciężkiej chorobie w 2012 roku. 
 

Iwona Hoeflich 

Z wykształcenia mgr ekonomii – pełniła odpowiedzialne 

funkcje w przedsiębiorstwie, w którym pracowała, a o ocenie 
Jej pracy świadczy przyznanie Jej odznaczenia m. in. Krzyża 
Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Jednak praca 
zawodowa Jej nie wystarczała, Iwonka miała inne pasje, 
które zrealizowała wstępując do naszego Klubu. Była z nami 
od początku, tj. od pierwszego zebrania w 1958 r. Jest więc 
członkiem założycielem. Pełniła w Klubie wiele funkcji. Przez 
6 kadencji była członkiem Zarządu, głównie jako sekretarz 
oraz w Komisji Rewizyjnej też 6 kadencji. Za zasługi dla 
Klubu została jego Członkiem Honorowym, ponadto była 
odznaczona Srebrną, a następnie Złotą Honorową Odznaką 
PTTK przyznawaną przez Zarząd Główny. Niestety, ciężka 

choroba uniemożliwiła Jej w ostatnich latach czynny udział  
w działalności Klubu. Starsi członkowie i sympatycy Klubu  
o Niej nie zapomnieli i wspierali Ją w chorobie. Iwonka była 
bardzo koleżeńska i towarzyska, lubiła spotkania z przyja-

ciółmi, ale i sama 
lubiła gościć nas  
u siebie (była świetną 
gospodynią). Kochała 
turystykę, przyrodę  
i góry, a szczególną 
miłością darzyła 
Tatry. Wspólnie 
zdobyliśmy Gerlach, 
Wysoką, Rysy i wiele 
innych szczytów 
tatrzańskich. W gó-
rach była szczęśliwa, 
dlatego często do 
nich wracała. Iwonka 

była kobietą ciepłą, zawsze zadbaną, taktowną i bardzo 
koleżeńską i …taką Ją zapamiętamy. Zmarła w 2012 r. 
 

Wanda Fularska 

Wandę poznałam podczas przerwy któregoś ze 

spektakli Spotkań Baletowych w Teatrze Wielkim. Wtedy 
jeszcze nie wiedziałam zbyt wiele o „Kosówce”. Gdy 

zaczęłam dzia-
łać w Zarzą-
dzie Klubu, 
miałam okazję 
poznać Ją le-
piej. Urodzona 
13 sierpnia 
1930 r. w Wil-
nie, żona Lesz-
ka Fularskie-
go, bardzo in-
teligentna, cie-
pła, uczynna  
i troskliwa oso-
ba. W 1958 
roku uczestni-

czyła w tworzeniu Klubu Turystów Górskich „Kosówka”, 
była Członkiem Honorowym Klubu.  
W Zarządzie Klubu działała przez dwie kadencje. Brała 
wielokrotnie udział w obsłudze rajdów „Łysogóry – Wios-
na”, „Łysogóry – Jesień”, pozostając często w cieniu 
Leszka. Miałam możliwość razem z Nią być uczestnikiem 
i współorganizatorem rajdów „Wujcia”, a także Zlotów 
Jubileuszowych Klubu w okresie prezesowania Leszka 
(1982 – 1993).  
W czasie, gdy Ją poznałam, z powodu złego stanu zdro-
wia, nie brała udziału w wędrówkach po wyższych par-
tiach gór, ale była wiernym kibicem, zarówno dalekich 
wypraw Kosówki, jak i tatrzańskich wypraw organizowa-
nych przez Leszka. 
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 W Łódzkim Oddziale PTTK była członkiem Sądu Kole-
żeńskiego przez dziesięć lat (1989 – 1999). Zmarła 28 
grudnia 2013 r. w Łodzi.  
 

Stanisław Filarski 

Zapamiętałem taką chwilę: w 2001 roku, na przeło-

mie kwietnia  
i maja, byliś-
my w Podlesi-
cach na wy-
cieczce Koła 
nr 1. Był z na-
mi oczywiś-
cie Staszek,  
z córką i wnu-
kiem, wcześ-
niej ich nie 
znaliśmy. Któ-
regoś ciepłe-
go wieczoru 
zorganizowa-

liśmy ognisko, 
z kiełbaskami i innymi „używkami”. Nastrój był przedni! 
Okazało się przy tym, że córka Staszka lubi  
(i umie!) śpiewać, natomiast jego wnuk, który właśnie 
skończył szkołę muzyczną, gra na gitarze i ma ją ze 
sobą. Szybko dogadali się z Tadeuszem Muszyńskim, 
który również miał swoją gitarę, i wkrótce zaczęli Kon-
cert. Ale jaki! Spojrzałem wtedy na Staszka: uśmiechał 
się lekko, ale było widać jak bardzo jest dumny i z córki, 
i z wnuka. I takim właśnie go zapamiętałem. 
Stanisław Filarski urodził się 22 listopada 1931 r.  
w Zabawie, pow. Brzesko w woj. krakowskim. Studio-
wał na wydziale mechanicznym WSI przy Politechnice 
Łódzkiej i w 1956 r. uzyskał tytuł inżyniera mechanika. 
Od 1968 r. aż do odejścia na emeryturę pracował  
w Biurze Studiów i Projektów Przemysłu Papierniczego 
w Łodzi. Do PTTK wstąpił w 1967 roku, a w 1969 roku 
zapisał się do naszego Koła nr 1 Oddziału Łódzkiego,  
w którym pozostał do końca życia. Rychło dał się poz-
nać jako działacz i sprawny organizator, zatem nic 
dziwnego, że był członkiem Zarządu Koła przez 6 ka-
dencji. Kilkakrotnie prowadził trasy w ramach rajdu 
„Szlakiem Powstania Styczniowego 1863 r.”, a także 
organizował wycieczki górskie dla członków Koła.  
W 1987 roku wstąpił do Klubu Turystów Górskich 
„Kosówka” Oddziału Łódzkiego PTTK, gdzie był człon-
kiem Zarządu przez 4 kadencje, w tym jedną jako wice-
prezes. Kronikarz klubowy przez 3 kadencje. Dla 
członków Klubu zorganizował dwanaście tzw. Rajdów 
Kosówki, po górskich terenach w Polsce i na Ukrainie, 
a także współdziałał przy organizacji innych imprez 
Kosówki, szczególnie rajdów „Powitanie wiosny”.  
Był Przodownikiem Turystyki Górskiej, wyróżnionym  
m. in. srebrną odznaką „Zasłużony w pracy PTTK 
wśród młodzieży”, a także Honorową Odznaką PTTK  

w stopniu złotym. Zmarł 18 czerwca 1916 r., pocho-
wany został na cmentarzu w Zgierzu. 

 

Izabella Chyżewska 

Spędziła z nami w Klubie i w PTTK całe swoje 

dorosłe życie. 
Za swoją działalność turystyczną odznaczona Złotą 
Honorową Odznaką przez Zarząd Główny PTTK  
Kochała góry, podróże i zwiedzanie, dlatego była z nami, 

najczęściej  
u boku swego 
męża Adama. 
Po Jego tra-
gicznej śmier-
ci, pięć lat te-
mu, trochę wy-
cofała się z na-
szego życia 
klubowego,  
a później pod-
upadła na 
zdrowiu. Ale 

przychodziła 
dzielnie na 
klubowe spot-
kania.  
I nagle Jej 

zabrakło. Odeszła tak nieoczekiwanie w maju 2016 roku. 
 

Jerzy Graczyk 

Jurek był związany z Kosówką od początku jej 

istnienia. Jego działalność w Klubie determinowały dwie 
pasje: turysty-
ka i medycyna. 
Chętnie prze-
mierzał szlaki 
górskie i nizin-
ne, w Polsce  
i poza jej gra-
nicami. Każda 
niedziela bez 
pieszej wycie-
czki była stra-
cona.  Potrafił 
godzinami stu-
diować mapy, 
aby zapropo-
nować nową 

wersję drogi. Dzięki temu niedzielne wyprawy w oko-
licach Łodzi, wykonywane w kilkuosobowym gronie 
przyjaciół, były niepowtarzalne. Wprawdzie czasem 
wydłużały się nadprogramowo, zawsze jednak sprawiały, 
że odkrywaliśmy nowe, nieznane miejsca w dobrze zna-
nym otoczeniu. 
Jego doskonałą znajomość okolic Łodzi i pasję do stu-
diowania map, których miał pokaźne zbiory, często wy-
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korzystywano w Kosówce. Jurek planował, obchodził  
i opisywał większość tras rajdów dla młodzieży organi-
zowanych przez Kosówkę: „Powitania Wiosny” i „Mikołaj-
kowego”.  
Jurek był świetnym lekarzem, obdarzonym „szóstym 
zmysłem”. Większość swojego zawodowego życia prze-
pracował w oddziale Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc  
w Łagiewnikach. Jurek był społecznikiem. Niewielu z nas 
wiedziało, że poświęcał wiele czasu opiece nad wyklu-
czonymi. Jego wiedzę medyczną szczególnie docenia-
liśmy podczas turystycznych wypraw. Korzystali z niej nie 
tylko uczestnicy wycieczek, lecz również mieszkańcy 
odwiedzanych okolic. Oczywiście owocowało to profitami 
dla nas, często ułatwiając znalezienie noclegu. 
Jurek był kolekcjonerem i znawcą książek, a przede 
wszystkim przedmiotów z okresu secesji. Na każdym 
pchlim targu potrafił znaleźć prawdziwe perełki, wspa-
niałą secesyjną misę, starodruk albo rysunek Wyczół-
kowskiego. Do ostatnich chwil, pomimo postępującej 
choroby serca, organizował dla kilkorga przyjaciół 
wycieczki w okolicach Łodzi. Zmarł w grudniu 2016 roku. 
 

Jerzy Chojnacki 

Był wieloletnim 

członkiem Klubu 
„Kosówka”, oddany 
turystyce. Brał aktyw-
ny udział w Rajdach 
„Wujcia” po Beskidzie 
Sądeckim. Prowadził 
pięciokrotnie trasy 
tych rajdów. Był kie-
rownikiem XIII Zlotu 
Klubów Górskich  

w Górach Świętokrzyskich. Był również członkiem 

Zarządu Klubu w trzech kolejnych kadencjach w latach 
1986 – 1992. Jurek prawie „etatowo” reprezentował 
Kosówkę na corocznych ogólnopolskich zlotach klubów 
górski. 
Niestety w ostatnich latach nie uczestniczył w życiu klu-
bowym, ale wiele osób pamięta go jako aktywnego, ko-

chającego góry kolegę. Zmarł w październiku 2017 roku 
 

Marek Pawlak 

Był wieloletnim członkiem Klubu „Kosówka”. 

Nieodżałowany przyjaciel, wspaniały lekarz ortopeda - 
traumatolog, uczestnik wielu wyjazdów krajowych i za-
granicznych, między innymi w Andy i Himalaje. Był 

organizatorem 
wyprawy 

wzdłuż 
Adriatyku. 

Chętnie 
uczestniczył  
w balach klu-
bowych zaw-
sze w stroju 
doskonale do-
branym do te-
matyki balu.  
Człowiek ciepły 
i będący oazą 
spokoju. Cho-
ciaż w ostat-

nich latach nie udzielał się czynnie w naszym Klubie, to 
zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały 
kolega, świetny lekarz, z którego porad korzystało wielu 
naszych klubowiczów. Zmarł w listopadzie 2017 roku.  
 

 

UROCZYSTOŚĆ  ODSŁONIĘCIA  TABLICY  PAMIĄTKOWEJ  ŚP.  LECHOSŁAWA 
FULARSKIEGO  W  KAPLICY  PTTK   

 

W dniu 3 września 2009 r. delegacja Oddziału 

Łódzkiego PTTK, przy znacznym udziale koleżanek i ko-
legów z „Kosówki”, wybrała się na uroczystości w koś-
ciele pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Cho-
miczówce w Warszawie, związane z poświęceniem  
w kaplicy PTTK pamiątkowych tablic wybitnych działaczy 
naszej organizacji. 
Dla nas najważniejszym punktem uroczystości miało być 
odsłonięcie i poświęcenie tablicy epitafijnej naszego kole-
gi Lechosława Fularskiego, byłego prezesa „Kosówki”  
i byłego prezesa Oddziału Łódzkiego, Członka Honoro-
wego PTTK. 
Wyjazd z Łodzi nastąpił w południe sprzed Dworca Kalis-
kiego. Jak na turystów przystało, przejazd do Warszawy 

wykorzystaliśmy na pogłębienie i wzbogacenie krajo-
znawczej wiedzy o miejscowościach położonych na trasie 
Łódź - Łowicz - Sochaczew - Warszawa. Pomagała nam  
w tym koleżanka z Koła Przewodników Tekla Stańczak-
Mikołajewicz, przekazując interesujące informacje o mija-
nych miejscowościach. Dłuższy postój zrobiliśmy w So-
chaczewie, aby zwiedzić jedno z największych muzeów 
kolei wąskotorowych w Europie oraz Muzeum Miasta So-
chaczew, w którym ze szczególnym zainteresowaniem 
oglądaliśmy liczne militaria z bitwy nad Bzurą we wrześ-
niu 1939 r.  
Uroczystości w kościele rozpoczęły się o godzinie 18 
mszą świętą, celebrowaną przez biskupa i trzech księży. 
We mszy wzięli udział liczni uczestnicy rozpoczynającego 
się nazajutrz XVII Walnego Zjazdu PTTK, m. in. z preze-
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sem Zarządu Głównego Lechem Drożdżyńskim oraz 
opiekunem kaplicy z ramienia PTTK – Tadeuszem Martu- 
 

  
 

sewiczem i oczywiście delegacje oddziałów PTTK, które, 
tak jak my, przybyły na poświęcenie tablic epitafijnych ich 
zasłużonych członków. Mszy asystowało sześć pocztów 
sztandarowych tych właśnie oddziałów, a wśród nich 
poczet naszego Oddziału. Jego skład stanowili człon-
kowie „Kosówki”: Henryka Detyniecka, Krystyna Weso- 
łowska i Witold Opasewicz. Na uroczystości przybyła 
również najbliższa rodzina Leszka – żona Wanda, syn 
Tomasz i synowa Aleksandra. Po zakończeniu mszy uro-
czystości przeniosły się do kaplicy PTTK, gdzie poświę-
cono umieszczone tam nowe tablice i Panoramę 
Papieską  -  spojrzenie na zachodnią część Karpat  

oczami Jana Pawła II podczas kolejnych Jego 
pielgrzymek.  
 

 
 

Potem rozpoczęła się nieformalna część uroczystości,  
w czasie której odbyła się sesja zdjęciowa przy tablicy 
Leszka, z udziałem rodziny, pocztu sztandarowego i po-
zostałych uczestników z Łodzi. Wykonano też szereg 
zdjęć przed kościołem. Widać jeszcze na nich 
wzruszenie, jakie nam towarzyszyło podczas całej 
ceremonii. 
Powrót do Łodzi nastąpił w późnych godzinach 
wieczornych. 

Witold Opasewicz 
 

Wszystkie zdjęcia wykonał pan Tomasz Fularski, syn 
Leszka Fularskiego. 
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TABLICE  PAMIĄTKOWE  DLA  ADAMA  CHYŻEWSKIEGO 
 

W dniu 26.01.2012 r. Zarząd klubu „Kosówka” podjął 

jednogłośnie uchwałę o wykonaniu i umieszczeniu tablic 
pamiątkowych, poświęconych Adamowi Chyżewskiemu,  
w kaplicy PTTK w kościele pw. Matki Boskiej Wspomo-
żenia Wiernych na Chomiczówce w Warszawie i w daw-
nym pałacyku Teschemachera w Łodzi, gdzie mieści się 
siedziba Centrum Fotografii Krajoznawczej ZG i Oddziału 
Łódzkiego PTTK. 
Wobec powyższego zostały wystosowane pisma, wspól-
nie podpisane przez władze Oddziału Łódzkiego PTTK  
i Klubu „Kosówka”, do Zarządu Głównego PTTK w War-
szawie, dotyczące wyrażenia zgody na tablicę w Łodzi  
i do Prezesa i Kustosza kaplicy PTTK na Chomiczówce 
Kolegi Tadeusza Martusewicza o wyrażenie zgody na 
umieszczenie tam tablicy. 
Tablica w kościele w Warszawie została zaakceptowana 
przez ZG PTTK bez żadnych poprawek, natomiast tablica 
łódzka po małych korektach i ponownym piśmie wyjaś-
niającym została także zaakceptowana. Idea wykonania 
tablic do schronisk została odrzucona. Po zakończeniu 
procedur formalnych mogliśmy rozpocząć czynności 
związane z realizacją naszej inicjatywy. Prezes Ryszard 
Mamenas podpowiedział nam zorganizowanie zbiórki 
pieniędzy z wręczaniem „cegiełek” o nominałach 5 zł  
i 10 zł. „Cegiełka” była jednocześnie zaproszeniem na 
uroczystości w Warszawie i w Łodzi. Pomysł ten okazał 
się słuszny i przyniósł wymierne efekty. 
Przybliżeniem postaci Adama w łódzkich klubach połą-
czonym z rozprowadzaniem „cegiełek” zajęła się Ewa 

Hankiewicz i Janusz Żurkowski oraz częściowo Elżbieta 
Korczak. W lipcu zostały wykonane dwie tablice z granitu. 
Jedna o wymiarach 40 x 60 x 2cm do kaplicy w War-
szawie, druga o wymiarach 30 x 50 x 1cm do Łodzi. Na 
tablicach jest wizerunek Adama na tle gór i stosowne 
napisy. Na obie uroczystości rozesłano i wręczono 161 
zaproszeń na uroczystości w Warszawie i 167 zaproszeń 
na uroczystości w Łodzi. Został przygotowany artykuł – 
wspomnienie o Adamie Chyżewskim, który ukazał  się na 
łamach kwartalnika Taternik na przełomie września i paź-
dziernika 2014 r. Pamiątkowy egzemplarz tego wydaw-
nictwa otrzymały władze OŁ PTTK i Klub „Kosówka”. 
Kwartalnik Taternik jest dostępny w oddziałach Empiku. 
Tablica przeznaczona do Warszawy została tam 
wcześniej zawieziona i zamontowana na miejscu wybra-
nym wspólnie z proboszczem parafii  ks. Szubką i kusto-
szem kaplicy. Na uroczystą Mszę św. i odsłonięcie tablicy 
oprócz kolegów z KTG „Kosówka” i władz OŁ PTTK przy-
był Prezes ZG PTTK Lech Drożdżyński, Wiceprezes 
Andrzej Gordon oraz poczet sztandarowy OŁ PTTK. Nie 
można w tym miejscu pominąć roli jaką dla upamiętnienia 
osoby Adama Chyżewskiego odegrał pan Dariusz 
Grzelak właściciel restauracji Soplicowo. To dzięki Niemu 
i po długiej rozmowie z Nim, nie wierząc we własne siły 
rozpoczęliśmy planowanie i przygotowanie uroczystości. 
Pan Dariusz przeznaczył też na ten cel znaczną kwotę 
pieniężną i wierzył, że wszyscy koledzy i przyjaciele 
Adama nie pozwolą, aby pamięć o Nim pokrył kurz 
zapomnienia. 

Barbara Żurkowska 
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UROCZYSTOŚĆ  ODSŁONIĘCIA  TABLICY  PAMIĄTKOWEJ  
 ŚP.  ADAMA  CHYŻEWSKIEGO  W  ŁODZI 

 

Po uroczystościach w Warszawie na Chomiczówce, 

odbyła się 25 października 2012 r. uroczystość w Łodzi  
w pałacyku PTTK, który Adam doprowadził z ruin do 
obecnego stanu. Uroczystość poprowadziła Prezes 
„Kosówki”, Ewa Hankiewicz. Sztandar OŁ PTTK 
wprowadził poczet honorowy w składzie: poprzedni 
Prezes Klubu Witold Opasewicz, Sekretarz Klubu Anna 
Zajdler oraz Prezes Sądu Koleżeńskiego OŁ PTTK 
Teresa Arciszewska. 
 Na uroczystość przybyli znamienici goście: Izabella 
Chyżewska - żona Adama, Prezes ZG PTTK - Lech 
Drożdżyński, Wiceprezes ZG PTTK - Andrzej Gordon, 
Prezes Sądu Koleżeńskiego ZG PTTK - Anna Kirchner, 
Przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK - 
Jerzy Gajewski, Przewodniczący Podkomisji Klubów 
Górskich - Jacek. T. Nowicki, Przewodniczący Komisji 
Opieki nad Zabytkami ZG PTTK - Andrzej Danowski, 
Przewodniczący Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG 
PTTK - Jerzy Maciejewski, Przewodniczący Kapituły 
Odznaczeń ZG PTTK - Tadeusz Martusewicz , Honorowi 
Członkowie  PTTK - Maria Maranda i Anna Teodorczuk. 
Obecni byli także Zastępca Dyrektora Departamentu 
Turystyki, Sportu i Kultury - Hieronim Hubar, Senator  RP 
- Ryszard Bonisławski, Prezes Regionalnej Organizacji 
Turystyki Województwa Łódzkiego - Sylwester 

Pawłowski. Z Porozumienia Oddziałów PTTK Woje-
wództwa Łódzkiego przybyli: Prezes Oddziału PTTK  
w Łęczycy, Sekretarz - Paweł Czarnecki i Członek Rady - 
Sławomir Szczesio, oraz Prezesi z Oddziału Łódzkiego 
PTTK im. Jana Czeraszkiewicza - Ryszard Mamenas,  
z Oddziału PTTK Łódź – Polesie - Marek Sobieszczański, 
z Oddziału ZNP PTTK - Hanna Kukulska, a także Prezes 
Klubu „Karpaty” - Tadeusz Kiełbasiński - oraz Dariusz 
Grzelak - właściciel restauracji „Soplicowo” w pałacyku 
PTTK. Na zakończenie długich powitań Prezes Klubu 
wymieniła wszystkich darczyńców, którzy wykupili 
„cegiełki” na ufundowanie tablicy: koleżanki i kolegów 
z łódzkich Klubów PTTK oraz z Międzyresortowego 
Instytutu Techniki Radiacyjnej PŁ, a także wszystkich 
pleno titulo przedstawicieli mediów. Przemówienie 
inauguracyjne wygłosił Prezes ZG PTTK - Lech Droż-
dżyński. Podkreślił  on ogromne zasługi Adama Chy-
żewskiego dla PTTK. Większość osiągnięć Adama zos-
tała skomasowana i przedstawiona na odsłanianej przez 
żonę Adama - Izabellę Chyżewską tablicy. Piękne prze-
mówienie wspomnieniowe o Adamie wygłosiła znana kra-
somówczyni, Członek Honorowy PTTK, Maria Maranda. 
Bardzo ciepło wspominał Adama Przewodniczący Pod-
komisji Klubów Górskich- Jacek T. Nowicki. 
 

 

 
 

Prezes KTG „Kosówka” Ewa Hankiewicz prowadzi uroczystość, 
w głębi poczet sztandarowy i Prezes ZG PTTK Lech Drożdżyński. Fot. E.Hankiewicz 

 

W części drugiej organizatorzy przygotowali trzyczęścio-
wy pokaz slajdów poświęcony wspomnieniom o śp. Ada-
mie Chyżewskim. W cz. 1. Andrzej Danowski, Przewod-
niczący Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK,  
a także Dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej i ad-
ministrator pałacyku z ramienia ZG PTTK, przedstawił 

działalność Adama w Zarządzie Głównym PTTK i w Za-
rządzie Wojewódzkim PTTK w Łodzi, przy odbudowie 
dawnej willi Teschemachera i uroczystym oddaniu jej do 
użytku jako pałacyk PTTK, zaangażowanie Adama  
w utworzenie Centrum Fotografii Krajoznawczej, w orga-
nizację Zjazdów Krajoznawstwa, we wręczenie Honoro-
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wego Członkostwa PTTK Papieżowi, a także Jego po-
święcenie dla rodziny.  
W cz. 2 Eleonora Nowicka, Członek Założyciel i Członek 
Honorowy Klubu „Kosówka” wspomniała wczesne lata 
Klubu: Rajdy Wujcia, Rajdy Świętokrzyskie, jubileusze 
prywatne i klubowe, a zwłaszcza wspaniale zorganizo-
wane przez Adama 50-lecie Klubu. 
W cz. 3 Ewa Hankiewicz, Prezes Klubu zobrazowała zor-
ganizowane przez Adama zagraniczne, w świecie i w Eu-
ropie, wyjazdy górskie oraz niezliczone zagraniczne kra-
joznawcze wyjazdy klubowe, dzięki którym „Kosówka” 
przemierzyła wraz z Adamem całą Europę. Wspomniała 
również o krajowych wyjazdach górskich, zwłaszcza  
w Tatry. I tu recytowała wiersz „Wysoka Gerlachowska” 
przy zmieniających się slajdach. Choć wiersz jest Jalu 
Kurka, w ciszy jaka zapanowała, zdało się, że to Adam 
mówi…. 
 

Wysoka Gerlachowska 
Wszystkie szczyty dokoła są moje, 
na tych przełęczach nocą spałem, 
tych przeraźliwych ścian dotykałem palcami. 

Samotne szczęście moje, nie splamione pismem, 
leży na Tatrach jak słońce, jak mgła, 
jak staw zamroczony fioletem o zmierzchu; 
tysiąc oczu codziennie po trochu je zżera. 
Komu udzielacie łaski, kamienie? 
Komu obdzieracie serce włókno po włóknie? 
Umiera piękno skaliste pod naporem zgrai. 
Usypiam w drzewostanie. Już czas mi odszumiał, 
odśpiewałem jutrznie i nowennę. 
Jak wszedłem niegdyś w szczyty, 
niech wejdę w głębie bezdenne, 
abym je z góry do dołu zrozumiał. 
 

Na zakończenie Prezes Klubu udzieliła jeszcze głosu in-
nym mówcom, oraz podziękowała organizatorom uro-
czystości za wkład pracy, a wszystkim obecnym za przy-
bycie i zaprosiła ich na symboliczna lampkę wina. Ale to 
nie była tylko symboliczna lampka, Pan Dariusz Grzelak 
przygotował nam wszystkim eleganckie przyjęcie. Nas-
troje były podniosłe i uroczyste, bo pamięć o Adamie jest  
wciąż żywa i żyć będzie. 

Ewa Hankiewicz 
 

JUBILEUSZ  50-LECIA 
 

Uroczystości obchodów jubileuszu pięćdziesięciolecia 

w 2008 r. zorganizowano w Rytrze w schronisku PTTK 
„Pod Roztoką” w dniach 7-15.06.2008 r. Wyjazd z Łodzi 
nastąpił w dniu 07.06.2008 r. i po drodze do Rytra zwie-
dziliśmy muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie (za-
bytkowe zegary oraz materiały poświęcone gnomonice), 
oraz klasztor cystersów z 1140 r. 
Następnego dnia, stosownie do możliwości, część osób 
wybrała się na wycieczkę do Zamczyska i Cyrli, a po po-
łudniu na spływ Popradem z Piwnicznej do Rytra. Kolej-
nego dnia nastąpił wyjazd do Krynicy – wjazd kolejką na 
Jaworzynę i w różnych grupach, różne trasy wycieczko-
we. W dniu 10.06. wycieczka do Starego Sącza – zwie-
dzanie najciekawszych obiektów i przejazd do Nowego 
Sącza. A tu zwiedzanie, a następnie spotkanie w Od-
dziale PTTK z tamtejszymi działaczami. W dniu 11.06. – 
wycieczka piesza z Rytra przez Kordowiec – Niemcową – 
Wielki Rogacz – Radziejową – Halę Przehyba – Wietrzne 
Dziury, Wdziary Wyżne i Kanarkówkę do Rytra. Na Prze-
hybie zostaliśmy uczęstowani pysznymi ciastami itp. 
(część osób przyjechała samochodami terenowymi).  
W dniu 12.06. – odbyła się wycieczka na Słowację przez 
Muszynę, Leluchów do Bardiejowa. Zwiedziliśmy kościół 
św. Idziego ze wspaniałymi ołtarzami rzeźbionymi w dre-
wnie. W drodze powrotnej – krótki postój w Ruskiej Wsi, 
gdzie znajdują się unikalne mofety. Bardzo ważny dzień 
13.06. – główne uroczystości obchodów 50-lecia. Przybyli 
zaproszeni goście: Lech Drożdżyński – Prezes Zarządu 
Głównego PTTK z żoną; Andrzej Gordon – Sekretarz 
Generalny Zarządu Głównego PTTK; Jerzy Kapłon – 

Skarbnik Zarządu Głównego PTTK i Dyrektor 
Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK  
w Krakowie; Jerzy Kalarus – Prezes Spółki Schroniska  
i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu; Stanisław 
Leśnik – Wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK „Beskid”  
w Nowym Sączu; Ryszard Mamenas – Prezes Łódzkiego 
Oddziału PTTK im. Jana Czeraszkiewicza. 
Rano odbyła się w miejscowym kościele msza św., po-
tem „kulig” na wozach do Doliny Roztoki, gdzie ognisko – 
kiełbasy z rożna, tańce na murawie itp., wreszcie 
obchody główne w sali schroniska – podsumowanie 
„półwiecza” przez Prezesa Adama Chyżewskiego i wys-
tąpienia gości oficjalnych. Prezes Zarządu Głównego 
PTTK p. Lech Drożdżyński wyraził w swym wystąpieniu 
wiele pochwalnych słów skierowanych pod adresem or-
ganizatorów obchodów, szczególnie do kol. Adama Chy-
żewskiego, jako głównego organizatora. Wyróżnionym 
członkom Klubu wręczono liczne odznaczenia. Wszyscy 
otrzymali monografie i biuletyny – opracowane na tę oka-
zję, a potem były występy kabaretu „Kosóweczka” pod 
kierownictwem Andrzeja Zimowskiego. Wieczorem bie-
siada i tańce. Ostatni dzień pobytu w Rytrze to wycieczka 
z Piwnicznej na Halę Łabowską – Wierch nad Kamieniem 
– Pisaną Halę – Cyrlę i powrót do Rytra. Pożegnalny 
wieczór wszyscy uczestnicy spędzili przed schroniskiem 
śpiewając turystyczne piosenki przy akompaniamencie 
gitarowym Zbyszka Besteckiego i zaproszonego gościa 
Tadeusza Muszyńskiego. W dniu 15.06. – powrót do 
Łodzi, po drodze postój w Ogrodzieńcu. 
 

Teresa Arciszewska 

 



20 

 

 

Obrady prowadzi Prezes Adam Chyżewski, sekretarzem jest Teresa Arciszewska, 
a Romek Zieliński dziękuje za odznaczenia. Fot. L. Ornaf 

 
 

JUBILEUSZ  55-LECIA 
 

Na swój zlot jubileuszowy Klub wyjechał na cały 

tydzień do Białego Dunajca. 
Główna wieczornica jubileuszowa przypadła na 13 czerw-
ca 2013 roku. Przybyli na nią także goście honorowi  
z Zarządu Głównego PTTK kol. Janusz Konieczniak – 
Sekretarz Komisji Turystyki Górskiej i kol. Jacek T. No-
wicki - Przewodniczący Podkomisji Klubów Górskich,  
a z Zarządu Oddziału Łódzkiego PTTK Prezes - kol. 
Ryszard Mamenas i kol. Edmund Witkowski Wiceprezes. 
 

 
 

 Dyplom otrzymują Wiesia i Leszek Ornafowie.  
Fot E. Korczak   

Miłą niespodziankę sprawił nam dawno nie widziany 
Członek Honorowy Klubu kol. Andrzej Łączyński, Prezes 
Wydawnictwa „Karpaty”. 
Część oficjalną uroczystości poprowadziła Prezes Klubu 
Ewa Hankiewicz. W słowie wstępnym nawiązała do po-
przedniego jubileuszu 50-lecia zorganizowanego przez 
ówczesnego Prezesa Klubu śp. Adama Chyżewskiego 
oraz wspomniała 11 członków Klubu, którzy odeszli  
w minionym pięcioleciu. Obecni uczcili ich pamięć minutą 
ciszy Teraz dopiero nastąpiło oficjalne powitanie  
w/w gości. Jubileusz otwarto piosenką „Dziś Jubileusz”  
w wykonaniu chórku kabareciku „Kosóweczka”. Na 
wstępie głos zabrali Członkowie Założyciele Klubu 
Eleonora i Stanisław Nowiccy. Wspomnieli oni w ciepłych 
słowach czasy, kiedy jeszcze nie było Klubu i kiedy 
powstał pod prezesurą „Wujcia” Aleksandra 
Siemiradzkiego. Później zabrali głos goście honorowi. 
Otrzymaliśmy ozdobne dyplomy bądź listy gratulacyjne. 
Odczytano także listy gratulacyjne od nieobecnych: 
Andrzeja Danowskiego - przewodniczącego Komisji 
Opieki nad Zabytkami ZG PTTK, Aleksandra 
Siemiradzkiego (juniora), Anny i Marka Trombskich oraz 
od Krystyny i Grzegorza Ulmanów. Na zakończenie 
przemówień, Członek Honorowy Klubu, Redaktor 
Naczelny Wydawnictwa „Karpaty” wspomniał swoje 
uczestnictwo w pierwszym jubileuszu klubowym na 
pięciolecie oraz wręczył członkom Klubu na 55-lecie - 55 
egzemplarzy pięknego albumu „Tatry Wysokie”. Z hono-
rami Prezes Klubu przyjęła nowego siedemdziesiątego 
ósmego członka , Krzysztofa Czajkowskiego. 
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Dyplom otrzymuje Witek Opasewicz. Fot.L.Ornaf  
 

Następnie przystąpiono do wręczenia odznaczeń. Prezes 
Klubu podała wstępnie statystykę odznaczeń zdobytych 
dotąd, a Sekretarz Janusz Konieczniak wręczył od-
znaczenia ZG PTTK siedmiu osobom oraz odznakę „25 
lat w PTTK” sześciu osobom i pięciu osobom odznakę 
„50 lat w PTTK”, zaś Prezes Ryszard Mamenas wręczył 
odznaczenia Oddziału Łódzkiego PTTK osiemnastu oso-
bom. Klub „Kosówka” z okazji Jubileuszu przygotował też 
dyplomy dla osób zasłużonych dla Klubu.  
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, którą po-
prowadził Witold Opasewicz wraz z chórkiem kabareciku 
„Kosóweczka”. Na każde pięciolecie była odpowiednio 
dobrana piosenka, a chórkowi na gitarze akompaniowała 
Krysia Reutt-Kowalska. 
 

 

 
 

Część artystyczną prowadzi Witek Opasewicz, występuje kabarecik „Kosóweczka”, a filmuje Wiesia Ornaf 
 

Przy słowach ostatniej piosenki wniesiono szampana  
i wzniesiono uroczysty toast za „Kosówkę”. 
Po krótkiej przerwie rozpoczęto w bacówce uroczystą ko-
lację serwowaną przez gospodarzy, państwa Zagatów. 
Fetowano Jubileusz do północy, tańcząc i śpiewając. 
Następnego dnia kontynuowano program opracowany 
przez Włodka Rakowieckiego. A były to przepiękne wy-
cieczki: na Polski Spisz z przewodnikiem, w Tatry Sło-
wackie, do Dol. Kościeliskiej i Chochołowskiej, do Mor-
skiego Oka i autokarem na Bachledówkę. Były także wie-
czorne spacery w stronę Gliczarowa Górnego. Podczas 
pozostałych wieczorów odbyły się: spotkania przy filmach 

DVD z minionych jubileuszy (filmy zrealizowali i spotkania 
poprowadzili Wiesia i Leszek Ornafowie), spotkanie przy 
pogadance Eleonory Nowickiej o Chałubińskim, Sabale  
i Witkiewiczu, góralskie posiady w wykonaniu gospodarza 
Andrzeja Zagaty przy piekących się na ruszcie kiełbas-
kach, podczas których brylowała nasza klubowa „góral-
ka”, Basia Stolarczyk, opowiadając gwarą regionalne 
gadki. Pogadankę o generale Galicy, Zaruskim i hrabim 
Zamojskim Andrzeja Lesińskiego trzeba było przełożyć 
na autokarową podróż powrotną do Łodzi, bo brakło już 
czasu. 

Ewa Hankiewicz
 

KAPLICZKA  NA  BUKOWEJ  GÓRZE 
 

Kapliczka na Bukowej Górze znajduje się przy zielo-

nym szlaku turystycznym z Łącznej do Starachowic i na 

początku żółtego szlaku turystycznego do Barczy. Od-
dział Łódzki im. J. Czeraszkiewicza wraz z Klubem Tu-
rystów Górskich „Kosówka” podjął w 1990r. uchwałę,  
z inicjatywy Lecha Fularskiego – ówczesnego Prezesa 
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Klubu „Kosówka”, dotyczącą odbudowy zrujnowanej kap-
liczki na Bukowej Górze dla uczczenia 40-tej rocznicy 
PTTK, a później przeprowadził dwukrotnie jej renowację 
(w 2000 i 2007 r.). 
„W 1990 r. kapliczka została odnowiona przez jeden  
z najstarszych w Polsce Klub Turystów Górskich PTTK 
„Kosówka” z Łodzi. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie 
nastąpiło 22 września 1990 r. podczas Ogólnopolskiego 
Rajdu Łysogóry – Jesień ‘90. Odbudowy dokonano przy 
wsparciu władz PTTK, proboszcza z Psar, Nadleśnictwa 
Zagnańsk i mieszkańców wiosek. Kapliczkę zbudował 
cieśla Zygmunt Zych, były partyzant z Klonowa, któremu 
pomagał przede wszystkim syn Andrzej. Ozdobne rzeźby 
wykonał Henryk Dyk, artysta ludowy z Bodzentyna. Sto-
sowny napis o odnowieniu umieszczono na ustawionym 
pod daszkiem kamieniu.” 
(Informacje historyczne podano za Operatem zasobów 
kulturowych ŚPN – 2014 – autor: Cezary Jastrzębski, 
Szymon Orzechowski, M. Ossowska). 
Na początku stycznia 2014 r. Klub Turystów Górskich 
„Kosówka” podczas zimowej wyprawy w Góry Święto-
krzyskie odwiedził Kapliczkę na Bukowej Górze. Okazało 
się wówczas, że pokrycie dachu z gontu wymaga pilnej 
wymiany. Wiceprezes Klubu Barbara Żurkowska po-
zyskała informację, iż Kapliczka objęta jest nadzorem 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Nawiązała kontakt 
z przedstawicielem tego Parku i ustaliła, że całkowity re-
mont zostanie wykonany przez Świętokrzyski Park Naro-
dowy jeszcze w 2014 r., a Klub wspólnie z Oddziałem 
PTTK wystąpi do Dyrekcji Parku ze stosownym pismem  
i deklaracją udziału w finansowaniu inwestycji.  
Dyrekcja Świętokrzyskiego Parku Narodowego przesłała 
do Oddziału pismo w dniu 19.08.2014 r. informujące  
o zakończeniu zadania p.n. „Remont Kapliczki na szlaku 
turystycznym w kompleksie leśnym „Bukowa Góra”. 
Zgodnie z zawartą umową o partycypacji w kosztach w/w 
remontu została wystawiona faktura VAT na kwotę 
861,00 zł. brutto stanowiąca 50% całkowitych kosztów 
remontu. Na ten cel w okresie luty-czerwiec została prze-

prowadzona zbiórka, w wyniku której uzyskano niezbęd-
ną kwotę. Prace przeprowadzone w lipcu 2014 r. obej-
mowały wymianę gontu na dachu kapliczki oraz zamon-
towanie odnowionego krzyża na jej szczycie, który był 
przechowywany w Świętokrzyskim Parku Narodowym (na 
szczęście nie zaginął, gdy w wyniku uszkodzenia dachu 
osunął się na ziemię). 
 

 
 

Prezes OŁ PTTK Ryszard Mamenas wręcza dyplom 
przedstawicielowi Swiętokrzyskiego Parku 

Narodowego. Fot. E. Hankiewicz 
 

Na stronie internetowej Parku zamieszczona jest pełna 
informacja o wykonanym remoncie. Doceniając zaanga-
żowanie Dyrekcji w pilny remont kapliczki, władze OŁ 
PTTK wystąpiły do ZG PTTK w Warszawie o przyznanie 
specjalnego medalu i listu z podziękowaniem dla 3 osób, 
które bezpośrednio  przyczyniły się do szybkiego prze-
prowadzenia remontu. Medale, list gratulacyjny i dyplomy 
zostały wręczone przez Prezesa OŁ PTTK kol. Ryszarda 
Mamenasa podczas uroczystego spotkania na terenie 
ŚPN z jego przedstawicielami i przy udziale władz gminy 
w dniu 10.04.2015 r.  

Barbara Żurkowska 

 

NASZE  WĘDRÓWKI  PO  GÓRACH 
 

 

Tatry z Adamem 

Tatry były wielką  miłością Adama, lecz któż z nas, 

wędrujący z nim, nie mógłby tego powiedzieć o sobie? 
Od początku istnienia Klubu Adam organizował  nam 
wspólne wyjazdy w Tatry w małych grupach. Zaproszenie 
imienne na wyjazd było zaszczytem. Dzięki jego 
staraniom mieliśmy zapewnione noclegi w schroniskach 
w sercu Tatr i w szczycie sezonu, a często także 
transport. Adam otrzymywał też zezwolenia od Dyrekcji 
TPN na szlaki nieoznakowane. I to dodatkowo ciągnęło 
jak magnes. 
W ostatniej dekadzie dobra passa corocznych wyjazdów 
w Tatry zakończyła się na czwartej wycieczce w 2011 r. 

 z bazą w schronisku nad Morskim Okiem….Ale 
wcześniej w 2008 r. zakwaterowaliśmy się w naszym 
ukochanym schronisku na Polanie Chochołowskiej. 
Bywaliśmy tu z Klubem wielokrotnie w ciągu naszej 
długiej historii i latem na kolejnym Jubileuszu i zimą na 
kolejnym Sylwestrze. Tym razem trafiamy na dobrą 
pogodę, więc dobieramy się możliwościami w mniejsze 
grupki i wyruszamy na trasy. Co najmniej na Wołowiec, 
ale i na Rohacze i dalej do Smutną Przełęcz i przez 
Tetlakovą Chatę do góry na Rakoń i w dół do bazy. Albo 
klasycznie z Wołowca przez Jarząbczy …i dalej na 
Błyszcz i Bystrą. Możliwości powrotu jest wiele. Adam 
poprowadził grupę na Grzesia i dalej do siodła pod 
Osobitą, a część grupy zeszła jeszcze do Rohackiej 
Doliny i przez Chatę Zverovka zrobiła kółko powracając 
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do schroniska znów przez Grzesia. Wieczorem dzielimy 
się wrażeniami przy obiadokolacji w jadalni schroniska. 
W 2009 r. mamy bazę w schronisku na Hali Ornak. Tym 
razem nie ma pogody. Ale łapiemy chwile szczęścia bez 
deszczu i na zdobytych szczytach. Na Ornaku najbardziej 
cieszy się Romek i dzwoni do swojej Helenki, może po 
raz ostatni z tak wysoka? Udało się nam nawet 
przemknąć przez Czerwone Wierchy. Ze spaceru do 
Smreczyńskiego Stawu wracamy z prawdziwkami na 
kolację, a po spacerze na Halę Stoły mamy rydze na 
kolację i zdjęcia szarotek. A w dniu odjazdu na hasło 
Romka kilka osób wyruszyło na grzyby i zebrali kosze. 
Romek powracał wtedy z Tatr taki upojony sukcesami 
górskimi i udanym grzybobraniem. A po pół roku odszedł 
od nas na zawsze. Pamiętamy Romeczku! 
W 2010 r. docieramy do bazy w Dolinie Pięciu Stawów. 
Na karku niesiemy nasze ciężkie  plecaki, bo zwyczajowo 
zabieramy prowiant na śniadania i kanapki i ..nasze 
pesele. Ale Adam organizuje nam przewóz bagaży od  
Wodogrzmotów Mickiewicza najpierw traktorem a potem 
linowym wyciągiem. Obchodzimy wszystkie znakowane 
trasy. Dwie osoby zapamiętają na zawsze  wędrówkę 
Orlą Percią od  Koziego Wierchu przez Granaty   i dalej 
przez całą drugą część Orlej do Krzyżnego, na którą 
zdecydowały się mimo załamania pogody. Mój pechowy 

przewrót na grani, gdy stopy zatrzymują się tuż nad 
przepaścią i wędrówka po mokrej od deszczu perci  
z rozklejonym butem, który  udaje się związać 
ściągaczem od kurtki, kończy się szczęśliwie.  
A w schronisku czeka zaniepokojony Adam, zawsze 
bardzo poczuwający się do odpowiedzialności za grupę. 
Dlaczego nie skończyła się także szczęśliwie wyprawa  
w Tatry w 2011 r. z bazą  nad Morskim Okiem??? I to 
właśnie dla Adama. Wtedy, w końcu  sierpnia popro-
wadził on, nie po raz pierwszy, grupkę 7 osób na Owczą 
Przełęcz. Widoki stamtąd na otoczenie Czarnego Stawu 
to jedne z najpiękniejszych w naszych Tatrach. Podczas 
bardzo stromego zejścia małe potknięcie wywołuje lawinę 
skutków poprzez konieczność wezwania helikoptera 
TOPR-u, szpital w Zakopanem, męczący powrót do Łodzi 
samochodem osobowym, wejście na czwarte piętro do 
mieszkania i dalej karetka pogotowia i nieskuteczna 
pomoc. Adam umiera 31 sierpnia w szpitalu w Łodzi. Tej 
ogromnej traumy nasza „kosówkowa” rodzina nie jest 
 w stanie do dziś zapomnieć. I nie zapomniała. 
 Ufundowała dwie tablice upamiętniające, jedną  
w Warszawie na panteonie PTTK, drugą w Łodzi,  
w pałacyku PTTK. 

Ewa Hankiewicz 

 

 
 

Grupa z Adamem Chyżewskim przed podejściem na Owczą Przełęcz. Fot. L.Ornaf 
 
 

Dlaczego bolą mnie nogi? 

Taki tytuł nadałem cyklowi moich prelekcji 

poświęconych wędrówkom po górach i nie tylko. Chodziło 
o pokazanie radości wynikającej z obcowania z przyrodą. 
Reakcje odbiorców były od skrajnie pozytywnych do 
skrajnie krytycznych. Nie przeszkadzało mi to podczas 
pokazów wyżyć się jako narrator i autor fotografii. Duża 
grupa uważała, że nic mnie nie boli i z audytorium robię 

sobie żarty. Sam traktowałem ten tytuł dość przewrotnie, 
nie dociekając, dlaczego te nogi mnie bolą, ale 
prezentując zestaw trudności, po których i zdrowe nogi 
mogą zaboleć. Nie sądziłem, że kiedyś będę miał 
problemy z chodzeniem. Fakt, że nigdy się nie 
oszczędzałem – w roku pokonywałem pieszy dystans  
w granicach 1000 km i rowerowy – jednorazowo do 100 
km. Pewnego dnia po powrocie z gór stwierdziłem, że nie 
chodzę już tak jak kiedyś. Potem było coraz gorzej, ale to 
nie był wystarczający powód, żeby zrezygnować z tego, 
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co sprawiało mi przyjemność. Postanowiłem nie 
poddawać się, lecz zmniejszyć odległości i obniżyć skalę 
trudności. Niestety nie udało się odciążyć plecaka (do 
wyboru: 80 i 100 litrów), więc wkrótce doszły problemy  
z kręgosłupem. Ktoś mądry powiedział: ,,narząd 
nadużywany zużywa się, a nieużywany zanika". Coś w 
tym jest, ale ja nie chciałem dopuścić do świadomego 
obniżenia zdolności do długich marszów. Chciałem żyć 
intensywnie i ciekawie. Nigdy nie marzyłem o działce 
rekreacyjnej – kawałku gleby odgrodzonej od świata  
i ludzi płotem, co wiąże się z pobytem w jednym miejscu. 
Ta swoboda umożliwiła mi pokonanie barier, o których 
inni mogli tylko marzyć. Wiek narzuca jednak pewne 
ograniczenia, co nie znaczy, że musimy rezygnować  
z naszych upodobań, czy też je zmieniać.  

Wędrówki zawsze łączyłem z pasją fotografowania. 
To był niezbity dowód wykonania zadania i zapis 

towarzyszących temu emocji. Odbicie stanu mojego 
ducha, gdy robieniu zdjęć towarzyszył scenariusz jak 
przy malowaniu obrazu. Oprócz aparatu zawsze 
zabieram ze sobą statyw (lekki, choć stabilny), który choć 
zawadza, przy ustawianiu kadrów z samowyzwalaczem 
bywa nieoceniony. Po tym wstępie wyposażony  
w niezbędny ekwipunek, jak plecak, śpiwór i karimat, 
zabiorę Państwa na jedną z moich górskich wycieczek. 
Zdarzenie miało miejsce w sierpniu 2017 r., właśnie 
skończyłem 66 lat i postanowiłem ten skromny fakt 
przekuć na jakiś znaczący wyczyn. To był mój drugi 
wyjazd w Tatry w tym roku, za pierwszym razem w marcu 
bardziej skupiłem się na drewnianych kościołach Podhala 
niż na górach. Teraz do waloru estetycznego dołączyłem 
aspekt sportowy. 

 

 

 

Teresa Łapińska i Witek Gawroński na szlaku w Tatrach Słowackich. Fot. W Gawoński 
 

Z moją dzielną partnerką, Teresą Łapińską, wyru-
szamy ze wsi Nowa Biała do pobliskiego rezerwatu 
Przełomu Białki. Tam postanawiamy przebyć rzekę 
wpław i ruszyć w kierunku jej źródeł – na południe. 
Przełom to miejsce magiczne, rzeka przeciska się między 
dwoma wapiennymi ostańcami, zwanymi skalicami (stąd 
Skalice Nowotarskie). Obłazowa i Kramnica nie są 
wysokie, mają niecałe 700 m n.p.m., ale widok z nich 
zapiera dech w piersiach. O poranku Białka wije się  
w dole, a nad jej kamienistym korytem nie ma żywego 

ducha. Później sielanka pryska, nadciągają tłumy plażo-
wiczów spragnionych słońca i wody, a rezerwat zmienia 
się w wielkie kąpielisko. Jeśli ta sytuacja powtarza się 
każdego lata, to co sądzić o ochronie środowiska w Pol-
sce i dla kogo tworzy się rezerwaty? Widok robi się na ty-
le niemiły, że szybko pokonujemy wartką rzekę (woda do 
pasa) i na jej wschodnim brzegu mijamy Trybsz i Czarną 
Górę. Atrakcje drugiej wioski stanowi nowe sanktuarium 
maryjne i stara zagroda Karkoszów. Gwoździem progra-
mu jest jednak wejście na samą Czarną Górę (903 m 
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n.p.m.), zwaną też Grapą, która wznosi się nad wsią o tej 
nazwie. Zapada wieczór i z wierzchołka roztacza się 
szeroki widok na zabudowania Białki, Bukowiny i Jurgo-
wa, aż po Spisz. Żelazny krzyż milenijny rzuca długi cień 
w gasnącym dniu. 

Nazajutrz, odwiedzając zabytkowe kościoły w Jurgo-
wie i Brzegach, docieramy do Ryniasa, małego przysiółka 
przy granicy ze Słowacją. Dotrzeć tam jest sztuką, gdyż 
prowadzi do niego od pn. jedna droga bez nawierzchni. 
My zaś brniemy od zach. przez leśną porębę i tylko 
stamtąd możemy ujrzeć jedyny w swym rodzaju spektakl. 
W szerokiej dolinie pośród lasów ukazuje się kilka do-
mostw na tle Tatr Bialskich, oświetlonych zachodzącym 
słońcem. Przez lata było to miejsce przemytu koni z Pod-
hala na Słowację, teraz jakby o nim zapomniano, stało 
się enklawą stroniącą od cywilizacji. Kilku prominentów 
wybudowało okazałe dacze, przy kaplicy powstał dom re-
kolekcyjny i tak w paru domach bez sklepu i zaplecza 
gospodarczego egzystuje niewielka społeczność. Nie 
udaje nam się znaleźć dachu nad głową u nikogo, nawet 
ksiądz odmawia gościny, więc śpimy w wiacie turystycz-
nej pośrodku wsi. Posiłki przygotowujemy na kocherze, 
bo mamy dostęp do wody. 

Kolejny dzień przynosi wyzwanie, trzeba przejść 
przez zarośnięte i odludne polany Kiczer i Hurkotnego do 
Łysej. Rzadko ktoś tędy chodzi, dlatego wciąż gubimy 
ścieżkę, ale właściwy kierunek wskazuje szum niewi-
docznej Białki. Łysa Polana to jak wyjście na deptak  
z pustkowia, niby slalom między parkującymi autami, 
więc szybko przemykamy przez most graniczny, by dalej 
kontynuować wędrówkę po stronie słowackiej. Z plano-
wanego noclegu w leśniczówce na polanie Biała Woda 
nic nie wychodzi. Nikogo tam nie zastajemy, a ponieważ 
zbiera się na deszcz, przedostajemy się na drugi brzeg 
Białki (suchą nogą) poszukać szczęścia w Starej Rozto-
ce. I tu pojawia się problem, małą odległość od rzeki do 
schroniska oddziela zwalony przez wichurę las, którego 
w ulewie nie jesteśmy w stanie pokonać. Trafiamy na 
ujście potoku Roztoki, którego korytem (po kolana w wo-
dzie) osiągamy schronisko. Jak zwykle w sobotę – 
pełnym ludzi, więc szanse na nocleg marne, ale przynaj-
mniej się ogrzewamy i posilamy. Miejsce do spania znaj-
dujemy w kącie korytarza obok Hindusa z Dżajpuru. 
Biedak jakby spadł z księżyca, zaskoczyły go wysokie 
góry i pogoda, nie ma cieplejszej odzieży, ale jakoś tu 
trafił. Przed snem gawędzimy o religiach Indii i uświada-
miam go, że znajduje się w najstarszym schronisku pol-
skich Tatr (z 1876 r.). O tym, że stary budynek przenie-
siono na suchsze miejsce w 1913 r., nie wiedzą nawet 
koneserzy. 

Wiatrołom w Dolinie Roztoki robi przygnębiające wra-
żenie, sprzed schroniska widać szosę z Palenicy do Mor-
skiego Oka. Z góry jest jeszcze gorzej, całkiem niedaw-
no gęsty las zakrywał chatę i pobliską Białkę. Kiepska po-
goda skłania nas do powrotu do Zakopanego, ale nie 
marnujemy czasu – odwiedzamy Muzeum Tatrzańskie  
i cmentarz na Pęksowym Brzyzku. To miejsce roztacza 
dziwny urok, dlatego chętnie do niego wracam. Powinno 
stanowić obowiązkową lekcję patriotyzmu dla młodzieży  

i refleksji dla starszych. Śpimy wygodnie w schronisku 
młodzieżowym. 

Rano, już w słońcu powtarzamy znany odcinek do 
Białej Wody i zatrzymujemy się dopiero wśród namiotów 
taterników na Polanie pod Wysoką. Nie ma tłoku, wiele 
podestów stoi pustych, a my posilamy się przed trudnym 
zadaniem. Chcemy przed nocą wejść jak najwyżej Doliną 
Ciężką. I tu zaczynają się schody, do pokonania jest 300-
metrowej wysokości próg skalny, na który wspinamy się 
zakosami. Za Ciężkim Stawem, wzdłuż spadającego kas-
kadami potoku kolejne 200 m wynosi nas do poziomu 
Zmarzłego Stawu (1760 m n.p.m.). Nad jego brzegiem 
znajdujemy płaski głaz, który posłuży nam za łoże pod 
gołym niebem. Przed snem „dobrej nocy” życzą nam ta-
ternicy wracający do obozu z Ganku i Ciężkiej Wieży. 
Noc jest chłodna, widać gwiazdy, a to wróży pogodny 
dzień. Czujemy się jak zawieszeni w przestrzeni, tylko my 
dwoje wśród gór i tak blisko nieba. 

Nazajutrz żwawo zwijamy śpiwory i szukamy drogi na 
Wagę. Kiedyś schodziłem tędy z góry, kopczyki wyzna-
czały drogę, teraz nie ma po nich śladu. Do południa tro-
chę błądzimy, szukając wśród piargów właściwej ścieżki 
na położoną prawie 600 m wyżej przełęcz. Znosi nas  
w jakiś ślepy żleb pod Wysoką, z którego na granicy 
przyczepności zawracamy. Wreszcie napotkani Słowacy 
wskazują kierunek bardziej w prawo, trafiamy na długą 
linę, za którą zakosami osiągamy Wagę (2337 m n.p.m.). 
Mówią, że ta przełęcz równoważy Rysy z Wysoką, ale 
naszą uwagę przykuwa co innego. Zachód słońca maluje 
okoliczne szczyty i doliny w niesamowitych odcieniach. 
Widać w dole kamień nad stawem, gdzie niedawno spa-
liśmy. Z gasnącym dniem trafiamy do chaty „Pod Rysa-
mi”, a tam bez problemu dostajemy nocleg. To najmłod-
sze schronisko w Tatrach (z 1933 r.), a zarazem najwyżej 
położone (2250 m n.p.m.). W środku jest trochę ludzi, ale 
nie za wiele, paru Słowaków i Polka z Murzynem, oboje  
z Londynu, co ona z obcym akcentem podkreśla: ,,jes-
teśmy londyńczykami". Do noclegu i towarzystwa nie 
można mieć uwag, ale ustępu pod Wagą nie da się 
zapomnieć. Szczególnie rano robi się mało przepustowy, 
gdy wszyscy drepczą na skraj urwiska w wiadomym celu. 
Sam byłem świadkiem takiego spiętrzenia, a właściwie 
jego powodem, bo siedząc na tak wysuniętej pozycji, za-
pomina się o bożym świecie i potrzebujących. Samo 
schronisko w 2012 r. przeszło remont, pomalowano ele-
wację na zielono, wymieniono schody, tak że nie przypo-
mina już kamiennej bryły sprzed 2001 r., kiedy lawina 
zmiotła piętro. I pomyśleć, że w latach 20-tych ub. stule-
cia rozważano postawienie tu górskiego hotelu. 
Skoro świt atakujemy Rysy na lekko. Wchodzimy na oba 
wierzchołki (polski – 2499 m n.p.m. i słowacki – 2503 m). 
Ośmieleni moim wyczynem, bo na wyższy nie prowadzi 
szlak, wkrótce zjawiają się obok inni turyści, jak grupka 
Hiszpanów z Barcelony. Jest to czas ich nadziei na se-
cesję Katalonii. Mści się na mnie niezabranie statywu, 
przez co zdjęcia robione przez innych nie należą do naj-
lepszych. Od Morskiego Oka mimo wczesnej pory pnie 
się do góry wąż osobników żądnych sukcesu. Ostatni raz 
schodziłem tędy 4 lata temu po drodze na biwak w Doli-
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nie za Mnichem. Tymczasem opuszczamy Rysy, zabie-
ramy bagaż ze schroniska i w gęstniejącym tłumie z na-
przeciwka zbliżamy się do Doliny Żabiej. Na łańcuchach 
robi się zator, nikt nie przestrzega zasady „jednej osoby 
na jednej długości łańcucha”. Najbardziej spieszą się ci, 
którzy zaparkowali przy stacji „elektryczki”. Dolina Mię-
guszowiecka sprowadza nas do Popradzkiego Stawu, 
gdzie dzielimy pokój z młodymi Niemkami. Wyremonto-
wany w 2010 r. hotel z końca lat 50-tych ub. wieku oferu-
je niezły standard. Passa dobrej pogody trwa, rzucamy 
jeszcze okiem na zmagania turystów wspinających się 
pod Osterwę i na staw z pluskającymi pstrągami, tak jak 
Morskie Oko naturalnie zarybiony. Tu rodzi się Poprad – 
największy dopływ naszego Dunajca. Mijamy „Majtlową 
Chatę”, nowy obiekt gastronomiczny postawiony w miej-
scu pierwszego schroniska z 1879 r. i kierujemy się na 
nieco męczący Trygan (1481 m n.p.m.). Trud zostaje na-
grodzony, bo na szczycie zastajemy chłodzoną beczkę,  
z której za 2 euro można uraczyć się porcją domowego 
cydru. Degustacja jest samoobsługowa, trunek przedni, 
chętnych sporo i jakoś wszyscy uczciwie płacą. 
 

 
 

Na szlaku chętnie korzystamy z czystej, zimnej wody. 
Fot. W. Gawroński 

 

W dobrych nastrojach docieramy do Szczyrbskiego Sta-
wu, gdzie po krótkim poszukiwaniu znajdujemy przytulny 
nocleg w pensjonacie „Furkotka”. Zaznaczam, że wszyst-
kie poprzednie jak i następne noclegi zdobywaliśmy  
z marszu, nigdy wcześniej ich nie rezerwując.  

Osada Szczyrbski Staw powstała w 1875 r. za sprawą 
Józefa Szentivanyi'ego, w 1896 połączyła ją kolej zębata 
ze Szczyrbą, a w 1921 – droga bita. To najwyżej położo-
na miejscowość na Słowacji (1346 m n.p.m.). Linię elek-

tryczną do Smokowca, ową „elektryczkę” długości 30 km 
uruchomiono w 1911 r. Żeby odróżnić nazwę stawu od 
kurortu, oficjalnie przyjęto, że jej drugi człon pisze się ma-
łą literą. Sam akwen jest drugi pod względem wielkości  
w Tatrach Słowackich, ma 20 ha powierzchni i tyle samo 
głębokości. Co ciekawe, przed wylaniem wody chroni go 
od południa wał morenowy, także wysokości 20 m. Ale 
wróćmy do naszej wędrówki. Na początek wjeżdżamy 
wyciągiem krzesełkowym 400 m w górę do chaty ,,Pod 
Soliskiem", skąd trzeba pokonać kolejne 300 m na szczyt 
Skrajnego Soliska (2093 m n.p.m.). To zwieńczona drew-
nianym krzyżem, najdalej wysunięta na pd. kulminacja 
trzywierzchołkowego masywu Soliska, sięgającego wyso-
kości 2400 m. Spod krzyża rozciąga się wspaniały widok, 
dlatego pełno tu ludzi. W dole na południu prezentuje się 
w pełnej krasie Szczyrbski Staw, a dalej za doliną Wagu 
majaczą Niskie Tatry. Po lewo na wsch. – Dolina Młynic-
ka z wodospadem Skok i dalej granią Baszt. Po prawo 
zaś ku pn.-zach. za Doliną Furkotną wystrzela w niebo 
czubek Krywania. Samotnie idę jakiś czas granią w kie-
runku Szczyrbskiego Soliska, aż staję przed stromym po-
dejściem. Robi się niebezpiecznie, po bokach mam dwie 
doliny, a przed sobą kilka godzin trudnego terenu tam  
i z powrotem. Rezygnuję, bo pamiętam, jak wiele lat temu 
wszedłem na któreś Solisko z Doliny Furkotnej i później 
nie mogłem z niego zejść tą samą drogą. Odnajduję zdzi-
wioną moim powrotem Teresę i proponuję romantyczną 
przejażdżkę łódką po stawie. W 1976 r. zamknięto ten 
zbiornik dla żeglugi, ale w 2008 znów otworzono przys-
tań, więc chętnych do żeglowania jest więcej niż łódek. 
Nie czekamy długo na swoją kolej i wkrótce przez godzi-
nę wiosłuję w poprzek stawu, starając się omijać inne 
łódki i podwodne skały. Próbuję nawet śpiewać, jak gon-
dolier, ale płoszę wystraszone kaczki. Przed wieczorem 
odwiedzamy jeszcze dwa najlepsze hotele: ''Piramidę"  
w centrum i ''Patrię" nad stawem, by w wielkim świecie 
pomarzyć i zapomnieć o wszystkich niewygodach dotąd 
spotkanych. Przed snem trafiamy nad Nowy Szczyrbski 
Staw, który położony jakby na uboczu, stwarza wrażenie 
ostoi dzikiego ptactwa i spokoju. Nie jest jednak tworem 
przyrody, ale dziełem człowieka stworzonym w otoczeniu 
hotelu „Górnik”. Ostatniego dnia „elektryczka” dowozi nas 
ze Szczyrbskiego Stawu do miasta Poprad. Górski cel 
wyprawy został osiągnięty, więc autobusem firmy 
„Strama” wracamy do Zakopanego, gdzie wyprawa ma 
swój szczęśliwy finał. W natłoku wrażeń gdzieś zagubiło 
się moje hasło przewodnie. Przeszliśmy ponad 100 km, 
podczas których zapomniałem, że bolą mnie nogi. A mo-
że nie szukając przyczyny, to jest właściwa terapia na 
wszelkie dolegliwości wieku dojrzałego? Temat pozostaje 
otwarty, a pytanie retoryczne. Lepiej nie bierzcie jednak 
ze mnie przykładu, bo może to skończyć się wizytą  
u ortopedy i neurologa. Zresztą do obu wyciągnąłem już 
numerki. W czasie oczekiwania na swoją kolej pewnie 
wróci jak mantra znany dylemat: dlaczego bolą mnie 
nogi? 

 

Witold Gawroński 
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Bieszczady 2011-2017 

Cykliczne wyjazdy w Bieszczady rozpoczęliśmy 

19.09.2011 r. W tym też roku, w drodze do Wetliny, od-
wiedziliśmy po raz pierwszy prywatne muzeum Tadeusza 
Kiełbasińskiego w Olchowcu. Spotkanie Tadeusza z na-
szą grupą było ciekawe i serdeczne, a zaprezentowane 
zbiory dotyczące kultury łemkowskiej i huculskiej oraz 
związane z nimi historie i wydarzenia zaskoczyły nas 
swoją wielką objętością.  
Nasz sześciodniowy pobyt rozpoczęliśmy od przejścia 
malowniczą trasą wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej: mi-
jaliśmy cmentarz z pierwszej wojny światowej, nieistnie-
jącą wieś Beniowa z cmentarzem, grobowiec hrabiny 
Stroińskiej, ślady po nieistniejących już zabudowaniach 
dworskich. Przy pięknej pogodzie stanęliśmy wreszcie 
przy symbolicznym źródle Sanu, które znajduje się  
ok.10 m od naszej granicy po stronie ukraińskiej. 
Kolejne trasy były już bardziej zróżnicowane wysokoś-
ciowo i bardziej wymagające. Były to: z Nasicznego przez 
Dwernik Kamień, wodospad Szepit na Hylatym i Zatwar-
nicę. Jest tam maleńki wiejski sklepik, gdzie można przy-
siąść i odpocząć. Tu zwykle grupa się dzieli na tych, któ-
rzy idą dalej przez Suche Rzeki na przełęcz Orłowicza do 
Wetliny i na tych, którzy wybierają przejażdżkę busem do 
dawnej cerkwi w Chmielu, a później na tzw. tarasy Sanu. 
Kolejne dni to przejście przez Wielką Rawkę na Kreme-
naros i powrót przez Małą Rawkę do Wetliny. Na Smere-
ku mieliśmy tak piękną pogodę, że najpierw się tam opa-
laliśmy ze 2 godziny, a po zejściu do wsi Smerek moczy-
liśmy nogi w Wetlince. 
W drodze powrotnej odwiedziliśmy klasztor w Komańczy. 
Akurat odbywał się tam zlot młodzieży ze szkół, które no-
szą imię księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i z tej 
okazji każda ze szkół prezentowała przygotowany pro-
gram. 
Od 2012 r. już zawsze przyjeżdżaliśmy w Bieszczady  
w czerwcu – jest to lepszy termin na długie bieszczadzkie 
trasy. Ponieważ zabrali się tym razem z nami inni 
uczestnicy, powtórzyliśmy źródła Sanu i Kremenaros.  
Z nowych, dodaliśmy przejście z Mucznego przez Buko-
we Berdo, Halicz do Wołosatego oraz Połoninę  Caryń-
ską od Ustrzyk Górnych do Bereżek, gdzie w tym roku 
oddano do użytku piękne drewniane schronisko Politech-
niki Warszawskiej. W drodze powrotnej zajrzeliśmy do 
Komańczy, bo nie wszyscy tam byli.  
W 2013 r. warunki zakwaterowania w Wetlinie w Szkol-
nym Schronisku Młodzieżowym znacznie się poprawiły, 
gdyż zlikwidowano łóżka piętrowe. Z nami tym razem 
wybrała się częściowo nowa grupa, więc nie mogliśmy 
odpuścić źródeł Sanu, gdyż jest to takie miejsce, gdzie 
samemu raczej trudno by się było dostać. W drodze 
powrotnej odwiedziliśmy Skamieniałe Miasto w Ciężkowi-
cach.  
W 2014 r. kolejny raz odwiedziliśmy Tadeusza Kiełbasiń-
skiego i jego żonę Krysię w Olchowcu. Wyszli po nas na 
drogę ubrani w tradycyjne stroje łemkowskie – to była 
wspaniała niespodzianka! Zaplanowane trasy reali-

zowaliśmy w kolejnych dniach aż do czwartku, kiedy to 
zaniosło się na deszcz. Rada w radę i udało się pojechać 
kolejką bieszczadzką z Majdanu i pierwszy raz podziwiać 
Bieszczady z pociągu. Tymczasem przestało padać i za-
fundowaliśmy sobie jeszcze w tym dniu wejście do Sie-
kierezady w Cisnej. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy 
się w Jabłonce przy pomniku gen. K. Świerczewskiego,  
a następnie pojechaliśmy do Hoczewa, do pracowni 
ludowego rzeźbiarza Zdzisława Pękalskiego, aby obej-
rzeć jego galerię obrazów i rzeźb i wysłuchać legend 
opowiadanych przez jego żonę.  
Wyjazd w 2015 r. zaplanowany był od 20.06. do 27.06.  
W tym miejscu muszę się pochwalić, że dołączyły do nas 
2 osoby z SKT z Warszawy – w tym Prezes tego Klubu. 
Po drodze zwiedziliśmy tunel kolejowy w Strzyżowej, 
przygotowany na ukrycie całego składu pociągu, 
przeznaczony na spotkanie Hitlera z Mussolinim. Do tego 
spotkania jednak tu nie doszło. Jadąc do Mucznego 
odwiedziliśmy „leśniczówkę Brenz-berg” w paśmie 
jeleniewskim. Zapaliliśmy tam znicze i uczciliśmy chwilą 
milczenia 74 ofiary cichej śmierci zadanej tym ludziom 
przez bandę UPA. Następnego dnia poszliśmy z Ustrzyk 
Górnych przez Szeroki Wierch (czerwony szlak) na 
Tarnicę, a następnie przez przełęcz Goprowską i 
Krzemień - Bukowym Berdem do Mucznego. Weszliśmy 
także do pokazowej zagrody hodowli żubrów – 
doliczyliśmy się 10 szt. dorosłych i cielaków. Jedna  
z naszych tras przebiegała wzdłuż granicy słowackiej na 
Szczawnik do Dziurkowca. Wiało niemiłosiernie, ale tak 
pięknych widoków dawno nie podziwialiśmy. Jadąc do 
Łodzi zwiedziliśmy wspaniale urządzony skansen w Sa-
noku. Było to tym ciekawsze wydarzenie, gdyż oprowa-
dzał nas przewodnik, którego rodzina wywodziła się z te-
go terenu, a on nawet trochę używał archaicznego już dla 
nas języka. 
Rok 2016. Do stałych punktów  wyjazdów bieszczadzkich 
dołożyliśmy miejsce pamięci na wzgórzu jeleniowskim. 
Kiedy się tylko da, odwiedzamy też Tadeusza i Krysię  
w Olchowcu. Zajrzeliśmy na punkt widokowy w Lutowis-
kach, żeby zobaczyć Pikuja po ukraińskiej stronie, ale się 
trochę rozpadało i nie zobaczyliśmy tego najwyższego 
szczytu tej części Bieszczad. W Smolniku podziwia-liśmy 
najstarszą cerkiew w czystym stylu bojkowskim.  
 

 
 

Na Magurze Stuposiańskiej w 2016 r.  
Fot. W. Tymowski 

W trzy osoby zafundowaliśmy sobie przejście przy upal-
nej pogodzie przez Wielką Rawkę, Kremenaros, Rabią  
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Skałę (po słowackiej stronie świetny punkt widokowy  
z tablicą poglądową), Jawornik i żółtym szlakiem do Wetl-
iny – jak dotąd było to nasze najdłuższe przejście – dob-
rym tempem 11 godz. W drodze powrotnej do Łodzi zwie-
dziliśmy zamek w Łańcucie, oranżerię, stajnię i powozow-
nię oraz piękny teren parkowy. 
W roku 2017, jadąc w Bieszczady, zwiedziliśmy Jaskinię 
Zdobywców w rezerwacie Kadzielnia w Kielcach. Kolejne 
dni w Bieszczadach to: z Terki przez Żałobinę, Krysową 
do schroniska PTTK Jaworzec. Na trasie i w rejonie 

schroniska było dużo błota i rozlewisk. Następnego dnia 
ruszyliśmy z Maniowej przez Balnicę do Roztok Górnych. 
W Balnicy trafiliśmy na przyjazd kolejki bieszczadzkiej, 
więc dwie osoby, które jeszcze nią nie jechały, zabrały 
się na Majdan. Niewątpliwą atrakcją tego wyjazdu był 
przejazd drezynami ze stacji Uherce do Stefkowej  
i z powrotem, w sumie 17 km. Było też zwiedzanie Polań-
czyka i zapory na Solinie oraz odwiedzenie schroniska 
PTTK Kubusia Puchatka na Połoninie Wetlińskiej. 

 

 
 

Grupa w odwiedzinach u Tadeusza Kiełbasińskiego w Olchowcu. Fot. A. Wołowska 
 

Ostatniego dnia przytrafiła się nam przygoda z powodu 
zniszczonych szlaków przez zrywkę drewna- omijając 
koleiny błotne dwie osoby zeszły ze szlaku i zamiast do 
Wetliny trafiły do Smolnika – zasięg telefoniczny w lesie 
jest niepewny i tym razem go nie było. Na szczęście 
dotarli do nas z 0,5 godzinnym opóźnieniem. Jadąc do 
Łodzi zwiedziliśmy jeszcze przepiękny pałac w Barano-
wie Sandomierskim.  

Podsumowując: staramy się zawsze, aby przy tych 

wyjazdach i innych także oprócz wycieczek górskich były 

także ciekawe miejsca historyczne, przyrodnicze lub inne 

obiekty godne zwiedzenia. W 2018 r. nie będzie naszego 

stałego wyjazdu w Bieszczady, bo w tym terminie 

będziemy świętować jubileusz 60-lecia Klubu. 

Janusz Żurkowski 

 

Wycieczki wrześniowe 

Cykliczne wyjazdy w góry w terminie wrześniowym 

zaczęliśmy z razem z Barbarą organizować od 2012 r. 
Na początek był Beskid Sądecki z zakwaterowaniem  
w Rytrze. Mając do dyspozycji busa mogliśmy planować 
różne trasy. Byliśmy na Prechybie, Wielkim Rogaczu,  
w Niemcowej. Gondolą wjechaliśmy na Jaworzynę 
Krynicką i zwiedziliśmy Muzeum Turystyki PTTK. Zna-
leźliśmy tam wzmiankę o inicjatorze założenia Klubu 
„Kosówka” Aleksandrze Siemiradzkim zwanym Wujciem. 
Zawędrowaliśmy później do bacówki nad Wierchomlą. 
Idąc z Piwnicznej przez wieś Walczaki podziwialiśmy  
w przydomowych ogródkach licznie poustawiane rzeźby 
z drewna. Przy źródełku Stefan posililiśmy się wodą mi-
neralną przed dalszą wędrówką na Halę Łabowską i stąd 
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do schroniska na Cyrli, które po modernizacji w ogóle nie 
przypomina tego starego. Następnego dnia zwiedzaliśmy 
zamek w Niedzicy, a później było wejście na Trzy Korony  
i podziwianie z platformy widokowej panoramy Pienin  
i Dunajca. 26 września wyruszyliśmy z Rytra na Radzie-
jową i tutaj z platformy widokowej, co prawda przy silnym 
wietrze, ale podziwialiśmy panoramę Tatr, a dalej, do 
Rytra, żółtym szlakiem, który znowu gdzieś przepadł  
i należało iść na orientację. Dobrze, że dzień był 
pogodny, bo trzeba było jeszcze omijać liczne rozlewiska 
wody – przy których odciśnięte były tropy leśnych 
zwierzaków. Oczywiście byliśmy też na ruinach zamku  
w Rytrze i przepięknym mostku nad Głębokim Jarem. 
W roku 2013 najpierw zatrzymaliśmy się w Schronisku 
Młodzieżowym w Prudniku. Po drodze dzięki uprzejmości 
dyrekcji Ogrodu Zoologicznego w Opolu i dzięki znajo-
mościom Barbary zwiedziliśmy ten ogród pod opieką 
przewodnika gratis. Następnego dnia zwiedziliśmy Prud-
nik, klasztor Franciszkanów i wędrując doszliśmy malow-
niczą doliną do Pokrzywnej.  
Kolejnego dnia od rana idziemy w deszczu do schroniska 
„Pod Biskupią Kopą” zbierając po drodze grzyby. Gdy tro-
chę się wysuszyliśmy przy kominku, weszliśmy na wieżę 
widokową, z której są zamieszczane zdjęcia w Internecie 
co 5 min. Z Kopy Biskupiej zeszliśmy do Zlatych Hor,  
a stąd busem na nową kwaterę w Międzygórzu. 
Następnego dnia część grupy zwiedzała Jaskinię Niedź-
wiedzią, a pozostali zwiedzili nieczynną kopalnię uranu. 
Było też wejście na Śnieżnik i odwiedzenie miejsca  
z pomnikiem słonia na Morawach. Pogoda trochę się po-
prawiła i kolejnego dnia poszliśmy na Czarną Górę. Po 
deszczu był taki wysyp grzybów, że prawdziwki i pod-
grzybki zbieraliśmy na środku drogi. Kolacja tego dnia by-
ła wspaniała. Mamy tyle grzybów, że na następnej wy-
cieczce w Góry Stołowe zakazujemy sobie zbierania no-
wych grzybów. Zmieniamy też tego dnia kwaterę i prze-
nosimy się do Karpacza. Z Karpacza poszliśmy czarnym 
szlakiem przez Przełęcz Sowią na Śnieżkę i zeszliśmy 
przez Dolinę Łomniczki – gdzie w kotle Łomniczki 
znajduje się symboliczny cmentarz ofiar gór. Upamiętnia 
on ludzi, którzy całe życie poświęcili górom i w nich zgi-
nęli - alpinistów, himalaistów, przewodników, GOPR-ow-
ców. Swą tablicę ma między innymi Wanda Rutkiewicz.  
Inna długa i piękna wycieczka prowadziła od świątyni 
Wang przez Pielgrzymy, Słonecznik, Strzechę Akade-
micką, Samotnię i Domek Myśliwski do Karpacza. Jadąc 
do Łodzi zwiedziliśmy Ogród Zoologiczny we Wrocławiu 
– także dzięki Barbarze zwiedzanie i przewodnik było dla 
nas gratis. 
W 2014 r. mieliśmy kwaterę w Zawoi w Beskidzie Ży-
wieckim. Jadąc tam zwiedziliśmy w Wadowicach świeżo 
otwarte po modernizacji Muzeum Jana Pawła II. Później 
była degustacja słynnych kremówek. Pierwsza wycieczka 
w góry we mgle i mżawce na Mała Babią Górę i Przełęcz 
Jałowiecką zakończona była na  Markowych Szczawi-
nach. Następnego dnia znowu padało, więc czekaliśmy 
aż do 11-tej na poprawę pogody. Starczyło więc tylko 
czasu na przejście z Przełęczy Krowiarki na Halę Krupo-
wą i odpoczynek w małym drewnianym schronisku. Póź-

niej zeszliśmy niebieskim szlakiem do Skawicy. Gdy wy-
braliśmy się kolejnego dnia tym razem na Babią Górę 
znowu padało. Na szczyt połowa grupy dostała się Percią 
Akademicką, a druga część przez Przełęcz Brony. Na 
szczycie wiatr nas przewracał, do tego śnieg z gradem  
i przenikliwe zimno. Gdy prawie biegiem dotarliśmy na 
Przełęcz Krowiarki i chcieliśmy się przebrać w suche ub-
rania, które podwiózł nam bus (akurat tego dnia zmie-
nialiśmy kwaterę) – to okazało się, że przemoczone ubra-
nia częściowo do nas poprzymarzały i był problem żeby 
je zdjąć. Na szczęście w Grywałdzie czekał już na nas 
ciepły obiad i wszyscy odzyskaliśmy siły. Na drugi dzień 
wybraliśmy się z Tylmanowej na Prechybę, a tam mog-
liśmy przy pięknym zachodzącym słońcu podziwiać zaś-
nieżone szczyty Tatr. Inna trasa wiodła ze Szczawnicy 
przez Wąwóz Homole na Wysoką i dalej do stylowej ba-
cówki w Jaworkach. Następny dzień znowu był deszczo-
wy, więc część grupy wybrała się do Krościenka i do 
Szczawnicy, a pozostali postanowili wejść na Lubań. 
Następna trasa w Pieninach to Wąwóz Szopczański, 
schronisko PTTK Trzy Korony i Sokolica z przejściem 
przez Czertezik i Czerteż. Gdy mgła się trochę rozerwała, 
mogliśmy z Sokolicy podziwiać płynące w dole po Dunaj-
cu tratwy z turystami. 
Wybierając się w 2015 r. w Beskid Żywiecki postanowi-
liśmy odwiedzić po drodze Kalwarię Zebrzydowską  
i wspaniałego przewodnika w osobie franciszkanina brata 
Alberta. Później już sami przeszliśmy fragment Drogi 
Krzyżowej przy Bazylice Zebrzydowskiej. 
Wędrowanie po górach tym razem było przy dobrej po-
godzie, ale szlaki przygraniczne ze Słowacją, chyba ze 
względu na słaby ruch turystyczny, są mocno zaniedbane 
i źle oznakowane. Skutkowało to oczywiście poszukiwa-
niem drogi i pobłądzeniem. Byliśmy przy wodospadzie 
Sobotnia i na Pilsku – najwyższym szczycie Beskidu Ży-
wieckiego po słowackiej stronie. Schodząc do schroniska 
na Hali Miziowej natrafiliśmy na miejsce z dużą ilością 
dużych i smacznych jagód, z czego oczywiście skorzys-
taliśmy. Wracając do Łodzi zwiedziliśmy w Tarnowskich 
Górach Sztolnię Czarnego Pstrąga. Ciekawostką tego 
miejsca jest  zwiedzanie sztolni na łodziach. 
Po dwóch latach powróciliśmy w 2016 r.  w Karkonosze  
i Góry Izerskie. Jadąc tutaj zwiedziliśmy bardzo ciekawe 
miejsce w Kowarach – nieczynną kopalnię uranu Liczy-
rzepa. Jest ona nieczynna z powodu nieopłacalności wy-
dobycia, ale nie z powodu wyeksploatowania. Ponieważ 
pogoda dopisywała, zaraz pierwszego dnia wybraliśmy 
się do czeskiego Harrachova i do schroniska Izerka,  
a w drodze powrotnej odpoczynek w schronisku Orle po 
polskiej stronie. Następne trzy dni to też Góry Izerskie  
i schroniska: na Wysokim Kamieniu i Stogu Izerskim.  
Stąd chcieliśmy zjechać gondolą do Świeradowa Zdroju, 
ale okazało się, że właśnie odbył się ostatni zjazd cho-
ciaż dopiero dochodziła godz. 16-ta. Następnego dnia 
leśną drogą niespodziewanie dotarliśmy na Polanę Cza-
rownic – zamiast czarownic było tu bardzo przyjemne 
miejsce wypoczynkowe ze stołami i ławami. W obrębie 
Przesieki znajduje się piękny wodospad na Podgórnej, 
przy którym spędziliśmy jedno późne popołudnie. Innym 
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razem wybraliśmy się na spacer aby obejrzeć wyremon-
towany dom Ewy Braun – tylko z zewnątrz, bo był nadal 
niedostępny do zwiedzania. Szóstego dnia powędrowa-
liśmy czerwonym szlakiem przez Czarną Przełęcz na 
Wielki Szyszak, a później przez Śnieżne Kotły do schro-
niska PTTK pod Łabskim Szczytem. Po takim przemar-
szu kolejnego dnia zaplanowane było zwiedzanie Jag-
niątkowa i muzeum Gerharda Hauptmana, a wieczorem 
przy ciepłej pogodzie udane ognisko. Na zakończenie 
wybraliśmy się na zamek Chojnik. Niestety był to już ko-
niec dobrej pogody, zaczęło popadywać, więc na Ślężę  
w drodze powrotnej poszło już tylko kilka osób. Na szczy-
cie okazało się, że kościół jest już po remoncie i można 
go zwiedzać. 
Beskid Niski tak nas zachwycił krajobrazem i jakby za-
trzymanym tu czasem, że w 2017 r. z wielką niecierpli-
wością czekaliśmy na wyjazd.  
 

 
 

Na Świerzowej w 2017 r. Fot. G. Sobieraczyk 
 

Jadąc na kwaterę do Krempnej zwiedziliśmy bardzo cie-
kawie umiejscowione Muzeum Krzemionki w nieistnieją-
cej już wsi Sudół koło Ostrowca Świętokrzyskiego. 

Następnego dnia pojechaliśmy  busem do Folusza i da-
lej szlakiem  czerwonym na Świętorzową, Ostrysz, na 
Przełęcz Hałbowską – po drodze takiego wysypu rydzów  
i prawdziwków to jeszcze nie widzieliśmy – więc zafun-
dowaliśmy sobie z nich pyszną kolację. 11-tego września 
mieliśmy nadzieję na miłą i ciekawą trasę do bacówki  
PTTK w Bartnem. Nowo poprowadzony szlak został wyz-
nakowany przez rozlewiska wody i topiel błotną – kom-
pletne nieporozumienie. Na końcu w bacówce jeszcze 
większa niespodzianka – bacówka zamknięta, gburowaty 
gospodarz i perspektywa powrotu tą samą drogą po bag-
nach. Gdy się już stamtąd wydostaliśmy trafiliśmy na ślad 
nieistniejącej wsi łemkowskiej, po której obecnie został 
tylko cmentarz. W inne dni zwiedziliśmy Muzeum Przyro-
dy w Krempnej i dawną cerkiew grekokatolicką, ale tylko 
z zewnątrz, bo prowadzone tam były prace konserwator-
skie. Idąc szlakiem przygranicznym ze Słowacją, jeden  
z kolegów trafił na prawdziwy okaz – ponadwukilogramo-
wego prawdziwka – każdy z nas chciał mieć zdjęcie  
z tym grzybem! Idąc z Przełęczy Hałbowskiej, w Kątach, 
mieliśmy nieprzyjemną niespodziankę. Ktoś dla żartu ob.-
rócił kierunkowskaz i gdy okazało się po pewnym dys-
tansie, że nie ma szlaku, umieścił informację, aby pójść 
dalej w lewo lub w prawo – do wyboru, życząc dalszej mi-
łej wędrówki. Dzięki dobrej orientacji Janusza w terenie 
szlak odnaleźliśmy po ok. 2 godzinach wędrowania na 
Grzywackiej Górze. Ostatnia nasza trasa wiodła z Folu-
sza przez Świątkową Wielką i Wrzosową Polanę do 
Krempnej. We Wrzosowej Polanie odwiedziliśmy pośród 
lasów cmentarz ofiar faszyzmu. Wracając do Łodzi zwie-
dziliśmy w Bóbrce Muzeum Przemysłu Naftowego i Ga-
zowniczego. Bardzo ciekawe miejsce, gdzie jeszcze 
można zobaczyć wydobycie ropy naftowej i posłuchać 
historii tego miejsca bezpośrednio od przewodnika i na 
filmie w sali audio-video. 

 

W 2018 r. jesienią wybieramy się po raz kolejny w te stro-
ny z zamiarem wejścia na najwyższy szczyt Beskidu Nis-
kiego – Lackową. 

Janusz Żurkowski 

OGÓLNOPOLSKIE  ZLOTY  KLUBÓW  TURYSTÓW  GÓRSKICH  AFILIOWANYCH  
PRZY  KOMISJI  TURYSTYKI  GÓRSKIEJ  ZG PTTK,  LATA 2009 – 2018 

 

Ogólnopolskie Zloty Klubów Turystów Górskich są 

organizowane pod patronatem Podkomisji ds. Klubów 

Górskich w Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego 

PTTK. Wszystkie te organy PTTK mają swoje strony in-

ternetowe np.: www.ktg.pttk.pl. W rodzinie klubów gór-

skich zarejestrowanych jest obecnie prawie 75 klubów. 

Zloty odbywają się corocznie w maju, organizatorami są 

kolejne Kluby, co jest dla nich zaszczytem. Natomiast  

w grudniu, w Krakowie, odbywają się spotkania repre-

zentantów klubów połączone z sympozjami o zmieniają-

cej się tematyce górskiej. 

Po Zlocie zorganizowanym przez ”Kosówkę” w 2009 r.,  

vide następny artykuł, kolejny, już XXX-ty, Zlot KTG or-

ganizowało Stołeczne Towarzystwo Tatrzańskie SKT  

w Warszawie, po raz pierwszy na nizinach. Klub nasz 

reprezentowało aż 13 członków. Komandor poprzednie-

go, naszego Zlotu, Zbigniew Bestecki, przekazał dwa 

grube tomy kronik Komandorowi z SKT, Jackowi  

Gołębiowskiemu. W krótkich prezentacjach klubów 

wystąpił także nasz ówczesny Prezes, Witold Opasewicz.  

www.ktg.pttk.pl
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Uczestnicy zlotu z „Kosówki” przed stanicą w środku 
Puszczy Kampinoskiej. Fot. E.Hankiewicz 

 

Największą niespodzianką była prelekcja Leszka Cichego 
o wspólnym z Andrzejem Wielickim zdobyciu Mount Eve-
restu przed 30 laty. A potem wystąpił „Swobodny Zespół 
Śpiewaczy Stara Robota”, wraz z którym śpiewaliśmy tu-
rystyczne piosenki. W części turystyczno-krajoznawczej 
zwiedziliśmy Żelazową Wolę i Brochów, był to bowiem 
Rok Chopinowski, oraz kolejnego dnia Twierdzę Modlin. 
Wędrowaliśmy także po Puszczy Kampinoskiej, w środku 
której SKT ma swoja skromną stanicę. Tam przy ognisku 
i grillu śpiewaliśmy wspólnie ze wspaniałą „Starą Robo-
tą”. Obszerniejsze sprawozdanie zamieścił klub SKT na 
swojej stronie internetowej  www.skt.waw.pl.  
Kolejne Zloty odbyły się już w górach: 
2011 r. w Piwnicznej (org. WKG z Warszawy) – reprezen-
towały nas 3 osoby: Ewa Hankiewicz, Barbara i Janusz 
Żurkowscy,  
2012 r. w Pokrzywnej (org. KG „Świstak” z Opola) – re-
prezentowały nas te same 3 osoby oraz Jola Sadowska, 
2013 r. w Roztoce (org. KTG „Wierch” z Krakowa) – 
repre-zentowały nas te same 4 osoby oraz Maria Beśka  
i Zofia Zielińska,  
2014 r. w Jakuszycach (org. KG „Skorusza” z Wrocławia) 
- reprezentowało nas tych samych 6 osób, jak poprzed-
nio. Na tych wszystkich czterech zlotach, prezes Klubu 
Ewa Hankiewicz przedstawiła bardzo dobrze przyjęte 
prezentacje o „Kosówce”, wspominając  także w 2012 r. 
śp. Adama Chyżewskiego, a w 2014 r. - 55-lecie Klubu. 
Obszerniejsze relacje są na stronach „Kosówki”, a towa-
rzyszące im, wprowadzone przez ten Zarząd, wycieczki 
„Po Zlocie” w artykule J. Żurkowskiego.  
Na kolejnych czterech zlotach: 2015-2018 Klub repre-
zentowały dwie osoby: Barbara i Janusz Żurkowscy. 
Każdego roku w grudniu są spotkania Komisji Turystyki 
Górskiej ZG PTTK z przedstawicielami Klubów, połączo-
ne z sympozjami na tematy górskie. Tam zawsze repre-
zentuje nas Andrzej Lesiński. 

Ewa Hankiewicz 
 

Sprawozdanie  z  XXIX  ogólnopolskiego  Zlotu  
Klubów  Górskich  PTTK 

W dniach 8 - 10 maja 2009 r. w Ośrodku Wypoczynko-

wym „Jodełka” (dawny Dom Turysty PTTK) w Świętej 

Katarzynie koło Kielc odbył się XXIX Ogólnopolski Zlot 
Klubów Górskich PTTK. Organizatorem był Klub Turys-
tów Górskich „Kosówka” Oddziału Łódzkiego PTTK im. 
Jana Czeraszkiewicza z Łodzi. Obszerne sprawozdanie 
ze Zlotu jest publikowane na stronie internetowej „Kosów-
ki” www.kosowka.lodz.pttk.pl (wpis na stronie głównej 
pod datą 5.05.2009) Ogółem w zlocie wzięły udział 54 
osoby: przedstawiciele dziewięciu klubów górskich z całej 
Polski, w tym członkowie Klubu organizatora, czyli KTG 
„Kosówka z Łodzi oraz zaproszeni goście. Z poszczegól-
nych klubów górskich na zlot przybyli: 

 Klub Górski „Ornak” - Gniezno – 2 osoby, 

 Klub Górski - Oddział Kielce – 1 osoba, 

 Krakowski Klub Przodowników Turystyki Górskiej – 
Kraków – 1 osoba, 

 Klub Górski „Wierchy” - Nowa Sól – 3 osoby, 

 Klub Górski „Karpaty” - Oświęcim – 3 osoby, 

 Klub Górski „Jontek” - Ostrów Wielkopolski –  
2 osoby, 

 Stołeczny Klub Tatrzański - Warszawa – 2 osoby, 

 Klub Górski „Trawers” - Zielona Góra – 2 osoby, 

 Klub Turystów Górskich „Kosówka” - Łódź –  
29 osób. 

Zaproszeni goście to: 

 Jolanta Śledzińska - Sekretarz ZG PTTK ds. Pro-
mocji i Kontaktów Zewnętrznych, Warszawa, 

 Jerzy Kapłon – Skarbnik ZG PTTK – Dyrektor 
Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej ZG PTTK  
w Krakowie, 

 Jerzy Gajewski – Przewodniczący Komisji Turystyki 
Górskiej ZG PTTK, Kraków, 

 Wojciech Kacperski – Komisja Turystyki Górskiej ZG 
PTTK, Radom, 

 Zdzisław Gorywoda – Komisja Turystyki Górskiej ZG 
PTTK, Bielsko Biała, 

 Jerzy Mróz – Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK, 
Tarnów, 

 Tymoteusz Wróblewski – Komisja Turystyki Górskiej 
ZG PTTK, Kielce, 

oraz 

 Ryszard Mamenas – Prezes Zarządu Oddziału 
im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi.  

Wybór Gór Świętokrzyskich na miejsce zlotu nie był przy-

padkowy – zadecy-

dowały nasze po-

wiązania z tym re-

gionem. Związki 

turystów łódzkich  

z Górami  Święto-

krzyskimi datują się 

od końca lat 

pięćdziesiątych 

ubiegłego wieku, 

kiedy to Oddział Łódzki PTTK był organizatorem 

popularnych rajdów odbywanych w maju – „Łysogóry 

Wiosna” i we wrześniu – „Łysogóry Jesień”.  

http://www.skt.waw.pl/
http://www.kosowka.lodz.pttk.pl/
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Pierwszy rajd ruszył w 1959 roku i po kilku latach osiąg-
nął taką popularność, że z Łodzi wyruszał specjalny po-
ciąg rajdowy, zabierający jednorazowo ok. 1500 osób.  
O historii rajdów świętokrzyskich można przeczytać  
w biuletynach „Kosówki” wydanych na 40- i 50-lecie Klu-
bu, opublikowanych również na stronie internetowej „Ko-
sówki” 
Kolejnym powodem organizacji Zlotu na Ziemi Kieleckiej 
była kapliczka na Bukowej Górze, odbudowana dzięki 
staraniom działaczy naszego Klubu. Inicjatorem odbudo-
wy kapliczki był wieloletni prezes „Kosówki” i członek ho-
norowy PTTK Lechosław Fularski. Od idei odbudowy do 
realizacji długa droga, ale dzięki zaangażowaniu wielu 
działaczy Oddziału Łódzkiego i naszego Klubu znalezio-
no fundusze, kupiono drewno i zlecono miejscowym cieś-
lom postawienie kapliczki takiej samej jak ta, która zawa-
liła sie ze starości. Więcej informacji o kapliczce na 
Bukowej Górze można przeczytać w biuletynach 
„Kosówki” wydanych na 40-lecie i na 50-lecie. Centralne 
położenie Gór Świętokrzyskich w Polsce, bogactwo za-
bytków, puszcza jodłowa, walory Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego i Ziemi Kieleckiej stanowiły dopełnienie uza-
sadnienia wyboru. 
 

 
 

Uczestnicy Zlotu przed OW „Jodełka” w Św. 
Katarzynie. Fot. Z. Bestecki 

 

Omawiając realizacje programu Zlotu, można wyróżnić 
trzy odrębne segmenty: 

 część robocza – obrady z udziałem przedstawicieli 
KTG ZG PTTK, 

 część turystyczno-krajoznawcza, 

 część rozrywkowa. 
W części roboczej, przedstawiciele wszystkich Klubów 
biorących udział w Zlocie prezentowali swoje Kluby, oma-
wiali działalność, swoje dokonania, sukcesy jak i szcze-
rze mówili o kłopotach. Dzięki prezentacji poznaliśmy się 
nawzajem. Z relacji wynikało, że działalność klubów gór-
skich jest podobna i oparta na sprawdzonych formach, 
takich jak wspólne wyjazdy w góry (i nie tylko w góry), 
prelekcje, różnego rodzaju spotkania integracyjne itp. 
Wspólną bolączką klubów jest brak napływu młodych lu-
dzi, co wpływa znacząco na wysoką średnią wieku.  
Na koniec dyskusji, przewodniczący Komisji Turystyki 
Górskiej ZG Jerzy Gajewski zobowiązał się do popra-
wienia kontaktów z Klubami. Stwierdził, że należy nie tyl-

ko uaktualnić wykaz Klubów, ale może trzeba dotrzeć do 
nich bezpośrednio. Należy również zweryfikować kluby 
górskie, które działają przy Oddziałach, a nie są zarejest-
rowane w Komisji Turystyki Górskiej ZG.  
 

 
 

Komandor Zlotu Zbigniew Bestecki z Przewodniczą-
cym KTG ZG Jerzym Gajewskim. Fot. Z. Bestecki 

 

Na zakończenie obrad, zaproszony gość Jerzy Kapłon 
wygłosił referat pt „O znakowaniu szlaków”, dotyczący 
nowatorskiej metody nanoszenia szlaków pieszych i in-
nych ważnych treści turystycznych na mapy elektronicz- 
ne, które będą zamieszczane w internecie. Część tury-
styczno-krajoznawcza była bardzo rozbudowana, z racji 
bogactwa zabytków i innych walorów Ziemi Kieleckiej. 
Szersza relacja znajduje się na stronie „Kosówki”- patrz 
wpis z dn. 20.06.2009 r. Zwiedziliśmy Św. Katarzynę, 
Bodzentyn, Nową Słupię, Św. Krzyż, Tarczek, Psary oraz 
weszliśmy na Łysicę (612 m), Łysą Górę (595 m), 
Radostową, Bukową Górę itd. Na Bukowej Górze 
nieodłącznym celem wycieczki była drewniana kapliczka, 
odbudowana w 1990 r. dzięki staraniom naszego Klubu. 
W części rozrywkowej zlotu, pierwszego dnia wieczorem, 
spotkaliśmy się na wspólnym śpiewaniu piosenek turys-
tycznych przy gitarze. Drugiego dnia odbyło się ognisko  
z pieczeniem kiełbasek. Dobrą zabawę zapewnił nam 
zespół ludowy z okolic Św. Katarzyny, który ze swoistym 
humorem i śpiewem wprowadzał nas w wesoły nastrój. 
Były wspólne śpiewy, nawet tańce przy ognisku. 
 

 
 

Uczestnicy Zlotu przed kapliczką na Bukowej Górze. . 
Fot. Z. Bestecki 
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Pogoda dopisywała nam przez cały czas zlotu. Było 
bardzo słonecznie i ciepło. Można było wędrować w ko-
szulkach z krótkim rękawem, np. tych specjalnie przygo-
towanych na zlot, z logo zlotu.  
Do swoich domów wracaliśmy pełni wrażeń i w bardzo 
dobrych nastrojach. Nasz zlot pozostawił miłe wspo-
mnienia, zarówno tym, którzy pracowali przy jego organi-
zacji, jak i wszystkim uczestnikom. Czytając wpisy 
uczestników w kronice zlotów, jesteśmy przekonani, że 
możemy zaliczyć go do imprez bardzo udanych. 
Organizatorami Zlotu z KTG „Kosówka” byli: 

 Witold Opasewicz - Prezes Zarządu KTG „Kosówka” 

 Zbigniew Bestecki - Komandor Zlotu 

 Włodzimierz Rakowiecki - Zastępca Komandora Zlo-
tu, pilotowanie na trasach 

 Teresa Arciszewska - Sekretarz Zlotu 

 Telesława Fijałkowska - Kierownik Finansowy 

 Andrzej Wielgopolan - Kwatermistrz 

 Romuald Zielinski - Organizator rozrywki i kierownik 
autokaru 

 Krystyna Kowalska - Organizator rozrywki 
 

 
 

W drodze na Radostową. Pierwsza na planie Sławka 
Fijałkowska, a za nią Janka Zimowska.  

Fot. Z. Bestecki 
 

Podsumowanie 

 W 2008 r. Klub Turystów Górskich „Kosówka” ob-
chodził jubileusz 50-lecia. Huczne obchody odbyły 
się w Rytrze, w dniach 7 – 15 czerwca. Nie minął 
rok, jak Klub znowu zorganizował ważną imprezę  
o zasięgu ogólnopolskim, jakim był XXIX Zlot Klubów 
Górskich. 

 Następnym zlotem w roku 2010 był jubileuszowy 
XXX Zlot Klubów Górskich PTTK, którego organiza-
torem był Stołeczny Klub Tatrzański, działający przy 
Oddziale Żoliborskim PTTK w Warszawie. Klub to 
zacny, z pięknym dorobkiem, działający od 1953 r.  
O jego dokonaniach można przeczytać na ich stronie 
internetowej www.skt.waw.pl . 

 Miło nam było przekazać kroniki zlotów następcom  
i uczestniczyć w kolejnym zlocie integrującym dzia-
łaczy klubów górskich działających na terenie całego 
kraju.  

 

Zbigniew Bestecki Komandor XXIX Zlotu  

Zloty  XXXV do XXXVII 

Począwszy od XXXV Ogólnopolskiego Zlotu Turys-

tów Górskich w 2015 r. mamy zaszczyt reprezentować 
nasz Klub i przedstawiać działalność naszego Klubu po-
przez prezentację lub prelekcję ustną na posiedzeniach 
inauguracyjnych lub w trakcie Zlotu. Wcześniej byliśmy 
uczestnikami, a rola prezentacji na posiedzeniach 
należała do kol. Ewy Hankiewicz – Prezes Klubu. Udział 
w zlotach wykorzystujemy także do odnowienia relacji  
z osobami z innych klubów oraz do zapoznania się z ich 
dokonaniami i działalnością w minionym roku. Jest to 
także świetna okazja do poznania walorów turystycznych 
regionu, w którym akurat odbywa się Zlot. Z propo-
nowanych przez organizatorów wycieczek przeważnie 
wybieramy trasy górskie.  
Na XXXV Zlocie, organizowanym przez KG „Wędrowcy” 
z Krakowa w Sromowcach Wyżnych, pogoda nam nie 
dopisała, więc wybraliśmy trasę bezpieczną wzdłuż  
 

 
 

Uczestnicy zlotu w Sromowcach Wyżnych. 
Fot. J. Nowicki 

 

Dunajca od Sromowców Niżnych do Czerwonego Klasz-
toru i dalej do Leśnicy na Słowacji. Po odpoczynku w Pie-
nińskiej Chacie, wróciliśmy przepiękną trasą znowu 
wzdłuż Dunajca do Szczawnicy. Wieczór urozmaicony 
był występami góralskiej kapeli, pieczeniem kiełbasek  
i innymi potrawami z grilla. 
XXXVI ZLOT odbył się w Ustrzykach Górnych, a organi-
zowawał go KTG „Wierchy” z Krakowa . Na naszą pre-
zentację złożyło się wystąpienie Barbary Żurkowskiej, ja-
ko wiceprezes Klubu, poparte pokazem zdjęć i krótkiego 
filmu dotyczącego działalności klubu. 
  

  

W miejscu cichego mordu w Leśniczówce Brenzberg. 
Fot. W. Tymowski 

http://www.skt.waw.pl/
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Za zgodą organizatorów mogli do nas dołączyć koledzy 
klubowi i nie tylko, wybraliśmy z programu wycieczkę ob-
jazdową dotyczącą zwiedzania cerkwi oraz szlak 
nieistniejących wsi. Byliśmy także na grzbiecie Jelenio-
watego w „Leśniczówce Brenzberg”, miejscu cichej kaźni 
dokonanej na 74 Polakach przez bandę UPA. Od 2009 r. 
jest to miejsce upamiętnione drewnianym krzyżem. 
 

 
 

Zlot w Ustrzykach Górnych. Fot. K. Wyrostek 
 

Zlot XXXVII, już jako trzeci z rzędu czterodniowy, miał 
miejsce w Mokrzeszowie, a zorganizował go Wałbrzyski 
Klub Przewodników Turystyki Górskiej. Chociaż nie był 
zaplanowany w górach, to i tak udało się zrobić jednego 
dnia wycieczkę na Wielką Sowę przez Przełęcz Sokole. 
Tym razem także mogli do nas dołączyć koledzy niebio-
rący udziału w Zlocie. Program był niezwykle ciekawy  
i obejmował piesze wycieczki do jeziorka Daisy, do zam-
ku w Książu, w którym dzięki naszym przewodnikom 
mogliśmy zwiedzić poziomy 3, 4 i 5 zamku choć trwają 
tam jeszcze prace konserwatorskie i remontowe. Zwie-
dzaliśmy podziemne miasto Osówka i tzw. kasyno Hitle-
ra. Podczas prezentacji klubów Barbara wystąpiła z pre-
zentacją. Niestety akustyka sali była taka, że z trudem 
dawało się cokolwiek zrozumieć, nie tylko podczas jej 
wystąpienia. W niedzielę była bardzo udana wycieczka 
do Świdnicy, gdzie oprócz wielu niezwykle ciekawych 
obiektów, pierwszy raz widzieliśmy i zwiedziliśmy Kościół 
Pokoju. 
W 2018 r. XXXVIII Ogólnopolski Zlot Turystów Górskich 
odbędzie się w terminie 17.05. - 20.05. w Kielcach, na 
który także się wybieramy. 

Barbara i Janusz Żurkowscy  

 

Wycieczki  pozlotowe – majowe 

Od 2012 r. stosujemy zasadę, aby, wykorzystując 

udział w Zlotach Klubów Górskich, przedłużać te pobyty  

o cztery do pięciu dni. Osoby, które nie uczestniczą  

w zlocie biorą udział w wycieczkach zlotowych (zawsze 

za zgodą organizatora), a później realizujemy już własny 

program. Jest to z dużą korzyścią dla naszej grupy, bo 

zawsze mamy znakomitych przewodników, którzy nie 

traktują naszych grup zlotowych jak przeciętnych wycie-

czek, lecz biorą pod uwagę, że są to przodownicy, 

przewodnicy i organizatorzy takich imprez – dzieląc się  

z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Zaczęliśmy od Gór Opawskich. Mieszkaliśmy w schro-

nisku PTTK „Pod Biuskupią Kopą” więc tuż obok mieliś-

my wieżę widokową i miejscowość Zlate Hory po stronie 

czeskiej. Odwiedziliśmy miejsce uwięzienia ks. kard. St. 

Wyszyńskiego w klasztorze pod Prudnikiem, gdzie na 

dziedzińcu jest kapliczka wykonana ze skały magmowej 

– tufu. Po trzech dniach zmieniliśmy miejsce zakwatero-

wania na Międzygórze, aby zwiedzić Góry Stołowe (wy-

braliśmy trasę ze skalnymi grzybami) i szlak kończący się 

w Wambierzycach, by zwiedzić tamtejszą Bazylikę. Dro-

gę Krzyżową przeszliśmy tylko częściowo, gdyż nie star-

czyło już czasu. Następnego dnia wybraliśmy się przez 

Czarną Górę na Igliczną do Sanktuarium Matki Bożej 

Śnieżnej, gdzie wysłuchaliśmy pięknej legendy o figurze 

Matki Bożej Śnieżnej opowiedzianej przez miejscowego 

proboszcza. Schodząc do Międzygórza spojrzeliśmy na 

Ogród Bajek i wodospad Wilczki. Następnego dnia  

w Kletnie byliśmy w Jaskini Niedźwiedziej, a później na 

Śnieżniku i choć zacinał deszcz ze śniegiem doszliśmy 

jeszcze do pomnika słonia na  Morawach. Dobrze, że gdy 

wracaliśmy, na polanie pod Śnieżnikiem, w schronisku, 

można było się trochę ogrzać i wysuszyć ubranie. W dro-

dze powrotnej do Łodzi odwiedziliśmy odbudowany po 

powodzi Ogród Zoologiczny w Opolu – zrobił na nas duże 

wrażenie, taki był zadbany i nowoczesny. Zobaczyliśmy 

też karmienie goryli przez opiekuna. 

W 2013 r. Zlot odbywał się w Roztoce w Tatrach, więc po 

Zlocie przenieśliśmy się do Toporowej Cyrli. Tym razem 

nasza grupa sama zorganizowała sobie dzień i pomasze-

rowała przez Boczań, schronisko w Murowańcu i Psią 

Trawkę.  
 

  
 

Uczestnicy wycieczki po zlocie w 2013 roku.  
Fot. E. Hankiewicz 

 

Za to w niedzielę wszyscy spotkaliśmy się na Wiktorów-

kach na niedzielnej mszy św. Wieczorem mieliśmy bar-

dzo udaną biesiadę z gospodarzami, a rano wyruszy-
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liśmy w góry drogą nad reglami, zaczynając od Doliny 

Kościeliskiej, z wejściem do Jaskini Mroźnej, Wąwozu 

Kraków i odpoczynkiem przy Stawie Smreczyńskim. 

Dalej wędrowaliśmy przez Przysłop Miętusi do Nędzówki. 

Następnego dnia poszliśmy Doliną Małej Łąki na 

Grzybowiec i do Doliny Strążyskiej. Trochę padało,  

a przed zmoknięciem na dobre zdążyliśmy dotrzeć do 

schroniska w Dolinie Strążyskiej. Nie wszyscy mieli już 

potem ochotę wejść na Sarnią Skałę, aby zejść do Doli-

ny Białego. Trzeciego dnia poszliśmy Doliną Białego 

przez Kalatówki i Kuźnice na Nosal. Tutaj złapała nas bu-

rza gradowa i nagle zrobiło się biało. Tego dnia zakoń-

czyliśmy naszą przygodę z Tatrami (zaglądając jeszcze 

po drodze do Jaszczurówki) i przenieśliśmy się do Ochot-

nicy Górnej w Gorczańskim Parku Narodowym. Po dro-

dze do nowego miejsca zakwaterowania uczestniczyliś-

my we mszy św. w zabytkowym kościółku klasy „0”  

w Dębnie. Z Ochotnicy na Turbacz poszliśmy drogą 

gminną, a wróciliśmy przez Przełęcz Knurowską uzbie-

rawszy po drodze cały plecak majowych prawdziwków. 

Wieczorem była prawdziwa góralska biesiada w baców-

ce. Na drugi dzień deszczyk nie odpuszczał, więc nie 

wszyscy poszli z Krościenka na Lubań. Po drodze do 

Łodzi zatrzymaliśmy się jeszcze w Limanowej, żeby 

zobaczyć przepiękną bazylikę i panoramę Beskidu Wys-

powego. 

W następnym 2014 r. organizatorzy zaproponowali zlot  

w Jakuszycach. Wtedy nasza grupa była zakwaterowana  

w Przesiece. Jadąc na zlot, odwiedziliśmy w Zduńskiej 

Woli Muzeum Maksymiliana Kolbego, urządzone w Jego 

domu rodzinnym. Wycieczki zlotowe obejmowały: pierw-

szego dnia: Wielki Kamień, Chatkę Górzystów, Cichą 

Równię i Orle do Jakuszyc – wiatr z deszczem dał się 

nam wtedy mocno we znaki, natomiast drugi dzień zloto-

wy i wycieczka ze Szklarskiej Poręby do schroniska „Pod 

Łabskim Szczytem” i dalej do Jakuszyc była bardzo uda-

na. Po Zlocie w niedzielę wieczorem w Przesiece było 

spotkanie integracyjne całej grupy. Celem naszych wy-

cieczek w następnych dniach były Karkonosze. Szliśmy  

z Karpacza na Przełęcz Okraj do schroniska i powrót 

przez Krucze Skały. Inne trasy to wycieczka na Słonecz-

nik (przy okazji razem ze studentami geologii wysłucha-

liśmy wykładu o metodach określania wieku skał) przez 

Pielgrzymy i Kotki, schronisko PTTK Odrodzenie i świą-

tynię Wang. Cała grupa wybrała się na zamek Chojnik, 

co zostało udokumentowane wspólnym zdjęciem. Udane 

zdjęcia mamy też przy wodospadzie na Podgórnej – trze-

cim co do wielkości w Karkonoszach. W drodze powrot-

nej do Łodzi weszliśmy na Ślężę, świętą górę pogan, 

gdzie był oddawany kult słońcu i księżycowi.  

Po Zlocie w 2015 r. przenieśliśmy się do gospodarstwa 

agroturystycznego w Grywałdzie. Tym razem grupę 

wsparcia stanowiły trzy panie. Ponieważ grupa była mała, 

mogliśmy planować nieco dłuższe przemarsze i bardziej 

zróżnicowane. I tak przeszliśmy wąwóz Szopczański, 

Trzy Korony i Górę Zamkową. Innego dnia z Krościenka 

na Przechybę i chyba mało znanym, ale nieco ekspono-

wanym, zielonym szlakiem do Szczawnicy. Innym razem 

przy pięknej pogodzie udało się nam jednego dnia 

przejść ponad 32 km: z wąwozu Homole, przez Wysoką, 

Szczerb, bazę Chłopek na Obidzy i słabo wyznakowa-

nym szlakiem czerwonym do Białej Wody, a stąd do Ja-

worek. Oczywiście byliśmy także na Sokolicy idąc przez 

Czertezik i Czerteż, skąd widzieliśmy w dole Dunajec, 

przez który po zejściu z Sokolicy przeprawił nas flisak na 

drugi brzeg do Szczawnicy. W piątek Janusz zaskoczył 

swoją damską drużynę wypożyczając w Szczawnicy ro-

wery, którymi pojechaliśmy wzdłuż Dunajca do Sromow-

ców Niżnych. Tu odstawiliśmy rowery i dalej przez Czer-

wony Klasztor poszliśmy na słowacką stronę do Lesnicy, 

a potem przez Palenicę do Szczawnicy. 

W 2016 r. zlot odbywał się w Bieszczadach. Było to tak 

atrakcyjne miejsce, że dołączyła do nas liczna grupa klu-

bowiczów, tzw. grupa wsparcia. Trasy zlotowe i przewod-

nicy byli wspaniali: jednego dnia był to szlak architektury 

drewnianej z cerkwiami (zamiast w planowanych trzech, 

byliśmy w pięciu cerkwiach), a drugiego dnia odnaleź-

liśmy ślady dwóch nieistniejących wsi. Oczywiście w tych 

wycieczkach uczestniczyli nasi koledzy niebędący na zlo-

cie.  
 

 
 

Na Tarnicy. Fot. A. Szajewski 
 
Po zlocie, w niedzielę, uczestniczyliśmy w prawdziwym 

Kermeszu (łemkowskim odpuście) w Olchowcu, później 

było tradycyjne spotkanie z Tadeuszem i Krysią Kieł-

basińskimi w ich gospodarstwie, a właściwie muzeum. 

Wypady w Beskid Niski zaczynaliśmy z Myscowej. Na 

tym terenie jest mnóstwo cmentarzy wojennych. My od-

wiedziliśmy jeden, w Ożennej austriacko-rosyjsko-nie-

miecki. Byliśmy podbudowani, jak dobrze był utrzymany, 

między innymi dzięki środkom unijnym. Za to wieża 
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widokowa na Baranim (podobno w utrzymaniu polsko-

słowackim) powinna być pilnie rozebrana lub wyremon-

towana. Nawet zdeterminowany, aby wejść, Janusz mu-

siał się wycofać w połowie wysokości. Pieszą wycieczkę 

z Myscowej przez Chyrową, Łysą Górę i Polanę długo 

zapamiętamy z powodu kiepskiego oznakowania szlaku  

i upalnej pogody, bo dotarliśmy do Kątów idąc na 

orientację. 

 

 
 

Na Kremenarosie. Fot. A. Wołowska 
 

Przygoda z lepszym zakończeniem miała miejsce 

następnego dnia, gdy przez Baranie wybraliśmy się do 

Barwinka. Ulewny deszcz i burza nic nam nie zrobiły, 

gdyż tym razem, z pierwszymi kroplami deszczu, pojawił 

się nasz niezawodny BUS. W drodze powrotnej do Łodzi 

odwiedziliśmy Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach, bo 

większość osób z naszej grupy tam nie była. 

W maju 2017 r. spotkanie zlotowe było w Mokrzeszowie. 

Cała nasza grupa uczestniczyła w zwiedzaniu Zamku 

Książ, Palmiarni, podziemnego miasta Osówka, kasyna 

Hitlera. W niedzielę w Świdnicy zwiedziliśmy drewniany 

Kościół Pokoju, zbudowany w ciągu dziesięciu miesięcy  

i mieszczący 7 500 osób, zabytek klasy „0”. Byliśmy też 

w Jaworzynie Śląskiej, zwiedzając naprawdę imponujący 

skansen taboru kolejowego. 

Wyprawy we własnym gronie rozpoczęliśmy od Gór Sto-

łowych, wchodząc na Skałę Puchacza, z zakończeniem 

trasy w Wambierzycach. Potem były Góry Kamienne ze 

spacerem wzdłuż granicy czesko – polskiej i wejście do 

pięknego i pięknie położonego schroniska PTTK Andrze-

jówka. Po drodze zaskoczyło nas spotkanie ze żmiją zyg-

zakowatą, której się jakoś tu nie spodziewaliśmy. Przesz-

liśmy też szlakiem czerwonym od Przełęczy Wolborskiej, 

szczytami Gór Sowich do schroniska PTTK Zygmuntów-

ka, z wejściem na punkt widokowy na Kalenicy. Będąc  

w Górach Sowich należało oczywiście przejść masyw 

Wielkiej Sowy, a na jej szczycie wejść jeszcze na ka-

mienną wieżę widokową. 

W drodze powrotnej do Łodzi szukaliśmy złota w kopalni 

w Złotym Stoku. Niestety do zabrania pozostały tylko 

wielkie kamienne głazy przy drodze, na które nikt się nie 

skusił. Na zakończenie: w roku 2018, gdy przypada nasz 

jubileusz – zlot jest zaplanowany w Kielcach, w Kar-

czówce, a my tym razem, przed zlotem wybierzemy się  

z grupą do Ojcowskiego Parku Narodowego. 

Janusz Żurkowski 
 

PODRÓŻE  PO  KRAJU 
 

W minionym dziesięcioleciu „Kosówka” kontynuo-

wała wyprawy po naszym kraju, w ramach cyklu Poznaj 
Polskę. Duszą całego przedsięwzięcia - jego inicjatorem  
i organizatorem wszystkich wycieczek jest nieoceniony 
Włodzimierz Rakowiecki, który z godną podziwu pasją 
prezentuje nam kolejne regiony. Wracamy z nich pełni 
pozytywnych wrażeń i wspominamy ciepło wspólnie 
spędzony czas.  

Trójmiasto i Kaszuby Północne 
27.04 - 03.05.2009 r. 

Zwiedzaliśmy zabytki Gdańska,  Pomnik Obrońców 

Poczty Polskiej, Westerplatte, Oliwę z Katedrą i Parkiem. 
Spacerowaliśmy z Kamiennego Potoku (miejsca 
zakwaterowania) do Sopotu, Orłowa oraz na trasie z Kuź-
nicy do Jastarni, byliśmy w Juracie i na Helu.  
 

  
„Kosówka” na plaży 30 kwietnia. Fot. L. Ornaf 

 
Objeżdżając Szwajcarię Kaszubską odwiedziliśmy 

Kartuzy oraz Muzeum z Krzywym Domkiem w Szym-

barku. W drodze powrotnej zwiedziliśmy Pelplin. 
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Ziemia Lubuska  
28.04 - 03.05.2010 r. 

W 2010 roku na trasie podróży na Ziemię Lubuską 

był Ląd z pięknym, mało znanym, byłym opactwem cys-
tersów, Świebodzin, gdzie z okien autokaru zobaczyliśmy 
powstający pomnik Chrystusa Króla, Kalsk, Zieloną Górę,  
 

 
 

Pałac w Parku Mużakowskim. Fot. E. Korczak 
 

Zatoń i Zabór, gdzie znajdują się, niegdyś piękne, a dziś 
zrujnowane, zaniedbane pałace: Przytok, Klępsk, z urok-
liwym, zabytkowym drewnianym kościółkiem, Niemcy – 
Cottbus, Branitz, Szprewald, tu popłynęliśmy kanałami, 
podziwiając malownicze okolice, Burg i Lubenau, i dalej 
w  Polsce, Brody, Międzyrzecz, Pniew, gdzie zeszliśmy 
do obiektów Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, Ła-
gów, Żary, Żagań, Łęknica z Parkiem Mużakowskim, Gło-
gów i Wschowa.  
 

Szlak Piastowski 
08 - 14.09.2012 r. 

Celem wyjazdu było zwiedzanie miejsc związanych  

z początkami Państwa Polskiego. Zboczyliśmy nieco  
z drogi, by zobaczyć Licheń i Grąbliński Las – miejsce 
objawień maryjnych, dalej ciekawa trasa wiodła przez 
Strzelno z romańską Rotundą Św. Prokopa i Kościołem 
św. Trójcy, Kruszwicę, gdzie wspięliśmy się na Mysią 
Wieżę i zwiedziliśmy romańską kolegiatę św. Piotra  
i Pawła, Kalwarię Pakoską, Wrześnię z Muzeum Dzieci 
Wrzesińskich, Gniezno ze Starym Miastem, Katedrą  
i Muzeum Archidiecezjalnym, Gąsawę, Biskupin, Wene-
cję, Żnin, Lubostroń, Trzemieszno z kolegiatą i Mogilno. 
Poznań, tu na Starym Mieście, czekając na hejnał  
i występ poznańskich koziołków, degustowaliśmy marciń-
skie rogale, byliśmy w Farze, na Cytadeli, gdzie wielkie 
wrażenie zrobiła na nas rzeźba Magdaleny Abakanowicz, 
na Malcie, w Starym Browarze i Palmiarni. Zawadziliśmy 
o Pobiedziska ze Skansenem Miniatur, Kórnik z zamkiem 
i parkiem, pałac i słynne dęby w Rogalinie, Puszczykowo 
z Muzeum Arkadego Fiedlera, Ostrów Lednicki i Lednic-
kie Pola z Bramą Trzeciego Tysiąclecia. Droga powrotna 
do Łodzi wiodła przez Inowrocław. Zwiedziliśmy tam 

Muzeum Jana Kasprowicza i spędziliśmy miło czas  
w parku zdrojowym. 
 

Warmia i Mazury  
05 - 10.05.2014 r. 

Trasa na Warmię wiodła przez Toruń do słynącego  

z objawień Gietrzwałdu ze wspaniałym sanktuarium, skąd 
czyniliśmy wypady do Ostrołęki, Grunwaldu, Olsztynka  
z ciekawym skansenem, Olsztyna z seansem w tamtej-
szym Planetarium, Dobrego Miasta z imponującą, gotyc-
ką kolegiatą, Głotowa z Kalwarią, ukształtowaną na wzór 
Kalwarii Jerozolimskiej, Lidzbarka Warmińskiego i Stocz-
ka Klasztornego, gdzie przez rok był więziony prymas 
Stefan Wyszyński. W Bisztynku obejrzeliśmy wielki głaz 
polodowcowy, potem pojechaliśmy przez Świętą Lipkę, 
gdzie w sanktuarium wysłuchaliśmy koncertu organowe-
go, do Gierłoży z Wilczym Szańcem – kwaterą Hitlera 
podczas II Wojny Światowej oraz Reszla z interesującym 
zamkiem. We wsi Kątno byliśmy w stadninie koni trakeń-
skich rasy pruskiej u p.Marka Szablewskiego, którego 
drugą pasją jest budowa łodzi wikingów. Godna odnoto-
wania była atmosfera towarzysząca tej wyprawie – 
wspólne rozśpiewane wieczory przy gitarze Krysi Kowal-
skiej i wspaniała zabawa podczas ogniska w Karczmie 
Warmińskiej przy udziale zaproszonego akordeonisty.  

Małopolska Wschodnia  11 – 16.09.2016 r. 

Tym razem trasa wiodła z Łodzi przez Baranów San-

domierski, z pałacem i parkiem, do Leżajska, z imponują-
cym zespołem klasztornym o.o. Bernardynów, w którym 
znajdują się wspaniałe organy (podziwialiśmy ich 
brzmienie podczas koncertu), Przeworsk z założonym 
przez zakon Bożogrobców Sanktuarium Grobu Bożego, 
Zespołem Pałacowo-Parkowym Lubomirskich i Muzeum 
Pożarnictwa. W Łańcucie podziwialiśmy piękne wnętrza 
Pałacu Potockich i starannie utrzymany park w stylu 
angielskim. Obejrzeliśmy też Muzeum Powozów i okaza-
łą synagogę. 
 

 
 

„Kosówka” na dziedzińcu pałacu w Krasiczynie.  
Fot. E. Korczak 
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Po Jarosławiu z zespołem klasztornym Benedyktynek, 
piękną grekokatolicką Cerkwią Przemienienia Pańskiego, 
Ratuszem i Muzeum Miejskim przemieściliśmy się dro-
gami Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego do 
Kalwarii Pacławskiej z sanktuarium, a potem Przemyśl  
z umocnieniami obronnymi (Zniesienie, Fort Werner), 
pięknie odnowionym Dworcem Kolejowym, z interesują-
cym Muzeum Dzwonów i Fajek, Soborem Św. Jana 
Chrzciciela (archikatedra grekokatolicka), katedrą Kato-
licką, Bolestraszyce z arboretum, Krasiczyn z pałacem  
i wspaniałym parkiem, a w drodze powrotnej Sandomierz, 
gdzie przy wspaniałej pogodzie zwiedziliśmy miasto.  
 
 

Opolszczyzna 18 - 22.09.2017 r. 

Wycieczkę dopracował programowo i organizacyjnie 

Włodek Rakowiecki, niestety z powodu kłopotów ze zdro-
wiem nie mógł w niej uczestniczyć. W zastępstwie po-
prowadził ją Bogusław Grzywiński. Trasa podróży wiodła 
przez Byczynę z murami obronnymi z XV wieku, wieżami 
bramnymi, ratuszem i kościołem Św. Trójcy, Rożnów, 
Maciejów z centrum pszczelarstwa (ks. Dzierżoń) i wys-

tawą plenerową uli, Kluczbork z zabytkowym ratuszem, 
rynkiem i starym miastem, Wierzbicę Górną z kościołem 
Św. Jacka, Górę Św. Anny (tu była nasza siedziba)  
z zespołem kościelno-klasztornym, kamieniołomem nefe-
linitu i Pomnikiem Czynu Powstańczego, Jemielnicę  
z rynkiem o zabytkowym układzie urbanistycznym i koś-
ciołem pocysterskim, gdzie opatem był Johannes Nucius 
(1556-1620) – niemiecki kompozytor i teoretyk muzyki 
barokowej, Ozimek z kościołem Ewangelicko-Augsbur-
skim p.w. św. Jana Chrzciciela i zabytkowym żeliwnym 
mostem, Turawę, Nysę z Domem Wagi Miejskiej i koś-
ciołami Św. Piotra i Pawła oraz Św. Jakuba Starszego, 
Otmuchów z zabytkowym ratuszem, zegarem słonecz-
nym z XVI w. i zamkiem, Paczków z systemem fortyfika-
cji, Moszną ze wspaniałym pałacem, Głogówek i Opole  
z katedrą, kościołem Św. Trójcy i Św. Sebastiana, 
Muzeum Polskiej Piosenki, Wzgórzem Akademickim  
z ogrodem rzeźb postaci związanych z muzyką, sztuką  
i kulturą. 
Mamy wielką nadzieję, że pasja Włodka Rakowieckiego 
pozwoli nam poznawać Polskę również w kolejnych 
latach. 

Małgorzata Blaszczyk 

KRÓTKIE  WYCIECZKI  KRAJOZNAWCZE 
 

Każdego roku, na życzenie klubowiczów, wybieramy 

się również na jedno- lub dwudniowe wycieczki autoka-
rowe, w dalsze i bliższe miejsca, mniej znane, lub do któ-
rych warto i należy wracać. Odwiedzamy okoliczne zabyt-
ki, odkrywamy nowe rzeczy, podziwiamy zmiany, jakie 
zaszły od ostatnich odwiedzin. W minionym dziesięciole-
ciu organizatorami takich wyjazdów byli: Krystyna Weso-
łowska i Witold Opasewicz – w 2009 r. do Płocka, w 2010 
do Kazimierza Dolnego oraz Łęczycy i Uniejowa; Bogu-
sław Grzywiński – w 2013 r. do Kłodawy i Oporowa; Bar-
bara i Janusz Żurkowscy – w 2014 r. do Chełmna, Unie-
jowa i Łęczycy; Regina Niczypor-Przygocka – w 2014 r. 
do Warszawy i w 2016 do Wrocławia.  
Jedną z ciekawszych wycieczek przygotował i prowadził 
Bogusław Grzywiński do Kłodawy, a po powrocie pisał: 
„Zwiedziliśmy czynną Kopalnię Soli w Kłodawie. Jest to 
jedna z trzech kopalni soli w Polsce – jedyna ciągle pra-
cująca, przez co zupełnie inna w swym charakterze, niż 
te w Wieliczce czy w Bochni. Jest tu udostępniona naj-
głębsza na świecie, na poziomie - 600 m, podziemna tra-
sa turystyczna. Zrobiliśmy zakupy znakomitych soli ką-
pielowych i pamiątek z wyjątkowej, różowej odmiany soli. 
Następnie odwiedziliśmy rezerwat archeologiczny – 
cmentarzysko szkieletowe w Wietrzychowicach sprzed 
5,5 tys. lat. Zatrzymaliśmy się również w Oporowie i tu 
zwiedziliśmy zamek z XV w. - późnogotycką rycerską 
siedzibę obronną otoczoną dużym parkiem krajobra-
zowym”.  
W 2014 r. w kwietniu wybraliśmy się na wycieczkę auto-
karową do Chełmna nad Nerem – obozu zagłady urzą- 

 
 

Tablica w Wietrzychowicach. Fot. E. Korczak 
 

dzonego przez Niemców w istniejącym pałacu i otacza-
jących go zabudowaniach. Odbywała się tu zagłada lud- 
ności żydowskiej na skalę przemysłową, przysparzając 
hitlerowcom problemów z pozbywaniem się ciał pomor-
dowanych – przejmująca opowieść przewodnika była 
jeszcze poparta filmem z relacją naocznego świadka  
o skali i metodach zagłady tu stosowanych. Świadek ten 
to jedyna osoba, której udało się stąd ujść z życiem.  
W pobliżu, w Lesie Rzuchowskim, urządzony jest cmen-
tarz pomordowanych, który także zwiedziliśmy z prze-
wodnikiem. 
Druga część wycieczki była znacznie przyjemniejsza. 
Postanowiliśmy podratować zdrowie w słynnych Termach 
Uniejowskich. Ponieważ wydarzyła się tam w tym czasie 
poważna awaria energetyczna, pozbawiając całą miej-
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scowość prądu, to, oczekując na możliwość wejścia do 
Term, zwiedziliśmy Pałac Biskupów z wejściem na wieżę 
widokową. Dzień był ciepły, słoneczny, program  
z nadwyżką zrealizowany, więc wracaliśmy z postano-
wieniem odwiedzenia tych stron ponownie.  
Postanowienie to zrealizowaliśmy jesienią 2014. Tym ra-
zem zaplanowane było zwiedzanie Kolegiaty w Tumie.  
Z księdza proboszcza jest znakomity przewodnik i opie-
kun tego miejsca – zaprezentował nam wspaniały rys his-
toryczny i informację o wykonanych i planowanych pra-
cach konserwatorskich. Później zwiedziliśmy skansen wsi 

łęczyckiej i pojechaliśmy do zamku w Łęczycy. Nie po-
mogła nawet prośba przewodnika – były prowadzone 
prace konserwatorskie w zamku i nie było szansy na wej-
ście. Nie było natomiast problemu ze zwiedzeniem nie-
czynnego obecnie więzienia – był tu  więziony między in-
nymi Władysław Frasyniuk i inni działacze solidarnościo-
wi. Na zakończenie przewodnik przespacerował się z na-
mi po Starym Mieście. Dalej już sami pojechaliśmy do 
Term Uniejowskich skorzystać z dobrodziejstwa gorącej 
wody solankowej. 

Barbara i Janusz Żurkowscy 

„KOSÓWKOWE”  WYCIECZKI  ZAGRANICZNE  2012 – 2016 
 

W 2012 roku nowy zarząd „Kosówki” zainteresował 

się wycieczkami zagranicznymi dla Klubu w przystępnej 

cenie. Nawiązaliśmy kontakt z krakowskim biurem pod-

róży Eko-tourist reprezentowanym przez panią. dyrektor 

Teresę Bogusławską i przez kolejnych kilka lat, aż do 

roku bieżącego włącznie, z zadowoleniem korzystamy  

z usług tego biura.  

Poczynając od 2012 roku corocznie grupa „kosówkowi-

czów” odwiedzała różne zakątki Europy, przy czym stara-

liśmy się, by były to rejony mniej znane i rzadziej odwie-

dzane. I tak zobaczyliśmy i zwiedziliśmy: ,,Zielone serce 

Włoch” – Umbrię, Transylwanię i Bukowinę w Rumunii, 

pod hasłem ,,Mierzeja Kurońska” ciekawe miejsca na Lit-

wie i Łotwie, przejechaliśmy przez północne Apeniny 

zatrzymując się w Ferrarze, Lukce, Carrarze, Cinque 

Terre, Portofino i wielu innych miejscach. Kierując swą 

uwagę na zachód byliśmy w Niemczech w rejonie Renu  

i Mozeli, Górach Harzu, Weimarze, Kolonii i Lipsku, by 

wreszcie na wycieczce pod tytułem. ,,Bałkany mniej zna-

ne” odwiedzić ciekawe rejony Bośni, Hercegowiny i Ser-

bii. Ale po kolei: 
 

Rok 2012 – Umbria 

Umbria leży w górnej części dorzecza Tybru pomię-

dzy Toskanią, Lazio i Marche. Od północy i wschodu się-
ga Apeninów. Miasta i miasteczka Umbrii położone są 
często na wierzchołkach  i zboczach gór i zaliczane do 
najpiękniejszych we Włoszech. Zobaczyliśmy tych miast  
i miasteczek sporo. Najpierw położone jeszcze w Toska-
nii Arezzo, potem Asyż, Bevagnię, Montefalco, Amalię, 
Orwieto, Todi, Perugię, Spoleto, Foligno, wreszcie miasto 
św. Benedykta – Norsję i miasto św. Rity – Cascię. 
Ważnym urozmaiceniem wycieczki były spotkania z przy-
rodą. Mieliśmy okazję odpocząć, po trudach zwiedzania, 
nad jeziorem Trazymeńskim, odwiedziliśmy park Caskata 
delle Marmore, gdzie znajdują się wspaniałe wodospady  
 

 
 

Wodospady w parku Caskata delle Marmore. 
 Fot. E. Korczak 

 

opiewane przez Byrona. Pojechaliśmy też do parku Col-

fiorito, gdzie podczas spaceru mogliśmy się napatrzeć na 

zielone wzgórza, przestrzeń, wodę i ptactwo. Może 

największy zachwyt wzbudził przejazd przez park Piano 

de Casteluccio. Przepiękne widoki zachwyciły wszyst-

kich, był też czas na spacery i wizytę w jedynym, położo-

nym w tym parku, miasteczku – Castelucio. 

Trudno powiedzieć, co w odwiedzanych miastach i mias-

teczkach robiło największe wrażenie. Zapewne każdy  

z uczestników ma na ten temat własne zdanie. Ktoś wy-

mieniłby pewnie katedrę w Orwieto, ktoś bazylikę w Asy-

żu, ktoś inny ślady Etrusków lub przepiękne uliczki z od-

ległych wieków. 
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Rok 2013 – Rumunia – Transylwania i Bukowina 

Gdy z perspektywy czasu wspomina się tę wycieczkę 

to przychodzi na myśl, że zobaczyliśmy wtedy więcej niż 
się spodziewaliśmy, że w Rumunii są obiekty unikalne,  
o których wie się stosunkowo mało. Bo wiadomo, że jak 
Rumunia to unikatowe malowane klasztory i cerkwie pra-
wosławne, ozdobione malowidłami wewnątrz, ale, co 
ważniejsze, freskami zewnętrznymi pochodzącymi  
z XVI-ego wieku i pokrywającymi fasady na całej ich 
powierzchni. Oczywiście oglądaliśmy najsłynniejsze:  
w Voroncie, Mołdavicie, Sucevicie i Arbore, słuchając 
pilnie świetnego pilota p. Mateusza Tomaszczyka. Ale  
i wcześniej, i później było jeszcze mnóstwo innych cieka-
wych  rzeczy.  
Zaczęliśmy od secesyjnego miasta Oradea, skąd udaliś-
my się do stolicy Transylwanii Cluj Napoki. Po drodze wi-
doki z przełęczy Kraiului i cygańskie pałace z okien auto-
karu. Potem przepiękna secesja w Targu Mures i gród 
kościelny Biertan. To charakterystyczny dla tego regionu 
warowny kościół z XV-ego wieku otoczony trzema okrę-
gami murów, a poniżej równie charakterystyczna wioska. 
Dwa oglądane później kościoły warowne, w Prejmer i Sa-
schiz, także pozostały w pamięci jako duże atrakcje  
Podobnie zamki chłopskie, popularne w średniowieczu 
na terenie Siedmiogrodu. Wznosili je zwykle na wzgó-
rzach emigranci niemieccy, zwani Sasami siedmiogrodz-
kimi, a służyły społeczności wiejskiej w sytuacjach zagro-
żenia. W programie mieliśmy też Sighisoarę, zamek 
Drakuli w Branie i Brasov – najbardziej znany kurort nar-
ciarski, leżący u stóp Pastawaru (1799 m.) .Tu mogliśmy 
napatrzeć się na góry. Podobnie jadąc do Sinai, gdzie 
zwiedzaliśmy super ciekawe wnętrza pałacu Peles, będą-
cego dotąd własnością króla rumuńskiego. Jadąc na 
północ, w kierunku Bukowiny, zatrzymaliśmy się nad je-
ziorem Lacu Rosu, i przejechaliśmy przez wyjątkowo 
widokowy wąwóz Bikaz. 
Koniecznie trzeba wspomnieć o wizycie w polskiej wsi 
Cacika. Obustronne wzruszenia trudno tu opisać. 
Jeszcze przejazd doliną Bystrzycy i przez przełęcz Przys-
łop (1414m.) do doliny Izy w poprzek pasma karpackiego, 
drewniane cerkwie i przepiękne drewniane, szeklerskie 
bramy przed każdym z domów. Na deser ,,Wesoły 
Cmentarz” w miejscowości Sapanta.  
 

Rok 2014 – Litwa i Łotwa 

To była krótka, tylko sześciodniowa wycieczka, ale 

bardzo bogata w atrakcje i ciekawostki. 
Najatrakcyjniejszy był chyba dzień, w którym przeprawi-
liśmy się promem na Mierzeję Kurońską, która w 2000 ro-
ku została wpisana na listę Unesco, jako jeden z najpięk-
niejszych unikatowych zakątków Europy. Spacerowaliś-
my po wydmach, z których mogliśmy podziwiać widoki na 
morze i zalew Kuroński, w Nidzie widzieliśmy charakte-
rystyczne domki rybackie, także dom Tomasza Manna,  
w Juodkrante wspięliśmy się na Górę Czarownic. Zasko-
czeniem było napotkane na przydrożnych drzewach wiel-

kie skupisko kormoranów. Zamieszkaliśmy na krótko nad 
morzem w Połądze, znanym, naszym przedwojennym ku-
rorcie. Były spacery po słynnym molo i wizyta w pałacu 
Tyszkiewiczów. Ale wcześniej, po drodze, nie ominęliśmy 
klasztoru Kamedułów w Pożajściu, Kowna, zamków Rau-
done i Poniemuniu, Taurogów i Kłajpedy. Z Połągi przez 
Kretyngę, Plugniany, Telsze i Szawle dotarliśmy do Rygi. 
Tu dłuższe zwiedzanie miasta, wszystko piękne, ale naj-
piękniejsza to chyba ryska secesja. 
Następny dzień to głównie przyroda – Park Narodowy 
Gauja i spacery, ale także zamek Kawalerów Mieczo-
wych w Cesis, zamki w Siguldzie i Turaidzie. Na zakoń-
czenie wycieczki największe może zaskoczenie: Na po-
łudniu Łotwy, w Rundale, monumentalny barokowy pałac 
księcia Kurlandii. I na zewnątrz, i wewnątrz dosłownie za-
pierało dech. Nic dziwnego, że już w autokarze zaczęli-
my myśleć dokąd by tu w następnym roku.... 
 

Rok 2015 – Przez Północne Apeniny 

....No i pomyśleliśmy, że po trzech latach znowu war-

to pojechać do Włoch, bo w każdej części tego kraju mo-
żemy odkryć coś ciekawego, nie wszystkim znanego. 
Tym razem po zwiedzeniu Ferrary, Bolonii i Lukki udaliś-
my się do Pietrasanty i Carrary, miasteczek położonych 
między Alpami Apuańskimi a morzem Tyrreńskim. Z mar-
muru, z położonych w pobliżu kamieniołomów, tworzył 
sam Michał Anioł, a my mogliśmy zobaczyć białe zbocza 
z tak bliska, że wydawało się, że możemy ich dotknąć.  
 

 
 

Na kei w Portofino. Fot. E. Korczak 
 

Oglądane kościoły, i nie tylko, pełne były marmurowych 
cudów. Mięliśmy też okazję zobaczenia rzeźb polskiego 
rzeźbiarza Igora Mitoraja, który tworzył w Pietrasancie. 
Kolejnym celem wycieczki był położony nad morzem  
w Ligurii region Cinque Terre. To pięć przepięknych 
miasteczek położonych, a właściwie zawieszonych na 
wysokich skałach tuż nad morzem. Przemieszczaliśmy 
się między nimi stateczkami. Jeśli do tego dodać wizytę 
w słynnym Portofino, to śmiało można powiedzieć: ,,Ach, 
co to był za dzień”. A ponieważ w ciągu następnych  
dwóch dni zajrzeliśmy do Concesio, gdzie urodził się 
papież Paweł VI, zobaczyliśmy posiadłość Gabriela d’An-
nunzio nad Gardą, przepłynęliśmy przez jezioro Garda, 
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by kolejką linową wjechać na szczyt Monte Baldo  
(1760 m), zobaczyliśmy Malcesione i Sirmione, to śmiało 
możemy powiedzieć: ,,Ach, co to była za wycieczka”... 

 

Rok 2016 - Nad Renem i Mozelą 

Kiedy powstała propozycja wyjazdu do Niemiec 

zainteresowanie było nieco mniejsze niż w wypadku 
wcześniejszych wycieczek. Przez Niemcy przejeżdżamy 
zwykle pospiesznie, by dojechać do Szwajcarii, Francji 
czy dalej na zachód położonych krajów Europy, o których 
doskonale wiemy, jakie zobaczymy tam atrakcje. To co 
zobaczyliśmy w Niemczech, zadowoliło jednak chyba 
wszystkich uczestników, dla niektórych było nawet zasko-
czeniem.  
 

  
 

Nadrenia, Zamek Eltz. Fot. M. Wyszogrodzka 
 

Docelowe doliny Renu i Mozeli to piękno przyrody, wspa-
niałe widoki, mnóstwo zamków i winnic. Rejs statkiem po 
Renie, mimo kiepskiej pogody, był atrakcyjny. Podobnie 
Koblencja i miejsce, gdzie Mozela wpada do Renu, wi-
dziane z góry, z twierdzy Ehrenbreitstein. 
Jako atrakcje wymienić trzeba pełne szachulcowych do-
mów Limburg i Quedliburg, najstarsze miasto Niemiec – 
pełen zabytków Trewir, a także  Moguncję, Wiesbaden, 
Cochem, Brunszwik, Kolonię, wreszcie Weimar i Lipsk.  
O każdym z tych miast można by napisać wiele. Zwie-
dziliśmy położony nad Eisenach zamek Wartburg. Nie-
zapomniane wrażenie zrobił położony w zakolu rzeki Elz-
bach zamek Eltz. Zatrzymaliśmy się też przy formacjach 
skalnych Externstein, a w Górach Harzu odbyliśmy dwie 
atrakcyjne piesze wycieczki. Nic więc dziwnego, że wró-
ciliśmy naprawdę pełni wrażeń i...z apetytem na więcej. 
 

Rok 2017 – Bałkany mniej znane 

Rzeczywiście ,,mniej znane”, bo trasa wycieczki obej-

mowała północną część Bałkanów: Bośnię, Hercegowinę 
i właśnie północną część Serbii. Tym razem dużo było 
przyrody: Przejazdy doliną rzeki Vrbas, a potem kanio-
nem Neretwy, wodospady, utworzone przez rzekę Pliwę 
koło miejscowości Jajce, dostarczyły niezapomnianych 
wrażeń. Podobnie wodospady Kravice uważane, chyba 
słusznie, za najpiękniejsze miejsce w Hercegowinie.  

Płynąc łodziami przez teren parku przyrody Hutowe Bla-
to, mogliśmy w ciszy oglądać dziką przyrodę i ptactwo. 
Innych wrażeń dostarczyła podróż kolejką wąskotorową 
po Szargańskiej Ósemce i wizyta w wiosce Drwengrad, 
zbudowanej na potrzeby filmu Kusturicy. Dużych miast 
poza Sarajewem w programie nie było. Zajrzeliśmy do 
Banja Luki i Visegradu, dokładniej zwiedziliśmy Mostar. 
Myślę, że wszyscy byli zadowoleni z faktu, że po drodze, 
na Węgrzech, zwiedziliśmy słynną fabrykę porcelany  
w Herend, zatrzymaliśmy się nad Balatonem i przy 
barokowym pałacu w Keszthely oraz w drodze powrotnej 
zwiedziliśmy pałac Sissi i Franciszka Józefa w Godollo. 

 

Małgorzata Wyszogrodzka 
 

 
 

Wodospady Kravice (fragment) fot. E. Korczak 

 
Gruzja i Armenia 

Drugą z wycieczek w 2014 r. był wyjazd do Gruzji  

i Armenii, do krajów z dramatyczną historią, związaną  
z ciągłymi konfliktami zbrojnymi, jak i bogatą historią 
związaną z przyjęciem chrześcijaństwa - już w 301 r.  
w Armenii i 303 r. w Gruzji. Częste najazdy ze strony 
sąsiadów – Bizantyjczycy, Mogołowie, Persowie, Turcy - 
zmuszały zamieszkujących tereny obecnej Gruzji i Ar-
menii ludzi do zapewnienia sobie minimalnego bezpie-
czeństwa. Powstawały twierdze - zamczyska, których 
budowa sięga od III w. p.n.e. do XII w., będące obecnie 
najczęściej w ruinie. 
W naszej wędrówce po Gruzji zobaczyliśmy twierdze  
w Batumi, Gonio i Achalciche, Chertwisi położoną ma-
lowniczo na skalnym urwisku, która w III w. p.n.e. była 
miejscem odpoczynku Aleksandra Wielkiego w drodze do 
Indii, Narikała - górującą nad Tbilisi, Gori, Ananuri - przy 
której wybudowano obecnie sztuczny zbiornik wodny Żin-
wali, a w Armenii twierdze Erebuni, u stóp której rozwi-
nęło się miasto Erywań i Garni, w urokliwym miejscu,  
w głębokim wąwozie z piękną świątynią poświęconą bo-
gu słońca - Mitrze. Chodziliśmy w Gruzji po skalnych 
miastach z II w. i III w. - Wardzi i Uplisciche, które zacho-
wały się do dnia dzisiejszego w stanie pozwalającym na 
ich zwiedzanie. 
Krajobraz sprzed wieków Opatrzność wybrała sobie na 
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miejsce, gdzie świadectwo jej kultu, od początku IV w.,  
 
 

 
 

Zwiedzamy kamienne miasto Uplisciche.  
Fot. L. Ornaf 

 

ręce ludzkie zamknęły w bryłach świątynnych wkompo-
nowanych harmonijnie w środowisko. W głębokich wą-
wozach, na wzgórzach, przytulone do skał lub w skale 
wykute, chrześcijańskie świątynie są naturalnym ele-
mentem Armenii i Gruzji. Zobaczyliśmy potężne monas-
tyry Bagrati w Kutaisi, Gelati, w którym kształcił się gru-
ziński wieszcz Rustaweli, Alawerdi, będące centrami nau-
kowymi i filozoficznymi, jak również przepięknie usytuo-
wane świątynie: Zwartnoc i Khor Virap, z której podzi-
wialiśmy lśniący w słońcu szczyt ze śniegową czapą –  
 

 
 

Ararat widziany z Erywania. Fot. L. Ornaf 
 

świętą górę Ormian - Ararat, Geghart - wykutą w skalnym 
progu w wąwozie Garni, Norawank - wybudowaną na 
skalistym urwisku, w dzikim górskim miejscu, Dżwari – 
górującą nad Mcchetą, duchową stolicą Gruzji i najpięk-
niej usytuowaną na świecie świątynię - Cminda Sameba, 
stojącą na trawiastym wzgórzu 2170 m n.p.m., z której 

najokazalej prezentuje się Wielki Kaukaz z legendarnym 
Kazbekiem (5047 m n.p.m.). Niestety, widoku na Kazbek 
nie mieliśmy, ukrył się przed nami w chmurach. 
Pod Wielki Kaukaz do Gudauri i Septanamindy dotarliś-
my z Tbilisi, jadąc Gruzińską Drogą Wojenną wykorzys-
tywaną już w czasach starożytnych przez maszerujące 
nią wojska rzymskie, mongolskie, rosyjskie oraz kara-
wany kupieckie. Największa wysokość, na którą droga 
się wspina – 2379 m n.p.m., to Przełęcz Krzyżowa, na 
której się zatrzymaliśmy. Byliśmy też w Armenii na prze-
łęczy Sulema w naszej drodze nad jezioro Sewan, poło-
żone na wysokości 1916 m n.p.m. Na przełęczy tej 
odwiedziliśmy karawanseraj z 1332 r., pozostały po 
czasach legendarnych karawan przemierzających 
Jedwabny Szlak. 
 

 
 

Na razie się przyglądamy, w tańce ruszymy za chwilę. 
Fot. L. Ornaf 

 

Wspomnę na koniec o spotkaniach przy gruzińskim wi-
nie. Degustację wina w Batumi fundował nam właściciel 
winnicy i hotelu, w którym nocowaliśmy. Było wesoło  
i śpiewnie. Ale w Tbilisi – to dopiero była zabawa. Leciut-
ko szumiało nam w głowach młode wino. Występy gru-
zińskich tancerzy przeplatane były tańcami turystów - 
gości m.in. z Izraela i „kosówkowiczów”. Popis tańca dali 
Ela i Andrzej, ale maleńką konkurencją były trzy tanecz-
nice z różami, które dostały od Bogusia. Finał zabawy to 
wspólny taniec i śpiewanie zakończone "Szalom alej-
chem" i....wracamy do domu. 

Wiesława Ornaf 

IMPREZY  OGÓLNODOSTĘPNE  ORGANIZOWANE  PRZEZ  KLUB 

 
Rajdy  „Powitania  Wiosny”  2012-2016 

W 1982 roku ówczesny Prezes Klubu Leszek Fularski 

razem z Adamem Arndtem zorganizowali w pierwszych 
dniach wiosny nowy rajd o nazwie „Powitanie Wiosny”. 
Następnych sześć kolejnych rajdów organizowałam ja. 
Nie miałam w tym żadnego doświadczenia, ale lata, pod-
czas których uczestniczyłam u boku Leszka przy orga-
nizacji rajdów „Wujcia”, pozwoliły, że jakoś się udawało 

ten nowy rajd co roku powtarzać, za każdym razem w in-
nym miejscu. Dobrałam sobie dobrych kierowników tras, 
a byli to wielokrotnie Wanda Świątczak, Adam Sulikowski 
i Jurek Graczyk. Metą był sprzęt kempingowy: kilka krze-
sełek i stolik. Pomagała mi w tym Hanka Dobrzańska  
i Marysia Lisowska, dowożąc na miejsce swoimi samo-
chodami. Także Marysia Brojer i Janek Kaczmarzyk po-
magali w znalezieniu miejsc na zakończenie rajdów. Nas-
tępnie raz Wanda Kaczmarska była kierownikiem rajdu,  
a potem nie pamiętam, co się działo z tym rajdem i kiedy 
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kierownictwo przejął Włodek Rakowiecki. Następcą 
Włodka w organizacji tych rajdów został Janusz 
Żurkowski 

Elżbieta  Korczak 

Pomysł zorganizowania  XX Rajdu „Powitania Wios-

ny” z metą w Kolumnie i trasami poprowadzonymi daleko 
od miasta Łodzi okazał się niefortunny. Większość tras 
pośród lasów sprawiła nam  dużo problemów z prawidło-
wym ich opisem. Ponadto chcieliśmy zainteresować raj-
dem szkoły w Chechle, Kolumnie, Dobroniu i Łasku 
docierając tam z Regulaminem Rajdu. Okazało się, że 
nikogo ta inicjatywa nie zainteresowała. Tylko z Łodzi 
przyjechała mała grupa młodzieży, mogliśmy więc zrobić 
tylko jedną z trzech zaplanowanych tras: z Łasku do 
Kolumny. Oczywiście musieliśmy odwołać zakończenie  
w remizie strażackiej w Kolumnie. Był więc tylko spacer  
z topieniem Marzanny w ośrodku rekreacyjnym w Łasku. 
XXI Rajd zorganizowaliśmy już tradycyjnie w Łodzi, ale  
z metą w nietypowym miejscu, bo w Miejskim Ogrodzie 
Zoologicznym. Zaplanowano cztery trasy. Na mecie było 
ognisko, słodycze, gorąca herbata (na powitanie wiosny 
tego dnia spadł świeży śnieg, a temperatura to – 11o C), 
gry i zabawy dla dzieci, spotkanie z wężem kalifornijskim 
oraz prelekcja o ciekawych zwierzętach żyjących w łódz-
kim ogrodzie. Wejście do Zoo było bezpłatne. Za najcie-
kawszą kukłę Marzanny jury przyznało nagrody w postaci 
pucharów i dyplomów. 
XXII Rajd kończył się metą na terenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Srebrnej. Pani Prezes OSP z dużym zaan-
gażowaniem przygotowała dla dzieci i młodzieży pokazy 
pracy strażaków. Było to: „gaszenie pożaru”, zwiedzanie 
bojowego wozu strażackiego, krótka przejażdżka tym 
wozem. Ponadto był pokaz udzielania pierwszej pomocy 
osobom poszkodowanym lub nieprzytomnym. Uczestnicy 
rajdu mieli zaproponowane trzy trasy. Frekwencja była 
bardzo dobra, tak jak pogoda w tym dniu. Za najciekaw-
sze kukły były puchary i dyplomy. 
XXIII Rajd. Współpraca z OSP w Srebrnej zachęciła nas 
do tego, aby metą tego rajdu też był teren OSP, ale tym 
razem w Nowosolnej. Było to już trzecie miejsce brane 
pod uwagę, bo w Mileszkach nie udało się sprawy dopro-
wadzić do końca, natomiast na Sikawie, mimo wielkiej 
życzliwości Prezesa, musieliśmy zrezygnować z powodu 
zbyt małej sali i zaplecza kuchennego. 
Na zaplanowane trzy trasy, jedna okazała się tak atrak-
cyjna dla uczestników, że z powodu przeładowania auto-
bus MPK uległ awarii. Dopiero podstawiony kolejny auto-
bus dowiózł wszystkich chętnych na start. Prezes OSP 
także zapewnił młodzieży atrakcje, związane z przymie-
rzaniem uniformów strażackich, przejażdżką wozem 
bojowym i „gaszeniem pożaru”. Na tym rajdzie był praw-
dziwy wysyp kukieł Marzanny, bo aż 25 pięknych i po-
mysłowo wykonanych. Za miłe i życzliwe przyjęcie po-
dziękowaliśmy Prezesowi wręczając pamiątkową tablicz-
kę z wyrytym odpowiednim napisem. 
 

 
 

Marzanny stające do konkursu. Fot. E. Korczak 
 

Rajd XXIV. Metę zaplanowaliśmy ponownie w Srebrnej. 
Wszystko udało się znakomicie z tą różnicą, że dzieciaki 
były jeszcze podnoszone na 25 metrowej drabinie zakoń-
czonej platformą. Miało to być tylko dla odważnych,  
a tymczasem ustawiła się bardzo długa kolejka chętnych. 

 

   
Nam się udało, ale kolejka jeszcze długa.  

Fot. E. Korczak 
 

Gdy rajd już się zakończył, a my porządkowaliśmy salę  
i kuchnię, mogliśmy się naocznie przekonać, w jakim 
tempie strażacy ruszają do prawdziwej akcji, gdyż na-
deszło zgłoszenie pożaru, spowodowanego wypalaniem 
suchej trawy na polu.  
Podsumowując, należy zaznaczyć, że we wszystkich 
miejscach gdzie organizowaliśmy metę, wszystkie po-
mieszczenia i teren przy obiektach były nam udzielane 
bezpłatnie, a gospodarze dokładali wszelkich starań, aby 
wszystko się udało i stanowiło dla młodzieży pożyteczną  
i ciekawą  zabawę. Uczestnicy też licznie przybywali i 
starannie przygotowywali swoje kukły. 
Trasy miały zawsze zapewnionych po 2 kierowników,  
a na mecie koledzy z Kosówki czuwali, żeby nie zabrakło 
ciepłej herbaty. i słodyczy, zaś jury sprawiedliwie oce-
niało wszystkie  kukły – ogółem zaangażowanych było 16 
do 18 osób obsługi. 

 

Barbara  i Janusz  Żurkowscy 
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Rajdy  Mikołajkowe 

Dwadzieścia pięć lat temu Zarząd Oddziału Łódzkie-

go PTTK zorganizował „ I Rajd Mikołajkowy”, imprezę 
ogólnodostępną szczególnie dla dzieci i młodzieży. Po 
przejściu tras, na uczestników czekał na mecie Mikołaj 
oraz ognisko z pieczonymi kiełbaskami, chlebem i dodat-
kami w postaci keczupu i musztardy. Od dziesięciu lat 
organizatorem tego rajdu jest KTG „Kosówka”, 
zakończenia odbywają się w Leśnictwie Miejskim w Ło-
dzi, w Łagiewnikach. Dwukrotnie, w latach 2014 i 2017, 
z powodu utrudnień spowodowanych warunkami pogo-
dowymi, zakończenia rajdu odbyły się w Centrum Zarzą-
dzania Łódzkim Szlakiem Konnym. Tam nie było możli-
wości zrobienia ogniska, więc był tylko słodki poczęstuj-
nek i oczywiście Mikołaj z prezentami. 
 

  
 

Dzieciaki ruszają na trasy w czerwonych, 
mikołajkowych czapeczkach . Fot. E. Korczak 

 

Rajd cieszy się bardzo dużą popularnością, np. w latach 
2008 i 2011 było prawie po 700 uczestników, w latach 
2013 i 2014 po około 250 osób. Ostatnie lata to po około 
400 osób biorących udział w rajdzie. Ogółem przez 10 lat 
prawie 4300 osób wędrowało po Lesie Łagiewnickim, 
uczestnicząc w rajdzie. 
Aby obsłużyć tak dużą liczbę osób, do pracy włączało się 
wielu członków naszego Klubu. Kierownikami rajdu byli: 
Włodzimierz Rakowiecki, Elżbieta Korczak, Przemysław 
Kowalski, Adam Arndt, Czesław Bolanowski, Ewa Han-
kiewicz i Henryka Detyniecka. A kierownikami mety były: 
Krystyna Reutt-Kowalska, Henryka Detyniecka, Ewa 
Hankiewicz i Krystyna Wesołowska. 

Referat Weryfikacyjny OTP prowadził  Wojciech Dety-
niecki. 
W Mikołaja wcielali się: Romuald Zieliński, Janusz Żur-
kowski, Czesław Bolanowski, Wojciech Detyniecki i Ja-
nusz Feith. 
Trasy prowadzili: Romuald Zieliński,  Włodzimierz Rako-
wiecki, Jerzy Graczyk, Adam Sulikowski, Włodzimierz 
Ciesielczyk, Witold Gawroński, Elżbieta Korczak, Witold 
Opasewicz, Henryka Detyniecka, Bogusław Grzywiński  
i Andrzej Rajski. Przy obsłudze tras pomagali: Telesława 
Fijałkowska, Bożena Stępniarek, Teresa Arciszewska 
Maria Sulikowska, Włodzimierz Ciesielczyk, Przemysław 
Kowalski i Lucyna Mikołajczyk. Osoby pomagające na 
mecie to: Maria Beśka, Zofia Zielińska, Helena Zielińska, 
Ewa Hankiewicz, Anna Dziuda, Teresa Łapińska, Anna 
Milczarska. Ognisko, najważniejszy obiekt mety, rozpa-
lali, obsługiwali i piekli kiełbasy: Elżbieta i Andrzej Wiel-
gopolanowie, Witold Gawroński i Krzysztof Czajkowski. 
 

 
 

Obsługa mety i Mikołaj wyglądają pierwszych grup 
rajdowych. Fot. E. Korczak 

 

Szczególne słowa uznania i podziękowania należą się Eli 
i Andrzejowi Wielgopolanom za czas poświęcony na za-
kupy i przewożenie tych czasami bardzo dużych Ilości 
kiełbas i dodatków oraz za wytrwałość przy ognisku  
i czasami spalone kurtki. 
Rajd Mikołajkowy to impreza wysoko oceniana przez 
uczestników Rajdu jak i Zarząd Oddziału Łódzkiego 
PTTK. 

 

Henryka  Detyniecka 
 

INNE  FORMY  DZIAŁALNOŚCI 
 

Prelekcje  w  Klubie 

Istotą funkcjonowania Klubu są spotkania jego człon-

ków, które odbywają się cyklicznie, w każdy drugi  
i czwarty czwartek miesiąca, w Pałacyku PTTK w Łodzi 

przy ul. Wigury 12a. Szczegółowe terminy spotkań okreś-
la opracowany na dany rok, z wyłączeniem miesięcy li-
piec i sierpień, „Kalendarz”. Zaś znaczną część tych spot-
kań wypełniają prelekcje, głównie z odbytych wypraw  
i wycieczek, ilustrowane pokazem zdjęć i filmów. Prele-
gentami są przede wszystkim członkowie Klubu. 
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W minionym dziesięcioleciu, na szczególne wyróżnienie 
zasługują : 
Wiesia i Leszek Ornafowie - klubowi „fotoreporterzy”, 
świetnie wyposażeni w wysokiej klasy sprzęt fotogra-
ficzny, zapewniają nam zatrzymanie w kadrze wszystkich 
pięknych chwil ze wspólnych wyjazdów. A po powrocie, 
możemy znów tam wrócić dzięki Ich pokazom, między in-
nymi w: Tatry, do Gruzji i Armeni, nad Ren i Mozelę czy 
na Jubileusz 55-lecia Klubu. Wiesia i Leszek to także 
wielcy podróżnicy, dzielili się z nami wspomnieniami  
z dzikiej i pięknej Republiki Południowej Afryki, Australi, 
niepowtarzalnej Nowej Zelandii czy Birmy – bardzo Wam 
dziękujemy i prosimy o jeszcze. Podkreślić też trzeba, że 
w niniejszym Biuletynie znaczna część zdjęć jest Ich 
autorstwa. 
Nie mniej wspaniałe podróże, w dalekie i często egzo-
tyczne miejsca świata, odbyła Elżbieta Korczak, o których 
zawsze nam chętnie opowiada. Jej pokazy zdjęć z Hi-
malajów, Andów, Syberii, Parków Narodowych USA, 
Alaski, Kanady, Chin, Grecji, Armenii i Azerbejdżanu, 
Laosu, Wietnamu i Kambodży, rejsu po Jangcy zawsze 
zachwycają i uczą, to tak, jak w „National Geographic”. 
Czy są jeszcze miejsca, gdzie nasza koleżanka nie była? 
Może dowiemy się niebawem. 
A o tym, jak byliśmy razem na klubowych wycieczkach  
z cyklu „Poznaj Polskę” wspominał ich organizator – Wło-
dek Rakowiecki. I tak ponownie, z sentymentem wraca-
liśmy na Ziemię Lubuską czy Szlak Piastowski, a także 
do Norwegii. Często też Włodek wraz z żoną Haliną wy-
jeżdżają „nieco” dalej, co zawsze Włodek szczegółowo 
uwiecznia na zdjęciach, a później i my też wiemy, jak jest 
w: Albanii, Egipcie, na Sardynii i Wyspach Kanaryjskich 
czy Maderze. Ale będąc w realu, chcemy Włodku dalej, 
wspólnie zwiedzać nasz kraj, i ponownie z Tobą oglądać 
zdjęcia z wszystkich pięknych miejsc naszej ojczyzny.  
Od 1969 r. członkiem naszego Klubu jest Adam Sulikow-
ski – wielokrotnie wyróżniany za zdobycie najwyższego 
szczytu oraz za „wytrwałość w uprawianiu turystyki 
górskiej”. Wielkie gratulacje dla Adama. Nie tylko te góry 
zdobywa, ale i pięknie, z charakterystycznym dla siebie 
dowcipem o nich opowiada, w takich prelekcjach jak: 
”Spokojnie i uważnie”, Tatry Słowackie, Dolomity, Karko-
nosze no i oczywiście Tatry. Nie mniej ciekawe były 
wspomnienia wyjazdów klubowych na Korsykę i do Nor-
wegii. Podziwiamy jednak Adama za wspinaczki na fer-
ratach w Dolomitach.  
A dlaczego Witka Gawrońskiego „bolą nogi” dowiemy się 
czytając, zamieszczony w niniejszym biuletynie, Jego 
artykuł w rozdziale „Nasze wędrówki po górach”. Stałe 
prelekcje Witka zawsze wzbudzają ciekawość oraz duże 
zainteresowanie i możemy tylko powiedzieć – Witku, nie 
rezygnuj. 
Niezawodnym prelegentem jest Prezes Ewa Hankiewicz, 
mająca w swoim ogromnym zbiorze wspomnień, serię 
zdjęć wartych obejrzenia, jak choćby tych z podróży do 
Chin Południowych, Meksyku, Gwatemali, Etiopii, na Kre-
tę, czy też klubowych wypraw w Dolomity oraz wycieczki 
do Rumunii. Podziwiamy Jej nie gasnące zamiłowanie do 

podróży, profesjonalizm, przygotowanie i wiedzę o odwie-
dzanych miejscach.  
Zaś Małgorzata Wyszogrodzka po zaprezentowaniu  
w Klubie swoich przeżyć i zdjęć z indywidualnych wyjaz-
dów do Kanady, na Kretę, Wschodnią Słowację i Ukraiń-
skie Zakarpacie, dzięki podróżniczej pasji opracowuje dla 
Klubu, z udziałem Biura Podróży „Eko-Tourist” z Krako-
wa, coroczne wyjazdy zagraniczne, w miejsca, gdzie nie-
wielu z nas dotarło. A na podstawie Jej prelekcji o Litwie  
i Łotwie już wiemy, dlaczego nie rozstaje się ze swoim 
aparatem fotograficznym. Marysia Beśka opowiedziała  
i pokazała nam, jak jest na Islandii. 
 
 

 
 

Grupa „Kosówkowa” przed fabryką czekolady 
podczas wyjazdu na Dolne Łużyce w 2011 r. 

Fot. E. Korczak 
 

Dzięki bliskim kontaktom i współpracy z Polskim Towa-
rzystwem Tatrzańskim w Łodzi, częstymi gośćmi na ko-
sówkowych spotkaniach, ze swoimi pokazami występują, 
między innymi: Nina Mikołajczyk, z którą w zimowe wie-
czory przebyliśmy znaczną część Stanów Zjednoczonych 
Ameryki, a ostatnio przez Hiszpanię do Portugalii. Nie 
brakowało nam gór i wspinaczek. Zawsze chętnie przyj-
muje też nasze zaproszenia Prezes tej organizacji – 
Krzysztof Pietruszewski z wykładami na temat tak przez 
nas umiłowanych Tatr. Przez słuchaczy nagradzany jest 
zawsze gromkimi brawami. 
Obsługę techniczną prelegentom zapewnia niezastąpiony 
Bogusław Grzywiński, który zadebiutował również poka-
zem zdjęć z urlopu w Turcji, a potem już były filmy o hi-
malaistach - Arturze Hajzerze i Jerzym Hajdukiewiczu,  
a także film z wyjazdu na Kubę, nakręcony wraz z żoną 
Romą. 
Nie sposób w tym miejscu wymienić wszystkich prele-
gentów minionego dziesięciolecia, wszystkim należą się 
szczególne podziękowania, za zaangażowanie, poświę-
cony czas, a niektórym również za odwagę występu 
przed tak zacnym gronem wspaniałych turystów – pod-
różników - członków naszego Klubu. 
 

Maria Beśka 
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Spotkania plenerowe KTG „Kosówka” 

Zwyczajem Klubu „Kosówka” jest spędzanie dwóch 

ostatnich spotkań przed wakacjami w „plenerze”. Z takich 
spotkań wymienię kilka. Przed paru laty zwiedziliśmy 
Centralne Muzeum Włókiennictwa, które powstało w bu-
dynkach dawnej fabryki Geyera, zwanej Białą Fabryką – 
symbol XIX-wiecznej przemysłowej Łodzi. Powstała tam 
zmechanizowana przędzalnia i tkalnia bawełny, i urucho-
miono pierwszą w mieście maszynę parową. Obejrzeliś-
my wystawy stałe: „Rekonstrukcja tkalni z przełomu XIX  
i XX w. Prezentacja maszyn w ruchu”,  „Narzędzia i ma-
szyny włókiennicze” oraz „ Z modą przez XX wiek”. Zach-
wyciła nas kopia obrazu Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” 
wykonana haftem przez 34 kobiety i 1 mężczyznę w Do-
bryszycach (woj. łódzkie). Rękodzieło o wymiarach 4x10 
metrów powstało z 8 milionów hafciarskich krzyżyków. 
Wspominamy też zwiedzanie Skansenu Łódzkiej Archi-
tektury Drewnianej. Obejrzeliśmy tam rekonstrukcje 
mieszkań robotników z lat 20-30 XX wieku, Domek Tka-
cza z rekonstrukcją wnętrza izby warsztatowej z 1-szej 
połowy XIX wieku i Kuchnię Goldbergowej. Podobał się 
nam XIX-wieczny drewniany kościół pw. Andrzeja Boboli 
(przeniesiony z Nowosolnej) oraz willa letniskowa (z Ru-
dy Pabianickiej). Na zakończenie wypoczęliśmy w res-
tauracji nad pięknym stawem przy Białej Fabryce.  
W następnym roku wybraliśmy się do Muzeum Sztuki No-
woczesnej (ms2) w kompleksie Manufaktury. Obejrzeliś-
my prezentację kolekcji malarstwa, rysunku, grafiki, rzeź-
by i sztuki użytkowej. Szczególną uwagę zwróciły prace 
Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro. Dużym 
zainteresowaniem cieszyło się Planetarium w kompleksie 
EC1 – najnowocześniejsze w Polsce i Europie Środkowo-
Wschodniej. Pod kopułą o średnicy 18 metrów mieści się 
ekran sferyczny o średnicy 14 metrów i widownia dla 110 
osób. Wybraliśmy pokaz „Gwiazdozbiory wiosennego 
nieba”. Byliśmy oczarowani konstelacjami rozgwieżdżo-
nego nieba po zachodzie słońca. Bardzo podobał się 
nam znakomity komentarz prowadzącego pokaz. Był to 
zatem pierwszy pobyt „Kosówki” w Kosmosie – gdzież 
nas nie było… Gościliśmy także w Akademii Muzycznej  
w Łodzi. Mieści się ona w dawnym pałacu Karola Poz-
nańskiego, zbudowanym w stylu eklektycznym. Oprowa-
dzał nas przemiły przewodnik. Podziwialiśmy wspaniałe 
wnętrza, takie jak – przepiękna sala balowa, ogród zimo-
wy, klatki schodowe i inne pomieszczenia. Na uwagę 
zasługują poddane renowacji witraże, stiuki, boazerie, 
kominki i podłogi. Na zakończenie zwiedzania zaprezen- 

towany był specjalnie dla nas koncert w niedawno wybu-
dowanej Sali Kameralnej w ogrodach pałacu. Wszystkie 
imprezy budziły duże zainteresowanie. Udział brało 50 - 
60 klubowiczów i zaproszonych sympatyków.  
 

 
 

W ogrodzie zimowym Akademii Muzycznej.  
Fot. E. Korczak 

 

Tradycją stały się także spotkania na zakończenie każ-
dego sezonu w plenerze. Organizowane były spacery po 
okolicach Łodzi – najczęściej w Lesie Łagiewnickim. 
Zwiedziliśmy Rezerwat Łagiewnicki oraz kapliczki Św. 
Antoniego i Św. Rocha. Na zakończenie biesiady nad 
stawami w Arturówku – czasem piekliśmy kiełbaski przy 
ognisku, zajadaliśmy się chlebem ze smalcem i kiszonym 
ogórkiem i raczyliśmy się różnymi napojami.  
A potem śpiewy przy gitarze, tańce i „swawole”, bo prze-
cież rozstajemy się aż na trzy miesiące.  
Do zobaczenia znowu we wrześniu; ale czy 
„kosówkowicze” tak długo wytrzymają bez siebie…? 

 

Regina Niczypor–Przygocka 

 

TRADYCJE  W  „KOSÓWCE” 
 

Najważniejszą tradycją w naszym turystycznym gro-

nie, były uroczyste spotkania zwane „Jubileuszami KTG 

Kosówka” regularnie co 5 lat od roku 1963 roku. Spoty-

kaliśmy się w różnych schroniskach, miejscach związa-

nych z górami 12 razy, co pięknie jest naszkicowane 

przez Pawła Suwalskiego, klubowego projektanta kolej-

nych okładek Biuletynów Okolicznościowych. 

Do tradycji w zamierzchłych czasach należały wyjazdy  
w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i powroty po No-
wym Roku, wyjazdy oczywiście zawsze w góry. Kiedy 
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„Kosówka” zaczęła rozjeżdżać się po górach całej 
Europy, w styczniu bawiliśmy się na „Balu w Ambasa-
dzie”, po wycieczce do Grecji na „Balu u Zeusa”, po 
największej górskiej wyprawie w Andy bawiliśmy się  
w „Tawernie pod kondorem”. Uciech tych było wiele,  
w późniejszych latach nazwy bali były inne, powstał 
kabarecik „Kosóweczka”, ale to już inna bajka. 
Przez wiele lat urządzaliśmy wyjazdy na grzyby nad Za-
lew Koronowski. Grupą samochodowo-namiotową wielo-
krotnie jeździliśmy a to do Kurnędzy nad Pilicą, do źródeł 
Warty w Boże Ciało, gdy łąki były przepięknie ukwiecone, 
a wśród nich namioty, ognisko, a w nim kociołek żeliwny 
wypełniony jarzynami i mięsem, zaśrubowany. Potrawa 
zwana „bunciak” była gotowa dopiero po kilku godzinach. 
Dużo wyjazdów i dużo wspomnień z tamtych lat. 
Właściwie „Wigilie” zaczęliśmy celebrować dopiero w pa-
łacyku na Wigury. Początkowo przynosiliśmy własne nak-
rycia, oznaczone, żeby się nie pomyliły. Talerze, sztućce, 
kieliszki i salaterki z różnymi wigilijnymi specjałami, wy-
mieniały się na stole. Były kolorowe świece w lichtarzach 
z sosnowych rozgałęzień robione przez Krzysia Groń-
skiego, a piękne szyszkowe stroiki z ogrodu Eli Nowickiej 
zdobiły stoły. Przy wejściu do sali stały duże worki, do 
których wchodzący wkładali prezenty, po sztuce od oso-
by. W zwyczaju była obecność dzieci – Tomek Fularski, 
Kasia Grońska, Igor Opasewicz, Aśka Janki Zimowskiej  
i inne.  
 

  
 

Wigilia klubowa, Prezes Ewa Hankiewicz składa 
życzenia. Fot. B. Grzywiński 

 

Kiedy w Klubie nastały dwie Krysie, Wesołowska – śpie-
wająca i gitarzystka Krysia Reutt-Kowalska, zrobiło się 
weselej. Życzenia składali aktualni Prezesi, długo, ciepło 
dla obecnych i nieobecnych. Rozpoczynało się indywi-
dualne składanie życzeń: pięknych, dalekich wycieczek, 
zdobywania jeszcze niezdobytych szczytów, dzieliliśmy 
się opłatkiem. Wzruszające, jak można mieć tylu przyja-
ciół, wszyscy kochający góry, przyrodę, zabytki, na 
wszystkich można polegać w trudnych turystycznych 
eskapadach. Po uściskach, życzeniach rozpoczynała się 
wigilijna wieczerza. Wymiana pyszności przygotowanych 
przez zdolne gospodynie. Wszyscy wyczekiwali Mikołaja, 
którym zwykle był Romek Zieliński zwany „Kuciapką”. Po-
jawiał się z worem prezentów, w czapce z pomponem, 
wąsach i brodzie z waty, zaczynał kolejno rozdawać pięk-
nie zapakowane prezenty, często wymagające tłuma-

czenia się z różnych życiowych i turystycznych uchybień. 
Robiliśmy zdjęcia, a nasze Krysie zaczynały intonować 
kolędy. Krysia Wesołowska pięknie – solo wyśpiewała „Oj 
maluśki, maluśki”, refren śpiewali wszyscy. Był też akcent 
zadumy przy kolędzie „Puste miejsce przy stole”. Śpie-
waliśmy wszyscy nasze piękne polskie kolędy, Krysia 
„gitarzystka” pięknie grała na swoim instrumencie. Ro-
mek kończył rozdawać prezenty, którymi chwaliliśmy się 
swoim sąsiadom.  
Wigilie zawsze będą klubową tradycją, naszej turystycz-
nej rodziny. Czas mijał niepostrzeżenie, dzieci mają już 
swoje dorosłe pociechy, nie garną się do „Kosówki”,  
a i nam lat przybyło, czasy się zmieniły. Tradycyjne wigi-
lie są nadal uroczyste, choć teraz w bardziej ekskluzyw-
nej, nowoczesnej oprawie. Stoły pięknie nakryte, świece 
w lichtarzach, zastawa firmowa „Soplicowa”. Prezes Klu-
bu Ewa Hankiewicz składa życzenia, ciepłe, serdeczne, 
wzruszające, bo my wiemy, że nas ubyło, ale „Kosówka” 
odradza się nowymi turystami, którym lat się nie liczy. 
Tradycyjnie dzielimy się opłatkiem, na salach jest tłum-
nie, życzeniom nie ma końca. Niektóre osoby są nam 
mniej znane, bo czasy się zmieniły, wycieczka autoka-
rowa, wędrówka w góry, potem obiadokolacja w hotelu  
i najczęściej spotkania pokojowe, brak czasu na integra-
cję grupy (to moja dygresja). Wigilia rozpoczęła się, nie 
mieścimy się w jednej sali, ale stoły są umieszczone  
w sąsiedniej. Uśmiechnięte kelnerki podają wigilijne po-
trawy, roznoszą na życzenie wino białe, czerwone! 
Pojawia się Mikołaj z koszem i rozdaje urocze małe pre-
zenty, to sympatyczna niespodzianka (z prezentów kole-
żeńskich zrezygnowaliśmy). Mikołaj ma laskę, czapkę  
z pomponem, brodę z waty, jest uśmiechnięty , to Janusz 
Żurkowski. Krysie zaczynają śpiewać kolędy i wszyscy im 
wtórują. Jest tradycyjnie Krysi Wesołowskiej „Oj maluśki, 
maluśki”. Na zakończenie miłego wieczoru dzielimy się 
tradycyjnymi stroikami Eli Nowickiej, dziękując za włożo-
ny trud w ich przygotowanie, śpiewamy piosenki związa-
ne z ukochanymi górami „Gonić marzenia”, „W górach 
jest wszystko co kocham”.  
Od kilkunastu lat sympatycznym zwyczajem jest składa-
nie, na początku zebrania klubowego, życzeń aktualnym 
solenizantom i odśpiewywanie im „100 lat”. Solenizanci  
w podziękowaniu częstują zebranych bardzo dobrymi 
czekoladkami. 
„Tłusty czwartek” w „Kosówce” to wieczór wolny od pre-
lekcji i filmów. Siedzimy przy okrągłych stołach, czujemy 
się jak w kawiarni. Basia Żurkowska serwuje pyszne 
pączki, Renata własnego smażenia faworki. Roznosi się 
zapach kawy, jest i herbata, kosztujemy różne nalewki 
własnej produkcji. Osób dużo, bo ostatnio, 60 pączków 
nie wystarczyło. Rozmowy najczęściej o wycieczkach ja-
kie przed nami, o czerwcowym Jubileuszu „Kosówki”  
w Pieninach. Jest sympatycznie, chcemy więcej takich 
spotkań z koleżeństwem, ale tłusty czwartek jest tylko raz 
w roku. 
Jestem przekonana, że tradycja obchodzenia w „Kosów-
ce” wigilii, tłustych czwartków, jak i zwyczaj składania ży-
czeń imieninowych przetrwa wiele lat. 

Jolanta Grońska 
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Sylwestry w górach 

Tradycją naszego Klubu było spędzanie sylwestra  

i witanie Nowego Roku w różnych miejscowościach 
górskich. Niewątpliwie najwspanialszym, wspólnym, 
klubowym Sylwestrem tej dekady, okazał się Sylwester 
przełomu lat 2011/2012, w schronisku na Chochołow-
skiej. Już w listopadzie 2010 r. Adam Chyżewski zarezer-
wował 45 miejsc w schronisku, w terminie od 27 grudnia  
2011 r. do 3 stycznia 2012 r. Wszystkie miejsca na wy-
jazd zostały szybko zajęte, bo i lokalizacja, i organizator 
gwarantowali udany pobyt, autokar zaś zapewniał nam 
niezawodny Włodek Rakowiecki. Tymczasem zdarzyła 
się tragedia: po wypadku pod Owczą Przełęczą Adam 
zmarł w Łodzi 31 sierpnia 2011 r. 
Po ochłonięciu z szoku organizację wyjazdu przejęłam ja, 
autorka artykułu, wówczas świeżo upieczona Prezes 
Klubu. Schronisko na Chochołowskiej umożliwia zapla-
nowanie różnych, przez cały tydzień, całodniowych 
wycieczek, nawet w zimie. Część osób miała własne raki, 
a dostępne w schronisku raczki zostały wszystkie natych-
miast przez nas wykupione. I słusznie, bo podejście pod 
Grzesia było bardzo oblodzone. Ale dalej, aż do Wołowca 
szło się spokojnie i w pięknym słońcu. Ci, którzy zostali 
niżej, poszli Szlakiem Papieskim do Doliny Jarząbczej. 
Odwiedziliśmy także schronisko w Dolinie Kościeliskiej, 
przechodząc przez Przełęcz Iwaniacką. 
Wszyscy nasi uczestnicy wzięli udział w Balu Sylwestro-
wym, który był wyjątkowo udany. Bawiliśmy się wspólnie 
z członkami Stołecznego Klubu Tatrzańskiego, którzy też 
wybrali się na Chochołowską.  
O północy, starym naszym zwyczajem, wyszliśmy na 
zewnątrz: strzeliły korki szampanów i race. Po życzeniach 
bawiliśmy się dalej do rana. W Nowy Rok wzięliśmy 
udział w mszy świętej, odprawionej w kaplicy przy schro-
nisku oraz zorganizowaliśmy dla wszystkich turystów po-
kaz Jasełek. Przez nasz [mój i Joli Sadowskiej] pokój 
przewinęły się wszystkie postaci z Jasełek, bo Jola była 
główną charakteryzatorką. 
 

 
 

„Kosówkowicze” wystawiają Jasełka.  
Fot. E. Hankiewicz 

 

W role Matki Boskiej i Świętego Józefa wcielili się znako-
micie Ela Wielgopolan i Włodek Ciesielczyk, ale rekord 

popularności pobiła Regina Przygocka, wcielając się 
świetnie, i grą, i strojem, w rolę diabła. Jasełka popro-
wadziła ze wspaniałą dykcją nasza solistka, Krysia We-
sołowska. Otrzymaliśmy za ten występ wielkie gratulacje 
od Klubu SKT i innych turystów obecnych w schronisku. 
Jeszcze długo w drodze powrotnej, w autokarze, z zado-
woleniem komentowaliśmy ten pobyt: i wycieczki, i bal,  
i Jasełka, a nawet długie zimowe wieczory w schronisku 
poświęcone częściowo pamięci Adama Chyżewskiego,  
a częściowo urozmaicone przez nasz chórek „Kosó-
weczka” i świetny zespół „Stara Robota” z SKT oraz gad-
ki góralskie w wykonaniu naszej seniorki Basi Stolarczyk, 
zwanej Góralką.  

Ewa  Hankiewicz 
 

Od sylwestra 2012/13 pałeczkę w organizacji tych 

wyjazdów przejęliśmy my - Barbara i Janusz  Żurkowscy. 
Jako pierwsze miejsce wybraliśmy Ochotnicę Górną  
w Gorczańskim  Parku  Narodowym. 
W programie naszym było m. innymi zwiedzanie Mias-
teczka Galicyjskiego. Zaplanowane też zostało spotkanie 
w Nowym Sączu z kol. Jerzym Kalarusem – Prezesem 
Hoteli i Schronisk PTTK „Karpaty” (prywatnie przyjaciel 
Adama Chyżewskiego), który bardzo mile nas przyjął  
i ugościł serdecznie w ośrodku PTTK w Nowym Sączu. 
Prezes przedstawił nam zrealizowane w 2012 r. zadania 
związane z poprawą warunków w schroniskach oraz 
dalsze plany na 2013 r. My wręczyliśmy mu płytkę ze 
zdjęciami z obu uroczystości odsłonięcia tablic po-
święconych kol. Adamowi Chyżewskiemu. 
Zwiedziliśmy Stary Sącz: klasztor św. Kingi, Błonie Pa-
pieskie, Muzeum Ks. Tischnera. Pogoda była piękna, 
niebo bezchmurne i mimo bardzo mroźnego powietrza 
wybraliśmy się na wycieczkę górską z Ochotnicy Górnej 
– drogą lokalną – na Turbacz. Po drodze podziwialiśmy 
przepiękne widoki na całe pasmo Tatr. Droga powrotna 
wiodła czerwonym szlakiem przez Przełęcz Knurowską. 
Wieczorem 31.12. – zabawa sylwestrowa. Nowy Rok 
zaczęliśmy od porannego spaceru do kościoła. Wieczo-
rem zaś wystawiliśmy, za zgodą gospodarzy, dla pozo-
stałych gości i miejscowych osób, nasze Jasełka. Ku na-
szemu miłemu zaskoczeniu przybyło na nasze występy 
ok. 30 osób, dając nam wiele satysfakcji z trudu włożo-
nego w przygotowania. 
Następnego dnia kulig nie doszedł do skutku, bo przyszło 
znaczne ocieplenie, śnieg zaczął znikać i zrobiło się zbyt 
ślisko na sannę i końskie kopyta. Powetowaliśmy sobie tę 
stratę ogniskiem w bacówce obok naszej kwatery. Były 
kiełbaski, grzane wino i piwo, i śpiewy oraz góralskie ga-
wędy gospodarzy. Do górskich wycieczek dorzuciliśmy 
jeszcze wąwóz Homole i odwiedzenie pięknej drewnianej 
bacówki w Jaworkach. Poza programem, zwiedziliśmy 
zamek w Niedzicy i otaczający go kompleks zabudowań. 
Sylwester 2013/14 – jedziemy w Góry Świętokrzyskie  
z kwaterą w św. Katarzynie. Pogodę mieliśmy raczej je-
sienną. Po drodze odwiedziliśmy klasztor i żłóbek na Jas-
nej Górze w Częstochowie. Już na miejscu zwiedzaliśmy  
Muzeum Wytopu Żelaza i Centrum Kulturowo - Archeolo-
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giczne z rekonstrukcją osady z pierwszych wieków na-
szej ery w Nowej Słupi. Rok 2014 był poświęcony pa-
mięci St. Żeromskiego, więc odwiedziliśmy poświęcone 
Mu Centrum Edukacyjne "Szklany Dom" i zrekonstruo-
wany dworek w Ciekotach, w miejscu dawnego domu 
Stefana Żeromskiego oraz kapliczkę przy żółtym szlaku, 
na której podobno to On sam się podpisał. Zwiedziliśmy 
także ruiny zamku w Bodzentynie i zagrodę Czerniko-
wiczów. Nasze trasy górskie obejmowały przepiękne pas-
mo Jeleniowskie z górą Szczytniak, na której jest tablica 
upamiętniająca ostatnie zgrupowanie partyzantów Ponu-
rego, Łysą Górę i klasztor na Świętym Krzyżu. Śmiałko-
wie poszli z Kakonina przez Łysicę (612 m n.p.m.) do Św. 
Katarzyny, docierając na kwaterę po ciemku, świecąc so-
bie po drodze latarkami. Mieliśmy w programie Bukową 
Górę i kapliczkę, którą się opiekujemy. Kapliczką opieku-
ją się również dzieci ze szkoły podstawowej w Psarach. 
Konstrukcja kapliczki była w dobrym stanie, natomiast 
daszek z gontu – do wymiany. W drodze powrotnej obej-
rzeliśmy zabytkowy dąb Bartek oraz Muzeum Sienkie-
wicza w Oblęgorku i Muzeum Kowalstwa u pana Maćko. 
Tradycyjne Jasełka oczywiście były.  
Sylwester 2014/15 – odwiedzamy rodzinne strony Adama 
Małysza, czyli Wisłę. Po drodze jest przystanek w Kal-
warii Zebrzydowskiej i zwiedzanie klasztoru z bratem Al-
bertem. Na miejscu: górskie trasy z Przełęczy Kubalonka 
do schroniska PTTK na Stożku - po drodze widoki na 
szczyty Beskidu Śląskiego – kolejnego dnia na Baranią 
Górę przy temperaturze – 17oC i wietrze przy zasypa-
nych śniegiem drzewach i polach – nadzwyczajne. W ko-
lejne dni zajrzeliśmy na skocznię im. A. Małysza, potem 
było zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego i drewnianego 
kościółka z początku XX wieku. Dalej pojechaliśmy do 
chaty Kawuloka w Istebnej, a stamtąd do Muzeum Ko-
ronkarskiego pani Marii Gwarek w Koniakowie. Na wie-
czór zaplanowany był kulig, ale już ok. 14-tej zaczął pa-
dać rzęsisty deszcz. Wieczorem przestało padać i mog-
liśmy pojechać autokarem na Przełęcz Kubalonka. Tutaj 
przesiedliśmy się na sanie i zrobiliśmy 30-minutową prze-
jażdżkę. Gdy zmarznięci weszliśmy do szałasu byliśmy 
mile zaskoczeni. Zastaliśmy udekorowaną salę, płonący 
kominek, z głośników płynęła góralska muzyka, a pod 
ścianami stały drewniane stoły i ławy. Za bufetem zaś, 
stał sympatyczny góral, który serwował grzane wino. Po 
drodze do Łodzi byliśmy w Chorzowie w Planetarium. 
Sylwester 2015/16 – wybraliśmy się w inną część Polski 
– w Pieniny. Po drodze zwiedziliśmy największą jaskinię 
w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej – jaskinię Zwierz-
chowską. Nasze wyprawy górskie to: wąwóz Homole, 
czerwonym szlakiem na Obidzę (Koliba Chłopek), wąwóz 
Międzyskały. Kolejnego dnia weszliśmy na Turbacz od 
strony Nowego Targu. W Sylwestra ze Szczawnicy 
ruszyliśmy na Palenicę, a stamtąd przez Lesnicę, po 
słowackiej stronie, z powrotem do Szczawnicy. Po syl-
westrowym balu 01.01.2015 r. zwiedziliśmy zabytkowy 
kościół w Grywałdzie, porównywalny do tego w Dębnie. 
Zwiedziliśmy także elektrownię wodną na Dunajcu w Sro-
mowcach Wyżnych. 2 stycznia, przy bardzo mroźnej 
pogodzie, na wozach i z pochodniami w ręku, zajechaliś-

my na świetnie przygotowane ognisko, na leśnej polanie. 
W drodze powrotnej do Łodzi zwiedziliśmy kopalnię soli 
w Bochni. 
Sylwester 2016/17 – Beskid Sądecki 
Jadąc do Suchej Strugi zwiedziliśmy po drodze Muzeum 
Zegarów w Jędrzejowie. Następnego dnia poszliśmy 
szlakiem zielonym przez Eliaszówkę do Obidzy – tu od-
poczynek i zejście ok. 2 km do busa. Kolejna trasa to  
z Rzeczanowa niebieskim szlakiem, przez odnowiony 
malowniczy mostek Nad Głębokim Jarem, na Makowicę 
(948 m n.p.m.) i dalej czerwonym szlakiem do schroniska 
Cyrla. W ostatnim dniu starego roku byliśmy na Kordow-
cu, a schodząc do Rytra podziwialiśmy ruiny zamku  
i piękną okolicę. Drugiego stycznia, razem z przewod-
niczką, zwiedziliśmy ruiny zamku w Muszynie, cerkiew  
w Powroźniku i Golgotę w Tyliczu. Na koniec wjechaliśmy 
kolejką na Górę Parkową w Krynicy. Kulig był udany, bo 
śniegu nie brakowało.  
 

 
 

W kopalni soli w Wieliczce. Fot. E. Kębłowska 
 

W drodze powrotnej wpadliśmy na szychtę do kopalni soli 
w Wieliczce, gdzie na trasie górniczej pracowaliśmy jako 
górnicy, uzyskując w nagrodę ukopaną własnoręcznie 
sól, pasowanie na młodszych górników i dyplom na pa-
miątkę. 
Sylwester 2017/18 – Beskid Niski – Jaszczurowa. 
Jaszczurowa przywitała nas lekką jesienią, później była 
przepiękna śnieżna zima, a pożegnała nas wczesną wio-
sną. W kopnym śniegu i przy pięknej pogodzie weszliśmy 
na Rogacz, Czupel i Magurkę – tu odpoczynek w schro-
nisku PTTK – zejście przez Przełęcz Przegibek. Na drugi 
dzień poszliśmy przez Smerkowice i Leskowiec do schro-
niska na Groniu. Żeby trochę skrócić zbyt długą trasę, jak 
na warunki zimowe, schodziliśmy za radą gospodarza 
„trzymając się” linii wysokiego napięcia. Zwiedziliśmy 
elektrownię wodną w Porąbce, w Górze Żar oraz wesz-
liśmy na górę Żar, Muzeum Papieskie w Wadowicach. 
Jeden dzień poświęcony był na zwiedzanie Bielska-Białej 
z przewodnikiem. W drodze powrotnej zwiedziliśmy ko-
palnię srebra w Tarnowskich Górach. Wszystkie wy-
cieczki w okresie sylwestrowym były dostosowane do 
czasu i naszej tężyzny fizycznej, a długie wieczory były 
wypełnione próbami do Jasełek. Zawsze też, bez 
względu na pogodę, organizowany był drugiego stycznia 
kulig. 

Janusz Żurkowski 
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Bale  karnawałowe  w  KTG  „Kosówka”   

w latach  2008  -  2017 

W ostatnim dziesięcioleciu urządzonych było przez 

„Kosówkę” dziesięć balów sylwestrowych. 
17.01.2009 r. – „Cztery pory roku” - stroje stosowne do 
tematu balu, utwory muzyczne także. 
 

 
 

Jesiennie przebrani kosówkowicze. Fot. A. Cieciura 
 

13.02.2010 r. – „Noc w Kosówce, Kosówka nocą” - 

dominowały stroje „gwiezdno – księżycowe”.  

Bale w tych latach organizowane były przez członków 

Klubu. Pomysłodawczynią była Krystyna Wesołowska,  

a także Krystyna Reutt-Kowalska. Wystrój sali balowej 

wykonywał Paweł Suwalski z pomocą innych osób. 

Część rozrywkową przygotowywał Andrzej Zimowski, był 

kierownikiem zespołu – kabareciku „Kosóweczka”. Na 

gitarze oprawę muzyczną przygotował Tadeusz Muszyń-

ski, wieloletni sympatyk „Kosówki”.. 

19.02.2011 r. – „Na góralskim weselu”. Organizatorami 

balu byli Barbara i Janusz Żurkowscy z udziałem restau-

ratora „Soplicowo”. Stroje dobrane były wyśmienicie, 

szczególnie pięknie prezentowała się Basia Stolarczyk, 

jako choinka. Na weselu tym ślub brała Elżbieta 

Wielgopolan, w przepięknym stroju góralskim.  

W roli księdza wystąpił Włodek Ciesielczyk. Goście we-

selni uczęstowani zostali pysznymi tortami (wykonanymi 

przez pannę młodą). 

04.02.2012 r. – „W świecie filmu”. Główną rolę na tym 

balu pełnił Andrzej Zimowski – twórca, reżyser, aktor.  

W roli Marleny Dietrich wystąpiły Ewa Hankiewicz i Krysia 

Reutt-Kowalska. Za najciekawszy strój uznana została 

Świnka Piggi, w roli której wystąpiła Jola Madej – Sym-

patyk klubu. Konkurs wiedzy o filmie wygrała Krysia Opa-

sewicz. 

12.01.2013 r. – „W stylu retro”. Stroje z lat przedwojen-

nych, lat 50-tych i 60-tych. Ciekawym elementem były 

plakaty propagandowe z tamtych lat. Były też interesu-

jące konkursy. 

 

 

 
E. Wielgopolan jako panna młoda i jako drużba 

 A. Wielgopolan. Fot .K. Wesołowska 
 
01.02.2014 r. – „Kosówka i jej goście u fabrykanta”. 
Wśród dostojnych gości u fabrykanta wyróżniła się para 
Elżbieta Wielgopolan i Witold Juchniewicz jako Żyd 
(sympatyk z Klubu „Stonoga”). Niezależnie od tego 
nagrodą w postaci „Serc” uhonorowani zostali Elżbieta  
i Andrzej Wielgopolanowie – interesująco przebrana 
para.  
31.01.2015 r. – „Pół żartem, pół serio”. Za najśmieszniej 
przebranych zostali uznani Witek Gawroński i Maria Wie-
rucka (Klub „Stonoga”) – otrzymali w nagrodę „Oskara”. 
30.01.2016 r. – „Smerfy”. Na balu było wyjątkowo 
niebiesko, czyli „smerfowo”. Główne nagrody, czyli 
„Oskary” otrzymała para Bogusia i Grzegorz Janiccy – 
sympatycy Klubu. Ciekawie prezentował się Gargamel,  
w którego wcielił się Zbyszek Bestecki. 
18.02.2017 r. – „Z Kosówką wśród dzieci kwiatów”. Za 
najdowcipniej przebraną parę zostali uznani Krysia Reutt-
Kowalska i Andrzej Wielgopolan. 
Zabawa karnawałowa  3 lutego 2018 r. była pod hasłem 
„Nie poznasz mnie w tej masce”. Trzeba przyznać, że 
niektórych uczestników zabawy trudno było rozpoznać. 
Tradycyjnie obsługiwała nas restauracja SOPLICOWO,  
a od strony muzycznej pan Marek. Tym razem zabawę 
rozpoczęliśmy od kursiku nauki tańca, w tym zumby, 
który profesjonalnie poprowadziła Alicja – prywatnie 
córka Basi i Janusza Żurkowskich – oczywiście gratis. 
Poza tym zaplanowano jeszcze 4 konkursy. Ponieważ 
było trochę za mało miejsca, więc uczestnicy konkursów  
zostali podzieleni na dwie grupy, co było zaskoczeniem 
dla gości i pomogło w uzyskaniu większych emocji  pod-
czas samych konkursów. Do stałych już punktów balów 
należą: konkurs główny ok. północy polegający na udzie-
leniu odpowiedzi na ok. 15 pytań związanych z tematem 
balu i wybór najlepiej dopasowanego stroju do tematu ba-
lu, dokonywany w głosowaniu przez wszystkich uczestni-
ków. 
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Reasume: 
Organizatorami balów karnawałowych byli: Krystyna 
Wesołowska  w 2009 r. i 2010 r., a od 2011 r. Barbara  
i Janusz Żurkowscy. Obfite posiłki serwuje restauracja 
„Soplicowo” oraz wykonuje wystrój sal balowych.  
W balach biorą udział zaprzyjaźnione z „Kosówką” Kluby: 
„Stonoga”, „Świstaki” oraz inni zaproszeni goście. 
Muzyczna oprawa – zewnętrzna. 

Sławka Fijałkowska i Teresa Arciszewska 

Wielki  jubileusz  pierwszej  90-ciolatki  w  klubie  
naszej  Baśki- góralki 

Na początku grudnia 2016 roku Klub świętował jubi-

leusz 90-lecia naszej Baśki – Basi Stolarczyk. Jako cie-
kawostkę można dodać, że w dokumentach Basi jest 
„groch z kapustą”: raz urodziła się w październiku, raz 
listopadzie. Ale faktem jest, że właśnie mijało 90 lat od te-
go wydarzenia! 
Jubilatka przybyła na spotkanie w stroju góralskim prosto 
ze swojego mieszkanka, urządzonego oczywiście też, w 
każdym detalu, po góralsku.  
 

 

 
Basia Stolarczyk w stroju góralskim.  

Fot. B. Grzywiński 
 

Powitaliśmy ją odśpiewaniem „200 lat” i wręczeniem 
pięknych kwiatów. No i oczywiście huknęły korki od 
szampana i wznieśliśmy specjalny toast. Andrzej Zimow-
ski (nasz literat i poeta) zadeklamował wiersz, który na-
pisał specjalnie dla Baśki. Wiersz ilustrowany był odpo-

wiednio dobranymi tatrzańskimi widokami, wybranymi 
przez Wiesię i Leszka Ornafów. W kadrze zatrzymano 
zdjęcie Baśki na tle Mnicha. 
  
(Wybrane fragmenty wiersza):  

Spójrz na cudowny, górski świat,  
Zawrat, Kościelec, grani stal.  
Świnicę kocham wciąż od lat,  
Wracam do urokliwych hal  

Patrz na te szczyty: widzisz je?  
Miedziane wstaje z rannej mgły.  
Granatów granat w słońcu lśni,  
A Żabie do Morskiego szły. 

O, spójrz uważniej! Tam, na tle  
Mnicha, co wznosi w niebo czub,   
Jest jakaś postać. Kto to wie, 
Czy to jest ona? Zdjęcie zrób! 

Masz rację! Pstryk! Mam ją na kliszy! 
To ona! Ona, Baśka z gór!  
Do skał coś szepcze w górskiej ciszy, 
Oparta o skalisty mur!  
 

 
Prezent dla Basi. Fot. B. Grzywiński 

 
Szacowna delegacja, złożona z dwojga członków zało-
życieli Klubu: Eleonory i Stanisława Nowickich oraz  
z Prezes Ewy Hankiewicz, wręczyła Basi prezent: obraz 
– taki, jak na pokazanym kadrze, z Jej zdjęciem na tle 
Mnicha, z napisami jubileuszowymi od Klubu „Kosówka”.  
Znów gruchnęło „ 200 lat”, a Eleonora wspomniała pierw-
sze lata Basi w Klubie: Jej wyjazdy do Witowa, ukochanie 
i znajomość Tatr, a także  gadki w gwarze góralskiej.  
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Dwie Krysie: Kowalska i Wesołowska, odśpiewały napi-
saną dla Jubilatki balladę „Basia, Basia…” i lekko zmody-
fikowaną piosenkę „Dziewięćdziesiąt mieć lat to nie 
grzech” przy akompaniamencie gitary i całego klubu.  
Tu włączyła się Jubilatka i popisała się nową gadką gó-
ralską, oczywiście w gwarze, i oczywiście z pamięci. Zaś 
cały Klub gromko odśpiewał piosenkę turystyczną „Jak 
dobrze nam zdobywać góry”. I wtedy Krysia Wesołowska 
odczytała piękny wiersz Adama Asnyka „Ranek w gó-
rach”, a Zbyszek Bestecki, akompaniując sobie na gita-
rze, zaśpiewał piosenkę do słów Jerzego Harasymowicza 
„Wokół góry, góry i góry i całe moje życie w górach”.  
A potem Rena Przygocka zaśpiewała – a’capella, bardzo 
pięknie, lirycznie – zamówiony przez Basię „Krywań”. 
Basia zamówiła także wspomnienie o Generale Mariuszu 
Zaruskim (właśnie mijał Rok Zaruskiego), co zostało 
skrupulatnie spełnione przez kompetentnego w temacie 
Andrzeja Lesińskiego. 
A potem znów wiersz o górach Jana Kasprowicza: „Żarty 
Janiczka” i cudowna piosenka „Gonić marzenia”. 
Na zakończenie uroczystości Zbyszek Bestecki wyświetlił 
film z udziałem Basi, (który wyreżyserowała Jola 
Grońska) nakręcony w jej mieszkaniu, o wspaniałym 
wystroju góralskim, wykonanym na specjalne zamówienie 
i przez autentycznych górali.  
Na spotkaniu była nas spora gromada: członków klubu  
i zaprzyjaźnionych osób. Sympatyczna atmosfera i zado-
wolona mina Jubilatki, świadczą, że była szczęśliwa!  
 

Krystyna Reutt-Kowalska i Witold Opasewicz 

 

Jubileusz  80–lecia Andrzeja  Zimowskiego 

Nasz Klub miał niepowtarzalną okazję uczestnicze-

nia w Jubileuszu 80. rocznicy urodzin, naszego kolegi – 
literata Andrzeja Zimowskiego. Uroczystość zorganizo-
wała w dniu 07.12.2011r. Wojewódzka Biblioteka Publicz-
na im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Andrzej 
jest pisarzem, członkiem Związku Literatów Polskich. 
Uroczystość odbyła się przy pełnej sali, z udziałem dużej 
grupy członków „Kosówki”. Dyrektor biblioteki, pani Bar-
bara Czajka, złożyła Jubilatowi serdeczne życzenia 
owocnej pracy twórczej i dalszej współpracy z biblioteką, 
wręczając bukiet czerwonych róż, przy oklaskach zeb-
ranych gości. Spotkanie było sympatycznie prowadzone 
przez panią Magdalenę Cybulską, poetkę z Koła Młodych 
przy ZLP, która swymi pytaniami pomagała w rozszerze-
niu wystąpienia Andrzeja. Jubilat opowiadał o swoich 
początkach literackich (minęło już ponad 50 lat!), o swo-
ich bardzo różnych zainteresowaniach i fascynacjach.  
Po przeniesieniu się z Warszawy do Łodzi w roku 1985 
wstąpił do Klubu „Kosówka”. Tak piękny Jubileusz An-
drzeja został uświetniony przez Krysię Kowalską, wystę-
pującą w imieniu Klubu z gratulacjami i wręczającą 
dyplom z podpisami członków Klubu. Aby jeszcze dobit-
niej udowodnić związek Jubilata z życiem „Kosówki” ter-

cet w składzie: dwie Krysie i Sławka wykonał piosenkę 
„50 lat minęło” ze słowami Andrzeja. 
Była też duża niespodzianka z inicjatywy dyrekcji 
biblioteki, w osobie skrzypka z Łódzkiej Filharmonii, który 
dał koncert nie tylko na skrzypcach, ale także na pile! 
Długie oklaski dziękowały za piękny występ. Na koniec 
uroczystości ustawiła się długa kolejka chętnych, po wpis 
Jubilata w ostatnio wydanej książce ze zbiorem 
opowiadań. Tradycyjnie odbyła się z Andrzejem „sesja 
zdjęciowa”. 
W latach dziewięćdziesiątych Andrzej utworzył kabarecik 
„Kosóweczka”, był jednocześnie autorem tekstów piose-
nek, ballad, dotyczących działalności Klubu i jego człon-
ków w sposób dowcipny, a nawet satyryczny. Wspomi-
namy z sentymentem świetne słowa do piosenki „Czter-
dzieści 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.” 

 

  
 

Andrzej Zimowski otoczony kosówkowiczami.  
Fot. K. Reutt- Kowalska 

 
Nasz poeta jest również reżyserem i aktorem, Kabarecik 
rozwesela, tworzy niezwykle wesołą a przede wszystkim 
serdeczną atmosferę w klubie. Kabarecik rozpoczął swą 
działalność w sposób profesjonalny na podstawie pisa-
nych scenariuszy i tekstów piosenek do znanych melodii. 
Teksty na bale klubowe, kolejne jubileusze, wszystkie 
scenariusze są dziełem Andrzeja. Natomiast oprawa mu-
zyczna – gitary – to działalność Krysi Kowalskiej, Zbysz-
ka Besteckiego i Tadeusza Muszyńskiego (sympatyka 
„Kosówki”). W kabareciku wstępowali: Z. Bestecki,  
S. Fijałkowska, P. Kowalski, T. Muszyński, R. Niczypor-
Przygocka, W. Opasewicz, A. Pawlak, K. Reutt-
Kowalska, K. Wesołowska, A. Zajdler, R. Zieliński,  
J. Zimowska, A. Zimowski. 
Część z nich śpiewała, niektórzy zapisali się jako świetni 
aktorzy. Niezapomniany jest Romek Zieliński w roli sekre-
tarki do znanej melodii „Chanson d’amour” i śpiewającej 
zza kotary Krysi Wesołowskiej. Również niezapomniany 
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jest miłosny duet Sławki Fijałkowskiej z Romkiem, czy 
spektakl „W Soplicowie”, gdzie rolę Telimeny odegrały 
dwie koleżanki: Regina Niczypor-Przygocka jako „Teli”  
i Ania Pawlak jako „Mena”. Zdjęcie Andrzeja w roli wróż-
bity, który przepowiadał przyszłość „Kosówki” odczytaną 
z kryształowej kuli, zamieściła nawet nowosądecka 
gazeta.  
Niezapomniane są piosenki ze słowami Andrzeja :  
„Halo, tu śpiewa Kosówka o pięknie naszych gór,  
o Chochołowskiej śpiewa, o Grzesiu pośród chmur…..”  
lub piosenka: „Czy pan już był w Klubie „Kosówka” przy 
Wigury? Jeżeli nie, radzę szybko tam iść. Bo to jest Klub, 
co wciąż zdobywa nowe góry….”  

Wspominamy przedstawienia reżyserowane przez  
Andrzeja na balach klubowych: „Czterdzieści lat minęło”, 
„Bal u Belzebuba”, „Kosówka u Piratów” i na kolejnych ju-
bileuszach w Dolinie Chochołowskiej, Międzygórzu czy 
Rytrze. Andrzej dał się poznać jako bardzo pracowity 
pisarz i reżyser zaangażowany w temat „Kosówka”. Dzię-
ki niemu Klub zaistniał na falach programu pierwszego 
Polskiego Radia w 1995 r.  
Za swoją działalność otrzymał Dyplomy: Zarządu Głów-
nego i Oddziału Łódzkiego PTTK oraz „Odznakę Jana 
Czeraszkiewicza” w stopniu srebrnym i złotym. 
 

Jolanta Grońska 
 

KRONIKA  KLUBOWA   
 

Niemal od początku działalności naszego Klubu 

 
 
Kronikarka Krysia przy pracy. Fot. K. Wesołowska  
 

wszystkie ważniejsze wydarzenia opisywane były  
w kronice klubowej. Prowadził ją Zdzisław Hibszer, potem 
Ewa Hawlicka i do 2006 roku Stanisław Filarski. Niestety, 
choroba nie pozwoliła Staszkowi na dalsze prowadzenie 
kroniki. Lata mijały, zaległości narastały, gdyż nie było 
chętnych do zajęcia się kroniką. Byłaby wielka szkoda, 
gdyby nie kontynuowano tego dzieła. Sprawę wzięły  
w swoje ręce nasze koleżanki: Teresa Arciszewska  
i Krystyna Wesołowska. Od 2006 do 2012 roku  
z niemałym trudem udało się uzupełnić kronikę. Od 2012 
roku klubowym kronikarzem jest Krysia Wesołowska. 
Obecnie prowadzona jest już szósta księga kroniki. 

 

Krystyna Wesołowska 
 

 
 

TRZYDZIESTA  ROCZNICA  „KOSÓWKOWEJ”  WYPRAWY  W  ANDY 

 

Tak to się składa, że 60. rocznica powstania naszego 

Klubu związana jest też z 30. rocznicą wyprawy w Andy. 

Była to najdłuższa, najdalsza i wybitnie trudna wyprawa. 

Trwała łącznie z częścią turystyczną 65 dni (12.02-

18.04.1988). Ponieważ opisywałem dość szczegółowo 

wyprawę w poprzednich Biuletynach, przypomnę teraz 

tylko jej część górską. Działaliśmy w dwóch rejonach 

Andów środkowych: I. okolice Mercedario, Ramady, Alma 

Negro … i II. Aconcagua. Obóz bazowy I założyliśmy na 

wysokości 3800 m w tym samym miejscu, gdzie działała 

polska wyprawa w latach 1933/34. Szczyt Ramady,  

6400 m, został zdobyty 8.03 1988 r. przez Waldemara 

Zielińskiego i Bolesława Usielskiego. Ja ze Zbyszkiem 

Ścibiorkiem, Witkiem Opasewiczem i Zdzisławem 

Barskim, z którym dzieliłem namiot, wybraliśmy się na 

przełęcz Ramada, 5200 m. Po drodze, z powodów 

choroby wysokościowej, musieliśmy zostawić Zdzisia 

Barskiego, dając mu 1 namiot i jedzenie, a my, mając 

tylko 1 namiot na trzech, szliśmy dalej na przełęcz. Po 

drodze założyliśmy podobóz  z namiotem na wysokości 

4500 m, do którego wróciliśmy na nocleg i posiłek po 

wejściu na przełęcz. Z przełęczy roztaczał się wspaniały 

widok na okolicę. Widać było Aconcaguę - wydawała się 

tak bliska, a to było przecież ponad 150 km. W 

międzyczasie Zdzisiek, poczuwszy się lepiej, zwinął 

namiot i wrócił do bazy. Muszę tu zaznaczyć, że  

w pierwszej części wyprawy mieliśmy wynajęte muły  

i poganiaczy za sumę 575 $. II. część wyprawy to 

podejście doliną Horcones pod Aconcaguę. Niestety nie 

było już nas stać na wynajęcie mulników, bo były w tym 

rejonie za drogie. Musieliśmy zarzucić na plecy nasze 
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ciężkie plecaki, ważące po 35 kg i iść, przez kilka dni, 

codziennie rozbijając obóz na nocleg, aż do Placu 

Mulników na wysokości 4230 m. Na placu Mulników 

założyliśmy bazę wypadową. Niestety ataki  na szczyt 

pięknej  góry Aconcagua skończyły się niepowodzeniem. 

Najwyższa osiągnięta wysokość (przez zdobywców 

Ramady) to 6800 m (do szczytu brakowało jeszcze tylko 

160 m). Na więcej ataków nie pozwoliło załamanie 

pogody i fakt, że plan dalszej części wyprawy był napięty, 

bo byliśmy związani biletami na wylot z Limy w połowie 

kwietnia. Chciałem jednocześnie wyprostować pewna 

nieścisłość, którą popełniłem w poprzednich Biuletynach, 

a dotyczącą I. wyprawy w Andy zorganizowanej przez 6 

Polaków w latach 1933/34. Z mojego tekstu mogło 

wynikać, że kierownikiem tej wyprawy był Wiktor 

Ostrowski, co przy dokładniejszym sprawdzeniu, okazało 

się nieprawdą. Kierownikiem tej wyprawy był bowiem  

dr Konstanty Jodko-Narkiewicz- fizyk zwany KOK.  Wiktor 

Ostrowski był wtedy studentem Politechniki i na wyprawie 

zajmował się  topografią i fotografią. Szkicowo opraco-

wane przez niego mapy były używane na naszej wypra-

wie. W tamtej wyprawie uczestniczyli jeszcze: Stefan Da-

szyński - geolog, Adam Karpiński - konstruktor lotniczy – 

odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie ekwi-

punku wyprawy, Stefan Osiecki - operator filmowy wy-

prawy oraz dr nauk med. Jan Kazimierz Dorawski - lekarz 

i kronikarz wyprawy - dodatkowo zajmujący się  badania-

mi z zakresu fizjologii, cytologii, kontrolą tętna, ciśnienia 

oraz pobieraniem krwi do badań ,przez co otrzymał pseu-

donim „Wampir”. Najmłodszy na wyprawie był Wiktor 

Ostrowski - 28 lat, a najstarszy Adam Karpiński - 36 lat.  

 

 
Kompilacja zdjęć z bazy pod Ramadą i z Placu Mulników wykonana przez Jurka Hankiewicza na potrzeby 

prezentacji w Klubie 
 

Na wyprawie „Kosówki” wiek, zwłaszcza mężczyzn, był 
dużo wyższy. Kobiety, jak zwykle, były dużo młodsze. Ja 
np. na wyprawie ukończyłem 51 lat. Całe szczęście, że 
dwoje naszych znakomitych lekarzy Janina Szymańska  
i Marek Pawlak nie męczyło naszych uczestników takimi 
badaniami, jak w/w „Wampir”. Wszyscy członkowie 

naszej wyprawy byli przed wyjazdem dokładnie 
przebadani w szpitalu im. Kopernika w Łodzi. Przypad- 
kiem znalazłem niedawno książkę pt. „Wysoko w An-
dach”, napisaną przez kronikarza wyprawy z lat 1933/34, 
J. K. Dorawskiego, wydaną przez Iskry W-wa 1961, która 
jest literackim opracowaniem kroniki wyprawy. Czytałem 
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ją jednym tchem, bo jest w niej dużo ciekawych wiado-
mości. Czas płynie nieubłaganie i obecnie z naszej wy-

prawy, która liczyła 20 uczestników (6 kobiet i 14 
mężczyzn) żyją wszystkie kobiety, a z mężczyzn zmarło| 
 

 
 

W dole po prawej namioty naszego obozowiska, pośrodku Pico Polaco, tak nazwali tę górę   
jej zdobywcy  z 1936 roku. Fot. E. Korczak 

 
już 4 uczestników: Zdzisław Barski, Romuald Zieliński, 
Bolesław Usielski i ostatnio Marek Pawlak. Zdzisław 
Barski to mój towarzysz z namiotu na wyprawie 
andyjskiej, ale jeszcze wcześniej nasze losy skrzyżowały 
się 12 lat wcześniej w 1976r na wyprawie Płetwonurków  
i Górali  zorganizowanej przez Przemka Wojciechow-
skiego. Wtedy jako jedyni (Zdzisław Barski, Zbigniew 
Ścibiorek, Józek Sowała i ja) i jako pierwsi z Klubu zdo-
byliśmy najwyższy szczyt Olimpu Metikas 2917 m w stylu 
alpejskim dnia 24.06.1976 r. Dano nam wtedy tylko 24 
godziny na tę wyprawę. Nie mogę jednak pominąć  
w moim opracowaniu 21-szego , nieżyjącego już członka 
wyprawy, Vaclava Rinna, który z powodu nieposiadania 
wizy argentyńskiej nie został wpuszczony do Argentyny  
i na nic się zdały nasze interwencje. Musiał lecieć  
z  powrotem do Warszawy, ale duchem na pewno został 
z nami. Była to duża strata dla wyprawy, gdyż był 
naprawdę wspaniałym kompanem. Vacka znałem 
jeszcze wcześniej z czasów słynnych Kwadrantów, 
organizowanych przez Czechów. Byłem z nim na dwóch 
dużych wyprawach. Pierwszą z nich (1.01-15.02 1985) 
kierował Adam Chyżewski, a trasa górska wiodła doliną 
Langtangu. Ale nie wszyscy doszli do końca doliny.  
Z całej grupy tylko 5 osób w dobrej kondycji (Czesława 

Cegiełka, Emilia Kubicka, Jarosław Andrzejewski, Vacek 
Rinn i ja) doszło do końca i zdobyło szczyt 4500 m.  
A. Chyżewski i reszta grupy została w ostatnim 
schronisku Gora Tubela 3048 m, a nasza piątka poszła 
jeszcze jeden dzień drogi dalej do następnego 
schroniska Chiangi 3840 m i tam zanocowaliśmy przed 
atakiem na szczyt. Wcześnie rano wyszliśmy do ataku 
szczytowego [wspaniałe widoki na Himalaje i lodowce] i 
po zejściu już od razu wróciliśmy do schroniska, gdzie 
czekała cała grupa. Stamtąd, po noclegu, rozpoczęliśmy 
powrót. Drugą moją wyprawą z Vackiem były Wulkany 
Indonezji [Sumatra, Jawa, Bali] w 1986 r. Wyprawę tę 
zorganizował ŁKKFiT w Łodzi, a kierownikiem wyprawy 
był Krzysztof Zajączkowski. Vacek, jako człowiek, który 
bardzo kochał przyrodę, był zachwycony tą wyprawą. 
Rozkoszował się wędrowaniem po dżunglach Sumatry  
i nocnym wchodzeniem na szczyty wulkanów, gdyż 
trzeba było dojść do krateru wulkanu przed świtem. 
Vacek w naszej grupie zawsze czuł się dobrze. Jako 
kompan był wspaniałym człowiekiem. Jaka szkoda, że 
już go nie ma. 

Krzysztof Groński 
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Zdobywcy Ramady – po lewej Waldemar Zieliński, wyżej Bolesław Usielski. Fot. E. Hankiewicz 

 

Postscriptum do „Kosówkowej” wyprawy 
Andyjskiej 

Poczuwam się w obowiązku dopisania choć kilku 

zdań o grupie, która wyruszyła z bazy na szczyt Ramady. 
Były to dwa zespoły namiotowe: pierwszy to Waldek 
Zieliński, Bolek Usielski i Asia Szymańska, drugi to Marek 
Trombski, Rysiek Kopka i Ewa Hankiewicz. Oba zespoły 
założyły pierwszy obóz namiotowy na noc na wysokości 
ca 4800 m. Drugiego dnia przy stromym podejściu 
Marek, niosący główną część namiotu,  został z tyłu. 
Rysio i ja doszliśmy do pierwszego zespołu, który właśnie 
zakończył rozbijanie  namiotu na kolejną noc. Na moje 
 i Rysia usilne prośby zgodzili się nas przenocować. 
Spaliśmy zatem w „trójce” w piątkę. Następnego dnia 
rano wyszłam pierwsza z zatłoczonego namiotu, 
pogryzając rodzynki i czekoladę oraz popijając 
posiadanymi jeszcze płynami. Asia została w namiocie, 
Rysiu się wycofał i zszedł na dół, a Bolek i Waldek  
dogonili mnie na wysokości ca 6200 m. Wtedy zrobiłam 
im ostatnie zdjęcie podczas podejścia na zdawało się 
widoczny już szczyt. Okazało się później, że szczyt był 
jeszcze dalej, ale go zdobyli. Ja natomiast, po 
obfotografowaniu panoramy, musiałam schodzić na dół, 

dwa obozy niżej, do grupy, ponieważ koledzy „chcieli się 
wyspać” tym razem. A mnie na dole powitali Romek 
Zieliński  i Józek Sowała kwiatkami (jak oni je znaleźli?), 
bo był to dzień 8 marca 1988 r. oraz niekończącą się 
ilością płynów… 

 

Zagubieni wśród penitentów od prawej: Maria Lisow-
ska, Marek Trombski, Józef Sowała, Ewa Hankiewicz. 

Fot. E. Korczak 

A co było wyżej Placu Mulników pod Aconcagua? W górę 
wyruszyły 3 zespoły namiotowe. Pierwszy poszedł w górę 
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kierownik wyprawy Zbyszek Ścibiorek, sam, potem wyszli 
zdobywcy Ramady, czyli Bolek Usielski i Waldek Zieliński 
wraz z Andrzejem Wielgopolanem. Po nich w górę wyszły 
jeszcze 2 zespoły: Maria Brojer, Jan Kaczmarzyk i Asia 
Szymańska oraz mój zespół spod Ramady czyli Marek 
Trombski, Rysiu Kopka i ja. Założyliśmy jeszcze 2 obozy, 
ostatni w rozległej kotlinie podszczytowej, gdzie 
aklimatyzowali się jeszcze inni kandydaci na szczyt. Stąd 
pierwsi wyszli w górę,  będący w najlepszej kondycji, 
dwaj zdobywcy Ramady, a Andrzej został w namiocie.  
 

 
 

Przed schronem na Placu Mulników od prawej: 
Romek Zieliński, Ewa Hankiewicz i Maria Brojer.  

Fot. J. Kaczmarzyk 
 

Samotny Zbyszek dostał choroby wysokogórskiej i szyb-
ko zbiegł w dół. Mój zespół miał wyruszyć następnego 
dnia. Wtedy jednak zespół Marysi zdecydował się scho-
dzić, Rysiu Kopka poczuł się źle i postanowił dołączyć do 
schodzących, a Marek nie chciał opuścić przyjaciela Ry-
sia. I ja znów zostałam sama i zmuszona byłam schodzić 

z nimi wszystkimi. Tymczasem Bolek i Waldek zanoco-
wali w szczytowej lodży. Podeszli jeszcze pod jęzor lo-
dowca, ale nie doczekawszy się wsparcia z dołu i wobec 
warunków, o których już pisał Krzyś Groński, zeszli na 
dół. Spotkaliśmy się wszyscy znów na Placu Mulników. 
Na zakończenie chcę jeszcze dodać: w 2013 r. ukazała 
się książka Wojciecha Lewandowskiego „Przez pustynie 
na ośnieżone szczyty…”, w której autor pisze o zdobyciu 
Ramady w dniu 26 stycznia 2006 r. i cytuję: ”weszliśmy tu 
z Agą jako drudzy Polacy po 70 latach! Aga jako 
pierwsza Polka!” str. 222 wyd. Sport i Turystyka -MUZA 
SA, Warszawa 2013. 
Musieliśmy jako Klub zareagować i ja, jako Prezes Klubu, 
wystosowałam maila z listem i materiałami o naszej 
wyprawie w Andy i o zdobyciu szczytu Ramady w dniu 8 
marca 1988 r. przez dwóch naszych kolegów: Bolka 
Usielskiego i Waldka Zielińskiego, a więc 18 lat przed 
nimi. Artykuł o wyprawie „Kosówki” autorstwa Krzysztofa 
Grońskiego ukazał się w „Wędrowniku” rocznik XLI, nr III-
IV z 1997 r., a następnie był przedrukowany w Biuletynie 
Okolicznościowym na 40-lecie Klubu (1988 r.) i skrócony, 
ale z kolorowymi zdjęciami w Biuletynie na 50-lecie 
Klubu. Oba Biuletyny są dostępne w całości na naszej 
stronie internetowej. W odpowiedzi W. Lewandowski 
odpisał: ”…bardzo mi przykro z powodu zaistniałej 
sytuacji, ale po prostu nic nie wiedziałem o waszej 
wyprawie” i dalej: „Jeżeli w przyszłości zdarzy się, że 
moje (już 3) książki andyjskie będą wznawiane to oczy-
wiście uwzględnię informacje otrzymane od Państwa.” 

Ewa Hankiewicz 

 

BIOGRAFIE  DZIAŁACZY  KTG  „KOSÓWKA”  W  WIKIPEDII 
- WOLNEJ  ENCYKLOPEDII,  EDYCJA  POLSKA. 

 

W encyklopedii internetowej WIKIPEDIA POLSKA 

(http://pl.wikipedia.org) w katalogu „Działacze Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego” są 
zamieszczone między innymi biogramy działaczy 
Łódzkiego Oddziału PTTK, w tym biogramy wieloletnich 
działaczy naszego Klubu "Kosówka". Dotychczas ukazały 
się biogramy następujących członków Kosówki (kolejność 
wg daty zgonu). 
1. Mieczysława Gajewicza - (1.04.1888 – 25.01.1973) 
2. Aleksandra Siemiradzkiego  (28.07.1909 – 

13.04.1976) 
3. Hilariusza Illinicza - (1894 – 14.10.1981) 
4. Stanisława Wierzbowskiego  (28.01.1908 – 

1.10.1985) 
5. Władysława Manduka - (30.07.1910 – 18.06.1989) 
6. Kazimierza Hempla - (4.09.1910 – 7.02.1994) 
7. Przemysława Wojciechowskiego - (12.05.1935 – 

6.06.1994) 

8. Zofii Keppe - (27.03.1921 – 9.03.2000) 
9. Lechosława Fularskiego - (30.05.1921 – 

19.08.2007) 
10. Adama Chyżewskiego - (27.11.1936 – 31.08.2011), 
oraz  
Władysława Krygowskiego - (28.01.1906 – 4.04.1998), 
jednego z najbardziej zasłużonych dla rozwoju polskiej 
turystyki górskiej, autora przewodników górskich i książek 
poświęconych górom,  
a także Grzegorza Ulmana - (1935 -     ) członka 
honorowego KTG Kosówka. Biogramy (poza biogramem 
W. Krygowskiego) zostały zamieszczone dzięki usilnym 
staraniom działacza Łódzkiego Oddziału PTTK Mirosława 
Zbigniewa Wojalskiego. Biogramy zostały po raz 
pierwszy wprowadzone do encyklopedii w czerwcu 2007 
r (biogramy P. Wojciechowskiego, S. Wierzbowskiego)  
i w miarę opracowywania nowych, były wprowadzane  
w 2009 i 2010, aż do września 2012 r. (biogram  
A. Chyżewskiego). Potem następowały edycje, nawet 

http://pl.wikipedia.org/
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wielokrotne, dokonywane niekiedy przez osoby, które 
biogramu w Wikipedii nie zamieszczały i mogły w ogóle 
nie znać osoby opisywanej. Wszelkie poprawki formalne 
mogły wpłynąć niekorzystnie na charakterystykę 

przedstawianej osoby. Ważne jest, że mimo okrojonych 
wersji, biogramy te w Wikipedii istnieją. 
 

Opracował: Zbigniew Bestecki 

„DZIAŁACZE  KRAJOZNAWSTWA,  TURYSTYKI,  OPIEKI  NAD  ZABYTKAMI, 
PRZEWODNICY  Z  ŁODZI  I  REGIONU”  –  AUTOR  M.  Z.  WOJALSKI  2017 R. 

W osiemdziesiątą. rocznicę urodzin Mirosława 

Zbigniewa Wojalskiego w dn. 28 lutego 2017 r. nastąpiła 

promocja niezwykle ciekawego wydawnictwa, do którego 

materiały były zbierane przez autora przez wiele lat,  

a mianowicie „Działacze krajoznawstwa, turystyki, opieki 

nad zabytkami, przewodnicy z Łodzi i regionu”.  

Wydawnictwo to, sponsorowane przez autora i jego żonę, 

ukazało się w dużym nakładzie, ale nie w postaci 

książkowej, tylko w postaci płyty CD. Na płycie 

zawierającej 357 stron znajduje się ponad 200 

biogramów, wśród których jest wiele biogramów 

członków KTG Kosówka. 

Wydawnictwo to wypełnia wielką lukę w upamiętnieniu 

działaczy PTTK Oddziału Łódzkiego. Do tej pory wydany 

był Słownik biograficzny łódzkich działaczy 

krajoznawstwa i turystyki, zawierający 58 biogramów, 

wydany w 1985 r. oraz Słownik biograficzny łódzkich 

działaczy krajoznawstwa i turystyki część II, zawierający 

24 biogramy, wydany w 1996 r. Informacje o działaczach 

można było jeszcze uzyskać w Biuletynie Zarządu 

Wojewódzkiego PTTK i później w Wędrowniku,  

w wydawnictwach dotyczących historii Oddziału itp. 

Zasłużeni członkowie KTG Kosówka uwiecznieni byli  

w Biuletynach klubowych wydanych na 40 i 50-lecie 

Klubu i w Monografii Klubu. 

Wydawnictwo pt. „Działacze krajoznawstwa, turystyki …” 

przedstawia działaczy tych co już odeszli, ale co stanowi 

„novum” w tego typu wydawnictwach - opisuje żyjących 

działaczy mających wpływ na aktualny stan turystyki  

i krajoznawstwa, realizowany pod sztandarem PTTK. 

Biogramy na CD zostały umieszczone w trzech grupach. 

Grupa pierwsza zawiera działaczy turystyki osób 

żyjących i nieżyjących, obszernych bardziej lub mniej,  

w której to grupie znaleźli się ”kosówkowicze”, którzy  

przedstawieni są w kolejności alfabetycznej: 

1. Adam Arndt 

2. Zbigniew Bestecki 

3. Marian Chećko 

4. Jan Marusik 

5. Stanisław Nowicki 

6. Witold Opasewicz 

7. Paweł Suwalski 

8. Marek Trombski 

9. Romuald Zieliński 

10. Lechosław Fularski 

11. Zdzisław Hibszer  

12. Wanda Fularska  

13. Zbigniew Marszałek  

Druga grupa zawiera biogramy wyłącznie działaczy Klubu 

Turystów Górskich „Kosówka”, Są to najczęściej krótkie 

materiały, często zaczerpnięte z materiałów „Kosówki”,  

z Biuletynu na 50-lecie „Kosówki”, często uzgodnione  

z zainteresowanymi bądź ich przyjaciółmi. 

1. Teresa Arciszewska 

2. Janina Brycht-Zimowska 

3. Stanisław Filarski 

4. Telesława Fijałkowska 

5. Jolanta Grońska 

6. Krzysztof Groński 

7. Ewa Hankiewicz 

8. Iwona Hoeflich 

9. Wanda Kaczmarska 

10. Elżbieta Korczak 

11. Andrzej Lesiński 

12. Maria Lisowska 

13. Janina Maciejewska 

14. Eleonora Nowicka 

15. Włodzimierz Rakowiecki  

16. Zbigniew Ścibiorek 

17. Barbara Stolarczyk 

18. Adam Sulikowski 

19. Zbigniew Szałkowski 

20. Krystyna Wesołowska 

21. Andrzej Ziemowit Zimowski 

Poza wyżej wymienionymi działaczami KTG Kosówka, w 

części trzeciej płyty jest zawarty wykaz (Addenda) 

działaczy z naszego Klubu, z krótkimi wzmiankami. Ten 

wykaz oczekuje na uzupełnienia. 

Wybór materiałów jest autorski i jak sam autor tego 

wydawnictwa twierdzi, że opisanie wszystkich działaczy 

którzy żyli ongiś i odcisnęli piętno na łódzkim 

krajoznawstwie, turystyce, przewodnictwie i opiece nad 

zabytkami jest trudne, jeśli w ogóle możliwe. Doceniamy 

wkład pracy i dziękujemy za upamiętnienie naszych 

działaczy. 

Opracował: Zbigniew Bestecki 
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JAK  POWSTAŁA  STRONA  INTERNETOWA  „KOSÓWKI”    
 

Jakie to obecnie oczywiste, że Klub posiada własną 

stronę internetową i posługuje się pocztą elektroniczną. 
Tak … dziś to oczywiste, ale cofnijmy się do roku 2009. 

Naszemu klubowi powierzono organizację ogólno-
polskiego zlotu klubów górskich, a mnie (Z.B. - autor tego 
artykułu) zarząd Klubu mianował komandorem tego zlotu.  
…I zaczął się w mojej głowie natłok myśli np. jak najlepiej 
rozreklamować zlot, w jaki sposób poinformować o zlocie 
wszystkie kluby górskie w Polsce, jak przedstawić regu-
lamin zlotu, jak wysyłać karty zgłoszeń i inne standardo-
wo rozsyłane materiały informacyjne.  
A po zlocie, …jak i gdzie zamieścić relacje ze zlotu, jak 
pochwalić się zdjęciami itd. Na pytanie - jak to zrealizo-
wać? - odpowiedź nasunęła mi się jedna, że wszelkie 
sprawy dotyczące zlotu zamieszczę na stronie interne-
towej. Ale Klub Kosówka nie miał strony internetowej.  
Był styczeń 2009 roku, a do zlotu w maju pozostały już 
tylko cztery miesiące. Presja czasu w tym przypadku oka-
zała się dużą siłą napędową. Postanowiłem że założę 
stronę internetową dla Klubu, choćby na czas trwania  
i podsumowania zlotu. Taki miałem wówczas doraźny 
plan, a potem życie napisało ciąg dalszy.  
Założenie strony internetowej okazało się dużym wyzwa-
niem i musiałem pokonywać wiele przeszkód. Najpierw 
musiałem ustalić nazwę domeny. Oczywiście nazwa mu-
siała zawierać słowo „kosówka”. Nie wchodząc w szcze-
góły tworzenia domen, wolną domenę udało mi się stwo-
rzyć w jednej z tzw. domen funkcjonalnych, przeznaczo-
nych dla organizacji i stowarzyszeń, czyli z członem 
<org>. Przyjąłem, że Klub można uznać za pewnego ro-
dzaju organizację i tak powstała domena 
<kosowka.org.pl>. Kolejną przeszkodą okazał się brak 
możliwości zarejestrowania domeny przez Klub, bo klub 
nie ma osobowości prawnej. Paradoksem jest to, że taką 
domenę (dla organizacji i stowarzyszeń) można zareje-
strować na osobę prywatną, więc wykupiłem i zarejestro-
wałem ją na swoje nazwisko. Poinformowałem Zarząd 
Klubu, że w całości przeznaczam ją na potrzeby Klubu.  
Następnym problemem było fizyczne stworzenie strony, 
w założeniu prostej, ale funkcjonalnej. Ostatecznie strona 
została wykonana w bezpłatnym, używanym w świecie 
programie Drupal (wersja 6), który jest łatwy w użytko-
waniu dla odbiorców i bezproblemowy dla osób 
wprowadzających danych.  
Strona internetowa naszego Klubu w zasobach 
światowego internetu zaczęła działać od dnia 4 marca 
2009.  
Poza stroną internetową zostały założone skrzynki 
mailowe dla członków zarządu. Miesiąc wcześniej strona 
pojawiła się w internecie, ale czas ten był wykorzystany 
na próby, testy i na zamieszczanie materiałów archiwal-
nych. Materiały nowe, które były tworzone w wersji cyfro-
wej były łatwe do zamieszczenia, ale materiały sprzed 

epoki aparatów cyfrowych należało digitalizować, czyli 
przetworzyć zdjęcia i dokumenty do wersji elektronicznej. 
Udało mi się przebrnąć przez to czasochłonne zadanie. 
Obok przedstawiony jest widok jednej ze stron. 
 

 
Po dwóch latach istnienia strony w domenie  
<kosówka.org.pl> adres strony internetowej KTG Kosów-
ka zmienił się. Rozstaliśmy się z dotychczasowym adre-
sem, ponieważ Zarząd Główny PTTK zaoferował swoim 
jednostkom bezpłatne korzystanie ze swojego serwera  
i utworzenie przez Klub własnej poddomeny w domenie 
<pttk.pl>. Ochoczo z tej propozycji skorzystaliśmy i prze-
nieśliśmy stronę wraz ze zgromadzonymi zasobami na 
serwer Zarządu Głównego PTTK. 
I tak, od 11 stycznia 2011 r. do chwili obecnej Klub 
posiada stronę internetową pod adresem  
<www. kosowka.lodz.pttk.pl> 
i pocztę e-mail  poczta@kosowka.lodz.pttk.pl .  
Z tytułu posiadania strony internetowej i poczty elektro-
nicznej klubu na serwerze Zarządu Głównego PTTK nie 
ponosimy żadnych kosztów.  
Dziewięć lat korzystania ze strony internetowej przez 
Klub Kosówka pozwala na pewne uogólnienia. Faktem 
bezspornym jest że strona okazała się być bardzo poży-
teczną. Przyzwyczailiśmy się do niej i często z niej ko-
rzystamy. Poza tym jesteśmy widziani przez zaintereso-
wanych zawsze i wszędzie. Internet umożliwia zapozna-
nie się z działalnością Klubu, składem zarządu, osiąg-
nięciami, aktualnymi informacjami, nawet kalendarzem 
spotkań klubowych i tytułami prelekcji.  
Jedną z ważniejszych funkcji, które spełnia strona inter-
netowa, (poza informacją bieżącą) jest to, że pełni rolę 
naszego archiwum. Są tam klubowe wydawnictwa takie 
jak: Biuletyn na 40-lecie, Biuletyn na 50-lecie, Monografia 
klubu, jest Statut Klubu, składy zarządów, kalendarze 
imprez z różnych lat itd. Są zdjęcia, nie tylko z wycieczek, 
rajdów, ale i z naszych corocznych balów karnawało-
wych, spotkań wigilijnych itp.  
Każdy kto by chciał uzyskać informację o zrealizowanej 
imprezie z pewnością ją na stronie internetowej znajdzie. 
Nawet będąc w innym kraju, czy na innym kontynencie 

http://www.kosowka.lodz.pttk.pl/
mailto:poczta@kosowka.lodz.pttk.pl
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możemy prześledzić, czy pokazać swoim znajomym jak 
wędrowaliśmy na rajdzie, jak bawiliśmy się na balu 
karnawałowym itp.  
Zachęcam do częstego „zaglądania” na stronę Kosówki, 
pod znanym każdemu klubowiczowi adresem, czyli  
<www. kosowka.lodz.pttk.pl>. 

Popularność strony ciągle rośnie. Ilość wejść, rejestro-
wana automatycznie przez system, informuje nas o wciąż 
rosnącej popularności strony, co przedstawione jest na 
załączonym wykresie słupkowym. Od początku funkcjo-
nowania strony, tj. przez pełnych 9 lat, zanotowano ogó-
łem 71 300 wejść na stronę (stan na dzień 8.01.2018). 
 W roku 2017 zanotowaliśmy ponad 15 tysięcy wejść, co 
jest nowym rekordem, bo w roku poprzednim po raz 
pierwszy przekroczyliśmy 10 tysięcy wejść. Jest to dowód 
na to, że strona jest coraz częściej odwiedzana. Jej 
założenie było bezsprzecznie potrzebne.  
Strona jest prowadzona na bieżąco przez cały okres jej 
funkcjonowania. Była też aktualna w czasie mojego 
kilkuletniego wyjazdu służbowego do Austrii. Widać z te-
go, że zdalnie też można prowadzić stronę, trzeba tylko 
mieć dostęp do informacji i łącze internetowe. 
Łącznie na stronie internetowej zamieszczonych jest już 
ponad 560 stron tekstu i ok. dwa i pół tysiąca zdjęć. Po 
każdej imprezie przybywa nam materiałów opublikowa-
nych, więc jest co czytać i oglądać, do czego zachęca 
wszystkich pomysłodawca, twórca i administrator strony 
internetowej. 

Zbigniew Bestecki 
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