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       Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! 

 

 

 W 2013 roku Hutniczo-Miejski Oddział PTTK świętował  

60- lecie swego istnienia. Sześćdziesiąt lat to szmat czasu, 

niezliczona ilość imprez, rajdów, szkoleń, wycieczek, ognisk, 

zlotów. Przede wszystkim to ludzie, którzy w Nowej Hucie 

i w Kombinacie z zaangażowaniem tworzyli i rozwijali Oddział, 

zakładali koła i kluby, zdobywali uprawnienia przodownickie 

i instruktorskie. Wielu z nich wędruje już szlakami po tamtej 

stronie chmur, z wieloma nadal współpracujemy.  

 Nie sposób wymienić wszystkich, od których uczyliśmy 

się i wciąż uczymy trudnej sztuki bycia Towarzystwem, w jakim 

każdy - niezależnie od wieku, wykształcenia, poglądów 

politycznych i sytuacji społecznej - może znaleźć odpowiadającą 

mu formę aktywności (kwalifikowaną turystykę górską pieszą, 

kajakarstwo i żeglarstwo, przyrodo- i krajoznawstwo) oraz 

nawiązać trwałe znajomości i przyjaźnie.  

 Wspominając zatem dzieje Oddziału i przedstawiając - 

symbolicznie i, oczywiście, wybiórczo - kilka sylwetek osób 

zasłużonych i niezastąpionych, pragnę wyrazić wdzięczność dla 

wszystkich, którzy w ciągu minionych 60 lat budowali i nadal 

budują naszą historię i tradycję.  

 Hutniczo-Miejski Oddział PTTK to nasze dobre miejsce 

- życzmy sobie następnych 60 lat aktywnej działalności! 

 

 

 

Eugeniusz Halo 

 

Prezes  

Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK  

w Krakowie 
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Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie 

 

www.pttkhts.hg.pl e-mail:  pttkhts@pttkhts.hg.pl 

ZARZĄD   ODDZIAŁU 

Prezes Eugeniusz Halo 

Wiceprezes Maciej Stokaluk 

Wiceprezes ds. Szkoleń Bogusław Müller 

Sekretarz Helena Grzywacz 

Skarbnik Anita Olszewska 

Członkowie Jacek Wiechecki 

 Władysław Aksamit 

 Marek Sadowski 

 Stefan Jurkowski 

 Mariusz Suma 

 Mirosława Kokosińska-Pacholarz 

 

 

 

 

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie 

ul. Bulwarowa 37 
31-751 Kraków 
tel.  12 680 48 20 
tel. kom. 508 215 490 
e-mail: pttkhts@pttkhts.hg.pl 

www.pttkhts.hg.pl 
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Krótki zarys działalności Oddziału PTTK Nowa Huta Miasto  
oraz 

Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie 

 

 Decyzja o budowie Huty im. Lenina w bezpośrednim sąsiedztwie starego Krakowa 

dała nie tylko efekty ekonomiczne, znaczące dla gospodarki, ale wyzwoliła szereg 

inicjatyw lokalnych, obejmujących w dużej mierze życie społeczne. W ówczesnej sytuacji 

politycznej nie mogło obejść się bez organizowania odpoczynku i to w formach 

świadomych metod i celów. Starano się, aby zapewniały one nie tylko regenerację 

fizyczną, ale kształtowały również świadomość społeczną i patriotyczną tworzącego się 

nowego środowiska. Proponowane formy aktywności uwzględniały potrzeby zarówno ludzi 

przywykłych do czynnnego wypoczynku, jak osób, dla których krajoznawstwo i turystyka 

stanowiły nowość. 

 W trzy lata po rozpoczęciu budowy Huty, w marcu 1953 roku, grupa rozmiłowanych 

w turystyce pracowników przedsiębiorstw budowlanych i innych, podjęła się organizacji 

Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.  

 Pierwszy lokal uzyskano w osiedlu Na Skarpie. Pierwszym kołem było Koło przy 

Dyrekcji Budowy Nowej Huty. Dalsze powstały bardzo szybko. Na koniec 1953 roku było 

już 11 kół  i 570 członków, a na koniec roku następnego 17 kół, do których należało 950 

osób. Najwięcej było kół przy zakładach produkcyjnych Huty im. Lenina, oraz 

przedsiębiorstwach budowy HiL. 

 

Założycielami Oddziału byli: 

 

Czesław Bogusz 

Zbigniew Długoszewski 

Krystyna Iwaszkiewicz 

Bogdan Kwiatkowski 

Barbara Lorenc 

Tadeusz Małys 

Ludwik Radoń 

Edward Remiszewski 

Jan Strynkiewicz 

Olga Strynkiewicz 

Roman Śmigielski 

Krystyna Trynka 

Anna Twardowska 

Tadeusz Wisłocki 

Stanisław Wolak 

 

 

 Pierwszy Zarząd wybrany w marcu 1953 roku ukształtował się następująco (dane 

niepełne):  

 

 Prezes         Czesław Bogusz 

 Sekretarz        Ludwik Radoń 

 Przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej i Narciarskiej  Stanisław Wolak 

 Przewodniczący Sekcji Alpinizmu     Adam Lenczowski. 

 

 W 1954 roku utworzono niewielką wypożyczalnię sprzętu turystycznego, dysponująca 

początkowo sprzętem narciarskim. Pod koniec 1955 roku Oddział liczył 1500 członków 

zrzeszonych w 17 kołach, wykazując stałą tendencję powiększania się. 
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 Na koniec 1956 roku Oddział liczył 1327 członków zrzeszonych w 34 kołach: 

 

1. Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych 

2. Zakład Budowlano-Montażowy Koksownia 

3. Zakład Robót Zmechanizowanych 

4. Grupa Robót ZPM Nr 12 

5. Dyrekcja Budowy HiL 

6. Wydział Produkcyjno-Geodezyjny HiL 

7. Państwowy Teatr Ludowy 

8. Walcownia HiL 

9. Mostostal HiL 

10. Krakowska Wytwórnia Papierosów 

11. Zakład Produkcji Pomocniczej ZPB Hil 

12. Przychodnia Obwodowa 

13. Szpital Miejski 

14. Zjednoczenie Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych 

15. Zakład Ceramiki Budowlanej 

16. Zasadnicza Szkoła Metalowa 

17. Przedsiębiorstwo Elektromontażowe 

18. Zakład Budowy Pieców Przemysłowych 

19. Spółdzielnia Wielobranżowa 

20. Zakład Transportu ZBM 

21. Zakład Zaopatrzenia HiL 

22. Zarząd Budowy Miast i Osiedli 

23. Dom Harcerstwa 

24. Hotele Pracownicze HiL 

25. Nowohuckie Przedsiębiorstwo Transportowe 

26. Technikum Hutnicze 

27. Koło Terenowe Młodzieżowe 

28. Krakowska Wytwórnia Papierosów Koło Młodzieżowe 

29. Zarząd Sprzętu ZPB HiL 

30. Zarząd Nr 3 Walcownia 

31. Klub Młodzieżowy ZDM 

32. Dyrekcja Zjednoczonego Budownictwa Miejskiego 

33. Zarząd Zaopatrzenia ZBM 

34. Koło Terenowe przy Zarządzie Oddziału. 

 

 

Prezesami Oddziału Nowa Huta Miasto w poszczególnych kadencjach byli: 

 

• marzec 1953 – 1954   Czesław Bogusz 

• 1954 – 24.04.1956   Stanisław Turowicz 

• 1956 – 1970    Władysław Górski 

• 20.03.1970 – 21.02.1972  Stanisław Czerski 

• 22.02.1972 – 1985   Ryszard Kwieciński 

• 1986 – 1990    Jacek Kruczek 

• 1991 – 1998    Stanisław Gawęda 

• 1999 -  03.03.2011   Maciej Stokaluk.   

 

 

 

 

 

 W 1959 roku Oddział uzyskał nowy, piękny lokal w centrum dzielnicy, mieszczący 

Klub Turysty, biura, wypożyczalnię sprzętu turystycznego oraz ciemnię fotograficzną. 

Przełomowym w działalności Oddziału był rok 1960, kiedy otwarty został Dom 

Wycieczkowy PTTK. 
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 Lata 1963 – 1965 są okresem, w którym szczególny nacisk kładziono na szkolenia, 

prace z młodzieżą i działalność klubową. 

 

 

W Oddziale działały następujące Komisje: 

 

- Komisja Turystyki Kolarskiej – występująca na zewnątrz jako Klub Turystyki 

Kolarskiej „Czarny Kot” 

- Komisja Turystyki Górskiej 

- Komisja Młodzieżowa  

- Komisja Narciarska 

- Komisja Turystyki Pieszej w ramach której działał Młodzieżowy Klub Piechura 

„Atlantydzi” 

- Komisja Turystyki Żeglarskiej – rejsy wspólnie z Yacht Clubem „Budowlanie” 

- Komisja Ochrony Zabytków, Przyrody i Krajoznawstwa 

- Podkomisja Odznaki Przyjaciela Naturalnego Środowiska. 

 

 Tak przedstawiają się w olbrzymim skrócie dzieje Oddziału PTTK Kraków-Nowa Huta. 

 

Wątek hutniczy  

 

 W dniu 24 kwietnia 1956 roku Zjazd Oddziału PTTK Nowa Huta Miasto przyjął 

wniosek Rady Zakładowej i Dyrekcji HiL, poparty przez Zarząd Okręgu PTTK w Krakowie 

o utworzeniu wyodrębnionego Oddziału Zakładowego PTTK w Hucie, w oparciu 

o działające na terenie Huty Koła Zakładowe PTTK. 

 Prezesem pierwszego Zarządu został Mieczysław Gaj. Dynamiczny rozwój hutniczego 

ruchu turystycznego odnotowują kroniki w latach ’60. Zapoczątkowało go Koło PTTK 

Zakładu Transportu Kolejowego, w którym wyróżniali się wtedy m.in. Zenon 

Podermański, Kazimierz Sochoński i Tadeusz Adamczyk. Swoją aktywność wznowiły 

liczne Komisje Oddziałowe. Część z nich przeobraziła się wkrótce w Kluby – Młodego 

Turysty „Dymarki”, Turystyki Motorowej „Tandem”, Narciarski „Hucisko” i Turystyki 

Wodnej „Wiking”. 

 Zapoczątkowano wtedy znane do dzisiaj imprezy turystyczne – Centralny Rajd 

Hutników (1961), Zlot Pieszy „Jesień w Puszczy” (1964). W roku 1966 pojawiły się 

jeszcze – Zlot Motorowy z okazji „Dnia Hutnika” oraz Zlot Piechurów „Wiosna 

w Dolinkach”. Wiele spektakularnych imprez (np. wycieczki po szlakach bitewnych 

Wojska Polskiego) organizował Antoni Dałkowski. 

Wzorując się na działalności Koła w Zakładzie Transportu Kolejowego, większość kół 

organizowała zloty branżowe – walcowników, mechaników, stalowników, remontowców, 

koksowników, ceramików, energetyków itp. 

 W roku 1966 sztandar Oddziału PTTK, ufundowany wcześniej przez Radę Zakładową 

Kombinatu, odznaczony został Złotą Honorową Odznaką PTTK. W późniejszych latach 

taką samą odznaką wyróżniono też Koło Walcowni Zimnej Blach, Koło Przewodników 

Zakładowych PTTK i Klub Turystyki Wodnej „Wiking”. 

 Lata 70. okazały się okresem intensywnego szkolenia kadry PTTK – organizatorów 

turystyki, przodowników różnych rodzajów turystyki kwalifikowanej, instruktorów 

krajoznawstwa, strażników ochrony przyrody i służby kultury szlaku. Na rajdach i zlotach 

wprowadzono specjalne trasy przyrodnicze, organizowane były liczne konkursy dotyczące 

ochrony środowiska. Hutnicy sadzili drzewka i zbierali śmieci. Na mocy porozumienia 

z Nadleśnictwem w Krościenku, Oddziałowa Komisja Ochrony Przyrody sprawowała 

opiekę nad 5 Rezerwatami Przyrody w Małych Pieninach. 

 

 Krajowy poziom reprezentowali w tej dekadzie fotograficy. Klub Fotografii 

Krajoznawczej organizował wiele imprez i plenerów ogólnopolskich. Wyróżniali się przede 

wszystkim – Helena i Bolesław Jurek, Władysław i Mariusz Rozpondek i Augustyn 

Przybylski. 
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 W latach 80. odnotowano spory rozwój szkółki narciarskiej. Organizowano coraz 

więcej imprez narciarskich. Swoje duże umiejętności w turystyce i wiedzę krajoznawczą 

hutnicy potwierdzili pierwszymi miejscami w ogólnopolskich imprezach, m.in. W Turnieju 

Krajoznawczo-Turystycznym Oddziałów Zakładowych PTTK w 1987 roku w Rabce. Pod 

koniec lat 80. Hutniczy Oddział PTTK liczył 4, 5 tysiąca członków.  

 Nie sposób w tak krótkim czasie przedstawić całej 60-letniej historii Oddziału. 

Zainteresowanych odsyłam do książki Zbigniewa Wyżgi – wspaniale i szczegółowo 

opisującej przebieg działalności Oddziału, pt. 50 lat w krakowskiej hucie - wydanej 

w 2004 roku przez Oddział PTTK przy Hucie im. Tadeusza Sendzimira. 

 Należy jednak wymienić osoby, które działały przez długie lata i byli ofiarnymi 

organizatorami turystyki. Są to: Józef Lorek, Stanisław Suchoński, Jerzy Zgała, 

Władysław Frączek, Stanisław Wolak, Zbigniew Wyżga, Antoni Grymek, Olgierd Turyna, 

Zbigniew Strych, Józef Szostak, Barbara Włodarska, Ryszard Bielecki, Urszula Karkoszka, 

Leszek Mazur, Jan Dyb, Lech Gilewski, Helena Grzywacz, Mieczysław Klóska, Ryszard 

Motal, Jan Nalepka, Jan Niesporek, Władysław Rusek, Tadeusz Szafrański, Maria Zaręba. 

 Zostali wpisani do Złotek Księgi Zasłużonych Działaczy Oddziału. 

 Znaczącą rolę w działalności Oddziału odegrała obsługa przewodnicka wycieczek 

zwiedzających hutę. W 1956 r. Z inicjatywy Władysława Bieronia, Józefa Brożka, 

Tadeusza Krzyżewskiego i Leonarda Niwińskiego powstało w hucie jedno z pierwszych 

w Polsce Koło Przewodników Zakładowych PTTK. Przewodnicy oprowadzili po hucie około 

1,7 mln. zwiedzających i przygotowali teksty kilku wydań przewodników po hucie 

i dzielnicy Nowa Huta. Najbardziej aktywnym przewodnikiem był Jan Ksieniewicz. 

 Lata 90. nie zaczęły się dla HTS pomyślnie. Odbiło się to natychmiast również 

w działalności PTTK. Do minimum spadła liczba organizowanych imprez. Zlikwidowano 

wypożyczalnię sprzętu turystycznego, zamknięto lokal Klubu Turysty, w którym odbywały 

się zajęcia szkoleniowe i spotkania organizacyjne. Nie przetrwały trudnego okresu kluby 

– kolarski „Tramp”, żeglarski „Dryf”, Młodego Turysty „Dymarki” oraz Grupa Twórcza 

Fotografii Krajoznawczej. 

 4 marca 2011 roku Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału podjął uchwałę o zmianie 

nazwy na „Hutniczo-Miejski Odział PTTK w Krakowie”, łącząc się z Oddziałem Miejskim 

Kraków-Nowa Huta. 

 W chwili obecnej Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie zrzesza 807 członków 

z opłaconymi składkami w 10 Kołach: ZA, ZB, ZH, Przy Oddziale, Emerytów i Rencistów, 

Integracyjne Koło PTTK „Matragona”, Koło 21, Szkolne Koło PTTK NR 1, Szkolne Koło 

PTTK Nr 2,  Szkolne Koło PTTK Nr 3, Koło PTTK MOPS i czterech Klubach 

Specjalistycznych: Klub Turystyki Górskiej „Wierch”, Klub Turystyki Wodnej „Wiking”, 

Klub Tatrzański oraz Klub Górski „Wędrowcy”. Działają też 4 Komisje Oddziałowe: 

Turystyki Górskiej, Turystyki Pieszej, Historii i Tradycji, Ochrony Przyrody. 

 W marcu 1953 roku powstał Oddział Nowa Huta Miasto, z którego w kwietniu 1956 

roku wyodrębnił się Hutniczy Oddział PTTK, by po niemal 55 latach, zataczając jakby koło 

w historii wrócić tam, gdzie wszystko się zaczęło - do macierzy. 
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Prezesami Oddziału KM HiL – HTS S.A. – Hutniczego Oddziału w poszczególnych 

kadencjach byli: 

 

Prezes Honorowy 

 

• od 15.03.1985    Stanisław Suchoński 

 

Prezesi 

 

• maj 1956 – luty 1958   Mieczysław Gaj 

• pierwsza połowa 1958   Witold Malawski 

• druga połowa 1958 – styczeń 1960 Jerzy Sarnowicz 

• styczeń 1960 – marzec 1962  Lucjan Pachoł 

• marzec 1962 – marzec 1985  Stanisław Suchoński 

• marzec 1985 - marzec 1989  Stanisław Wolak   

• marzec 1989 – grudzień 1991  Zbigniew Wyżga 

• grudzień 1991 – luty 1998  Zbigniew Musiałkowski 

• maj 1998 – kwiecień 2005  Ryszard Bielecki 

• kwiecień 2005 – marzec 2011  Eugeniusz Halo 

Stan organizacyjny Oddziału zmieniał się w latach 1957 – 1990 od 1128 członków w roku 

1957 do rekordowego 1988 roku, kiedy to liczył 4444 członków. 

 

 

Na podstawie materiałów archiwalnych opracowała  

Helena Grzywacz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 Głosy z historii 
  

Sylwetki zmarłych 

 

 

 

 

 

ZBIGNIEW WYŻGA  

(1932- 2013) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 Zbigniew Wyżga urodził się 6 maja 1932 roku. Zainteresowanie turystyką wyniósł z 

IX Krakowskiej Drużyny Harcerskiej im. płk. Dionizego Czachowskiego. Uczestnictwo 

w rajdach, wycieczkach i złazach harcerskich zakorzeniło u młodego Zbyszka Wyżgi chęć 

poznawania ziemi ojczystej, uprawiania turystyki i krajoznawstwa.  

 Do PTTK Zbyszek zapisuje się w styczniu 1953 roku. Z początkiem 1955 roku 

Zbyszek organizuje koło PTTK studentów UJ w Krakowie i zostaje jego 

prezesem. Za pełną zaangażowania pracę społeczną otrzymuje wiele wyróżnień. Kierując 

Oddziałem PTTK przy Hucie im. Lenina (a potem Sendzimira) w Krakowie kolejno jako 

sekretarz, wiceprezes i prezes doprowadził go w tym okresie na czołowe miejsce wśród 

oddziałów zakładowych PTTK w kraju. Za swoją wieloletnią pracę oraz pełnienie wielu 

zaszczytnych funkcji w PTTK i innych organizacjach społecznych został uhonorowany 

trzema odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski oraz najwyższą godnością Towarzystwa - tytułem Honorowego Członka PTTK. 

Zbigniew Wyżga był od dawien dawna w krakowskiej Hucie znaczącą postacią, choć 

bardzo skromnym człowiekiem. 
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I. Głosy najbliższych 

 

Wspomnienie żony - Elżbiety 

 

 Zbyszek... Pochodził z rodziny inteligenckiej o tradycjach patriotycznych. 

Z rodzeństwa miał jednego, młodszego brata - Krzysztofa, który wcześnie tragicznie 

zginął.  

 Żonaty, dwoje dzieci - syn i córka, troje wnucząt - dwie wnuczki, jeden wnuk. Syn 

Bartek jest geologiem, córka Magda - filologiem angielskim. 

 Co do charakterystyki: był ostoją całej rodziny. Cechowała go miłość i przywiązanie 

do wszystkich, oraz tzw. „siła spokoju”. Kochał życie. Mądry, odpowiedzialny, pogodny. 

Cierpliwy w znoszeniu różnych dolegliwości, potęgujących się wraz z wiekiem. Miał 

specyficzne poczucie humoru. Był zwyczajnie dobrym człowiekiem. 

 Bardzo go nam wszystkim brakuje. 

 

*** 

 

BARBARA MARMUSZEWSKA 

 

Wspomnienia wnuczki 

 

 Za szybko się żyje, żeby codziennie pamiętać, ale gdy już pomyślę o Nim, 

uświadamiam sobie, jak potwornie tęsknię. Nie wiem, czy jako mała dziewczynka byłam 

z kogokolwiek bardziej dumna. Oczywiście, imponowały mi odwaga mojej mamy 

i geniusz mojego brata, ale to Dziadek był... no właśnie, jaki? Dziadek był uosobieniem 

Dziadka. Tego książkowego od uczenia wnuków gry w szachy, wycieczek w góry, póki 

zdrowie mu na to pozwalało, a gdy już nie pozwalało - wszelkich rad, jak rozłożyć namiot 
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na festiwalu piosenki turystycznej i którym szlakiem dotrzeć do celu. Był Dziadkiem od 

zabaw w sklep, lecz również od historii o groźnych przestępcach, do których opowiadania 

usilnie go zmuszałam, gdy nocowałam na Grenadierów. Był Dziadkiem od chlebowych 

wagoników z czosnkiem i codziennego, porannego musli. Był Dziadkiem tak idealnym, że 

moja przyjaciółka spytała, czy mógłby ją adoptować, bo zawsze o takim marzyła, a moja 

mama sama zapisała go w swoim telefonie jako „Dziadek Zbyszek”, a nie tata... 

Pamiętam, jak zawieźliśmy go na Kleninę, osiedle niedaleko Szczawy, skąd rozciągał się 

widok na Gorce, Beskid Wyspowy i Tatry. Poszliśmy na spacer, a Dziadek stał na wzgórzu 

i patrzył... i patrzył. Wspominał? Na pewno, przecież góry były całym jego życiem. 

Strasznie się wtedy irytowałam na Boga czy też los, że odebrał mu możliwość chodzenia 

po nich. Nie pytałam nigdy, czy i w nim jest jeszcze ta złość, zresztą Dziadek miał to do 

siebie, że nie lubił wiele mówić. Śmieszyło mnie zawsze na Wigilii, jak dziadek Jurek, 

ojciec mojego ojczyma, radośnie opowiadał coś Dziadkowi Zbyszkowi, podając bardzo 

wiele informacji w bardzo szybkim tempie, a Dziadek przychylnym wzrokiem spokojnie 

na niego patrzył i odpowiadał na co piątek pytanie. Ożywiał się, gdy śpiewaliśmy 

piosenkę o szelkach liliowych. Nie musiał zresztą wiele mówić, wszyscy wiedzieliśmy, jak 

bardzo nas kocha. Dziadek z Babcią bardzo często na siebie narzekali. Babcia nawet 

próbowała Dziadka sciszać pilotem do telewizora. Nie zapomnę jednak powrotu babci do 

domu po bardzo ciężkiej i ryzykownej operacji i widoku Dziadka, gotującego dla niej 

obiady. Widać było, że odetchnął dopiero, mając babcię w domu. Pamiętam także, jak 

przy składaniu życzeń wigilijnych babcia mówiła do niego: „No i kochaj mnie, no!”. 

Kochał, na pewno. I oddawał niechętnie swoje koszule flanelowe, w których do dziś 

chodzę. Za to chętnie ulegał naszej kici, dla której wstawał o drugiej w nocy, żeby 

wyperswadować jej żałosne miauczenie pod drzwiami pokoju. Nie potrafił odmówić ani 

jej, ani końskiemu kabanosowi. 

 Kiedy zaczynam o nim myśleć, okazuje się, że nie bardzo wiem, jak sobie bez Niego 

poradzić. Gdyby tak można było znów się przytulić... byłoby dużo prościej. Lubię myśleć, 

że teraz siedzi na ławeczce przy schronisku i rozmawia z Harasymowiczem o górskich 

wędrówkach. Może tak powinno wyglądać, proszę Ciebie, dziadkowe niebo. Mam  

nadzieję, że mają ładną pogodę, bo inaczej ciężko będzie wrócić przez zabłocone ścieżki, 

jeśli nie wzięli kaloszy. Choć nie powinnam się martwić - o tym Dziadek na pewno 

pomyślał. 

 

*** 
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MAGDALENA MARMUSZEWSKA-BERNASIK 
  

Zbigniew Wyżga prywatnie - wspomnienia córki 

 

 16 lutego minął rok, odkąd mojego ojca nie ma już z nami, i to, jak dotkliwie nadal 

odczuwamy tę jego nieobecność, jest najlepszą miarą tego, jakim był człowiekiem i jak 

mocno wpłynął na nasze życie. Dla nas bowiem nie był działaczem społecznym czy 

zasłużonym dla polskiej turystyki honorowym członkiem PTTK, lecz przede wszystkim 

mężem, ojcem i dziadkiem. Jaki więc był w tym prywatnym, domowym wydaniu? 

 Był bardzo kochającym ojcem. Mama opowiadała nam, że kiedy mój starszy brat, 

Bartek, wtedy chyba dwuletni, był chory i nie chciał jeść ani pić, mój ojciec chodził po 

pokoju na czworakach, udawał różne zwierzęta i robił fikołki po to, by odwrócić uwagę 

synka od łyżki, którą mama w międzyczasie podstępnie go karmiła. Kiedy rodzice 

wędrowali po górach z małym Bartusiem, tata w ciężkim i tak plecaku niósł duży 

metalowy nocnik, bo Bartuś nie wyobrażał sobie, że mógłby bez niego się obejść. Kiedy 

miałam trzy lata, tata stracił nogę i chodzenie po górach stało się dla niego prawdziwym 

wyzwaniem. Niemniej to on właśnie odbywał ze mną pierwsze górskie wycieczki, 

zarażając mnie miłością do gór a przy okazji również do literatury. Pamiętam, jak chyba 

dziesięcioletnia, szłam z nim na Gorc, a on opowiadał mi ze szczegółami Ogniem 

i mieczem Sienkiewicza - zanim dotarliśmy na szczyt znałam już treść obu tomów, 

a opowiadał tak barwnie i plastycznie, że mogłam sobie wyobrazić nawet takie detale, jak 

kolor warkoczy Halszki Kurcewiczówny. Towarzyszył nam w rozwoju intelektualnym 

wytrwale. Kiedy stałam się już samodzielnym czytelnikiem, czytał te same książki, co ja, 

po to, aby wiedzieć, czym żyję i móc ze mną o tym porozmawiać. W wędrówkach 

górskich również, w miarę możliwości, starał się nam towarzyszyć. To z nim po raz 

pierwszy pojechałam w Tatry Słowackie, w które od tej pory corocznie wracam. 

Chodziliśmy po łatwych szlakach, głównie Tatrzańską Magistralą. Choć wtedy nie do 

końca to rozumiałam, dziś doceniam ogromny wysiłek, jakim musiało być chodzenie po 

górach po nierównych kamieniach o protezie. 

 Był też ojcem pobłażliwym, dającym dużo wolności, pozwalającym robić błędy 

i samemu dochodzić do prawdy. Po raz pierwszy zauważyłam to, mając kilka zaledwie lat. 

Staliśmy na ulicy Królewskiej i tata zapytał, w którą stronę musimy jechać tramwajem, 

aby dotrzeć do domu. „W prawo” - odparłam pewnie. „Nie, w lewo” - próbował przekonać 

mnie ojciec. Kiedy nadal obstawałam przy swoim, wsiedliśmy w tramwaj i pojechaliśmy 

we wskazanym przeze mnie kierunku, i jechaliśmy tak długo, aż w końcu przyznałam, że 

istotnie się pomyliłam. Ta niechęć do narzucania własnego zdania i woli oraz szanowanie 

odrębności innych ludzi ujawniały się wielokrotnie również w naszym późniejszym życiu, 

w sytuacjach o nieporównanie większym ciężarze gatunkowym - za to, jak i wiele innych 

rzeczy, jestem mojemu ojcu bardzo wdzięczna. 
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 Pobłażliwość mojego ojca kończyła się jednak tam, gdzie chodziło o poszanowanie 

istotnych zasad. Był człowiekiem prawym i uczciwym, i tego samego oczekiwał od swoich 

dzieci. Jedyne w życiu lanie, połączone z ostrą reprymendą, dostałam od ojca w wieku 

wczesnoszkolnym, kiedy to zamiast pokazać mu uwagę o złym zachowaniu, sama 

nieudolnie podrobiłam jego podpis w dzienniczku... 

 Moja mama, natrafiwszy niedawno na resumé działalności zawodowej taty, śmiała 

się, że należy się dziwić, że wśród tych wszystkich zajęć mógł w ogóle znaleźć czas dla 

rodziny. I faktycznie, przez całe moje dzieciństwo i młodość tata był bardzo zajęty. 

Zresztą pochłonięci byli swoimi zawodowymi pasjami i myślę, że oboje to wzajemnie 

szanowali. My, czując się bezwarunkowo kochanymi, nie odczuwaliśmy żadnego braku. 

Kolejnym elementem psychicznej spuścizny po moim ojcu dla mnie i mojego brata jest 

szacunek do pracy i poczucie, że życie tylko dla siebie jest życiem pustym 

i bezsensownym. 

 Od czasu przejścia na emeryturę tata miał nieporównanie więcej czasu. Jego ostatnią 

wielką miłością były wnuki, w których wychowanie bardzo się angażował, i kot o imieniu 

Kicia. Moje dzieci twierdzą, że był idealnym dziadkiem. Kot niczego nie mówi, ale po jego 

nagłym odejściu długo nie mógł się odnaleźć w nowej sytuacji. Jak my wszyscy do 

dzisiaj... 
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II. Głosy współpracowników i kolegów z PTTK 

 

TERESA WRÓBEL  
 

Zbigniew Wyżga - wspomnienie byłej pracowniczki 

etatowej PTTK 

  

 Jako prezes Oddziału PTTK pan Zbigniew Wyżga był bardzo zżyty z pracownikami, 

działaczami i turystami. Był wymagający, ale szanował każdego z osobna. Z szacunkiem 

starał się wysłuchać każdego człowieka. Umiał z każdym rozmawiać, był bardzo ciepły 

i przyjacielski. Potrafił bardzo długo i dużo opowiadać o turystyce, był dowcipny, 

opowiadał anegdotki, recytował wiersze Asnyka, Kasprowicza i innych poetów, 

inkrustując nimi normalne życie. Rozumiał problemy rodzinne swoich pracowników 

i często pomagał je rozwikłać. Prezes Wyżga, inaczej „Szef”, był bardzo wnikliwy, 

dociekliwy,   wiedział zawsze, gdzie znajduje się dany dokument albo gdzie powinno być 

jego miejsce. Zawsze był na bieżąco z tym, co działo się w każdej komórce swojego 

Oddziału, w wypożyczalni sprzętu turystycznego, przy obsłudze ruchu turystycznego, 

w administracji i księgowości. Jako pracownicy Oddziału PTTK bardzo ceniliśmy 

i szanowaliśmy naszego „Szefa”.  

 

*** 

 

BOGDAN MÜLLER  
 

O Zbyszku 

 

 Zbyszek to była opoka. Każdą sprawę załatwiał od początku do końca, bez radosnych 

improwizacji i niespodzianek. Posiadał tak głęboką wiedzę o naszym Oddziale, że jeżeli 

ktoś szukał informacji - a nie znalazł ich nigdzie - to na pewno znalazł je u Wyżgi. Mówi 

się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale każda reguła ma wyjątki, a takim wyjątkiem był 

na pewno Zbyszek Wyżga. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 

 
BARBARA KULESZA (1943 - 1999) 

 
 

 Barbara Kulesza – już w liceum zajmowała się turystyką, którą uprawiała także 

w trakcie studiów na AWF-ie. Dzięki swojej osobowości, zarażała innych pasją do 

wędrowania. Należąc do PTTK, była osobą aktywną, m.in. pełniła stanowisko kierownika 

do spraw działalności programowej. Oprócz tego była Sekretarzem w Zarządzie PTTK 

w latach 1982-1985 oraz 1997-1999. Ponadto była również członkiem Sądu 

Koleżeńskiego w latach 1997-1999. W ramach działalności programowej prowadziła dla 

członków PTTK - Kursy Organizatorów. 

 

TERESA WRÓBEL  
 

O Barbarze Kuleszy - koleżance i współpracowniczce 

 
 Jako członek PTTK uczestniczyła w Rajdach Leninowskich oraz Centralnych Rajdach 

PTTK. Brała także udział w spływach kajakowych na Mazurach i międzynarodowych 

spływach po Dunaju na Węgrzech. Towarzyska i pogodna, sprawiła, że wyprawa na 

Roztocze (Zamość, Biłgoraj, Susiec, Zwierzyniec, Wzgórze Porytowe) na zawsze 

pozostanie w pamięci uczestników imprezy.  

W czasie Świąt Bożego Narodzenia odwiedzała z grupą znajomych inne koleżanki 

i kolegów z PTTK, by wspólnie śpiewać kolędy i piosenki turystyczne. Wrażliwa na 

potrzeby innych, w ostatnich latach życia była wolontariuszem Hospicjum Św. Łazarza 

w Krakowie.  
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BOGDAN MÜLLER  
 

O Basi 

 Basia była uczuciem i marzeniami. Kochała ludzi, turystykę, przyrodę, zwierzęta, 

słońce i deszcz. Pamiętam kurs organizatorów turystyki, który prowadziła - była jak 

dobry duch dla wszystkich. Miała wielkie, otwarte serce... Zastanawiałem się, czemu 

w jej oczach widać było jakąś tęsknotę, nostalgię... 
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 Żywa kronika 
 

 

Legendarne czasy.  

Rozmowa z Andrzejem Matuszczykiem na 60-lecie Hutniczo-Miejskiego 

Oddziału PTTK 

 

 

 

 

Od ponad pięćdziesięciu lat działa Pan w PTTK, jest Pan przodownikiem turystyki górskiej, 

kształci Pan kadry Towarzystwa... Przez kilkanaście lat był Pan związany z Hutniczym 

Oddziałem PTTK. Jak Pan ten okres wspomina? 
 

- Wspaniale. To był czas, kiedy odreagowywałem wybór pracy zawodowej w Hucie 

i rezygnację z kariery naukowej na uczelni (namawiano mnie gorąco do pozostania na 

AGH). Wraz z rodziną zastanawiałem się, czy nie popełniam życiowego błędu, ale 

przemysł mnie pociągał i tak zdecydowałem. To były inne czasy - inny ustrój, inne 

priorytety, inna młodzież, i tak dalej... Tak więc po podjęciu pracy, a byłem już 

zaangażowany w Oddziale Krakowskim PTTK w rozmaite sprawy górskie, nagle 

zobaczyłem coś wspaniałego: Oddział Hutniczy PTTK. Opracowanie, które wydał Zbigniew 

Wyżga na jego 50-lecie, nie traktuje o wszystkim. A były to wspaniałe czasy. 

To, że funkcjonowaliśmy pod nieszczęśliwym znakiem Lenina, niczemu nie przeszkadzało. 



 

17 
 

Skoczę pamięcią do takich imprez, jak „Rajd Przyjaźni”, jeśli abstrahować od pijaństwa 

pułkowników, którzy składali wieńce, i radzieckich konsulów w Bukowinie, to były to 

imprezy światłe, bardzo dobre organizacyjnie i ciekawe. To była epoka, kiedy 

przodownicy GOT (a nie, jak dziś, przewodnicy, za horrendalne sumy) społecznie 

prowadzili ludzi po Tatrach. Walor poznawczy takich wycieczek, podobnie jak 

„skumplowanie” kadry, był nie do przecenienia. Ponieważ pisałem pamiętniki 

ze wszystkich wycieczek, z całej działalności, moja książka Ukochane góry odmalowuje 

także ten okres, aż do końca lat siedemdziesiątych. Są tam nazwiska i akcje, imprezy 

i ludzie. Nie mogę, na przykład, nie wspomnieć o Stanisławie Suchońskim. To dopiero 

postać! Legendarna! I to nie dlatego, że był dyrektorem ekonomicznym Huty i miał 

przeogromne wpływy i możliwości, a zebrania PTTK (pewnie na skutek jego próżności) 

odbywały się w gabinecie dyrektorskim i nie przerywały ich telefony ministrów, którzy za 

nim wydzwaniali, ale przede wszystkim dlatego, że był człowiekiem mądrym i kochał 

góry. Sekretarzowanie temu prezesowi było zaszczytem. Nie wiem, czy on jeszcze żyje, 

bo jeśli tak, chętnie poszedłbym i padłbym przed nim na kolana. To człowiek, na jakiego 

rzadko można trafić. Czemu w Warszawie takich nie ma? Podobnego opiekuna, 

podobnego prezesa nie spotkałem nigdzie w PTTK - no, może poza Januszem Zdebskim, 

byłym rektorem AWF, niezwykle porządną osobą, ale to inna historia... Wracam do Huty: 

po odejściu Suchońskiego (nie pamiętam, kto zastąpił go na stanowisku) nie było już tak 

dobrych prezesów Oddziału...  

 

Co jeszcze kojarzy się Panu z działalnością Oddziału Hutniczego? 
 

 

- Pamiętam jeszcze klub oddziałowy niedaleko Zalewu, jakie tam były zbiory, ile 

znaczków... Przychodzi mi na myśl Zygmunt Matuszewski i ludzie, którzy to organizowali, 

akcje, które się tam odbywały. Żaden oddział w Polsce, w żadnym mieście, żaden Zarząd 

Główny nie miał takiego rozmachu, nigdzie później już czegoś takiego nie widziałem. 

To były legendarne czasy!  

 

Jeszcze, jako sekretarz Hutniczego Oddziału PTTK prowadził Pan zapiski z życia 

turystycznego. A co zachęciło Pana do pisania przewodników, z których wszyscy 

korzystamy? 

 

- Trójka z polskiego na maturze!  

Nie wierzę! Zapytam inaczej:, od czego się Pana pisanie zaczęło? 

 

 

- Żartuję. To była trójka u bardzo dobrego polonisty. Nazywał się Wala, a jego syn był 

znanym alpinistą. A ja najpierw zajmowałem się publicystyką w Krakowskim Klubie 

Przodowników, jeszcze na Basztowej, wtedy opisywało się wycieczki bez szlaku. Potem 

Władysław Krygowski zachęcił mnie, bym zajął się jego mapą. Była to mapa Beskidu 
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Wyspowego w skali 1: 125 000, potworna i nieustannie, głupio niszczona przez cenzurę. 

Zaczęło się więc od poprawiania mapy Krygowskiego, który już nie miał zdrowia, by się 

z cenzurą użerać. Krygowski poprosił mnie o pomoc - a kiedy on prosił, to był rozkaz. 

Robiło się, co Krygowski chciał. Nie ma dziś takich ludzi... A jak to dalej poszło? Też 

przysłużył się mojej twórczości Krygowski, bo zorientowałem się, prześwietlając jego 

pisarstwo, że im bliżej Pogórza, tym mniejsze ma to dla niego znaczenie. Beskid Mały, 

Średni i Wyspowy były w jego tekstach nienajlepiej postrzegane. Doszedłem do wniosku, 

że skoro on na ten temat nie pisał, to ja napiszę. Najpierw powstały przewodniki po 

Beskidzie Wyspowym, Średnim i Małym. A potem... sam nie wiem. Mapy? Jestem 

kartografem samoukiem (z wykształcenia - ceramikiem), nauczyłem się kartografii 

w trybie społecznym. Z jakim skutkiem? Cóż, w latach dziewięćdziesiątych dla 

wydawnictwa Compass opracowałem wszystkie mapy górskie w skali 1: 50 000. Compass 

chwali się teraz najnowocześniejszymi technikami komputerowymi tworzenia map, ale 

podstawą są nadal tamte moje mapy. Zainteresowało mnie Pogórze, którego Krygowski 

nie zauważał, więc napisałem przewodnik, obejmujący Pogórze Wielickie, Rożnowskie 

i Ciężkowickie. Dalej na wschód już nie dałem rady sięgnąć - cały ten teren jest zbyt 

ogromny. Poza tym zająłem się też Janem Pawłem II, czyli jego turystyką, póki żył, 

a później także popularyzacją jego nauczania i wspomnieniami o nim: od 2005 roku 

ukazało się już 30 książek (średnio jedna na trzy miesiące!), to chyba coś znaczy... 

Te publikacje trafiają do największych bibliotek, do Centrum Jana Pawła II, na KUL, do 

zbiorów kardynała Dziwisza i do osób prywatnych, zajmujących się konkretnymi 

zagadnieniami z tej dziedziny. I to mnie cieszy. Natomiast wcale nie cieszy mnie to, jak 

dzisiejsi wydawcy psują mapy, jak przekręcane są podstawowe nazwy geograficzne. 

Na przykład rezerwat „Żubracze” w Beskidzie Sądeckim na jednej z map nazwany został 

„Żebraczem”, od „żebraka”, nie od „żubra”. Na nowej mapie Beskidu Małego ktoś 

umieścił pod Gancarzem nazwę „Panienka Skrzyżowanie 518”, więc zdobywający GOT 

skarżą się, że takiego miejsca nie ma na liście tras punktowanych... a to po prostu 

toponim jest za długi, by go zmieścić na miniaturowej mapce szlaków w regulaminie. 

Tak to głupota rodzi głupotę, a promowanie złych rzeczy niczym dobrym nie skutkuje... 

 

Wróćmy do rzeczy dobrych...W latach 1970 - 1973 Pan, przodownik GOT i krajoznawca, 

działał też w Komisji Ochrony Przyrody Hutniczego Oddziału PTTK... 
 

- „Umoczyłem się” w tej pracy przy okazji, chociaż niektórzy się ze mnie śmiali, 

że straszę baby na placu za zerwane kwiatki i ziółka albo kogoś, kto zerwał krokusa 

w Dolinie Chochołowskiej, a tymczasem kombinat niszczy Kraków i zatruwa atmosferę... 

Mimo to uważam, że to były owocne czasy. 

Wiem, że był Pan w sztabie Służby Kultury Szlaku... Co to była za służba? 
 

- Służba Kultury Szlaku to był aktyw strażników ochrony przyrody... Zaangażowany był 

w tę inicjatywę Zygmunt Matuszewski. Powołał taką społeczną agendę, która błogosławiła 
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i opiekowała się od strony duchowej właśnie strażnikami ochrony przyrody, którzy szli 

i napominali kogoś, żeby nie niszczył, nie zrywał, nie śmiecił... Było to w latach 

siedemdziesiątych XX wieku. Ta służba miała nawet swoją odznakę, była zaakceptowana 

jako forma działalności przez Zarząd Główny PTTK, nie wiem, czy do tej pory 

funkcjonuje, pamiętam tę służbę z okresu, kiedy pracowałem w Hucie... Kiedy odszedłem 

z Huty, już jako pracownik PTTK byłem sekretarzem Hutniczego Oddziału aż do 1982 

roku, bo nie mogłem uwolnić się od zauroczenia Suchońskim. 

 

Pytam o Służbę Kultury Szlaku, bo wielu znajomych harcerzy było strażnikami ochrony 

przyrody...  
 

- Harcerstwo było oczarowane tą służbą. Sam nigdy nie przepadałem za harcerzami, ale 

przymioty, które harcerstwo wypracowuje, są niezaprzeczalne - widzę je u mojej żony, 

która jest harcmistrzynią i od najmłodszych lat była harcerką - przebojowość, 

umiejętność radzenia sobie w życiu... Zwalczam żarty z harcerzy, choć mundurki raczej 

mi się nie podobają... 

 

A kształcenie kadr PTTK? Gdzie się zaczęła ta forma Pana działalności, w którym oddziale, 

w Krakowskim czy w Hutniczym? A może w COTG?  
 

- Kształcenie kadry? Oddział Hutniczy PTTK był omnibusem w najrozmaitszych 

dyscyplinach! Widać było na wspomnianym „Rajdzie Przyjaźni” pod Krokwią i w Poroninie, 

jak przybywały związane z Hutą drużyny piesze, motorowe, oczywiście górskie... 

Uprawiano i promowano niezliczoną ilość dziedzin turystyki, w tym przewodnictwo po 

Kombinacie. Istniało nawet koło przewodników, którzy oprowadzali ludzi z całej Polski po 

Kombinacie Metalurgicznym, a naprawdę było się czym chwalić. Teraz to się odbywa 

inaczej, jest proces ciągłego odlewania stali, ale w naszych latach, w latach mojego 

umiarkowanego jeszcze wieku, stalownia konwertorowa była czymś bardzo postępowym 

w hutnictwie polskim. W ogóle jestem dumny, że pracowałem w Hucie, natomiast mniej 

napawa mnie dumą dawny patron zakładu. W czasach studenckich wyprawiłem się 

z kolegą na Babią Górę, żeby zerwać tablicę poświęconą Leninowi. Przedsięwzięcie 

niezupełnie się powiodło, bo tablica była pancerna, ale odkuliśmy z niej słowo „Lenin”, 

czyli po prostu ją sprofanowaliśmy. Potem nas za to ścigano, a był to rok 1967, kiedy 

takie zabawy nie były śmieszne i groziły poważnymi konsekwencjami. Nie zdają sobie 

sprawy z tego ci, co piszą dziś (nie uwierzy pani!) doktoraty o Leninie, jak młody 

człowiek, który domagał się ode mnie szczegółów, najlepiej zaś zdjęć z tej akcji... 

A sprawa stała się na nowo głośna, kiedy mój dorobek zaprezentowano na wystawie 

z okazji 90-lecia AGH, gdzie przedstawiano także osiągnięcia absolwentów uczelni, którzy 

w życiu poszli w innym kierunku niż sugerowały to studia... To często ludzie wybitni na 

skalę światową, trudno mi się z nimi równać. W wydawnictwie okolicznościowym AGH 
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przedrukowano wtedy z moich Ukochanych gór wspomnianą historię o Leninie 

z Diablaka... i stąd wzięło się zainteresowanie owego miłośnika Lenina. 

 

Czego życzyłby Pan dzisiejszym członkom Oddziału PTTK, działającego - już bez 

patronatu Lenina - w Nowej Hucie?  
 

- Kiedy słyszę, że ten (nieszczęsny ze względu na upadek Kombinatu) Oddział PTTK 

połączył się z Miejskim i przetrwał, żyje, ma się dobrze i znów się rozwija, cieszę się, 

bo to wielka sprawa. Wielka sprawa... Przychodzi do mnie stamtąd taka Olga 

Płaszczewska i przynosi tysiąc punktów GOT do weryfikacji... 

 

...u nas jest takich więcej, i mają więcej punktów... 

 

- Są tam nadal wartościowi ludzie, kochający turystykę i góry. Ma szczęście prezes 

Oddziału, pan Eugeniusz Halo, że na takich ludzi trafia dzisiaj, w czasach, kiedy 

powszechnie goni się za pieniądzem, a w mieście widać tylko banki i apteki. Hutniczo-

Miejskiemu Oddziałowi życzyłbym, zatem więcej takich egzemplarzy jak pani... 

Przejrzałem przyniesione do weryfikacji książeczki GOT, gdzie były wycieczki właściwie 

po całych górach. Niektórzy mają takie zboczenie, że jeżdżą tylko w Tatry, chodzą 

na Giewont i po Krupówkach, pędzą tam swoje dzieci, jakby innych gór poza Tatrami nie 

było... A wy - w Hutniczo-Miejskim Oddziale - działacie szerokim frontem, wybieracie się 

w różne miejsca. Zresztą pamiętam z okresu mojej tam działalności, jak nieżyjący już 

Czesiu Gawryłow organizował wymagające wycieczki, wyprawy nawet w Sudety. A to nie 

jest proste, wymaga różnych zabiegów, rezerwacji świadczeń, poniewierania się przez 

jeden dzień w drodze tam i przez drugi, wracając... Hutniczy Oddział zapisuje mi się 

w pamięci również jako propagator Sudetów i gór bułgarskich, takich jak Ryła i Piryn. 

Właśnie w tych górach zaczynałem swoje ambitniejsze chodzenie, a Huta wiedząc o tym, 

czerpała z mojego doświadczenia i organizowała potem własne wyprawy w Ryłę i Piryn. 

A więc: wiwat Hutniczy Oddział PTTK! 

 

Dziękuję Panu za rozmowę i ciepłe słowa o naszym środowisku. 
 

 

Rozmawiała: Olga Płaszczewska 

 

17 lutego 2014 

 

Andrzej Matuszczyk (ur. 6 lutego 1944), absolwent AGH, przewodnik beskidzki, publicysta, autor 

przewodników i książek o tematyce górskiej, kartograf; propagator nauki Jana Pawła II; działacz PTTK 

od 1962 roku; przodownik turystyki górskiej i turystyki narciarskiej, strażnik ochrony przyrody, 

instruktor kształcenia kadr PTTK. Długoletni sekretarz i członek Zarządu Hutniczego Oddziału PTTK, 

wyróżniony złotą i srebrną Odznaką Honorową PTTK i licznymi odznaczeniami państwowymi. 

Od 1978 roku pracuje w COTG PTTK w Krakowie, zajmując się promocją turystyki górskiej. 
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WŁADYSŁAW FRĄCZEK 
 

 
Wieloletni skarbnik Hutniczego Oddziału PTTK, członek Prezydium Oddziału, członek 

Zarządu. Wyróżniony medalem 50-lecia PTTK, złotą Odznaką Honorową PTTK. Wpisany 

do Złotej Księgi Zasłużonych Działaczy Oddziału PTTK. Instruktor kajakarstwa, instruktor 

kształcenia kadr PTTK. 

 

Dlaczego został Pan członkiem PTTK? 
 

- Kocham turystykę, przez wszystkie moje lata szkolne była turystyka, chodzenie po 

14 km dziennie... 

 

Co dała Panu działalność w PTTK? 
 

- Satysfakcję... Wszystko, co najlepsze, na przykład krajoznawstwo, znajomość 

geografii... 

 

Czym się różni działalność PTTK dzisiaj od tej sprzed 60-ciu lat? 
 

- Inny był wtedy entuzjazm turystyczny... zostały piękne wspomnienia. 
 

A najważniejsze wspomnienia z wycieczek? 
 

- Wszystkie wycieczki były piękne i  zostawiły najpiękniejsze wspomnienia tras, 

przebytych wśród wspaniałych ludzi, którzy nauczyli mnie turystyki. 

 
 

Wypytywała: Teresa Wróbel 
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CZY TURYSTA MOŻE BYĆ NA URLOPIE? 
 

 

 

Edek Zajma – inżynier, hutnik, turysta, przodownik, przez ćwierć wieku liczący się 

działacz Oddziału PTTK, autor pięknych cykli wycieczek górskich…  

 

Kiedy to się u Ciebie zaczęło? 

 

- Pierwszy zaraził mnie turystyką w technikum profesor Edward Makuch – były obozy 

wędrowne 2 tygodniowe, dwukrotnie, Beskid Śląski, Żywiecki, baza znajdowała się m.in. 

w Milówce. Radość sprawiło mi zdobycie odznaki małej brązowej GOT - to rok 1965. 

Ale to było pół wieku temu – uśmiecha się Edward.  

Czyli ziarno zostało posiane 

- I musiało 10 lat poczekać. Chodzenie nie mogło być intensywne - rodzina, praca 

to absorbowało. Szukałem organizacji, zacząłem zdobywać ponownie GOT (rok 1977). 

Pierwsze weryfikacje odznak robiłem w O/PTTK na Centrum B, koło znanego w Hucie 

Orbisu.  

W Hucie miałem to szczęście, że zetknąłem się z Olkiem Turyną, który organizował 

wydziałowe wycieczki dla ludzi pracujących w kombinacie i to nie tylko górskie, była 

nawet wycieczka zagraniczna do Berlina. Miejsc w autobusie brakowało.  

W końcu sam zrobiłem uprawnienia przodownika turystyki górskiej i zacząłem prowadzić 

wycieczki z ramienia Komisji Turystyki Górskiej i Klubu Turystyki Górskiej. Tak mnie to 

wciągnęło, że organizowałem ich od kilku do kilkunastu w roku. A były to wycieczki 

jednodniowe, ale również wielodniowe - jak wiosną w Sudety, jesienią w Bieszczady, 

zagraniczne do Rumunii, Słowacji i Czech.  

Dużo czasu i pracy poświęcałem organizacji Centralnych Rajdów Hutników, jako 

wicekomandor przez kilka lat.  
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Czy dzisiaj koszt wyjazdu 4 osobowej rodziny członków HM-O/PTTK na Centralny Rajd 

Hutników 2014 - 1700 zł na 4 dni pobytu, to dużo?  

 

- Dawniej zarobki były dobre a wycieczki razem z rodziną naprawdę tanie w porównaniu 

do dzisiejszych. 

 

 

Nie tęsknisz do organizowania wycieczek autobusowych? 

 

- Autobusowe wycieczki mają jednak swoje zalety, turystyka samochodowa jest często 

mniej wygodna. Będąc kierownikiem, przewodnikiem autobusowej wycieczki bardzo 

lubiłem pokazać ludziom coś ciekawego, np. malowane klasztory, unikatowe cerkwie, 

skałki, jaskinie, zamki, m.in. w Rumunii, na Słowacji i w Czechach. To było dla mnie 

ważne, nie tylko przejście trasy. Uczyłem się nawet języka rumuńskiego, żeby móc 

dobrze poprowadzić wycieczkę. Najczęściej wspominam wyprawę na Torojagę (1939 m 

n.p.m.) w rumuńskich Karpatach Marmaroskich. Już pod szczytem zza grani wyszła 

burza. Szczyt goły, bezleśny. Większość grupy już zeszła ze szczytu, ale część grupy 

koniecznie mimo zagrożenia chciała iść na szczyt. Zawróciłem ich z dużą trudnością, 

waliły pioruny, szybko w dół. To była słuszna decyzja a od tej pory burzy boję się 

najbardziej. 

Innym razem w Rumunii pies ugryzł turystkę, inna turystka skręciła nogę, konieczny 

transport do szpitala. I z tym przypadkiem trzeba było sobie poradzić.  

Nad przygotowaniem wycieczek pracowałem długo przed ich terminem, nawet do roku 

wcześniej, noclegi, rezerwacje, sprawdzanie trasy, bo zdarzało się, że został zerwany 

most na Sole albo raz dowiedziałem się, że brak jest oznakowania zmienionego 

fragmentu szlaku beskidzkiego (okolice Hańczowej). Idziemy i jest - pomalowali tydzień 

temu! Zawsze była też pełna, wyczerpująca informacja, dobra atmosfera i przez to 

z dyscypliną żadnych problemów.  
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Może dlatego autobus był potem pełny. 

Pokazałeś też, że można w mniejszym gronie zrobić ciekawe eskapady.  

 

- Zaczęło się od grupki 4 osobowej, potem było nawet 10. Zdobywaliśmy najwspanialsze 

szczyty Tatr Wysokich na Słowacji z obowiązkowym słowackim przewodnikiem. Były to: 

Gerlach, Lodowy, Wysoka, Staroleśna, Kieżmarski, Szatan. Byłem zawsze ciekaw, jakie 

będą trudności i jak zdobywa się szczyty Tatr poza szlakiem.  

 
A co teraz robisz ciekawego? 

 

- Po zdobyciu Korony Gór Polski i Korony Sudetów moją nową pasją jest Wielka Korona 

Sudetów, 61 szczytów. Niemieckie mam już zrobione, czeskie w połowie i część polskich 

szczytów sudeckich. Na te wycieczki jeździmy z żoną samochodem.  Wydaje mi się, że 

bez dojazdu samochodem trwało by to bardzo długo i są małe szanse na zdobycie tylu 

szczytów. 

W tym roku chciałbym też odbyć w rodzinnym gronie wyprawę w Dolomity, pociągają 

mnie via ferraty. Poczyniłem już przygotowania do wyjazdu. Może uda się pobić przy 

okazji mój rekord wysokości, który mam z Musały 2925 m n.p.m. w Bułgarii i Mitikasa 

2918 m n.p.m. w masywie Olimpu w Grecji. Mam takie marzenie. Wcześniej nie 

myślałem o tym, nie było czasu… Zaawansowanej wspinaczki górskiej jeszcze nie 

próbowałem. 

Próbowałeś natomiast biegać zimą na nartach 

- Zostałem zachęcony i startowałem nawet kilkakrotnie w Górach Izerskich w Biegu 

Piastów. Widziałem jak uczestnicy naszej grupy sami zmagali się ze smarowaniem nart. 

Swoje oddawałem przed biegiem do serwisu do posmarowania, ale też nie ślizgały się 

najlepiej. Czasami zaglądam zimą, gdy są dobre warunki śniegowe, do Puszczy 

Niepołomickiej aby przypomnieć sobie biegówki. 

 

 
Co do zimy, to nie przestaję chodzić po górach. Wybieram przeważnie szlaki do 

schronisk, bo są przetarte. Pamiętam jedno zimowe wyjście na Turbacz ścieżką poza 
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szlakiem, śnieg był po kolana, utknąłem w zaspie, brakowało sił. Tym razem pomogło 

mi doświadczenie i znajomość terenu. Odpocząłem i ruszyłem dalej bo wiedziałem, że za 

ok. 100 m dojdę do przetartego czerwonego szlaku i się wyratuję z opresji. 

 

Jakaś ulubiona góra, miejscowość?  

 

- Nie zastanawiałem się nad tym… Wszystkie lubię! Dawniej chodziliśmy na Leskowiec, 

wycieczka co roku, ale znudziło się trochę. Może Luboń Wielki szczególnie zdobywany 

Percią Borkowskiego? Przepadam za Beskidem Niskim z bogatą historią – cerkiewki, 

cmentarze z I wojny światowej.. Wysowa to wspaniała miejscowość! Wiele razy tam 

byłem, znam dobrze okolice, lubię ją ze względu na klimat, wody mineralne, ciszę 

i spokój. Co roku robimy wspólnie z małżonką oprócz wycieczek pieszych kilkudniowe 

wyprawy rowerowe. 

 

Słyszałeś może o biegaczu, który w 2013 roku cały Główny Szlak Beskidzki (czerwony) 

pokonał dniem i nocą w 114 godzin?! 

 

- Nie jest wskazane, aby bić rekordy w górach, celem jest zobaczyć i zapoznać się 

z najpiękniejszymi miejscami. Ja często przynoszę ze szczytu oprócz pięknych wrażeń 

jakiś kamyk; szukam słupka, poklepanie go to już znana tradycja! Oczywiście także 

pamiątkowa fotografia. Prowadziłem przez 3 lata cykl wycieczek na raty po Głównym 

Szlaku Beskidzkim, od Ustronia po Wołosate, to dało uczestnikom (chyba nie mniejszą 

satysfakcję niż temu biegaczowi) też wielką satysfakcję, w sumie 27 pięknych dni.  

 
Nocą rzadko zdarzało się chodzić – kiedyś z braku miejsc w schronisku. Ale latarki 

zawsze mamy w plecakach (podpowiada Krysia)! Raz z Gąsienicowej do Zakopanego nie 

dałoby się przejść bez latarki, tak było ciemno. Zresztą bez plecaka nie ma szans wyjścia 

nawet na krótką przechadzkę! A w plecaku obowiązkowy kompas, pelerynka 

przeciwdeszczowa, mapa i telefon. Na szczęście numeru alarmowego 601 100 300 nie 

miałem potrzeby używać. 
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Pełniłeś ważne funkcje w PTTK  

- Byłem V-ce Prezesem Oddziału, V-ce i Przewodniczącym Komisji Turystyki Górskiej, 

zakładałem Klub Turystyki Górskiej. Jako Przodownik Turystyki Górskiej rozszerzyłem 

swoje uprawnienia na wszystkie grupy górskie w Polsce. Byłem inicjatorem 

i organizatorem szkolenia i odświeżenia kadry przodowników (17 osób). Chętnie teraz 

działają.  

Przez trzynaście lat działając w Terenowym Referacie Weryfikacyjnym zweryfikowałem 

setki książeczek na odznaki GOT. 

Ta praca społeczna w PTTK zajmowała mi dużo czasu, ale było warto, gdyż poznałem 

wielu ciekawych ludzi, zawiązywały się przyjaźnie, dawało mi to dużo satysfakcji. 

Przez kilka lat oprowadzałem też grupy wycieczkowe po Kombinacie. Była to przeważnie 

młodzież ze szkół średnich i studenci, którym opowiadałem o procesie technologicznym. 

Ale teraz powiedzmy zrobiłem sobie urlop od szerokiej działalności organizatorskiej. 

Nadal jestem członkiem i sympatykiem Klubu Turystyki Górskiej „Wierch”, zawsze 

chętnie mogę podzielić się swoim turystycznym doświadczeniem. 

 

Rozmawiał i fotografował: Staszek Grabowski 

Kwiecień 2014 
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„...NIE KONCENTROWAĆ SIĘ NA „ZALICZANIU” 

SZCZYTÓW...”  

- ROZMOWA ZE ZDOBYWCAMI KORONY GÓR POLSKI, 

JOLANTĄ I JANUSZEM PUSTUŁKAMI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako pierwsi w Oddziale zdobyliście Koronę Gór Polski: to powód do dumy! Jak to się 

stało, że zainteresowaliście się inicjatywą związaną przez wiele lat z pismem „Poznaj 

Swój Kraj”, a dziś kontynuowaną przez oficynę „Amos”? 

 

Jola: Oczywiście – czujemy ogromną satysfakcję, że poznaliśmy wszystkie główne 

pasma gór polskich i zdobyliśmy ich najwyższe szczyty. A wszystko zaczęło się od tego: 

czasopismo „Poznaj Swój Kraj” prenumerujmy od dawna. W 2009 roku przeczytałam 

jeden z artykułów dotyczących Korony Gór Polski i pomyślałam sobie – a dlaczego nie 

my?. Mieliśmy już z mężem duże złote odznaki GOT, uprawnienia na przodownika GOT 

a poza tym zdobyliśmy prawie wszystkie szczyty do Korony. Brakowało nam tylko paru 

mniejszych gór w Sudetach. Zadzwoniłam do PTTK Wrocław po książeczki, a tu miła pani 

poinformowała mnie, że te zdobycze się nie liczą i trzeba zaczynać wszystko od nowa – 

ups !!! No to mapy na stół i zaczęło się planowanie wypraw. 

 

Zdobywaliście wszystkie szczyty we dwójkę, czy czasem zdarzało Wam się rozdzielić? 

 

Jola: Na wszystkich szczytach byliśmy razem. Zdarzyło się chyba raz, że mąż poszedł 

z grupą sam, ale potem szedł jeszcze raz ze mną... 
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Który szczyt był pierwszy? A ostatni? Coś blisko domu czy wręcz przeciwnie? 

 

Janusz: Zaczęliśmy naszą przygodę z Koroną od Sudetów.  Zaplanowaliśmy tygodniowy 

wypad w tamte strony. Dokładnie zaplanowaliśmy - gdzie śpimy, w jakiej kolejności 

i kiedy zdobywamy poszczególne góry. Noclegi mieliśmy zamówione w Walimiu. Stąd też 

pierwszym szczytem była Wielka Sowa, potem Chełmiec i Waligóra. W okolice 

poszczególnych pasm dojeżdżaliśmy samochodem, potem powrót na nocleg i na drugi 

dzień inny szczyt. Po roku znowu wybraliśmy się w Sudety, aby dokończyć ten rejon. 

Wtedy też weszliśmy na Śnieżkę i Śnieżnik. Oczywiście „w międzyczasie” wyjeżdżaliśmy 

w bliższe górki. Np. na Tarnicy byliśmy „przy okazji” załatwiania noclegów w Iwoniczu na 

Centralny Rajd Hutników (Rzepedź) – to tak po drodze:). 

 

Ile czasu zajęło wam zdobycie wszystkich wymaganych gór? 

 

Jola: W sumie zdobycie wszystkich szczytów do Korony zajęło nam trochę więcej niż rok 

- zaczęliśmy w 30 lipca 2010 na Wielkiej Sowie, a skończyliśmy na Rysach 10 września 

2011 roku. 

 

Najwięcej przygód spotkało Was w drodze na... (albo z...)? 

 

Janusz: Obyło się bez większych przygód. Czasem trzeba było dobrze się nachodzić po 

lesie, aby odszukać jakiś szczyt. Np. Skopiec czy Skalnik to tylko stosik ułożonych 

kamieni z wetkniętym patykiem z kartką z nazwą szczytu:).  Natomiast znalezienie 

Wysokiej Kopy w Izerach to była super przygoda. Nie mieliśmy GPS-u, a tylko wydruk 

z Internetu jakiegoś turysty, opisujący, w którą ścieżynkę skręcić. Na wielkiej, prawie 

płaskiej przestrzeni Wysokiej Kopy szukaj właściwego dojścia, przez lekkie mokradła 

i bagienka. Ale udało się i trafiliśmy bezbłędnie. Teraz podobno już się zmieniło i szczyty 

są lepiej oznaczone, nawet pojawiły się nowe tabliczki.  

 

...Prawda, są tabliczki... 



 

29 
 

 

Jola: Niemiła niespodzianka spotkała na Rysach. 

Według prognoz miała być śliczna, stabilna pogoda. 

A tu jak to zwykle w górach, wszystko się 

zmieniło!!! Od schroniska pod Wagą zaczął sypać 

śnieg, zrobiło się mglisto. Na sam szczyt szliśmy w 

śniegu po kostki, a na samej górze była taka mgła, 

że nic nie było widać.  A szkoda!!. Byłam czwarty 

raz na Rysach i tylko raz była super widoczność. 

Góry odsłoniły się dopiero po naszym zejściu w 

dolinę Mięguszowiecką... 

 

Co jest szczególnie atrakcyjnego w idei wspinania 

się na najważniejsze polskie szczyty? 

 

Jola: Teraz, z perspektywy czasu, możemy 

powiedzieć, że sama idea zdobycia Korony Gór 

Polski jest jak najbardziej słuszna. Mieszkamy w 

Polsce, więc wypadałoby być na najwyższych 

pasmach czy szczytach kraju. Nie podoba mi się 

natomiast zdobywanie Korony po raz trzeci czy czwarty, na czas, w tydzień, w zimie i 

jeszcze jakoś tam. To już nie ma sensu. Jest tyle innych odznak, które można zdobyć. My 

też, idąc za ciosem, zdobyliśmy Koronę Sudetów, a teraz zaczynamy Diadem Polskich 

Gór.  

 

Czyli odznaki PTTK-owskie...  

A „Korona Gór Polski” to odznaka dla wszystkich czy tylko dla wybranych? 

 

Jola: Jest to odznaka dla wszystkich. Wejścia na większość szczytów nie stanowi 

problemu dla tych, co choć trochę chodzą po górach. 

 

Czy po zdobyciu Korony utrzymujecie kontakty z innymi zdobywcami?  

 

Janusz: Wręczenia odznak Zdobywców Korony Gór Polski odbywa się zawsze bardzo 

uroczyście, na specjalnie zorganizowanych zjazdach. My byliśmy w Zabrzu, zwiedzając 

przy okazji zabytkową kopalnię Guido. Kontaktów z innymi zdobywcami Korony nie 

utrzymujemy. Prenumerujemy dalej „Poznaj Swój Kraj” a przede wszystkim „Wciąż 

Wędrujemy”, korespondując od czasu do czasu z redaktorem naczelnym wydawnictwa. 

 

Wasz przykład zachęcił wielu członków naszego Oddziału (mnie również!) do zdobywania 

Korony Gór Polski... Niektóre wycieczki organizowane są tak, aby na trasie znalazły się 

szczyty „koronne”. Jakich rad udzielilibyście tym, którzy zaczynają swoją wędrówkę po 

zaszczytny tytuł Zdobywcy KGP? 
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Jola: Jak już powiedziałam, Korona jest dla wszystkich. Trzeba tylko odpowiednio 

zaplanować i zorganizować wyjazdy.  A przede wszystkim nie koncentrować się tylko na 

„zaliczeniu” szczytów, ale przy okazji poznać okolice, zwiedzić zabytki. 

 

To doskonała wskazówka. Dziękuję za rozmowę i Waszą ciekawość świata. 

 

 
Wypytywała: Olga Płaszczewska 
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