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HISTORIA TURYSTYKI W BESKIDZIE MAŁYM

Prezentu jem y poniżej obszerne fragm enty pracy m agisterskie j „Zarys  
dziejów schroniska pod Leskowcem”. Dokończenie w następnym numerze.

Turystyka to form a czynnego wypoczynku realizowana poprzez odbywanie wy
cieczek, połączona z celami poznawczymi (krajoznawstwo) i elementami spor
tu. Turystyka jest także ważną gałęzią gospodarki. Jest czynnikiem rozwoju spo
łecznego i kulturalnego, ważnym  elementem rekreacji. Turystyka stanowi rów
nież autentyczny pomost służący zbliżaniu się narodów o różnych rasach i kultu
rach.

W  Polsce w  II połowie XIX wieku na obszarach zaboru austriackiego, a więc 
w G alic ji, nastąp ił w zros t za in te resow an ia  ruchem  turystycznym . W  G alicji 
w przeciw ieństw ie do pozostałych dwóch zaborów, została zastosowana dość 
szeroka autonomia i spora część polskiej inteligencji kierowała się do pracy na
ukowej, działalności kulturalnej i oświatowej. Równocześnie zaznaczył się, po
wszechny zwrot ku poznaniu dawnej tradycji staropolskiej, zbieraniu np. pieśni 
ludowych i narodowych pamiątek. Pojawiły się sylwetki zbieraczy pamiątek, ry
sowników, etnografów. Można ich określić prekursorami krajoznawstwa, a nale
żeli do nich m.in. Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-90) czy Szczęsny Jan Moraw
ski (1818-98). Z  kolei z wybitnych postaci literatury  i kultury polskiej do pionie
rów turystyki trzeba zaliczyć Stanisława Staszica, który na przełomie wieków XVIII 
i XIX zwiedził Beskidy i Tatry, a owocem jego badań były opracowania nauko
we oraz dziennik podróży, natomiast W incenty Pol, poeta, geograf i turysta, oprócz 
Tatr przemierzył Beskid Niski i Bieszczady. W incenty Pol podczas wędrówek do
konywał pomiarów i spostrzeżeń geologicznych, hydrologicznych i barometrycz- 
nych, a przede wszystkim  obserw acji życia i obycza jów  m iejscowej ludności 
gó ra lsk ie j’ .

S pośród innych tu rys tów -ba daczy  gó r po lsk ich  trzeb a  w ym ien ić  Ludw ika 
Zejsznera, Eugeniusza Janotę, W alerego Eljasza, ks. Józefa Stolarczyka, Tytusa 
Chałubińskiego. W ażną rolę odegrało w dziedzinie popularyzatorskiej gór polskich 
G imnazjum Św. Anny w Krakowie, skąd wywodzi s ię  spora grupa m iłośników Tatr 
i Beskidów.

Przedstawiona, co prawda w  wielkim skrócie, sytuacja i atmosfera panująca 
w Galicji, doprowadziła do stworzenia pierwszej trwałej formy organizacyjnej mi
łośników polskich gór, a było nią powołanie do życia Towarzystwa Tatrzańskiego.

Towarzystwo Tatrzańskie powstało w 1873 roku. Inicjatywę jego założenia przy
pisuje się Feliksowi Pławickiemu, kapitanowi armii austriackiej i posłowi na Sejm 
Galicyjski. Ideę tę podjęli niezwłocznie ks. Józef Stolarczyk, proboszcz zakopiań
ski oraz dr Tytus Chałubiński i inni. Zredagowano statut Towarzystwa, który póź
niej był kilkakrotnie zmieniany. Towarzystwo Tatrzańskie z czasem rozszerzało
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swą d z ia ła ln o ść  pop rzez  tw o rzen ie  O d d z ia łó w  m iędzy innym i we Lw ow ie, 
w Szczawnicy, Makowie Podhalańskim, Żywcu, Nowym Sączu.2

Jeśli idzie o cele Towarzystwa, które już w  wolnej Polsce w 1919 roku otrzy
mało nazwę Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, to  do najważniejszych należa
ły: umiejętne badanie Karpat, zachęcanie do ich zw iedzania, ochrona zwierząt 
i wspieranie wszelkiego rodzaju przemysłu góralskiego.3·4

Te cztery wątki aż do dnia dzisiejszego stanowią podstawowe założenia turystyki 
górskie j.5

W 1906 roku powstało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, z  którym podobnie 
jak z Polskim Towarzystwem Etnograficznym PTT nawiązało przyjazne stosunki.6

«Dzia ła lność Po lskiego Tow arzystw a Tatrzańskiego była na przestrzen i lat 
wszechstronna. Towarzystwo „odkryło” Zakopane, budowało schroniska i altany, 
wytyczało pierwsze szlaki turystyczne, rozwijało taternictwo, przewodnictwo i ra
townictwo górskie, popularyzowało narciarstwo. Działalność naukowa i ochrona 
przyrody, działalność kulturalna oraz wydawnicza (roczniki, pamiętniki, sprawoz
dania, przewodniki, mapy, albumy, widokówki) -  oto w największym skrócie doro
bek tej organizacji. Podkreślić należy, iż idee chrześcijańskie i patriotyzm  były 
głęboko zaszczepione w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim.

W okresie międzywojennym, działacze PTT wystąpili z koncepcją wprowadze
nia górskiej odznaki turystycznej (GOT). W  1935 roku na Zjeździe Delegatów PTT 
podjęto uchwałę o ustanowieniu Górskiej Odznaki Turystycznej. Myślą przewod
nią utworzenia odznaki była szeroka propaganda gór i poszerzenie rzeszy ich 
miłośników.

Po II wojnie światowej 16 grudnia 1950 roku w W arszawie odbył się wspólny 
Zjazd PTT i PTK; zostało dokonane połączenie obu Towarzystw i powstało Pol-

W AD O W ICfi. Widok na K się ży los i b liźniaki. Pot. λ . Szydłowski.
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skie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze (PTTK) istniejące i działające do 
dziś.

Opis początków polskiej turystyki byłby zbyt optymistyczny, gdyby została pomi
nięta sprawa „Beskidenverein". Ten ośrodek niem ieckie j turystyki w Beskidach 
był najbardziej wysuniętym na wschód bastionem germanizacji. Powstał w 1893 
roku i m iał za zadanie zdobycie Beskidów dla niemieckiej turystyki. Niemcy budo
wali schroniska i znakowali szlaki, rozpowszechniali też w celach propagando
wych różne akcje wśród ludności miejscowej (dzieciom góralskim wręczali prezenty 
i lp . ) /  Rejon Babiej Góry został zagrożony tą specyficzną formą germanizacji.

Rozpoczęła się walka o polskość Beskidów Zachodnich, która trwała przez kil
kadziesiąt lat. Swoistym elementem walki z „Beskidenverien" była tak zwana „walka 
na pędzle” . PTT i niemiecka organizacja dokonywały wytyczania szlaków tury
stycznych w Beskidzie Śląskim i w rejonie Babiej Góry. Obie organizacje wyty
czały i m alowały szlaki n iezależnie od siebie, a przy tej okazji jedna drugiej 
zam alowywała znaki, wprow adzając dezorientację. W  wyniku tej akcji do dziś 
jeszcze zachowały się miejsca, gdzie szlaki mają trochę dziwny przebieg. Istotnym 
wydarzeniem mającym na celu przeciwstawienie się poczynaniom Niemców, było 
wybudow anie schroniska na M arkowych Szczawinach na Babiej Górze. Hugo 
Zapołow icz (1852-1917), wybitny botanik, podróżnik i turysta wystąpił w 1906 
roku do Towarzystwa Tatrzańskiego z apelem w którym czytamy: „Potrzeba zbu
dowania schroniska, które będzie w idomym  sym bolem  naszej działalności, ha 
słem ożywczym budzącym obojętnych z apatii i przypomni znowu Babią Górę 
szerszej publiczności, potrzeba ta odczuwalna od dziesiątek lat, konieczna wobec 
potężnego i zupełnym oskrzydleniem nam grożącego Beskiden Vereinu jest zbyt 
jasna, aby ją  bliżej uzasadnić” .0

Dr Hugo Zapołowicz, założyciel i prezes Oddziału Towarzystwa Tatrzańskiego 
w Zawoi był twórcą schroniska na Markowych Szczawinach. Schronisko otwarto 
w 1906 roku i stanowiło ono skuteczną zaporę dla ekspansji niemieckiej organi
zacji „Beskidenverein” . Schronisko to nosi imię swego założyciela.9

W  1914 roku ukazał się obszerny przewodnik po Beskidach opracowany przez 
Kazimierza Sosnowskiego, który walnie przyczynił się do odgerm anizowania tury
styki w Beskidach .10 Na tem at tego przewodnika i jego autora, napiszę nieco 
szerzej w dalszym ciągu pracy.

Zbliżając się coraz bardziej do tematyki Beskidu Małego zauważymy, iż nie da 
się jej rozpatrywać li tylko autonomicznie; historia turystyki w Beskidzie Małym 
jest powiązana z całym splotem faktów i okoliczności, które m iały miejsce w ca
łych Beskidach, a także w  Tatrach.

Jednakże rejon Leskowca i tak zwana „Ziem ia Wadowicka”11 będą m iały w  mo
ich rozważaniach znaczenie dom inujące -  inne m iejsca temat raczej uzupełnią. 
Schronisko pod Leskowcem, punkt centralny pracy, zostanie dokładnie opisane 
w  trzecim rozdziale.

Ta dygresja wydaje się być niezbędna, z uwagi na specyfikę pracy i je j układ.
N iektórzy badacze dopatrują się początków turystyki na terenach powiatu wado

wickiego w pielgrzymkach, które odbywali pątnicy do Kalwarii Zebrzydowskiej od 
XVII wieku. Natomiast początki turystyki górskiej na tych terenach wiążą się niewąt
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pliwie z Babią Górą, gdzie przybywały wycieczki zbiorowe (szkolne, wojskowe, 
złożone z członków organizacji „Sokoła" i inne). Bywali też na Babiej Górze tury
ści indywidualni: oficerowie, nauczyciele, księża...

Szkolny ruch turystyczny związany z Wadowicami zasługuje ze wszech m iar na 
podkreślenie. W  XIX wieku „Sprawozdania dyrekcji” w adow ickiego gimnazjum 
odnotow ują in form acje  o poczynan iach turystyczno-kra joznaw czych uczniów  
i profesorów. Z  początku te informacje są skąpe, bowiem kolej zaczęła tu funk
cjonować dopiero od 1888 roku, a więc wszelkie wycieczki czy dłuższe prze
chadzki odbywali uczniowie ze swym i opiekunami wyłącznie pieszo.12

Po uruchomieniu linii kolejowej Trzebinia-W adowice - Skawce ruch turystyczny 
zaczął rozwijać się bardziej dynamicznie. W spomniane „Sprawozdania" notują od 
kilku do kilkudziesięciu wycieczek rocznie. Młodzież udawała się na Babią Górę, 
Gancarz, Gorzeń, Klimczok, Leskowiec, odw iedzała Pieniny i Tatry. Zwiedzano 
również zabytki historyczne, znajdujące się bliżej i dalej Wadowic. Pod tym wzglę
dem młodzież m ieszkająca w Wadowicach i okolicy była uprzywilejowana, a to 
z uwagi na fakt usytuowania tu gimnazjum .13·14.

W ielkim  wydarzeniem  było nadejście XX w ieku; wówczas procesje złożone 
z wiernych wychodziły na szczyty gór Beskidu Małego, gdzie ustawiano potężne 
krzyże. T łum y brały bezpośredni udział w ceremonii ich poświęcania. Nie wiemy 
czy osadzono je  na wszystkich szczytach, w każdym razie były na Leskowcu, 
G ancarzu  i Ja w o rn icy  o raz  na Ż u ra w n icy  (ten  o s ta tn i s zczy t w zn o s i s ię 
w Beskidzie Makowskim). Na Gancarzu i Jawornicy krzyże znajdują się do dziś. 
Był to  p ie rw szy  w ie lk i i w ja k im ś  sens ie  zo rg a n izo w a n y  ruch tu rys tyczn y  
w Beskidzie Małym.

Piękno przyrody oraz wartości krajoznawcze rejonu Leskowca, W adowic i oko
licy spowodowały, iż zainteresowanie tym terenem  wzrastało z roku na rok. Sze
reg wsi w tej okolicy (nie tylko w Beskidzie Małym, ale w Makowskim i na Po
górzu W ielickim) posiada walory letniskowe (Łękawica, Stryszów, Zakrzów, Leń- 
cze, Jastrzębia, Przytkowice, Brody). Znajdują się tu liczne zabytki sztuki, jak ze
spól urbanistyczny Lanckorony z zachowaną architekturą drewnianych regional
nych dom ów mieszkalnych, klasztor 0 0 .  Bernardynów w Kalwarii Zebrzydow
skiej (obecnie bazylika wraz z 42 kościółkam i i kaplicam i z XVII w ieku oraz 
kaplicą Cudownego Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej), kościół barokowy w  Spyt
kowicach z XVII w ieku, kościół parafia lny w  W adow icach (obecnie bazylika), 
a także Dom Rodzinny Karola W ojtyły -  Jana Pawła II. Resztki zamków obron
nych zachowały się na Górze Lanckorońskiej i na Żarze к/  Kalwarii Zebrzydow
skiej. Zabytkowe dwory i pałace, znajdują się w Andrychowie, Brodach, Dąbrów
ce, Gierałtowicach, Głębowicach, Gorzeniu Górnym i Stryszowie. W ymieńm y jesz
cze daw ny szpita l i k lasztor bon ifratrów  w Zebrzydow icach, budynek poczty 
w Izdebniku (XVIII -  XIX w) oraz ośmioboczną stodołę w Ryczowie. W iele prze
trwało do naszych czasów drew nianych kościółków , kapliczek, figur przydroż
n ych .15·16 Liczne punkty w idokow e na drogach zna jdują s ię m.in. w  Baczynie 
(gmina Budzów), Lanckoronie, Świnnej Porębie, W itanowicach, na szczytach gór
skich na Leskowcu, Groniu Jana Pawła II, Koskowej Górze i Makowskiej Górze. 
Ze szczytu Babiej Góry można obserwować wspaniały wschód słońca.17
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Połączenie fascynującej przyrody z pomnikami kultury spowodowało, że Be
skid Mały przestał być odludnym pustkowiem. W spom niany już prof. Kazimierz 
Sosnowski (1875-1954), polonista i wybitny działacz turystyki, przedstawił pierw
szy znaczący opis Beskidu Małego (Leskowiec -  Łam ana Skała). Został on opubli
kowany w drugim  wydaniu jego przewodnika na tem at Beskidów Zachodnich. 
Przewodnik ten, odznaczający się nie tylko walorami poznawczymi ale i patrio
tycznymi, prowadził ucząc zarazem, kilka pokoleń, w tym głównie młodzież, celo
wego wędrowania po Beskidach. Przewodnik był wznawiany  kilkakrotnie. W  trze
cim  wydaniu z 1930 roku czytamy: „Tego rodzaju wycieczki wzbogacają treść 
życia, wlewają w nie radość, ochotę, stają się źródłem najpodnioślejszych wspo
mnień, zachwytów i upojeń. (...). Bez wycieczek, podróży, życie ludzkie upływa 
beztreściwie, nudno i szaro, toteż one nie tylko urozmaicają, ale rzec można przed
łużają nasze życie." Prof. Kazimierz Sosnowski był nie tylko pionierem beskidz
kich szlaków, ale również inicjatorem budowy szeregu schronisk górskich, walczył
0 tworzenie parków narodowych, pisał przewodniki.18·19

W latach dwudziestych XX wieku twórcy zgrupowani wokół Emila Zegadłowicza, 
w szczególności poeci wchodzący w  skład grupy „Czartak”, zaczęli zwracać  uwa
gę społeczeństwa na walory krajobrazu oraz fo lklor Beskidu Małego. 20 Janina 
Brzostowska napisała :

„W  te góry mało znane zwykłemu turyście, 
który zawsze uważa na dróg barwne znaki, 
chodź z nam i! Od Wadowic wędrując po Żywiec 
spotkam y puszcze, rzeki, ru iny i  zam ki...”

Inny poeta Tadeusz Szantroch, polonista wadowickiego gimnazjum, sławił buki 
na Leskowcu, ale wiersz ten przytoczę w  trzecim rozdziale.

Wadowiccy miłośnicy gór, którzy w  młodości jako uczniowie gimnazjum  i har
cerze tak chętnie wędrowali i biwakowali w rejonie Leskowca, zaczęli teraz roz
ważać m ożliwość udostępnienia tej części Beskidów społeczeństwu, poprzez, tu 
rystyczne zagospodarow anie .21·22 Na naszej scenie górskiej pojaw iła się nowa 
niezwykła postać a był nią W ładysław Midowicz (1907-1993). Już jako student 
geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim  w Krakowie, był czynnym działaczem 
turystycznym  Oddziału PTT w  Żywcu i położył wielkie zasługi przy wytaczaniu
1 wyznakowaniu szlaków turystycznych w Beskidach Zachodnich. W ładysław  
Midowicz uprawiał też taternictwo i narciarstwo. W ydał monografię Babiej Góry, 
opracował mapę Beskidów i współpracował z prof. Kazim ierzem Sosnowskim. 
Podczas II wojny światowej przebywał w  Anglii, a potem na Dalekim Wschodzie, 
pracując w służbie m eteoro logicznej brytyjskiego lotnictwa. Po wojnie powrócił 
do Polski i kontynuował działalność turystyczną, pisał też artykuły o tematyce 
górskie j.23

We wrześniu 1925 roku W ładysław Midowicz będąc studentem, wytyczył znaku
jąc kolorem czerwonym, pierwszy szlak turystyczny w Beskidzie Małym. Prowa
dził on poprzez wschodnią część tej grupy górskiej -  od przełomu Soły w  Porąbce 
poprzez dolinę W ielkiej Puszczy do Przełęczy Kocierskiej. W  następnych dwóch
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latach W. Midowicz kontynuował podjętą prace, 
przedłużając szlak czerwony z Przełęczy Kocier- 
skiej przez Potrójną, Łamaną Skałę, Leskowiec 
i Żar nad Ponikwią -  do Gorzenia.24 Mgr W łady
sław Midowicz później wspominał, że wytyczana 
przez niego trasa biegła m iejscami wśród nie
mal pierwotnej przyrody, przez góry „zapomnia
ne podówczas przez Boga" i tereny zupełnie nie
znane turystom. A kiedy zobaczyli go zimą chło
pi pracujący w lasach przy ściąganiu drzewa, 
żegnali się widząc narciarza (I).25

W tym okresie z Oddziału PTT „Babiogórskie
go" w Żywcu wyodrębniło się Koło Polskiego To
warzystwa Tatrzańskiego w W adow icach. Za
mysł stworzenia Koła rzucił W ładysław Midowicz, 
a projekt poparł Emil Zegadłowicz. Początkowo 
Koło liczyło 50 członków, a pierwszym jego pre
zesem został gen. Juliusz Bijak. Koło postawiło 
sobie za jeden z głównych celów turystyczne 
zagospodarow anie  G ór Zaso lsk ich  pom iędzy 
Sołą a Skawą. Obecny wśród członków -  zało
życieli W ładysław Midowicz, już w tedy postulo
wał, aby w rejonie Leskowca wybudować schro
nisko. To pierwsze h istoryczne zebranie odbyło się w sali w adow ickiego kina, 
bowiem Koło nie dysponowało odpowiednim  lokalem .26·27

Gen. J. Bijak był krótko prezesem, a po nim tę zaszczytną funkcję przejął Stefan 
Zapałowicz, prawnik, z kolei Kołem kierował Henryk Gawor, dyrektor wadowickie
go gimnazjum. W 1929 roku w skład Zarządu Koła wchodzili (poza prezesem H. 
Gaworem): W ładysław M idowicz, Kazim ierz Modyczko, Tadeusz Szantroch i Cze
sław Panczakiewicz. Zebrania odbywały się w prywatnym mieszkaniu Czesława 
Panczakiewicza w Wadowicach przy ul. Tatrzańskiej 48 (obecnie Alei Matki Bożej 
Fatimskiej).28

Czesław Antoni Panczakiew icz; (1901-1958), profesor wadow ickiego g im na
zjum, należy niewątp liw ie do najbardzie j zasłużonych dzia łaczy turystycznych 
z terenu W adowic. Po ukończeniu Akademii Handlowej oraz Studium Pedago
gicznego przy UJ w Krakowie, rozpoczął pracę zawodową jako nauczyciel kon
traktowy w Państwowym G imnazjum im. Marcina Wadowity w W adowicach. Uczył 
przede wszystkim  wychowania fizycznego -  z przerwą wojenną -  do końca swe
go życia. Był sportowcem wywodzącym się z wadowickiego „Sokoła” , posiadał 
uprawnienia instruktora narciarstwa, działał też w  harcerstwie. W Kole PTT w W a
dowicach od początku pełnił szereg funkcji społecznych; był członkiem Zarządu, 
sekretarzem, skarbnikiem, delegatem do prac w górach, wreszcie prezesem. Był 
też członkiem Zarządu Oddziału PTT w  Żywcu. W yznaczał szlaki w Beskidzie 
Małym i należał do współtwórców schroniska pod Leskowcem. W arto zaznaczyć, 
że jednym  z jego wychowanków w wadowckim  gimnazjum  był Karol Wojtyła,
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późniejszy papież Jan Paweł II. Prof. Czesław Panczakiewicz był jednym  z naj- 
czynniejszych działaczy turystycznych na terenie Beskidu Małego, toteż w 1973 
roku, kiedy obchodzono setną rocznicę założenia Towarzystwa Tatrzańskiego nada
no jego im ię szlakowi w iodącemu z W adowic na Leskowiec, a w  1982 roku 
Komisja Turystyki G órskiej oddziału PTTK w W adow icach nazwała jego im ie
niem przełęcz między Łysą Górą a Bliźniakami.29

Terenem działalności wadowickiego Koła, które od sam ego początku było sa
modzie lne, choć zawsze w  harm onii ze swym  m acierzystym  Oddziałem , była 
przede wszystkim  część wschodnia Beskidu Małego. Kolo poprzez swych znaka
rzy wytyczało i odnawiało szlaki turystyczne. W pracy tej wyróżniali się: W. Mido- 
wicz, Cz. Panczakiewicz, R. Pelc, F. Byrski, J. Rzycki i inni.

W  1929 roku prof. Czesław Panczakiewicz wraz z  uczniami wadowickiego gim 
nazjum poprowadził dwa nowe szlaki w Beskidzie Małym; niebieski z Wadowic 
przez Łysą Górę i Ponikiew na Leskowiec oraz zielony z Leskowca do Mucha
rza.

W  1930 roku ukonstytuował się nowy Zarząd Koła. Prezesem został Czesław 
Panczakiewicz, sekretarzem dr Roman Pelc, prawnik, skarbnikiem  d r Stanisław 
Klęczar, adwokat, członkiem Zarządu Bronisław Maciołowski, prawnik. Później do 
Zarządu wszedł Jan Sarnicki, profesor wadowickiego gimnazjum. Tę ostatnią po
stać należy nieco przybliżyć.30

Prof. Jan Sarnicki (1904-1985) m iał życie barwne i ciekawe, choć nieraz trud
ne. Po ukończeniu gimnazjum studiował geografię i geologię na UJ w Krako
wie, a po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych zajął się nauczaniem młodzieży. 
Przez wiele lat był związany z W adowicami, tu rozpoczął pracę w gimnazjum, 
którą wykonywał przez 36 lat (z przerwą wojenną). Należał do grona profesorów, 
którzy uczyli Karola Wojtyłę.

W 1939 roku po kampanii wrześniowej, jako oficer Wojska Polskiego trafił do 
Francji; znalazł się w Pirenejach w maleńkiej m iejscowości Idron, gdzie nasi 
rodacy zbudowali kapliczkę ku czci Matki Bożej Częstochowskiej, którą zaprojek
towali inż. arch. Jan W altosz i prof. Jan Sarnicki. Na kapliczce znajduje się napis: 
„Bogurodzica Dziewica -  Polscy żołnierze 1941". Jan Sarnicki aresztowany przez 
gestapo był więziony w obozach koncentracyjnych i po wojnie wrócił do Polski 
ze zrujnowanym zdrowiem.

Prof. Jan Sarnicki należał do zapalonych propagatorów turystyki. Dla m łodzieży 
wadowickiej organizował bardzo często wycieczki po Beskidzie Małym. Należał 
do zwolenników prowadzenia zajęć z geografii i geologii na wolnym powietrzu. 
Doskonale znał zakątki Beskidu Małego, grom adził różne okazy przyrodnicze, 
wykonywał znakomite rysunki, plansze i mapy. Malował też akwarelą. Po przej
ściu na emeryturę prowadził ze swymi uczniami żywą korespondencję, w której 
apelował często o szerzenie idei ochrony środowiska naturalnego.31

W adow ickie Koło PTT niezwykle aktywnie poszerzało i m odyfikowało szlaki 
turystyczne, tworzyło także nowe. W 1930 roku W. Midowicz rozwijając ideę Cze
sława Panczakiewicza, przedłużył niebieski szlak z Leskowca przez Łamaną Skałę 
do Ślemienia. W  tym czasie powstał Oddział Akademicki PTT w  Krakowie, który 
przejął od Oddziału PTT „Babiogórskiego" w Żywcu sprawy zagospodarowania
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terenów na południowych stokach Gór Zasolskich. W  tym samym roku wyznako
wano dalszy odcinek szlaku czerwonego, łączący Leskowiec ze Skawcami przez 
M akowską G órę.32 W  następnym  roku W. M idowicz wyznakował żółty szlak od 
stacji kolejowej w Lachowicach przez Kuków i Targoszów na Leskowiec i przed
łużył niebieski szlak od Mladej Hory do Leskowca.33

W sąsiedztw ie W adow ic w Białej powsta ło Koło PTT Oddziału Żywieckiego. 
Działacz tego Koła Józef Merta (wówczas student polonistyki na UJ w Krakowie), 
przyjaciel W. M idowicza, wyznakował we wschodnim Beskidzie Małym kilka szla
ków. Niektóre przejęło już po wojnie Koło wadowickie.34

Jeszcze bliżej W adow ic w  Andrychowie w  1932 roku utworzono również Koło 
PTT. Andrychowscy działacze Franciszek i Kazimierz Fryś wytyczyli i wyznako
wali żółty szlak z Andrychowa na Potrójną i przedłużyli zie lony szlak od Leskow
ca do Andrychowa przez Gancarz.35 Koło andrychowskie próbowało wybudować 
schronisko na Kocierzu, sprawa była przed wojną poważnie zaawansowana, wy
konano nawet pewne prace przygotowawcze. Ale projekt nie został zrealizowany.

Utworzona w 1930 roku sieć szlaków górskich w grupie Łam anej Skały po
zwalała działaczom  w adow ickiego Koła PTT m yśleć o budowie w tym rejonie 
schroniska górskiego. Jednakże tematem tym -  jak już zaznaczyłem -  zajmę się 
w następnym rozdziale.

A. Siemionów podaje interesujące dane odnośnie stanu zagospodarowania tu
rystycznego Beskidu Małego na dzień 31 .VIII.1939 roku: szlaków znakowanych 
było ogółem 202 km, z czego 66 przypadło na Koło PTT w Wadowicach (33%), 
61 km na BV („Beskidenverein”) (30%), 51 km na O/PTT w  Białej (25%), 24 km na 
Koło w Andrychowie (12%). M iejsc noclegowych było w całym Beskidzie Małym 
117, z czego BV m iał 53%, Wadowice 20%, Biała, Żyw iec i Andrychów 27%. 
Znakarzami byli: F. Byrski, Flach, Friedman, A. M ikołajowski, W. Midowicz, Cz. Pan- 
czakiewicz, T. Panczakiewicz, H. Raczyński, R. Pelc, F. Fryś, K. Fryś, J. Merta.36

W  okresie m iędzywojennym ruch turystyczny w Beskidzie Małym zwiększył się 
znacznie. Przyczyniły się do tego utworzone szlaki górskie oraz odpowiednia pro
paganda prowadzona przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Swoistą miłość do 
gór, przyrody, wycieczek zaszczepiano wśród młodzieży szkolnej. W  wadowickim 
gimnazjum niestrudzoną działalność w  tym aspekcie prowadził prof. Czesław Pan
kiewicz, a je j efektem była prawdziwa eksplozja wycieczek i ruchu turystyczne
go, fenomen w  dziejach szkoły, nie spotkany ani wcześniej ani później.37 Nauczy
ciele przyrody i geografii odbywali lekcje w terenie, prowadząc m łodzież nad 
Skawę, do Księżego Lasu, na Podstawie, do Zawadki itp. Takich wycieczek odno
towano ponad sto. Nie ma góry w  Beskidach, na której nie byli pieszo lub na 
nartach wadowiccy gimnazjaliści, prowadzeni przez profesorów Czesława Pan
kiewicza i Jana Sarnickiego. W  „Sprawozdaniach” zapisano nazwy szczytów  
górskich, które były celem wycieczek wadowickiej m łodzieży ( w nawiasach licz
ba tych wycieczek) : Babia Góra (9), Bliźniaki (10), Gancarz (5), Górnica (2), Jaro- 
szowicka Góra (3), Jaworzyna (1), Kocierz (3), Królewizna (4), Lanckorońska Góra 
(3), Leskowiec (32), Łysa Góra (8), Pilsko (1), Złota Góra k/Porąbki (1), Żurawnica 
(1). Urządzano też liczne wycieczki krajoznawcze: Sucha (zamek Tarnowskich), 
Andrychów (zwiedzanie zakładów bawełnianych Czeczowiczki), Kalwaria Zebrzy
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dowska, Lanckorona, Porąbka. O wielkości ruchu wycieczkowego informują licz
by : w latach 1928/29 uczestniczyło w nich 615 uczniów, a czas wycieczek wy
niósł 463 godziny. W  następnym roku -  1.137 uczestników, 29 dni wycieczko
wych. 38

W 1939 roku Beskid Mały wraz z Wadowicami wchodził w skład obszaru ope
racyjnego arm ii „Kraków” , którą dowodził gen. Antoni Szylling, jednak wskutek 
niemieckich bombardowań polskie oddziały wycofały się z tych terenów.

Po wkroczeniu wojsk hitlerowskich, cały obszar Beskidu M ałego został w łączony 
do Rzeszy. Jej granica przebiegała od Trzebini przez W adow ice i Suchą. Na 
wadowickim moście na Skawie, przy wjeździe do miasta, stał szlaban oddzielający 
Generalną Gubernię od Rzeszy. Na zajętych przez Niemów terenach, rozpoczęły 
się aresztowania, represje i wyw ozy ludności na przym usowe roboty w głąb 
Rzeszy.39

Już w 1939 roku organ partii hitlerowskiej do spraw polityki rasowej z lecił opra
cowanie memoriału w sprawie traktowania ludności polskiej na podbitych i oku
powanych terenach. Dokument nazwany od nazwisk autorów memoriałem Wetzla 
i Hechta, zakazywał Polakom tworzenia wszelkiego rodzaju związków, organiza
cji i stowarzyszeń. Zakaz dotyczył też związków krajoznawczych, ponieważ -  zda
niem Niemców -  łatwo mogły doprowadzić do powstania wśród swoich członków 
postawy narodowej.40 W  górach wszystkie schroniska zachodniobeskidzkie przejął 
„Beskidenverin", a Tatry stały się terenem zamkniętym. Cały dorobek Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego uległ dewastacji (schroniska, stacje, sieci szlaków, biura 
oddziałów). W ielu działaczy PTT zginęło w kaźniach hitlerowskich. Ale i wielu 
włączyło się do ruchu oporu.41

Pierwszymi przejawami walki ludności Beskidu Małego z hitlerowskim okupan
tem  były mnożące się akty sabotażu w  fabrykach oraz organizowanie tajnego 
nauczania. W  rejonie W adowic działały: oddział partyzancki „Boruty” (AK) i or
ganizacje bojowe PPS. Zachodnia część terenów Beskidu Małego znalazła się 
w zasięgu Okręgu GL. Jednak w skutek obecności na tym terenie wielu niemiec
kich osadników oraz licznej grupy członków SS i NSDAP, działalność ruch oporu 
była bardzo utrudniona, a szeregi działaczy uszczuplane z powodu denuncjacji, 
aresztowań i przesiedleń.42

W okresie wojny ruch turystyczny w  rejonie Leskowca był minimalny. Ludność 
niemiecka osiedlona w W adowicach, Andrychowie i okolicach, bała się zapusz
czać w głąb leśnego obszaru, gdzie przebywali partyzanci.43 W ycieczki w ma
łych grupkach, odbywali polscy turyści, ale miały one raczej charakter rodzinny. 
Sytuacja schroniska pod Leskowcem w latach 1939-1945 zostanie przedstawio
na w następnym rozdziale.

26  s tyczn ia  1945 roku po sześc iodn iow ych  w a lkach c ię żk ich  i krw aw ych 
W adow ice zosta ły  osw obodzone przez IV Arm ię Frontu Ukraińskiego. M osty 
kolejowy i drogowy na Skawie zosta ły zdetonowane, a w okolicy (w górach, 
lasach, na polach, w ogrodach) leżały tys iące  sztuk am unicji, broni, sprzętu 
wojskowego itp. Jeszcze dziś w  różnych miejscach, trafia ją się groźne dla życia 
i zdrow ia niewypały.

Zaraz po wojnie, bo wiosną 1945 roku reaktywowano w Wadowicach Koło PTT.
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Prezesem został prof. Czesław Panczakiewicz, a ściśle z nim współdziałali mec. 
Stanisław Klęczar i Rafał Tatka. W  dwa lata później, kiedy po amnestii i ujaw
nieniu się w ielu członków podziem ia, stosunki w Beskidzie Małym zaczęły się 
stabilizować, rozpoczął się dość ożywiony ruch turystyczny.44 Zarząd Koła wystąpił 
do władz turystycznych w  Krakowie z wnioskiem o przekształcenie Koła w sa
modzielny Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, co nastąpiło latem 1947 
roku. 45 Oddział przejął szlaki wytyczone przed wojną przez Koła PTT w Andry
chowie i Białej.46 W  tym czasie Aleksy Siemionów, działacz turystyczny zorgani
zował w  Kalwarii Zebrzydowskiej Delegaturę Oddziału PTT w  Krakowie i wy
znakował dwa nowe szlaki (w Beskidzie Średnim). Później (w 1950 roku) te dwa 
szlaki przejął Oddział wadowicki.47

W 1948 roku prof. Czesław Panczakiewicz wytyczył i wyznakował dwa nowe 
szlaki (pomagał mu Jan Rzycki). Szlak żółty w iódł z Czartaka przez Królewiznę na 
Leskowiec, natom iast szlak czarny z Leskowca przez Krzeszów na Żurawnicę 
(ostatni odcinek przebiegał przez tereny Beskidu Średniego). W  tymże 1948 roku 
prof. Panczakiewicz zaniem ógł (choroba serca) i funkcję gospodarza gór Beski
du Małego powierzył swemu byłemu uczniowi Rafałowi Tatce. Kiedy prof. Pancza
kiewicz zrzekł się prezesury, wybrano nowy Zarząd w składzie: Rafał Tatka (pre
zes), W it Studnicki i Józef Hodur (wiceprezesi), Jadwiga Kliś (sekretarz), Alicja 
Pacelt (skarbnik), Krystyna Siwek (gospodarz) i Maria Krupnik (członek Zarządu). 
Powyższe nastąpiło na II Zjeździe Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno -  
Krajoznawczego w Wadowicach w dniu 24 marca 1953 roku.48

W  latach 1948-1965 O ddzia ł PTTK w W adow icach pracował pod kierownic
twem R. Tatki głównie w zakresie uzupełnień zagospodarowania turystycznego 
Beskidu Małego, a szczególnie dostosowania tego terenu do nowych warunków 
rozwijającej się turystyki masowej.

Z inicjatywy R. Tatki zostały wytyczone lub przedłużone następujące szlaki gór
skie: czarny (z Rzyk na Leskowiec), zielony (z Suchej przez Żurawnicę do Krzeszo
wa -  teren Beskidu Średniego, skąd dalej przez Targoszów na Łam aną Skałę), 
szlak żółty (z Inwałdu przez B liźniaki i Jaroszow icką Górę do Kleczy Górnej), 
czarny (z Zagórza к/ Skawiec przez Jaroszowicką Górę do Czartaka) oraz dwie 
nartostrady z Leskowca -  do Ponikwi i Rzyk.49

W Wadowicach, Andrychowie, Czartaku, na Przełęczy Kocierskiej i koło schro
niska pod Leskowcem um ieszczono tablice informacyjne duże i mniejsze, doty
czące szlaków znakowanych. Ponadto tabliczki i kierunkowskazy um ieszczono 
w innych m iejscach w terenie np. na stacjach kolejowych. W 1953 roku stan 
członków wadowickiego PPTK wynosił 110 osób, a w 1955 roku wzrósł do 691 
osób. Zarząd Oddziału organizował koła, przeszkalał przewodników wycieczek 
i przewodników turystyki górskiej, zgrom adził bibliotekę oraz uruchom ił wypoży
czalnie sprzętu. Oddział posiadał stosowany lokal w wadowickim  Domu Kultury. 
W kołach powstawały kwalifikowane sekcje: turystyki pieszej nizinnej, turystyki 
pieszej górskiej, turystyki narciarskiej, turystyki kolarskiej, turystyki motorowej, kra
joznawczej, ochrony zabytków. Działał też klub kulturalno-rozrywkowy. Ofiarnymi 
działaczami w  tym  okresie, oprócz pełnego pośw ięcenia w pracy turystycznej 
Rafała Tatki byli: A licja i Leopold Pacelt, Jan Bucki, W ładysław Czuba, Tadeusz
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W alicki, Zdzisław Duda, Aleksy S iem ionów.50 Ważnymi wydarzeniam i były zloty 
turystyczne na Leskowcu, które zostaną opisane w rozdziale trzecim.

C iekawy był zlot turystyczno-krajoznawczy zorganizowany w  ramach obcho
dów Tysiąclecia Państwa Polskiego dla upamiętnienia 600 lat Lanckorony. Uczest
nicy szli szlakami konfederatów barskich, którzy zapisali się w historii tych ziem.5' 
Uroczystości jubileuszowe odbyły się na Lanckorońskim  rynku i wzięło w nich 
udział kilka tysięcy uczestników. Występowały zespoły regionalne i czynna była 
wystawa fotograficzna „Góry” Edwarda Moskały.52

Liczne wędrówki krajoznawcze pod hasłem: „Poznaj zabytki i przyrodę” na ob
szarze działalności wadowickiego Oddziału PTTK odbyły się na Tysiąclecie Pań
stwa Polskiego (od maja do sierpnia 1960 roku).

Do popularnych należały wycieczki przeprowadzane przez koła i komisje na 
obszarze całej Polski oraz w Tatrach Słowackich. Odział dysponujący wyszko
loną kadrą przewodnicką mógł te wycieczki obsługiwać. Korzystała też z  usług 
przewodników młodzież szkolna, która była nieco znudzona socjalistycznymi im
prezami sportowymi o charakterze masowym, jak marsze jesienne, biegi narodo
we, spartakiady, zdobywanie odznaki BSPO (Bądź sprawny do pracy i obrony) itp. 
Wycieczki górskie i krajoznawcze miały inny wym iar i pozwalały zapomnieć o so

c ja lis tyczne j rzeczywistości lat pięćdziesiątych.53
PTTK W adowice przeprowadziło inwentaryzację zabytków kultury i przyrody, 

przesyłając wnioski do władz o utworzenie rezerwatów i pom ników przyrody.54
W  latach 1956-1962 Zarząd Oddziału założył stacje turystyczne w Lanckoronie, 

na Żarze, na Przełęczy Kocierskiej, w Skawcach i Krzeszowie. Na początku 1962 
roku było 35 sta łych i 48 le tnich m ie jsc noclegow ych. D oszłi inni dzia łacze, 
a wśród nich Zbigniew Karpiński, Tadeusz Filek, Jan Mróz, Julian Tatka, Julian 
Kwaśniewski, Bronisław Targosz, W łodzim ierz Firek.55

W  1962 roku wskutek nieporozumień między władzami PTTK a władzam i mia
sta Wadowic, Zarząd Oddziału podał się do dymisji. Oddział musiał opuścić lokal. 
Przez trzy lata W ładysław Krok sprawował jednoosobowo zarząd komisaryczny 
nad całością wadowickiego PTTK.56 Rafał Tatka napisał: „W  drugiej połowie lutego 
1962 roku, tuż przed zjazdem delegatów Oddziału, powiatowe władze oświatowe 
wyrzuciły meble i urządzenia, a szafę z dokumentami wstawiono do malutkie
go pokoiku Komendy Hufca ZHP. Złożone odwołanie do Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej zostało załatwione negatywnie. Tak więc VI Zjazd Oddziału w  dniu 
3 marca odbył się w wynajętym lokalu” .57

W  latach 1965-1976 funkcję prezesa Oddziału pełnił Ignacy Magiera. Charakter 
dżiałalności Oddziału uległ zmianie. Z powodu braku lokalu zlikwidowano wypo
życzalnię sprzętu turystycznego i bibliotekę. Ale w dalszym ciągu działa Komisja 
Turystyki Górskiej, działały także inne komisje choć w trudnych warunkach. Poja
wili się nowi działacze: Stanisław Zaorski, Stanisław Kilian i Antoni Koczur (wice
prezes Oddziału). Ten ostatni współpracując ze szkołami założył 20 kół turystycz
no-krajoznawczych. M łodzież garnęła się do udziału w rajdach i zlotach.58

W 1976 roku przy wadowickim  Oddzia le powsta ło Biuro Obsługi Ruchu Tury
stycznego, którego kierownikiem został m jr Jerzy Trela. Wybrano nowy Zarząd, 
prezesem został mgr Stanisław Zaorski, a wiceprezesam i mgr Rafał Tatka, mjr
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Jerzy Trela i Antoni Koczur. Uzyskano duży lokal w centrum  W adowic (Rynek 
21), a w pobliżu lokal na sklepik. Nabyto dwa autokary (nowy i używany) oraz 
mikrobus. Uruchomiono nowe stacje turystyczne, dysponujące łącznie ponad 200 
miejscami noclegowym i.59

U roczyste  obchody 35 -le c ia  O ddzia łu  PTTK w W adow icach obchodzono 
w 1980 roku. Co prawda Oddział powstał latem 1947 roku i jubileusz wyprze
dzono o dwa lata, niemniej uroczystości odbyły się, a Rafał Tatka napisał spe
cjalne opracowanie związane z historią Oddziału PTTK Ziemi W adowckiej 1945- 
1980.

Wadowicki Oddział w  dalszym ciągu rozwijał się dynamicznie. W  1982 roku 
ilość członków przekroczyła liczbę 3 tys. W latach osiem dziesiątych najwięcej 
działaczy było skupionych w Komisji Turystyki Górskiej. Do długoletnich działa
czy należeli: W łodzim ierz Firek, Józef Hyrkiel, Roman Kurzyniec, Tadeusz Mądry, 
Maria Nieć, Zdzisław W iśniewski, Anna Zając. Inni działacze to: Franciszek Zajda, 
Stanisław Dobroski, Robert Kozłowski, Jadwiga Malata, Marta Mądry, Małgorzata 
Leśniak, Marek Orkisz, Piotr Orkisz, Andrzej Panczakiewicz (syn śp. prof. Czesła
wa Panczakiewicza), Józef Stopa.

Głównym zadaniem KTG jest opieka nad szlakami turystycznymi. Zajmował się 
tym ofiarnie W łodzim ierz Firek wraz z zespołem znakarzy.

Komisja Turystyki Górskiej przeprowadziła uporządkowanie nazewnictwa szczy
tów, przełęczy i n iektórych polan i rozm ieściła estetyczne tabliczki na terenie 
swej działalności, na których podano istotne dane (nazwy obiektu, wysokość npm 
itp.). KTG od lat bierze udział w akcji „Czyste góry" na terenie Beskidu Małego 
między Skawą a Sołą.60

W 1983 roku wybrano nowy Zarząd w składzie: Tadeusz Pochopień (prezes), 
Marian Pawlik i Stanisław Zaorski (wiceprezesi), Stanisław Dyrlaga (sekretarz), 
Franciszek W oźniak (skarbnik). Ponadto do Zarządu weszli: Stanisław Dobroski, 
Jan Malina, Marek Orkisz, Marian Sołtysiewicz, Adam Sroka i Jerzy Trela.61

Jesienią 1985 roku odbyła się w W adowicach Ogólnopolska Narada Oddzia
łów Znakujących w Górach. Prezesem wadowickiego Oddziału był wówczas Ma
rian Pawlik.62

Podczas przeprow adzone j kontro li finansow ej, u jaw niono n iepraw id łow ości 
w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego. Sprawa była przedmiotem dochodzeń 
prokuratorskich, ale została umorzona.

Kolejnym prezesem Oddziału PTTK w  W adowicach był W łodzim ierz Firek. Od
dział pod jego kierunkiem, dokonał szeregu bardzo istotnych zm ian w przebiegu 
szlaków turystycznych. Został skasowany szlak z Porąbki na Przełęcz Kocierską 
(zielony), a w zamian wytyczono nowy szlak przez Bukowski Groń. Dokonano 
również zmian w przebiegu szlaku żółtego na Jawornicy; zamiast do Andrychowa 
wytyczono nowy odcinek na Złotą Górkę ( do szlaku zielonego). Na szlaku niebie
skim  Leskowiec -  Hucisko zlikw idow ano odcinek Leskowiec -  Łam ana Skała. 
Został skasowany też szlak z Leskowca do Skawiec (czerwony), a w  zamian 
wytyczono nowy szlak do Zem brzyc (również czerwony) co wiąże się z budową 
zapory w Świnnej Porębie.

W  tym czasie Oddział opuścił zajmowany dotąd lokal (Rynek 21), bowiem wła
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ściciele odzyskali n ieruchom ość i w ypow iedzie li um owę najmu. O ddzia ł prze
niósł się na nowe miejsce w budynku przy ul. Kościelnej 4 w Wadowicach w po
bliżu Domu Papieża. Nadal aktywnie pracowało koło przewodników terenowych 
i beskidzkich, które obsługiwało wycieczki przyjazdowe i lokalne, w  tym  szklo
ne. Odbywały się zloty turystyczne, w Czartaku i Lanckoronie.

Kolejnymi prezesami byli M ieczysław Fortuna i Tadeusz Mądry. Do wyróżniają
cych się działaczy w tym okresie należeli: Stanisław Dyrlaga, Józef Hyrkiel, Adam 
Zborowski.

W 1998 roku wadowicki Oddział otrzymał nowy lokal składający się z dwóch 
pom ie szczeń  w parte ro w ym  bud ynku  obo k  bl. Nr 1 na O s ied lu  XX lec ia . 
Pomieszczenia są wprawdzie ciasne, ale usytuowanie lokalu jest bardzo korzystne 
z uwagi na bliskość dworca PKP oraz dworca PKS.

W  1999 roku po śmierci Tadeusza Mądrego na nadzwyczajnym zjeździe Oddzia
łu wybrano nowego prezesa, którym został Janusz Jędrygas.

Oddział posiada swój sztandar z herbem Miasta Wadowic. Delegacje Oddziału 
uczestniczą wraz ze sztandarem w corocznych pielgrzymkach przewodników tu
rystycznych na Jasną Górę w  Częstochowie. Ostatnio padł postulat, aby członko
w ie PTTK brali udział wraz ze sztandarem, w uroczystościach lokalnych.63

Jan Gajczak ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach i obecnie jest 
nauczycielem w f w  wadowickim gimnazjum i technikum ekonomicznym.
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