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Siw erniak 
Biuletyn informacyjny SKPB Lublin – numer specjalny 

 
 Prezentujemy zatem wszystkim naszym Czytelnikom nu mer specjalny „Siwerniaka” 
wydany z okazji 40-lecia istnienia naszego Koła. Ob ok Historii SKPB Lublin spisanej przez 
śp. Witka Waszczuka zamieszczamy kilka innych tekstó w ukazuj ących nie tylko dawne 
oblicze Koła. Zapraszamy do lektury. 
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Program 40 lecia SKPB Lublin: 
30 września – 2 października 2011 
 
 
 
30 września 
 
11.00 – 15.00 Wydział Chemii UMCS  - sala B – spotkanie oficjalne 
- Anka Śliwa – Powitanie. Bieżąca działalność Koła. 
- Zujek Montusiewicz – O obecności Koła w Karpatach Rumuńskich 
- Walek Fiut – O wyprawach w Himalaje 
- Andrzej Kozłowski – Przegląd zdjęć z początkowych lat działalności Koła 
- Marek Okoń – O pierwszej dekadzie działalności SKPB Lublin 
- Jacek Korybski – O drugiej dekadzie działalności SKPB 
 
17.00 Kaplica Zamkowa – Msza św. w intencji zmarłych Członków Koła – Mszę 
odprawi ks. Marcin Jankiewicz 
 
 
 
 
1 – 2  października 
 
11.45 – Zbiórka osób wyjeżdżających autokarem na placu Zamkowym. Wyjazd 
autokaru o godzinie 12.00.  
 
ok. 14.30 Przyjazd do Suśca.  
Zakwaterowanie w Ośrodku OW Roztoczanka, ul. Tomaszowska 23 
www.roztoczanka.com.pl   
 
ok. 15.30 – 17.30 Dla chętnych – spacer po okolicy – poprowadzi Marek Świtacz. 
 
ok. 18:30 – 19:00 Początek imprezy w Suścu
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Dawniej i dziś  
Witold Waszczuk 

Historia SKPB Lublin 
Poniższy tekst powstał dwadzieścia lat 

temu z okazji okrągłej rocznicy powstania 
naszego Koła. Jego autorem jest śp. Witold 
Waszczuk. Historia została uzupełniona przez 
Mart ę Miedzwiecką z okazji XXX-lecia, 
a prezentowaną wersję o skrót wydarzeń 
z minionego dziesięciolecia rozszerzyła Ania 
Śliwa. Dopisane akapity zostały wyróżnione 
inną czcionką i oznaczone inicjałami autorek. 
(Red.) 

 
Wstęp 
Starym ku pamięci, młodym ku rozwadze... 
 Z uwagi na to, że koledzy przewodnicy, 
mimo usilnych próśb, nie kwapią się ze 
wspomnieniami, sięgnąłem do papierów Koła, aby 
ocalić przynajmniej niektóre teksty tam 
zagrzebane. 
 Chciałbym od razu, uprzedzając ewentualne 
zarzuty, wytłumaczyć się z pomyłek i błędów, 
których na pewno mnóstwo popełniłem, 
przygotowując tę „Historię SKPB”. Dokumentacja 
Koła jest „dziurawa” w stopniu zastraszającym. 
Wina to częstych przeprowadzek, ale też i braku 
gospodarza. Zmieniający się wciąż sekretarze nie 
są w stanie utrzymać ciąglości zapisu przynajmniej 
podstawowych informacji. Do tego dochodzi 
jeszcze niefrasobliwość niektórych kolegów 
prowadzących obozy i rajdy, kursy szkoleniowe, 
po których to imprezach pozostaje często tylko 
wspomnienie. Część faktów udało się odtworzyć 
na podstawie rozmów z „seniorami”, aczkolwiek 
nie garnęli się oni bynajmniej z pomocą. (...) 
 
Miłe złego początki... 
 Studenckie Koło Przewodników 
Beskidzkich (SKPB) zostało założone na zebraniu 
„górskiego” aktywu studenckiego, które odbyło się 
2 XII 1971 r. Przysięgę przyszłych przewodników 
przyjął Janusz Mach. Wręczono „blachy” okrągłe z 

napisem: „Przewodnik Studencki – Beskidy”. 
Znaczek tworzył całość z odznaką Akademickiego 
Klubu Turystycznego przy RO ZSP w Lublinie 
(AKT), bo właśnie z tego środowiska wywodzili 
się uczestnicy tego historycznego spotkania. 
 Zanim do niego doszło, przez pięć lat – od 
wiosny 1967 r. odbywały się szkolenia, na których 
szlify przewodnickie zdobywały kolejne zastępy 
naszych kolegów (pełna ich lista jest nie do 
ustalenia). Kierownikiem pierwszego kursu był 
Marek Bojdecki, przejście prowadził warszawski 
przewodnik studencki Przemysław Pilich. Na 
przełomie kwietnia i maja 1967 r. odbył się 
pierwszy Rajd „Bieszczady”. Aż do 1971 r. 
studenccy przewodnicy górscy działali w ramach 
AKT, współorganizując wiele imprez 
środowiskowych (Rajd Elektryka, „Kiedyś zacząć 
trzeba” i inne) i ogólnopolskich (Rajd 
„Bieszczady”, Rajd „Roztocze”). Powstanie Koła 
niewiele w tej sytuacji zmieniło, może tyle, iż po 
spełnieniu wymaganych kryteriów (przynajmniej 
10 przewodników państwowych) w środowisku 
akademickim mógł powstać oficjalny klub 
przewodnicki. Za taki uznano nasze SKPB 
w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Lublinie 
16 V 1972 r. W ten sposób Koło znalazło się 
w dwu strukturach organizacyjnych (ZSP i PTTK), 
co miało w przyszlości „owocować” wielokrotnie. 
Jednocześnie z „zalegalizowaniem” Koła, jego 
członkami, bez obowiązku uczestniczenia 
w szkoleniu i zdawania egzaminu, zostali 
przodownicy GOT.  
 A oto jak ocenia pierwsze lata pracy Koła 
jeden z weteranów: 
 Przed 1974 r. Koło było taką naprawdę 
mało liczącą się grupką w łonie Akademickiego 
Klubu Turystycznego, szkolenie było w zasadzie 
sztuką dla sztuki, zaś koło Wielkiej Nocy tzn. przed 
Rajdem 1-Majowym, aktywizowało się 
i umieszczało na plakacie i znaczku „SKPB”, 
potem był zastój.  

(Ewa Stobnicka, „Siwerniak”, nr 4, s. 10) 
 Chwilą przełomową okazało się objęcie 
kierownictwa Koła przez Grzegorza Głowienkę. 
Rok 1974 to włączenie się Koła w centralną akcję 
letnią, nowe imprezy środowiskowe (Rajd „Beskid 
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Niski”), chałupa w Zalesiu, znaczne 
spopularyzowanie Koła w środowisku (bardzo 
liczny kurs) i na terenie uprawnień (bazy 
namiotowe). Działalność Koła nabiera rozpędu 
i jest coraz bardziej wielostronna. 
 Wydaje się, że apogeum rozwoju – 
różnorodność form, zakresu oddziaływania na 
środowisko – Koło osiągnęło w latach 1976–1978. 
Koniec lat siedemdziesiątych to okres 
podtrzymywania i kontynuowania imprez i akcji, 
które stały się już tradycją. Było to coraz 
trudniejsze wobec zmniejszającej się liczby 
czynnych przewodników, starzenia się Koła oraz 
pogłębiających się problemów we współpracy 
z „Almaturem”. 
 Lata 1980–1981 raczej nie sprzyjały 
działalności turystycznej. Aktywność „życiowa” 
studentów wyczerpywała się na innych polach. 
I chociaż kurs w roku 1981 ukończyło wyjątkowo 
wielu „delikwentów” (9) – wprowadzenie stanu 
wojennego znacznie ograniczyło formy 
działalności Koła. 
 Symptomy poprawy sytuacji i wychodzenia 
na prostą dostrzegalne są w połowie lat 
osiemdziesiątych. Związane to było z pewnym 
unormowaniem się sytuacji politycznej, a na 
naszym podwórku – ze zmianą frontu. Koło 
mianowicie (już od 1982 r.) zaczęło skłaniać się 
coraz bardziej ku współpracy z PTTK. Nie 
odrzucono jednak całkowicie „Almaturu”. W ten 
sposób pojawiły się nowe możliwości pracy 
i „pluralizm” (co było chyba pożądane). 
 Czym głębiej w lata osiemdziesiąte, tym 
ściślej SKPB wiązało się z PTTK i teraz ono 
z kolei starało się być naszym dyktatorem. Było to 
wygodne, gdy dawało możliwości wyjazdów 
zagranicznych i gdy we władzach OA byli „nasi 
ludzie”. Stało się przyczyną upadku działalności 
Koła z chwilą, gdy „nasi ludzie” się wyalienowali, 
zapomnieli o korzeniach, a w kraju załamał się 
dotychczasowy system wraz z jego turystyczną 
działką (centralne akcje, dotacje, ograniczenia itd.) 
Stąd lata 1990–1991 były okresem 
przystosowywania się do nowych warunków. (...)  
 
 

 
Akcja lato –  
filar działalno ści koła i jego wizytówka 
 Przez pierwsze lata istnienia SKPB 
działalność koła była dość nikła i ograniczała się 
do kilku wakacyjnych obozów prowadzonych dla 
środowiska studenckiego. I znowu (jak i na innych 
polach) rok 1974 przynosi przełom. Następuje 
otwarcie centralnego szlaku obozów wędrowno– w 
oparciu o studenckie bazy namiotowe, z których 
prowadziliśmy dwie (w Pszczelinach i Kalnicy–
Berehu). W następnym roku szlak uległ znacznemu 
rozbudowaniu (więcej baz i turnusów) i uzyskał 
nazwę „Połoniny”. Nasi koledzy wkroczyli też na 
„rynki zagraniczne”, prowadząc turnusy z akcji 
centralnej „Hornatina” (na Zakarpaciu). 
 W roku 1976, obok „Połonin” (...) rusza 
Akcja „Opis” – obóz wędrowny, w czasie którego 
uczestnicy próbują inwentaryzować cmentarze 
wojenne z I wojny na terenie Beskidu Niskiego. 
Nasi koledzy jadą również do Rumunii na obóz 
szkoleniowy, przygotowując przyszły szlak. Rusza 
on rzeczywiście w 1977 r. pod nazwą „Karpaty 
Mołdawskie”, będąc naszą pierwszą akcją 
zagraniczną. Ofertę wakacyjną wzbogaca także 
nowy szlak obozów na Pogórzu – „W górę Sanu”, 
prowadzony w oparciu o nowe bazy namiotowe 
w Krecowie, Wybrzeżu Dubieckim i Krasiczynie. 
 Rok 1978 przynosi apogeum naszej 
działalności przewodnickiej. Prowadzimy y7 baz, 
Akcję „Opis”, „Połoniny”, „W górę Sanu”, 
„Karpaty Mołdawskie”. Jedziemy też w góry 
Bułgarii. 
 Kolejne lato (1979) to chyba najbardziej 
urozmaicona oferta zagraniczna – widziały nas 
wtedy góry Słowacji, Rumunii, Bułgarii i... 
Hiszpanii. Jednocześnie dają o sobie znać 
trudności kadrowe – nie ma kim obsadzić tak wielu 
baz i obozów. Był to znaczący sygnał, że Akcja 
Lato przerosła możliwości Koła. 
 I rzeczywiście, w lecie 1980 r. nie było już 
tak imponująco, zwłaszcza że trudności z wymianą 
lei „uśmierciły” obozy w Karpatach Rumuńskich. 
Nie wszedł też projekt obozów centralnych 
w Hiszpanii. W zamian za to otrzymaliśmy na 
Słowacji szlak Orawa–Liptów i „kombinowane” 
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obozy Beskid Niski–Čergov. Kolejne lata 
dowiodły, że nie tak łatwo jest zniechęcić nas do 
Rumunii – wciąż mimo trudności byliśmy tam 
obecni aż do 1985 r. (choć już nie tak licznie jak 
dawniej). 
 Stan wojenny przyniósł dalsze ograniczenia 
akcji letniej i znaczne jej skomplikowanie 
organizacyjne. W 1982 r. pojawiają się obozy 
pobytowe w Banicy – nazwa „Szlakiem Łemków”. 
W późniejszych latach będzie to szlak wędrowno–
pobytowy po Beskidzie Niskim – 
„Łemkowszczyzna” (aż do 1988 r.).  
 Z każdym rokiem spadała liczba obozów 
organizowanych w Rumunii, wzrastała jednak ilość 
imprez prowadzonych na Słowacji. Spowodowane 
to było dosyć korzystnym kursem korony do 
złotego oraz atrakcyjnością tego kraju 
w porównaniu z ówczesną Polską. Wciąż 
popularna jest też Bułgaria. I taka sytuacja utrzyma 
się w zasadzie do końca lat osiemdziesiątych. 
 Natomiast „na odcinku” baz – całkowita 
klapa. Wraz z rozluźnieniem się kontaktów 
z „Almaturem” (początek lat osiemdziesiątych) 
oddawaliśmy kolejne bazy (oficjalnie należące 
przecież do Biura). Były one obsadzane przez ludzi 
spoza Koła i chociaż nada nocowaliśmy w nich 
z obozami – już nie czuliśmy się tam u siebie. 
Sytuacja zmieniła się dopiero w 1989 r. kiedy to 
w oparciu o PTTK założyliśmy znów swoją bazę 
w Habkowcach koło Cisnej. (...) 
 Baza w Habkowcach istniała do 1991 r., potem 

prowadziliśmy bazę w Solince (1992–1994, w nowym 

miejscu 1995–1997). W 1995 r. wraz z Orkiestrą pw. św. 

Mikołaja zaczęliśmy bazować w Jaworniku. Tu również 

w 1999 r. zmuszeni byliśmy do zmiany położenia bazy (po 

przegranym przetargu w gminie Komańcza). Od 1998 r. 

w Zawadce Rymanowskiej, przy naszej chałupie również 

zaczęliśmy prowadzić bazę namiotową. Wsparcie finansowe 

na bazy pochodziło z tzw. Unii Baz – formacji PTTK łączącej 

środowiska prowadzące bazy namiotowe w Polsce.(...). 

(MM) 

 Na początku XXI wieku mieliśmy pod opieką 2 bazy 

– w Zawadce Rymanowskiej oraz w Jaworniku. Chałupa 

wymagała i wymaga nadal remontów, które były i są 

realizowane podczas tak zwanych weekendów remontowych 

– przynajmniej dwa w sezonie. Patrząc na zdjęcia z 1998 r. aż 

się wierzyć nie chce, że to jak chałupa wygląda teraz jest 

wynikiem tylko społecznej pracy Przewodników 

i Sympatyków. Rozwijając słowa Golka – patrząc na chałupę 

w 1998 r. trzeba było być wielkim optymistą, że da się z tego 

zrobić bazę. Na szczęście takich optymistów było wielu. (AŚ)  

W roku 2005 ostatecznie rozstaliśmy się z bazą w 

Jaworniku, którą samodzielnie prowadzi teraz Orkiestra 

Świętego Mikołaja. Nie oznacza to, że nie zaglądamy tam od 

czasu do czasu na rajdach czy podczas przejść 

przewodnickich w Beskidzie Niskim. (AŚ) 

A Akcja Lato współcześnie? No cóż, 
wydaje się, że czasy wielkich obozów, centralnych 
szlaków, bezpowrotnie minęły. W warunkach 
żywiołowego rozwoju „turystyki handlowej” 
potrzebne są nowe formy, nowe atrakcyjne 
propozycje.(...) 

W latach dziewięćdziesiątych termin „Akcja Lato” 

wyszedł z użycia. Co roku organizowano obozy na terenie 

uprawnień. Minęła fala zafascynowania Karpatami 

Ukraińskimi. Przyczyniły się do tego napady na turystów 

(jeden z naszych obozów miał tę wątpliwą przyjemność w 

1998 r.), próby wyłudzania haraczy przez tamtejsze straże 

graniczne i milicję. Młodzi przewodnicy omijali Rumunię. 

Otwarcie granic pozwoliło na swobodne wyjazdy we 

wszystkie góry Europy. Ciekawym miejscem eksploracji stała 

się Turcja, którą odwiedzaliśmy kilkakrotnie. W 1994 r. 

odbyła się pamiętna wyprawa w Tybet. (MM) 

W pierwszej dekadzie XXI w. zainteresowanie 

wyprawami „na Wschód” znowu wzrosło. Przyczyniło się do 

tego wejście Rumunii do Unii Europejskiej oraz stopniowe 

cywilizowanie się sytuacji na Ukrainie. Wyjazdy te stały się 

łatwiej dostępne. Zwiększyła się ilość połączeń 

komunikacyjnych. „Eskapeboli” można było spotkać między 

innymi w Gorganach, Czarnohorze, na Bukowinie, 

w Bieszczadach Ukraińskich, na Połoninach Równej, Krasnej, 

na Świdowcu, w Górach Rodniańskich, Marmaroskich, 

Fogaraszach, Apuseni. Niektórzy zapuszczali się znacznie 

dalej i wyżej –na Mont Blanc, Elbrus, w Atlas, Andy, do 

Nepalu czy nawet na daleką Syberię. Ponieważ nie zawsze 

przewodnicy informują się wzajemnie o swoich planach 

wyjazdowych dochodzi czasem do niespodziewanych 

spotkań – w schronisku w rumuńskich górach czy przy busie 

w Rafajłowej. (AŚ) 

 
Akcja Zima 

Akcja Zima była w naszym Kole zawsze 
raczej nastawiona „do wewnątrz”, to znaczy 
obejmowała przewodników i szersze lub węższe 
grono ich znajomych. Głównymi jej formami były 
zimowiska i rajdy narciarskie. Zimowiska, 
organizowane w terenach atrakcyjnych (Tatry, 
Beskidy Zachodnie, Bieszczady „wysokie” – 
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Ustrzyki Górne, potem też góry Słowacji), łączono 
zwykle z nabywaniem bądź doskonaleniem 
umiejętności narciarskich i elementami 
zabawowymi (Sylwester, karnawał). Mimo 
stosunkowo dużej ilości imprez, narciarstwo 
(zwłaszcza śladowe, turystyczne – o jakie 
najbardziej by nam chodziło) nigdy nie stało się 
popularne w naszym Kole i nie ogarnęło szerokich 
rzesz przewodników. Świadczy o tym choćby 
niewielka liczba narciarskich uprawnień zdobytych 
przez naszych kolegów. 

Ciekawą propozycją rozszerzenia form 
turystyki zimowej, niezmordowanie propagowanej 
przez Piotra Szuckiego, był Rajd Igloo (na 
początku rzeczywiście budowano domki ze 
śniegu), odbywany od 1976 r. w Beskidzie Niskim, 
Bieszczadach, Beskidzie Żywieckim i Tatrach. 
Z czasem pojawiła się inne impreza coroczna – 
Rajd „Białym Śladem”. 

Narciarstwo nadal nie jest naszą mocną stroną. 

Wyjazdy zimowe sprowadzają się do sylwestrów i zimówki 

dla kursantów. Powraca zainteresowanie nartami 

śladowymi. Nieutrudzony Piotr Szucki poszedł w stronę 

narciarstwa rurowego. Jego sprawozdania z „narciarskich 

wczasów wędrownych” wielokrotnie były zamieszczane 

w „Siwerniakach” w latach dziewięćdziesiątych. (MM) 

W ostatnich latach pojawiła się w Kole grupa zapalonych ski 

turowców, którzy jeśli tyko pogoda i warunki śniegowe 

dopisują organizują zimowe wyjazdy w Beskidy czy Tatry. 

(AŚ) 

 

Rajd „Bieszczady” 
 Rajd ten organizowany był przez lubelskie 
środowisko studenckie już od 1967 r. Od samego 
początku tradycją stał się udział uczestników 
w pochodzie pierwszomajowym (aż do 1981 r.) 
i wielkie zakończeniowe ognisko. Rajd stawał się 
coraz bardziej popularny (w porywach liczba 
uczestników dochodziła do 1200 osób) 
i profesjonalny (głównie za sprawą Tuńki 
Benicewicz). Wzbogacił się o: z rozmachem 
organizowane zakończenie (od 1971 r., 
dwuczęściowe od 1973 r.), piękne plakat, 
regulamin i znaczek, liczne konkursy – na poroże, 
na najlepiej rozśpiewaną trasę, krajoznawczy i na 
Miss Rajdu (pierwszą była Ewa Piasecka z Łodzi). 
Szczególnie uroczystą oprawę miały rajdy 

jubileuszowe: w 1976, 1981 i 1986. Kolejne rajdy, 
kierownictwo, liczba tras i miejsce zakończenia: 
1. 1967 Lutek Dobrowolski (4) Ustrzyki Dolne 
2. 1968 Henryk Stefanek (8) Lesko 
3. 1969 Tuńka Benicewicz (7) Hoszów 
4. 1970 Stanisław Misztal (6) wspólny pochód 

i po 3 dniach wiele zakończeń 
5. 1971 Stanisław Misztal (10) Komańcza 
6. 1972 Andrzej Paszczyński (10) Równia 
7. 1973 Tuńka Benicewicz (10) Lesko 
8. 1974 Marian Szychta (?) Lesko 
9. 1975 Henryk Zdziechowski (15) Komańcza 
10. 1976 Grzegorz Głowienko (19) Lesko 
11. 1977 Zbigniew Duszak (16) Lesko 
12. 1978 Leszek Jankiewicz, Marta Szymula (25) 

Lesko 
13. 1979 Andrzej Materniak(23) Lesko 
14. 1980 Marek Florek (21) Lesko 
15. 1981 Grzegorz Głowienko, Marek Florek (20) 

Lesko 
16. 1982 Jerzy Nowak (12) planowane–Komańcza, 

rzeczywiste – Banica.  
17. 1983 Barbara Kłonica (16) zakończenia 

w wielu miejscach: Wetlina, Hoszowczyk, 
Baligród, Komańcza, Huzele 

18. 1984 Artur Kępa (22) jw. plus Turzańsk 
19. 1985 Krzysztof Szalak (20) jw. 
20. 1986 Leszek Palica (20) Lesko 
21. 1987 Wiktor Wermiński (23) Lesko 
22. 1988 Mariusz Skowronek (22) Lesko 
23. 1989 Jarek Mędrkiewicz (22) Lesko 
24. 1990 Mariusz Banach (14) Lesko 
25. 1991 Radek Gut, Mateusz Patorski, Anna 

Kozak (15) Komańcza 
26. 1992 Jakub Świtluk, Piotr Kędziora (19?) 

Komańcza 
27. 1993 Piotr Kinel (6) Łobozew 
28. 1994 Krzysztof Pikula (8) Łobozew 
29. 1995 Anna Karczarczyk, Joanna Kułakowska 

(?) Turzańsk 
30. 1996 Magda Sobczak, Michał Gasiński (?) 

Górzanka 
31. 1997 Joanna Tokarzewska, Bartłomiej Rokosz 

(7) Równia 
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32. 1998 Magdalena Lewandowska, Barnaba Obst, 
Ewa Mazurkiewicz, Dominika Ślązak, 
Magdalena Wójtowicz (6) Czarna 

33. 1999 Małgorzata Pytko, Sabina Sadowska (8) 
Lutowiska 

34. 2000 Jacek Kuta (?) Nowy Łupków 
35. 2001 Michał Jałocha (?) Jabłonki 
36. 2002 
37. 2003 
38. 2004 
39. 2005 Górzanka 
40. 2006 Bóbrka k. Soliny (3) 
41. 2007 Lutowiska (4) 
42. 2008 Karol Toborek(4) Komańcza  
43. 2009 Michał Rzędzian, Jarosław Staszczuk (4) 

Bandrów Narodowy 
44. 2010 Katarzyna Korybska, Krysia Wnuk (3) 

Czarna 
Po roku 1982, kiedy to wojsko próbowało 

wygnać uczestników z Bieszczadów, a nieoficjalne 
zakończenie odbyło się w... Banicy, impreza trochę 
oklapła i zaczęła nabierać charakteru bardziej 
środowiskowego. Zwłaszcza, że kilkuletni 
eksperyment (w latach 1983–1985) zakończeń 
w wielu miejscach osłabił „moment integrujący” 
(brak wielkich wspólnych ognisk). Mimo to wciąż 
było nas wielu. (...) 
 
Jesienny Rajd „Beskid Niski” 
 Miał być z założenia inny niż Rajd 
„Bieszczady". Urządzany na początku roku 
akademickiego był pierwszą kalendarzową imprezą 
turystyczną środowiska lubelskiego. Bardziej 
kameralny, miał przecież swą własną atmosferę 
i klimat (znaczki z cerkiewkami, charakterystyczne 
plakaty). Z czasem wytworzyła się tradycyjna 
forma – podobna do Rajdu „Bieszczady” – 
konkursy, zakończenie w stałym miejscu (Banica 
od 1977 r.), ale rajd ten zawsze pozostał imprezą 
głównie środowiskowo–zapoznawczą. 
Początki (wspomnienia Zbyszka Łosia) 
 Bardzo do powstania tej imprezy przyczynił 
się Adam Sklepowicz, ale z I Rajdu najlepiej dał się 
zapamiętać szalejący na zakończeniu Głowienko. 
 Był to świetny pomysł z tym rajdem. 
W połowie października pogoda jest zawsze 

murowana. W Bieszczady jeździło się w lecie, na 
wiosnę i w zimie, dla Beskidu pozostała 
najpiękniejsza dla niego pora roku – jesień, gdy 
bajecznie kolorowe lasy kąpią się w ciepłym, 
październikowym słońcu. 
 Rajd zaczął się skromnie od trzech tras z 
zakończeniem w Besku. Chałupy w Banicy jeszcze 
wtedy nie było. Ognisko na brzegu Wisłoka 
i biegający wkoło niego Głowienko – to 
zapamiętane impresje, jeszcze dwie piękne 
dziewczyny z liceum Staszica i pijany Fajans. 
 Drugi Rajd kończył się w Ptaszkowej. 
Zdominowała go moja i Jacka Korybskiego klasa 
IVa z Zamoja, blisko 40 osób, stanowiło to chyba 
2/3 całego rajdu. W krzakach koło ogniska piło się 
wódkę „z dzioba”, taki był szpan. Ktoś przytargał 
wielki połeć słoniny, wszyscy po kolei ją 
podpiekali, ale i tak nie nadała się nawet na 
zagrychę, choć pięknie pachniało. 
 Trzeci Rajd kończył się w Mochnaczce. 
W odróżnieniu od „Bieszczadów” znaczki rajdowe 
były plastikowe i przedstawiały raz wiatrak, a raz 
spichlerz łemkowski. Od trzeciego Rajdu 
wpadliśmy jednak w utarte ścieżki notorycznego 
przedstawiania wizerunków cerkiewek. 
Zakończenie w Mochnaczce zostanie chyba 
przysłowiowe. Z powodu mgły część uczestników 
nie trafiła na ognisko. Błądząc po polach i lasach 
doszli aż pod Krynicę. Narodu było tyle, że zmieścił 
się w jednej chałupie. Czwarty rajd to już Banica. 
(...) Na ognisku piekł się baran. Zapowiadało się 
na niezłą wyżerkę, tymczasem nastąpiła absolutna 
klapa. Imprezę sterroryzowało paru klientów 
z Gorlic, którzy wjechali niemal w samo ognisko 
ciężarówką. Włączyli światła i zamknięci od środka 
patrzyli, jak bezradni rajdowicze próbowali coś 
tam śpiewać, obracając sumiennie nad ogniem 
ICH (!) barana. Wrzucili go w końcu na pakę 
i jednak odjechali. Niezwykłym przeżyciem była 
natomiast nocna msza w istniejącej jeszcze 
wówczas kaplicy. Światło świecy chwiało się na 
dziurawym belkowaniu i odcinało nas od smolistej 
czerni nocy na zewnątrz, pustych framug okien 
i drzwi. W niedzielę nikt rano do domu nie jechał, 
były wielkie prace przy chałupie. Rąbano drewno, 
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czyszczono obórkę, świeży ksylamit pokrył kolejne 
ściany. 
 Rok później w 1978 r., kawalerski wieczór 
wyprawili na zakończeniu Duszak z Hansem, 
prosto ze ślubu w Częstochowie przybyli 
Saratowie. Przewodnicy z „pięterka” zagłuszyli 
ognisko. Tak rozpoczął się i trwa do dzisiaj 
zwyczaj „sabatu” przewodników – wspólnego 
popijania i śpiewania. 
Kolejne rajdy, kierownictwo, liczba tras i miejsce 
zakończenia: 
1. 1974 Adam Sklepowicz (3) Besko 
2. 1975 Piotr Nakonieczny (4) Ptaszkowa 
3. 1976 Grzegorz Głowienko (4) Mochnaczka 
4. 1977 Zygmunt Cywiński (4) Banica 
5. 1978 ? (5) Banica 
6. 1979 Andrzej Maternik, Marek Florek (6) 

Banica 
7. 1980 Jerzy Montusiewicz (?) Banica 
8. 1981 Jerzy Małek (6) Banica 
9. 1982 Leszek Elert (6) Banica 
10. 1983 Joanna Niechoda (8) Banica 
11. 1984 Tomasz Deptuta (6) Banica 
12. 1985 Mariusz Skowronek (6) Banica 
13. 1986 Jacek Bartmiński (7) Banica 
14. 1987 Karol Koj (8) Banica 
15. 1988 Krzysztof Piekarczyk, Grzegorz 

Pietraszek (8) Banica 
16. 1989 Andrzej Jedut (8) Banica 
17. 1990 Hubert Nowakowski (11) Banica 
18. 1991 Krzysztof Piekarczyk Radosław Zadora 

(12) Banica 
19. 1992 Jakub Świtluk, Mateusz Patorski (7) 

Banica 
20. 1993 Ewa Trela, Jarosław Pawelec (10) 

Zyndranowa 
21. 1994 Barnaba Obst (6) Zyndranowa 
22. 1995 Ewa Mazurkiewicz, Magdalena 

Lewandowska (5) Zyndranowa 
23. 1996 Magdalena Lewandowska (5) 

Zyndranowa 
24. 1997 Mirosław Czuczwar, Bartłomiej Bieniek, 

Michał Jarząbkowski (8) Uście Gorlickie 
25. 1998 Ewa Sękowska, Michał Jałocha (5) 

Zawadka Rymanowska 

26. 1999 Monika Jakóbczak, Łukasz Kosut (?) 
Zawadka Rymanowska 

27. 2000 Małgorzata Pytko, Sabina Sadowska (?) 
Zawadka Rymanowska 

28. 2001 
29. 2002 
30. 2003 
31. 2004 
32. 2005 
33. 2006 Banica k. Izb (2 albo 3) 
34. 2007 Anka Śliwa (3) Zawadka Rymanowska 
35. 2008 Michał Rzędzian, Jarosław Staszczuk (3) 

Uście Gorlickie 
36. 2009 Michał Rzędzian, Jarosław Staszczuk (3) 

Zawadka Rymanowska 
37. 2010 Katarzyna Korybska, Krysia Wnuk (3) 

Florynka 
Rajd Jesienny wpisał się na dobre w kalendarz imprez 

kołowych. Choć mniej liczny od wiosennych Bieszczadów ma 

swój klimat i całkiem sporą grupę „wiernych wyznawców”, 

którzy co roku są z nami na trasach. W ostatnich latach 

poszerzyły się tereny odwiedzane w trzeci (zazwyczaj) 

październikowy weekend – trasy zahaczają o Beskid Sądecki 

i Pogórza. Zwyczajem ostatnich lat stało się aby co drugi rajd 

kończyć w Zawadce Rymanowskiej. Pozostałe zakończenia 

„wynosimy” bardziej na zachód aby ogarnąć ten rozległy 

i piękny teren. (AŚ) 

 
Inne imprezy kołowe, góry egzotyczne,  
wyjazdy szkoleniowe 
 Koło nasze nie zasklepiało się w swej 
działalności organizując i prowadząc imprezy tylko 
po terenie uprawnień, tj. Bieszczadach, Beskidzie 
Niskim i przyległych Pogórzach. Przeciwnie, od 
początku chodziliśmy też po Roztoczu, Górach 
Świętokrzyskich, kazimierskich wąwozach. 
Pociągały nas też inne góry i to nie tylko Beskidy 
(Zachodnie) czy też Karpaty (a więc Tatry, góry 
Słowacji, Rumunii). W 1976 r. koledzy pod 
przewodnictwem Hansa Kozłowskiego byli 
pierwszy raz w Sudetach. Wtedy też zaczęły się 
wyjazdy na UCP-ę. Były to wyjazdy na obozy 
pobytowo – wędrowne do Francji, organizowane w 
ramach czynnego wypoczynku młodzieży we 
Francji, Polsce, Maroku i Nepali. Turnusy były 
centralne, a z naszego środowiska „załapywali się” 
na nie tylko nieliczni szczęśliwcy. W 1978 r. 
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rozpoznaliśmy możliwości wędrowania w Bułgarii 
(Piryn, Riła). Rok 1979 to kołowa wyprawa 
w hiszpańskie Pireneje Centralne (kier. Ryszard 
Montusiewicz). W 1980 r. jeden z naszych 
kolegów (Jurek Montusiewicz) brał udział 
w pierwszym letnim przejściu łuku Karpat (od 
Bratysławy po Żelazną Bramę, czerwiec-wrzesień), 
a rok potem Marek Szewczak pociągnął 
w Dolomity. 
 Niestety w sferze planów pozostały 
wyprawy kołowe: Mongolia, „Czarna Afryka” 
(Kilimandżaro albo Etiopia), Ałtaj, Turcjach czy 
też szlak centralny w Pirenejach Hiszpańskich. 
Natomiast dopiął swego Jurek Wnuk, jadąc wraz z 
kolegami w 1984 r. na wyprawę trekkingową do 
Nepalu i Indii (m.in. dolina Kathmandu, góry 
Sziwalidze). Widziano nas tam także w roku 1988. 
 Od roku 1985 r. miały miejsce już bardziej 
turystyczno-ekonomiczne wyjazdy: najpierw do 
Grecji (wiele razy latem i zimą), w czasie których 
mimo wszystko weszliśmy na Olimp, Parnas, 
byliśmy na Krecie, Rodos, Santorynie; potem do 
Francji (1988), Szwecji, Norwegii, Jugosławii 
(1989-1990 – góry Macedonii, Alpy Julijskie). 
 Osobnym rozdziałem są nasze wyprawy 
w Karpaty Wschodnie na terenie Ukrainy. (...) Jako 
Koło pojawiliśmy się tam w roku 1989 i jak na 
razie udaje się nam tam być co roku (spenetrowano 
Gorgany, Czarnohorę, Beskid Huculski, 
Świdowiec). 
 Do innych ciekawych, z czasem 
zarzuconych inicjatyw należały np. wiosenne 
rekonesanse – krótkie, tygodniowe wyjazdy w góry 
zagraniczne (przeważnie słowackie – np. Słowacki 
Raj w 1980 r., Vihorlat w 1981 r.), mające na celu 
przygotowanie koncepcji letnich szlaków 
i obozów. Podobny cel spełniały letnie obozy 
szkoleniowe urządzane dla młodych 
przewodników w górach Rumunii, Bułgarii czy 
Karpat Wschodnich. 
 Warto wspomnieć, że były też próby 
wzbogacenia naszego kalendarza imprez o rajdu 
organizowane poza terenem uprawnień. Myślę tu 
o tzw. Rajdzie Górskim (np. w 1984 r. prowadził 
on trasami Beskidu Żywieckiego) i Rajdzie 

Pogórze (od 1976 r.) – organizowanym wspólnie 
z „Mimochodkiem”.  

W początkach XXI w. rajdy inne niż Bieszczady 

i Beskid Niski podupadły. Organizowano co jakiś czas 

jednodniówki po Lubelszczyźnie. Reanimacja tego stanu 

rzeczy nastąpiła w drugiej połowie ostatniej dekady. 

Powrócił Rajd Pogórza, który na dobre wpisał się do 

kalendarza imprez cyklicznych, pojawiły się rajdy Roztocze i 

Działy Grabowieckie. Mniej więcej raz w miesiącu 

organizujemy jednodniówkę po Lubelszczyźnie lub rajd 

weekendowy. Rekord frekwencji na imprezach 

jednodniowych padł w Poleskim Parku Narodowym w piękną 

sobotę 4.04.2009 – pojawiły się 44 osoby i prowadzący 

Michał Żurawski musiał mocno kombinować, żeby załatwić 

dla nich jakiś transport. Jednodniówki i rajdy weekendowe 

gromadzą średnio 20 – 25 osób. (AŚ) 

 
Nasze chatki 
 Pierwszą była, jeszcze przed wojną 
zbudowana, chałupa starego pana Wyrostka, ukryta 
w wąwozie w Zalesiu koło Izbicy (na Działach 
Grabowieckich). Pertraktacje o nią rozpoczęły się 
jesienią 1974 r., a już w lutym 1975 r. byliśmy 
posiadaczami domu i stodoły. Chałupą miała się 
opiekować specjalna Rada. Głównym motorem 
działania była jednak Ewa Stobnicka, potem 
Halina i Jurek Wnukowie. Zrobiono rzeczywiście 
wiele – prycza, mebelki (Jędrek „Połonina”), kącik 
do mycia, ogródek. Niestety były również straty: 
z okazji licznych włamań, „śmierć” stodółki (1979) 
i składziku (1983). (...) Nie był to jednak teren 
naszych uprawnień. Wielu kolego marzyła się 
„chata w górach”. I znaleźli j ą w marcu 1976 r. 
w pobliżu Krzywej. Co prawda nie ta najpierw 
upatrzona, lecz inna stała się naszą Banicą, ale nie 
zmienia to faktu, że od 1977 r. byliśmy już 
„gazdami” i otworzył się imponujący front robót 
przy remoncie obiektu. 
 Z czasem obok zapału Grupy Banickiej 
(1979–1980) pojawiły się również trudności 
i konflikty, głównie na tle rozbieżności interesów 
i koncepcji wykorzystania schronisk, wynikłe 
między SKPB i „Almaturem”. Wskutek tych 
niesnasek, ale również małego jednak 
zainteresowania kolegów przewodników konkretną 
pracą na rzecz chałupy, Banica stała się z biegiem 
czasu nie „naszą chatką”, lecz studenckim 
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schroniskiem „Almaturu”. Zyskała z latami: 
elektryczność, dobry dojazd, szalunek wewnętrzny, 
nową kuchnię i świetlicę, prawie bieżącą wodę, 
piętrową przybudówkę i smętne resztki 
„kierowniczówki”. Straciła natomiast atmosferę 
dzikości i prymitywizmu. Niestety, na papierze 
również pozostał plan urządzenia przy niej 
łemkowskiego skansenu, zawaliła się wiosną 1982 
r. piękna czasownia. 
 Banica przestała być „nasza”, zakończenia rajdów 

przenieśliśmy do Zyndranowej, a od 1998 r. do naprawdę 

naszej chałupy w Zawadce Rymanowskiej. Schronisko 

w Banicy spłonęło 9 lutego 1997 r. 

 Chałupę w Zawadce Rymanowskiej znaleziono parę 

lat wcześniej. Jej właściciel jeszcze w niej mieszkał, ale już 

budował nowy dom. W momencie pojawienia się sporej 

dotacji z PTTK powrócił pomysł zakupienia chaty w górach. 

18 lipca 1998 r. formalności zostały załatwione (podpisanie 

aktu notarialnego). Od tego momentu załatwiliśmy sobie 

nowy i to całkiem spory front robót remontowych, ale też 

zyskaliśmy miejsce zakończenia rajdów „Beskid Niski. (MM) 

 

Wydawnictwa 
 Tytuł ten nie oddaje niestety charakteru 
tego, co udało się nam dokonać. Akcja 
wydawnicza ruszyła w zasadzie od 1976 r., 
głownie z inspiracji Ryśka Montusiewicza. Były to 
przeznaczone na uzytek wewnętrzny arkusze 
szkoleniowe: cykl „Góry polskie” – Gorce, Beskid 
Śląski; materiały dla kursu – np. dotyczące 
tematów ikonograficznych, dziejów narciarstwa na 
Podkarpaciu; informacje o nowych terenach naszej 
górskiej działalności. Inną inicjatywą były 
informatory – Rumunia, Karpaty Mołdawskiego, 
Pogórze – przeznaczone dla uczestników obozów 
prowadzonych przez nasze Koło. 
 Charakter szkoleniowy, ale również 
kronikarski i towarzyski miał ukazujący się od 
stycznia 1979 r.  „Siwerniak” – wewnętrzny 
biuletyn SKPB Lublin. Z początku (pod redakcją 
Ewy Stobnickiej i Marka Florka) kwartalnik, 
później robiony dość nieregularnie (do wiosny 
1985 r. – 17 numerów), spełniał jednak swą 
funkcję – trochę poplotkować, trochę nauczyć. 
 „Siwerniaka” reaktywowała Marta Miedzwiecka, od 

kwietnia 1992 r. do grudnia 1999 r. ukazało się 20 numerów 

pisma. We wrześniu 2001 ukazał się jeszcze numer specjalny 

z okazji XXX-lecia SKPB. Osiem lat później nasz biuletyn 

został ponownie reaktywowany i ukazuje się co kilka 

miesięcy pod redakcją Łukasza Bajdy. (AŚ) 

 Właściwie z rzeczy poważniejszych Koło 
nasze wydało tylko: „Historię Mołdawii” w 
opracowaniu Marka Florka i przede wszystkim 
wielotomowy, wysokonakładowy „Przewodnik po 
zabytkach Mołdawii” Piotra Szuckiego. Cenne to 
wydawnictwo nie zostało niestety w pełni 
wykorzystane na skutek „nie wstrzelenia się” 
w koniunkturę (krach z lejami spowodował 
likwidację szlaków w Rumunii) oraz braków 
w kolportażu. 
 W tekach redakcyjnych i zbożnych planach 
pozostały zamiary wydania materiałów z Akcji 
„Opis” (podsumowaną tylko notką w „Wierchach” 
i wystawą w Muzeum Gorlickim), czegoś 
o Gąsiorowskim, czegoś o Łemkach i o Górze 
Athos. 
 I jeszcze tylko trzeba wymienić „Beskidy 
Wschodnie w pytaniach i odpowiedziach” Marka 
Okonia. Do stworzenia tego wydawnictwa Koło 
nie przyczyniło się w ogóle, ale bądź co bądź 
Marek przez wiele lat był związany z nami i też 
chcielibyśmy się pochwalić „klasykiem” 
 

Szkolenie 
Szkolenie jest najważniejszą z dziedzin 

wewnętrznej działalności koła przewodnickiego. Z 
jednej strony służy pogłębianiu wiedzy, 
doświadczeń przewodnickich, z drugiej zapewnia 
ciągłe odnawianie się kadry poprzez dopływ 
„ świeżej krwi”. W ramach doszkalania oło nasze 
wypracowało następujące formy działania: 
wyjazdy i obozy w nowe, nieznane nam jeszcze 
grupy górskie, zimowe – narciarskie obozy 
szkoleniowe, drobne opracowania wydawnicze 
(arkusze szkoleniowe), odpowiednio dobrana 
biblioteczka Koła oraz przede wszystkim specjalne 
spotkania, na których prezentowano (wraz 
z mapami, szkicami, przezroczami, filmami) 
nowopoznane grupy górskie; szkolono się przed 
nowymi szlakami w Rumunii i na Słowacji; w 
zakresie pierwszej pomocy medycznej; w zakresie 
ochrony przyrody (na SOP) czy też pilotażu 
wycieczek zagranicznych 



Numer 5 (43)                                                                                                                                  Październik 2011  

 11 

 Drugą „działką” szkolenia jest kurs 
przewodnicki. W lubelskim środowisku 
akademickim odbywa się on od wiosny 1967 r. 
i obejmuje różne formy działalności (jedne są 
kontynuowane, inne zanikają). 
 Zasadniczo kurs składa się z zajęć 
teoretycznych, realizowanych w formie wykładów 
i spotkań seminaryjnych oraz zajęć praktycznych, 
przeprowadzanych w terenie. Najważniejsze jest 
niewątpliwie letnie przejście. Pierwsze odbyło się 
już w 1967 r., a prowadził je kolego 
z warszawskiego SKPB Przemysław Pilich. 
Początkowo przejścia przebiegały po całym terenie 
uprawnień, to znaczy np. od Krynicy po Ustrzyki 
Górne i trwały około dwóch tygodni (w lipcu lub 
sierpniu). Nocowano w namiotach (choć był 
wyjątek – kurs Szuckiego, Wnuka i Nowosada 
w 1973 r.), a chodzono przez większą część 
imprezy w jednej grupie lub też grupkami w czasie 
tzw. manewrów (urządzanych wielokrotnie 
w dzień i w nocy). Z czasem przejście uzyskało 
postać znaną do chwili obecnej – przebiega po 
terenie Beskidu Niskiego i trwa około trzech 
tygodni, przy czym większość czasu spędzają 
kursanci na wędrówkach w małych 2-3 osobowych 
grupkach. (...) 

Po zmianie Rozporządzenia w sprawie 

przewodników turystycznych i pilotach w 2005 roku zakres 

szkolenia objął nowe tereny. Teren uprawnień powiększył się 

bowiem aż do Popradu. Ta zmiana wymogła wprowadzenie 

nowych wyjazdów. W latach 2006-2007 pojawiła się nowość 

w postaci autokarówki oderwanej od przejścia 

kondycyjnego. Od 2007 roku szkolenie obejmuje: dwie 

autokarówki (na rozpoczęcie i zakończenie kursu) po 

wschodniej i zachodniej części TU, przejścia kondycyjnego 

połączonego z 1 dniem objazdówki, zimowki, przejścia 

bieszczadzkiego na początku maja i wakacyjnego przejścia 

beskidzkiego. W 2007 roku zmianie uległy także egzaminy 

wewnętrzne – składają się one z części pisemnej i 3 części 

ustnych (topografia, historia z etnografią, architekturą 

drewnianą, religią oraz zagadnienia przyrodnicze, 

metodyczne, prawne, architektura murowana, miasta, drogi 

dojazdowe).  

Kolejna wielka zmiana jest przed nami. Według 

nowego rozporządzenia z 2011 roku zniknęły tereny 

uprawnień i szkolenie obejmować będzie cały obszar 

Beskidów. Mamy już nowe upoważnienie do prowadzenia 

szkolenia, przygotowujemy nowe programy tak aby szkolić 

zgodnie z nowymi wytycznymi a jednocześnie zachować 

i podkreślić te obszary, które zawsze znajdowały się 

w zasięgu zainteresowań naszego Koła. (AŚ) 

 

Kierownicy szkoleń (lub przejść letnich) 
1967 Marek Bojdecki 
1968 Bogumił Rokosz 
1969/70 Mieczysław Oleksiński „Kuba” 
1970/71 Mieczysław Oleksiński „Kuba” 
1971/72 Adam Sklepowicz 
1972/73 Marek Okoń 
1973/74 Roman Polski (kurs „moloch”) 
1974/75 Roman Polski, Piotr Szucki 
1975/76 Paweł Sygowski 
1976/77 Paweł Sygowski 
1977/78 Zbigniew Dusza 
1978/79 Jacek Korybski, Marta Szymula 
1979/80 Piotr Kłosowski 
1980/81 Ryszard Grzywna, Nina Mojejko 
1981/82 Jerzy Małek, Dariusz Gieroba 
1982/83 Danuta Karczmarz, Zdzisław Trębski 
1983/84 Danuta Karczmarz, Zdzisław Trębski 
1984/85 Leszek Palica 
1985/86 Hubert Bronkowski 
1986/87 Jacek Bartmiński 
1987/88 Hubert Nowakowski 
1988/89 Karol Koj 
1989/90 Jarosław Mędrkiewicz 
1990/91 Mirosław Kuta 
1991/92 Ilona Skibińska, Robert Fabrowski 
1992/93 Zbigniew Klin, Paweł Zieliński 
1993/94 Anna Baraniuk, Artur Porębski 
1994/95 Mateusz Patorski, Barnaba Obst 
1995/96 Joanna Tokarzewska, Mirosław Zduńczuk 
1996/97 Tomasz Wermiński, Ewa Mazurkiewicz 
1997/98 Paweł Goleman, Michał Zieliński 
1998/99 Jarosław Pawelec, Łukasz Kaczmarek 
2000/01 Radosław Domagała 
2003 kurs się nie odbył 
2004 Paweł Goleman  
2005  Michał Miazga (szef przejścia letniego)  
2006 Dominika Domaciuk (szef przejścia letniego 
– Staszek Kłosowski) 
2006/2007 Adam Wnuk 
2007/2008 Jarosław Staszczuk „Zielony” 
2008/2009 Adam Wnuk i Alek Wnuk 
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2009/2010 Adam Wnuk i Alek Wnuk 
2010/2011 Michał Żurawski 
2011/2012 Katarzyna Korybska 
 
Życie klubowe 
 SKPB zawiązane w grudniu 1971 r. 
początkowo było tylko niewielkim klubem w łonie 
AKT. Dopiero stopniowo uzyskiwało niezależność 
i własne oblicze, a w alienowaniu się ważną rolę 
odegrały przewodnickie „rekwizyty” (koszule, 
potem swetry z paskiem na rękawie – od 1977 r.), 
legitymacje wydane w 1972 r., trójkątny znaczek z 
motywem wycinanki ludowej z okolic Izbicy 
(zaprojektowany przez Janusza Trzebiatowskiego, 
wykonany przez grawera p. Aleksandra 
Kołodziejczyka z Krakowa). Wybrani mieli go już 
latem 1974 r., oficjalne wręczenie ówcześnie 
czynnym członkom Koła miało miejsce w marcu 
1975 r. Wtedy to powstała druga wersja 
przyrzeczenia, ułożona przez Stanisława Misztala. 
 Wyższy poziom samoświadomości 
osiągnęliśmy w 1976 r., wybierając Zarząd wg 
nowych zasad (na konkretne funkcje – z formy tej 
zrezygnowano w przyszłości, powracając do 
formuły wyboru Zarządu i pozwalając mu 
dowolnie rozdzielić funkcje) i uchwalając wreszcie 
Statut – regulamin Koła, przygotowany przez 
Marka Okonia, Ryśka Montusiewicza i Piotra 
Szuckiego. Z czasem (1977) powołano archiwum 
i kołową bibliotekę. 
 Obok tradycyjnych rajdów, obozów 
i szlaków Koło wypracowało też własne zwyczaje 
towarzyskie: cotygodniowe, regularne spotkania, 
przeważnie środowe (tradycja odziedziczona po 
AKT), poświęcone organizowaniu i doszkalaniu, 
ale także plotkowaniu i śpiewaniu. Odbywało się to 
z początku w „Almaturze” na Narutowicza 30, 
a potem w OA PTTK w Hotelu Studenta 
Zaocznego na Sowińskiego. Na posezonowe 
podsumowania Akcji Lato przygarniał nas 
„Medyk”, ośrodek w Białce itp. 
 Z racji podwójnej przynależności Koła: do 
Oddziału Międzyuczelnianego (potem 
Akademickiego) PTTK i AKT oraz „Almaturu” 
przy ZSP, przewodnicy błąkali się między ich 
siedzibami. Wciąż wzrastająca ilość kołowych 

papierów znalazła sobie wreszcie przytulisko w 
OA. 
 Do tradycji (aczkolwiek nie corocznej) 
weszły także: wigilia przewodnicka, bal 
przewodnicki (w karnawale, kulig w Zalesiu, 
kolejne „lecia” urządzane w różnych miejscach 
(Kazimierz, Zalesie, Banica) – huczne i ciche. 
 Gdzie są studenci, tam jest śmiech i kpina. 
Doczekaliśmy się i my swych prześmiewców. 
Wprawdzie Ewa wspomina o występach 
kabaretowych już w 1971 r. („Siwerniak” nr 6), ale 
Nasz Kabaret – „Łemko” po raz pierwszy 
oficjalnie wystąpił 9 maja 1974 r. w „Arcusie”. 
Zapału koleżankom i kolegom starczyło 
wprawdzie na  3 lata, ale w okresie tym powstały 
takie „wiekopomne” teksty, jak: „Rzecz o Klimku 
Bachledzie”, śpiewana historia Koła. W pracacch 
kabaretu brali udział m.in.: Ewa Stobnicka, 
Tomasz Białopiotrowicz, Rysiek Montusiewicz, 
Andrzej Przemyski i Jerzy Stalmasiński. A dziś – 
no cóż, dziś samo nasze codzienne życie to czasem 
czysty kabaret. 
 

Skład zarządów SKPB Lublin 
Grudzień 1971 
Prezes – Adam Sklepowicz, wiceprezes – Marek 
Okoń, sekretarz – Paweł Sygowski 
Listopad 1972 
Prezes – Adam Sklepowicz, wiceprezes ds. 
szkolenia – Marek Okoń, wiceprezes – Ryszard 
Gębal, sekretarz – Ewa Stobnicka; po zmianach w 
maju 1973: Adam Sklepowicz, Marek Okoń, 
Stanisław Misztal, Piotr Szucki, Mieczysław 
Oleksiński, Andrzej Paszczyński. W październiku 
1973 r. Adam Sklepowicz rezygnuje z funkcji 
prezesa. Jego obowiązki przejmuje Grzegorz 
Głowienko 
Luty 1974 
Prezes – Grzegorz Głowienko, wiceprezes – Marek 
Okoń, sekretarz – Maria Wilgat, skarbnik – Marek 
Nowosad. Piotr Szucki i Adam Sklepowicz 
wchodzą do Zarządu w kwietniu 1974 r. 
Luty 1975 
Prezes – Grzegorz Głowienko, wiceprezes ds. 
szkolenia – Piotr Szucki, wiceprezes ds. imprez – 
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Kazimierz Więsak, czł. ds. klubowych – Ewa 
Stobnicka, sekretarz – Andrzej Przemyski 
Styczeń 1976 
Prezes – Jerzy Stalmasiński, wiceprezes ds. 
szkolenia – Marek Okoń (po wakacjach Paweł 
Sygowski), wiceprezes ds. imprez – Piotr 
Nakonieczny, seretarz – Jan Toporowski (po 
wakacjach Aniela Sęk), czł. ds. wydawnictw – 
Ryszard Montusiewicz, czł. ds. klubowych – Ewa 
Stobnicka, czł. Zarządu – Piotr Szucki (rezygnuje 
po wakacjach) 
Grudzień 1976 
Prezes – Ryszard Montusiewicz, wiceprezes ds. 
szkolenia – Paweł Sygowski, wiceprezes ds. 
imprez – Ryszard Nuciński, sekretarz – Ewa 
Stobnicka, czł. ds. wydawnictw – Aniela Sęk, czł. 
ds. klubowych – Jacek Korybski, skarbnik – 
Zbigniew Żuchowski, czł. Zarządu – Waldemar 
Fiut. 
Grudzień 1977 
Prezes – Ryszard Montusiewicz, wiceprezes ds. 
szkolenia – Zbigniew Duszak, wiceprezes ds. 
imprez – Ryszard Nuciński, sekretarz – Ewa 
Bolesławska, skarbnik – Zbigniew Żuchowski, czł. 
ds. klubowych – Leszek Jankiewicz, czł. ds. 
wydawnictw – Andrzej Kozłowski, czł. ds. 
reklamy – Lucyna Kalwińska 
Grudzień 1978 
Prezes – Marek Florek, wiceprezes ds. imprez – 
Andrzej Materniak, wiceprezes ds. szkolenia – 
Jacek Korybski, czł. ds. klubowych – Maria 
Mizerska, czł. ds. wydawnictw – Paweł Sygowski, 
skarbnik – Zbigniew Żuchowski, sekretarz – Zofia 
Oleksińska 
Grudzień 1979 
Prezes – Andrzej Materniak, wiceprezes ds. imprez 
– Leszek Jankiewicz, wiceprezes ds. szkolenia – 
Jacek Korybski, czł. ds. wydawnictw – Marek 
Florek, czł. ds. klubowych – Jerzy Wnuk, skarbnik 
– Zbigniew Żuchowski, sekretarz – Nina Mojejko 
Grudzień 1980 
Prezes – Marek Szewczak, czł. Zarządu – Dariusz 
Gieroba, czł. Zarządu – Jerzy Malek, skarbnik – 
Zbigniew Żuchowski, sekretarz – Bożena 
Pawłowska 
 

Listopad 1981 
Prezes – Hubert Bronkowski, czl. Zarządu – 
Andrzej Przemyski (od marca – Jerzy Nowak), czł. 
Zarządu – Dariusz Magdziarz, skarbnik - Zbigniew 
Żuchowski, sekretarz – Danuta Karczmarz 
Grudzień 1982 
Prezes – Dariusz Magdziarz, wiceprezes ds. 
szkolenia – Dariusz Gieroba, wiceprezes ds. 
imprez – Jerzy Nowak, czł. ds. wydawnictw – 
Andrzej Różycki, czł. ds. klubowych – Jerzy 
Małek, skarbnik – Zbigniew Żuchowski, sekretarz 
– Barbara Kłonica, czł. Zarządu – Piotr Szucki 
Grudzień 1983 
Prezes – Barbara Kłonica, wiceprezes ds. szkolenia 
– Zdzisław Trębski, wiceprezes ds. imprez – 
Andrzej Krakowiak, czł. ds. wydawnictw – 
Andrzej Różycki, czł. ds. klubowych – Mirosław 
Kuta, skarbnik – Zbigniew Żuchowski, sekretarz – 
Joanna Niechoda 
Grudzień 1984 
Prezes – Zdzisław Trębski, wiceprezes ds. 
szkolenia – Roman Baruś, wiceprezes ds. imprez – 
Mariusz Nowacki, czł. ds. wydawnictw – Andrzej 
Różycki, czł. ds. klubowych – Danuta Karczmarz, 
sekretarz – Joanna Niechoda, skarbnik – Barbara 
Kłonica 
Grudzień 1985 
Prezes – Wojciech Stefaniak, wiceprezes – 
Krzysztof Szalak, czł. ds. imprez – Leszek Palica, 
czł. ds. szkolenia – Małgorzata Kuchciak, czł. 
Zarządu – Małgorzata Nakonieczna, czł. Zarządu – 
Małgorzata Paluszek, skarbnik – Witold 
Wilczopolski, sekretrz – Joanna Niechoda, 
bibliotekarz – Beata Drabiszewska 
Grudzień 1986 
Prezes – Leszek Palica, czł. ds. szkolenia – Jacek 
Bartmiński, czł. ds. imprez – Karol Koj, czł. ds. 
klubowych - Witold Wilczopolski, czł. ds. 
wydawnictw – Witold Waszczuk, skarbnik – Jacek 
Korybski, sekretarz – Joanna Niechoda 
Grudzień 1987 
Prezes: Wiktor Wermiński, wiceprezes: Karol Koj, 
czł. ds. imprez:  Arkadiusz Lisek, czł. ds. 
szkolenia: Hubert Nowakowski, czł. ds. 
klubowych: Jacek Bartmiński, skarbnik: Witold 
Waszczuk, sekretarz: Małgorzata Zimnowodzka 
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Grudzień 1988 
Prezes: Wiktor Wermiński, czł. ds. imprez: 
Grzegorz Pietraszek, czł. ds. szkolenia: Karol Koj, 
czł. ds. klubowych: Zbigniew Grymuza, czł. ds. 
bazy: Andrzej Jedut, czł. Zarządu: Arkadiusz 
Lisek, skarbnik: Marta Miedzwiecka, sekretarz: 
Małgorzata Zimnowodzka 
Listopad 1989 
Prezes: Karol Koj, czł. ds. imprez: Grzegorz 
Pietraszek, czł. ds. szkolenia: Jarosław 
Mędrkiewcz, czł. ds. bazy: Dariusz Wałachowski, 
czł. ds. klubowych: Arkadiusz Lisek, skarbnik: 
Marta Miedzwiecka, sekretarz: Zbigniew 
Grymuza. 
Listopad 1990 
Prezes: Grzegorz Pietraszek, czł. ds. szkolenia: 
Mirosław Kuta, czł. Zarządu: Małgorzata Łupina, 
czł. Zarządu: Zbigniew Klin (od lipca 1991 r. p.o. 
prezesa), skarbnik: Marta Miedzwiecka, sekretarz: 
Agnieszka Zaleska. 
Listopad 1991 
Prezes: Zbigniew Klin, wiceprezes: Paweł 
Zaprawa, skarbnik: Artur Porębski, sekretarz: 
Anna Baraniuk, bibliotekarz: Jakub Świtluk 
Listopad 1992 
Prezes: Jakub Świtluk, wiceprezesi: Radosław 
Zadora, Piotr Kinel, skarbnik: Artur Porębski, 
sekretarz: Mateusz Patorski. 
Grudzień 1993 
Prezes: Jakub Świtluk, wiceprezesi: Artur 
Porębski, Krzysztof Pikula, skarbnik: Małgorzata 
Łupina, sekretarz: Mateusz Patorski. 
Grudzień 1994 
Prezes: Mateusz Patorski, wiceprezesi: Barnaba 
Obst (ds. szkolenia), Piotr Kędziora, skarbnik: 
Joanna Tokarzewska, sekretarz: Krzysztof Pikula 
Grudzień 1995 
Prezes: Barnaba Obst, wiceprezesi: Magdalena 
Lewandowska, Mateusz Patorski, skarbnik: Joanna 
Tokarzewska, sekretarz: Mirosław Zduńczuk 
Grudzień 1996 
Prezes: Barnaba Obst, wiceprezesi: Magdalena 
Lewandowska, Michał Zieliński, skarbnik: Joanna 
Tokarzewska, sekretarz: Mirosław Zduńczuk. 
 
 

Grudzień 1997 
Prezes: Magdalena Lewandowska, wiceprezesi: 
Joanna Kułakowska, Piotr Wacińśki, skarbnik: 
Michał Gasiński, sekretarz: Michał Zieliński 
Grudzień 1998 
Prezes: Paweł Goleman, wiceprezesi: Jarosław 
Pawelec (ds. szkolenia), Piotr Waciński, skarbnik: 
Łukasz Jamka, sekretarz: Anna Szczęśniak. 
Grudzień 1999 
Prezes: Paweł Goleman, wiceprezesi: Jarosław 
Pawelec, Radosław Domagała, skarbnik: Łukasz 
Jamka, sekretarz: Anna Szczęśniak. 
Grudzień 2000 
Prezes – Łukasz Kaczmarek 
Grudzień 2001 
Prezes: Dominika Domaciuk 
Styczeń 2003 
Prezes: Paweł Goleman. 
Wrzesień 2006 
Prezes: Stanisław Kłosowski, kurs: Adam Wnuk, 
skarbnik: Paweł Goleman 
Październik 2007 
Prezes: Karol Toborek, kurs: Jarosław Staszczuk, 
Zawadka: Paweł Goleman 
Czerwiec 2008 
Prezes: Anka Śliwa, kurs: Adam Wnuk i Alek 
Wnuk, rajdy: Michał Rzędzian i Jarosław 
Staszczuk, skarbnik: Karol Toborek, PR: Michał 
Żurawski 
Czerwiec 2009 
Prezes: Anna Śliwa, kurs: Alek Wnuk i Adam 
Wnuk, rajdy: Michał Rzędzian i Jarosław 
Staszczuk, skarbnik: Krysia Wnuk, PR: Michał 
Żurawski, Zawadka: Paweł Goleman 
Czerwiec 2010 
Prezes: Anka Śliwa, kurs: Michał Żurawski, rajdy: 
Katarzyna Korybska, Skarbnik: Krysia Wnuk, 
Zawadka: Paweł Goleman, Siwerniak: Łukasz 
Bajda, PR: Mikołaj Rogowski 
Czerwiec 2011 
Prezes: Anka Śliwa, kurs: Kasia Korybska, rajdy i 
kasa: Krysia i Michał Rzędzian, Zawadka: Paweł 
Goleman, Siwerniak: Łukasz Bajda, PR – Mikołaj 
Rogowski 
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Bogumił „Bill” Rokosz 

Kołowe prapoczątki 
 

Podobno słonie mają znakomitą pamięć. 
Nie jestem jednak słoniem, dlatego wybaczcie mi 
nieścisłości i ewentualne luki lub nawet 
przekłamania, bo jak powiadał jeden stary 
milicjant: Prawda jest jak d..., każdy ma swoją. 
Chce tutaj opowiedzieć moją prawdę. Tak ja tamte 
czasy zapamiętałem. A kto będzie mógł i chciał – 
niech ją uzupełni. Proszę... 
 
Początki 

Gdzieś tak pod koniec stycznia 1967 roku, 
na terenie miasteczka akademickiego w Lublinie 
pojawiło się kilka plakatów informujących 
o mającym się wkrótce rozpocząć kursie 
przewodnickim. Pojawiły się również informacje 
o innych kursach i szkoleniach umożliwiających 
zdobycie kwalifikacji  pozwalających na 
zarobienie dodatkowych pieniędzy w czasie 
wakacji. Wtedy też wielu studentów szukało 
możliwości dorobienia do stypendiów. 

Na pierwsze spotkanie organizacyjne kursu 
przewodnickiego w lokalu Rady Okręgowej ZSP 
przy ul. Narutowicza  przyszło ponad 70 osób. 
Kiedy jednak okazało się, że szkolenie jest długie 
i trudne, a poza tym zarobek wakacyjny i niepewny 
i niezbyt wielki, na kolejnym wykładzie zjawiła się  
nas mniej niż połowa. 

Kurs był pomyślany jako wieloetapowy. 
Wspólną część stanowiły wykłady „ogólne” , które 
były przydatne w szkoleniach dla „Przodowników 
TP”, “Przodowników GOT” i “Organizatorów 
Turystyki”. Specjalistyczne wykłady związane 
z terenem uprawnień przewidziane były na 
zakończenie kursu. Cały ten cykl szkoleniowy 
odbywał się za aprobata i pod kontrolą Zarządu 
Okręgowego PTTK w Lublinie, choć bezpośrednią 
organizacją zajmowały się Rada Okręgowa ZSP 
poprzez Komisje Sportu i Turystyki oraz Oddział 
Międzyuczelniany PTTK. Kierownikiem kursu był 
ówczesny student prawa, a obecnie wzięty adwokat 
Marek Bojdecki. Marek pochodził z Łańcuta i już 
wtedy miał uprawnienia państwowe “Przewodnika 

Beskidzkiego” na Beskidy Wschodnie. 
Uczestnikami kursu byli głównie członkowie 
Akademickiego Klubu Turystycznego działającego 
przy ZSP. Ówczesny prezes AKT – Janusz 
Kobylański, bardzo solidny i zorganizowany, był 
niejako starostą kursu. Wykłady prowadzili Marek 
Wyszkowski, Joasia Sielska, Marek Bojdecki 
i inni, których nazwisk już nie pamiętam. 
 
I Rajd Bieszczadzki 

Z końcem kwietnia prawie wszyscy 
kursanci wyruszyli na I Rajd Bieszczadzki, którego 
kierownikiem był Marek Bojdecki. Tras było 
chyba pięć, a może siedem. Pomimo tego, że był to 
pierwszy rajd ogólnopolski organizowany 
w trudnym bieszczadzkim terenie przez mało 
jeszcze wtedy doświadczone środowisko lubelskie 
– uczestników z całej Polski przyjechało ponad 
200. Rajd się udał! Nikt nie zginął, nikt nie zaginął 
i oprócz drobnych otarć nic się nikomu złego nie 
stało, jeśli nie liczyć wściekłego leśniczego 
w Kalnicy, któremu całkowicie rozregulowaliśmy 
świeżo przystrzelaną lunetę.  

Zakończenie odbyło się przy ognisku pod 
Kamieniem Leskim. Następnego dnia – 1-szo 
Majowy pochód, a w nim cała nasza grupa 
rajdowa. Może to dziś brzmi dziwnie, ale 
w tamtych czasach, żeby dostać zgodę na 
zorganizowanie rajdu trzeba było podać jakiś 
powód propagandowy – tak więc – „swoją 
wędrówką turystyczną czciliśmy Święto Pracy”. 
Większość z nas wracała wtedy pociągiem Zagórz- 
Warszawa, który specjalnie dla nas zatrzymał się 
na stacyjce Lesko-Łukawica. A potem to już tylko 
przejazd przez bratni Związek Radziecki – i do 
domu. 

Ci, którzy widzieli kolekcje znaczków 
rajdowych z Rajdów Bieszczadzkich mogą być 
zaskoczeni tym, ze znaczek z pierwszego Rajdu 
Bieszczadzkiego nie przedstawia cerkiewki. Otóż, 
projekt znaczka z cerkiewką został 
zakwestionowany przez “Cenzurę”. Po prostu nie 
dano nam zezwolenia na wybicie takich znaczków 
i pozostało słoneczko. W kolejnych latach nie 
mieliśmy już takich problemów, bo znaleźliśmy 
bardzo dobre „dojście” do “Cenzury”. 
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Przejście przewodnickie 1967 
Pociąg dowlókł się do Krynicy. Tutaj na 

stacji ktoś czekał na ostatnich kursantów. I już 
Mochnaczka - pierwszy wspólny biwak. Rano 
pobudka. Mycie. Śniadanie. Pakowanie. Wyjście.  
Wędrówka. Tym, którzy mają to za sobą 
opowiadać o tym nie trzeba. Tym, którzy tego nie 
przeżyli i tak to nic nie powie. 

Kierownikiem przejścia był oczywiście 
Marek Bojdecki, zorganizowany, odpowiedzialny. 
Może trochę zanadto drobiazgowy, ale czuć 
u Niego było przywiązanie do „starej szkoły”. 
Dobre maniery na szlaku były wymagane czasem 
aż do przesady.  Nie do pomyślenia było 
nieustąpienie drogi wchodzącym czy tez 
niepozdrowienie innych turystów. Dziś myślę, że 
był to wynik wzrastania Marka w środowisku 
starych, jeszcze przedwojennych turystów o nieco 
staromodnym stylu bycia i zachowania, o liczeniu 
się z potrzebami i odczuciami innych, o poczuciu 
piękna i estetyki, nawet w planowaniu położenia 
rozbijanych namiotów. 

Szefem szkolenia był Przemek Pilich, 
ówczesny prezes SKPB w Warszawie - Chodząca 
encyklopedia wiedzy turystycznej. 
  

Cztery lata później doszło do formalnego 

powstania SKPB w Lublinie. W ciągu czterdziestu 

lat, jakie upłynęły od tego czasu kurs przewodnicki 

ukończyło tu i zdało egzaminy wewnętrzne prawie 

trzysta osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paweł Sygowski, 

„Moje”  SKPB 

W październiku 1970 r. rozpocząłem studia 
na historii sztuki w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. Jeszcze tej jesieni, a było to jeszcze 
przed upadkiem rządów ówczesnego I sekretarza 
Partii – Władysława Gomułki, na miasteczku 
akademickim zobaczyłem malowany plakat 
zapraszający na wykład Przemka Pilicha z SKPB 
w Warszawie o cerkwiach w Bieszczadach. Po 
Bieszczadach wędrowałem już od trzech lat. To, co 
bardzo zwróciło tam moją uwagę, to właśnie 
cerkwie – szczególnie te opuszczone, na wpół 
zrujnowane, czasem będące jedyną pozostałością 
po dawnej wsi (część z tych cerkwi już dziś nie 
istnieje). Wybrałem się na ten wykład i prawdę 
mówiąc niewiele z niego pamiętam, ale poznałem 
wówczas kilka interesujących osób – przede 
wszystkim Kubę Oleksińskiego, ówczesnego szefa 
kursu przewodnickiego. Większość słuchaczy 
wykładu stanowili właśnie jego kursanci, którzy 
przygotowywali się do egzaminu przewodnickiego. 
To właśnie wtedy Gienek Osuch opowiedział mi 
o jednej z dwu cerkwi w Czarnem. Cerkiew ta 
podobno na oczach uczestników przejścia 
przewodnickiego zawaliła się. Dostałem od niego 
jej zdjęcie – jeszcze stojącej (to cerkiew 
prawosławna – co ciekawe o bryle łemkowskiej, 
która stał obok cerkwi greckokatolickiej – tej, która 
jest obecnie w skansenie w Nowym Sączu).  

Wkrótce rozpoczął się nowy kurs 
(1970/1971) prowadzony również przez Kubę. 
Wśród uczestników byli m. in.: Plusiek (Ryszard 
Gębal), Teresa Ćwikli ńska, Andrzej Paszczyński, 
Anka Dygdała, Paweł Dobrowolski i niejaki 
Zipser.  

Z trasy kursanckiej na Bieszczadach 
wiosennych pamiętam nocne przejście w czasie 
śnieżycy w pełnym rynsztunku przez wezbraną 
Wetlinę, pamiętam też ciągnące się kilometrami 
opuszczone zagrody w Woli Michowej oraz 
„aresztowanie” mnie przez mieszkańców 
Radoszyc, kiedy chciałem obejrzeć tamtejszą 
cerkiew. Jedyne w swoim rodzaju było „ognisko” 
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w punkcie skupu bydła. Poszczególnie trasy stały 
w boksach dla zwierząt. 

Wakacyjne przejście przewodnickie 
prowadził Stachu Misztal. Zaczynaliśmy od 
Krynicy i szliśmy do Ustrzyk Górnych. Do 
kursantów dołączyli m.in. Mikołaj Zińczuk, Anka 
Biedacha i Władek Kruk. W Krempnej grupa 
wzbogaciła się o gości: Adama Sklepowicza, Kubę 
Oleksińskiego, Kazana, niejaką „Mrówę” 
i dziewczynę kierownika przejścia – Lidkę 
(niektórzy przyjechali prosto z giełdy piosenki 
turystycznej w Szklarskiej Porębie). Atrakcją 
ówczesną Beskidu Niskiego – niedostępną 
współczesnym kursantom – były wieże 
triangulacyjne (m.in. na Lackowej, Magurze 
Małastowskiej, Rotundzie), z platform których 
szefostwo odpytywało kursantów z panoramek. 
Kolejna, też już nieznana dziś atrakcja to PGRy, 
których obsadę stanowili więźniowie poruszający 
się po ich okolicach dosyć swobodnie 
(Nieznajowa, Darów, Moszczaniec). 
Niezapomniane wrażenia robiło szukanie wśród 
leśnych gąszczów cmentarzy z I wojny światowej 
– wiele z nich wówczas jeszcze nie odkrytych. 
Warto wspomnieć jeszcze, że jedyne dostępne 
wówczas mapy to 1:125 tys., plecaki to przeważnie 
„gruchy” ze stelażem z prętów wrzynających się 
w plecy („Tarnowy” mieli nieliczni), namioty 
z podgumowaną podłogą ważyły 5 razy więcej niż 
dzisiejsze, a karimat wówczas jeszcze nie znano. 
Końcem przejścia były dla mnie manewry 
z Kamionki koło Turzańska do Zawoju. Jako 
jedyny wygłupiłem się i przeszedłem całą trasę. 
Reszta manewrowiczów poszła na skróty – PKSem 
z Baligrodu do Kalnicy, stamtąd do Zawoju było 
już bliżej. Nie spotkałem się z już z nimi ani 
w Zawoju, ani w kolejnych umówionych miejscach 
(schronisko na Połoninie Wetlińskiej, baza 
warszawskiego SKPB w Ustrzykach Górnych). 

Po jesiennych egzaminach (poszczególne 
tematy zdawało się u różnych egzaminatorów) 
zostałem przewodnikiem, dostałem blachę – czyli 
okrągłą podkładkę pod klubowy znaczek AKT 
(Akademicki Klub Turystyczny). Ponieważ nie 
należałem do AKT (trzeba było zasłużyć 

prowadząc imprezy) nosiłem blachę na szyi na 
sznurku. 

W jakimś sensie zaskoczeniem dla mnie 
była informacja formalnym o założeniu w Lublinie 
Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich na 
początku grudnia 1971 roku przez Adama 
Sklepowicza. Do zarządu Koła oprócz Adam 
(pierwszego prezesa) wszedł Marek Okoń, który 
właśnie pojawił się w Lublinie, a także ja. 
Faktycznie rzadko kiedy byłem zapraszany na 
narady Adama z Markiem – nie napracowałem się 
wówczas specjalnie. Działałem wtedy głównie 
poza Kołem. Jako świeżo upieczony przewodnik 
udzielałem się głównie w środowisku 
turystycznym na KULu, skupionym przy 
uczelnianym kole PTTK. Rozpocząłem wówczas 
także kurs taternictwa. Kursy takie z członków 
Koła ukończyli także Marysia Mizerska, 
ks. Marcin Jankiewicz i chyba Zbyszek 
Żuchowski. Moja działalność w Kole polegała 
głównie na prowadzeniu tras rajdowych na 
kolejnych Bieszczadach wiosennych (głównie po 
Pogórzu Przemyskim) i wykładach na kursach. 
W 1974 r. (za prezesowania Grzesia Głowienki) 
ruszyła organizowana przez Koło, przy współpracy 
z Almaturem, akcja letnia. Turnusy „Połonin” szły 
wówczas w oparciu o bazy w Berehu koło Kalnicy 
i w Pszczelinach. W 1975 r. doszła baza w 
Zawozie nad Jeziorem Solińskim, a Bereh 
zamieniono na Smerek. Prowadzenie turnusów 
„Połonin” było dla mnie ciekawym 
doświadczeniem. W tym też roku jako Koło 
włączyliśmy się do prowadzenia obozów za 
granicą. Szlak „Hornatina” polegał na 
tygodniowym pobycie we wschodniej 
Czechosłowacji (Domasza – pełnomocnik Irek 
Kowalczuk) i tygodniowym pobycie na radzieckim 
Zakarpaciu (mieżdunarodnyj łagier „Zamek 
niewicki” – pełnomocnik Heniek Stefanek). Próby 
opanowania handlowych ciągot uczestników nie 
zawsze kończyły się powodzeniem. Prywatnie 
w tym też roku pojechałem na obóz w góry 
Rumunii (prowadził Tomek Krzywicki 
z warszawskiego „Unikatu”). Pokazane przeze 
mnie na środowym spotkaniu slajdy z tego 



Numer 5 (43)                                                                                                                                  Październik 2011  

 18

wyjazdu miały, jak mniemam, wpływ na 
późniejsze zainteresowania Koła działalnością 
w tym kraju. 

W tym mniej więcej czasie doczekaliśmy 
się własnych trójkątnych blach, wtedy też zaczął 
wychodzić „Siwerniak”. 

W następnym roku (1976) 
reprezentowaliśmy z Ewą Stobnicką nasze Koło na 
wyjeździe przewodników górskich ze studenckich 
kół z całej Polski w Alpy Delfinackie (tzw. 
UCPA). To właśnie na tym wyjeździe 
podpatrzyliśmy u francuskich przewodników 
górskich swetry z paskami na ramieniu, co 
zaowocowało wprowadzeniem podobnych 
koncepcyjnie swetrów dla naszego Koła. Nie 
przeprowadzono śledztwa kto zadecydował o ich 
kolorach. Były nawet opinie malkontentów, że 
zielony (szpinak z jajecznicą) kolor swetrów 
odzwierciedla stan wiedzy przewodników SKPB 
Lublin. Swetry te zastąpiły wprowadzone 
wcześniej – chyba w 1972 r. – ciemno niebiesko-
zielone bluzy. 

W roku akademickim 1976/1977 w zas-
tępstwie za Marka Okonia prowadziłem kurs 
przewodnicki. Podjąłem się prowadzenia kursu 
również w roku następnym, już jako wiceprezes od 
spraw szkolenia. Kurs działał według 
wypracowanego przez poprzedników schematu – 
wykłady, manewry nocne, autokarówka, trasa 
szkoleniowa na Bieszczadach, przejście 
wakacyjne. Doświadczenia z poprzedniego roku 
pozwoliły mi na zaproszenie do prowadzenia 
wykładów profesjonalistów w danych dziedzinach. 
Manewry nocne na Pogórzu Przemyskim i trasa 
szkoleniowa w Bieszczadach jak zwykle 
„ śmierdziały trupem” – mniej odporni wymiękli. 
Przejście wakacyjne (prowadziłem je razem 
z ks. Marcinem Jankiewiczem) rozpoczynało się 
od rozbijania naszych baz Bieszczadach, zaś 
dodatkową atrakcją była praca przy właśnie 
zakupionej chałupie w Banicy (wyciąganie 
przegniłych belek z gnojówki w przyziemiu). 
Ówcześni kursanci to m.in. późniejsi aktywnie 
działający nie tylko w Kole: Włodek Dziekoński, 
Lili Kalwi ńska, Wojtek Białopiotrowicz, Marta 

Szymula, Marian Urban, Wojtek Karcz, Cezary 
Grabowski, Piotr Kłosowski, Leszek Jankiewicz, 
Ela Kozłowska (siostra Hansa). Jeszcze wtedy 
mieliśmy możliwość oglądania panoram górskich 
z coraz mniej stabilnych wież triangulacyjnych – 
także ze stabilnej jak się wówczas wydawało 
metalowej wieży na Baraniem (tu miałem 
niekłamaną satysfakcję obserwując kursantów 
usiłujących zgrać mapę z kompasem). Stały 
wówczas jeszcze cerkwie w Czarnem i Ropkach 
(dziś obie w skansenach). 

Trzeba też wspomnieć o posiadanej przez 
nas już od kilku lat chałupie w Zalesiu, położonej 
niezwykle malowniczo w debrze, wśród 
urokliwych wzgórz koło Izbicy. Zakupiona (razem 
z sosną) dzięki Ewie Stobnickiej, była przez długie 
lata bazą imprezową (np. wręczanie blach) ale 
i szkoleniową. Żeby dostać klucze do chałupy 
trzeba było nieraz długo się naczekać w kolejce. 
To zupełnie fenomenalna sytuacja, że nagle 
zainteresowanie nią zanikło całkowicie. 
Funkcjonował chałupa chyba jeszcze jako tako do 
końca lat 90-tych (stała jeszcze w 2009 r.). 
Parokrotnie zmieniałem w niej zamki po kolejnych 
włamaniach, namawiałem kolegów przewodników 
do wspólnych remontowych wyjazdów, ale brak 
zainteresowania ze strony kolejnych pokoleń 
przewodników doprowadziło do totalnej jej 
dewastacji (jakieś meble z niej – wykonane jeszcze 
przez „Połoninę” Wasielewskiego – trafiły 
podobno do chałupy w Zawadce). Szkoda mi tej 
chałupy w Zalesiu. 

Ostatnim akcentem mojej niejako stałej 
obecności w działaniach Koła było prowadzenie 
w 1977 r., razem z Kubą Oleksińskim, obozu 
w górach Rumunii – w ramach ogólnopolskiego 
szlaku organizowanego SKPB Lublin. Dołączyli 
do nas wówczas wspomagając swoim 
doświadczeniem Piotr Szucki i Fajans – Boguś 
Sarat z Lidką. Wśród uczestników przeważały 
dziewczyny słabo wyposażone w sprzęt 
turystyczny, toteż po Kelimenach 
zrezygnowaliśmy z przejścia Gór Bystrzyckich 
i przerzuciliśmy się do Borszy, robiąc z założonej 
tam bazy wycieczki na Pitrosula i Torojagę. Taka 
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twórcza zmiana programu turnusu została 
poczytana przez ówczesne władze Koła za 
podstawę do wytoczenia sprawy prowadzącym ten 
obóz przed Sądem Koleżeńskim. Rok później 
podobna sytuacja na turnusie w Rumunii stała się 
podstawą do chwały dla jej wykonawcy. 

Siódmego listopada 1977 r. – w 60 rocznicę 
wybuchu Rewolucji Październikowej – 
rozpocząłem pracę w lubelskim oddziale Pracowni 
Konserwacji Zabytków. Przez następnych kilka lat 
moja działalność w Kole ograniczyła się tylko do 
prowadzenia wykładów na kursach i na 
egzaminowaniu kursantów. Dopiero w 1984 r. 
wróciłem nieco do działalności przewodnickiej. 
Przez kilka kolejnych lat współprowadziłem 
z Piotrem Szuckim coroczne wyjazdy w Tatry 
Słowackie, a także obozy w Bułgarii, Rumunii i na 
Ukrainie (niektóre z nich z Zosią Kłosowską 
(z domu Oleksińską) i Jagodą Kulą, Darkiem 
Magdziarzem czy Hubertem Bronkowskim). 

Z czasów działalności w SKPB w Lublinie 
pozostały kontakty ze spotykanymi tam ludźmi – 
trwające niekiedy do dziś. To dzięki znajomości 
z Andrzejem Gilem i Andrzejem Kozłowskim 
moje badania nad tradycją cerkiewną 
Rzeczypospolitej nabrały pełniejszego kształtu. To 
m.in. dzięki tym kontaktom Ewa Stobnicka 
poleciła mnie dyrektorowi jednego z biur podróży. 
Zajęcie się niejako zawodowo przewodnictwem 
i pilotowaniem (co nie jest częste wśród 
przewodników naszego Koła) drastycznie 
ograniczyło możliwości wyjazdy w góry (jedno z 
nielicznych ówczesnych „osiągnięć” to wejście na 
Wezuwiusz). Kryzys ekonomiczny 
zapoczątkowany po roku 2000 zmniejszył popyt na 
wyjazdy zagraniczne. Dopiero to pozwoliło – w 
przerwach pomiędzy prowadzeniem pielgrzymek i 
pracą naukową – na znalezienie choćby kilku dni 
na wyjazd w Beskid Niski, Bieszczady czy Tatry.  

Zmieniły się czasy, zmieniły realia, można 
właściwie wybrać się w góry na całym świecie, ale 
mimo to wyjazdy w Bieszczady i Beskid Niski 
mają dla mnie do dziś szczególny, niepowtarzalny 
smak. 

 

Marek Nowosad 

Zielone bluzy SKPB Lublin 
 

Gdy pojawiłem się na pierwszych 
imprezach turystycznych w lubelskim środowisku 
turystycznym, to przewodnicy SKBP wyróżniali 
się, zielonymi, zapinanymi bluzami. Jak się później 
zorientowałem, przewodnicy nie posiadali 
„swoich” prywatnych bluz. Bluzy stanowiły 
własność wypożyczalni Almaturu mieszczącej się 
w akademiku E. Wypożyczalnię prowadził 
w początku lat 70-tych p. Mazuś (wypożyczało się 
narty, buty narciarskie, a także ;-) plecaki, buty 
turystyczne). Bluzy mogli wypożyczać tylko 
przewodnicy po okazaniu pisma z datą 
prowadzonej imprezy wydanego przez Dział 
Krajowy BPiT Almatur. Po zakończeniu 
prowadzenia imprezy bluzę należało niezwłocznie 
oddać do wypożyczalni.  

Do bluzy można było przykręcić okrągłą 
blachę przewodnika studenckiego (składała się 
z dwóch części - znaczka Akademickiego Klubu 
Turystycznego w Lublinie, który mogli nosić 
wszyscy członkowie AKT-u i metalowej 
"podkładki" przewodnickiej). 

Na fotografii widoczna jest „zielona” bluza 
w końcowym etapie funkcjonowania tych bluz. Od 
połowy lat 70-tych rozpoczął się czas naszych, 
także zielonych, swetrów z charakterystycznymi 
paskami na lewym ramieniu 
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Jerzy Montusiewicz 

Hnitesa 2011 
W 40 godzin na 40 lat SKPB 
 

Są różne sposoby obchodzenia okrągłych 
rocznic organizacji. Zazwyczaj dominują mniej 
udane lub nieudane wspomnienia z dawnych lat  
osób których staż (a zarazem liczba przeżytych lat) 
jest najdłuższy. Ja do obchodów podszedłem 
zupełnie inaczej. Postanowiłem czynem górskim 
uczcić lecie naszego Koła. Początkowa koncepcja 
nie była jasna, bo siły należy mierzyć na zamiary, 
i nie dotyczy to sił swoich, tylko współpartnera. 
Bardzo często zdarza się, że po prostu „nie ma kim 
robić”. Szczęśliwie złożyło się, że po długim 
majowym weekendzie zadzwonił Leszek Palica 
z propozycją wyjazdu do Rumunii. (Na marginesie 
dodam, że z Leszkiem odbyłem dwie wspaniałe 
wycieczki górskie. W 2008 r. w 6 dni przeszliśmy 
główny grzbiet Gór Paring oraz zachodnią część 
głównego grzbietu Gór Latoriţei aby domknąć 
wycieczkową pętlę i dotrzeć do samochodu 
pozostawionego na parkingu hotelu Rusu. 
W 2009 r. wychodząc z Cabany Petrimanu 
w dolinie Latoriţei również w 6 dni przeszliśmy 
zachodnią część Gór Capaţini oraz wsch. część Gór 
Latoriţei.) Nie wahałem się ani sekundy, 
zaproponowałem wejście na Hnitesę i przejście 
części pasma granicznego Gór Marmaroskich. Po 
ustaleniu dwóch możliwych terminów wyjazdu 
rozmowę zakończyliśmy. W trzech kolejnych 
rozmowach telefonicznych uzgodniliśmy, którym 
samochodem jedziemy (tym razem opel Leszka), 
ile wziąć żywności i kto organizuje sprzęt (padło 
na mnie). Ostatecznie termin wyjazdu 
przesunęliśmy na środowy wieczór 1 czerwca.  

Wyruszyliśmy z Lublina o 20.30 i poje-
chaliśmy znaną nam trasą przez Barwinek, 
Svidnik, Trebišov, Tokaj, Nyíregyházę do Satu 
Mare. Po 560 km trasy byliśmy w Rumunii. Pora 
jeszcze poranna, kantory zamknięte, więc 
nadkładając trochę drogi pojechaliśmy przez Baia 
Mare (małe zwiedzanko, kawa i wymiana 
pieniędzy), następnie przez Przeł. Gutâi (987) 

zjeżdżamy w kotlinę Maramuresz. Tam po drodze 
uczestniczymy w obchodach święta 
Wniebowstąpienia Pańskiego i wjeżdżamy na 
Przełęcz Prisłop (1416) – z domu 850 km. Tu przy 
schronisku Alpina, posiłek z własnych zapasów 
(napoje ze schroniska), końcowe przepakowanie 
plecaków i po krótkiej rozmowie z kierowniczką 
schroniska pozostawiamy samochód na 7 dni aby 
o godz. 14.30 wyruszyć w góry. 

Pogoda piękna, trasa początkowo prowadzi 
szutrową drogą z czasów I wojny światowej. 
Idziemy w na północ, a za plecami śnieżą się 
wierzchołki Alp Rodniańskich. Po drodze łapiemy 
samochód terenowy i podjeżdżamy kilka 
kilometrów do schroniska Cabana Fântâna 
Stanchii. Idąc dalej przechodzimy niewidoczną 
granicę cywilizacji XXI w. wchodzimy 
w wielodniowy obszar braku zasięgu telefonii 
komórkowej. Biwakujemy na polanie Preluca 
Jneapănu Hânchii na stokach Kreczeli (1853) 
i delektujemy się widokiem długiego grzbietu 
Hnitesy (1769) i dalszych szczytów pasma 
granicznego. Po nieprzespanej nocy zaczynamy 
odczuwać zmęczenie i po posiłku szybko idziemy 
spać. W nocy deszczyk, a rano znów pięknie. 
Szybkie śniadanie, toaleta i pakowanie mokrego 
namiotu nie zabrało zbyt dużo czasu, który cały 
czas kontrolowaliśmy aby zrealizować nasz plan. 
Wyruszamy o 8.50 i idąc płajem po stokach 
Kreczeli dochodzimy do przeł. Faţa Banaului, 
gdzie pierwszy raz wchodzimy na pas drogi 
granicznej. Dalej nie idziemy granicą, lecz płajem 
na polany pasterskie i stamtąd wspinamy się na 
grzbiet główny. W grzbiecie Hnitesy można 
wyróżnić cztery wierzchołki, na których znajdują 
się skalne ostańce. Idąc stromym stokiem 
osiągamy grzbiet przed pierwszym wierzchołkiem 
by po kilku minutach wejść na niego. Pogoda 
lekko się psuje, zaczyna padać i wiać więc 
zakładamy peleryny i idziemy dalej grzbietem. Na 
ostatni wierzchołek Hnitesy, z ogromną skałą 
z utworzonym przez naturę oknem, docieramy 
o 12.21. Udało się, jesteśmy naprawdę szczęśliwi . 
Plan wejścia w 40 godz. na 40 lat SKPB na Hnitesę 
– na najbardziej wysunięty wierzchołek 
II Rzeczypospolitej został zrealizowany. Wejście 
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oprócz uczczenia 40-lecia SKPB było również 
dedykowane tym kolegom, którzy już odeszli na 
„połoniny niebieskie”. Adam Sklepowicz, Andrzej 
Materniak, Witek Waszczuk, Wiktor Wermiński 
i Tadzio Janas to te nazwiska, które sobie 
przypomnieliśmy. Z niektórymi chodziliśmy po 
górach i spotykaliśmy się na wyjazdach, innych 
znaliśmy tylko z zebrań i opowieści. 3 czerwca to 
także imieniny Leszka, więc spełniliśmy stosowny 
toast. Dla Leszka było to trzecie wejście na szczyt 
(w 1993 r. wchodził od strony rumuńskiej, 
a w 2003 od strony ukraińskiej). 

A dalej to już normalnie: dwa biwaki 
w paśmie granicznym, mokre buty od rosy, 
podrapane ręce i nogi od przedzierania się przez 
kosówkę, chaszcze i powalone drzewa, 
przeskakiwanie głębokich okopów z I wojny 
światowej, obserwowanie czy „systemą” nie jedzie 
ukraiński patrol (przy Przeł. Łostońskiej 
schowaliśmy się w krzaki – bo jechał), 
odnalezienie 5 słupków granicznych z czasów 
II Rzeczypospolitej stojących na swoich 
pierwotnych miejscach, a dotychczas nie 
opisywanych w przewodnikach i innych 
opracowaniach.  

 

 
Słupek graniczny z 1927 r. 
 

Pasmo graniczne opuściliśmy przed 
Połoniną Kukul i skierowaliśmy się na Pietrosa 
Budziejowskiego (1854). Wejście nie było łatwe, 
bo zahaczyły nas dwie burze deszczowo-gradowe 
z licznymi wyładowaniami. Jedną z nich 
przeczekaliśmy na dojściu pod masyw Pietrosa, 
druga zaś przyziemiła nas w kopule szczytowej 
(około 100 m. poniżej wierzchołka) gdy 

gotowaliśmy posiłek pozyskując wodę z ostatniego 
zimowego płatu śniegu. Potem zejście do dol. 
Vaseru do stacji kolejki wąskotorowej Bardau 
i nocleg w sali robotników leśnych, których akurat 
nie było bo pojechali na niedzielę do domu. Tam 
też spotkaliśmy jedynego człowieka podczas 6 dni 
wędrówki. Ze stacji w dwudniowej wędrówce 
przez Ţiganu (1731) i Toroiagę (1930) 
przechodzimy do Baia Borşy. Widok z Toroiagi 
wyjątkowo pyszny, panorama na 360o, w której 
można było rozpoznać 17 pasm górskich i nazwać 
kilkadziesiąt szczytów. Rano zejście do wsi, dwa 
przejazdy mikrobusami, jeden stopem i powrót 
samochodem do Lublina – razem 19 godz.  
 

 

Zawadka Rymanowska 2010 r. 

 
 
Kontakt w sprawach dotyczących chałupy :  
Paweł Goleman  
golek1@gazeta.pl lub kontakt@skpb.lublin.pl 
tel. 607 062 886 
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Paweł Goleman 

Nasza chałupa  
w Zawadce Rymanowskiej 

Chyba od samych początków w Kole żyła 
idea posiadania własnej chałupy, w górach, 
a najlepiej jeszcze jakby była to łemkowska chyża. 
Na przełomie lat 70/80 była Banica, potem musiała 
nam wystarczyć chatka w Zalesiu, od gór sporo 
oddalona ( co przecież wcale nie było jej wadą ). 
W drugiej połowie lat 90tych zaczęliśmy 
przegrywać walkę z młodzieżą z okolicznych 
wiosek, którzy upatrzyli sobie Zalesie jako miejsce 
radosnej i nieskrępowanej zabawy. Do tego 
zmieniały się czasy i coraz rzadziej tam 
jeździliśmy. 

 
Pod koniec 1997 roku pojawiła się 

możliwość uzyskania całkiem sporej dotacji 
z PTTK na cele związane z działalnością baz 
namiotowych. I stąd się pomysł kupna chałupy 
w górach. Po krótkich poszukiwaniach znaleziono 
chyżę w Zawadce Rymanowskiej i dwie chałupy 
w Wisłoku Wielkim. Chyżę w Zawadce odkryto 
już dwa lata wcześniej, kiedy to Barnaba Obst 
i Mateusz Patorski jeździli po Beskidzie Niskim 
i pomagali znajomym w szukaniu i kupnie chałupy. 
Wtedy jeszcze była ona zamieszkała, a jej 
właściciel budował nieopodal nowy dom. 

Dotacja została przyznana, a my 
wybraliśmy Zawadkę, jako miejsce bardziej 
urokliwe i z całkiem dobrym dojazdem.  Do tego 
Wisłok był za blisko Jawornika, gdzie wraz 
z Mikołajami prowadziliśmy bazę. I bliskość 
Zyndranowej też mogła mieć znaczenie. Chałupę 

wraz z stojącym obok spichlerzem zakupiliśmy 
oficjalnie 18 lipca 1998 roku.  

Chyża została zbudowana na początku 
wieku XX, nad drzwiami ma tabliczkę 
ubezpieczenia z 1926 roku. W spichlerzu, jedynym 
we wsi, przed II wojną mieścił się mały sklep. 
W czasie wojny, jak mówią sąsiedzi, robił za 
chronienie dla towarzysza Wiesława, czyli 
Władysława Gomułki, pochodzącego z pobliskiego 
Krosna. 

Jej stan nie był najlepszy, toteż nie 
pozostało nam nic innego jak przystąpić do prac 
remontowych. Grupa Remont była jednostką dość 
elitarną, niezbyt liczną, zdolna do poświęceń, 
aczkolwiek czasem niekoniecznie uzdolnioną 
budowlanie ( jak chociażby autor ;-)). Ale bez 
takich osób jak: Łukasz Jamka, Mateusz Patorski, 
Piotr Wójcik, Piotr Chomicz, Andrzej Stoiński, 
Barnaba Obst ( tych, których pominąłem proszę 
o litość)  to miejsce by tak dobrze nie wyglądało 
jak dziś. 

 
Przez lata chałupa doczekała się nowych 

podwalin, okien, stropów, podłóg, kominka, 
łazienki, komina, prycz, pieca. No i mebli 
kuchennych holenderskich (znaczy się z bazy 
w Solince ). 

Prace remontowe przy takim budynku maja 
charakter ciągły, bo zawsze coś zrobić trzeba. 
Najważniejszym zadaniem na najbliższe lata 
będzie wymiana pokrycia dachowego. 

Chałupa jest obiektem Studenckiej Bazy 
Noclegowej, czynna w lipcu i sierpniu, 
w pozostałym czasie otwierana po wcześniejszych 
ustaleniach z opiekunem chatki. 
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Krystyna Rzędzian 
Michał Rzędzian 
 

Szkoła plakatu SKPB Lublin 
Tendencje i przemiany  
na przestrzeni 40 lat 
 
 Plakat, choć często niedoceniany, jest 
podstawą rajdowej działalności naszego koła. 
Mozolna ta sztuka – bo jest to sztuka – zapewnia 
nam reklamę na zewnątrz, sprawia, że na 
wyjazdach pojawiają się kolejni rajdowicze. 
Niełatwo jest stworzyć dobry plakat – trzeba wziąć 
pod uwagę liczne czynniki: należy trafić w gusta 
odbiorcy, zwrócić uwagę przechodniów, 
wypromować koło i sprawić, by wędrówka 
z nami wydała się innym atrakcyjna. Problemy te 
były różnorako rozwiązywane. Obecnie, 
z perspektywy 40 lat, mamy szansę zaobserwować, 
że plakat to także odwzorowanie panującej 
w danym okresie kultury, tendencji estetycznych 
i możliwości technicznych oraz artystycznych ich 
twórców. Na wystawie zostały zaprezentowane 
zachowane plakaty z lat 1974-2011. 
 Chcielibyśmy zwrócić uwagę oglądającego 
na specyficzne nurty w szkole plakatu SKPB 
panujące w danych dekadach.  
 W latach siedemdziesiątych dominuje 
operowanie czystym kolorem i geometrycznymi 
motywami. Obraz gra tu rolę pierwszorzędną; na 
zasadzie luźnych skojarzeń nawiązuje do tematyki 
górskiej, natomiast treść jest sprowadzona do 
minimum. 
 W latach 80. prym wiedzie tematyka 
cerkiewna. Powoli odchodzi się od geometryzacji 
na rzecz konwencji realistycznej. Szczególnie 
cenne są prace ręcznie malowane; pojawiają się 
wtedy plakaty czarno-białe o konturowym zarysie, 
widać też zaczątki czasu powielaczy. 
 Lata 90. to nie tylko przełom polityczny, 
lecz także przełom w sztuce plakatu SKPB. Okres 
ten zasługuje na miano ery szalejących powielaczy. 
Następuje całkowite odejście od koloru. Formę 
tworzą impresje na temat  kołowej blachy 
i panoramek, kontynuuje się też watek cerkiewny. 
Wyraźnie rozbudowuje się treść wzbogacana 

o coraz to nowe informacje, natomiast obraz 
powoli sprowadzany jest do minimum, pełniąc rolę 
dekoracyjną – podstawową formą przekazu staje 
się tekst. Koniec lat 90. ukazuje też wykorzystanie 
nowych możliwości technologicznych – na szeroką 
skalę używany jest program Word. 
 Powyższe tendencje trwają niezmiennie aż 
do połowy dekady nowego tysiąclecia. Od roku 
2006 następuje przełom i kolor znów wraca do 
łask. Plakaty coraz częściej powstają na bazie 
zdjęć. Duże znaczenie ma postęp technologiczny 
i nowe możliwości jakie dają programy graficzne. 
W kwestii tematyki zaobserwować można duże 
zróżnicowanie; próbuje się pogodzić wątek 
cerkiewno-górski z nowymi tendencjami. Na 
szeroką skalę zaczyna być wykorzystywana postać 
turysty oraz motyw wędrówki, a jednocześnie 
zaznacza się powrót do prostoty i oszczędnej treści. 
 Co przyniosą następne lata... - mamy 
nadzieję przekonać się na 50-leciu SKPB Lublin. 
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Lista przewodników  
SKPB Lublin 
 
Stanisław Misztal   
Marta Benicewicz   
Adam Sklepowicz   
Bogumił Rokosz  
Paweł Sygowski   
Ewa Stobnicka   
Andrzej Paszczyński   
Marek Okoń   
Teresa Ćwikli ńska (Waliczek)  
Ryszard Gębal   
Grzegorz Głowienko   
Maria Markiewicz   
Małgorzata Olearnik   
Elżbieta Celińska-Błaszczuk   
Maria Wilgat   
Piotr Szucki   
Marek Nowosad   
Halina Szalak-Wnuk   
Marian Szychta   
Jerzy Wnuk   
Krzysztof Godlewski   
Tomasz Białopiotrowicz   
Roman Polski   
Tadeusz Janas   
Anna Ryś   
Kazimierz Więsak   
Zygmunt Cywiński   
Zbigniew Żuchowski   
Przemyski Andrzej  
Zbigniew Łoś   
Jacek Korybski   
Krystyna Ścisłowicz   
Barbara Waszak   
Piotr Nakonieczny   
Bogdan Buda   
Andrzej Kozłowski   
Ryszard Montusiewicz   
Bogdan Czarnecki   
Bogusław Sarat   
Aniela Sęk   
Jerzy Stelmasiński   
Ryszard Grzywna   
Piotr Fijałkowski   
Andrzej Dudek   
Jan Toporowski   

Izabela Józefczuk-Łapa   
Józef Stopyra   
Tadeusz Nieoczym   
Marcin Jankiewicz   
Mieczysław Oleksiński   
Wiesław Ruszała   
Marek Mardarowicz   
Stanisław Fedorowicz  
Zbigniew Duszak   
Stanisław Przepadło   
Ludwika Marianowska   
Maria Mizerska-Bartosiewicz   
Jerzy Montusiewicz  
Walenty Fiut   
Jan Racławski   
Elżbieta Madej-Józefacka   
Ryszard Nuciński   
Renata Okoń   
Jan Bęczek   
Waldemar Węgrzyn   
Marek Szewczak   
Ewa Bolesławska-Kozłowska   
Leszek Jankiewicz   
Marta Szymula   
Piotr Kłosowski   
Wojciech Białopiotrowicz   
Lucyna Kalwińska-Montusiewicz   
Elżbieta Przemyska   
Cezary Grabowski   
Kazimierz Trębacz   
Włodzimierz Dziekoński   
Włodzimierz Karcz   
Marian Urban   
Marek Florek  
Andrzej Materniak   
Zofia Oleksińska-Kłosowska   
Paweł Surdacki   
Elżbieta Stasiak   
Elżbieta Żurecka-Florek   
Jacek Klisowski   
Janina Rokicka (Mojejko)   
Dariusz Gieroba   
Janina Kula   
Danuta Karczmarz   
Anna Żelazowska-Świć   
Lidia Sarat   
Jerzy Małek   
Andrzej Świć   
Bożena Pawłowska-Haczek   
Dariusz Magdziarz  
Zdzisław Trębski   
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Paweł Parczyński   
Hubert Bronkowski   
Leszek Elert   
Barbara Kłonica-Magdziarz   
Jerzy Nowak   
Andrzej Różycki   
Tadeusz Zaguła   
Andrzej Gil   
Witold Waszczuk   
Roman Zielonka   
Joanna Niechoda-Gieroba   
Mirosław Kuta   
Artur Kępa   
Andrzej Krakowiak   
Artur Lewandowski   
Justyna Szymanek   
Tomasz Deptuła   
Tadeusz Pawłasek   
Małgorzata Nakonieczna-Bronkowska   
Roman Baruś   
Roman Gawęda   
Mariusz Nowacki   
Jarosław Pacuk   
Leszek Palica   
Krzysztof Szalak   
Małgorzata Kuchciak-Szalak   
Małgorzata Paluszek   
Marzena Cisielka (Sobich)   
Mariusz Skowronek   
Halina Wójcik   
Roman Bartkiewicz   
Jacek Bartmiński   
Jacek Chłost   
Beata Drabiszewska-Stefaniak   
Maciej Kazirodek   
Marek Kurowski   
Hubert Nowakowski   
Wojciech Stefaniak   
Marek Świtacz   
Witold Wilczopolski  
Bożena Dudko   
Karol Koj   
Robert Kołodziejczyk   
Beata Krawczyk-Korybska   
Witold Latos   
Arkadiusz Lisek   
Emilia Siatka   
Danuta Urban   
Wiktor Wermiński   
Gabriela Zabłotna-Porzyć   
Małgorzata Zimnowodzka-Ćwikli ńska   

Stanisław Augustyn   
Przemysław Jankowski   
Anna Drabiszewska-Bartmińska   
Jarosław Mędrkiewicz   
Marta Sitarska (Miedzwiecka)   
Marcin Pastuszak   
Krzysztof Piekarczyk   
Krzysztof Piskor   
Witold Sawa   
Dariusz Chojna   
Grzegorz Pietraszek   
Andrzej Podgórny   
Mariusz Banach  171 
Małgorzata Gnyś (Grzyb)  169 
Zbigniew Grymuza  166 
Zbigniew Klin  168 
Adam Kołakowski  172 
Małgorzata Łupina-Stanicka  165 
Artur Porębski  173 
Joanna Skibińska-Fabrowska  174 
Małgorzata Ujma  170 
Paweł Zieliński  167 
Andrzej Jedut  175 
Tomasz Gągała  177 
Ireneusz Zarzycki  176 
Grzegorz Bielawski  183 
Irena Filipek-Grymuza  178 
Urszula Kalita  182 
Dariusz Wałachowski  185 
Agnieszka Zalewska-Balicka  181 
Paweł Zaprawa  184 
Marek Balicki  186 
Liliana Bysiek  187 
Robert Fabrowski  195 
Radosław Gut  191 
Anna Kozak-Gut  192 
Mateusz Patorski 190 
Jarosław Pawelec  194 
Jakub Świtluk  193 
Radosław Zadora  196 
Anna Baraniuk  199 
Piotr Kędziora  198 
Piotr Wójcik  200 
Katarzyna Bartoszewska  201 
Piotr Kinel  202 
Piotr Waciński  203 
Barnaba Obst  204 
Piotr Chomicz 205 
Ewa Trela  206 
Mirosław Zduńczuk  207 
Krzysztof Pikula  208 
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Tomasz Przemyski  209 
Tomasz Marciniak  210 
Krzysztof Giannopoulus  211 
Łukasz Kaczmarek  212 
Iwona Klimek 213 
Joanna Dyda  214 
Magdalena Jasińska (Lewandowska)  216 
Joanna Kułakowska  217 
Ewa Mazurkiewicz  218 
Tomasz Wermiński  219 
Joanna Tokarzewska-Zadora  220 
Anna Karczmraczyk-Patorska  221 
Marek Kułakowski  222 
Michał Gasiński  223 
Michał Zieliński  224 
Magdalena Kotnarowska (Sobczak)  225 
Paweł Goleman  226 
Piotr Herda  227 
Paweł Niczyporuk  228 
Michał Urban  229 
Bartłomiej Rokosz  230 
Iwona Miciuła  231 
Bartłomiej Bieniek  232 
Mirosław Czuczwar  233 
Radosław Domagała  234 
Michał Jałocha  235 
Dominika Ślązak  236 
Ewa Sękowska  237 
Michał Jarząbkowski  238 
Magdalena Wójtowicz  239 
Sabina Sadowska  240 
Anna Szczęśniak (Dudzińska) 241 
Łukasz Jamka  242 
Radosław Warchoł  243 
Łukasz Kosut  244 
Małgorzata Betlej (Pytko)  245 

Katarzyna Orzeł  246 
Monika Jakóbczak  247 
Dominika Domaciuk  248 
Jacek Kuta  249 
Dorota Chibowska  250 
Artur Jedynak  251 
Joanna Moskwa  252 
Anna Uściłowska  253 
Witold Rogowski  254 
Michał Gajewski  255 
Michał Miazga  256 
Aleksandra Nowak  257 
Jacek Bednarzewski  258 
Andrzej Stroiński honorowa 
Stanisław Kłosowski  261 
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