
JESIEŃ   2009 

 DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO 

XXXIX CZAK’09 
 
W dniach 19-23 sierpnia br. odbył się w Krakowie 
XXXIX Centralny Zlot Krajoznawców  - CZAK’2009 
pod patronatem: Marszałka Województwa Małopolskiego, 
Prezydenta Miasta Krakowa, Rektora AWF. Inicjatorem 
zorganizowania CZAK-u w Krakowie był Członek Hono-
rowy PTTK – Zbyszek Twaróg. Komitet Organizacyjny 
Zlotu stanowili: Komandor  - Jerzy Kapłon, Wicekoman-
dorzy – Kazimierz Synowski i Józef Partyka, Członkowie 
– Joanna Czerniak, Edward Fietko, Antoni Marchwicki, 
Urszula Ormicka, Janusz Palarz, Czesław Wójcik, 
Bernadetta Zawilińska. Głównym organizatorem CZAK-u 
był Oddział Krakowski PTTK przy pomocy oddziałów: Ojcowskiego, Akademickiego, 
Wojskowego, Hutniczego i Wielickiego. Siedzibą Zlotu była Akademia Wychowania 
Fizycznego. W ramach Zlotu odbyły się dwie główne wycieczki: Trasa I: Kraków -  Modlnica 
- dolina Kluczwody - dolina Mnikowska – Alwernia – Wygiełzów – Zator - Kraków; Trasa II: 
Kraków – Niegowic – Wierzchów – Gruszów - Bogorzówka „Kamień Grzyb” – Szczyrzyc – 
Raciechowice – Dobczyce - Kraków. Przed zlotem odbyły się tzw. wycieczki przedzlotowe: 
Szlakiem Jana Pawła II, Dłubniański Park Krajobrazowy, mniej znane zabytki Krakowa. 
W czasie złotu odbyła się sesja krajoznawcza z udziałem luminarzy krakowskich krajoznaw-
ców oraz „Forum Krajoznawców”, podczas którego omawiane były główne kierunki 
działania krajoznawców polskich ze szczególnym uwzględnieniem VI Kongresu Krajoznaw-
stwa Polskiego w 2010 roku. W podziemiu Kopalni Soli w Wieliczce miała miejsce Biesiada 
Turystów z udziałem wszystkich uczestników Zlotu, organizatorów, burmistrza Wieliczki 
oraz członków władz Towarzystwa z prezesem  ZG PTTK kol. Lechem DroŜdŜyńskim 
i prezesem Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Tadeuszem Sobieszkiem. Uroczystą kolację 
uświetniał zespól regionalny „Mietniowiacy”. W Zlocie wzięły udział 123 osoby. Obsługę 
CZAK-u zapewniała Komisja Krajoznawcza z przewodniczącym Januszem Palarzem oraz 
pracownicy etatowi naszego oddziału pod przewodnictwem dyrektora BORT – Joanny 
Czerniak. Pod redakcją Józefa Partyki i Krzysztofa Pucka został opracowany słownik 
„Po Krakowie i Małopolsce. Słownik krajoznawczy”. XXXIX Centralny Zlot Krajoznawców  
CZAK’2009 odbił się szerokim echem w Polsce. Otrzymaliśmy podziękowania od prezesa 
ZG PTTK kol. Lecha DroŜdzyńskiego oraz od przewodniczącego Komisji Krajoznawczej ZG 
PTTK kol. Krzysztofa Mazurskiego. 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 

ODDZIAŁ KRAKOWSKI  im. ks. Karola Wojtyły 
31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b, tel. 012-422-20-94 

61 



2222 ___________________ biuletyn informacyjny 61 

 

UWAGA!     UWAGA!     UWAGA!     UWAGA!     UWAGA!     UWAGA!     UWAGA!  

■ na metę Zlotu dojazd we własnym zakresie bez zabezpieczenia przejazdu przez Policję 
■ oczekujemy na uczestników Zlotu przy boisku Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orzeł” 

w Nowej Wsi  w gminie Dobczyce o godz. 12.00 

UWAGA!     UWAGA!     UWAGA!     UWAGA!     UWAGA!     UWAGA!     UWAGA!  

Rowerem po Złoty Liść 2009 
 
Krakowski Klub Kolarski Oddziału Krakowskiego PTTK zaprasza na 52 Turystyczny Zlot 
Kolarski „Rowerem po Złoty Liść 2009” do Nowej Wsi w gminie Dobczyce. Dojazd 
we własnym zakresie bez zabezpieczenia przejazdu przez Policję. Celem imprezy jest 
popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kolarskiej oraz poznanie okolic Krakowa i gminy 
Dobczyce. 

TERMIN 
Impreza odbędzie się 27 września 2009  roku. Przyjmowanie uczestników od godz. 1200  
przy boisku Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orzeł” w Nowej Wsi. 

WARUNKI  UCZESTNICTWA  
■ posiadanie karty rowerowej i sprawnego roweru, 
■ zapewnienie opieki dorosłych dla dzieci do lat 14, 
■ grupy zorganizowane jadą pod kierownictwem osoby pełnoletniej i doświadczonej, 

posiadającej umiejętność udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialnej za zdyscy-
plinowanie i bezpieczeństwo kolarzy. 

OBOWIĄZKI  UCZESTNIKÓW 
■ posiadanie dowodu toŜsamości, karty rowerowej, względnie prawa jazdy, 
■ wymagane przestrzeganie dyscypliny, zwłaszcza w jeździe grupowej (peletonie), 

przepisów ruchu drogowego, zaleceń Komandora, funkcjonariuszy Policji, sędziów 
poszczególnych konkurencji oraz porządkowych. 

ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia zbiorowe i indywidualne przyjmowane będą przez Sekretariat Imprezy na  mecie 
przy boisku Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orzeł” w Nowej Wsi. Zgłoszenia zbiorowe 
przyjmowane będą od kierowników poszczególnych ekip na podstawie listy uczestników, 
ich wieku i adresów. Wpisowe 3 zł od osoby płatne przy zgłoszeniu.  

ŚWIADCZENIA  ORGANIZATORÓW  
■ pamiątkowa ozdobna naklejka, 
■ odcisk ozdobnej pieczęci do ksiąŜeczek wycieczek kolarskich (do odznaki KOT), 
■ prawo do udziału w atrakcyjnych konkursach sprawnościowych (rowerowy tor przeszkód, 

rowerowy „bieg Ŝółwi”, rzutki do tarczy, indywidualna jazda na czas pod górkę, strzelanie 
z broni pneumatycznej, strzelanie rzutów karnych),  

■ posiłek turystyczny, 
■ zaliczenie punktowe do Kolarskiej Odznaki Turystycznej. 

PROGRAM  CZASOWY 
12.00 Powitanie boisku Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orzeł” w Nowej Wsi. 
12.00 Koncert Orkiestry Dętej „ARKA” oraz występ uczniów SP w Nowej Wsi. 
12.30  Rozpoczęcie konkursów sprawnościowych. 
14.00 Występ zespołu z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach. 
16.00  Uroczyste zakończenie imprezy, ogłoszenie wyników z rozdaniem nagród i dyplomów. 

UBEZPIECZENIE DLA UCZESTNIKÓW WE WŁASNYM ZAKRESIE  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY WYRZĄDZONE OSOBOM TRZECIM PONOSZĄ BEZPOŚREDNIO WINNI 

INFORMACJE O IMPREZIE ZNAJDUJ Ą SIĘ NA AFISZACH 
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Kilka słów o Nowej Wsi w gminie Dobczyce 
 
Nowa Wieś połoŜona jest w północnej części Gminy Dobczyce, w obszarze Pogórza 
Wielickiego na wysokości 215-319 m npm. Przez miejscowość przepływa rzeka Młynówka 
i potoki będące jej dopływami. WzdłuŜ rzeki spotkać moŜna bogactwo fauny i flory. Lasy 
zostały tu zamienione na pola uprawne. Te, które pozostały porastają trudno dostępne pagórki 
oraz wąwozy. Największy obszar leśny jest nazywany „Brzegiem”. Nowa Wieś graniczy 
z Bieńkowicami, Dobczycami, Stojowicami, Sierakowem. W skład sołectwa Nowa Wieś 
wchodzą przysiółki o nazwach: Wielka Góra, Folwark, Polów, Gajska, Olszyna, Grabowa. 
Sołectwo zajmujące obszar 203,5 ha, zamieszkuje 467 osób. Na terenie wsi funkcjonuje 
obecnie Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki oraz działa Ochotnicza StraŜ PoŜarna 
powstała w 1913 r., Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” załoŜony 1 maja 2005 r. i Orkiestra 
Dęta „ARKA” powstała w październiku 2008 r. Największym zakładem w Nowej Wsi jest 
obchodząca w tym roku 15-lecie istnienia piekarnio-cukiernia „Dom Chleba” Lucyny i Jana 
Hartabus. Przez Nową Wieś biegnie znakowany zielony szlak rowerowy Gminy Dobczyce. 
Sołtysem jest Pan Michał Czajczyk. 
Historia  
Nowa Wieś powstała z części gminy Sieraków w 1820 roku. Pod koniec XIX wieku Krajowa 
Rada Szkolna we Lwowie wydała orzeczenie o organizacji szkoły w Nowej Wsi. Początkowo 
nauka odbywała się w prywatnych domach, a w 1903 roku oddano do uŜytku budynek szkoły. 
Działkę pod budowę przekazał właściciel folwarku na „Wielkiej Górze” Jan Szybowski (pół 
podarował, pół sprzedał). W 1910 roku liczba mieszkańców wioski wynosiła 335 osób. 
W czasie I wojny światowej zginęło 16 Ŝołnierzy z Nowej Wsi, którzy słuŜyli w szeregach 
armii austriackiej. 

W Nowej Wsi warto zobaczyć: 
Figurę przestawiającą Matkę Boską 
oraz postać Św. Jana Nepomucena. 
Jest ona usytuowana w pobliŜu 
skrzyŜowania dróg Dobczyce - Nowa 
Wieś - Bieńkowice nad rzeką 
Młynówką. Została ufundowana w 
1917 roku przez Jana i Wiktorię 
Kaniów z Bieńkowic. 

Opracowano na podstawie informacji 
na stronie internetowej www.dobczyce.pl 

 
Zapraszamy do Nowej Wsi 
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LV Zlot Turystów Górskich „Hala Krupowa 2009” 
 
 Jak zwykle w pierwszą niedzielę października Komisja Turystyki Górskiej Oddziału 
Krakowskiego PTTK zaprasza wszystkich turystów górskich - i nie tylko - do uczestnictwa 
w Zlocie Turystów Górskich na Hali Krupowej . 

 
ORGANIZATOR  

 Organizatorem LV Zlotu Turystów Górskich „Hala Krupowa 2009” jest Komisja 
Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK. 

UCZESTNICTWO  W  ZLOCIE 
 W Zlocie mogą brać udział druŜyny zgłoszone przez koła PTTK, zakłady pracy i inne 
organizacje oraz turyści indywidualni.  
Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Biuro Oddziału w Krakowie, ul. Zyblikiewicza 2b. 

PRZEBIEG  ZLOTU  
 Punkt startowy trasy oraz jej przebieg jest dowolny pod warunkiem, Ŝe uczestnicy 
zgłoszą się na mecie Zlotu na Hali Krupowej w godz. 1100-1330  w dniu 4 października 2009. 
 Uroczyste zakończenie Zlotu odbędzie się o  godzinie  1330. 
 DruŜyny, które nie zgłoszą się do godz. 1330 nie będą brały udziału w punktacji 
do nagród i pucharów przechodnich.  

WPISOWE 
 Wpisowe w wysokości około 8,- zł przyjmuje Biuro Oddziału wraz ze zgłoszeniem 
do dnia 2 października 2009 r. 
  

UPRAWNIENIA  UCZESTNIKÓW  
W ramach wpisowego, uczestnicy otrzymują: 
� pamiątkową odznakę zlotową, 
� potwierdzenie punktów do GOT, 
� nagrody przechodnie dla najlepszych. 

OBOWIĄZKI  UCZESTNIKÓW  
� zgłoszenie udziału w terminie do dnia 1.10.2008 r., 
� przybycie na metę Zlotu w godzinach przyjmowania, 
� przestrzeganie zasad kultury turystycznej i ochrony przyrody, 
� przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu. 

NAGRODY  PRZECHODNIE 
� Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego dla najliczniejszej grupy osób dorosłych 

biorącej udział w Zlocie. 
� Puchar Prezesa Zarządu Oddziału dla najliczniejszej grupy młodzieŜy szkolnej biorącej 

udział w Zlocie. 
Nagrody przechodnie przechodzą na własność po 3-krotnym kolejnym ich zdobyciu. 

UWAGI 
� Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub szkody spowodo-

wane przez uczestników. 
� Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie na własny koszt. 
� Wszystkich zainteresowanych informujemy, Ŝe o godzinie 1200 w kaplicy na Okrąglicy 

odbędzie się msza św. w intencji turystów i zakończenia sezonu górskiego. 
 

Na następnej stronie przedstawiamy dla przypomnienia schemat znakowanych szlaków 
turystycznych w obrębie pasma Polic oraz punktację do Górskiej Odznaki Turystycznej. 

 
Uczestnikom Ŝyczymy słonecznej pogody na trasach zlotu! 
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Nr Trasa doj ścia Kolor szlaku 
Czas przej ścia Punkty 

do GOT w gór ę w dół  

1 
Juszczyn – Jawor 
– Hala Krupowa śółty 4½ 4 18/11 

2 
Kojszówka – Burdelowa – Cupel – 
Okrąglica – Hala Krupowa 

Niebieski  
potem Czerwony 5 4 22/16 

3 
Osielec – Cupel – Okrąglica   
– Hala Krupowa 

Zielony  
potem Czerwony 4¼ 3¼ 22/16 

4 
Bystra – Cupel – Okrąglica   
– Hala Krupowa Czerwony 4¾ 4 23/16 

5 
Sidzina (centrum) – Malinowe  
– Okrąglica – Hala Krupowa Niebieski 4½ 3½ 24/19 

6 
Sidzina (centrum) – Dom Dziecka  
– Hala Krupowa 

Niebieski  
potem Zielony 

3 2½ 14/9 

7 
Sidzina Wielka Polana  
– Hala Krupowa Czarny 1½ 1 9/5 

8 
Przeł. Zubrzycka – Polica  
– Hala Krupowa 

Niebieski  
potem Czerwony 2½ 2¼ 17/13 

9 
Przeł. Krowiarki – Kiczorka 
(Hala Śmietanowa) – Hala Krupowa Czerwony 3 2¾ 14/13 

10 
Zawoja Lajkonik – Kiczorka (Hala 
Śmietanowa) – Hala Krupowa 

śółty  
potem Czerwony 3¼ 2¾ 18/13 

11 
Zawoja Mosorne – Kiczorka (Hala 
Śmietanowa) – Hala Krupowa 

Niebieski  
potem śółty 

potem Czerwony 
4 3½ 17/13 

12 
Zawoja (centrum) – Spalenica  
– Hala Krupowa Zielony 3¾ 2¾ 15/10 

12a 

Zawoja (centrum) – Spalenica – 
Kiczorka (H.Śmietanowa) – Polica  
– Hala Krupowa 

Zielony  
potem Niebieski 

potem śółty 
potem Czerwony 

4¼ 3¼ 21/18 

13 
Skawica Górna – Sucha Góra  
– Hala Krupowa Niebieski 2½ 2 14/9 
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Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego – Oddział Krakows ki PTTK  

31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b  
codziennie w godz. 9 - 17  

tel. 422-26-76,   fax. 422-37-23 
www.krakow.pttk.pl,   e-mail: pttk_krakow@poczta.on et.pl  

Jesień z B.O.R.T. 
 
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego 
Oddziału Krakowskiego PTTK jesienią 
2009 roku zaprasza na następujące 
wycieczki:  

4 października  
Hala Krupowa. Zakończenia sezonu 
turystyki górskiej. 
Cena: 32,- zł  
 

17 października  
Poznajemy okolice Krakowa. Kraków – Ojców (spacer Doliną Prądnika), Skała, Wysocice 
(kościół romański), Pieskowa Skała (zamek z zewnątrz), Olkusz (kościół, fragment murów 
obronnych), Rabsztyn (ruiny zamku), Pustynia Błędowska, Racławice, Paczółtowice, 
Czerna (klasztor), Krzeszowice (spacer) – Kraków. 
Cena: 42,- zł  
 

8 listopada 
Poznajemy okolice Krakowa. Kraków – Hebdów (zespół klasztorny Pijarów), Witów  
(gotycki kościół z XV wieku), Bejsce (kaplica grobowa Firlejów), Rachwałowice (drewniany 
kościół z XVII wieku), Rogów (drewniany spichlerz), Nowy Korczyn (fara), StroŜyska 
(najstarsze zegary słoneczne), Busko-Zdrój (uzdrowisko) – Kraków. 
Cena: 45,- zł  
 

11 listopada  
Cmentarze Krakowa. Cmentarz Rakowicki, cmentarz na Salwatorze.  
Cena: 12,- zł + bilety komunikacji miejskiej 
 

28 – 29 listopada 
Andrzejki na Słowacji.  Zabawa i nocleg w NiŜnej; po drodze zwiedzanie: Zamek Orawski, 
Demianowska Jaskinia Swobody, skansen w Zubercu, baseny termalne. W cenie: dwa posiłki 
gorące, napoje, alkohol, zabawa, nocleg, śniadanie. 
Cena: 260,- zł + wstępy ok. 20,- € 

Ceny oferowanych wycieczek mogą ulec zmianie 
Szczegóły na temat proponowanych imprez Czytelnicy mogą uzyskać w BORT 

 

UWAGA     UWAGA     UWAGA          
z dniem 1 wrze śnia 2009 r. nast ąpiła zmiana lokalizacji BORT i Kasy Oddziału  

obecnie biuro BORT i Kasa znajduj ą się w lokalu Oddziału Krakowskiego PTTK przy ul. Zybli kiewicza 2b  
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Z działalności KKTJ 
 
Działalnością Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego jest eksploracja jaskiń. 
W dniach 21 marca – 9 kwietnia br. miała miejsce wyprawa KKTJ „Kitz 2009”. Celem 
ponownie była Jaskinia Feichtnerschacht w austriackim masywie Kitzsteinhorn. Przez dwa 
tygodnie działalności wyprawa odkryła ok. 250 m, zatem Feichtnerschacht ma obecnie 6,25 
km długości i 1145 m głębokości. Podczas wyprawy, z biwaku na 450 m poniŜej poziomu 
morza, kontynuowano eksplorację śółtych Marmitów, skąd z poziomu –750 m zjechano 
kolejnymi Zębatymi Kaskadami (P17, P2, P3, P5, P8, P3, P10, P6, P6, P11, P3, P3), 
a następnie na dnie Studni Szydery (P25) osiągnięto salę. Jak się okazało, okno w jej ścianie 
wypada w znanej wcześniej Studni Tsunami (– 870 m), a „niezaleŜny” ciąg po czterech 
kaskadach, po raz drugi wpada do Tsunami na poziomie –900 m. Tym samym potwierdziło 
się pesymistyczne przypuszczenie, Ŝe niedoszłe szóste dno stanie się pętlą. W dalszej części 
wyprawy wspinaliśmy się na końcu galerii (–450 m) oraz, mając na względzie znaczne 
skrócenie drogi na przodek, podjęliśmy próbę znalezienia połączenia Starego Dna (–623 m) 
z Kubaturami (–610 m). Niestety, retransporty i koniec czasu nie pozwoliły rozwikłać zagadki 
Starego Dna, które, mam nadzieję, teŜ stanie się pętlą ... 
W działalności udział wzięli: Andrzej Ciszewski – kierownik, Michał Ciszewski, Marcin 
Czart, Grzegorz Gaj, Marcin Grych, Jarosław Kwapień, Robert Matuszczak, Jakub Nowak, 
Michał Pawlikowski, Włodzimierz Porębski, Paweł Ramatowski, Kazimierz Szych, Jan 
Wołek, Ewa Wójcik oraz Richard Feichtner.  
Dla zainteresowanych i chcących dowiedzieć się więcej o historii eksploracji jaskini 
Feichtnerschacht zapraszam do odwiedzenia strony: 
http://www.kktj.pl/artykuly/wyprawy/kitz/kitz.html 

przygotował Jakub Nowak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zdjęcia  Jakub Nowak 
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70. rocznica wybuchu II wojny światowej 
 
W 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej chcielibyśmy przypomnieć miejsca szczególnie 
związane z pierwszym dniem wojny na ziemiach polskich na południowej granicy. 
Węgierska Górka 
Południowa granica Polski na wschód od Zwardonia obsadzona była przez oddziały 
1. Brygady Górskiej Korpusu Ochrony Pogranicza płk. Janusza Gaładyka. Doliny Soły i drogi 
z Czadcy przez Zwardoń do śywca bronił 1. Batalion KOP „Berezwecz” 2. Pułku Piechoty 
KOP, Strzelcy wspierani byli przez Batalion Obrony Narodowej „śywiec” i niewielkie siły 
artyleryjskie. Zaplecze stanowiły cztery schrony bojowe w Węgierskiej Górce obsadzone 
przez 151. kompanię forteczną „Węgierska Górka” kpt. Tadeusza Semika. W Milówce była 
utworzona 2. Kompania Strzelecka Obrony Narodowej „Milówka” pod dowództwem por. 
Niemczyka, a w Rajczy 3. Kompania Strzelecka ON „Rajcza” pod dowództwem por. 
Sicińskiego. Po jednym plutonie z Milówki i Rajczy skierowano do Zwardonia. Tu dowódca 
tego odcinka kpt. Zygmunt Wajdowicz wyznaczył stanowiska obok stacji kolejowej frontem 
do granicy. Za swoich sąsiadów mieli kompanię z 1. Batalionu KOP „Berezwecz”, Ŝołnierzy 
StraŜy Granicznej, którzy wraz z gajowymi patrolowali granicę. Przejścia z Orawy do Jeleśni 
bronił 1. Pułk Strzelców Górskich KOP, a schrony bojowe obsadziła 152 kompania forteczna 
„Jeleśnia” dowodzona przez por. Lipczaka. Rygiel obronny w KrzyŜowej i Przyborowie nie 
był przez Niemców atakowany. Działająca na tym kierunku 3. Dywizja Górska gen. Eduarda 
Dietla obeszła rygiel przez wschodnią część doliny Koszarawy. 
1 września 1939 o świcie przez Przełęcz Zwardońską wkroczyły w dolinę Soły oddziały 
7. Bawarskiej Dywizji Piechoty pod dowództwem gen. bryg. Eugena Otta. PotęŜne uderzenie, 
wspólnie ze swoim pododdziałem KOP, dzielnie odpierał por. Roman Talarek. Realizując 
rozkaz przełoŜonego, pod naporem sił przeciwnika, zmuszony był się wycofać w rejon 
Baraniej Góry. Zwardoń został osaczony z dwóch stron od Przełęczy Zwardońskiej i od 
Koniakowa. Czujki rozstawione wzdłuŜ granicy juŜ około 4 rano 1 września oddały pierwsze 
strzały do nadchodzących Niemców. Niemcy odpowiedzieli zmasowanym ogniem karabinów 
maszynowych, do których dołączył ostrzał granatami moździerzowymi. Po kilku godzinach 
walki i nasilającego się z kaŜdą chwilą ognia nieprzyjaciela plutony Obrony Narodowej, 
stanowiąc osłonę dla wycofujących się wojsk na główną rubieŜ obronną pod Węgierską 
Górką. Niewielkiemu oddziałowi wojsk polskich udało się odeprzeć pierwszą falę uderzenia 
nieprzyjacielskiej piechoty. 
2 września Niemcy zdecydo-
wali się na zdobywanie 
poszczególnych schronów. 
Taktyka ta, której kluczo-
wym punktem były grupy 
szturmowe wspomagane 
przez saperów, nie dała 
pierwotnie spodziewanych 
efektów. Ataki trwały aŜ do 
późnych godzin nocnych. 
Dowódca 1. Brygady Gór-
skiej płk Janusz Gaładyk na-
kazał wycofanie z zajmowa-
nych rubieŜy pod osłoną 
nocy. Umocnień w Węgier-
skiej Górce broniła wspomniana 151. kompania forteczna „Węgierska Górka” pod 
dowództwem kpt. Tadeusza Semika. Załoga schronu „Waligóra” (dowódca por. Leopold 

Schron bojowy w Węgierskiej Górce 
foto archiwum www.wikipedia.pl 
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Galocz) zmuszona była do wycofania się z powodu braku amunicji. Walki trwały 8 godzin, 
po czym opór stawiały juŜ tylko 2 schrony: „Włóczęga” (dowódca ppor. Marian Małkowski) 
i „W ędrowiec” (dowódca kpt. Tadeusz Semik), oraz 1. i 2. kompania strzelecka 1. Batalionu 
KOP „Berezwecz”, do których nie dotarł rozkaz wycofania się. 
Wysoka/Jordanów 
Podczas pierwszych dni kampanii wrześniowej, największe znaczenie dla sytuacji militarnej 
tego regionu, miały poczynania 10 Brygady Kawalerii (Zmotoryzowanej) dowodzonej przez 
płk. Stanisława Maczka. Zajęcie Orawy przez Niemców skłoniło dowódcę Armii „Kraków” 
gen. Antoniego Szyllinga do skierowania brygady w zagroŜony teren, tj. na wzgórza przed 
Jordanowem i Rabką. Działania obronne, które zostały wówczas prowadzone w tym rejonie 
przeszły do historii jako „Bitwa pod Wysoką i Jordanowem”. PotęŜne zgrupowania XXII 
Korpusu Pancernego 14 Armii Niemieckiej gen. Wilhelma Lista w liczbie 40000 ludzi, 
zaatakowały l. Brygadę Górską Korpusu Ochrony Pogranicza płk. Janusza Gaładyka. Główna 
pozycja obronna przebiegała na linii: Góra Ludwiki - Wysoka - Skawa Górna - Rokiciny - 
Rdzawka - Ponice. Dowódca Armii „Kraków” gen. Antoni Szylling nakazał wzmocnienie 
polskiej obrony (opartej na słabych siłach Korpusu Ochrony Pogranicza i batalionów obrony 
narodowej) 10 Brygadą Kawalerii Zmotoryzowanej płk. Stanisława Maczka, ale pomimo to 
czołówki niemieckie dotarły juŜ około południa l września do Rabki i Spytkowic. Siły polskie 
w tym rejonie liczyły prawie 7500 osób, 35 czołgów, 20 dział (w tym 4 przeciwlotnicze). 
W nocy z l na 2 września 1939 r. wzmocnione zostały batalionem Obrony Narodowej, 
wycofującym się od strony śywca (2000 osób, 4 działa, pociąg pancerny). Odcinek „Rabka”, 
podporządkowany dowódcy l. Pułku KOP płk. Janowi Wójcikowi, dysponował dwoma 
bateriami armat i szwadronem działek przeciwpancernych. Bronił się skutecznie. Natarcie 
niemieckiej piechoty wspierały tylko wozy pancerne. Dobrze spisywały się w walce polskie 
działka kalibru 37 mm. Tego 
samego dnia trwała 
bohaterska obrona rejonu 
Wysokiej koło Jordanowa, 
gdzie hitlerowcy ponieśli 
duŜe straty w ludziach i 
sprzęcie (ponad 50 czołgów).  
Drugiego dnia wojny, 
rozpoczęło się zmasowane 
natarcie niemieckich czoł-
gów 2. Dywizji Pancernej, 
wsparte ogniem artylerii. 
Warto wiedzieć, iŜ po stronie 
polskiej, obok regularnej 
armii, walczył samorzutnie 
sformowany oddział chłopów 
z Wysokiej i Jordanowa oraz 
robotnicy zatrudnieni przy 
budowie wiaduktu w Chabówce. Doskonała postawa obrońców sprawiła, Ŝe dopiero trzecie 
natarcie Niemców dało im przewagę. Niestety, znaczna dominacja Niemców w liczebności 
i uzbrojeniu uniemoŜliwiła dalszą obronę, co doprowadziło do zajęcia przez nich wzgórza nad 
wsią Wysoka. 
Gorce 
W rejonie Gorców, najmocniejsze niemieckie uderzenie, poszło z Kotliny Orawsko-
Nowotarskiej. Natarcie poprowadziły wspomniane silne kolumny pancerno-motorowe 
14. Armii Niemieckiej. Wszystkie zmierzały w kierunku polskiej pozycji 1. Brygady Górskiej 
Korpusu Ochrony Pogranicza pod Wysoką, dowodzonej przez płk. Janusza Gaładyka. 

Pomnik w Wysokiej koło Jordanowa upamiętniający wydarzenia 
pierwszych dni wojny 

foto archiwum www.rabka.pl 
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Równocześnie na styku Armii „Kraków” i „Karpaty” granicę przekroczył niemiecki 
zmotoryzowany pułk rozpoznawczy oraz oddziały piechoty 1. Dywizji Słowackiej. Zostały 
one ostrzelane przez StraŜ Graniczną w Łapszance, a następnie w Łapszach NiŜnych. 
Placówka w Łapszach broniła się do późnego popołudnia, a potem wycofała się przez 
Frydman, Maniowy, grzbiet Lubania do Ochotnicy, gdzie stacjonował jeden z plutonów 
batalionu Obrony Narodowej „Limanowa”. W tym czasie przednie oddziały niemieckiej 
2. Dywizji Górskiej z okolic Spiskiej Starej Wsi, razem ze Słowakami dotarły do Niedzicy 
i tam przeprawiły się przez Dunajec. Po opanowaniu Czorsztyna bronionego tylko przez 
druŜyny Korpusu Ochrony Pogranicza, zaczęły się przesuwać w kierunku Nowego Targu. 
Doliną Dunajca w kierunku Krościenka podchodzić zaczęli równieŜ niemieccy Ŝołnierze ze 
140. Pułku Strzelców Górskich, którzy przekroczyli rzekę w rejonie Czerwonego Klasztoru. 
Po zajęciu Krościenka i Szczawnicy skierowali się wzdłuŜ Dunajca w kierunku północnym, 
tocząc z polskimi oddziałami 2. Brygady Górskiej cięŜkie walki pod Kłodnem i Tylmanową. 
W rejonie wsi Wietrznica doszło do kolejnych starć. Tej kluczowej pozycji bronił, 
wykorzystując dwie linie okopów wykonanych jeszcze w sierpniu, wydzielony oddział 
o kryptonimach „Krościenko” i „Roman” wraz z improwizowanym batalionem 1. Pułku 
Strzelców Podhalańskich kpt. Edwarda Dietricha i 1. kompanią ON „Limanowa”. Jednak 
nieprzyjacielowi udało się obejść polskie stanowiska, m.in. od strony Kamienicy, którą zajęły. 
Do samej Kamienicy wraz z Niemcami wkroczyły równieŜ oddziały Słowaków. Słowakom 
nie powiodło się natomiast przekroczenie z marszu granicy w okolicy Piwnicznej, gdzie 
polska obrona, nocą z 1 na 2 września wyprowadziła udane kontrnatarcie.  
źródła:           zebrał K.H. 
Marek Kurzeja, www.gorczańskipark.pl, 
Praca zbiorowa, „Gorce”, OW Rewasz, Pruszków 2004, 
Janusz Miniewicz, „Ośrodek oporu Węgierska Górka 1939”, Poznań 2000, 
Hieronim Woźniak, „Obrona Węgierskiej Górki w 1939 roku”, śywiec 2001,  
www.wikipedia.pl, www.gorczańskipark.pl, www.pasmo-gorców.w.interia.pl. 
Tam równieŜ znajdą Czytelnicy szersze opisy pierwszych dni poŜogi wojennej września roku 
1939 oraz dalsze wydarzenia II wojny światowej na opisanych terenach. 
 

100. rocznica powstania TOPR 
 
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) obchodzi w 2009 
roku jubileusz 100. rocznicy powstania. PoniŜej krótka jego historia. 
Wskutek narastającej liczby wypadków w Tatrach juŜ w roku 1907 
Mariusz Zaruski powziął myśl stworzenia organizacji niosącej pomoc 
w górach. W roku 1908 wraz z Mieczysławem Karłowiczem mieli 
konkretny plan stworzenia takiej organizacji. W dniu 8 lutego 1909 roku 
podczas samotnej wycieczki narciar-
skiej Mieczysław Karłowicz zginął 

w lawinie śnieŜnej na zboczach Małego Kościelca. 
Wydarzenie to przyspieszyło decyzję o powołaniu 
Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
z siedzibą w Zakopanem.  Dnia 29 października 1909 
roku został zatwierdzony przez galicyjskie Namiestnic-
two we Lwowie statut pogotowia i dzień ten został przyjęty jako oficjalna data powstania 
TOPR, chociaŜ juŜ we wrześniu 1908 roku przeprowadzono pierwszą, powaŜną, 
zorganizowaną akcję ratunkową sprowadzając turystę z Buczynowych Turni. Do zakończenia 
I wojny światowej najwaŜniejszą częścią TOPR była StraŜ Ratunkowa, składająca się 
z czynnych członków pogotowia, którzy przeprowadzali szereg akcji ratunkowych, później 

Mieczysław Karłowicz – 1876–1909, 
kompozytor, dyrygent, fotografik, taternik; 
związany z grupą Młoda Polska; poematy 
symfoniczne (Powracające fale, Rapsodia 
litewska), pieśni (Odwieczne pieśni), 
dyrektor  Warszawskiego Towarzystwa 
Muzycznego, zginął zasypany lawiną. 
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przemianowana na Grupę Ratowników. 11 grudnia 1909 roku dokonano wyboru pierwszego 
zarządu TOPR, którego prezesem został dr Kazimierz Dłuski. Naczelnikiem StraŜy 
Ratunkowej został Mariusz Zaruski, a jego zastępcą Klemens Bachleda. Pierwszymi 
ratownikami TOPR, oprócz Zaruskiego i Bachledy, zostali górale przewodnicy: Stanisław 
Gąsienica-Byrcyn, Jędrzej Marusarz-Jarząbek, Jan Pęksa, Szymon Tatar młodszy, oraz 
taternicy zakopiańscy. Razem w latach 1909-1939 łącznie było 50 ratowników, w tym jeden 
z nich Klimek Bachleda zginął 6 sierpnia 1910 roku podczas niesienia pomocy Stanisławowi 
Szulakiewiczowi na ścianach Małego Jaworowego Szczytu. II wojna światowa spowodowała 
ubytek kadry i duŜe straty sprzętu. Pierwszym powojennym kierownikiem został Zbigniew 
Korosadowicz. W roku 1952 powstał w Polsce Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 
stowarzyszenie powstałe w wyniku reorganizacji i rozbudowę TOPR, powołane do niesienia 
pomocy w wszystkich górach Polski. Wtedy TOPR stało się jedną z grup regionalnych. 
W roku 1956 TOPR straciło swoją nazwę i stało się Grupą 
Tatrzańską GOPR. Dnia 19 maja 1990 roku członkowie Grupy 
Tatrzańskiej uchwalili usamodzielnienie się pod jej pierwotną 
nazwą. W dniu 13 grudnia 1991 roku Tatrzańskie Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe zostało sądownie zatwierdzone jako 
samodzielna organizacja, a Grupa Tatrzańska przestała istnieć. 
Pierwszym naczelnikiem StraŜy Ratunkowej odrodzonego TOPR 
został Piotr Malinowski, następnie Robert Janik, a potem od roku 
1998 Jan Krzysztof. Obecnie prezesem zarządu TOPR jest Józef 
Janczy. Członkowie TOPR dzielą się na: Honorowych, Czynnych, DoŜywotnich oraz 
Kandydatów. Aktualnie ogółem stowarzyszenie składa się z 290 członków. 
Za godło TOPR przyjęto błękitny krzyŜ na białym polu, które stało się symbolem 
poświęcenia dla ratowania bliźniego.  
Dnia 14 sierpnia br. odbył się na Równi Krupowej w Zakopanem dzień otwarty TOPR. Obok 
namiotu festiwalowego odbywała się nauka pierwszej pomocy wykorzystaniem fantomów 
treningowych, wspinanie na ściankach wspinaczkowych, zabawy z uŜyciem detektorów 
lawinowych. Była teŜ moŜliwość odwiedzenia centrali TOPR przy ulicy Piłsudskiego 63, 
gdzie ratownicy pokazywali sprzęt ratowniczy, centrum przyjmowania zgłoszeń, salę 
treningową. MoŜna było równieŜ obejrzeć film o TOPR. Na Kamieńcu, w bazie śmigłowca 
ratowniczego, umoŜliwiono obejrzenie z bliska śmigłowca Sokół. Dyrekcja Tatrzańskiego 
Parku Narodowego przygotowała dla dzieci i młodzieŜy zabawy edukacyjne. A wieczorem 
wystąpił zespół Zakopower. 
W dniu 24 października br. z okazji 100. rocznicy działalności TOPR planowane jest 
oficjalne „galowe” spotkanie w Zakopanem. 

przygotował K.H. 
 

XVII Walny Zjazd PTTK 
 
W dniach 4-6 września br. odbył się w Warszawie XVII Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego. W Zjeździe uczestniczyło 153 delegatów wybranych na 
Regionalnych Konferencjach Oddziałów PTTK, w tym troje delegatów z naszego Oddziału: 
kol. kol. Barbara Guzik, Jerzy Kapłon, Kazimierz Synowski, wybranych na Regionalnej 
Konferencji Oddziałów PTTK Województwa Małopolskiego w dniu 21 czerwca 2009 r. 
Podczas obrad Zjazdu przyjęto uchwały dotyczące głównych kierunków działań 
programowych i ekonomicznych Towarzystwa. Światowa Organizacja Turystyki (WTO) 
ogłosiła rok 2010 Rokiem Turystyki Wodnej. Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze przyłączyło się do tej inicjatywy ogłaszając rok 2010 „Rokiem Turystyki 
Wodnej w PTTK” podejmując stosowne uchwały. Podczas obrad Zjazd równieŜ: 
- przyjął rezolucję "PTTK w przyjaźni z przyrodą", 

Mariusz Zaruski  – 1967–1941, 
generał, marynarz, Ŝeglarz, 
taternik, pisarz; jeden pionierów 
polskiego narciarstwa i Ŝeglarstwa 
sportowego; w latach 1934-1939 
kapitan jachtu “Zawisza Czarny”; 
liczne zimowe wejścia w Tatrach; 
napisał podręcznik narciarstwa, 
przewodnik zimowy po Tatrach. 
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- podjął uchwałę o kierunkach działań programowych Towarzystwa w XVII kadencji, 
- podjął uchwałę dotyczącą działalności gospodarczej Towarzystwa w XVII kadencji, 
- wystosował apel do Sejmu RP o podjęcie działań dla ochrony krajobrazów ojczystych, 
- wystąpił z apelem do władz państwowych i samorządowych w sprawie turystyki wodnej, 
- podjął uchwałę w sprawie rozwoju turystyki wodnej w PTTK. 
Ponadto Zjazd zwrócił uwagę na konieczność przygotowania Towarzystwa do waŜnych 
jubileuszów: w 2010 roku – 60-lecia powstania PTTK, w 2013 roku – 140-lecia powstania 
Towarzystwa Tatrzańskiego. Uchwalono równieŜ, Ŝe niezbędne zmiany w statucie będą 
ustanowione podczas nadzwyczajnego zjazdu, którego termin określi ZG PTTK do końca br. 
W wyniku wyborów Prezesem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na 
XVII kadencję został wybrany kol. Lech DroŜdŜyński, a kol. Jerzy Kapłon będzie nadal 
pełnił funkcję Skarbnika ZG PTTK. Prezesem Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK został 
kol. Tadeusz Sobieszek, a Sądu KoleŜeńskiego kol. Anna Kirchner. Spośród 56 działaczy 
Towarzystwa, którym nadano godność członka Honorowego PTTK był Janusz Zdebski. 
Podczas Zjazdu decyzją Prezydenta RP przyznano odznaczenia zasłuŜonym działaczom 
Towarzystwa. KrzyŜem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni między 
innymi działacze Oddziału Krakowskiego PTTK: Janina Barbara Twaróg, Janusz Zdebski; 
KrzyŜem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Jerzy Gajewski, a Złotym KrzyŜem Zasługi 
Wiesław Wójcik. 
Więcej informacji na temat XVII Walnego Zjazdu PTTK na stronie internetowej www.pttk.pl 
oraz w najbliŜszym wydaniu periodyku PTTK – „Gościńcu”. 
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Delegaci Oddziału Krakowskiego PTTK  
podczas obrad XVII Zjazdu PTTK. 

W środkowym rzędzie od lewej siedzą: 
kol. B. Guzik, kol. K. Synowski, kol. J. Kapłon 

foto A. Wielocha (www.pttk.pl) 
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