
 

Warszawa – Kwiecień 2012



SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie – Paweł Idzik

2. Z prac Komisji – Paweł Idzik 

3. Szkolenie w Przedborzu – Alicja Grabska O/ PTTK w Żarnowie

4. Alpinarium na Szyndzielni – Jerzy Kucia O/ PTTK  w Bielsku Białej

5. II Ogólnopolski Zlot Turystów Przyrodników – Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku

6. XII Krotoszyński Rajd Ekologiczny – Karol Piotrowski O/PTTK w Krotoszynie

7. Światowy Dzień Ziemi w Skoczowie – Krzysztof Greń O/PTTK w Cieszynie

8. Chałubiński o lesie – Tomasz Kowalik 

9. Przylaszczka Pospolita – Andrzej Wąsikowski



WPROWADZENIE
Koleżanki i koledzy

  Nadchodząca wiosna jest odpowiednim okresem na organizację działalności przyrodniczej, jest to 
bowiem najpiękniejszy okres w obserwacji  przyrody. Zapraszam na wycieczki i dzielenie się tym co w 
polskiej przyrodzie najpiękniejsze. 
Kolejny numer biuletynu pojawia się przed posiedzeniem kwietniowym w Warszawie. Zatem przedstawimy 
kilka informacji między posiedzeniami oraz powiemy o najważniejszym wydarzeniu,  które nas czeka w 
czerwcu. 
Dziękuję za nadsyłane materiały do biuletynu.

Życzę miłej lektury.

Z PRAC KOMISJI
W poprzednim numerze opisywaliśmy co działo się w Biłgoraju podczas wyjazdowego posiedzenia 

KOP ZG PTTK. Duża ilość  poruszonych spraw w czasie tego spotkania wymusiło grudniowe posiedzenie 
w Warszawie. Gośćmi byli Kol. Beata Dziduszko z GKR ZG PTTK oraz Kol. Dariusz Kużelewski również 
członek  GKR  ZG  PTTK.  Z  Kol.  Dariuszem  wstępnie  omówiliśmy  szczegóły  II  Zlotu  Turystów 
Przyrodników, który odbędzie się w Supraślu. Następnie poruszyliśmy temat zmiany regulaminu Odznaki 
Turysta  Przyrodnik.  Jak  się  okazało  zdaniem wielu  działaczy z  terenu widzą  oni  potrzebę  modyfikacji 
regulaminu. Zdaniem członków KOP ZG PTTK należy te sygnały  uwzględnić i wprowadzić po kolejnych 
konsultacjach  stosowne  zmiany.  Pokłosiem  Biłgorajskiego  spotkania  był  materiał  przedstawiony  przez 
Kol. Karolinę Pawlak prezentujący cenne spostrzeżenia zebrane na ten temat przez Kol. Pawła Dudzika. 
Dał  on  odpowiedz  między  innymi  na  temat  zmian  w  systemie  odznaki,  punktacji.  Rozważano  różne 
warianty z tym związane  Kolejnym gościem był Kol. Szymon Bijak z Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, 
który przedstawił  propozycje  zmian kwalifikacji  odznaki.  Wszystkie  uwagi  i  spostrzeżenia  są  skrzętnie 
gromadzone  i  będą  one  przedmiotem  dalszej  konsultacji  z  działaczami,  które  będą  skutkowały 
wprowadzeniem  istotnych  zmian  w  Regulaminie  odznaki  „Turysta  Przyrodnik”.  Po  burzliwej  dyskusji 
zostaliśmy zaproszeni na spotkanie opłatkowe, które zorganizował Zarząd Główny. Bo w tym samym czasie 
odbywały się  również  obrady ZG PTTK i  GKR PTTK.  Wszystkim działaczom życzenia  złożył  Prezes 
PTTK Kol. Lech Drożdzyński. W miłej świątecznej atmosferze wróciliśmy do dalszej pracy. Omówiliśmy 
plan pracy na 2012 rok. Kolejne spotkanie odbyło się na początku lutego również w Warszawie. Głównym 
tematem prac  komisji  była  analiza wniosków z  KNAOP. Szczegółowo omówione zostały poszczególne 
wnioski, co dało obraz spraw załatwionych i tych do dalszej realizacji. Szeroko omawiano współpracę z 
Regionalnymi  Dyrekcjami  Ochrony  Środowiska  i  udziału  naszych  działaczy  w  Radach  Naukowych. 
Poruszono temat zmian regulaminu odznaki i ustalono, że należy nadal przedyskutować jeszcze ten temat z 
działaczami podczas II Zlotu.  

SZKOLENIE W PRZEDBORZU

    W dniach 17 – 19 lutego 2012 r. Porozumienie Oddziałów PTTK  Województwa  Łódzkiego z siedzibą w Żarnowie 
zorganizowało  szkolenie  specjalistyczne  dla  członków  PTTK  naszego  województwa.  Szkolenie  odbyło  się  w 
Szkolnym  Schronisku Młodzieżowym PTSM w Przedborzu.

W zajęciach wzięło udział 32 uczestników z Oddziałów PTTK w Łęczycy, Łodzi Polesie, Opocznie, Sieradzu,  
Warcie, Wieluniu i Żarnowie. Szkolenie odbywało się w trzech grupach i miało na celu przygotowanie kandydatów na 
Instruktorów  Ochrony  Przyrody,  Instruktorów  Krajoznawstwa  Regionu  oraz  Przodowników  Turystyki  Pieszej.  
Najliczniejszą grupę stanowili  kandydaci starający się o uzyskanie uprawnień Instruktora Ochrony Przyrody – 21 
osób. 

Ramowy program szkolenia Instruktorów Ochrony Przyrody PTTK  obejmował 30 godzin zajęć i dotyczył  
wiadomości ogólnych, podstaw ekologicznych i prawnych ochrony przyrody, a także zasad udziału PTTK w ochronie  
przyrody.
Powyższe zagadnienia w formie interesujących wykładów, pogadanek, zdjęć i pokazów multimedialnych przybliżał  
zebranym  Przewodniczący  Komisji  Ochrony  Przyrody  Zarządu  Głównego  PTTK  w  Warszawie  kolega  Andrzej 
Wąsikowski.  Ponadto  uczestnicy  szkolenia  odbyli  wycieczkę  do  ośrodka   edukacyjnego  Przedborskiego  Parku 



Krajobrazowego, gdzie obejrzeli stałą ekspozycję przyrodniczą, a następnie wysłuchali prelekcji na temat przepisów 
prawnych dotyczących ochrony przyrody,  w tym  prawa łowieckiego, ustawy o lasach oraz rybactwie śródlądowym. 
Zajęcia te poprowadził  Dyrektor Przedborskiego Parku Krajobrazowego - Witold Sobolewski,  który jednocześnie  
sprawuje  funkcję   v-ce  dyrektora  Zespołu  Nadpilicznych  Parków  Krajobrazowych,  w  skład  których  wchodzi 
Przedborski PK. 

Kol. Alicja Grabska interesująco zaprezentowała polskie parki narodowe.

           
Z zabytkami, przyrodą i formami jej ochrony wszyscy uczestnicy zostali również zapoznani na spotkaniu 
inauguracyjnym, które odbyło się 17 lutego w Urzędzie Miasta Przedbórz, gdzie walory poszczególnych 
regionów  naszego  województwa  prezentowali  z-ca  dyrektora  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej 
Województwa Łódzkiego w Łodzi – Tomasz Koralewski,  Burmistrz Przedborza –Miłosz Naczyński, wójt 
Gminy Żarnów - Krzysztof Nawrocki oraz z-ca wójta Gminy Aleksandrów – Paweł Mamrot.
Szkolenie zakończyło się egzaminem w formie pisemnej (testu) oraz ustnej. 
Egzamin na:  Instruktora Ochrony Przyrody zdało 19 uczestników
                       Instruktora Krajoznawstwa Regionu – 5
                       Przodownika Turystyki Pieszej  - 2                  
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Członkowie Komisji Egzaminacyjnej Kol. Grażyna i Włodzimierz Szafińscy podczas sprawdzania testów egzaminacyjnych.

Zaświadczenia  o  ukończeniu  szkolenia  wręczył  prezes  Rady  Porozumienia  Oddziałów  PTTK 
Województwa Łódzkiego kol. Włodzimierz Szafiński wraz z wykładowcami: wspomnianym wcześniej kol. 
A. Wąsikowskim, kol. Andrzejem Danowskim – dyrektorem Centrum Fotografii Krajoznawczej  PTTK w 
Łodzi  oraz  kol.  Stanisławem  Łuciem  –  przewodniczącym  Komisji  Turystyki  Pieszej  ZG  PTTK  w 
Warszawie.
Absolwenci szkolenia zasilą kadrę programową oddziałów PTTK , co wpłynie na podniesienie świadomości 
związanej z ochroną przyrody oraz ożywi ruch turystyczno – krajoznawczy w rejonie.
                                                 Alicja Grabska-

                                                 Przewodnicząca Oddziałowej Komisji 
                                                 Ochrony Przyrody PTTK w Żarnowie                   

ALPINARIUM NA SZYNDZIELNI

Malownicze alpinarium przy Schronisku PTTK na Szyndzielni,  w 1906 r.  założył  miłośnik przyrody oraz historii 
Edward Schnack.  Bezpośrednim pomysłodawcą tej inicjatywy był Wilhelm Schlesinger, prezes Beskidenverein –  
towarzystwa,  które  dekadę  wcześniej  wniosło  okazały  obiekt  turystyczny  przylegający  do  alpinarium.  
Ogród  o  powierzchni  400  m2  zapełniono  sadzonkami  180  gatunków  roślin  beskidzkich  i  alpejskich,  ponadto 
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wykonano  sieć  alejek  i  kamiennych  tarasów.  Najpopularniejsze  sadzonki  stanowiły iglaki  oraz  drzewa  liściaste,  
szarotki,  zawilce,  pierwiosnki,  goździki  oraz  inne  gatunki.  Całość  stanowiła  niezwykle  barwną  kompozycję, 
szczególnie na wiosnę.  Pomimo upadku Beskidenverein oraz zniszczeń powstałych w czasie II wojny światowej,  
alpinarium odrestaurowano dzięki pracy wolontariuszy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim, którego 
kontynuatorem-spadkobiercą  jest  PTTK.  Z  biegiem czasu,  pomimo  wysiłków  opiekunów,  obiekt  coraz  bardziej  
potrzebował  doraźnych  działań  rewitalizacyjnych  Ziemię  porosły  chwasty  oraz  innego  typu  roślinność,  zostało  
uszkodzone ogrodzenie oraz alejki. W 2009 roku trudno było ten obiekt dostrzec, i gdyby nie tablica informacyjna, nie  
wiadomo by było, co znajduje się za ogrodzeniem. Dzięki wspólnym wysiłkom bielskiego oddziału PTTK, fundacji 
Nasza Ziemia, Klubu Gaja, Nadleśnictwa Bielsko oraz Urzędu Miasta w Bielsku-Białej udało się zebrać niezbędne 
środki, dzięki którym rewitalizacja alpinarium doszła do skutku. W ramach prac remontowych wykonano m.in. nowe,  
estetyczne  ogrodzenie,  naprawiono  kamienne  alejki  i  tarasy,  postawiono  nowy  domek  oraz  dokonano  nowych 
nasadzeń. Prace koordynowało Nadleśnictwo Bielsko i Klub Gaja. Koordynatorem prowadzonych prac, z ramienia  
Oddziału PTTK w Bielsku-Białej był kol. Andrzej Kucia. Uroczystego otwarcia, które odbyło się 13 października 
2011  r.  dokonał  Prezydent  Miasta  Bielska-Białej  Jacek  Krywult,  w  obecności  Zastępcy  Dyrektora  Regionalnej  
Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach p. Bogdana Gieburowskiego, Prezesa Klubu Gaja p. Jacka Bożka oraz  
Prezesa  oddz.  PTTK  w  Bielsku-Białej  kol.  Jerzego  Jurczaka.  Na  uroczystościach  otwarcia  obecny był  członek  
Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK kol. Jan Machała. Obecnie alpinarium odzyskało dawny blask i będzie służyło  
mieszkańcom oraz turystom w celach edukacyjnych od wiosny aż do późnej jesieni. 

II OGÓLNOLSKI ZLOT TURYSTÓW PRZYRODNIKÓW

KOMITET ORGANIZACYJNY ZLOTU
Komandor Zlotu  - Andrzej Grygoruk
Zastępca Komandora Zlotu  - Joanna Kurzawa
Sekretarz Zlotu  - Paweł Idzik
Rzecznik Prasowy Zlotu – Andrzej Wąsikowski
Biuro organizacyjne Zlotu  - Katarzyna Pierwienis - Laskowska, Wioletta Wasilewska
Członkowie - Dariusz Kużelewski, Krzysztof Łaziuk, Waldemar Sieradzki, Anna Sierpińska, Andrzej Stobiński, Adam 
Szepiel
TERMIN
7 - 10 czerwca 2012 roku
MIEJSCE
Akademia Supraska (pokoje 2- do 5-osobowe, część z pełnym węzłem sanitarnym) oraz ośrodek „Bukowisko” w 
Supraślu 
Akademia Supraska Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "BUKOWISKO"
ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl ul. Piłsudskiego 64, 16-030 Supraśl



CELE ZLOTU
• Zapoznanie członków PTTK działających w komisjach lub w klubach ochrony przyrody na terenie całej 

Polski z zagadnieniami ochrony przyrody i środowiska naturalnego na terenie woj. podlaskiego
• Integracja członków PTTK działających na rzecz środowiska przyrodniczego
•  Zapoznanie ze sprawami organizacyjnymi
• Nakreślenie kierunków działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego
• Zdobycie uprawnień Instruktora Ochrony Przyrody PTTK przez uczestników Zlotu spełniających warunki 

określone w regulaminie, wymiana legitymacji IOP PTTK (konieczne 1 zdjęcie! + stara legitymacja)
• Prezentacja walorów przyrodniczych i kulturowych Puszczy Knyszyńskiej oraz ich ochrony

PROGRAM ZLOTU
07.06.2012 (czwartek)
od godz. 11: 00 - rejestracja uczestników w Ośrodku “Bukowisko”
Dla zainteresowanych piesze wycieczki fakultatywne - wyjścia grup o godz. 12.00 i 14.00. 
T rasy (do wyboru): 
a. Ścieżka przyrodnicza “Dolina Jałówki”, 
b. Ścieżka przyrodnicza “Dębowik”
17:00-18:00 - uroczyste otwarcie II Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Przyrodników PTTK
18:00-20: 00 sesja w Ośrodku “Bukowisko”
18:00-18: 30 – Informacja Przewodniczącego Komisji Ochrony Przyrody ZG   PTTK na temat aktualnych prac 
                         Komisji – kol. Andrzej Wąsikowski
18:30-19:00 – Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie odznaki „Turysta Przyrodnik” – kol. Karolina Pawlak, 
                         kol. Jan Machała
19: 00-20: 00 – referaty i prezentacje dotyczące Puszczy Knyszyńskiej
20: 00-21: 00 - obiadokolacja
od 21: 00 - wieczór integracyjny
08.06.2012 (piątek)
8: 00-9: 00 - śniadanie
9:00-10:00 - przejazd do Kruszynian
10:00-11:00 - zwiedzanie zabytkowego meczetu i mizaru (cmentarza tatarskiego)
11:00-12:30 - spacer Szlakiem Ekumenicznym wokół Zalewu Ozierany
13:00-18:00 - sesja w Nadleśnictwie Krynki
13:00-13:30 – Zasady tworzenia i działania oddziałowych Komisji Ochrony Przyrody oraz zasady sprawozdawczości 
                         – kol. Andrzej Wąsikowski
13:30-13:50 – Kadra programowa – Instruktorzy Ochrony Przyrody – kol. Andrzej Kucia
13:50-14:10  – Działalność Opiekunów Przyrody PTTK – kol. Maciej Matoń
14:10-15:00 – obiad
 15:00-15:20 – Zasady tworzenia referatów weryfikacyjnych odznaki „ Turysta Przyrodnik” i weryfikacja odznak – 
kol. Jan Machała
15:20-15:40 – Biuletyn „Na tropie przyrody” – kol. Paweł Idzik
15:40-16:00 – Strona internetowa Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK – kol. Karolina Pawlak
16:00-18:00 - prezentacja Nadleśnictwa Krynki oraz zwiedzanie Silvarium - kol. Waldemar P. Sieradzki 
18:00-20:00 - kolacja przy ognisku, wieczór integracyjny oraz możliwość obejrzenia meczu otwarcia Euro 2012
09.06.2012 (sobota)
8:00-9:00 - śniadanie
9:00-10:00 – egzamin na uprawnienia Instruktora Ochrony Przyrody PTTK
10:00-12:00 – sesja w „Bukowisku” oraz w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej
10:00-10:30 – Walory rehabilitacyjne w kontaktach osób z niepełnosprawnością z ojczystą przyrodą - kol. Maria 
                          Maranda – Przewodnicząca Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych 
10:30-11:00 – Parki narodowe i krajobrazowe jako warsztat edukacji przyrodniczej osób z niepełnosprawnością
                          – kol. Antoni Szczuciński 
11:00-11:30 – Edukacja przyrodnicza dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – dolnośląskie doświadczenia 
                      – kol. Helena Bęben-Jaworska 
11:30-12:00 – dyskusja nad sprawami osób niepełnosprawnych 
12:00-12:30 – prezentacja siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej
12:30-17:30 - wycieczka do Kopnej Góry



• Ścieżka edukacyjna “Woronicze”
• Arboretum im. Powstańców 1863 r .
• Muzeum Historii Puszczy Knyszyńskiej

14:00-15:00 - obiad w plenerze
17:30-19:30 - spacer przez Krzemienne Góry do Supraśla (ok. 10 km)
20:00 - kolacja i wieczór integracyjny przy ognisku 
10.06.2012 (niedziela)
8:00-9:00 - śniadanie
9:00-11:30 - zwiedzanie Supraśla i Muzeum Ikon 
11:30-13:00 – sesja w „Bukowisku” 
11:30-12:30 – dyskusja na temat propozycji zmian w Regulaminie odznaki  „Turysta Przyrodnik” – moderatorzy:
                         kol. Karolina Pawlak, kol. Jan Machała
12:30-13:00 – podsumowanie i zamknięcie Zlotu, pożegnanie uczestników
13:00-14:00 – obiad 

XII KROTOSZYŃSKI RAJD EKOLOGICZNY
     Sprawozdanie z XII Krotoszyńskiego Rajdu Ekologicznego XII Rajd Ekologiczny odbył się 03 grudnia 2011r. 
Jego Organizatorami byli:
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Krotoszynie, Zarząd Oddziału PTTK w Krotoszynie, Urząd Miejski 
w Krotoszynie, Urząd Gminy i Miasta Zduny.
Komandorem rajdu był Krzysztof Niedbała – dyrektor biura RCEE.
         Uczestniczy rajdu to: uczniowie Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa w Gorzupi, Zespół Szkół  
w  Rozdrażewie,  Szkoła  Podstawowa  nr  8  w  Krotoszynie,  Szkoła  Podstawowa  nr  4  w  Krotoszynie,  Szkoła 
Podstawowa w Baszkowie, Zespół  Szkół Specjalnych w Krotoszynie oraz uczniowie TOŚ w Krotoszynie, którzy 
próbowali swoich sił jako prowadzący trasy. Razem w imprezie wzięło udział 184 uczestników i organizatorów.
       Rajdowicze zostali dowiezieni autokarem do miejsca startu przy leśniczówce Parczew (Chruszczyny), skąd  
wyruszyli na trasę pieszą. Wędrowali malowniczymi lasami przez rezerwat „Dąbrowa koła Biadek Krotoszyńskich”  
do wsi Biadki, gdzie była meta rajdu.
Leśny  rezerwat  przyrody położony  w  gminie  wiejskiej  Ostrów  Wielkopolski,  w  powiecie  ostrowskim, 
w województwie wielkopolskim, ok. 15 km na zachód od Ostrowa Wielkopolskiego.
Utworzony w 1963 roku, obejmuje obszar 16,62 ha naturalnych lasów dębowych, w pobliżu Chruszczyn.
Przedmiotem ochrony jest naturalny, urozmaicony las dębowy ze starodrzewem.
Na  mecie  rajdu  w  Domu  Strażaka  w  Biadkach  na  uczestników  czekał  posiłek  gorący  posiłek  turystyczny 
i przeprowadzono konkursy niespodzianki.
Zwycięzcy konkursów niespodzianek :
I Kat Dawid                                               I Maćkowiak Bartosz
II Ulatowski Kamil                                   II Kułaga Filip
III Ulatowski Kacper                                III Nowak Zosia
IV Dąbrowski Piotr                                   IV Glinkowska Oliwia
V Wasielak Weronika                                V Stefańska Oskar
I Mazur Karolina                                       I Czubak Maciej
II Mrzewka Katarzyna                              II Bałoniak Zuzanna
III Dominiak Marika                                III Stawicka Natalia
Fundatorem  wszystkich  nagród  w  konkursie  było  RCEE.  Na  zakończenie  rajdu  komandor,  Krzysztof  Niedbała 
podziękował za uczestnictwo i zaprosił wszystkich do uczestnictwa w kolejnych imprezach ekologicznych.
     Po zakończeniu uczniowie wraz z opiekunami wrócili autokarem do Krotoszyna.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI W SKOCZOWIE

                                                                                                                                                  Skoczów, dnia  5.04.2012 r
W  dniu 31 marca 2012 roku w ramach  „Światowego  Dnia  Ziemi”, Miejskie Koło PTTK nr 2 w Skoczowie 

wspólnie  z  Komisja  Ochrony  Przyrody,  działających  przy  Oddziale   PTTK  „Beskid   Śląski”  w  Cieszynie,  
zorganizowały wiosenne sprzątanie terenów zielonych na terenie miasta Skoczów. W akcji brało udział 30-tu uczniów 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa  Morcinka oraz Zespołu Szkół nr 1 im. Krystyny Bochenek w Skoczowie.  
Grupy pod nadzorem v-ce  przewodniczącego KOP i Koła nr 2 Piotra Stebla zebrały 40 worków 100 l obejmując rejon 
sprzątania wał rzeki Wisły od basenu Delfin do drogi expresowej S-1.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody
http://pl.wikipedia.org/wiki/1963
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ostr%C3%B3w_Wielkopolski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_ostrowski_(wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Ostr%C3%B3w_Wielkopolski


Mimo zimna i mocnego wiatru młodzież nie zawiodła przybywając punktualnie na zbiórkę.
Zakończenie  imprezy  miało  miejsce  w  Miejskim  Centrum  Kultury  „Integrator”  w  Skoczowie,  gdzie  młodzież 
otrzymała ciepły posiłek i napoje. Punktem kulminacyjnym było przeprowadzenie   konkursu przyrodniczego przez 
przewodniczącego oddziałowej  KOP  Jana  Machałę,  w którym po kilku  dogrywkach zwyciężył  Mateusz  Sikora 
z ZS nr 1 a kolejne miejsca zajęli

2. Karolina  DRABIK SP nr 1
3. Mateusz   KUCZ SP nr 1
4. Karolina  POŃC ZS nr 1
5. Dżesika   NOWACZYK SP nr 1
6. Wojciech  CZAJA SP nr 1

Uczestnicy konkursu odebrali  nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo w Ustroniu, dyplomy i książeczki 
Turysta Przyrodnik ze strony Oddziału PTTK a zwycięzca dodatkowo wycieczkę krajoznawczą organizowaną przez  
Koło nr 2. Opiekunowie grup szkolnych Ks. Wiesław Łyżbicki oraz Elżbieta Ferfecka odebrali również dyplomy za 
wykonanie pracy na  rzecz obiektu przyrodniczego. Na zakończenie imprezy przybyli przedstawiciele skoczowskiej  
prasy  i  portalu  „ox.pl”.  Imprezę  można  było  zorganizować  dzięki  pomocy  finansowej  Urzędu  Miejskiego  w 
Skoczowie, dyrekcji Miejskiego Centrum Kultury w Skoczowie oraz Nadleśnictwa w  Wiśle, którym to organizatorzy 
dziękują. Zdjęcia – Gabriela Jaworowska

CHAŁUBIŃSKI O LESIE 



Słynny „odkrywca” Zakopanego, lekarz, mineralog, taternik, badacz i kolekcjoner tatrzańskich mchów, odbył  
wiele naukowych - jako organizator pierwszych zespołowych - turystycznych wycieczek w Tatry. Warszawski lekarz -  
Tytus  Chałubiński,  odwiedzał  podtatrzańską  wieś  od  1873,  gdzie  w  1887  zamieszkał  i  zmarł  w  1889  r.  
Nie brał pieniędzy za medyczną usługę,  uratował od śmierci wielu górali podczas epidemii cholery. Biografowie  
twierdzą, że w Tatry chodził z muzyką góralską by uniknąć samotności, choć wcześniej  miał trzy żony.

W zgodnej  opinii  biografów  wybitnego  lekarza  był  on  również  przyrodnikiem,  dokładniej  geologiem i 
botanikiem, który wiele swojej uwagi poświęcił badaniu i zbieraniu mchów podczas tatrzańskich wędrówek. Okazy z 
kolekcji Chałubińskiego mają postać zbiorów, które znajdziemy przy okazji odwiedzin w Muzeum Tatrzańskim. Nosi 
ono jego imię,  a w Zakopanem noszą je także sanatorium i  ulica.  Oczywiście,  nie można zapomnieć o Wrotach  
Chałubińskiego w sercu Tatr.
Przytaczam opinię  (z  drugiej,  a  może  nawet  trzeciej  ręki)  o  Chałubińskim -  wybitnym turyście  i  krajoznawcy,  
ale  zwłaszcza  przyrodniku -  zasłużenie  uznanym za  postać  wyróżniającą  się  w dziejach  polskiej  turystyki  (jako  
dziedziny kultury)  -  szczególnie  wyróżniającym się także jako lekarz i  społecznik.  Jest  mnóstwo dowodów jego  
zaangażowania w życie Zakopanego, w tamtych czasach zapadłej wsi podtatrzańskiej. Przyczynił się do zwalczenia  
epidemii cholery w 1873 r. oraz był współtwórcą Szkoły Koronkarskiej dla dziewcząt i Szkoły Snycerskiej (potem 
Przemysłu  Drzewnego)  dla  chłopców.  Swoim  stylem  wędrowania  po  Tatrach  zapoczątkował  rozkwit  turystyki 
tatrzańskiej z góralami jako przewodnikami.

Wybitny lekarz zasłużenie uznawany za społecznika, ma również wybitny udział w stworzeniu Towarzystwa 
Tatrzańskiego, które w 1877 r. nadało mu tytuł członka honorowego. Jako pisarz znalazł godne miejsce w historii  
literatury  górskiej,  głównie  dzięki  opisowi  wycieczki  „Sześć  dni  w  Tatrach”, zamieszczonym  w  1879  r.  w 
„Pamiętniku Towarzystwa Tatrzańskiego”.

Pochowany został w listopadzie 1889 r. na starym cmentarzu zakopiańskim, na Pękowym Brzyzku, miejscu 
wiecznego spoczynku uznanym za jeden z najpiękniejszych tego rodzaju pomników pamięci o tych, którzy zasłużyli  
się  dla  polskiej  medycyny,  turystyki,  kultury,  Tatr,  Zakopanego.  Dla  potomnych  pozostała  opinia  Stanisława 
Witkiewicza, że wszystko, co w Zakopanem i Tatrach działo się dzięki jego poczynaniom Chałubińskiego na wielu 
polach zalicza się do osiągnięć wybitnych w tamtym czasie. Nazwał je „dobrymi sprawami”  w dziejach tego miasta i 
gór.

W książce Jalu Kurka  „Księga Tatr” (wyd. IV z 1969 r.) barwne opisy życia górali w XIX w. także tych 
wybitnych, jak pierwszy zakopiański proboszcz Józef Stolarczyk, Jan Gąsienica Krzeptowski czyli Sabała, samorodny 
muzyk Bartuś Obrochta, grabarz w czasie epidemii, cieśla a potem Klimek Bachleda nazwany „królem przewodników 
tatrzańskich”,  znajdujemy też  przekazaną  potomnym opinię  Chałubińskiego  o  lesie  jako  takim.  Wyraził  ją  przy 
tradycyjnej  watrze  podczas sierpniowej  wędrówki na biwaku na Polanie  pod Wysoką (2560 m n.p.m.)  –  dziś w  
Tatrach Słowackich.
„Żyjecie wśród lasu, lecz nie zdajecie sobie sprawy z tego, jakim dobrodziejstwem przyrody jest las. Las to nie tylko  
budulec, z którego wznosicie domy, to nie tylko opał, którym ogrzewacie izby, na którym gotujecie strawę. To nie tylko  
materiał, z którego strugacie stoły, skrzynie, ławy, wozy, sanie, kołyski i trumny. Las kiełza wichry, pije wodę,  
przerywa suszę, las sprowadza deszcze. Dla was jest nieszczęście, gdy lato jest mokre, ale cały kraj na dolinach czeka  
na wilgoć, na deszcze, bo susza pali mu plony. Nad lasami tworzą się chmury, z chmur upada deszcz. I lasy z  
powrotem piją deszczową wodę, nie dopuszczają do wezbrania strumieni, ratują od powodzi. Las jest waszym  
przyjacielem przez całe życie. Trzeba go szanować, trzeba z niego rozumnie korzystać. Sama przyroda podsiewa las,  
stara się sama, aby znowu

zaszumiał. Nie przeszkadzajcie jej w tym, gdy drzewo wytniecie, zasadźcie, zasiejcie nowe, nie puszczajcie do  
wyrębów bydła na paszę…”

Warto  ją  przypomnieć  każdemu,  kto  ma  ochotę  do  poznania  ciekawostek  z  życia  wybitnych  turystów i  
krajoznawców, uprawiających bądź organizatorów współczesnej turystyki przyrodniczej.

       Jalu Kurek „Księga Tatr”, fragment ze str. 225-226

PRZYLASZCZKA POSPOLITA

Przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis Schreb.) z rodziny jaskrowatych jest rośliną dorastającą do 20 cm. 
Posiada odziomkowe liście  z  wierzchu zielone pod spodem brązowo czerwone na długich kędzierzawo 
owłosionych ogonkach. Liście trójklapkowe u nasady sercowate. Łodyżka owłosiona z jednym szczytowym 
kwiatem. Trzy liście łodygowe, jajowate o długości ok. 1 cm przylegające do listków okwiatu. Kwitnie w 



miesiącach od marzec, kwiecień. 

Kwiaty niebieskie, różowe rzadziej białe o średnicy 2 – 3, 5 cm w ilości od 5 – 10.  Wieczorem i podczas 
deszczu  kwiaty  zamykają  się  i  zwisają.  Owocniki  owłosione  niełupki  zawierają  substancje  tłuszczowe 
zjadane  przez  mrówki,  które  je  przy  okazji  roznoszą  nasiona.  Spotkać  je  można  w  lasach  liściastych, 
zaroślach rosnących na podłożu wapiennym. 
Przylaszczka  pospolita  jest  rośliną  trującą.  Roślina  zawiera  protoanemoninę,  antocyjany,  flawonoidy  i 
gorycze. 
Roślina ta jest zarazem rośliną leczniczą mająca zastosowanie w homeopatii przy przewlekłych zapaleniach 
oskrzeli i gardła, a także przy chorobach wątroby.
Przylaszczka jest pod ścisłą ochroną prawną.
Nie zrywaj,
Nie niszcz,
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