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Początki krajoznawstwa Pienin, wątki i refleksje

The beginnings of sightseeing in Pieniny Mountains, threads and thoughts

RYSZARD REMISZEWSKI

Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach, ul. Pienińska 12, 34–460 Szczawnica

Abstract. Sightseeing of Pieniny Mountains, beginnings of recognition and
popularization among the people – at the XIXth and XXth century turning point.
Work of Józef Szalay and of the Pieniny Mountains section of Towarzystwo Ta-
trzańskie (Tatra Mountains Society) in Szczawnica. Discussion of first writings
relating to Pieniny Mountains, history of shelter homes, organization of drifts
for tourist down stream the Dunajec river throughout its gorge in Pieniny. De-
velopment of tourists movement in Pieniny and a progressive natural environ-
ment degradation, the rise of preservation of Pieniny nature movement and
accomplishing 1932 of creation of the National Park in Pieniny.

POZNAWANIE PIENIN

„Poznawanie cudów przyrody, króremi Bóg tak
hojnie polską ziemię uposażył, jest obowiązkiem
każdego, co się na niej urodził, o ile czas i okoli-
czności pozwolą...” pisała Maria Steczkowska na
wstępie swojej książki „Obrazki z podróży do Ta-
trów i Pienin”, wydanej anonimowo w 1858 roku.
Wówczas nie znana była definicja krajoznaw-
stwa, ale z ogromnym wyczuciem użyła zastę-
pczego terminu „poznanie”. Przyszło jej to sto-
sunkowo łatwo, ponieważ opisanie dróg do Tatr i
Pienin – najwspanialszych miejsc pod każdym
względem – zmuszały do pisania zdań pełnych
zachwytu i metafor. O przełomie Dunajca pisała:
„Pewna jestem, że najbujniejsza wyobraźnia w
złotych snach swoich nic podobnego nie wyma-
rzy; jest to zaczarowana kraina, jakby droga do
lepszego świata!” Na kartach jej książki przewija
wciąż pytanie: dlaczego nie znamy piękna Pienin?

W dwadzieścia lat później Bronisław Gusta-
wicz niezwykle uczuciowo napisał o Pieninach :
„Kto raz wstąpił w urocze tych gór wnętrze, kto

raz odetchnął lekkiem i zdrowem ich powietrzem,
kto zwiedził ich wspaniałe turnie, czarujące doli-
ny, rozkoszne polany, kwieciste hale, ten będzie
za niemi tęsknił, jakby za ukochaną osobą, będzie
pragnął zobaczyć je raz jeszcze”.

Nie bez przyczyny cytuję tych dwóch podróż-
ników sprzed ponad stu lat. Stworzone przez nich
dzieła nie zostały wydane dla ich tylko przyje-
mności a napisane zostały dla innych, dla zachę-
cenia pójścia w ich ślady. A przecież nie byli jedy-
nymi w tym czasie, przed nimi też powstawały in-
ne publikacje, a po nich tym bardziej!

Krajoznawstwo to zarówno idea, jak i ruch
społeczny, których treścią jest wiedza o kraju
(Czarnowski 1984). U podstaw turystyki górskiej
znalazły się przede wszystkim dwa główne kie-
runki krajoznawstwa: wiedza i działalność popu-
laryzatorska.

To nie Tatry, lecz Pieniny – jak trafnie stwier-
dził Józef Nyka (1982) – były kolebką turystyki
górskiej w Polsce i to „w czasach kiedy Zakopane
spało jeszcze spokojnym snem”. Wówczas ruch
letniskowy i kuracyjny był już znaczny, stąd wy-



ruszano dalej w tatrzańskie regle i doliny. Tury-
stykę pienińską wiązał także Józef Nyka z kultem
bł. Kingi, Trzema Koronami i spływem Dunajcem.

Postawa wobec gór, to zatem tyle, co pewien
zasób informacji i pewien stan emocjonalny, łącz-
nie wyrażające się we względnie trwałej skłonno-
ści do określonych zachowań (Ziemilski 1976). W
początkach odkrywania Pienin spostrzegamy
pierwsze symptomy znużenia cywilizacją miejską
i poszukiwanie rekompensaty fizycznej i ducho-
wej. Pieniny stają się źródłem wartości, instru-
mentem dla uzyskania zdrowia, są celem, który
człowiek sobie wybrał.

Już od XVIII w. historia Pienin odnotowuje
pierwszych badaczy i podróżników (Nyka 1982),
wprawdzie często nazbyt fragmentarycznie i la-
konicznie. Wtedy to zasłynął na cały kraj kame-
duła brat Cyprian (prawdziwe nazwisko Franz Ig-
natz Jaeschke, syn Józefa, krawca z Polkowic) z
Czerwonego Klasztoru, nie tylko świetnym zielni-
kiem, ale też skonstruowaniem aparatu do latania
(Radwańska-Paryska 1987). W 1731 roku do
Czerwonego Klasztoru dotarł Georg Buchholtz,
znany badacz Tatr, a w 1751 roku jego syn Jakob
prowadził ekipę naukowców wiedeńskich. W la-
tach 1792–1794 wędrował po Pieninach Belsazar
Hacquet – przyrodnik i badacz gór. W 1805 roku
Przełomem Pienińskim zachwycał się Samuel
Bredetzky – pisarz ze Spisza a Stanisław Staszic
wędrował po Pieninach Spiskich (Nyka 1982).
Jednak rozwój krajoznawstwa pienińskiego wią-
zał się przede wszystkim z osobą Józefa Szalaya i
z działalnością Towarzystwa Tatrzańskiego.

JÓZEF SZALAY A TOWARZYSTWO

TATRZAŃSKIE

Oddział Pieniński Towarzystwa Tatrzańskiego
swoją historią sięga do samych początków Towa-
rzystwa. Niewiele zachowało się dokumentów na
potwierdzenie tej tezy, zaledwie parę lakonicz-
nych zapisów. Dla badającego te dzieje jedno jest
pewne – bez Józefa Szalaya nie byłoby Towarzy-
stwa w Pieninach. Wszystko zależało od niego, je-
go dobrej chęci i woli. Oczywiście odgrywały tu
rolę także sprawy finansowe, a więc korzyści, ja-
kie mógł osiągnąć propagując młode jeszcze
zdrojowisko.

Dobra szczawnickie nabyli w 1828 roku od
skarbu państwa austriackiego rodzice Józefa Sza-
laya – Stefan i Józefina, ale właściwym twórcą
uzdrowiska był syn, czczony tu nie mniej, jak
Chałubiński w Zakopanem (Nyka 1987). Józef
Szalay postawił nowe budynki, powiększył Park
Górny, zorganizował życie zdrojowiska. Rozta-
czał opiekę nad turystyką pienińską i spływem
Dunajcem. Szczawnica stała się modnym uzdro-
wiskiem, odwiedzanym przez elitę arystokratycz-
ną i kręgi artystyczne.

Józef Szalay rozumiał, że nie tylko doskonałe
wody mineralne, świetne powietrze i usługi lecz-
nicze przyciągną potencjalnych klientów, ale tak-
że opisanie tychże atrakcji. Pieniny nadawały się
do tego celu wyśmienicie. Pierwszy przewodnik
po Szczawnicy F. Herbicha z 1831 roku był wów-
czas trudno dostępny. Józef Szalay sam sięgnął po
pióro i napisał „Przewodnik dla podróżujących do
wód szczawnickich”, wydany dwukrotnie (1857,
1859), własnoręcznie też namalował przepyszne
widoki pienińskie z tekstem Szczęsnego Mora-
wskiego i wydał je drukiem w 1858 roku („Album
Szczawnickie, czyli nabrzeża górnego Dunajca w
dwudziestu czterech widokach, rysowane z natury
przez J. Szalaya”). Trochę miejsca Pieninom,
wciąż niewystarczająco do potrzeb, w swoim
przewodniku poświęcił E. Janota (1860).

Mniej więcej w tym samym czasie ukazywały
się inne publikacje, dość istotne w historii pozna-
wania Pienin. W 1852 roku w Krakowie ukazała
się książeczka „Wody lekarskie szczawnickie”
bez podania autora w tytule. Była to publikacja
dra Michała Zieleniewskiego (Kołączkowski
1988/89). W 1861 roku Onufry Trembecki – le-
karz zdrojowy – wydał „Przewodnik do zdrojów
lekarskich w Szczawnicy”, a Kaźmirz Łapczyński
(1866) retorycznie w swoim dziełku „Lato pod
Pieninami” pytał: „Któż nie słyszał o wodach
szczawnickich?” Natomiast w roku 1869 Michał
Zieleniewski pod znakami Z.M. wydał swój „Ilu-
strowany przewodnik w podróży do Szczawnicy”,
a dr Władysław Ściborowski opublikował dwie
ważne pozycje: w 1877 roku „Przewodnik do
zdrojów lekarskich w Szczawnicy” i w 1893 roku
„Szczawnica – zakład zdrojowo-kąpielowy i kli-
matyczny. Sprawozdanie z roku 1892”. W 1895
roku w czerwcu w Szczawnicy powstał inny tekst,
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chyba najbardziej znany pośród gości uzdrowi-
skowych, autorstwa Feliksa Wiśniewskiego ”Za-
meczek świętej Kingi w Pieninach", który po raz
trzeci wydany został w 1906 roku nakładem Od-
działu Towarzystwa Tatrzańskiego w Pieninach,
wyprzedzając o trzy lata inną popularną pozycję
Stanisława Drohojowskiego z Czorsztyna „Prze-
wodnik po Pieninach”, wydany własnym sump-
tem w Krakowie. Kończąc omawianie pierwszych
publikacji warto wspomnieć o innym enigmatycz-
nym tekście, ponoć wydanym w Warszawie przed
1843 rokiem pt.: „Sprawa o źródłach kruszco-
wych w Szczawnicy” (Kołączkowski 1988/89).

Powróćmy do Józefa Szalaya, prawdziwego
twórcy zdrojowiska i największej atrakcji Pienin
– spływu przełomem Dunajca. Spływano Dunaj-
cem od dawna, zrazu sporadycznie, organizowany
był przeważnie dla gości zamku w Niedzicy i
dworu w Czorsztynie (Nyka 1987a). Rozpoczyna-
no go różnie, od Czerwonego Klasztoru, Sromo-
wiec, Niedzicy lub Czorsztyna. Spływano na wy-
wrotnych „dwojakach” – czółnach dłubankach
połączonych wikliną. Spływ z czasem przestał
być imprezą lokalną, stał się atrakcją na skalę eu-
ropejską. Józef Szalay nadał spływowi oprawę:
łodzie dekorowano barwami narodowymi, śpie-
wano patriotyczne pieśni, w osobnej łodzi przy-
grywała często kapela zdrojowa, a on sam płynął
w pierwszej łodzi flagowej, gdzie jako admirał
floty dunajeckiej dzierżył białoczerwony sztandar
flisaków (po jednej stronie godło Polski, po dru-
giej wizerunek bł. Kingi). Spływowi towarzyszy-
ły salwy z moździerzy i choć nie przejmowano się
wtedy ochroną przyrody, znalazł się jeden prote-
stujący – dr Władysław Ściborowski, który już w
1877 roku występował przeciwko tym prakty-
kom.

Józef Szalay dążył do założenia własnego to-
warzystwa turystycznego i to on prawdopodobnie
inicjował towarzyskie zebranie w zakopiańskim
„Zwierzyńcu” (Remiszewski 1991). 3 sierpnia
1873 roku na przyjęciu urządzonym przez właści-
ciela Zakopanego Ludwiga Eichborna, na cześć
przybyłego dziedzica Szczawnicy, zrodziła się
myśl założenia Towarzystwa Tatrzańskiego (Rey-
chman 1948). Wprawdzie inicjatywę przypisuje
się kapitanowi armii austriackiej i posłowi na
Sejm Galicyjski Feliksowi Pławickiemu, ale nie

byłbym skłonny do bezgranicznego ufania temu
przekazowi, zwłaszcza po wynikach kwerendy
archiwalnej w Szczawnicy Barbary Węglarz
(1989).

Józef Szalay z Feliksem Pławickim znali się
dobrze, a Pławicki w korespondencjach często
podkreślał swoje „fanatyczne zamiłowanie do
Pienin i pięknej okolicy”. Tak więc mógł Józef
Szalay posłużyć się Feliksem Pławickim i skorzy-
stać z jego koleżeńskiej przysługi. Pod uchwalo-
nym 31 grudnia 1873 roku statutem nowego to-
warzystwa zgodnie figurują ich podpisy jako
członków założycieli Galicyjskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego z siedzibą w Nowym Targu. Cel, do
którego dążył Józef Szalay został osiągnięty.

TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE W PIENINACH

W dziejach zorganizowanej turystyki pienińskiej
Towarzystwo Tatrzańskie zajmuje miejsce szcze-
gólne. Początki nie były łatwe i sporo czasu minę-
ło, zanim Towarzystwo okrzepło i rozpoczęło
swoją działalność statutową. Przypomnijmy so-
bie, w jaki sposób zawiązało się Towarzystwo w
Pieninach.

Założone zostało dzięki silnej woli zaledwie
kilku osób. Historia zna takie przypadki, gdy coś
nowego powstaje z dużymi oporami, by – po
dłuższym czasie stagnacji – trwać nadal. Dlacze-
go Oddział Towarzystwa Tatrzańskiego w Pieni-
nach, który mógł być pierwszym w ogóle oddzia-
łem Towarzystwa, zawiązał się tak późno? Prze-
cież wszystko od samego początku było przygoto-
wane przez Józefa Szalaya, miało dobre podłoże
organizacyjne i prawne.

Rzecz cała miała swoje podłoże w słabości
miejscowej społeczności i nieudolności organiza-
cyjnej. Cóż to była za społeczność? Inteligencja
napływowa ze wszystkich zaborów, będąca w
większości miejscowa ludność , która nadawała
tylko koloryt, oraz kilka dominujących osobisto-
ści o bezsprzecznych zasługach, lecz ze względu
na swoją pozycję właścicieli majątków (Szalay,
Drohojowski, Dziewolscy) – pozostawione nieja-
ko sobie i w innej roli. Zdecydowana większość
tej społeczności nie była zainteresowana powsta-
niem Towarzystwa, bowiem pełniła funkcje usłu-
gowe w rozwijającym się zdrojowisku. Ponadto w
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Szczawnicy osobowość Józefa Szalaya była tak
dominująca, że kiedy go zabrakło, powstała sytu-
acja dziwnie obezwładniająca tę społeczność.

Towarzystwo mogło oprzeć się na niewielkiej
liczebnie osiadłej tu na stałe inteligencji, i na
mocno zróżnicowanym, i nieustabilizowanym
elemencie napływowym, przybywającym do wód
na leczenie lub – jak nakazywała ówczesna moda
– „aby się pokazać”.

Józef Szalay zmarł 11 maja 1876 roku; zale-
dwie parę dni wcześniej Wydział Towarzystwa
uchwalił zasady statutu dla przyszłych oddziałów,
z czego skwapliwie skorzystały środowiska tury-
styczne w Karpatach Wschodnich. Chociaż za-
brakło Szalaya, szczawnickie lobby było jeszcze
na tyle znaczące, że otrzymało 31 marca 1885 ro-
ku odrębny statut dla przyszłego oddziału w
Szczawnicy. Jednakże grono entuzjastów szybko
zostało ostudzone w swym zapale. Dwa paragrafy
tego statutu miały dla nich wyraźnie rygorystycz-
ny charakter i obnażały wszelkie słabości.

Pierwszy z nich mówił (§5), że Oddział Towa-
rzystwa składa się z członków „w oddział wpisa-
nych”, a drugi (§27) uściślał: „Oddział Towarzy-
stwa Tatrzańskiego wchodzi w życie, kiedy się
zgłosi do tegoż przynajmniej 50 członków”. Tak
więc dla miejscowych inicjatorów powołania Od-
działu Towarzystwa pojawił się problem, skąd w
środowisku zdrojowiskowym zdobyć tylu kandy-
datów do stowarzyszenia wówczas elitarnego i o
dość wysokiej składce członkowskiej.

Próby, pewnie też i rozmowy, musiały być po-
dejmowane, skoro Wydział Towarzystwa Tatrzań-
skiego uchwałą z dnia 15 października 1888 roku
ustanowił „ad hoc” Stanisława Drohojowskiego z
Czorsztyna delegatem Towarzystwa, upoważnio-
nym do zawiązania oddziału w Szczawnicy. Prze-
jął więc on niejako pozycję lidera po śmierci Józe-
fa Szalaya. Rzecz udała się dopiero w 1893 roku,
w letni dzień 26 lipca, w czytelni Zakładu Górne-
go w Szczawnicy, gdzie odbyło się walne zgroma-
dzenie członków Towarzystwa Tatrzańskiego
(Remiszewski 1991a).

Oddział Pieniński Towarzystwa był słabiutki
personalnie i organizacyjnie a ożywienie nastąpi-
ło dopiero w 1906 roku pod kierownictwem pre-
zesa Stanisława Drohojowskiego i rzutkiego se-
kretarza dra Zygmunta Tałasiewicza (Remisze-

wski 1989). Powstały wówczas biura turystyczne
w Szczawnicy, Krościenku i Czorsztynie, opraco-
wano trasy najbardziej popularnych wycieczek na
Trzy Korony, do Czerwonego Klasztoru, na Soko-
licę, do Wąwozu Homole, na Rabsztyn, oznako-
wano szlaki turystyczne.

Schroniska pienińskie od samego początku tyl-
ko z nazwy nimi były; właściwie były to gospody
i bufety, bez miejsc noclegowych. Na przełomie
XIX i XX w. istniało prywatne schronisko na po-
lanie Pieniny, a na Polance stała gospoda „Csar-
da” – uczęszczany punkt przystankowy dla spły-
wających Dunajcem. Na polskim brzegu rzeki
stała gospoda „Szczawnica”, pod Siodełkiem na-
tomiast w 1901 roku Oddział Towarzystwa Ta-
trzańskiego zbudował schronisko im. Zyblikiewi-
cza, a w 1907 roku w leśniczówce w Sromowcach
Niżnych Oddział TT urządził schronisko im. W.
Pola, na Przechodkach Małych powstało w tym
roku jedno z bardziej popularnych schronisk im.
Sienkiewicza.

Nierozerwalnie z historią krajoznawstwa re-
gionu łączy się pustelnia pienińska, stojąca od
1904 roku na ruinach Zamku Pienińskiego i przy-
ciągająca od samego początku licznych letników i
kuracjuszy żądnych wrażeń. Pustelnicy: Włady-
sław Stachura i Wincenty Kasprowicz zapisali
swoje karty w tej historii.

Rozpatrując początki krajoznawstwa pieniń-
skiego musimy zdawać sobie sprawę z tego, że
uprzystępnienie Pienin oraz ich popularyzacja w
społeczeństwie, spowodowała stopniowy rozwój
ruchu wycieczkowego, prowadzący w następstwie
do stopniowej degradacji środowiska. Efektem
tych zmian był wciąż rosnący ruch mający za za-
danie ochronę Pienin, ruch, który doprowadził w
końcu do powstania parku narodowego.

Któż dziś nie zna Pienin, tego uroczego zakąt-
ka naszej Ziemi? A jednak nie wiem, jakby wyglą-
dała odpowiedź na nie, gdyby historia ich odkry-
wania nie była tak pociągająca.
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SUMMARY

Sightseeing in Pieniny Mountains, history of re-
cognition and popularization among the people at

the XIXth and XXth century turning point. First
travellers and explorers, confirmation – there are
just Pieniny Mountains which were the cradle of
mountain tourism, which was strongly bound up
with the Trzy Korony massif as well as with the
worship of St.Kinga and the Dunajec river gorge
in Pieniny.

The development of Pieniny sightseeing is
connected with Józef Szalay who was the founder
of Szczawnica health resort as well as with the
Towarzystwo Tatrzańskie (Tatra Mountains So-
ciety) – its section in Szczawnica.

The earliest beginnings of Towarzystwo Ta-
trzańskie in Pieniny and setting up of its Pieniny
section in 1893 is discussed. A thesis is submitted
that Józef Szalay has contributed to the rise of
the Towarzystwo Tatrzańskie in 1873. Attention
was paid to the first writings related to Pieniny
Mountains – in the XIXth century, to the history
of the first shelter – homes in Pieniny, orga-
nization of drifts for tourists down stream the
Dunajec river throughout its gorge in Pieniny
Mountains, as well as to the hermitage in these
mountains.

Rendering accessible Pieniny Mountains as
well increased tourist traffic caused a progressive
natural environment degradation, but it contribu-
ted to the development of preservation of Pieniny
nature movement too. The first grass land sanctu-
ary came into existence in 1921 under the Czor-
sztyn castle and the first National Park in Pieniny
Mountains was brought into being by an order of
the minister of agroculture in 1932.

R. Remiszewski – Początki krajoznawstwa Pienin 31



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /POL <FEFF005B004E006100200070006F00640073007400610077006900650020002700480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074002D004300540050005F00420065007A002D006B006F006E0077006500720073006A00690027005D0020005B004E006100200070006F00640073007400610077006900650020002700480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074002D004300540050005F0043004D0059004B0027005D0020005B004E006100200070006F00640073007400610077006900650020002700480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074002D004300540050005F0043004D0059004B0027005D0020005B004E006100200070006F00640073007400610077006900650020002700480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074002D004300540050005F0043004D0059004B0027005D0020005B004E006100200070006F00640073007400610077006900650020002700480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074002D004300540050005F0043004D0059004B0027005D0020005B004E006100200070006F00640073007400610077006900650020002700480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074002D0043005400500027005D00200055007300740061007700690065006E0069006100200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F017C006E00610020006F007400770069006500720061010700200077002000700072006F006700720061006D006900650020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000690020006E006F00770073007A0079006D002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Photoshop 5 Default CMYK)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


