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Z okazji Jubileuszu oddajemy w ręce Koleżanek i
Kolegów biuletyn, w którym przypomniane zostały
najważniejsze fakty i wydarzenia z półwiecza
działalności Studenckiego Koła Przewodników
Beskidzkich w Lublinie. Nie rezygnujemy oczywiście
z planów wydania w przyszłości poważniejszego
opracowania o charakterze książkowym.
Mamy nadzieje, że spotkanie z okazji
Pięćdziesięciolecia będzie znakomitym  impulsem
do odświeżenia wspomnień i zachętą do utrwalenia
tychże dla potomnych. 50 lat to piękny jubileusz.
Warto żeby dokonania naszego Koła zostały
należycie utrwalone i zapamiętane. Niebawem
rozpoczniemy publikację przesłanych wspomnień  
 na stronie internetowej Koła, ale docelowo
planujemy wydanie książki. Aby takowa mogła
powstać potrzeba więcej materiałów, niż ilość którą
do tej pory udało się zebrać. Zachęcamy zatem
wszystkich do nadsyłania swoich wspomnień, a
także przekazywania wszelkich skanów fotografii,
dokumentów i innych pamiątek związanych z
działalnością SKPB Lublin. Zwracamy się do
przedstawicieli wszystkich generacji naszego Koła.
Ważne jest bowiem żeby planowane wydawnictwo
obejmowało swoim zasięgiem pięć dekad naszego
funkcjonowania.
Niech nasze Koło dumnie wkracza w drugie
pięćdziesięciolecie swojego istnienia, a nowe
pokolenia Przewodników niech zawsze pamiętają o
dokonaniach swoich poprzedników!
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     Studenckie Koło Przewodników
Beskidzkich (SKPB) zostało założone na
zebraniu „górskiego” aktywu studen-
ckiego, które odbyło się 2.12.1971 r.
Przysięgę przyszłych przewodników
przyjął Janusz Mach. Wręczono „blachy”
okrągłe z napisem: „Przewodnik Studencki
– Beskidy”. Znaczek tworzył całość z
odznaką Akademickiego Klubu Turystycz-
nego przy RO ZSP w Lublinie (AKT), bo
właśnie z tego środowiska wywodzili się
uczestnicy tego histo-rycznego 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 państwo-
wych) w środowisku akademickim mógł
powstać oficjalny klub przewodnicki.

HISTORIA SKPB LUBLIN
Starym ku pamięci, młodym ku rozwadze...

           SKPB Lublin ma już 50 lat. Choć historia turystyki akademickiej w Lublinie jest
przynajmniej o 10 lat dłuższa, a niektóre formy działalności kojarzone dziś z naszym
Kołem mają więcej niż pół wieku, to oficjalnie wszystko zaczęło się 2 XII 1971 r.
Zapewne nie da się dziś dokładnie odtworzyć wszystkich niuansów i zawiłości kołowej
historii. Jej część przechowała Kronika, wyrywkowe wspomnienia Przewodników są jej
cennym uzupełnieniem, ale niestety nie łatają wszystkich luk. 
           Sięgnęliśmy więc do tego, co mamy. Do nieocenionego tekstu Witka
Waszczuka, uzupełnionego przez Pawła Sygowskiego, Martę Miedźwiedzką (Sitarską),
Annę Śliwę i Łukasza Bajdę, do Kroniki Koła, spisanych nielicznych wspomnień
naszych Przewodników oraz rozmów z nimi. I tak powstał zarys 50 letniej historii SKPB
Lublin. Historii, która czeka na uzupełnienie, ale daje pewien obraz działalności Koła w
zmieniającej się rzeczywistości. 

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 przyszłości „owocować”
wielokrotnie. Jednocześnie z „zalegali-
zowaniem” Koła, jego członkami, bez
obowiązku uczestniczenia w szkoleniu i
zdawania egzaminu, zostali przodownicy
GOT.
     Od początku istnienia członkowie Koła
byli widoczni na spotkaniach AKT,
organizowali też rajdy lokalne i włączali
się w organizację ogólnopolskiego Rajdu
Bieszczady. Działalności skierowana była
jednak przede wszystkim do środowiska
lubelskiego. 
     Chwilą przełomową okazało się objęcie
kierownictwa Koła przez Grzegorza
Głowienkę. Grzegorz skończył kurs SKPB
(prowadzony przez prezesa SKPB –
Adama Sklepowicza) i wkrótce został
pracownikiem Almaturu. Właśnie ten fakt,
że SKPB miało swojego człowieka
pracującego na etacie, który zajmował się
tam turystyką krajową, doprowadziło do
jakościowego skoku w pozycji Koła. Dzięki
temu etatowi Grzegorz mógł nadać Kołu
rozmach w działaniach. Ukształtowała się
wtedy organizacja życia wewnętrznego-
corocznie wybierany zarząd Koła w
pełnym kształcie – z prezesem, wicepreze-
sem od spraw szkolenia, skarbnikiem,  
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z osobami odpowiedzialnymi za życie
klubowe, za bibliotekę i wydawnictwa, z
komisją rewizyjną i z sądem koleżeńskim.
Zdominowaliśmy zebrania środowe. O
ważnych zebraniach zawiadamiani
byliśmy drogą pocztową. Niewątpliwie
kolejne lata to szczyty działalności SKPB w
Lublinie, a to dzięki temu, że na etaty do
Almaturu zostali też przyjęci nasi kolejni
koledzy przewodnicy: Marek Florek i
Andrzej Przemyski. Dzięki takiej liczbie
pracowników etatowych Koło mogło
rozwinąć skrzydła.
     Rok 1974 to włączenie się Koła w
centralną akcję letnią. Od tego roku
zaczęliśmy prowadzić ogólnopolskie obozy
studenckie, w oparciu o nasze bazy w
Bieszczadach (później także na Pogórzu
Przemyskim), na które przyjeżdżali
studenci ze wszystkich środowisk
akademickich. Oprócz przezywającej
prawdziwe oblężenie chałupy w Zalesiu,
została zakupiona chałupa w Banicy. W
oparciu o nią zorganizowana została nowa
impreza środowiskowa, Rajd „Beskid
Niski”. W wiosennym rajdzie w
Bieszczadach, w latach szczytowego
entuzjazmu do tej imprezy, na
zakończeniu w Lesku spotykało się nawet
około 600 osób. Działalność Koła nabierała
rozpędu i była coraz bardziej wielostronna.
Wynikiem tego było znaczne
spopularyzowanie Koła w lubelskim
środowisku studenckim i nie tylko (bardzo
liczny kurs), ale byliśmy też widoczni na
terenie uprawnień (bazy namiotowe). W
1975 r. zorganizowane zostało w
Kazimierzu Dolnym (w spichlerzu PTTK)
pierwsze lecie Koła (5-lecie).
     Wydaje się, że apogeum rozwoju –
różnorodność form, zakresu oddziaływania
na środowisko – Koło osiągnęło w latach
1976–1981. Koniec lat siedemdziesiątych
początek osiemdziesiątych to okres
podtrzymywania i kontynuowania imprez i
akcji, które stały się już tradycją.  Zaczęto
wtedy też prowadzić ogólnopolskie obozy
w góry Rumunii, Czechosłowacji i Bułgarii.
Organizowane było coroczne podsu-
mowania sezonu w Białce, bale
przewodnickie.  Oczywiście zmieniały się
w Kole proporcje studentów i ludzi po
studiach. Niektórzy wyjechali z Lublina, ale
całkiem spora grupa została i nadal
uczestniczyła w życiu Koła. Problemem  

narastającym z czasem stała się
współpraca z „Almaturem”. I chociaż kurs
w roku 1981 ukończyło wyjątkowo wielu
„delikwentów” (9) – wprowadzenie stanu
wojennego znacznie ograniczyło formy
działalności Koła. Więcej szczegółów o
tym czasie w dalszej części tej historii
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  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.
     W historii Koła zauważalne są „fale”,
okresy ożywionej, prężnej działalności i
zastoju. Pierwszą połowa lat ’90 XX w.
zdecydowanie cechował kolejny wzrost.
Pojawiło się kilku mocno zaangażowanych
Prezesów, którzy zaczęli wprowadzać Koło
w nową rzeczywistość. Podupadający
Almatur przestał być głównym partnerem,
skończyła się też era wielkich rajdów i
obozów centralnych. Ograniczenie
działalności zewnętrznej sprawiło, że coraz
mocniej skupiano się na imprezach
własnych. Rajdy Bieszczady, Beskid Niski,
kolejne szkolenia, prowadzenie baz, a
także organizowane przez Przewodników
letnie obozy sprawiały, że Koło żyło.
Bardzo ożywione było też w tym czasie
życie towarzyskie, a otwierające się
granice i możliwości podróżowania
skłaniały do snucia planów na dalsze
wyjazdy.
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Ożywiony okres działalności przeżywało
SKPB w latach mniej więcej 1992-1998, pod
rządami prezesów Kuby Świtluka,
Mateusza Patorskiego, Barnaby Obsta,
Magdy Lewandowskiej (Jasińskiej) i Pawła
Golemana. Jego ostatnim akcentem był
zakup Chałupy w Zawadce Rymanowskiej
w 1998 r. W latach dziewięćdziesiątych
Koło zasiliła całkiem spora grupa
Przewodniczek i Przewodników, którzy
rozpoczęli także pracę komercyjną jako
piloci wycieczek i przewodnicy górscy. 
           Jednak wszystko, co dobre kiedyś
się kończy. Po fali wznoszącej nastąpił
kolejny zastój. Spowodował go przede
wszystkim wyjazd wielu Przewodników z
Lublina, a co za tym idzie brak kadry
potrzebnej do szerszej działalności.
Przełom XX i XXI w. to jeden z głębszych
kryzysów w funkcjonowaniu SKPB. Bywały
w tym czasie sytuacje, że rajd Beskid Niski
gromadził ledwie kilka osób. Nie było to
też do końca winą samych ówczesnych
zarządów. Koło potrzebowało zmian, a
próby ich wprowadzania napotykały
początkowo na spory opór. Nie dało się już
dłużej ukrywać, że zmiana sytuacji
społeczno- politycznej, otwarte granice,
pojawienie się wielu możliwości
wyjazdowych wpłynęło na spadek
atrakcyjności SKPB dla studentów. 
           Tym, co wówczas reanimowało
niedomagające Koło była Chałupa w
Zawadce Rymanowskiej. Remonty 
 integrowały niewielką, ale bardzo
zmotywowaną grupę. Z trudem, ale
udawało się kontynuować tradycje Rajdów
Bieszczady i Beskid Niski oraz prowadzić
kurs. Nie da się tu przecenić roli Pawła
Golemana, który przez kilka lat
utrzymywał bieżącą działalność Koła.  
           Momentem przełomowym okazał
się rok 2004 i poprowadzony wówczas
przez Pawła Golemana (Golek) kurs
„Pokemonów”. Zaraz po nim ruszył kurs
2005 „Cyborgów” i 2006 „Półprze-
wodników”, a Przewodnicy, którzy wyszli z
tych trzech szkoleń bardzo szybko przejęli
władzę w Kole i włączyli się w organizację
rajdów i kolejnych kursów. Lata 2005-2011
to kolejna fala wznosząca w historii SKPB.
Pojawiły się z powrotem regularnie
organizowane rajdy na Lubelszczyźnie,
wznowiono organizację Rajdu Pogórza.
Rajdy Bieszczady i Beskid Niski zaczęły 

gromadzić coraz więcej uczestników. Koło
zaczęło też wykorzystywać nowoczesne
sposoby docierania do odbiorców-
pojawiła się strona internetowa, a z
czasem także profil na Facebooku.
     Ostatnie dziesięciolecie miało dla SKPB
różne oblicza. Rozpoczęło się kolejnym
kryzysem, który jednak nie był tak głęboki,
jak na przełomie XX i XXI w. Udało się go
przezwyciężyć w 2015 r., co rozpoczęło
jeden z najlepszych okresów w historii
Koła, jeśli chodzi o organizację rajdów i
innych imprez. Złożyło się na to zarówno
duże zaangażowanie wchodzących do
Koła Przewodniczek i Przewodników, jak i
ogólny trend popularyzacji turystyki
aktywnej i lokalnej. Nigdy wcześniej po
1989 r. nie mieliśmy na jednodniowych
rajdach na Lubelszczyźnie frekwencji
sięgającej ponad 50 osób. Dużą
popularnością cieszyły się też Rajdy
Bieszczady i Beskid Niski. Nieco mniej
powodów do zadowolenia było w obszarze
kursu, gdzie nabory nadal były niskie, a do
końca udawało się doprowadzić zaledwie 1
na 2 lub nawet 3 rozpoczęte szkolenia.
Nową inicjatywą, która pojawiła się w Kole
w 2018 r. były Przez Świat. Spotkania z
Podróżą, współorganizowane z ACKiM
Chatka Żaka. Była to odświeżona wersja
dawnych kołowych pokazów slajdów, ale z
wykorzystaniem profesjonalnej sali i
szerszą reklamą. Spotkania, które udało
się rozszerzyć do organizacji Festiwalu
Podróżniczego do wiosny 2020 r.
gromadziły regularnie po około 150 osób
na każdym spotkaniu.
     Problemem Koła w ostatniej dekadzie
był przede wszystkim brak siedziby. Po
wymówieniu nam lokalu w DS. „Ikar” w
2012 r. przez 7 lat SKPB pozostawało
bezdomne. Zmieniło się to w 2020 r., gdy
dzięki pomocy Bogdana Brachy i
Agnieszki Mateckiej udało się otrzymać
swój kąt w reorganizującej się i
przechodzącej gruntowny remont Chatce
Żaka.
     Kiedy wydawało się, że rozpędzona
machina rajdowa będzie sobie pędzić
dalej, nastąpiło ostre hamowanie.
Wczesna wiosna 2020 r. przyniosła
wybuch pandemii COVID 19, pierwszy
lockdown i zamknięcie turystyki oraz
imprez kulturalnych na wiele miesięcy. W
2020 r. podjęto próby organizacji Rajdu 

    2  SIWERNIAK4   SIWERNIAK



Beskid Niski (w czasie długiego weekendu
majowego i tradycyjnego Rajdu
Bieszczady obowiązywał lockodwn) oraz
kilku rajdów jednodniowych. Także wiosna
2021 przywitała nas kolejnymi obostrze-
niami. Podupadło życie towarzyskie,
zanikły organizowane wcześniej co
miesiąc spotkania kołowe. Podczas lock-
downów niemożliwa była też organizacja
spotkań podróżniczych. W warunkach
obostrzeń działała za to baza w Zawadce
Rymanowskiej, która w wakacje 2020
zanotowała rekordową liczbę odwiedza-
jących, co było związane z blokadą
turystyki międzynarodowej. 
           Co przyniosą kolejne lata? Nikt nie
wie. Patrzymy w przyszłość z mieszanymi
uczuciami. Na pewno nauczyliśmy się, że
niczego nie można być pewnym. Jeśli
tylko okoliczności pozwolą planowane jest
wznowienie rajdów, rusza też kolejny kurs
przewodnicki. Mam nadzieję, że odrodzą
się spotkania podróżnicze i wrócą
regularne spotkania kołowe. Jednak nie
wszystko zależy tylko od nas. Po raz
kolejny w swojej historii SKPB znalazło się
na zakręcie, ale mamy nadzieję, że wyjdzie
z niego na długą prostą. 

niowy, 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 7
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.
       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 wyszedł też
projekt obozów centralnych w Hiszpanii.
W zamian za to otrzymaliśmy na Słowacji
szlak Orawa–Liptów i „kombinowane”
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. 
       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 

Akcja Lato - filar działalności Koła i
jego wizytówka

     Przez pierwsze lata istnienia SKPB
działalność koła  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 Słowacji i
radzieckim Zakarpaciu).
     W roku 1976, obok „Połonin” rusza
Akcja „Opis” – obóz wędrowny, w czasie
którego uczestnicy próbują inwentary-
zować cmentarze wojenne z I wojny na
terenie Beskidu Niskiego. Nasi koledzy
jadą również do Rumunii na obóz szkole- 
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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.
       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. 
       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. 
       W latach dziewięćdziesiątych termin
„Akcja Lato” wyszedł z użycia, choć organi- 

zowano 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. 
     W pierwszej dekadzie XXI w. zaintere-
sowanie 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 liczba 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, Fogara-
szach, Apuseni. Niektórzy zapuszczali się
znacznie dalej i wyżej –na Mont Blanc,
Elbrus, w Atlas, Andy, do Nepalu czy nawet
na daleką Syberię. Nie są to już jednak
obozy organizowane przez Koło, ale
własne inicjatywy Członków Koła.
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. 

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” – Ustrzyki Górne, potem też góry
Słowacji), łączono zwykle z nabywaniem
bądź doskonaleniem umiejętności
narciarskich i elementami zabawowymi
(Sylwester, karnawał). Mimo stosunkowo 
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 dużej liczby 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
turowego. Jego sprawozdania z
„narciarskich wczasów wędrownych”
wielokrotnie były zamieszczane w
„Siwerniakach” w latach dziewięćdzie-
siątych. 
     Do czasów lockdownu Koło regularnie
organizowało coroczną, półotwartą
zimówkę dla uczestników kursu i osób z
kołowego otoczenia. Staraniem Rafała
Kicy pojawił się też po 2016 r. Rajd
Zimowy, który miał swoje edycje w
Bieszczadach, Gorcach i Beskidzie Sądec-
kim. W ostatnich latach pojawiła się też w
Kole grupa zapalonych skiturowców,
którzy jeśli tyko pogoda i warunki
śniegowe dopisują organizują zimowe
wyjazdy w Beskidy czy Tatry, a niektórzy
uderzają też na Daleką Północ. 

 piękne plakaty, 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. 
     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 o wciąż było nas
wielu.
     W „nową rzeczywistość” po 1989 r. Rajd
Bieszczady wkraczał już jako impreza
środowiskowa, organizowana przez SKPB
Lublin głównie dla studentów (i nie tylko)
z Lublina. Liczba uczestników gwałtownie
spadła i zakończenia, w których uczestni-
czyło więcej niż 100 osób zaczęły powoli
przechodzić do historii. Zwiększyła się za
to różnorodność miejsc, gdzie rajdy się
kończyły. Stało się to możliwe m.in. dzięki
zmniejszeniu masowości Rajdu. Dla
rajdów o takiej liczebności wystarczyła już
szkoła lub PTSM i miejsce ogniskowe.
Amfiteatr stał się zbędny. Pozostała
tradycja wspólnego spotkania przy
ognisku wszystkich tras. Często też
momenty te stawały się miejscem
blachowań kolejnych Przewodników. 
     Zmiana charakteru Rajdu Bieszczady
spowodowała też, że w przeszłość odeszły
wybory Miss czy inne elementy rywalizacji,
które sprawdzały się przy kilkunastu
trasach. Przy 2-4 trasach, które wyruszają
obecnie na bieszczadzkie szlaki przestały
być atrakcyjne. Oprócz wspólnych
zakończeń symbolem ciągłości są też
grawerowane na każdy kolejny Rajd
Bieszczady znaczki oraz przygotowywane
plakaty (choć zdecydowanie częściej
można je zobaczyć w formie cyfrowej w
internecie, niż na tablicach ogłoszeń).

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 (nawet kilkuset
uczestników) i profesjonalny (głównie za
sprawą Tuńki Benicewicz). Wzbogacił się
o: z rozmachem organizowane zakończe-
nie (od 1971 r., dwuczęściowe od 1973 r.),

Rajd "Beskid Niski"

    Miał być z założenia inny niż Rajd
„Bieszczady". Urządzany na początku roku
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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,
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. (...)
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 jak
najpełniej pokazywać ten rozległy i piękny
teren.  

Inne imprezy kołowe, góry egzotyczne

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 (Tatry, góry Słowacji, Rumunii).
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     W 1976 r. koledzy pod przewodnictwem
Piotra Szuckiego i 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 Nepalu. Z
naszego środowiska „załapywali się” na nie
tylko nieliczni szczęśliwcy (w 1976 r. w
Alpach Delfinackich byli Ewa Stobnicka i
Paweł Sygowski, a w 1977 Jacek Korybski).
W 1978 r. 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,
Turcja 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. Nie można też zapominać o
uczestnictwie Przewodnika SKPB Lublin, a
jednocześnie uznanego himalaisty
Walentego Fiuta w licznych wyprawach w
Himalajach i Karakorum, w tym w
pierwszej zakończonej sukcesem zimowej
wyprawie na Mont Everest. 
      Od roku 1985 r. miały miejsce już
bardziej turystyczne 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.
     Od połowy lat siedemdziesiątych
członkowie SKPB Lublin zaczęli odkrywać
Karpaty na terenie Rumunii. Wyjazdy
rekonesansowe, a następnie prowadzone  

w górach Rumunii obozy odbywały się do
połowy lat osiemdziesiątych, kiedy
problemy z wymianą lei i załamanie się
rumuńskiego systemu sprawiły, że
kierunek ten został porzucony. Nasi
Przewodnicy zaczęli wracać do Rumunii
dopiero pod koniec lat dziewięć-
dziesiątych i do dziś jest to jeden z
bardziej lubianych kierunków wyjazdów
górskich. Postacią wyjątkową w kwestii
gór Rumunii jest Jerzy Montusiewicz,
członek SKPB Lublin i Towarzystwa
Karpackiego. Po raz pierwszy trafił w te
rejony w 1978 r. z obozem studenckim i
zdobył wówczas Pietrosula w Kelimenach i
Ocolasul Mare w Ceahlau. Zaczął wówczas
zbierać Koronę Turystyczną Gór Rumunii,
która liczy 97 najwyższych wierzchołków
wszystkich grup górskich Rumunii. Jego
plan został uwieńczony zdobyciem w 2014
r. szczytu Vascului w górach Łasz i tym
samym Jurek stał się pierwszym polskim
zdobywcą Korony Gór Rumunii. 
     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, Karpatach 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. Ożywienie w tej kwestii
przyniósł czas po 2004 r. Powrócił Rajd
Pogórza, który na kilka lat wpisał się do
kalendarza imprez cyklicznych, pojawiły
się rajdy Roztocze, Działy Grabowieckie
(zarzucone po 2010 r.), zaś od 2015 r. swój
autorski projekt Rajdu Lubelszczyzna
Nieznana realizuje Jan Szajowski (1 lub 2
rajdy w roku, jak dotąd odbyło się 11 takich
rajdów). Z kolei Rafał Kica zapoczątkował 
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w 2018 Rajdy Zimowe, które jak dotąd
odbyły się w Gorcach, Bieszczadach i
Beskidzie Sądeckim. Mniej więcej raz w
miesiącu organizujemy jednodniówkę po
Lubelszczyźnie lub rajd weekendowy.
Szczególny renesans jednodniówek i
rajdów weekendowych nastąpił po 2018 r. i
związany był ze wzrostem zainteresowania
turystyką aktywną i lokalną. W latach
2018-2020 rajdy te gromadziły nawet po
kilkadziesiąt osób. Niestety, dobra passa i
ich rozwój zostały przerwane przez
epidemię COVID-19 i w związku z
kolejnymi lockdownami nie mogły się
odbywać.
     O ile przed 1989 wyjazdy zagraniczne
organizowane w ramach Koła lub
samodzielnie przez Przewodników
urastały do rangi wielkich wydarzeń, to
dziś są one czymś zupełnie normalnym.
„Koło nam się rozjechało”, lub jak kto woli
rozjeździło. Nie sposób wymienić
wszystkich miejsc, które odwiedzili w
czasie swoich wyjazdów członkowie SKPB
Lublin, ale obejmują one wszystkie
kontynenty i strefy klimatyczne. Kurczący
się świat, dostępność lotów, otwarte
granice sprawiły, że można bez przeszkód
realizować swoje marzenia podróżnicze.
Wśród miejsc, gdzie można było spotkać
SKPB-oli można wymienić m.in. Islandię,
Norwegię, Pireneje, Dolomity, Alpy z Mont
Blanc, cały Łuk Karpat, Słowenię, Syberię,
Gruzję, Armenię, Kaukaz i Elbrus, Azję
Środkową, Chiny, Nepal, Pakistan, Turcję i
Ararat, Peru, Boliwię, Nową Zelandię,
Maroko, RPA, Indonezję i wiele innych. 

jednak teren naszych uprawnień. Wielu
kolegom marzyła się „chata w górach”. I
znaleźli ją w marcu 1976 r. w pobliżu
Krzywej. Wkrótce stała się ona naszą
Banicą (choć zakupioną oficjalnie przez
Almatur), i od 1977 r. byliśmy już
„gazdami”. 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
schroniska, 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 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 jesienią 1981 r.
piękna czasownia. W tej skromnej, ledwo
już stojącej kaplicy, odprawił mszę św.
przewodnik naszego Koła ks. Marcin
Jankiewicz. Było to w czasie jednego z
rajdów Beskid Niski w końcu lat 70. XX w.
Według mnie czasownia zawaliła się już w
1981 r. – taką ją widzieliśmy leżącą w
śniegu w czasie spotkania kołowego z
okazji 10-lecia SKPB. W trakcie tej imprezy
zastał na tam stan wojenny.
     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. Na jej miejscu stoi dziś pensjonat.
      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 notarial-
nego). Od tego momentu załatwiliśmy
sobie nowy i to całkiem spory front robót 

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
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remontowych, ale też zyskaliśmy miejsce
zakończenia rajdów „Beskid Niski. 
        Obecnie stuletnia, łemkowska chyża
w Zawadce Rymanowskiej jest jedyną
bazą SKPB Lublin w górach. Od 1998 r.
zrobiono przy niej naprawdę dużo. Kiedy
porównuje się jej zdjęcia z 1998 i z 2021 r.
aż trudno uwierzyć, że tyle udało się
zrobić siłami (finansowymi i fizycznymi)
niemal wyłącznie Przewodników i
Sympatyków Koła. Wśród najważniejszych
robót wykonanych w Chałupie są wymiana
podwalin, podłóg, większości stropów,
okien, budowa nowego pieca i kominka,
wykonanie nowej instalacji, wydzielenie
kącika- łazienki, przedzielenie sali „za
kominkową” na dwa pokoje. Pomniejszych
prac remontowych, porządkowych czy
dekoracyjnych nie sposób wyliczyć. Ten
ogrom zmian nie byłby możliwy, gdyby nie
prężna i zaangażowana grupa remontowa,
w której prym wiedli Piotr Wójcik (Wujo),
Łukasz Jamka, Paweł Goleman (Golek),
Piotr Chomicz (Chomik), Mateusz Patorski,
Tupek, Andrzej Stroiński (Generał).
Ostatnim wielkim remontem jaki musi
przejść Chałupa jest wymiana pokrycia
dachu z eternitu na blachę. Pieniądze na
ten cel zostały zebrane zarówno z
działalności Bazy, jak i ze zbiórki
przeprowadzonej w latach 2020-2021.
Mamy nadzieję, że w momencie, gdy
będziecie czytać tę historię (początek
października 2021), na Chałupie będzie już
nowy dach. Choć po dotychczasowych
przejściach z majstrami zdajemy sobie
sprawę, że rzecz może się przeciągnąć do
wiosny 2022 r.  

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 ukazywał
się co kilka miesięcy pod redakcją Łukasza
Bajdy. Nie przetrwał jednak próby czasu i
obecnie należy już do kołowej historii. (AŚ)
      Właściwie z rzeczy poważniejszych
Koło nasze wydało tylko: „Historię
Mołdawii” w opracowaniu Marka Florka i
przede wszystkim wielotomowy, wysoko-
nakładowy „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”, artykułem w
"Magurach 81" i wystawą w Muzeum
Gorlickim), czegoś o Gąsiorowskim, czegoś
o Łemkach i o Górze Athos. 
     Trzeba też 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 jest naszym Przewodnikiem i też
chcielibyśmy się pochwalić „klasykiem”.
       Podobnie rzecz ma się z książkami
Łukasza Bajdy, do których Koło ręki nie
przyłożyło. Niemniej warto nadmienić, że
Łukasz ma w swoim dorobku już
kilkanaście tytułów (własnych i jako
współautor), w tym Bieszczady to, co
najważniejsze, Baligród. Historia
bieszczadzkiego miasteczka, Szlachta w
Bieszczadach i na Pogórzu, Balowie, Z bie-

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 użytek
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 
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szczadzkich lasów na salony Krakowa i
Lwowa. 
     Wśród przewodników i sympatyków
Koła mamy też wiele osób ze stopniami
naukowymi w różnych dziedzinach.
Publikują one zarówno artykuły, jak i
prace naukowe i popularnonaukowe. Lista
wszystkich osób, związanych z SKPB
Lublin, które udzielają się na niwie
naukowej i popularyzatorskiej jest bardzo
długa. Wśród nich warto wymienić m.in.:
Andrzeja Gila, Marka Nowosada, Pawła
Sygowskiego, Pawła Zielińskiego, Danutę
Urban, Małgorzatę Stanicką i Jerzego
Montusiewicza.

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.
     Wielokrotne zmiany rozporządzeń
dotyczących prowadzenia szkoleń
przewodnickich, a także znacząca
profesjonalizacja zawodu przewodnika
sprawiły, że kurs musiał zostać
przystosowany do nowej rzeczywistości.
Pamiętając o tym, że większość
uczestników przychodzi na szkolenie by
przeżyć przygodę, nauczyć się chodzić po
górach i organizować samodzielne
wyjazdy, musimy też uczyć tak, by spełnić
wymagania egzaminacyjne. Ogromnym
wyzwaniem było rozszerzenie terenu
uprawnień Przewodnika Beskidzkiego i
likwidacja jego podziału na trzy części. Od
2013 r. szkolenie prowadzone jest na
obszar całych Beskidów, Pienin, Podhala,
Spiszu i Orawy, ale oficjalnie wyłączone są
z niego Pogórza. Nie porzuciliśmy ich
jednak i nadal na trasie autokarówek
znajdują się ważne z punktu widzenia
turystycznego, historycznego czy
kulturowego miejsca na Pogórzach.
Szkolenie składa się obecnie z części
teoretycznej w postaci wykładów oraz
wyjazdów szkoleniowych. Są to: wyjazd
integracyjny i metodyczny (na początek i
koniec cyklu szkoleniowego) w zachodniej
części Beskidów i Pieninach, 2
autokarówki – wschodnia i zachodnia,
przejście kondycyjne połączone z jednym
dniem objazdówki także w zachodniej
części TU, przejście w Bieszczadach na
przełomie kwietnia i maja oraz 2
tygodniowe przejście w Beskidzie Niskim
w trakcie wakacji. Łącznie kursanci
spędzają na wyjazdach około 35 dni.
Szkolenie terenowe jest nadal nastawione
w dużym stopniu na naukę posługiwania
się mapą i kompasem oraz nawigację w
terenie, a także umiejętności związane z 

Szkolenie

     Szkolenie jest najważniejszą z dziedzin
wewnętrznej działalności SKPB Lublin. Z
jednej strony służy pogłębianiu wiedzy,
doświadczeń przewodnickich, z drugiej
zapewnia ciągłe odnawianie się kadry
poprzez dopływ „świeżej krwi”. W ramach
doszkalania Koło 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.
     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
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przygotowywaniem samodzielnych wyjaz-
dów i radzenia sobie w górach. 

ilość kołowych papierów znalazła sobie
wreszcie przytulisko w OA. Oddział także
zmieniał wielokrotnie swója adres.
Urzędowaliśmy m.in. w DS Babilon, w
Domu Studenta Zaocznego, aż w końcu
znaleźliśmy miły kąt w DS Ikar. Niestety, w
skutek reorganizacji na uczelni i
poszukiwania miejsc na bardziej potrzeb-
ne studentom udogodnienia (np. pralnia
samoobsługowa), lokal został nam
wymówiony. Przez 7 lat od 2012 r. zarówno
Oddział, jak i Koło pozostawały bezdomne,
a archiwum i biblioteczka złożone były w
piwnicy u Witka Wilczopolskiego. Brak
siedziby wymusił inne formy spotkań.
Dzięki uprzejmości (i dużym mieszkaniom)
niektórych Członków Koła zaczęliśmy się
spotykać u nich, zwykle raz w miesiącu.
Była to okazja żeby porozmawiać o
sprawach kołowych, ale też posiedzieć i
pogadać. Tę „nową tradycję” przerwała
pandemia COVID-19 i wprowadzone w
związku z nią obostrzenia. Jednocześnie
dzięki pomocy Bogdana Brachy i
Agnieszki Mateckiej w 2020 r. SKPB
otrzymało (współdzieloną z 2 innymi
organizacjami) siedzibę w ACKiM Chatka
Żaka.
      Do tradycji (aczkolwiek nie corocznej)
należały także: wigilia przewodnicka,
sylwester kołowy, bal przewodnicki
(odbywał się do lat ’80 XX w.), kulig w
Zalesiu, kolejne „lecia” urządzane w
różnych miejscach (Kazimierz, Zalesie,
Banica, Zawadka Rymanowska, Susiec,
Okuninka, Wetlina) – 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 Montu-
siewicz, Andrzej Przemyski, Jerzy Stalma-
siński i Lili Kalwińska. A dziś – no cóż, dziś
samo nasze codzienne życie to czasem
czysty kabaret.

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.,
od lat ’90 XX w. zielone polary z paskiem
na ramieniu), 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 podsu-
mowania 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 rosnąca 
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SKŁADY ZARZĄDÓW SKPB LUBLIN
1971- 2021

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 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 – 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, sekretarz
– 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 – Walenty Fiut.
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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
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
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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
Czerwiec 2012
Prezes: Anka Śliwa, kurs: Kasia Korybska,
rajdy i kasa: Krysia i Michał Rzędzian,
Zawadka: Paweł Goleman, Siwerniak:
Łukasz Bajda, PR – Mikołaj Rogowski
Czerwiec 2013
Prezes: Anka Śliwa, kurs: Andrzej
Wierchoła, rajdy: Szymon Wnuk,
skarbnik: Krysia Rzędzian, Zawadka:
Paweł Goleman, Siwerniak: Łukasz Bajda
Czerwiec 2014
Prezes: Anka Śliwa, kurs: Andrzej
Wierchoła, rajdy: Szymon Wnuk,
skarbnik: Krysia Rzędzian, Zawadka:
Paweł Goleman, Siwerniak: Łukasz Bajda
Czerwiec 2015
Prezes: Szymon Wnuk, kurs: Anna Śliwa,
rajdy: Krystian Dąbrowski, skarbnik:
Krysia Rzędzian, Zawadka: Paweł
Goleman
Czerwiec 2016
Prezes: Szymon Wnuk, kurs: Anna Śliwa,
rajdy: Jan Szajowski, skarbnik: Krysia
Rzędzian, Zawadka: Paweł Goleman 

Czerwiec 2017
Prezes: Jan Szajowski, kurs: Anna Śliwa,
rajdy: Rafał Kica i Michał Litman,
skarbnik: Krysia Rzędzian, Zawadka:
Paweł Goleman
Czerwiec 2018
Prezes: Jan Szajowski, kurs: Anna Śliwa,
rajdy: Rafał Kica i Michał Litman,
skarbnik: Krysia Rzędzian, Zawadka:
Paweł Goleman
Czerwiec 2019  
Prezes: Jan Szajowski, kurs: Joanna
Kozak- Palak, rajdy: Angelika Kulczycka,
skarbnik: Krysia Rzędzian, Zawadka:
Paweł Goleman, PR: Anna Śliwa

z powodu pandemii nie odbyło się walne
w 2020 r. Kolejne wybory planowane są
na jesień 2021 r.

Zarys historii SKPB Lublin, który tu
zamieszczamy jest jedynie próbą
podsumowania działalności Koła w ciągu
minionych 50 lat. Zdajemy sobie sprawę z
tego, że jest niekompletny i wymaga
uzupełnienia. Niestety z powodu
niewielkiej liczby nadesłanych
wspomnień nie ma w tej chwili
możliwości (ani sensu) tworzenie
osobnego wydawnictwa. Mamy jednak
nadzieję, że obchody 50 lecia SKPB
Lublin zmobilizują kolejne osoby do
spisania swoich wspomnień, odnalezienia
w szufladach dawnych notatek, zdjęć i
innych archiwaliów i przekazania ich do
archiwum kołowego. Nie chcemy nikogo
pozbawiać cennych pamiątek- obecne
możliwości techniczne pozwalają na ich
bezpieczne i wierne skopiowanie czy to w
postaci zdjęć, kserokopii czy skanów.
Osoby, które chciałyby podzielić się
swoimi wspomnieniami oraz
posiadanymi materiałami zapraszamy do
kontaktu z Pawłem Sygowskim i
Łukaszem Bajdą (teksty wspomnieniowe)
lub Anką Śliwą (archiwalia)

Paweł Sygowski tel. 500 099 268
sygopawlo@poczta.onet.pl 
Łukasz Bajda lukasz.bajda@gmail.com 
tel. 697 784 517
Anna Śliwa sliwka.anka@gmail.com, 
tel. 602 384 665
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MIEJSCA ZAKOŃCZENIA I KIEROWNICY
RAJDÓW "BIESZCZADY" 1967-2021

1999 Małgorzata Pytko, Sabina Sadowska
(8) Lutowiska
2000 Jacek Kuta (?) Nowy Łupków
2001 Michał Jałocha (?) Jabłonki
2002 Stuposiany
2003 Górzanka 
2004 Nowy Łupków 
2005 Górzanka
2006 Bóbrka k. Soliny (3)
2007 Lutowiska (4)
2008 Karol Toborek(4) Komańcza 
2009 Michał Rzędzian, Jarosław
Staszczuk (4) Bandrów Narodowy
2010 Katarzyna Korybska, Krysia Wnuk
(3) Mchawa
2011 Katarzyna Korybska, Krysia Wnuk
(3) Czarna
2012 Bóbrka
2013 Komańcza
2014 Lutowiska
2015 Nowy Łupków
2016 Czarna
2017 Mchawa (3)
2018 Rafał Kica, Michał Litman,
Lutowiska (4)
2019 Rafał Kica, Michał Litman, Myczków
(2)
2020 rajd się nie odbył- lockdown z
powodu epidemii COVID-19
2021 rajd się nie odbył – kolejny
lockdown z powodu epidemii COVID-19

W nawiasie podano liczbę tras, o ile dało
się ją ustalić. 

Dotychczas odbyły się 53 Rajdy
"Bieszczady".

1967 Lutek Dobrowolski (4) Ustrzyki
Dolne
1968 Henryk Stefanek (8) Lesko
1969 Tuńka Benicewicz (7) Hoszów
1970 Stanisław Misztal (6) wspólny
pochód i po 3 dniach wiele zakończeń
1971 Stanisław Misztal (10) Komańcza
1972 Andrzej Paszczyński (10) Równia
1973 TuńkaBenicewicz (10) Lesko
1974 Marian Szychta (?) Lesko
1975 Henryk Zdziechowski (15) Komańcza
1976 Grzegorz Głowienko (19) Lesko
1977 Zbigniew Duszak (16) Lesko
1978 Leszek Jankiewicz, Marta Szymula
(25) Lesko
1979 Andrzej Materniak(23) Lesko
1980 Marek Florek (21) Lesko
1981 Grzegorz Głowienko, Marek Florek
(20) Lesko
1982 Jerzy Nowak (12) planowane–
Komańcza, rzeczywiste – Banica.
1983 Barbara Kłonica (16) zakończenia w
wielu miejscach: Wetlina, Hoszowczyk,
Baligród, Komańcza, Huzele
1984 Artur Kępa (22) jw. plus Turzańsk
1985 Krzysztof Szalak (20) jw.
1986 Leszek Palica (20) Lesko
1987 Wiktor Wermiński (23) Lesko
1988 Mariusz Skowronek (22) Lesko
1989 Jarek Mędrkiewicz (22) Lesko
1990 Mariusz Banach (14) Lesko
1991 Radek Gut, Mateusz Patorski, Anna
Kozak (15) Komańcza
1992 Jakub Świtluk, Piotr Kędziora (19?)
Komańcza
1993 Piotr Kinel (6) Łobozew
1994 Krzysztof Pikula (8) Łobozew
1995 Anna Karczarczyk, Joanna
Kułakowska (?) Turzańsk
1996 Magda Sobczak, Michał Gasiński (?)
Górzanka
1997 Joanna Tokarzewska, Bartłomiej
Rokosz (7) Równia
1998 Magdalena Lewandowska, Barnaba
Obst, Ewa Mazurkiewicz, Dominika
Ślązak, Magdalena Wójtowicz (6) Czarna

SIWERNIAK   17



You don't have to
compromise your
beliefs for
conformity. Here's
how you can stay
true to the Word of
God.

MIEJSCA ZAKOŃCZENIA I KIEROWNICY
RAJDÓW "BESKID NISKI" 1974-2021

2001 Zdynia? 
2002 Zawadka Rymanowska
2003 Zawadka Rymanowska
2004 Zawadka Rymanowska
2005 Zawadka Rymanowska 
2006 Banica k. Izb (2 albo 3)
2007 Anka Śliwa (3) Zawadka
Rymanowska
2008 Michał Rzędzian, Jarosław
Staszczuk (3) Uście Gorlickie
2009 Michał Rzędzian, Jarosław
Staszczuk (3) Zawadka Rymanowska
2010 Katarzyna Korybska, Krysia Wnuk
(3) Florynka
2011 Zawadka Rymanowska
2012 Krempna 
2013 Zawadka Rymanowska
2014 Banica k. Izb
2015 Zawadka Rymanowska
2016 Grażyna Świtacz, Grab
2017 Zawadka Rymanowska
2018 Rafał Kica, Bartne
2019 Angelika Kulczycka, Zawadka
Rymanowska
2020 Angelika Kulczycka (3), Zawadka
Rymanowska

W nawiasie podano liczbę tras (o ile
udało się to ustalić). 

Rajd Beskid Niski odbył się 47 razy. 
W 2021 r. Rajd planowany jest na 21-
24.10. z zakończeniem w Zawadce.  

1974 Adam Sklepowicz (3) Besko
1975 Piotr Nakonieczny (4) Ptaszkowa
1976 Grzegorz Głowienko (4) Mochnaczka
1977 Zygmunt Cywiński (4) Banica
1978 ? (5) Banica
1979 Andrzej Maternik, Marek Florek (6)
Banica
1980 Jerzy Montusiewicz (?) Banica
1981 Jerzy Małek (6) Banica
1982 Leszek Elert (6) Banica
1983 Joanna Niechoda (8) Banica
1984 Tomasz Deptuta (6) Banica
1985 Mariusz Skowronek (6) Banica
1986 Jacek Bartmiński (7) Banica
1987 Karol Koj (8) Banica
1988 Krzysztof Piekarczyk, Grzegorz
Pietraszek (8) Banica
1989 Andrzej Jedut (8) Banica
1990 Hubert Nowakowski (11) Banica
1991 Krzysztof Piekarczyk Radosław Zadora
(12) Banica
1992 Jakub Świtluk, Mateusz Patorski (7)
Banica
1993 Ewa Trela, Jarosław Pawelec (10)
Zyndranowa
1994 Barnaba Obst (6) Zyndranowa
1995 Ewa Mazurkiewicz, Magdalena
Lewandowska (5) Zyndranowa
1996 Magdalena Lewandowska (5)
Zyndranowa
1997 Mirosław Czuczwar, Bartłomiej
Bieniek, Michał Jarząbkowski (8) Uście
Gorlickie
1998 Ewa Sękowska, Michał Jałocha (5)
Zawadka Rymanowska
1999 Monika Jakóbczak, Łukasz Kosut (?)
Zawadka Rymanowska
2000 Małgorzata Pytko, Sabina Sadowska
(?) Zawadka Rymanowska
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KIEROWNICY SZKOLEŃ 
(LUB PRZEJŚĆ LETNICH) 1967- 2021 

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
2009/2010 Adam Wnuk i Alek Wnuk
2010/2011 Michał Żurawski
2011/2012 Katarzyna Korybska
2012/2013 Katarzyna Korybska i Alek
Wnuk
2013/2014 Katarzyna Korybska i Alek
Wnuk
2014/2015 Andrzej Wierchoła
2015/2016 Anna Śliwa
2016/2017 Anna Śliwa
2017/2018 Anna Śliwa
2018/2019 Anna Śliwa
2019/2020 Joanna Kozak- Palak
2020/2021 Joanna Kozak – Palak   

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
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BAZY I CHATKI PROWADZONE PRZEZ
SKPB LUBLIN W LATACH 1974- 2021 

Baza namiotowa w Krecowie
Baza w Krecowie na Pogórzu
Przemyskiem powstała w ramach Akcji
Lato i należała do Almaturu. Znajdowała
się pod opieką SKPB Lublin pod koniec
lat siedemdziesiątych XX w. Celem jej
istnienia była przede wszystkim obsługa
obozów „W górę Sanu”.

Baza namiotowa w Starym Siole
Baza w Starym Siole była jedną z baz
Almaturu w Bieszczadach i znajdowała
się pod opieką SKPB Lublin od końca lat
siedemdziesiątych do połowy lat
osiemdziesiątych XX w. Była najdłużej
obsługiwaną przez Koło bazą w ramach
Akcji Lato, a jej oddanie właścicielowi
związane było z rozluźnieniem stosunków
na linii SKPB Lublin- Almatur.

Baza namiotowa w Habkowcach
Baza w Habkowcach k. Cisnej była
pierwszą własną bazą SKPB Lublin.
Została w założona w oparciu o
współpracę z PTTK. Działała w latach
1989-1991.

Baza namiotowa w Solince
Baza w Solince działała w dwóch
lokalizacjach w latach 1992-1994 i 1995-
1997. Była to własna baza SKPB Lublin, na
terenach dzierżawionych od Lasów
Państwowych. Funkcjonowała w czasie
wakacji przyjmując wędrowców
przemierzających dzikie rejony tej części
Bieszczadów. Jej działalność przypada na
okres ożywionego funkcjonowania Koła w
pierwszej połowie lat dziewięć-
dziesiątych. Baza była pierwszą, z którą

BAZY NAMIOTOWE

Baza namiotowa w Pszczelinach
Baza w Pszczelinach została utworzona w
ramach Akcji Lato i należała do Almaturu.
Działała pod opieką SKPB Lublin od 1974 r.
do początku lat osiemdziesiątych. Miała w
tym czasie dwie lokalizacje. Służyła przede
wszystkim organizacji obozów „Połoniny”
w ramach Akcji Lato.

Baza namiotowa w Kalnicy- Berehu
Baza w Kalnicy- Berehu należała do
Almaturu i została utworzona w ramach
Akcji Lato w 1974 r. Znajdowała się pod
opieką SKPB Lublin przez 1 rok.

Baza namiotowa w Smereku
Baza w Smereku działała pod opieką SKPB
Lublin w latach 1975-1979. Należała
formalnie do Almaturu i służyła głównie
organizacji obozów w ramach Akcji Lato. 

Baza namiotowa w Wołkowyi
Baza w Wołkowyi działała w latach 1975-
1977 w ramach Akcji Lato i należała do
Almaturu. SKPB Lublin zajmowało się
bieżącą obsługą w sezonie. Działalność
bazy była nakierowana przede wszystkim
na obsługę obozów Akcji Lato. W 1977 lub
1978 r. została przeniesiona do Zawozu.

Baza namiotowa w Zawozie
Baza w Zawozie znajdowała się pod
opieką SKPB Lublin w latach 1977(78) –
1979. Została przeniesiona z niedalekiej
Wołkowyi. Należała do Almaturu, a jej
funkcjonowanie było ściśle związane z
obozami prowadzonymi w ramach Akcji
Lato.

           Do 1974 r. Koło nie prowadziło żadnych baz ani chatek studenckich. Pojawiły się
one dopiero w 1974 r. w związku z Akcją Lato. Były to jednak bazy Almaturu, jedynie
prowadzone przez SKPB Lublin. Ich kierownikami byli przewodnicy Koła. Pierwszą
własną bazą były dopiero Habkowce pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. Inaczej
miała się rzecz z chatkami. Pierwsza, w Zalesiu niedaleko Izbicy kupiona została w
początkach 1975 r., z kolei chata w Banicy należała do Almaturu i była przez Koło
użytkowana. Pierwszą własną Chatą (lub jak kto woli Chałupą) w górach jest
łemkowskach chyża w Zawadce Rymanowskiej, przy której działa też pole namiotowe. 

    2  SIWERNIAK20   SIWERNIAK



z którą rzeczywiście utożsamiało się
wielu Przewodników (była własna i
działała wystarczająco długo by ludzie się
do niej przywiązali). Baza przestała
istnieć ponieważ właściciel wymówił
dzierżawę gruntu. Wiosną 1997 r. na bazie
odnaleziono dwójkę Holendrów, którzy
popełnili samobójstwo. Stół z bazy oraz
jedna z tablic znajdują się obecnie w
Chałupie w Zawadce Rymanowskiej.

Baza namiotowa w Jaworniku
Baza w Jaworniku k. Rzepedzi była
prowadzona przez SKPB Lublin wspólnie
z Orkiestrą św. Mikołaja w latach 1995-
2005. Miała dwie lokalizacje- tak zwany
Stary (do 1998) i Nowy Jawornik. Obecnie
dawną bazą zajmuje się środowisko
związane z Orkiestrą św. Mikołaja, a my
chętnie zaglądamy tam na rajdach czy
podczas kursu przewodnickiego. 

CHATY

Chata w Zalesiu
Chata w Zalesiu została zakupiona w
początkach 1975 r. z pieniędzy, które
udało się zaoszczędzić w ramach
pierwszej Akcji Lato. Wraz z nią kupiono
także działkę, a z czasem także stodołę.
Znajdowała się w wąwozie (debrz)
niedaleko miejscowości Krasne i Izbica.
Niewielka, z dość spartańskimi
warunkami była przez ponad 20 lat
jednym z głównych miejsc, gdzie
odbywały się kołowe imprezy.
Stosunkowo niewielka odległość i łatwy
dojazd sprawiały, że można tu było
wyskoczyć choćby na weekend. Zalesie
było świadkiem licznych uroczystości,
blachowań, sylwestrów, hucznie
obchodzonych urodzin i innych wydarzeń
(jak choćby osławione „szukanie kwiatu
paproci”). Było elementem, który
jednoczył kołowe pokolenia. W
początkach Zalesia najbardziej z nim
związana była Ewa Stobnicka, z czasem
mocno zaangażowali się także Halina i
Jurek Wnukowie. Wspominanym przez
wszystkich z rozrzewnieniem elementem
wyposażenia był piec z zapieckiem, który
zyskał oryginalne dekoracje w postaci 

obrazków z … pustyni. Chata w Zalesiu po
zakupie Zawadki w 1998 r. szybko straciła
na znaczeniu. Nie pomogło jej też
całkowite wyludnienie sąsiedztwa, liczne
włamania i dewastacje w wykonaniu
okolicznej młodzieży i wyschnięcie
studni. Została opuszczona, a część jej
wyposażenia trafiła do Zawadki.
Z Chatą w Zalesiu związana jest postać
Andrzeja „Połoniny” Wasielewskiego,
który mieszkał w niej przez kilka miesięcy
w 1975/1976 r. Wykonał wówczas stół oraz
ławę i świeczniki z rzeźbionymi
elementami.

Chata w Banicy k. Gładyszowa
Chata w Banicy k. Gładyszowa należała
formalnie do Almaturu. Na mocy
niepisanej umowy opiekowało się nią
SKPB Lublin. Chata została zakupiona w
1977 r., a znaleziona rok wcześniej przez
uczestników I Rajdu Igloo (Ryszard
Montusiewicz, Piotr Szucki, Andrzej
"Hans" Kozłowski. Utworzyła się wokół
niej grupa osób zaangażowanych w
remonty i jej bieżące utrzymanie.
Początkowo dość prymitywna, zyskiwała
z czasem kolejne udogodnienia jak
elektryczność, nową kuchnię, świetlicę
czy przybudówkę. W oparciu o chatę
prowadzone były należące do Akcji Lato
obozy „Łemkowyna”, a częściowo także
Beskid Niski- Cergov. Okolica nadawała
się też bardzo dobrze do jeżdżenia na
nartach biegowych, co wykorzystywano
zimą, m.in. podczas rajdów Igloo, ale też
innych wyjazdów. Niestety fakt, że Koło
nie było właścicielem obiektu rodził
sporo problemów. Głównym stało się
rozluźnienie stosunków z Almaturem w
latach osiemdziesiątych XX w. Wynikały z
tego kolejne nieporozumienia, m.in. o
działalność chaty, jej przeznaczenie czy
kierunek remontów. Z czasem Banica
stała się schroniskiem Almaturu, gdzie
członkowie SKPB byli mile widziani, ale
nie byli już „u siebie”. Chata w Banicy
spłonęła częściowo 9 lutego 1997 r. Na jej
fundamentach wybudowano w
późniejszym czasie działający do dziś
Gościniec Banica należący do
prywatnego właściciela.
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Chałupa w Zawadce Rymanowskiej
Chałupa w Zawadce Rymanowskiej jest
obecnie jedyną bazą SKPB Lublin.
Znajduje się między Cergową a
Piotrusiem w Beskidzie Niskim. Jest to
ponad 100 letnia łemkowska chyża.
Oficjalnym właścicielem obiektu jest
Oddział Akademicki PTTK w Lublinie, zaś
SKPB jest jej opiekunem. Jednak ścisłe
związki między OA i SKPB sprawiają, że
traktowana jest jak własna.

Chyżę zbudowano około 1915-1917 r., a jej
właścicielami była rodzina Czełaków. W
budynku na podwórku nazywanym
Spichlerzem działał w dwudziestoleciu
międzywojennym sklep. Łemkowscy
właściciele zostali w 1947 r. przesiedleni
pod Lubin w ramach Akcji Wisła. Mamy
obecnie kontakt z ich potomkami.

Chałupa została zakupiona przez Oddział
Akademicki w 1998 r. Była w bardzo złym
stanie technicznym i jeszcze gorszym
estetycznym. Choć działalność jako baza
rozpoczęła niemal natychmiast po
zakupie, to musiało upłynąć kilka lat
zanim zaczęła rzeczywiście przypominać 
 miłe miejsce do pobytu o każdej porze
roku. Wokół Zawadki utworzyła się
zaangażowana w prace remontowe
niezbyt duża, ale prężna grupa, w której
prym wiedli Mateusz Patorski, Łukasz
Jamka, Paweł Goleman, Tuptuś, Piotr
Wójcik, Piotr Chomicz, a z czasem też
Andrzej Stroiński (Generał). Wśród
wykonanych prac są m.in. wymiana
podłóg, stropów, podwalin, okien,
budowa pieca, kominka, podział sali na
„za kominkiem” na dwa pokoje,
wydzielenie łazienki z miejscem do
mycia, wykonanie wylewek (po
uprzednim wyrzuceniu ok. metrowej
warstwy gnoju) i ułożenie posadzki w sali
kominkowej, budowa komina i wiele
innych. Zadbaliśmy też o wygląd i
obecnie Chałupa jest miejscem, gdzie
chce się przebywać (mimo braku bieżącej
wody i wychodka w sporym oddaleniu) o
każdej porze roku. 

Największym wyzwaniem, także, a może
przede wszystkim finansowym okazała
się wymiana poszycia dachu z eternitu na
blachę. W latach 2020-21 udało się w
końcu zebrać potrzebną kwotę
(oszczędności z noclegów i zbiórka
funduszy). Gdy czytacie te słowa, mamy
nadzieję, że remont jest już skończony.
Jednak przygody z ekipą majstrów
trwające od wczesnej wiosny 2021 każą
nam nie składać deklaracji, że na pewno
tak będzie. Liczymy się bowiem z tym, że
prace ruszą dopiero wiosną 2022.

Początki Chałupy w Zawadce przypadały
na najgłębszy kryzys w historii Koła.
Można też pokusić się o stwierdzenie, że
gdyby nie Zawadka, to nie byłoby
wówczas elementu integrującego, a co za
tym idzie losy Koła mogłyby potoczyć się
inaczej. Tak więc my uratowaliśmy
Chałupę, a Chałupa uratowała nas.
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You don't have to
compromise your
beliefs for
conformity. Here's
how you can stay
true to the Word of
God.

NAJWAŻNIEJSZE IMPREZY I AKCJE 
1967- 2021 

miejsca i tam kontynuowali tradycję
wieczoru spędzanego przy ognisku. Po
tym wydarzeniu zakończenie zostało
rozbite na kilka mniejszych, co nie
sprzyjało integracji. Powrót do
centralnego zakończenia organizowa-
nego najczęściej w Lesku nastąpił w 1986
r. i przez kilka kolejnych lat na szlaki
ruszało znów nawet ponad 20 tras.
Ostatnie masowe (19 tras) zakończenie
odbyło się w 1992 r. w Komańczy. W
kolejnych latach liczba uczestników i
grup rajdowych spadła do kilku. Poległa
też ostatecznie idea rajdów centralnych.
Rajd Bieszczady pozostał imprezą
lubelską. Zniknęły kultywowane
wcześniej konkursy, które nie sprawdzały
się przy 2-5 trasach. Do 2019 r. Rajdy
Bieszczady odbywały się regularnie co
roku podczas długiego weekendu
majowego. W XXI w. brało w nich udział
zwykle około 80-90 osób, choć zdarzały
się i takie, gdy na zakończeniu pojawiało
się ponad 100 uczestników. Starano się
też by rajdy kończyły się na przemian we
wschodniej i zachodniej części
Bieszczadów aby mieć większe pole
manewru w układaniu tras i nie
powtarzać odwiedzanych miejsc. W 2009
r. PKP zlikwidowało „wesoły pociąg”
jadący z Warszawy do Zagórza, którym
wcześniej docieraliśmy w Bieszczady.
Przesiedliśmy się na dobre do
wynajmowanych autobusów, co
usprawniło dojazdy. Choć wiele osób
wciąż z rozrzewnieniem wspomina
trwającą prawie 10 h nocną podróż
pociągiem. Rajd Bieszczady trwa, choć w
latach 2020-21 nie odbył się z powodu
lockdownu. Od samego początku jego 

RAJD BIESZCZADY

Rajd Bieszczady ma historię dłuższą niż
samo Koło i odbyły się jego 53 edycje. Od
1967 r. uczestniczyli w nim członkowie
lubelskiego Akademickiego Klubu
Turystycznego. Wraz z rozpoczęciem
prowadzenia kursu przewodnickiego w
Lublinie jego absolwenci jako
przewodnicy studenccy prowadzili trasy.
Do lat osiemdziesiątych XX w. Rajd
Bieszczady miał charakter centralny i brali
w nim udział studenci z całej Polski. W
jego organizację włączył się Almatur oraz
Oddział Międzyuczelniany (później
Akademicki) PTTK. Najczęściej miejscem
jego zakończenia w tamtym okresie było
Lesko i tamtejszy amfiteatr. Duża liczba
tras, przekraczająca często 20 przekładała
się na wysoką frekwencję. W latach
siedemdziesiątych i na początku
osiemdziesiątych na trasy wyruszało po
kilkaset osób (rekordowa liczba
uczestników- prawie 1200). W czasie
zakończenia odbywały się liczne konkursy
jak np. konkurs na największe znalezione
poroże, wybory Miss Rajdu, konkurs
piosenki, a także konkurs na najbardziej
niepotrzebną rzecz na rajdzie. Kołowa
legenda głosi, że kiedyś trasa kursowa
przyniosła w plecaku swojego kierownika.
Po zakończeniu Rajdu, 1.05. jego
uczestnicy brali udział w pochodzie
pierwszomajowym. Załamanie idei rajdów
centralnych nastąpiło po wprowadzeniu
stanu wojennego. W 1982 r. wojsko
rozpędziło Rajd, ale część tras
kontynuowało wędrówkę nielegalnie. Nie
odbyło się wspólne zakończenie, ale
niektórzy dotarli np. do Banicy czy w inne

 Przez 50 lat historii Koła nie brakowało prowadzonych z mniejszym i większym
rozmachem rajdów, imprez i akcji. Jedne na stałe wpisywały się w kołową
rzeczywistość, inne szybko przemijały i są dziś tylko wspomnieniem. Wybraliśmy kilka
cyklicznych rajdów i innych wydarzeń, które naszym zdaniem były ważne z punktu
widzenia działalności i rozwoju Koła. Wybór jest subiektywny i na pewno znalazłyby się
także inne wydarzenia, które warto wymienić. Mamy nadzieję, że będzie to także
impuls do opisania ich we wspomnieniach przez naszych Przewodników. Do czego
serdecznie zachęcamy. 
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nieodłącznym elementem są
grawerowane znaczki oraz plakaty (dziś
łatwiej je zobaczyć w Internecie niż na
tablicach ogłoszeń). Niedoścignionym
rekordzistą jeśli chodzi o udział w
Rajdach Bieszczady jest Zygmunt
Cywiński, który uczestniczył w nich 43
razy, a w latach 2020-21 w czasie, kiedy
odbywałby się rajd samodzielnie pojechał
w Bieszczady by podtrzymać tradycję.

RAJD BESKID NISKI

Rajd Beskid Niski, który w 2021 r.
odbędzie się po raz 48 został
zapoczątkowany w 1974 r. Jednym z
głównych jego inicjatorów był pierwszy
prezes SKPB Lublin, Adam Sklepowicz. W
przeciwieństwie do Rajdów Bieszczady,
jesienny rajd Beskid Niski miał od
początku charakter środowiskowy i
znacznie bardziej kameralny. Gromadził i
gromadzi zwykle po kilkudziesięciu
uczestników, choć zdarzały się i
zakończenia (np. po 30 leciu Koła w 2001
r.), gdy spotykało się ledwie kilkanaście
osób. Od 1977 do 1992 r. stałym miejscem
zakończeń była należąca do Almaturu,
ale znajdująca się pod opieką SKPB
Lublin Chałupa w Banicy k. Gładyszowa.
Następnie do 1996 r. zakończenia
odbywały się w Zyndranowej, w chacie
SKPB Rzeszów. Z kolei, gdy w 1998 r.
Oddział Akademicki PTTK w Lublinie
kupił Chałupę w Zawadce Rymanowskiej
stała się ona stałym miejscem zakończeń
aż do 2005 r. Obecnie przyjęło się, że co
drugie zakończenie odbywa się w
Zawadce, na przemian z lokalizacją w
zachodniej części Beskidu Niskiego.
Porządek ten został zaburzony przez
epidemię COVID, gdy w 2020 r. jedynym
miejscem, gdzie mogłoby się spotkać
więcej osób okazała się właśnie Chałupa.
Rajdy Beskid Niski, podobnie jak
Bieszczady mają zawsze grawerowany
znaczek oraz plakat.

AKCJA LATO

Akcja Lato była w latach siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych główną,
obok organizacji kursu i Rajdu Bieszczady
formą działalności SKPB Lublin.
Zapoczątkowana w 1974 r. na poziomie
centralnym (Almatur) jako szlak obozów
wędrownych organizowanych w oparciu
o bazy namiotowe w Bieszczadach, na
Pogórzu Przemyskim, a z czasem też na
Roztoczu, szybko rozrosła się także do
organizacji górskich obozów zagranicz-
nych. Podczas Akcji Lato SKPB Lublin
otrzymało pod opiekę pierwsze bazy
namiotowe w Bieszczadach. Początkowo
były to bazy w Pszczelinach i Kalnicy. Z
czasem dołączyły do nich Wołkowyja,
Smerek, Stare Sioło, Kreców na Pogórzu.
W ramach akcji lato odbywały się obozy
wędrowne „Połoniny” i „W górę Sanu”. W
1977 r. ruszył pierwszy obóz zagraniczny
„Karpaty Mołdawskie”. W kolejnych latach
odbywały się też obozy w innych górach
Rumunii, w górach Bułgarii, Słowacji
(wówczas Czechosłowacja) i Hiszpanii.
Apogeum Akcji Lato był rok 1978, zaś już
rok później okazało się, że rozmach
imprezy przerósł możliwości kadrowe
Koła. Obozy Akcji Lato organizowane były
aż do 1988 r. jednak z mniejszym
rozmachem. Na początku lat
osiemdziesiątych rozluźnienie kontaktów
z Almaturem spowodowało utratę opieki
nad częścią baz w Bieszczadach. Mniejsza
liczba tras bieszczadzkich została
częściowo zrekompensowana pojawie-
niem się obozów w Beskidzie Niskim, w
oparciu m.in. o Chałupę w Banicy k.
Gładyszowa. Ostatni obóz Łemkowyna
odbył się w 1988 r. W latach
osiemdziesiątych obozy organizowane
były też na Słowacji, w Bułgarii i w
Rumunii (choć tu załamanie kursu lei
spowodowało spadek atrakcyjności
kierunku). Po zmianach ustrojowych
Akcja Lato została zakończona. Od czasu
do czasu przewodnicy organizowali
jeszcze pojedyncze obozy wędrowne
latem (ale bardziej jako własne inicjatywy
niż kołowe), prowadzili też obozy dla
zewnętrznych operatorów (np. obozy
S.O.S.). Niemniej Akcja Lato należy już do
kołowej historii.
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RAJD IGLOO

Rajd Igloo był zimową imprezą, która
odbywała się od 1976 r. do połowy lat
osiemdziesiątych. Były to przejścia
narciarskie realizowane m.in. w Beskidzie
Niskim, Bieszczadach, Beskidzie
Żywieckim, Tatrach. Jednym z głównych
inicjatorów Rajdu był Piotr Szucki. Nazwa
Igloo związana była z tym, że początkowo
rzeczywiście uczestnicy próbowali
nocować w budowanych przez siebie
domkach ze śniegu. Rajd Igloo był
imprezą niemal wyłącznie wewnętrzną,
na którą jeździli przewodnicy i sympatycy
Koła.

AKCJA "OPIS"

Akcja „Opis” została zainicjowana przez
Ryszarda Montusiewicza w 1976 r. Wtedy
też odbył się pierwszy obóz, w czasie
którego uczestnicy- głównie Członkowie
SKPB Lublin inwentaryzowali cmentarze
z I wojny światowej na terenie Beskidu
Niskiego. Brali w nich udział, oprócz
Ryszarda Montusiewicza  m.in. Andrzej
„Hans” Kozłowski, Piotr Szucki, Jerzy
Montusiewicz, Lucyna Kalwińska
(Montusiewicz). Była to jak na tamte
czasy działalność pionierska, a budowane
ponad pół wieku wcześniej cmentarze
znajdowały się w większości w
opłakanym stanie. Zarośnięte, ukryte w
zaroślach, niszczejące czekały na swoje
odkrycie. Pierwszym etapem Akcji była
identyfikacja miejsc, gdzie znajdowały się
nekropolie – nie były one wówczas
naniesione na mapy topograficzne.
Jedynym źródłem do identyfikacji była
monumentalna praca Hauptmanna i
Brocha „Zachodniogalicyjskie groby
bohaterów z lat wojny światowej 1914-
1915” (wówczas jedynie w wydaniu
oryginalnym, po niemiecku, dostępna do
wglądu w bibliotece). Na podstawie
uzyskanych informacji opracowano trasę
obozu. Jego uczestnicy rozbijali biwaki w
pobliżu miejsc, gdzie mogli się
spodziewać istnienia cmentarzy i ruszali
na poszukiwaniu. Po odnalezieniu
cmentarze były opisywane, wykonywano
zdjęcia, szkice i pomiary. W ramach
lubelskiej Akcji „Opis” odbyły się 2 obozy- 

w 1976 i 1977 r. Efektem prac był artykuł
napisany przez Ryszarda Montusiewicza
do czasopisma Magury 81 wydawanego
przez SKPB Warszawa. Miała się też
odbyć wystawa zdjęć i materiałów z
dwuletnich prac (w siedzibie KeMPiK), ale
została ona w ostatniej chwili
wstrzymana przez cenzurę. Odbyła się za
to wystawa w Muzeum w Gorlicach. Akcją
zainteresowało się środowisko
warszawskie, które w  późniejszych latach
zaczęło organizować własne obozy
dokumentacyjne. Akcja „Opis” była
pierwszą po II wojnie światowej
inicjatywą zmierzającą do ratowania
pamięci o Galicyjskich Cmentarzach I
wojny światowej i choć nie doczekała się
takiego podsumowania, na jakie
zasługiwała, to bez wątpienia dała impuls
do dalszych badań prowadzonych w tej
dziedzinie.

BAKCYNALIA

Bakcynalia to festiwal piosenki
turystycznej, poezji śpiewanej i wszelkiej
twórczości z szeroko rozumianej „krainy
łagodności”. Odbywa się od 1972 r. w
Lublinie. Na początku lat dziewięć-
dziesiątych XX w. zaprzestano jego
organizacji, a reaktywacja nastąpiła w
2007 r. Od początku istnienia festiwalu
członkowie SKPB Lublin brali udział w
jego organizacji (m.in. Marek Nowosad,
Andrzej Przemyski, Ela Przemyska, w
ostatnich latach Ania Mikłasz, Mikołaj
Rogowski, Karol Łyda). Członkowie Koła
pełnili też rolę konferansjerów oraz
wielokrotnie sami występowali na jego
scenie. Choć SKPB Lublin nie jest
formalnie organizatorem czy festiwalu, to
działający w środowisku turystycznym
Przewodnicy i Sympatycy Koła sami
włączali się i włączają w działania około
festiwalowe. 

RAJD "LUBELSZCZYZNA NIEZNANA"

Rajd „Lubelszczyzna Nieznana” jest
organizowany przez SKPB Lublin od 2015
r. Jego inicjatorem i prowadzącym jest
Jan Szajowski. Początkowo Rajd był
organizowany wspólnie ze Studenckim
Kołem Metodologów. Kolejne edycje
odbywają się raz lub dwa razy do roku. Są 
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to wyjazdy jedno lub dwudniowe, które
mają na celu pokazanie mniej znanego
oblicza naszego regionu oraz jego
najbliższego sąsiedztwa. 

PRZEZ ŚWIAT. SPOTKANIA Z PODRÓŻĄ

Przez Świat. Spotkania z Podróżą są
wspólną inicjatywą SKPB Lublin i ACKiM
UMCS Chatka Żaka. Wyrosły z
odbywających się najpierw w Kole,
później w salach Wydziału Matematyki,
Fizyki i Informatyki pokazów slajdów i
zdjęć z podróży. Odbywają się w Chatce
Żaka na Małej lub Głównej Sali
Widowiskowej, a koordynatorką jest
Anna Śliwa. Podczas pokazów można
usłyszeć opowieści z podróży z całego
świata, zarówno osób podróżujących
okazjonalnie, jak i „zawodowych
podróżników”. Często prelegentami na
pokazach są członkowie i sympatycy
SKPB Lublin. Spotkania zainaugurowano
jesienią 2018 r. Odbywają się cyklicznie,
raz w miesiącu w okresie od października
do czerwca. Do czasów epidemii COVID
była to kołowa inicjatywa gromadząca
największą liczbę uczestników-
każdorazowo pokazy oglądało po około
130-150 osób.  Obecnie, po przerwie
Spotkania wracają na żywo do Chatki
Żaka. W 2020 r. ofertę pokazów uzupełnił
też Festiwal Przez Świat. Spotkania z
Podróżą. Pierwsza jego edycja odbyła się
w warunkach obostrzeń spowodowanych
epidemią COVID, druga w całości
przeniosła się do sieci. Mamy nadzieję, że
kolejne powrócą do sal Chatki Żaka.
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W jubileuszowym numerze Siwerniaka nie mogło zabraknąć listy Członków Koła.
Podajemy w niej imię i nazwisko, numer blachy trójkątnej (o ile jest znany - nie
wszyscy przekazali te dane do Koła), rok przystąpienia do Koła oraz adnotacje w
przypadku osób zmarłych. 

IMIĘ I NAZWISKO ROK NR BLACHY UWAGI

Misztal Stanisław przed 1975 6  

Banicewicz Marta przed 1975 zmarła

Sklepowicz Adam przed 1975  zmarł

Rokosz Bogumił przed 1975 4 zmarł

Sygowski Paweł przed 1975 9  

Stobnicka Ewa przed 1975 20  

Paszczyński Andrzej przed 1975  

Okoń Marek przed 1975   

Ćwiklińska Teresa (Waliczek) przed 1975 11  

Gębal Ryszard ("Plusiek") przed 1975 18  

Głowienko Grzegorz przed 1975  zmarł

Markiewicz Maria przed 1975   

Olearnik Małgorzata przed 1975   

Celińska-Błaszczuk Elżbieta przed 1975  

Wilgat Maria przed 1975  

Szucki Piotr przed 1975   

Nowosad Marek ("Łyżka") przed 1975 21  

Szalak-Wnuk Halina przed 1975 22  

Szychta Marian przed 1975   

Wnuk Jerzy przed 1975 24  

Godlewski Krzysztof przed 1975  

Białopiotrowicz Tomasz przed 1975 zmarł

Polski Roman przed 1975  

Janas Tadeusz przed 1975 zmarł

Ryś Anna przed 1975  

Więsak Kazimierz przed 1975  

Cywiński Zygmunt przed 1975 32  

Żuchowski Zbigniew przed 1975   

Przemyski Andrzej ("Żarówa) przed 1975 31  
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IMIĘ I NAZWISKO ROK NR BLACHY UWAGI

Nakonieczny Piotr przed 1975  

Buda Bogdan przed 1975

Kozłowski Andrzej ("Hans")  1975 39  

Montusiewicz Ryszard  1975   

Czarnecki Bogdan 1975 41  

Sarat Bogusław ("Fajans") 1975   

Sęk Aniela ("Luśka") 1975  

Stelmasiński Jerzy 1975   

Grzywna Ryszard 1975   

Fijałkowski Piotr 1975 46  

Dudek Andrzej 1975   

Toporowski Jan 1975   

Józefczuk-Łapa Izabela 1975   

Stopyra Józef 1975  

Nieoczym Tadeusz 1975  

Jankiewicz Marcin 1975   

Oleksiński Mieczysław ("Kuba") 1976 53  

Ruszała Wiesław 1976 61  

Mardarowicz Marek 1976 56  

Fedorowicz Stanisław 1976 59  

Przepadło Stanisław 1976  

Racławski Jan 1976 63  

Madej-Józefacka Elżbieta 1976 64  

Nuciński Ryszard ("Nuta") 1976 65  

Waszak Barbara przed 1975  

Ścisłowicz Krystyna przed 1975 zmarła
Korybski Jacek przed 1975 34  

Łoś Zbigniew przed 1975  

Duszak Zbigniew 1976 57  

Marianowska Ludwika 1976 60  

Mizerska-Bartosiewicz Maria 1976 55  
Montusiewicz Jerzy 1976 54  

Fiut Walenty 1976 62  
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IMIĘ I NAZWISKO ROK NR BLACHY UWAGI

Bolesławska-Kozłowska Ewa 1977  

Jankiewicz Leszek 1977

Szymula Marta  1977  

Kłosowski Piotr  1977   

Białopiotrowicz Wojciech 1977   

Kalwińska-Montusiewicz Lucyna 1977   

Przemyska Elżbieta 1977  

Grabowski Cezary 1977   

Trębacz Kazimierz 1977   

Dziekoński Włodzimierz 1977 80  

Karcz Włodzimierz 1977   

Urban Marian 1977   

Florek Marek ("Kmiot") 1977   

Materniak Andrzej 1978 zmarł

Oleksińska-Kłosowska Zofia 1978  

Surdacki Paweł 1978 86  

Stasiak Elzbieta 1978   

Żurecka-Florek Elzbieta 1978   

Klisowski Jacek 1980 87  

Rokicka (Mojejko) Janina 1980   

Kula Janina ("Jagoda") 1980  

Świć Andrzej 1980   

Pawłowska-Haczek Bożena 1981 98  

Magdziarz Dariusz 1981   

Szewczak Marek 1977  

Bęczek Jan 1976 67  

Gieroba Dariusz 1980   

Karczmarz Danuta 1980   

Żelazowska-Świć Anna 1980   
Sarat Lidia 1980   

Małek Jerzy ("Góral") 1980 96  

Okoń Renata 1976 66  

Węgrzyn Waldemar 1976 68  
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IMIĘ I NAZWISKO ROK NR BLACHY UWAGI

Kłonica-Magdziarz Barbara 1981  

Nowak Jerzy 1981

Różycki Andrzej  1981 zmarł

Gil Andrzej  1982   

Zaguła Tadeusz 1981   

Waszczuk Witold 1982  zmarł

Zielonka Roman 1982  

Niechoda-Gieroba Joanna 1983   

Kuta Mirosław ("Gucio") 1983 113  

Kępa Artur ("Kępuś") 1983  zmarł

Krakowiak Andrzej ("Słonio") 1983 111  

Lewandowski Artur 1983   

Szymanek Justyna 1983   

Pawłasek Tadeusz 1984  

Nakonieczna-Bronkowska Małgorzata 1984   

Baruś Roman 1984   

Gawęda Roman 1984   

Nowacki Mariusz 1984   

Pacuk Jarosław 1984   

Wójcik (Chołost) Halina 1984   

Bartkiewicz Roman 1985   

Bartmiński Jacek 1985 132  

Elert Leszek 1981  

Parczyński Paweł 1981  zmarł

Palica Leszek 1984   

Kuchciak-Szalak Małgorzata 1984 129  

Paluszek Małgorzata 1984   
Cisielka (Sobich) Marzena 1984 126  

Skowronek Mariusz 1984   

Trębski Zdzisław 1981   

Bronkowski Hubert ("Jaś") 1981   

Deptuła Tomasz 1984 118  

Szalak Krzysztof ("Szakal") 1984 122  
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IMIĘ I NAZWISKO ROK NR BLACHY UWAGI

Nowakowski Hubert 1985  

Stefaniak Wojciech 1985

Świtacz Marek  1985  

Wilczopolski Witold  1985 135  

Dudko Bożena 1986   

Koj Karol ("Kojo") 1986   

Kołodziejczyk Robert 1986  

Krawczyk-Korybska Beata 1986 146  

Latos Witold 1986   

Lisek Arkadiusz 1986   

Siatka Emilia ("Emil") 1986   

Urban Danuta 1986   

Wermiński Wiktor 1986  zmarł

Augustyn Stanisław ("Prezes") 1986   

Jankowski Przemysław 1987   

Drabiszewska-Bartmińska Anna 1987   

Mędrkiewicz Jarosław 1987   

Sitarska (Miedzwiecka) Marta 1987 162  

Podgórny Andrzej 1988   

Banach Mariusz 1988 171  

Gnyś (Grzyb) Małgorzata 1988 169  

Kurowski Marek ("Kura") 1985  

Drabiszewska-Stefaniak Beata (Drabina) 1985 129  

Pastuszak Marcin 1987   

Piskor Krzysztof 1987   

Sawa Witold 1987 156  
Chojna Dariusz 1988 164  

Pietraszek Grzegorz 1988   

Chołost Jacek 1985   

Kazirodek Maciej 1985   

Zabłotna-Porzyć Gabriela 1986 148  

Piekarczyk Krzysztof 1987   

Zimnowodzka-Ćwiklińska Małgorzata 1986 147  
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LISTA PRZEWODNIKÓW
IMIĘ I NAZWISKO ROK NR BLACHY UWAGI

Zieliński Paweł  1988 167  

Jedut Andrzej 1988 175  

Gągała Tomasz 1989 177  

Bielawski Grzegorz 1989 183  

Filipek-Grymuza Irena 1989 178  

Kalita Urszula 1989 182  

Wałachowski Dariusz 1989 185  

Zalewska-Balicka Agnieszka 1989 181  

Zaprawa Paweł 1989 184  

Fabrowski Robert 1991 195  

Gut Radosław 1991 191  

Kozak-Gut Anna 1991 192  

Patorski Mateusz 1991 190  

Pawelec Jarosław ("Padalec") 1991 194  

Kinel Piotr 1992 202  

Waciński Piotr ("Waciak") 1992 203  

Obst Barnaba 1992 204  

Klin Zbigniew 1988 168  

Świtluk Jakub 1991 193  

Baraniuk Anna 1991 199  

Kędziora Piotr 1991 198  
Wójcik Piotr ("Wujo") 1991 200  

Bartoszewska Katarzyna 1992 201  

Grymuza Zbigniew 1988 166  

Kołakowski Adam 1988 172  

Balicki Marek 1990 186  

Zadora Radosław 1991 196  

Bysiek Liliana 1990 187  

Stanicka Małgorzata ("Balbina") 1988 165  

Porębski Artur 1988 173  

Skibińska-Fabrowska Joanna 1988 174  

Ujma Małgorzata 1988 170  

Zarzycki Ireneusz 1989 176  
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IMIĘ I NAZWISKO ROK NR BLACHY UWAGI

Kaczmarek Łukasz  1994 212  

Iwona Klimek 1994 213  

Dyda Joanna 1994 214  

Kułakowska Joanna ("Asiula") 1995 217  

Mazurkiewicz Ewa 1995 218  

Wermiński Tomasz 1995 219  

Tokarzewska-Zadora Joanna 1995 220  

Karczmarczyk-Patorska Anna (Córuś) 1995 221  

Kułakowski Marek ("Marecki") 1995 222  

Kotnarowska (Sobczak) Magdalena 1995 225  

Goleman Paweł ("Golek") 1996 226  

Herda Piotr 1996 227  

Niczyporuk Paweł 1996 228  

Urban Michał 1996 229  

Ślazak Dominika 1997 236  

Sękowska Ewa 1998 237  

Jarząbkowski Michał ("Tuptuś") 1998 238  

Trela Ewa 1992 206  

Rokosz Bartłomiej 1996 230  

Bieniek Bartłomiej 1996 232  

Czuczwar Mirosław 1997 233 usunięty
Domagała Radosław ("Dziura") 1997 234  

Jałocha Michał 1997 235  

Chomicz Piotr ("Chomik") 1992 205  

Zduńczuk Mirosław ("Miras") 1992 207  

Gasiński Michał ("Gaza") 1995 223  

Miciuła Iwona 1996 231  

Zieliński Michał ("Regent") 1995 224  

Pikula Krzysztof 1994 208  

Przemyski Tomasz 1994 209  

Marciniak Tomasz 1994 210  

Giannopoulus Krzysztof 1994 211  

Jasińska Magdalena ("Lewka") 1995 216  
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IMIĘ I NAZWISKO ROK NR BLACHY UWAGI

Orzeł Katarzyna  1998 246  

Jakóbczak Monika 1999 247  

Domaciuk Dominika ("Pająk") 2000 248  

Chibowska Dorota 2003 250  

Jedynak Artur 2003 251  

Moskwa Joanna 2003 252  

Uściłowska Anna 2003 253  

Rogowski Witold  254  

Gajewski Michał  255  

Andrzej Stroiński ("Generał") 2005 259 honorowa

Bednarzewski Jacek 2005 258  

Kłosowski Stanisław 2006 261  

Wnuk Adam 2006 262  

Grzeszczak Marcin ("Marian") 2006 263  

Cioczek Piotr 2007 270  

Rzędzian Michał 2008 271  

Pacek Katarzyna 2008 272  

Sadowska Sabina 1998 240  

Toborek Karol 2006 264  

Czubaj Grzegorz 2007 266  

Wierchoła Andrzej ("Mikrus") 2007 267  
Śliwa Anna 2007 268  

Staszczuk Jarosław ("Zielony") 2007 269  

Wójtowicz Magdalena (Wójtowiczka) 1998 239  

Szczęśniak Anna (Dudzińska) 1998 241  

Miazga Michał 2005 256  

Wnuk Aleksander 2006 265  

Nowak Aleksandra 2005 257  

Jamka Łukasz 1998 242  

Warchoł Radosław 1998 243  

Kosut Łukasz 1998 244  

Betlej (Pytko) Małgorzata 1998 245  

Kuta Jacek 2000 249  
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IMIĘ I NAZWISKO ROK NR BLACHY UWAGI

Marek Duda  2012 280  

Wnuk Szymon 2013 281  

Świtacz Grażyna 2013 282  

Szajowski Jan 2015 284  

Dąbrowski Krystian  285  

Kica Rafał 2017 287  

Litman Michał 2017 288  

Popko Katarzyna 2018 289  

Kulczycka Angelika 2018 290  

Skuza Maciej 2021 293  

Dzwonnik Bartosz  

Rogowski Mikołaj    

Wnuk Paweł    

Górska Dagmara    

   

Skoczylas Łukasz ("Skoki") 2009 274  

Brus Konstancja    

Jemioła Bartosz    

Mikłasz Anna    
Stachyra- Jusiak Katarzyna    

Ulanowski Grzegorz ("Fizyk")    

Żurawski Michał ("Żuraw") 2008 273  

Bajda Łukasz 2009 275  

Kozak - Palak Joanna ("Ciocia") 2018 291  

Kuna Artur    

Kurach Kornelia 2019 292  

Rzędzian (Wnuk) Krystyna 2009 276  

Pejo Rafał 2009 277  

Wnuk (Korybska) Katarzyna ("Kokos") 2010 278  

Balawender Paweł ("Buźka") 2011 279  

Łyda Karol 2014 283  

SYMPATYCY- CZŁONKOWIE KOŁA
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