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Koleżanki i Koledzy!  

Po kilkuletniej przerwie ponownie spotykamy się w gronie 

miłośników gór i przodowników turystyki górskiej i z tej okazji oddajemy 

kolejny nasz Biuletyn. Poprzedni numer (24) był w 2012 r. W obecnym 

znajdziecie informacje o działalności naszej Komisji oraz wieści z życia 

PTTK, nowości w Górskiej Odznace Turystycznej i wspomnienie zmarłych 

Kolegów. Prezentujemy też artykuły krajoznawcze o Krośnie i o 

filmowaniu „Trylogii” oraz garść informacji, które mogą się przydać 

każdemu turyście podczas górskiej wyprawy w zimie. Jest też zaproszenie 

na kurs przewodnicki. 

Życzymy przyjemnej i pożytecznej lektury 

Redakcja 
 

 
 

NASZE SPOTKANIA 

Dzisiejsze spotkanie w zaproszeniu nazwaliśmy tradycyjnym, mimo, 

że w poprzednich 4 latach ich nie było. Ostatnie było w 2012 r. Może warto 

zatem przypomnieć, że odkąd sięgamy pamięcią, odbywały się one do 2009 

r. corocznie, przeważnie w Klubie Turysty przy ul. Długiej w Gdańsku. 

Dwukrotnie odbyły się w innych miastach: w 2008 r. w Muzeum Miasta 

Gdyni w połączeniu ze zwiedzeniem tego muzeum i Seminarium „2008 – 

Rok Przyrody w PTTK – powrót do korzeni”, w 2009 r. Tczewie w Centrum 

Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły. To spotkanie poprzedzone było 

przemarszem z dworca PKP do Centrum połączonym ze zwiedzaniem 

miasta. Po spotkaniu miało miejsce zwiedzanie ekspozycji w Centrum 

Wystawienniczym oraz Muzeum Wisły. W 2010 r. przygotowano spotkanie 

w Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni na 10. kwietnia, które nie odbyło się 

ze względu na tragedię pod Smoleńskiem. W ostatnich latach pojawił się 

pomysł zmiany formy spotkania i wyjścia w teren, który właśnie 

realizujemy. 

 

STRONA INTERNETOWA KOMISJI 

 Z wielką przyjemnością zapraszamy do odwiedzin i lektury strony 

internetowej naszej Komisji, na której oprócz komunikatów umieszczone są 

informacje o składach Pomorskiej Komisji Turystyki Górskiej i Komisji 

Egzaminacyjnej dla kandydatów na PTG, wymogi egzaminacyjne oraz 

zestawy pytań dla kandydatów, aktualna lista przodowników turystyki 

górskiej z woj. Pomorskiego i warmińsko– mazurskiego, regulaminy i 
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instrukcje pracy przodowników, kompendium wiedzy o Górskiej Odznace 

Turystycznej wraz z aktualnym regulaminem odznaki oraz formularz i dane 

kontaktowe Komisji i linki do stron kół, klubów, oddziałów i innych 

jednostek PTTK w naszym regionie. 

Adres: www.pomorska-ktg.weebly.com 

 

 
 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

Sprawozdanie Pomorskiej Komisji Turystyki Górskiej PTTK 

(skrócone) 

 

1. W kadencji 2014 – 2018 Komisja pracowała w składzie:  

Jacek Sołtys – przewodniczący 

Barbara Dudek – wiceprzewodnicząca 

Adam Mazikowski – sekretarz  

Rafał Jendrzejewski  

Krzysztof Kruszyński  

Krzysztof Nowak  

Stanisław Biskup 

Andrzej Gumowski 

Piotr Żywicki 

W trakcie kadencji 11.01.2017 r. zmarł kol. Piotr Żywicki. 

 

2. Komisja odbyła 4 zebrania, podczas których omawiano sprawy bieżące 

oraz ustalano terminy egzaminów dla kandydatów na przodowników 

turystyki górskiej. 

 

3. Egzaminy dla kandydatów na przodowników turystyki górskiej odbywały 

się raz w roku, w terminach: 14.03.2014 r., 25.05.2015 r., 16.12.2016 r. oraz 

05.06.2017 r. 

 

W ich wyniku nowymi przodownikami zostało 6 osób, wśród których 

uprawnienia na Beskidy Zachodnie uzyskało 3 kandydatów, na Beskidy 

Wschodnie – 2, na Sudety 1 kandydat. Ponadto swoje uprawnienia 

rozszerzyło troje przodowników turystyki górskiej: 1 na Beskidy Zachodnie i 

2 na Beskidy Wschodnie. 
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Nowa Pomorska KTG PTTK 

Dnia 09.02.2018 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 

Pomorskiej KTG PTTK w Gdańsku, na którym wybrano nową Komisja w 

składzie: 

Jacek Sołtys (przewodniczący Komisji) 

Krzysztof Kruszyński (wiceprzewodniczący Komisji) 

Krzysztof Nowak (sekretarz Komisji) 

Stanisław Biskup 

Krzysztof Grześkowiak 

Andrzej Gumowski 

Adam Mazikowski 

Henryk Wacewicz 

Tomasz Radzikowski 

 

Nowa KTG ZG PTTK  

W dniu 3 marca b.r. w Olszanicy koło Sanoka odbyła się Krajowa 

Konferencja Aktywu Turystyki Górskiej PTTK. Wybrano KTG ZG PTTK w 

składzie: 

Jerzy Gajewski – Kraków – przewodniczący 

Mikołaj Majewski – Gniezno – wiceprzewodniczący 

Marek Szot – Wrocław – wiceprzewodniczący 

Janusz Konieczniak – Kraków – sekretarz 

Tomasz Dziurawiec – Rzeszów 

Mateusz Murzyn – Myślenice 

Jacek T. Nowicki – Warszawa 

Jacek Pielich – Wałbrzych 

Karol Piotrowski – Krotoszyn 

Opiekunem Komisji z ramienia Zarządu Głównego PTTK jest Jacek Potocki 

–  Jelenia Góra. 

 

Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK 

W grudniu 2017 r. przewodniczącym  Komisji Turystyki Narciarskiej ZG 

PTTK został Ryszard Gerszewski z Kościerzyny - przodownik turystyki 

górskiej (i oczywiście również narciarskiej). 
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ODESZLI 
 

 

Tomasz Roczniak na swoje 

Niebieskie Połoniny ruszył 29 

kwietnia 2015 r. Przez wiele lat był 

członkiem Komisji Egzaminacyjnej 

PTG, a także przewodnikiem 

beskidzkim Studenckiego Koła 

Przewodników Turystycznych, 

tutorem, organizatorem i 

kierownikiem wielu imprez 

szkoleniowych i turystycznych SKPT i 

środowiska turystycznego Trójmiasta. 

 

 

 

 

 

11 stycznia 2017 r. odszedł na 

wieczną wędrówkę Piotr 

Żywicki, członek Pomorskiej 

Komisji Turystyki Górskiej i 

Komisji Egzaminacyjnej PTG. 

Piotr był bardzo 

zaangażowany w życie 

trójmiejskiego środowiska 

turystycznego. Był wieloletnim 

i zasłużonym członkiem Klubu 

Turystów Pieszych "Bąbelki", 

był także przewodniczącym 

Pomorskiej Komisji InO, 

organizował mnóstwo imprez 

turystycznych, rajdów, 

wycieczek i wypraw.  
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Był również wielkim kibicem "Lechii", a harcerze znali go dobrze z 

gdańskiego  sklepu harcerskiego "Dziupla". 

Był bardzo dobrym Kolegą i prawdziwym Turystą. 

 

 
 

 

 

Mirosław Kubiak na ostatnią 

wędrówkę wyruszył 30 marca 2018 r. 

Był turystą górskim i przewodnikiem 

sudeckim, członkiem Studenckiego 

Koła Przewodników Turystycznych w 

Gdańsku, udzielał się też w 

Akademickim Klubie Kadry "GDAKK", 

Klubie Wysokogórskim „Trójmiasto” i 

Stowarzyszeniu Podróżników 

"Horyzont". Swoją wiedzą o górach 

dzielił się z adeptami przewodnictwa 

jako tutor, organizator i kierownik 

imprez szkoleniowych i turystycznych,  

 

także egzaminator Pomorskiej Komisji Egzaminacyjnej dla przodowników 

turystyki górskiej PTTK. 

Jego pasją były góry. Ukochał Sudety i Tatry, wędrował też po naszych 

Beskidach czy ukraińskich i bałkańskich Karpatach. Brał udział wyprawach 

w Himalaje, organizowanych przez nasze Koło w latach 80tych ub. wieku. W 

zimie uwielbiał wędrować po górach na nartach skiturowych, był dobrym 

narciarzem. Przez kilka lat się wspinał, ukończył kurs w Klubie 

Wysokogórskim „Trójmiasto”.  

Sławne było jego geologiczne zamiłowanie do zbierania rzadkich skał i 

szlachetnych kamieni. Z wyjazdów w Sudety wracał z plecakiem 

załadowanym wspaniałymi okazami, znalezionymi w górskich potokach. 

Potem przychodził z nimi na swoje wykłady o Sudetach, które przez wiele lat 

prowadził na naszym kursie przewodnickim, tam je rozdawał – po kilku 

wykładach jego zbiory kurczyły się do zera. Przywoził następne. 

Kuba był naszym przyjacielem. Będzie nam go bardzo brakowało.  
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ZLOTY 

 

W dniach 25–27 sierpnia 2017 r. odbył się XLVIII Ogólnopolski 

Zlot  Przodowników Turystyki Górskiej PTTK. Zakwaterowanie było 

w Ośrodku „Sosenki” w Sanoku. Z okazji Roku Wisły jedna trasa była 

nietypowa, w formie spływu dopływem Wisły – Sanem na odcinku Sanok–

Ulucz (22 km), ze zwiedzaniem w Uluczu jednej  z  najstarszych cerkwi w 

Polsce. Większość uczestników wybrała drugą trasę, z przejazdem koleją 

cesarza Franciszka Józefa przez Przełęcz Użocką (852 m)  na  trasie  Sianki–

Wołosianka (18 km). Samą przełęcz pociąg pokonuje tunelem, jednym z 6 

na tym odcinku, posiadającym też 27 wiaduktów i 18 serpentyn. Jeden z 

tuneli ma 908 m długości i jest jednym z najdłuższych na Ukrainie. 

Mieczysław Orłowicz nazwał ten odcinek najpiękniejszą linią kolejową 

północnych Karpat. Kolej zbudowano w 1905 r. Różnica wysokości między 

Przełęczą Użocką a Wołosianką wynosi 370 m. Wycieczkę z tymi przejazdem 

uznano za Najciekawszy Produkt Turystyczny PTTK 2010 r. w kategorii 

produkt zagraniczny  

W  programie było też zwiedzanie  kościoła w Starej Soli z 1660 r. 

(mocno zniszczony, odzyskany przez Polaków w 1995 r.) i zabytkowej 

drewnianej dzwonnicy w Jasienicy Zamkowej. Ostatnim punktem programu 

w niedzielę było zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. 

 

 
 

Kościół w Starej Soli.  

Na przyporach rzeźby ewangelistów 

 
Dzwonnica w Jasienicy Zamkowej 
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Widok z pociągu na jeden z wiaduktów między Przeł. Użocką a Wołosianką 

 

 

 
 

 

LVI Ogólnopolski Zlot Sudeckich Przodowników Turystyki 

Górskiej odbył się w dniach 13–15 października 2017 r.  w schronisku 

PTTK „Na Stogu Izerskim”. Wiodły tam dwie trasy: krótsza, z Rozdroża 

Izerskiego przez Sępią Górę i Świeradów Zdrój i dłuższa (którą szedłem) z 

Przełęczy Szklarskiej przez schronisko Orle, Halę Izerską, Polanę Izerską i 

Przełęcz Łącznik. Na Hali Izerskiej kultowa Chatka Górzystów – bez prądu, 

słynąca ze wspaniałych puszystych naleśników (czasem nazywanych 

omletami). Jest to też najciemniejsze miejsce w parki gwiezdnego nieba, 

który astronomowie wraz z lokalnymi władzami w porozumieniu ze stroną 

czeską utworzyli w 2009 r. Drugiego dnia były dwie trasy oficjalne i różne 

indywidualne. Uczestniczyłem w trasie przez Przełęcz Łącznik, Smrek (1124 

m n.p.m.) Paličnik (bardzo atrakcyjne skałki), Pytlacką Skałę do Smědavy. 

Ostatniego dnia, w niedzielę, zwiedzanie Świeradowa i wycieczka 

autokarowa na trasie: Mirsk, zamek Świecie, zapora Leśniańska na Kwisie, 

zamek Czocha, Lubań (bazaltowe mury obronne z XIV w., baszta Bracka, 

ratusz, rynek z wieżą Kramarską i słupem poczty polsko-saskiej), Gryfów Śl. 

(kościół św. Jadwigi, ratusz, rynek z wieloma zabytkowymi kamienicami). 

Po ruinach zamku Świecie oprowadzała właścicielka, która prowadzi 

pieczołowicie prace konserwatorskie, niektóre własnoręcznie. 
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Na Paličniku 

 

 
Na Paličniku 

 

 
Pytlacka Skala  

 

 
Zamek Czocha 

 

 

 

 

 

 
Zamek Świecie 
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W Oščadnicy  na Słowacji, w dniach 25-28 stycznia 2018 r. odbył się 

X Międzynarodowy Zimowy Zlot Turystów. Organizowany jest co 2 

lata, na przemian przez stronę polską (PTTK), czeską i słowacką. 

Wspominam o nim dlatego, że prócz trasy skiturowej i tras na nartach 

biegowych / śladowych są też trasy piesze, w których bierze udział wielu 

turystów górskich czeskich i słowackich, lecz nie polskich, zapewne dlatego, 

że zlot jest w kalendarzu Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK i 

informacja rozchodzi się w środowisku narciarzy, nie docierając do 

pozostałych turystów górskich. Następny zlot odbędzie się w Rýmařovie  w 

Jesenikach. Termin dostosowany jest do ferii szkolnych w danym kraju 

(przeważnie koniec stycznia lub początek lutego). Nie jest jeszcze podany na 

2020 r. i nie mamy jeszcze kalendarzy na ten rok, ale myślę, że warto gdzieś 

sobie zapisać i rezerwować czas, jak też propagować imprezę. W tym roku 

liczby uczestników była rekordowo wysoka, 1507 osób, z tego 52 z Polski. 

Trasy skiturowe, w których uczestniczyłem, wiodły z Oščadnicy na wielką 

Raczę, każdego z dwóch dni inną drogą. Na każdej trasie ciekawa kapliczka.  

 
Kapliczka na Zadedovej 

 
Kapliczka w rejonie górnych stacji 

wyciągów na Dedovkę 

Jacek Sołtys 
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KAMIENICE SECESYJNE W KROŚNIE 

 

Nie są to oczywiście zabytki taj rangi, co fara ze wspaniałym 

wyposażeniem i dzwonnicą (udostępnioną do zwiedzania), kościół 

franciszkanów z kaplicą Oświęcimów i nagrobkami, czy rynek. Warto jednak 

zwrócić uwagę na omawiane kamienice, choćby dlatego, że są i to na trasie 

standardowego zwiedzania miasta.  

Do pałacu biskupiego (muzeum), przylega kamienica uznana za 

„perełkę architektury krośnieńskiej starówki" wzniesiona w 1909 r. dla 

Towarzystwa Mieszczańskiego „Zgoda”. Towarzystwo założone przez 

mieszczan w 1891 r. miało za cel podniesienie poziomu 

kulturalnego i materialnego lokalnej społeczności. Organizowało 

spotkania, koncerty, odczyty i spektakle teatralne, prowadziło 

bibliotekę i czytelnię czasopism. W budynku mieścił się też Cech Wielki 

Zbiorowy Rzemieślników Chrześcijańskich, a po II wojnie światowej Cech 

Rzemiosł Różnych (do dziś). Fasada asymetryczna, z lewej wąski ryzalit z 

wejściem, balkonem na kamiennych kroksztynach i półkolistym 

zwieńczeniem ze spływami wolutowymi. W zwieńczeniu ornament secesyjny 

i herb Krosna, pomiędzy oknami godło Polski - Orzeł w koronie i litewska 

Pogoń. Kamienicę niedawno wykupiło za 900 tys. zł muzeum Podkarpackie 

w Krośnie z funduszy marszałka województwa. Cech zachował 

pomieszczenia biurowe I piętra i lokal handlowy parteru. Muzeum zyskało 

ponad 500 m2 powierzchni użytkowej (dotychczasowa ekspozycja w liczy 

760 m2). Połączenie piwnic obu gmachów pozwoli poszerzyć ekspozycję 

prehistorii i historii miasta. W tylnym trakcie kamienicy jest ogromna sala 

zebrań, wysoka na dwa piętra, z galerią dla publiczności. Długo była to 

najbardziej reprezentacyjna sala w Krośnie. Ma służyć jako sala 

konferencyjna, chyba największa i najbardziej funkcjonalna w 

muzealnictwie Podkarpacia.  

Otwarcie nowego budynku po remoncie planuje się na 2020 r. 

[www.biznesistyl.pl/lifestyle/podroze/6110_.html].  

Katalog zabytków sztuki (1977 r.) wymienia jeszcze trzy kamienice 

secesyjne w Krośnie: przy ul. Sienkiewicza 4 oraz Franciszkańskiej 1 i 17, ta 

ostatnia (na zdjęciu) blisko ul. Sienkiewicza. 
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Kamienica secesyjna 

przy ul. Piłsudskiego 14 

 
Kamienica secesyjna 

przy ul. Franciszkańskiej 17 

 

Jacek Sołtys 

 

 

 
 

 

GÓRSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA 

 

 W ostatnich latach pojawiło się kilka zmian i nowości w regulaminie 

Górskiej Odznaki Turystycznej. W roku 2016 pojawiła się nowa, 

trzystopniowa odznaka „W góry”, przeznaczona dla 

najmłodszych turystów (w wieku 5-7 lat). Wprowadzono też możliwość 

weryfikacji norm do odznaki „Za wytrwałość” w Terenowych Referatach 

Weryfikacyjnych (wcześniej było to możliwe jedynie w referacie centralnym 

w Krakowie) oraz zniesiono niektóre ograniczenia, wprowadzone w latach 

wcześniejszych (m.in. przywrócono możliwość zdobywania odznaki „Za 

wytrwałość” posiadaczom małej złotej GOT oraz zaliczania „nadwyżek”). 

Pełną informację o zmianach oraz aktualny regulamin GOT znajdziecie na 

stronie Komisji.  
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Górska Odznaka Turystyczna „W góry”, stopnie brązowy, srebrny i złoty 

 

 
 

Z kolei w roku 2018 Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego 

PTTK w Krakowie ustanowiła nową odznakę jubileuszową GOT "100. 

Rocznica odzyskania niepodległości 1918-2018". 

 

 
 

Odznakę można  uzyskać  po  zweryfikowaniu w  Terenowym  lub  

Centralnym  Referacie Weryfikacyjnym GOT PTTK, w książeczce GOT 

PTTK, jakiegokolwiek stopnia lub normy do Górskiej Odznaki Turystycznej 

PTTK, w  okresie od  1 kwietnia 2018  r. do 31 marca 2019 r. 

Odznakę można zakupić bezpośrednio w COTG PTTK, na stronie sklepiku 

internetowego PTTK lub zamawiając drogą mailową. 
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ZA KULISAMI FILMOWEJ „TRYLOGII” 

(KRAJOZNAWCZYM OKIEM) 

 

 Ekranizacja wszystkich części „Trylogii” na trwałe weszła do 

naszego dorobku kulturalnego. Zachęcam jednak do spojrzenia na nie 

trochę inaczej , zwłaszcza w odniesieniu do miejsc najbardziej nas 

interesujących – gór, choć nie tylko. To naprawdę duża przyjemność, gdy w 

trakcie oglądania tak znaczącego dzieła można rozpoznać i nazwać 

poszczególne szczyty, panoramki, czy miejsca magiczne. Przyjemność też 

sprawia wyszukiwanie w terenie miejsc zapamiętanych z filmu... 

 Jerzy Hoffman filmowanie „Trylogii” zaczął od „Pana 

Wołodyjowskiego”, kręcił go w latach 1967-69. Sceny we wnętrzach 

powstały między innymi w Łodzi i Warszawie. Natomiast plenery 

umiejscowiono zasadniczo w trzech regionach: pod Bachczysarajem na 

Krymie (Dzikie Pola, bitwa z Azbą-bejem i wyprawa Nowowiejskiego na 

multańską stronę), w Górach Świętokrzyskich – gdzie zamek w Chęcinach 

po korektach scenograficznych udawał twierdzę Kamieńca Podolskiego; 

oraz w Bieszczadach, gdzie na wzgórzu 696m nad Lutowiskami (między 

wsią a Otrytem) wybudowano chreptiowską stanicę. Powstała ona 

olbrzymim nakładem środków i wzbudziła wielką sensację w środowisku 

turystów i „bieszczadników” oraz co światlejszych okolicznych włodarzy. 

Mieli oni nadzieję, że po zakończeniu zdjęć stanica pozostanie i będzie w 

niej można urządzić skansen i stację turystyczną. Niewątpliwie byłaby to 

niesamowita atrakcja tego wyjątkowo zapuszczonego wówczas regionu (a i 

dziś okolice Lutowisk nie zaliczają się do I, a nawet II ligi turystycznej). 

Niestety, ważne władze wojewódzkie (czyt. I sekretarz KW PZPR) nie 

zgodziły się i Chreptiów został rozebrany. Wielka szkoda. 

 Przy okazji scen chreptiowskich nakręcono też pamiętne sceny 

ucieczki Baśki Wołodyjowskiej przed Azją, wykorzystując dolinę potoku 

Głuchego i Czarnego, na północ od Otrytu. Zaś utratę konia pod lodem  

kręcono na Sanie koło Rajskiego. Scena ta zakończyła się rzeczywiście 

utonięciem konia, natomiast kaskader dublujący w niej Baśkę podczas 

załamania się lodu został ciężko ranny. 

 Hoffman w tym filmie wykorzystał kawalerię Mosfilmu, która 

odziana na tatarską modłę inscenizowała bitwę z Azbą-bejem. Gorzej było z 

Ludowym Wojskiem Polskim, na którego barkach spoczął ciężar 
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zdobywania Kamieńca Podolskiego – czyli Chęcin. Żołnierze zdobywali go 

dzielnie przez kilka tygodni, ale był to rok 1968 i pewnego dnia, gdy ekipa 

filmowa się obudziła, na planie nie było ani jednego wojaka – wszyscy 

pojechali „wyzwalać” Czechosłowację. Szczęściem kierownictwu produkcji 

udało się ściągnąć na plan kilkuset maturzystów z Kielc i dokończyć podbój 

Kamieńca. Notabene, choć Hoffman niezwykle pilnie baczył na wszelkie 

akcenty współczesnej cywilizacji (typu „rycerz w trampkach”, zegarek na 

krzyżackim ręku czy linia wysokiego napięcia pod Grunwaldem – w 

ekranizacji „Krzyżaków”), to właśnie pod Chęcinami trafił mu się lapsus: w 

jednym z ujęć z murów zamku - podczas szturmu tureckiego - na ostatnim 

planie, gdzieś hen niemal na horyzoncie przemyka ciężarówka marki „Star”. 

Na szczęście nie rzuca się w oczy i – wierzcie mi – ciężko ją zauważyć. 

 „Pan Wołodyjowski” odniósł sukces – obejrzało go w kinach ok. 6 

milionów widzów. Pozwoliło to Hoffmanowi na ekranizację kolejnej części 

„Trylogii” – „Potopu”. Hej, to już była „sprawa narodowa” i reżyser dostał do 

dyspozycji olbrzymie środki. Mógł sobie pozwolić na realizację większości 

filmu za granicą (fakt, że wschodnią, ale zawsze) – sceny na Żmudzi, 

zaścianek szlachecki i znaczna część plenerów powstały pod Mińskiem na 

Białorusi. Natomiast większość scen batalistycznych nakręcono pod 

Kijowem, z udziałem kilku tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej, Ludowego 

Wojska Polskiego i nieocenionej kawalerii Mosfilmu. 

Epizod jasnogórski sprawił reżyserowi duże problemy - cenzura i 

„władze partyjno-państwowe” starały się jak mogły, by nie uwypuklał on roli 

ks. Kordeckiego i Kościoła w wojnie ze Szwedami. Szczęściem stanęło na 

tym, że tak jawne zafałszowanie książki znanej wszystkim Polakom sprawi 

więcej szkód niż kwadrans obrony Częstochowy i w końcu zezwolono na 

oryginalny scenariusz. 

Najpiękniejsze plenery powstały przy kręceniu scen powrotu króla 

Jana Kazimierza do Polski. Przypomnę, że w towarzystwie Kmicica,  

podejrzewanego przez niemal wszystkich z królewskiego otoczenia o zdradę, 

wjechał on od strony Moraw w Beskid Śląski, którąś z przełęczy w rejonie 

Zwardonia; stąd dotarł do Żywca. Dalej, przez Suchą i Jordanów udał się do 

Nowego Targu. Wobec zagrożenia szwedzkimi podjazdami pod Czorsztynem 

umyślono wjechać doliną Białki i Jaworzynki na Węgry „tu klinem pod 

Nowy Targ podchodzące”, by po południowej stronie granicy udać się do 

Lubowli. Epizod ten został skomasowany do jednej sceny przekraczania gór, 

która powstała w dolnych partiach Doliny Chochołowskiej w Tatrach. 

Tam właśnie Kmicic samoczwart rzucił się na szwedzką chorągiew, tam też 
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łajdak i oczajdusza stary Kiemlicz (wspaniały Franciszek Pieczka) oddał 

duszę za króla, zaś młodzi Kiemlicze okrutnie zostali posieczeni. Tam 

wreszcie górale podhalańscy (w tej roli rzeczywiście wystąpili górale) 

ciupagami ocalili królewski orszak, który mógł zawrócić na szlak do 

Czorsztyna. 

Pozostałe sceny kręcono między innymi w Warszawie, Krakowie, 

Sandomierzu i innych pięknych zakątkach naszego kraju. Film ukończono w 

1974 roku, obejrzało go 14 milionów widzów. 

Na ostatnią (choć pierwszą) część „Trylogii” trzeba było czekać 

ćwierć wieku. Wynikało to ze skomplikowanych układów w obozie państw 

socjalistycznych (nie chciano drażnić Ukraińskiej SRR); po upadku komuny 

- złej woli Izabeli Cywińskiej (minister kultury w rządzie Tadeusza 

Mazowieckiego), która zablokowała dotacje resortu na rozpoczęty już film; 

wreszcie kilka ostatnich lat zajęło szukanie źródeł finansowania produkcji. 

Film powstał w niespełna rok, samo kręcenie zajęło dni 118. Zdjęcia 

odbywały się m.in. w Warszawie, Tyńcu, Łącku, Pieskowej Skale oraz kilku 

parkach etnograficznych. W Biskupinie urządzono Sicz zaporoską (tam 

właśnie nakręcono szczególnie malownicze sceny nadziewania na spisy 

Tatarczuka i Barabasza, posądzonych o zdradę). W Muzeum Wsi 

Mazowieckiej w Sierpcu powstały filmowe Rozłogi - na kilka tygodni 

skansen ów wzbogacił się o dodatkowe zabudowania, które na koniec 

widowiskowo spalono. Wreszcie Czehryn urządzono w Orawskim Parku 

Etnograficznym w Zubrzycy Górnej. Tam to antagonista Chmielnickiego – 

Czapliński (Jerzy Bończak) nurzał się w kałuży prawdziwego, beskidzkiego 

błota. Notabene zdjęcia w Zubrzycy nastręczyły filmowcom dość dużo 

kłopotów: kręcono je zimą, a że Zubrzyca jest położona głęboko w górach, 

dojazdy ekipy zamieniały się w walkę o życie na zaśnieżonych i oblodzonych 

górskich serpentynach. 

Trzeba przyznać, że Hoffman ma rękę do ciekawych plenerów. Czarci Jar, 

kryjówkę Horpyny (piersiastej Rusłany Pyzanki) umiejscowił w okolicy 

Bramy Krakowskiej w Ojcowskim Parku Narodowym. Pobliski zamek w 

Pieskowej Skale wystąpił w podwójnej roli: zamku w Łubniach (przed jego 

bramą ćwiczył fechtunek Wołodyjowski, tam też witał się z powracającym z 

poselstwa na Krym Skrzetuskim) i Toporowa, gdzie odbywają się finałowe 

sceny filmu. Zaś opactwo Benedyktynów w Tyńcu zagrało w filmie Bar 

(wzięty !). 

Sceny batalistyczne, czyli bitwa nad Żółtymi Wodami (miejscowość 

o tej nazwie powstała w kilkadziesiąt lat później !), pogoń Tatarów za  
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Heleną i jej wybawcami (tu ciekawostka z naszych stron – w roli tatarskich 

bachmatów występowały rumaki ze stadniny koni huculskich w 

Gładyszowie) oraz obronę Zbaraża, kręcono na poligonie w Biedrusku. 

Pomagało w nich wojsko i ochotnicy, razem kilka tysięcy chłopa. Termin 

zdjęć pokrył się częściowo z manewrami naszej armii z udziałem NATO. 

Obserwatorom z Kwatery Głównej Paktu gumy do żucia powypadały z ust na 

widok husarii, wyłaniającej się w pewnym momencie zza wzgórza, w 

przerwie między szarżą czołgów a nalotem śmigłowców szturmowych. 

Następnego dnia w zachodniej prasie na pierwszych stronach gazet można 

było znaleźć zdjęcia naszych husarzy z podpisem „Polska wchodzi do NATO 

ze swoją tajną bronią”... 

Najmilsze oku górołaza ujęcia powstały na zalewie na rzece Ropie pod 

Klimkówką, gdzie nakręcono sceny z podróży Skrzetuskiego czajką w dół 

Dniepru. W roli czajki wystąpiła znana nam z Centralnego Muzeum 

Morskiego w Gdańsku łódź św. Wojciecha, zaś podróż głównego bohatera 

umilały widoki na Ubocz, Czerteżyki i Suchą Homolę. Kręcąc te sceny ekipa 

filmowa kwaterowała w domu wczasowym w Wysowej. Jej serca (i gardła !) 

podbiła miejscowa knajpa, w której była „najtańsza wódka w 

Rzeczypospolitej” – dwa złote dwadzieścia groszy za pięćdziesiątkę. Śpiewy 

biesiadne, ukraińskie i polskie, kończyły się przeważnie nad ranem... 

  Zdjęcia do „Ogniem i mieczem” zakończono jesienią 1998 roku, 

szczęśliwie bez strat w ludziach i koniach (co przy wcześniejszych 

ekranizacjach się zdarzało). Film tryumfalnie przemierzył sale kinowe Polski 

i do dziś pojawia się na ekranach telewizji. I choć wiele można by mu 

zarzucić, trzeba reżyserowi Hoffmanowi przyznać, że swoją konsekwencja i 

uporem godnie zamknął swoje ekranizacje „Trylogii.” 

A nas – miłośników gór – wielekroć ucieszył wspaniałymi, bliskimi naszym 

sercom widokami. 

 

Przy pisaniu tej opowieści posiłkowałem się informacjami  m.in. z książek: 
„535 dni „Potopu”, „Sto dni Hoffmana”, licznych publikacji prasowych, a 
nawet przewodnika „Bieszczady” wyd. Pascal. 
 

Krzysztof Nowak 
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ZIMA W GÓRACH - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ 

Górska wycieczka w zimie to poważna sprawa, a taka np. Babia 

Góra jest już naprawdę wyzwaniem. Oprócz odzieży i wyposażenia 

niezbędne jest też odpowiednie przygotowanie i doświadczenie, także trochę 

szczęścia do pogody i… zdrowego rozsądku. Zapraszam do lektury krótkiego 

poradnika. 

 

Odzież - należy ubierać się systemem „na cebulkę” – tzn. wielowarstwowo: 

 warstwę pierwszą stanowi bielizna termiczna  (w tym koszulka z długim 

rękawem i cieple getry lub legginsy polarowe, ciepłe skarpety). 

 warstwa druga to cienka bluza z materiału typu polarowego (np. polartec 

100 lub 150) 

 warstwa  trzecia – grubszy polar, sweter, sweter puchowy, itp. 

 warstwa czwarta – wierzchnia kurtka przeciwdeszczowa, wierzchnie 

spodnie przeciwdeszczowe – wskazane by warstwa wierzchnia była z 

materiałów tzw. „oddychających” czyli z membraną wodoodporną. 

Przy tęgich mrozach można dorzucić jeszcze dodatkową warstwę pośrednią, czyli 
drugą parę getrów, bluzę, drugą parę skarpet, itd. 
System „na cebulkę” ma tę zaletę, że można łatwo regulować temperaturę pod 

warstwą wierzchnią, wystarczy zdjąć lub dorzucić którąś z warstw pośrednich. Ma ta 

zwłaszcza znaczenie przy podejściach, przy dużym wysiłku fizycznym. 
 

Ważna uwaga – należy unikać jak ognia odzieży wykonanej z bawełny. Stare 

górskie powiedzenie mów, że „bawełna zabija”. Po prostu – włókna naturalnej 

bawełny nie radzą sobie z odprowadzaniem wilgoci z powierzchni ciała, materiał 

nasiąka i wychładza organizm. Przy niższych temperaturach jest to bardzo groźne. 

Do górskich wędrówek należy używać odzieży wykonanej z nowoczesnych włókien 

sztucznych, sprawdzi się także odzież z domieszką naturalnej wełny – włókna 

wełniane doskonale radzą sobie z wilgocią i są bardzo ciepłe. 
 

Obuwie – buty trekkingowe, z podeszwą o bieżniku terenowym, np. Vibram. 

Bardzo ważne – buty muszą być nieprzemakalne (z wodoodporną membraną) lub 

muszą być doskonale zaimpregnowane. Nie mają prawa przemoknąć, mokre stopy w 

zimie = odmrożenia. Nie powinny być też za ciasne – to też prowadzi do odmrożeń. 
 

Czapka, rękawiczki – z polaru, mogą być też wykonane z materiałów 

wiatroodpornych (windstopper).  
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Wyposażenie na wycieczkę 

 plecak, 20-40 litrów, w którym powinny znaleźć się sprzęt, prowiant, 

termos, itd. 

 prowiant – koniecznie czekolada + produkty które będą jadalne przy 

niskich temperaturach, do tego termos z gorącą herbatą. Należy unikać 

alkoholu, który pozornie rozgrzewa ale jednocześnie osłabia organizm. 

 sprzęt: kijki trekkingowe lub czekan, w miarę możliwości – rakiety (jeśli 

wiemy że były opady śniegu i szlaki są nieprzetarte) raki (jeśli opadów 

śniegu nie było już od dłuższego czasu i szlaki są wyślizgane). 

 latarka, przy czym warto trzymać ją w kieszeni blisko ciała, tak by baterie 

wytrzymały mróz 

 telefon komórkowy a w nim wpisany numer ratunkowy GOPR (601-100-

300) – także trzymany „przy ciele” 

 mapa i kompas. 

 zapasowa, dodatkowa odzież, w tym koniecznie zapasowe skarpety i 

rękawiczki 

 przydatny patent to ogrzewacze do ciała – chemiczne lub na paliwo (kostki 

węglowe lub benzynę) – w sytuacji awaryjnej – niezastąpione 

 podstawowa apteczka osobista, w tym folia NRC 

 na całą grupę – warto by jedna osoba miała ze sobą kuchenkę gazową i 

menażkę, na wszelki wypadek. 

Przygotowanie i wycieczka 

Zimowe wycieczki zwłaszcza w wyższe góry muszą być zaplanowane, tu nie ma 

miejsca na improwizację i „partyzantkę”, po prostu szkoda zdrowia. 

Konieczne jest: 

 zaplanowanie trasy – czyli konieczna lektura: mapa, przewodniki, Internet. 

Długość trasy należy dostosować do doświadczenia i kondycji uczestników, 

warunków śniegowych na szlaku, długości dnia. Przy nieprzetartym szlaku 

czas przejścia może się wydłużyć wielokrotnie. 

 wyjście na wycieczkę – jak najwcześniej, tak by wrócić na nocleg o uczciwej 

porze – góry w nocy zimą są zdradliwe, łatwo zgubić szlak 

 przed wyjściem – sprawdzić prognozę pogody, zostawić wiadomość w 

miejscu noclegu o przebiegu trasy i planowanej godzinie powrotu; w 

schronisku – wpisać się do „książki wyjść”. Jeśli przewidywane jest 

załamanie pogody, opady śniegu, itd. – odpuścić sobie wyjście wysoko, 

zmienić trasę na spacer w doliny. 

 na trasie – należy pamiętać o tym, że szlaki zimowe wyglądają trochę 

inaczej niż w lecie, czasami są też inaczej poprowadzone; znakowane są 

tyczkami. Należy unikać terenów zagrożonych lawiną (na Babiej Górze – 

Perć Akademików). 

 jeśli jest to grupa – powinna trzymać się razem, na końcu tzw. „zamek” - 

osoba silna pilnująca by nikt nie został z tyłu. 

 tempo marszu dostosowane do najsłabszego uczestnika wycieczki 

 jeśli jest to grupa zorganizowana – wynająć przewodnika. Warto! 

Bezpieczeństwo 

 koniecznie trzeba sprawdzać komunikaty GOPRu o lawinach i prognozy 

pogody 

 w razie kłopotów, choćby zgubienia drogi – nie wpadać w panikę ale i nie 

wstydzić się wzywać pomocy. 

 nie chodzić samemu! 

 rozsądnie planować trasę, by nie przesadzić. 

 w razie dużych trudności na szlaku – np. wyjątkowo kopny śnieg mocno 

opóźniający marsz albo wylodzony, niebezpieczny stok – nie pchać się do 

góry, zawrócić. 

A tak naprawdę najważniejszym wyposażeniem turysty w górach, nie tylko zimą, jest 

wspomniany już… zdrowy rozsądek. 

Krzysztof Nowak 
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