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Andrzej Pawłowski
O Rajdach, złazach i studenckiej turystyce w naszej uczelni – garść faktów i
wspomnień z minionego półwiecza
W górach jest wszystko co kocham
i wszystkie wiersze są w bukach
zawsze kiedy tam wracam
biorą mnie klony za wnuka
Zawsze kiedy tam wracam
siadam na ławce z księżycem
i szumią brzóz kropidła
dalekie miasta są niczem
Ja się tam urodziłem, w piśmie
ja wszystko górom zapisałem , czarnym
ja jeden znam tylko Synaj
na lasce jałowca wsparty
I czerwień malin jak cyrlicą, pisze
i na trombitach jesieni głosi bór
że jedna jest tylko mądrość
dzieło zdjęte z gór
(tekst: Jerzy Harasimowicz, muzyka: Andrzej Mróz)
Mimo, że piosenka ta (śpiewana chętnie i często do dzisiaj) trafiła na górskie szlaki dopiero
w drugiej połowie lat sześćdziesiątych (VII Rajd Zwykły) rozpoczynam swe wspomnienia od
niej, bo pięknie mówi o miłości do gór, miłości, która narodziła się ponad 50 lat temu w
czasie początków naszego studenckiego „rajdowania” i trwa do dziś, niezmiennie. Pomogła
mi zdać państwowy egzamin na Przewodnika Beskidzkiego, (1963) a od pierwszego naszego
rajdu uczelnianego (1962) do ostatniego (1988) współprowadzić 5 - dniowe trasy rajdowe
nrt.1 wspólnie z Jurkiem Przybylskim, Adamem Górką, Staszkiem Daszkiewiczem,
Maćkiem Kraskiewiczem i Aleksym Gałką (najczęściej). Prowadziłem też razem z
Aleksym Gałką, (gdy był w kraju) wszystkie zakończenia Rajdów Zwykłych. Od 1973 trasę
numer 1 nazywano trasą weteranów.

Potem gdy już nie było rajdów uczelnianych

uczestniczyłem w rajdach weteranów, które dwa razy do roku organizował wspaniale Prof.
Julian Kamiński do roku 2011. W roku 2012 i 2013 rajdy weteranów zmieniliśmy na Rajdy
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Stowarzyszenia Uniwersyteckich Studiów Rolniczych w Krakowie – miłość do gór i górskich
wędrówek trwa w nas nadal.

Weterani przy wejściu do Pienińskiego Parku Narodowego (2012)

Ale wyszła mi laurka. Nic to jednak w porównaniu z legendarnymi postaciami Rajdów
Zwykłych i Rajdów Weteranów: Eugeniuszem Kępińskim, Alkiem Gałką, Januszem
Żuchowskim i Julianem Kamińskim.
Eugeniusz Kępiński już w okresie przed rajdowym był legendą w Domu Studenckim przy
ulicy Ziai. Taternik, znawca gór wszelakich, budził powszechny podziw, gdy w pumpach i
wspaniałych górskich butach, z wielkim workiem taternickim, obwieszony karabinkami i
linami, w charakterystycznym bereciku z antenką wyruszał na wyprawę w Tatry czy skałki.
Współorganizator pierwszych uczelnianych rajdów, guru turystycznej braci. W pierwszych
rajdach prowadził trasy, a potem przystał do trasy nr., 1 jako uczestnik. Był na wszystkich
Rajdów Zwykłych i

Weteranów. Miłośnik i znawca sztuki i architektury, znakomity

gawędziarz i kolekcjoner (w swym rajdowym archiwum zgromadził wszystkie znaczki,
regulaminy i plakaty Rajdów Zwykłych). Słowem człowiek renesansu. Do dziś podziwiamy
jego żelazną kondycję. W górach kiedyś ledwie dotrzymywaliśmy mu kroku, a obecnie na
trzygodzinnej trasie „dokłada” nam 60 minut. Pasją i umiłowaniem Gienia (tak Go
nazywamy) są Tatry i Babia Góra. W tym roku (2013) był na SZATANIE (2416 m n.p.m.) w
grani Baszt( 24 lipieca) i 18 sierpnia na KRYWANIU (2496 m n.p.m.). Babią Górę zdobywa
co roku kilkakrotnie – wyliczył już (prowadzi notatki, że na tej pięknej górze (1725 m.npm.)
był w sumie 289 razy. GIGANT!
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Eugeniusz Kępiński na szczycie Krywania – sierpień 2013

Eugeniusz Kępiński na szczycie Krywania – sierpień 2013

Aleksy Gałka – „płowowłosy żubr z puszczy białowieskiej’ (tak o nim kiedyś napisała
dziennikarka „Dziennika Polskiego”) swą rajdową karierę rozpoczął jako uczestnik II Rajdu
Zwykłego (1963) potem prowadził i wspólprowadził trasy i zakończenia naszych rajdów.
Dowcipny, wesoły i uczynny - niemal natychmiast stał się ulubieńcem rajdowych dziewczyn.
Wprowadził na górskie szlaki piękne rosyjskie ballady (Okudżawa, Wysocki, Wertynśki),
dumki ukraińskie i wiele nowych turystycznych piosenek przywożonych z innych rajdów i
Giełdy

Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porębie. Do dziś jest ich niezrównanym

wykonawcą. W turystycznym środowisku Krakowa o studenckim rodowodzie jest postacią
kochaną i podziwianą. Tam gdzie jest Alek jest wesoło i sympatycznie.
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Alek Gałka i Jerzy Werz na trasie Rajdu Zwykłego

Julian Kamiński – do trasy nr 1 dołączył pod koniec lat 60-tych jeszcze jako adiunkt.
Potem, już - najpierw jako docent, potem profesor zwyczajny i nadzwyczajny, dziekan i
prorektor wędrował z nami rok w rok szlakami Rajdów Zwykłych. Skromny, nie puszący się
z racji swej pozycji zaskarbił sobie naszą przyjaźń i został naszym JULEM. Na każdy rajd
(zawsze) oprócz wspaniałych wyrobów własnych: korniszonów, marynowanych grzybków i
miodowej nalewki przynosił dowcipne, okolicznościowe limeryki.
Mnie najbardziej utkwił w pamięci ten o bacy:
Pewien baca z Jaworek
znalazł w lesie toporek
i zaczą się strasznie głowić
jak go na ciupagę przerobić
aż go zawieźli do Tworek
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W roku 1982 i 1983, kiedy z powodu stanu wojennego nie było Rajdów, Profesor Jul (był
wtedy Dziekanem) udał się z listą weteranów rajdowych do Komisarza Wojskowego i
uzyskał zgodę na operowanie tej grupy w strefie przygranicznej. W 1982 był to rejon Pienin i
Beskidu Sądeckiego, a w 1983 – Wielkiej Raczy i Przegibka. Weterani zachowali ciągłość –
były nawet specjalne znaczki Rajdu weteranów „Przehyba 1982”. Od roku 1989 gdy już nie
było rajdów uczelnianych z wielką pasją organizował wiosenne i jesienne rajdy weteranów.W
roku 2oo9 na takim rajdzie obchodziliśmy 80 rocznicę urodzin naszego Profesora Jula. Były
piękne laudacje, dyplomy, prezenty i dużo śpiewu. Profesor nadal dzielnie chodzi z nami.

W roku 2009 na Rajdzie Weteranów obchodziliśmy 80 rocznicę urodzin Profesora Juliana
Kamińskiego

Państwo Profesorostwo Barbara i Julian Kamińscy na I Rajdzie Stowarzyszenia Wychowanków –
Pieniny 2012
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Janusz Żuchowski – pierwszy raz na trasę nr 1 przybył z drużyną leśników o nazwie
„Dziubdziofile i Dziubdziofoby”. Janusz grał na gitarze i pięknie śpiewał (śpiewa do dziś, na
rajdach weteranów, a także w Churze UR). Ze swymi Dziubdziofilami kilka razy zdobywał
pierwsze miejsce w konkursasch piosenki turystycznej na Rajdzie Zwykłym. Zawsze wesoły
i sympatyczny jest ogromnie lubiany przez rajdową brać weteranów i nadal przemierza z nimi
górskie szlaki.

Grupa Weteranów na Kopcu Kościuszki (październik 2011) Z tyłu od lewej: Aleksy Gałka, Jadwiga
Rejdych, Ewa Soboń, Gienio Kępiński, Andrzej Soboń: z przodu od lewej- Andrzej Pawłowski, Janusz
Żuchowski, Ewa Kapkowska, Julian Kamiński, Jola Żuchowska

Wymieić wszystkich zasłużonych dla studenckiej turystyki

jest dość trudno, bo osób

organizujący rajdy i złazy było mnóstwo. Organizatorem pierwszych czterech rajdów był
Marian Szumilas - Kierownik Komisji Turystyki RU ZSP (dwie kadencje). Potem Marek
Mełges, Adam Kędzierski, Edward Krupa, PiotrGrel. Wśród Kierowników Rajdów,
wspomnieć trzeba: kierownika I Rajdu Wojciecha Szczpańskiego, Józefa Bieguna (III
Rajd), Ryszarda Krzystyniaka (IV Rajd), Roberta Hombescha (V,VI i VII Rajd),
Edwarda Krupę (XI i XII Rajd), Tadeusza Kierzka (XIV i XV Rajd), Jana Oleksego (XVI
Rajd) Waldemara Wacha (XXII i XXIII Rajd) i Mariusza Cholewę (ostatnie dwa Rajdy –
XXIV i XXV) Do tej list kierowników Rajdów muszę dodać jedyną kobietę, była nią Anna
Powłoka (XVIII Rajd. Wśród Kierowniów Tras, oprócz późniejszych przewodników i
goprowców - Tadeusz Ewy, Zbigniew Jabłoński , Lech Traciłowski, Jan Komornicki
byli też między innymi: Roman Kotyrba, Leszek Utrat, Wojciech Zięba, Stanisław Wnęk,
Tadeusz Juliszewski i wielu wielu innych.
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Teraz zestawienie Rajdów Zwykłych (na podstawie materiałów z archiwum E.Kępińskiego)
UCZELNIANE RAJDY ZWYKŁE STUDENTÓW WSR i AR W LATACH 1963 – 1988
Numer
Rajdu

I

Rok

1962

Miejsce zakończenia
PRZEŁĘCZ

Imię i nazwisko

Ilość

Kierownika Rajdu

uczestników

Wojciech Szczepański

200

KOCIERSKA
II

1063

RYTRO

Marian Szumilas

300

III

1964

WĘGIERSKA GÓRKA

Józef Biegun

400

IV

1965

TURBACZ

Ryszard Krzystyniak

400

V

1966

PIWNICZNA

Robert Hombesch

400

VI

1967

MILÓWKA

Robert Hombesch

600

VII

1968

MAKÓW

Robert Hombesch

500

PODHALAŃSKI
VIII

1969

RABKA

Stanisław Wnęk

600

IX

1970

RAJCZA

Jerzy Mączyński

600

X

1971

SUCHA BESKIDZKA

Adam Panek

800

XI

1972

WĘGIERSKA GÓRKA

Edward Krupa

700

XII

1973

RYTRO

Edward Krupa

600

XII

1974

RABKA

Wiesław Zyzak

900

XIV

1975

GRYBÓW

Tadeusz Kierzek

1100

XV

1976

MILÓWKA

Tadeusz Kierzek

1400

XVI

1977

STARY SĄCZ

Jan Oleksy

1400

XVII

1978

SUCHA BESKIDSZKA

Adam Tokarski

1500

XVIII

1979

MSZANA DOLNA

Anna Powłoka

1500

XIX

1980

KOSARZYSKA

Leszek Płatek

1500

XX

1981

MYŚLEC

Władysław Kubiński

1500

1982
1983

Rajd się nie odbył
Rajd się nie odbył

XXI

1984

WISŁA

Stan wojenny – weterani
odbyli te rajdy – patrz
tekst
Andrzej Siwy

800

XXII

1985

CIĘŻKOWICE

Waldemar Wach

850

XXIII

1986

RABKA

Waldemar Wach

800

XXIV

1987

KOSARZYSKA

Mariusz Cholewa

800

XXV

1988

MYŚLEC

Mariusz Cholewa

800
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Znaczki Rajdów Zwykłych

Znaczek w stanie wojennym

Pierwszy rajd z zakończeniem na Przełeczy Kocierskieuj odbył się w roku 1962

z okazji

70 – lecia Studiów Rolniczych w Krakowie. Kierował nim Wojciech Szczepański ówczesny
Przewodniczący Rady Mieszkańców przy ul.Stanisława Ziaji.Trasy prowadzili między
innymi: Eugeniusz Kępiński i uczestnicy kursów przewodnickich Tadeusz Ewy i Zbigniew
Jabłoński (grupa tatrzańska) i Andrzej Pawłowski (grupa beskidzka).Kilkoma trasami w
Beskidzie Małym przeszło około 200 osób. Tak zię zaczęło nasze uczelniane rajdowanie. Już
jesienią zaczęto przygotowywać kolejny- już pod nazwą „Zwykły Rajd” w Beskidzie
Żywieckim. Zakończenie zaplanowano w Sopotni Wielkiej pod Pilskiem. Wiosną wszystko
było gotowe, regulaminy znaczki, a tu na dwa tygodnie przed rajdem komunikat Państwowej
Inspekcji Sanitarnej: W żywieckim panuje tyfus – wjazd wzbroniony. Organizatorzy
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stawali na głowie by zdążyć przenieść rajd w Beskid Sądecki – udało się, zakończenie
odbyło się w Rytrze. Nie zdążono zrobić nowych znaczków – uczestnicy otrzymali znaczki z
napisem II Rajd Zwykły – Sopotnia Wielka. W „Wieściach z naszej Uczelni” wydawanych
przez RU ZSP o zakończeniu tego rajdu tak napisał Józef Biegun (kierownik następnego III
Rajdu Zwykłego):
„Ojcowskimi słowami przywitał nas Jego Magnificencja Rektor WSR Prof. Dr inż. Tadeusz
Ruebenbauer. My także, jak przystało, przywitaliśmy protektora naszego rajdu. „Sto lat” dla
p. Rektora w wykonaniu 200 –osobowego chóru brzmiało gromko. A potem, łza się w oku
kręci na samo wspomnienie. Słynny okarynista i współorganizator rajdu Jędrek, wystąpił z
Janem Kantym Jagłą z RO ZSP w duecie okarynowo-gwizdkowym. Cóż to był za występ! Tego
nikt nie wysłowi! Tam trzeba było być-słuchać i patrzeć! Przemówienia były krótkie. A potem
śpiewano –cd „Kiedy ranne” poprzez „cierp duso moja” do „Międzynarodówki”
włącznie.Po 6tak udanej imprezie trudno było wracać do Krakowa. Wracało tylko ciało, a
dusza została tam, hen w Beskidzie Sądeckim. Wróciliśmy, aby zaraz wziąć się za
organizowanie III Rajdu Zwykłego WSR .

Rajd 70-lecia Studiów Rolniczych (1962 –Przełęcz Kocierska)

Gdyby wspominać o kolejny rajdach nie starczyłoby stron tego wydawnictwa więc napiszę,
bez chronologii o różnych rajdowych sprawach.
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III Rajd Zwykły – posiłek pod szałasem – na I planie śp. Ludwik Mozdyniewicz

Odpoczynek na szlaku II Rajdu Zwykłego (1963) – na pierwszym planie śp. Wiesław Maciaszek,
późniejszy Prorektor AR
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Czasami nie było lekko – na trasie III Rajdu Zwykłego (1964)

Weterani idą ławą przez Szczawę
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Organizacja Rajdów Zwykłych

Uczelniane rajdy organizowane były przez Komisję Turystyki Rady Uczelnianej Zrzeszenia
Studentów Polskich. Była to jedna z najliczniejszych komisji Rady Uczelnianej. Komisja już
jesienią zbierala się i ustalała miejsce i czas kolejnego rajdu oraz przebieg tras. Potem
wybierano kierownika rajdu i obsługę tras. Gdy tego dokonano kierownik Rajdu wyruszał do
miejscowości, w której miało być zakończenie aby uzyskać zezwolenie władz miejscowych.
Obsługa tras natomiast zobowiązana była do przejścia swojej trasy i rezerwację noclegów –
otrzymywali delegacje z RU i ruszali. Potem zwracano się do JM Rektor z prośbą a o objęcie
honorowego protektoratu. Następnie pojektowano i drukowano plakaty i regulaminy oraz
zlecano wykonanie znaczków rajdowych. Gdy Rajd Zwykły rozrósł się doszło jeszcze
załatwianie specjalnych pociągów, którym po zakończeniu uczestnicy wracali do Krakowa
(pierwszy pociąg specjalny mieliśmy na VII Rajdzie w 1969). Po przyjeździe do Krakowa
rajdowa wiara „ciurkirm” szła na Krakowski Rynek pod pomnik Adama Mickiewicza, gdzie
odśpiewywano „Watrę” i dopiero wtedy nasz rajd się rozwiązywał. Ponieważ w tych latach
studenckie rajdowanie było bardzo popularne – był istny wysyp rajdów studenckich: W
Krakowie oprócz naszego był także Rajd Politechniki, Rajd „Bez Nazwy” UJ i Rajd Wyższej
Szkoły Pedagogicznej, były tez Rajdy Ogólnopolskie: im Kulczyckiego i Rajd Tatrzański
organizowane przez Koło Przewodników Studenckich w Krakowie,Bieszczadzki

Rajd

środowiska warszawskiego i Sudecki środowiska wroclawskiego. W latach 70- tych był też
organizaowny przez ZMS Rajd Lenina, ale nie cieszył się wzięciem u studentów. Komisja
Turystyki RU ZSP delegowala na te rajdy swych członków, których zadaniem było
podpatrzeć jak oni to robią, aby potem, co ciekawsze pomysły wprowadzić do naszego rajdu.
Na ostatnich odprawach przed rajdem, które odbywały się najczęściej w Klubie BUDA
prześpiwywaliśmy rajdowe piosenki, a potem Kierownik Rajdu przypominał, by nie
zapomnieć o tym, aby jedna osoba z obsługi trasy szła z przodu, a druga na końcu. Dzięki tej
zasadzie na naszych rajdach prawie nie było błądzeń – prawie. Pamiętam trzy w tym dwie na
mojej trasie.
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Trasa nr.1 na rajdowym szlaku – w dolinach już wiosna , a w górach jeszcze zima

- II Rajd Zwykły. Trasa nr. 1 wystartowała z Krościenka na Przehybę, ale jedna z drużyn
wcześniej zameldowała, że dojdą do schroniska inną trasą gdzieś od Szczawnicy. Późnym
popołudniem

roztasowaliśmy się w schronisku i po posiłku rozpoczęły się „posiady’ –

piosenki, kawały i gawędy. Około 22 zaniepojeni, że brakującej drużyny nadal nie ma
ruszyliśmy ich szukać. Jedna grupa szlakiem do Szczawnicy druga w stronę Radziejowej. Mży
deszcz, mgła. Ustalamy: jeśli po 45 minutach ich nie odnajdziemy wracamy. Po półgodzinie
idący w stronę Radziejowej spotkali zagubionych, potwornie zmęczonych, ale szczęśliwych,
że nas spotkali. Szli ze Szlachtowej czarną nartostradą, na Polanie Młaki zastał ich już
wieczór, ale bez problemu doszli do czerwonego szlaku na przełączce między Przehybą, a
kotą 1192 i tu (5 minut od schroniska) zamias pójść w lewo poszli w prawo. Droga im się
straszliwie dłużyła, bo przecież schronisko miało być tuż, tuż. Pojęli dopiero swój błąd gdy
doszli na Radziejową.
- V Rajd Zwykły . Trasa 4 dniowa nie pamiętam koto ją prowqadził) szła z Zawoji przez
Markowe Szczawiny i Babią Górę. Nocleg mieli zarezerwowany na Głuchaczkach. Doszli tam
późnym wieczorem, była mgła i w żaden sposób nie mogli trafić na stację turystyczną.
Krążyli, krążyli bez efektu, nic – żadnego światełka i odgłosu (tam nie było jeszcze prądu).
Faktycznie do tej stacji trudno nawet trafić w dzień – jest niewidoczna ze szlaku .
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Obsługa trasy , która wcześniej przeszła tędy, podejmuje decyzję – wracają w kierunku
Babiej Góry aby znaleźć zejście (jest szlak) do Stacji Turystycznej Czarne. Szczęśliwie doszli
tom około północy.
- XV Rajd Zwykły. Trasa n.r 1 –Weteranów – największa wtopa w moim życiu. Idziemy z Hali
Łabowskiej do Boguszy. Siąpi deszcz, mgła. W Łabowej przecinamy drogę Nowy Sącz –
Krynica i koło kościoła, którego wieże okrywa mgła idziemy najpierw doliną potoku, a potem
duktem pod górę na Kozie Żebro oddzielające dolinę Kamienicy od doliny Królówki nad
którą leży Bogusza. Dochodzimy do grzbietu w mlecznej mgle. Mapa, naraeda wytrawnych
rajdowiczów: Gienek Kępiński,Jul Kamiński, Alek Gałka, Macieju Kraskiewicz, Janusz
Żuchowski i Andrzej Pawłowski (szlaku tam nie było) postanawiamy iść w prawo. Idzie się
fajnie takim łagodnym płajem, który niedostrzgalnie skręva w prawo. Po pół godzinie ukazuje
się przed naszymi oczami cerkiew – w Łabowej. Zaczęło lać jak z cebra więc do Boguszy
postanowiliśmy dotrzeć autostopem. Od tego czasu uczestnicy rajdu weteranów gdy im nie
podobały się decyzje kierownictwa trasy rzuczli hasło ŁABOWA CERKIEW.
Gdy ciemna noc, mgła i niepogoda w górach nie ma mocnych, ale w biały dzień?

Regulamin Rajdu
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Rajdowe wyposażenie i jedzenie
Na począyku nasze rajdowe wyposażenie było skromniutkie. Plecaków ze stelażem w
zasadzie nie było. Zdarzały się plecaki poniemieckie (Wermachtu) z klapą z cielęcej skóry do
tego zrolowane koce (często noclegi były w stodołach czy na strychach) o śpiworach można
było

wtedy tylko pomarzyć. Na deczcz mieliśmy jakieś brezentowe płachty, harcerskie

pałatki, czy worki foliowe. Największym problemem były buty. Na trasach (wczesna wiosna)
było jeszcze mnóstwo śniegu i błota.Większość studentów wbrew regulaminowi chodziło na
rajdy w wojskowych butach zafasowanych ze Studium Wojskowego. Były też „pionierki”, a
nawet trampki. Wszystkie te rodzaje obuwia po porogodzinnym marszu po błocie i śniegu
totalnie przemakały. Nic więc dziwnego, że wśród rajdowców kolportowan różne patenty jak
trzeba buty impregnowaź, aby nie przemakały. Podobno najlepszym był patent Gienia
Kępińskiego, który na Hali Łabowskiej pokazywał nam swoje suchutkie skarpetki, podczas
gdy my musieliśmy je wykręcać i mówił ze swadą:
W wielkim garnku, najlepiej takim do gotowania bielizny, należy stopić łój baran z dodatkiem
sproszkowanego grafitu i do tego włożyć buty. Chwilę je tam potrzymać, by impregnat dotarł
do wszystkich zakątków. Po wyjęciu usunąć nadmiar łoju przy użyciu starych gazet. Wysuszyć
napastować i można chodzić po wodzie
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Jak dobrze odpocząć na hali; od lewej: Alek Gałka, Małgosia Kozub i Stefan Skrzyński
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Śniadanko na trasie Rajdu Zwykłego (1971)

Romek Sadło (pierwszy z lewej) uradowany - już nie trzeba iść dalej
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Pod szczytem Pilska – 1967r.

Prawdopodobnie z powodu mokrych skarpet doszło (VI Rajd Zwykły – 1967) do
wielkiego pożaru w Korbielowie:
Trasa nr 1 na którą wybrała się prawie połowa Zespołu Góralskiego „REGLE”, drużyna
dziewcząt z Zespołu „SŁOWIANKI”, drużyna leśników „Dziubdziofile i Dzióbdziofoby” – w
sumie około 80 osób, W drugim dniu rajdu schodziliśmy z Markowych Szczawin do
Korbielowa. Siąpiło, a w górnych partiach zalegał jeszcze śnieg do kolan. Doszliśmy do
Korbielowa i szybko zakwaterowaliśmy się w dwu sąsiadujących schroniskach. Jednym z
nich była „Podhalanka”. W Podhalance, na dole byłyo mieszkanie gospodarzy i niewielka
jadalnia na poddaszu dwie duże sale zbiorowe, a między nimi niewielki pokoik. W piecykach
od których biegły do ścian rury było zapalone. Rury były ciepłe więc mokrą odzież
powieszaliśmy na nich. Potem poszliśmy wszyscy do drugiego schroniska gdzie była duża
świetlica aby wspólnie pośpiewać. Jeszcze nie zaczęliśmy dobrze, gdy wpadł miejscowy góral
z krzykiem ”Podhalanka się pali”.
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Wybiegliśmy i rzeczywiście - na środkowej części dachu widać było już płomienie. Janusz
Żuchowski z dziubdziofilami i Adam Górka z góralami wdrapali przez okna i zdążyli
wyrzucić ubrania i plecaki z obu szczytowych pokoi. Próbowałem schodami dostać się do
środkowego pokoju, ale tam było żródło pożaru i skończyło się to poparzeniem ręki, nosa i
brody. Sześć plecaków się spaliło, ale dziewczynom, które tym zostały doświadczone koleżanki
pożyczyły czego im brakowało i trasa została kontynuowana. Dziubdziofile i Dziubdziofoby
ułożyły piosenkę, w Milówce zdobyła I miejsce. Jedna ze zwrotek brzmiała tak: W
Korbielowie pożar wielki był i choć każdy gasił ile sił
Poszły z dymem kalesony i spodnie
Do Milówki szło się wygodnie
Niedługo po rajdzie otrzymałem od Komendy Straży Pożarnej w Żywcu podziękowanie „za
niszczenie skutków pożaru” i nagrodę pieniężną – kupiłem sobie wibramy.

„Podhalanka” po pożarze – Korbielów
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Z roku na rok sytuacja z wyposażeniem poprawiała się. Były już plecaki ze stelażem robione
na zamówienie w Tarnowie, puchatki od Pani Mandowej z ulicy Długiej, prawdziwe
„wibramy’, a w latach siedemdziesiątych

pierwsze śpiwory. Z jedzeniem też nie było

bogato. Podstawą były konserwy turystyczne i rybne, pasztet „z kogutkiem”, jakaś kiełbasa i
dżemy, które służyły także do robienia „lodów”- zmieszane ze śniegiem. Herbatę i jakieś
zupki ogonowe gotowało się w koherach z palnikiem na denaturat. W zakresie rajdowego
jedzenia sytuacja polepszała się z roku na rok, zwłaszcza w latach siedemdziesiątych. Widać
to było zwłaszcza na I trasie weteranów w której w większości uczestniczyli pracujący na
uczelni i w PGR rozsianym po całym kraju absolwenci ( na jednym z rajdów w 5-dniowej
trasie szła z nami Pani Prof. Dr Helena Bączkowska – Dziekan Wydziału
Zootechnicznego). Toteż na naszych rajdowych stołach było bogato.
Oprócz wspomnianych wcześniej, pysznych przetworów Jula Kamińskiego, były domowe
pasztety, bardzo dobre wędliny,

i nowalijki oraz wspaniałe wypieki naszych rajdowych

koleżanek.
Czy na rajdach się piło? Dość umiarkowanie. W schroniskach nie było piwa, a w wiejskich
sklepach go się nie uświadczyło. Bywało, że

w pierwszy wieczór raczono się winem

„patykiem pisanym”, potem był spokój, bo któżby dźwigał ciężkie butelki. Niekiedy było to
symboliczne picie wieczorową porą – „dla zdrowotności” -- po jednej nakrętce od butelki,
aby jedną flaszką obdzielić wszystkich. W pamięci zachowały się trzy wspomnienia związane
z alkoholem.

„Zakończenie V Rajdu w Piwnicznej , które jak zwykle zaszczycił swoją obecnością JM Rektor
Prof. Dr Tadeusz Ruebenbauer. Jeszcze przed zakończeniem ceremonii Rektor podczas
rozmowy z organizatorami zauważył naszego kolegę, który „nadużył”(schodząc z gór wpadł
do knajpy i na pusty żołądek – pod koniec rajdu już nie miał nic do jedzenia - wypił trzy
głębsze) i w pewnym oddaleniu chwiejnie się poruszał i coś pokrzykiwał. Rektor zapytał kto to
jest? Skłamałem mówią, iż to tutejszy pastuszek, a koledzy szybko spacyfikowali naszego
„zapruszonego” i w pewnym oddaleniu nie bez trudności ułożyli pod drzewm.
Adam Górka z Kolegą dochodzili do trasy nr. 1 dzień później. Szli przez jakąś beskidzką
wioskę w wiosennym słońcu i byli spragnieni. Wstąpili do sklepu – do picia był tylko „płynny
owoc” Kupili butelkę i ruszyli w trasę. Po jakiejś godzinie na polance otwarli butelkę i
stwierdzili z radością, że to wino. Wrócili do sklepu i zakupili chyba z 10 butelek i ruszyli
mówiąc: będzie na wieczorne ognisko. Wieczorem z dumą rozpoczęli częstowanie. We
wszystkich butelkach był zwykły „płynny owoc. Oj mieliśmy radochę.
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Trasa weteranów, chyba na XIV Rajdzie. Z Mogielicy zeszliśmy do Zalesia i
zakwaterowaliśmy się u miłych gazdów. Gaździna była rosłą dobrze zbudowaną kobietą, a
gazda wysoki, ale chudy zdecydowanie zdominowany prze swoją małłżonkę. Wieczorem w
wielkiej kuchni zaczynamy śpiewy i różne krotochwile popijając Julową, czy Alkową nalewkę.
Częstujemy oczywiście gospodarzy, którzy są zachwyceni naszym śpiewem i góralskimi
gawędami. Gdy w butelce z nalewką zaczęło przeświecać dno, gaździna szepnęła coś swmu
chłopu. Wypadł z domu i za chwilę zjawił się z butelką. Gaździna spojrzała na niego i mówi: a
cóześ taki skąpy zdeb – przyniosłeś ino jedną? Posłuchał od razu i przyniósł zaraz jeszcze
dwie. Ej dobry to był bimberek. Było wesoło z góralskimi taćami włącznie. W następnym dniu
ciężkawo było nam wyść na Modyń.

Przed zakończeniem Rajdu Zwykłego w Piwnicznej (1966) Od lewej Prorektor WSR Prof. dr Edward
Komarnicki, Przew. RU ZSP Roman Sadło, Macieju Kraskiewicz , JM Rektor WSR Prof. Dr Tadeusz
Ruebenbauer, i Andrzej Pawłowski.
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Władze Uczelni na zakończeniu Rajdu Zwykłego w Piwnicznej

Rajdowe piosenki, ogniska i zakończenia.

Ostatnia piosenka przed wyjściem na trasę.
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Na pierwszych naszych, czy innych rajdach repertuar piosenek, był w tym czsie dość ubogi.
Dominowały piosenki harcerskie, ludowe i biesiadne. Alek Gałka wprowadził do repertuaru,
jak wcześniej pisałem, mnóstwo pięknych nowych piosenek, a

członkowie Zespołu

Góralskiego REGLE, którzy chodzili z nami rozpropagowali „Orawę” i przywiezioną z Nitry
„Jaworinę”, a z rajdu „Szlakami druże Tity” w Bośni rytmiczną „Lojtrę” oraz wiele wiele
innych. Bardzo dużo nieznanych rajdowych piosenek nauczyliśmy się w Kole Przewodników
Studenckich i wprowadziliśmy je do naszego rajdowego śpiewania, na przykład „Watrę”.
Wysyp nowych, pięknych poetyckich piosenek nastąpił w turystyce studenckiej pod koniec
lat sześćdziesiątych i

w latach siedemdziesiątych. Piosenki Andrzeja Mroza i grupy

„Kociołek” : cytowana na początku „W górach jest wszystko co, kocham” i „Od Turbacza
wieje wiatr”, „Lato zamknięte kluczem ptaków” i wiele innych. Dalej piosenki przywożone
przez Alka Gałkę i innych z Giełdy Piosenki Turystycznej w Szklarskej Porębie, a także z
innych rajdów; „Pusto w Gorcach jest jesienią”, „A w górach niema już nikogo”, „Lato
pachnące miętą” i wiele wiele innych, oczywiscie piosenki „Hawiarskiej Koliby”, Wojtka
Bellona i „Starego Dobrego Małżeństwa”, a także naszych uczelnianych bardów – Wacka
Masłyka , Jaśka Mędrali i Andrzeja Gruszczyka. Większość

piosenek znali niemal

wszyscy nasi studenci, a my nadal śpiewamy je na rajdach weteranów. Uczyliśmy się tych
piosenek na wieczorach turystycznych w Klubie BUDA, na trasach i przy rajdowych
ogniskach, które rozpalaliśmy jeśli tylko dopisywała pogoda. Gdy lało, albo nie było miejsca
na ognisko śpiewaliśmy w schroniskach. Gdy trasy rajdowe spotykały się na nocleg w tej
samej miejscowości, lub schronisku organizowaliśmy wspólne ogniska. Szczególonie w
pamięci utkwiły mi dwa – w Jaworkach u wylotu wąwozu Homole i w Zawoji – Składziste
(spotkały się tam trzy rasy – w sumie około 150 osób).Śpiewy przy akompaniamencie gitar,
solowe wyczyny Alka Gałki i innych - nawet Gienio Kępiński dał się namówić i odśpiewał
brawurowo słynną balladę o Don Kichocie, były gawędy , kawały, a nawet wiersze. Płonąca
watra, srebrzysty księżyc i dźwięki gitar sprawiły, że było niezwykle magicznie i lirycznie.
Niezapomniane chwile. Na ogniskach trasy

nr. 1 doskonaliliśmy piosenki, które

planowaliśmy śpiewać na zakończeniu, bo przy wielkim, często trudnym do opanowania
tłumie dobrze mieć taką mocną grupę inicjującą wspólne śpiewy. Wymyślaliśmy też krótkie
przerywniki, aby oddzielać poszczególne punkty programu zakończeń. Widowisko nie lubi
„dziur”, więc gdy ktoś wchodził, lub schodził ze sceny to był „przerywnik” Pamiętam kilka z
nich – trzy militarne i jeden ludowy: „ Po naszym szwadronie nie zostało śladu i tylko
fujara nam gra trata ta ta ta” ; „Pod Ulm, Pod Ulm, pod Austerlitz dostaliśmy w d.., nie
gadaliśmy nic, bo taką naturę od Boga już mamy, że w d… bierzemy i nic nie gadamy,
pod Ulm, pod Ulm, pod Austerlitz”; „Ura, Ura, Ura Czapajew Gieroj, za rodinu, za
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Stalinu na boj na boj , na boj. Pabiedim wraga za matuszku Rosiju, za biełowo cara, Job
twoju mati my kulturnyj narod, my germańca nie boimsja i wsjegda idiom w pieriod w
pioeriod” , i ta na ludowo; „Ide se, patrze se, a tu stówka lezy se. Myśle se, co jo se, za tą
stówke kupie se”. Wszystkie te „przerywniki” należało śpiewać gromko i rytmicznie – robiły
wielkie wrażenie. Tak uzbrojeni przychodziliśmy metę

na zakończenie. Zakończenia

Rajdów Zwykłych były wielkimi widowiskami plenerowymi. Zaczynały się wchodzeniem
na miejsce zakończenia poszczelnych tras, prawie każda wchodziła ze swoją piosenką. Gdy
już po rejestracji w biurze rajdowyn wszyscy zajęli miejsca było powitanie strudzonych
rajdowców przez prowadzącycvh ceremonię, poczem głos oddawano JM Rektorowi (zwykle
zakończeniea zaszczycali swą obecnością Rektorzy) lub Prorektorowi, którzy patrząc na
zmęczone, ale roześmiane twarze uczestników wygłaszali pełną ciepła i życzliwości mowę.
Potem już zgodnie z programem, czyli improwizacją (tak niektórzy myśleki) uprzednio
przygotowaną, śpiewy, prezentacja piosenek zgłoszonych na konkurs piosenki rajdowej,
prezentacja przyniesionych eksponatów na konkurs na „Najniepotrzebniejszą rzecz na
rajdzie”. Równolegle gdzieś z boku odbywał się konkurs turystyczny (żelaznym jego
Przewodniczącym był znawca gór wszelakich – Eugeniusz Kępiński) Wszystko to
przedzielane było „Przerywnikami”, kawałami i wpólnie śpiewanymi pieśniami. Potem
werdyk Jury, rozdanie nagród i po odśpiewaniu „Watry” wspólny wymarsz do pociągu.
Warto nadmienić , że zakończenia naszych rajdów było prawie zawsze realizowane siłami
własnymi. Prawie, bo w roku 1976 w Milówce w programie był także występ tamtejszego
Zespołu Regionalnego i w roku 1978 w Suchej Beskidzkiej, mieliśmy dodatkową
atrakcję

w

postaci

koncertu

„BUKOWINY”

z

Wojtkiem

Bellonem.

Słów parę o zwycięzcach konkursów na piosenkę rajdową. W (1967), jaki już
wspomniałem zwyciężyła drużyna Janusza Żuchowskiego – Dziubdziofile i Dziubdziofoby
(niesłusznie zwani ciulami) za piosenkę o opisanym już pożarze w Korbielowie. Oni też
wygrali w Makowie Podhalańskim (1968) za piosenkę która odnosiła się do MARCA 68 śpiewali: „W leśniczówce, w leśniczówce przy ognisku, rozgrze -rozgrzeszaliśmy
syjonistów”. Na kolejnym rajdzie z zakończeniem w Rabce bezapelacyjnym zwycięzcą został
Wacław Masłyk, za „Wesoły marsz”. Szedł razem z naszą trasą numer 1 (tym razem 6dniową) Krynica-Łabowska Hala – Prehyba – Czorsztyn – Lubań- Turbacz - Rabka. Każdy z
uczestników miał maleńki dzwoneczek przyczepiony do plecaka.
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Wacak tak w piosence to opisał:
Wyruszamy po raz ósmy na Wueserowski Rajd
Każdy niesie aldehydy, aby potem śpiewać tak – wesoło
Idzie Rajd studencki przez Beskid Sądecki i do marszu śpiewa tak (2x)
Przez dzień cały lało z nieba wprost na nasze plecaki
Zmokło nawet co nie trzeba, bez zewnętrznej oznaki – wesoło
Idzie Rajd Studencki …
Dzwonią w marszu nam dzwoneczki wydzwaniając równy ton
Lecz najgłośniej gdzieś na końcu Pawłowskiemy dzwoni dzwon – wesoło
Idzie Rajd Studencki …
Czasem chwytakiśmy słońce gdy okrągła jego twarz
Napotkała w chmurach szparę zdrowo opalając nas – wesoło
Idzie Raj Studencki …
Choć się wszyscy zasapali wchodząc na Turbacza grzbiet
To na szczycie pierwsi stali Prezesowie Zet-es-pe – wesoło
Idzie rajd Studencki
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Niezrównany rajdowy duet Wacław Masłyk i Aleksy Gałka

Trasa nr. 1 Przed schroniskiem na Markowych Szczawinach – pożegnalna piosenka, w środku z
gitarą Wacek Masłyk
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Tu parę słów wyjaśnienia dotyczący Prezesów Rady Uczelnianej ZSP. W tym czasie
Prezesem RU ZSP był Bogusłasw Nowosad, który namówił na rajd swoich dwóch
poprzedników na tym stanowisku

-Romana Sadło i Jędrzeja Krupińskiego. Zdobyli

Turbacz i razem z nami zeszli do Rabki. To był dla nas prowadzących zakończenia rajdów
bardzo miłe chwile, bo Trio Prezesów nadało publicznie Andrzejkowi Pawłowskiemu
tytuł Arcymistrza Zakończeń, a Aleksemu Gałce tytuł Mistrza Zakończeń

(prezesi

wyprzedzili o epokę Leszka Millera z jego twierdzeniem, że nieważne jak się zaczyna, lecz
jak się kończy- oni to już wtedy wiedzieli). Wracam do konkursu piosenek rajdowych.pamiętam że raz zwyciężyła drużyna geodetów pod wieloznaczącą nazwą Zgórmysyny.
Niestety nie pamiętam wszystkich zwycięzców, ale muszę się pochwalić, że trasa nr. 1 (wtedy
już weteranów) wygrała konkurs na piosenke rajdową trzy razy – nagrodami były gitary, oraz
(na tym zawsze najbardziej nam zależało) tort upieczony osobiście przez Panią Prof.dr
Helenę Bączkowską z dodatkiem w postaci przepysznej naleweczki autorstwa Kierowniczki
dziekanatu Wydziału Zootechnicznego Pani Zofii Dudekowej –pyszności.

Trio Prezesów Rady Uczelnianej ZSP nadaje Alkowi Gałce tytuł „MISTRZA ZAKOŃCZEŃ”- od lewej:
Maciej Kraskiewicz, Bogusław Nowosad, Roman Sadło, Jędrzej Krupiński, Andrzej Pawłowski –
tyłem Alek Gałka.
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Zakończenie w Makowie Podhalańskim – „Chłop żywemu nie przepuści”

Zakończenia Rajdu w Milówce (1978) – JM Rektor AR Prof. Dr Tadeusz Wojtaszek w rozmowie z
prowadzącymi – Andrzejem Pawłowskim i Aleksym Gałką
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Zakończenie w Makowie Podhalańskim – „Chłop żywemu nie przepuści”

Zacytuję dwa krótkie fragmenty naszych zwycięzkich piosenek (pisanych wspólnie):
Pierwszy fragment to refren na melodię Lato pachnące miętą
Starzy my weterani ,
student nie pójdzie z nami
Mówi, że takie graty
na rajdzie to wariaty
Drugi - canto innej piosenki:
Szybciej, szybciej opuść miasto
porzuć hałss pył i dymy
Tam czekają cię w oddali
gór wysokich białe szczyty
Może spotkasz gdzieś po drodzę wiosnę co na ciebie czeka
Może jeszcze to ocalisz co zostało w tobie z człeka
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Trasa weteranów – przygotowanie piosenki na konkurs

Tą ostatnią piosenką zwyciężyliśmy w „Dolinie Słońca”na XXIV Rajdzie Zwykłym Kosarzyska

1987, na bis zaśpiewaliśmy proroczą , chińską pieśń „Łing czin, czing

ajajajajaj jaki piękny żółty kraj” przyjętą entuzjastycznie przez rajdowiczów. Z tego
zakończenia mam jeszcze jedno wspomnienie.: Całą naszą trasę jak zwykle przeszedł
Profesor Jul Kamiński- był wtedy prorektorem AR, więc po przyjściu do „Doliny
Słońca”, a właściwie Suchej Doliny przebrał się w garnitur i jako przedstawiciel JM
Rektora wygłosił zgrabną mowę, a potem w tym garniturku zwyciężył w konkursie
rąbania pniaków. Jego zwycięstwo zostało nagrodzone wielkim aplauzem.
Tyle wspomnień z Rajdów zwykłych, ale to nie cała uczelniana turystyka tamtego okresu.
Były wspaniałe Złazy Zootechnika nadzorowane przez Panie Prof. Prof. Helenę
Bączkowską i Władysławę Niemczyk

w piękinych podkrakowskich Dolinkach. Na

jednym z tych złazów zadebiutował , bodajże w Dolinie Racławki Bohdan Śmoleń ze
swym „Życiorysem”. Były Złazy Leśnika, pierwszy na Leskowcu, następne także w
Podkrakowskich Dolinkach. Były Rajdy Ogrodnika i
Melioranta organizowane przez Rady Wydziałowe ZSP.

Rajdy Rolnika, a także
Rada Wydziałowa ZSP

Wydziału leśnego była organizatorem Ogólnopolskiego Rajdu Leśników . Pierwszy w
Górach Świętokrzyskich i (1968 rok) zorganizował Kraków, następny studenci
warszawscy w Borach Tucholskich (byłem na obu), kolejny poznańscy
krakowscy itd.

i znowu
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Złaz Zootechnika – Dolina Kluczwody – 1972 rok.

Złaz Zootechnika – Dolina Kluczwody – 1972 rok.
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Komisja Turystyki wraz Komisją Kultury RU ZSP organizowała w BUDZIE Przeglądy
i Konkursy Piosenki turystycznej. Ich zwycięzcy brali udział w Konkursach
środowiskowych. Były także obozy zimowe (narciarskie) organizowane przez AZS i
Studium Wychowania Fizycznego. Turystyka zagraniczna była limitowana ilością
wycieczek przyznanych naszej Uczelni przez ALMARUR – w szczytowych okresach
było to około 100 – 150 wycieczek, głównie do krajów w bloku socjalistycznym. Tyle
moich wspomnień.

Na II Środowiskowym Konkursie Piosenki Turystycznej dominowała ROLNICZA – Prowadzący:
Aleksy Gałka i Andrzej Pawłowski oraz solista Wacław Masłyk

Obecnie prawie już nie ma dużych rajdów studenckich. W Krakowie jest tylko Rajd
Politechniki (bardziej piknik, z wynajętym kateringiem i wynajętymi zespołami), a na
naszej Uczelni kilka nieśmiałych prób Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego:
Wydział Rolniczo- Ekonomicznego , Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydziału
Ogrodniczego. Jedynie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Rolnictwa ma od 21
lat swój Rajd. Nie jest to wprawdzie rajd gwiaździsty, ale bardziej stacjonarny. W
wydanym w 2013 roku śpiewniku rajdowym studenci tak piszą o swym rajdzie: Pomysł
reaktywowania rajdów studenckich zrodził się spontanicznie pewnego majowego wieczoru
(1999 r.) w Szałasie znajdującym sie na terenie Wydziału.
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Sentymentalne wspomnienia Prodziakanów WTiER: Tadeusza Juliszewskiego i Norberta
Marksa pochwycone przez Arka Gawła i Wojtka Czopa, w owym czasie studentów V roku
i twórczo rozwinięte

przez wspólną włóczęgę po Gorcach. Uczestniczyło w niej 70

studenteik i studentów Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa i Wydziału Technologii
Żywności. Od tych wydarzeń minęło 15 lat. W każdym następnym rajdzie brało udział
coraz więcej osób reprezentujących wszystkie Wydziały Uniwersytetu Rolniczego. Jednak
iskra, która inicjuje to wydarzenie niezmiennie

pozostała na Wydziale Inżynierii

Produkcji i Energetyki”
Chwała im: studentom oraz Profesorom Tadeuszowi Juliszewskiemu i Norbertowi
Marksowi! Niech ta iskra przemieni się w płomień.
Wiem, że czas masowych rajdów minął, że wielu naszych studentów z miłością chodzi po
górach. Można ich spotkać na GORCSTOKU, na szlakach beskidzkich i tatrzańskich, że
chodzą po zagranicznych górach, które dla nas były zupełnie niedostępne, przychodzą na
spotkania z piosenką turystyczną. Może to i dobrze, bo urok gór i zapierających dech
pejzarzy lepiej jest kontemplować w ciszy czując bliskość nieba.
Czas już zakończyć te wspomnienia, To było wspaniałe pół wieku, choć wielu przyjaciół
rajdowych

jak

Tadek

Ewy,

Zbyszek

Jabłoński,

Mozdyniewicz, Andrzej Wojarski, a niedawno i

Janek

Mędrala,

Ludwik

Grześ Rekliński oraz Zbyszek

Karwala , Adam Górka , Andrzej Wojciech Gruszczyk i wielu innych odeszło z
naszego grona. Teraz wędruje pewnie z Wojtkiem Bellonem i Jerzym Harasymowiczem
po „niebieskich połoninach. Zostali na trwale w naszej pamięci. Wdzięczny opatrzności
za już, na konec zacytuję piękny wiersz, także już nieżyjącego Henryka Cyganika
zamieszczony w tomiku”Biała klinika”
Modlitwa górska
Wierzchołkami wszystkich smreków
cieniem każdego motyla
całym moim patrzeniem w oczy chmur
modlę się do Ciebie
Boże żródlany
Boże macierzankowy
Boże gwiezdnych dolin
Boże łań i nietoperzy
Boże ostatniego oddechu
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To prawda
byłem niepokorny jak potok
pyszny jak dziewięciosił puszący się w słońcu
uparty jak wiatr piłujący widnokrąg
pyskowałem Ci nieraz
bezczelnie wybijając rytm dni i miłości
znosiłeś cierpliwie moją włóczęgę
z daleka od naszego Domu
czekałeś na marnotrawnego

więc jestem znowu
w nawie Beskidu
przed ołtarzem Tatr i Gorców
z ogromnym bukietem ciszy
i modlę się do Ciebie
Boże moich gór
bo pozwoliłeś mi jeszcze raz
wrócić
Pozwól też mnie Panie wracać jeszcze wiele, wiele razy.

Zdjęcia do tych wspomnień (oprócz własnych) uzyskałem od następujących osób: Boba Ewa, Aleksy
Gałka, Renata Gilowska, Robert Hombesch, Wacław Masłyk, Bogusław Nowosad, Eugeniusz
Kępiński, Maciej Kraskiewicz.

PS. Wspomnienia te zostały opublikowane w książce pt: „Tradycja i Współczesność
Kultury Studenckiej w Uniwersytecie Roolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krzkowie Wybrane aspekty fenomenu” - wydanej w 2013 roku przez Centrum Kultury
Studenckiej Uniwersytet Rolniczego w Krakowie

