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Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pieniēskich.
Trudne poczætki
The Association of Pieniny Rafters. Difﬁcult beginnings
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Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddziađ Terenowy w Krakowie
ul. Ħw. Tomasza 8/7, 31-014 Kraków
Pami¿ci moich Dziadków – wspóÙtwórców
Stowarzyszenia 80 lat temu
Abstract. The article outlines the history of the Polish Association of the Pieniny Rafters created in 1934. The primary goals of
the Association were to organize the rafting down the Dunajec
river through the Pieniny gorge, enhance the skills of the rafters
as well as to improve the quality of services provided for tourists. Moreover, a comprehensive action aimed at bringing material aid to rafters and their families was initiated and numerous
activities were undertaken to raise living standards and cultural
competence of country dwellers from the Pieniny region.
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ROLA DUNAJCA

W OSADNICTWIE

PIENIN

Znaczeniu wody w dziejach cywilizacji ziemskich poświęcali swe traktaty ﬁlozoﬁczne
najwybitniejsi starożytni myśliciele, począwszy od Arystotelesa ze Stagiry (384–322
p.n.e.), umieszczając ją w grupie czterech żywiołów, tworzących cały świat. (…)
gromadzący je w przestrzeni sferycznej i skáaniający Īywioáy najbardziej przeciwstawne do zgody, dziĊki której Ğwiat zachowany jest w istnieniu1. W polskiej literaturze naukowej przełomu XIX i XX w. roli wody, a szczególnie rzek, w kształtowaniu
osadnictwa i organizacji życia społeczno-gospodarczego narodów, najwięcej uwagi
poświęcił wybitny antropogeograf Eugeniusz Romer2. Doniosłe znaczenie sieci rzek
1
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Arystoteles, Dziaáa wszystkie, t. 2, przekł. K. Leśniak i in., Warszawa 1990, s. 586.
E. Romer, Rola rzek w historii i geogra¿i narodów, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, Lwów 1901, 29:
58–68, 149–161.
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dla postępów kolonizacji południowych rubieży Polski w początkach średniowiecza
podkreślał również w swych studiach znakomity historyk Karol Potkański. W pracy
„Pierwsi mieszkańcy Podhala” pisał:
Droga od ujĞcia Popradu w górĊ byáa jednym tylko ze szlaków osadniczych, drugim
byá Dunajec, który od St. Sącza wykrĊca w bok, na zachód; napotyka na swej drodze
poáudniowe odnogi lesistego Beskidu, a nastĊpnie wąskie i ĞcieĞnione gardáo Pienin,
przez które siĊ przedziera. Dopiero za niemi wydostaje siĊ na równiejsze Podhale,
gdzie szerzej i swobodniej juĪ páynie. I za tym szlakiem w górĊ Dunajca posuwali
siĊ osadnicy. Znaü, jak szli pobrzeĪem, nie odstĊpując od rzeki. Stare osady ciągną
siĊ wąskim, porozrywanym paskiem tylko nad wodą – gáąb kraju jest zaĞ jeszcze
pusty3.
Ten kierunek ekspansji osadnictwa na obszar Pienin potwierdził Czesław Deptuła
w swych erudycyjnych studiach, dotyczących początków kolonizacji w górnym biegu
Dunajca, prowadzonej przez księżnę Kingę i jej klasztor klarysek w Starym Sączu. Wyjaśnił też większość problemów badawczych dotyczących pierwocin stałego już osadnictwa
w Pieninach4.
Śledząc historię osad pienińskich można stwierdzić, iż istnienie wartkiej i zasobnej
w ryby rzeki nie przynosiło jednak – wbrew głoszonym nieraz poglądom – wielkiego pożytku tutejszym mieszkańcom. Rybołówstwo nie odgrywało ważniejszej roli
w ich codziennych zajęciach. Nie było też istotnym źródłem zdobywania pożywienia.
Powszechnemu łowieniu ryb w Dunajcu stały na przeszkodzie zakazy ujęte już w średniowiecznych i późniejszych uregulowaniach prawnych. Monopol dotyczący rybołówstwa należał bowiem w Pieninach początkowo do klasztoru klarysek w Starym Sączu,
później do starostwa czorsztyńskiego, a w XIX w. i na początku następnego stulecia do
właścicieli Czorsztyna i Krościenka. W pierwszym przywileju lokacyjnym Kluszkowiec
z 1307 r., osadzanych na obszarze od potoku Ciechorzyn po zamek Wronin (późniejszy
Czorsztyn), klasztor starosądecki przyznawał prawo połowu ryb w Dunajcu jedynie
sołtysowi, z tym jednak zastrzeżeniem, iż pierwszeństwo połowu wszystkimi rodzajami
sieci będą mieć rybacy klasztorni, a gdyby sołtys zbudował jaz na rzece, połowę złowionych ryb miał oddawać klasztorowi5. Podobnie Kazimierz Wielki, lokując w 1348
r. miasto Krościenko, zezwalał jedynie wójtowi łowić ryby w Dunajcu i to wyłącznie
na potrzeby swego stołu6. Jakieś wczesne przywileje dotyczące rybołówstwa w Pieninach posiadali ponadto kartuzi z Lechnicy (Czerwony Klasztor), skoro w 1381 r.
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K. Potkański, Pierwsi mieszkaĔcy Podhala, „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego”, 1897, 18: 89–90.
Cz. Deptuła, Czorsztyn czyli Wronin. Studium z najstarszych dziejów osadnictwa na pograniczu polskowĊgierskim w rejonie Pienin, Lublin 1992, 136 s.; tenże, Geneza zamku czorsztyĔskiego i jego roli w regionie
Pienin – legendy, domysáy i fakty, „Prace Pienińskie” 1994, 7: 4–16; tenże, Nad rekonstrukcją dziejów
regionu czorsztyĔskiego w XIII i XIV wieku, „Pieniny – Przyroda i Człowiek” 1997, 5: 21–35; tenże, „Dominae Sandecenses” XIV wieku a schyáek wáadztwa klarysek nad górnym Dunajcem, [w:] A. Barańska i in.
(red.), Ojczyzna i wolnoĞü. Prace o¿arowane prof. Janowi Zióákowi w siedemdziesiątą rocznicĊ urodzin,
Lublin 2000, ss. 81–91.
Kodeks dyplomatyczny Maáopolski, t. 2, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1886, nr 579.
Materiaáy archiwalne wyjĊte gáównie z Metryki Litewskiej od 1348 do 1607, t. 1, wyd. A. Prochaska, Lwów
1890, nr 12.
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Ludwik Węgierski polecił tenutariuszowi i burgrabiom zamku czorsztyńskiego, by
nie przeszkadzali zakonnikom łowić ryby w Dunajcu na własne potrzeby7. Przywilej
w tym zakresie potwierdził klasztorowi w 1425 r. król Władysław Jagiełło8. Wspomnieć
warto jeszcze o jednym wyłomie w monopolu dotyczącym rybołówstwa w Pieninach.
Otóż król Zygmunt Stary, uposażając w 1526 r. plebana w Maniowach, zezwolił mu
łowić ryby w Dunajcu na odcinku od granic wsi Dębno do Czerwonego Klasztoru9.
Późniejsze obostrzenia prawne w zakresie rybołówstwa na Dunajcu w obrębie Pienin
omówił dokładnie i z wielkim znawstwem Jan Tyszkiewicz, podkreślając jednakże, iż:
àowiectwo ludowe sprowadzaáo siĊ najczĊĞciej do káusownictwa; stanowiáo proceder
áamania prawa10.
Bystro toczone wody przez Dunajec nie były też powszechnie zaprzęgane do obracania kół młyńskich. Wspomniane wyżej przywileje zezwalały znowu jedynie sołtysowi
Kluszkowiec i wójtowi Krościenka budować młyny po obu stronach rzeki. Rejestr poborowy z 1536 r. wymieniał w całym starostwie czorsztyńskim zaledwie pięć czynnych
młynów wodnych11.
Górny bieg Dunajca nie był długo wykorzystywany do celów transportowych. Jak
ustalił Krzysztof Koper, dopiero w 2 poł. XIX w. zaczęto na większą skalę spławiać
rzeką drewno12, a o transportowaniu towarów drogą wodną mamy zaledwie pojedyncze
wzmianki w dokumentach13.
Można zatem stwierdzić, iż przez wieki Dunajec przynosił mieszkańcom osad pienińskich więcej szkód niż pożytku. Raz po raz wezbrane powodzią jego wody niszczyły
bowiem zabudowania i drogi oraz zalewały i tak mało żyzne pola uprawne. Średniowieczne i późniejsze kroniki wielokrotnie odnotowywały ogrom zniszczeń spowodowanych wylewami Dunajca, jak chociażby straty powstałe w czasie powodzi z 1 lipca
1534 r., kiedy to rzeka zabrała w Sromowcach w całości kościół i siedem domostw14.
Równie wielkich dewastacji dokonywały wezbrane wody Dunajca niemal co kilkadziesiąt lat, a powstałe olbrzymie straty znalazły swe odzwierciedlenie w licznych kronikach i dokumentach. Najpełniejsze opisy dotyczą ostatnich wielkich powodzi w latach
1831 i 193415.
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Codex diplomaticus Poloniae, t. 1, wyd. L. Rzyszczewski i A. Muczkowski, Warszawa 1847, nr 137.
Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. 4, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1919, s. 259.
Liber Memorabilium Parochiae Manioviensis (Archiwum paraﬁalne w Maniowach – kopia w zbiorach
autora); J. Łepkowski, J. Jerzmanowski, Uáamek z podróĪy archeologicznej po Galicji odbytej w r. 1849,
„Biblioteka Warszawska”, t. 3(39), 1850, nr 116–117, s. 426.
J. Tyszkiewicz, Jak górale áowili ryby w Dunajcu, Szczawnica 1992, s. 2; tenże; O ludowym ryboáówstwie
w Pieninach, „Prace Pienińskie”, 1992, 4: 8–14; tenże, Ryboáówstwo w Pieninach, „Pieniny – Przyroda
i Człowiek”, 1997, 5: 53–59.
J. Wiśniewski (red.), Sáownik historyczno-geogra¿czny województwa krakowskiego w Ğredniowieczu, opr.
J. Laberschek, z. Leszczyńska-Skrętowa, F. Sikora, cz. I, z. 3, Wrocław 1985, s. 474.
K. Koper, Z dziejów KroĞcienka nad Dunajcem, Nowy Targ 2006, s. 247; por. też J. Tyszkiewicz, Dáugie
tradycje Àisactwa na Dunajcu, „Prace Pienińskie”, 2004, 14: 9–14.
K. Koper, W dolinie Dunajca. Obrazki z przeszáoĞci, Nowy Targ 2012, s. 16.
Monumenta Poloniae Historica, t. 3, Lwów 1864–1893, s. 109.
K. Koper, Z dziejów..., op. cit, s. 361 i nast.; tenże, W dolinie Dunajca…, op. cit., s. 82 i nast.

77

78

Pieniny – Przyroda i Czáowiek 13, 2014

POCZćTKI

SPâYWU

DUNAJCEM

Nadzieje osiągania korzyści płynących z faktu bytowania mieszkańców osad pienińskich obok dużej rzeki pojawiły się dopiero w erze romantycznych podróżników
zafascynowanych krajobrazem górskim i przyjazdów do Szczawnicy kuracjuszy
korzystających z tutejszych wód mineralnych.
Prapoczątki spływu łódkami Przełomem Dunajca były rozpatrywane już wielokrotnie przez autorów licznych publikacji poświęconych tej największej atrakcji turystycznej Pienin. Usiłowano ustalić przybliżoną datę pierwszych spływów łodziami
i pomysłodawców uatrakcyjnienia w ten sposób pobytów w Pieninach gościom,
którym odwaga pozwalała „puścić” się w otchłań labiryntu wapiennych skał na
chybotliwych dłubankach. Wśród wyrażanych sądów na ten temat przeważa pogląd,
że zamysł wykorzystania łodzi do zwiedzenia Przełomu Pienińskiego, a przy okazji
do przeżycia niezapomnianej przygody, wyszedł od węgierskich właścicieli zamku
Dunajec w Niedzicy16. Faktycznie, taki pomysł mógł powstać w głowie barona
Andrzeja (węg. Andrása) Palocsaja, który po pożarze w 1817 r. zamku w Pławcu
(słow. Plaveč) przeniósł swą rezydencję do Niedzicy. Znany był z organizowania na
zamku uczt i libacji trwających często kilka dni, a gośćmi tych suto zakrapianych
biesiad byli liczni przedstawiciele szlachty węgierskiej i polscy panowie z okolicznych majątków17. W repertuarze wymyślanych przez niego ekstrawaganckich imprez
znakomicie mieściłyby się eskapady wydrążonymi czółnami w dół rzeki, wijącej
się pomiędzy skalistymi wzgórzami. Istnieje jednak przekaz literacki dowodzący,
że pojedyncze spływy Dunajcem odbywały się sporadycznie nieco wcześniej. Na
ów zapis zwrócił uwagę Jacek Kolbuszewski18, a dogłębnie przeanalizował Jakub
Żmidziński19. Otóż, najprawdopodobniej już w 1813 r., puĞciá siĊ rzeką Jan Nepomucen Rostworowski – pisarz, muzyk i polityk, a swoje impresje z „żeglugi” zawarł
w powieści Zamek na Czorsztynie czyli Kazimierz i Bronisáawa, opublikowanej
w 1818 r.
Niemal wszyscy zajmujący się problematyką początków spływów Dunajcem
zgodni są jednak w poglądzie, że upowszechnienie wodnych wycieczek pienińskim
Przełomem należy wiązać z rozwojem uzdrowiska w Szczawnicy, odkąd w 1839 r.
właścicielem kurortu został Józef Szalay20. Nie tylko przekształcił zaniedbaną wieś
w modne uzdrowisko, lecz zadbał również o reklamę szczawnickich zdrojów, pisząc
artykuły do prasy galicyjskiej, węgierskiej i niemieckiej na temat kurortu i zalet zdrowotnych istniejących tu wód mineralnych. Najbardziej rozsławili jednak uzdrowisko
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J. Nyka, Sobieski nie byá pierwszy, „Ziemia”, 1966, ss. 172–182; tenże, Spáyw przeáomem pieniĔskim. Przewodnik turystyczny, Warszawa-Kraków 1984; J. Jarocka-Bieniek, Dunajeckie spáywanie, „Z doliny Grajcarka”, 1993, nr 13, s. 9.
S. K. Michalczuk, WáaĞciciele i dobra zamku niedzickiego do roku 1848, [w:] S.K. Michalczuk, P. M. Stępień,
T. M. Trajdos (red.), Zamek Dunajec w Niedzicy, Niedzica 2006, s. 59.
J. Kolbuszewski, Pieniny, góry romantyczne, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, 1999,
z. 10, s. 53.
J. Żmidziński, Pieniny w literaturze polskiej, Poznań 2010, s. 137 i nast.
E. Orman E., B. Węglarz, Szalay Józef , [w:] Polski Sáownik Biogra¿czny, t. 46/4, z. 191, Warszawa-Kraków
2010, ss. 526–529.
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Ryc. 1. Album Szczawnickie, czyli nabrzeża górnego Dunajca w dwudziestu czterech widokach rysowane
z natury przez J. Szalaya, Kraków 1858
Fig. 1. Rafting down the Dunajec from nature by J. Szalay, Kraków 1858

przybywający do Szczawnicy goście, wywodzący się z polskiej arystokracji i wysoko
postawionych rodów europejskich. Nie zabrakło wśród nich uczonych i znanych
artystów. To dzięki nim pojawiły się w prasie i utworach literackich bardzo liczne opisy
sławiące Szczawnicę i piękno Pienin. Nie zabrakło w nich również impresji na temat
spływów czółnami Przełomem Dunajca, fundowanych co zacniejszym kuracjuszom przez
J. Szalaya. Niejednokrotnie sam właściciel uzdrowiska uczestniczył od 1842 r. w tych
imprezach, przewodząc im i prowadząc kawalkadę czółen, zasiadając na pierwszej ﬂagowej łodzi, z której strzelano na wiwat z moździerzy w miejscach Przełomu, które
zapewniały donośność wystrzałów i odbicie palby echem od ścian skalnych (Ryc. 1).
Owe epickie i poetyckie opisy wędrowców i literatów skrupulatnie zebrał i z wielkim
pietyzmem dla Pienin omówił wspomniany wyżej Jakub Żmidziński w swej wydanej
drukiem rozprawie doktorskiej21. Do tej znakomitej publikacji odsyłam zatem Czytelników zainteresowanych problematyką pienińską i chcących pogłębić wiedzę na temat
wczesnych dziejów ﬂisactwa na Dunajcu.
W pochodzących z XIX w. i następnego stulecia opisach i utworach poetyckich
dominują zachwyty nad urodą Pienin. Nie brak w nich pełnych uniesień, ale i mrożących
21

J. Żmidziński, op. cit.
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czasem krew w żyłach relacji o dziennych i nocnych spływach łodziami. Zdarzają się
również pochwały dzielności i zręczności kierujących czółnami. Owa brać ﬂisacka, organizowana przez J. Szalaya, rekrutowała się przeważnie z górali szczawnickich. W tychże
przekazach przewija się nazwisko sołtysa szczawnickiego Salamona, przewodnika i hetmana ﬂisaków, cieszącego się wśród nich sporym autorytetem. Z kolei trudniący się
przewozem łódkami pochodzący z innych wiosek nad Dunajcem mogli liczyć na turystów docierających z Tatr lub schodzących z Trzech Koron, czy też zwiedzających erem
w Czerwonym Klasztorze. Już wtedy pojawiła się niezdrowa rywalizacja wśród ﬂisaków,
dla których dochód z przewozu turystów łódkami stanowił przeważnie jedyne źródło
zarobkowania. Owa „walka o gości” przebiegała czasem bezkompromisowo i niejednokrotnie prowadziła do wypaczania charakterów górali. Ten problem dostrzegł Walery
Eljasz, choć bez pogłębionej reﬂeksji nad panującą biedą stanowiącą źródło patologicznych zachowań. W swym „Ilustrowanym przewodniku do Tatr, Pienin i Szczawnic”
przestrzegał:
Z wielką troskliwoĞcią strzec trzeba zamówionych przewoĨników, aby siĊ nie popili
w Czerwonym Klasztorze, bo juĪ tyle byáo wypadków smutnych w Pieninach z powodu
opilstwa przewoĨników, Īe kaĪdy, komu Īycie miáe, nie powinien siĊ spuszczaü na
trzeĨwoĞü tych zrĊcznych ludzi, ale niepowĞciągliwych do trunków. Trzeba im udzieliü
trochĊ wódki lub wina, aby im dodaü animuszu, ale albo z czóáen nie wypuszczaü,
albo kaĪdy krok ich od brzegu Ğledziü, szczególniej w karczmie. Na przyrzeczenia
najsolenniejsze nie ma co zwaĪaü, ani na zarĊczania karczmarza, bo w razie wypadku
nastĊpstw nie zdoáają naprawiü22.
Zwrócił też uwagę, że „obsługą” turystów odwiedzających Pieniny trudniły się również kobiety i dzieci, choć proceder ten uważał za skandaliczny i godny napiętnowania.
Z pełną naganą pisał:
Nie uchodzi tu przemilczeü oburzającego natrĊctwa i Īebraniny ludu z okolic Pienin
i Szczawnic. W Sromowcach nawet zamoĪne gospodynie widziaáem jak wystawiaáy
rĊce po jaámuĪnĊ u goĞci, a dzieci i podrostki przyuczone są za nieproszone usáugi
wymagaü zapáaty. Oto n.p. biegną za goĞümi z deskami, aby, gdzie siĊ tra¿ struga
lub kaáuĪa, którą kaĪdy zdolny przekroczyü bez pomocy, káadą tam owe kawaáki
desek, a jeĪeli za tĊ narzuconą usáugĊ áapówki nie dostaną, záorzeczą, przeklinają
goĞci a nawet báotem obrzucają. DziewczĊta na patykach zatykają szmaty kolorowe,
wchodzą z tem do wody, ustawiając siĊ tak, aby utworzyü z tych pstrych strzĊpów
niby bramĊ dla przejeĪdĪających czóánami. Stosownie do gáĊbokoĞci wody obnaĪają
siĊ coraz wyĪej, nie zwaĪając na wstyd i przyzwoitoĞü, i za tĊ niedorzecznoĞü Īądają
zapáaty, którą im niektórzy goĞcie rzucają w wodĊ. Ludzi, których bawi ten bezwstyd
u tutejszych dziewcząt, nie godzi siĊ naĞladowaü, ale iĞü za gáosem sumienia, które
zakazuje nagradzaü objawy áakomstwa i demoralizacyi, ale owszem karciü, coby
przecieĪ wpáynĊáo na dobro ludu23 (Fot. 1).
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W. Eljasz, Ilustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic, Poznań 1870, s. 228.
Tamże, s. 230.
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)RW. W oczekiwaniu na nadpływające łódki (1929, Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego)
3KRW. Waiting for raft boats (1929, Collection of the National Digital Archive)

PRÓBY

ORGANIZACJI SPâYWU

Próbę uporządkowania organizacyjnie coraz bardziej popularnego wśród turystów krajowych i zagranicznych oraz gości zdrojowych spływu łódkami Przełomem Dunajca,
usiłowali podjąć światli działacze krajoznawczy, zrzeszeni w powołanym w 1893 r.
w Szczawnicy Oddziale Pienińskim Towarzystwa Tatrzańskiego. Już w następnym roku
po ukonstytuowaniu się Uchwalono wpáywaü na trudniących siĊ przewoĪeniem osób
na Dunajcu w Pieninach, aby w wykonaniu zarządzenia c. k. Starostwa powiatowego
w Nowym Targu sprawili tak zwane pokáady na áódkach do przewozu sáuĪących, oraz
postanowiono pomyĞleü o sprawieniu kilku lektyk do wnoszenia osób sáabszych na
górĊ24.
W 1906 r. Odział Pieniński TT zorganizował biura informacyjne w Krościenku
i Szczawnicy (a w 1907 r. dodatkowo w Czorsztynie), które zamawiaáy wioĞlarzy i przewodników i odbieraáy dla nich pieniądze. Takie działanie było bardzo korzystne dla
Oddziału, skoro krościeńskie biuro wykazało w tymże roku obrót kasowy za áódki 202
kor. 02 hal.25.
24

25

Oddziaá PieniĔski w Szczawnicy. Sprawozdanie z czynnoĞci zarządu Oddziaáu Towarzystwa za czas od lipca
1893 do koĔca 1894, „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego”, 1895, t. 16, s. 82.
Sprawozdanie z czynnoĞci zarządu Oddziaáu Tow. TatrzaĔskiego za rok 1906, „Pamiętnik Towarzystwa
Tatrzańskiego”, 1907, t. 28, s. 45.
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Zarząd Oddziału Pienińskiego TT urządzał również spływy Dunajcem dla co ważniejszych oﬁcjeli. W dniu 1 lipca 1907 r. taką podróż łódkami Przełomem Pienińskim
zorganizował dla urzędników ministerialnych z Wiednia. Notable wsiedli na dłubanki
w Czerwonym Klasztorze:
Tutaj oczekiwaáa ich caáa Àotylla Dunajcowa, okoáo czterdziestu áodzi powiązanych
czwórkami, ubranych cetyną. Na pierwszym czworaku jechaá chorąĪy Àisaków, ze
sztandarem biaáo czerwonym, mającym po jednej stronie Ğw. KingĊ, po drugiej herb
Polski. Flisacy, w odĞwiĊtnych strojach góralskich, z opaskami biaáo-czerwonemi na
ramieniu, z Īerdziami dáugiemi w rĊkach, zwinni i przystojni, budzili zainteresowanie
u przybyszów26.
Usilne zabiegi działaczy turystycznych zmierzające do uporządkowania organizacyjnie spływu łódkami Przełomem Dunajca nie powiodły się. Pisał o tym prezes Oddziału
Pienińskiego TT, Stanisław Drohojowski w swym sprawozdaniu za rok 1908:
Gorące starania Zarządu okoáo zjednoczenia áódkarzy przewoĪących goĞci po
Dunajcu przez Pieniny oraz przeprowadzenia drogi od polany »Przechodki« do
ruin zameczku Ğw. Kingi nie doprowadziáy do celu. Pierwsze bowiem rozbiáy siĊ
o wspóázawodnictwo áódkarzy kroĞcieĔskich i szczawnickich z przewoĨnikami innych
gmin.27
Niezrażeni niepowodzeniami w „porządkowaniu” spływu, działacze TT nadal podejmowali kolejne uchwały, odczytywane jednak przez ﬂisaków jako próby odgórnego podporządkowania ich sezonowego zajęcia Towarzystwu i czerpania korzyści materialnych
z ich pracy. W 1909 r. Zarząd TT wystąpił do starostwa w Nowym Targu o koncesję na
przewóz łódkami przez Dunajec28. W marcu 1926 r. ustalono taksę dla przewozu łódkami:
z Czorsztyna do Szczawnicy – 9 zł od łódki, a ze Sromowiec do Szczawnicy – 5 zł od
łódki. W maju tegoż roku na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzono nową taksę i zadecydowano, że każdy ﬂisak musi należeć do Oddziału Pienińskiego PTT, a otrzymana
legitymacja członkowska miała uprawniać do wykonywania zawodu29. W maju następnego roku zobowiązano ﬂisaków do płacenia, oprócz składki członkowskiej, dodatek
w kwocie 3 zł na cele Towarzystwa i ustalono nowe ceny za spływ: z Czorsztyna do
Szczawnicy – 9 zł od łódki, a z Czerwonego Klasztoru (Sromowiec) – 6 zł od łódki.
W listopadzie Zarząd skierował wniosek do starostwa w Nowym Targu, aby zabroniło
wykonywania zawodu ﬂisackiego bez wydanego przez Odział zezwolenia oraz postanowiono wprowadzić egzaminy uprawniające do wykonywania zawodu30. W kolejnym roku
wprowadzono kolejne obostrzenia i obowiązki, aczkolwiek zauważono, że nie wszyscy
ﬂisacy podporządkowują się uchwałom Zarządu.
26

Sprawozdanie z czynnoĞci zarządu Oddziaáu PieniĔskiego Towarzystwa TatrzaĔskiego za rok 1907, „Pamiętnik
Towarzystwa Tatrzańskiego”, 1908, t. 29, s. 58.
27
Sprawozdanie z czynnoĞci Oddziaáu PieniĔskiego Towarzystwa TatrzaĔskiego za rok 1908, „Pamiętnik
Towarzystwa Tatrzańskiego”, 1909, t. 30, s. 59.
28
S. Urban, Z historii Oddziaáu PieniĔskiego TT, PTT i PTTK w Szczawnicy, „Prace Pienińskie”, 1993, z. 5,
s. 27.
29
Tamże, s. 32.
30
Tamże, s. 33.
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Eskalowanie kolejnych ograniczeń przez Oddział Pieniński PTT skłoniło ﬂisaków
pienińskich do wszczęcia nieśmiałych prób samoorganizowania się i podejmowania
samodzielnych działań zmierzających do polepszenia swego bytu i eliminowania konkurencji. Przykładem takich przedsięwzięć było wyłonienie wspólnej delegacji, która
w styczniu 1928 r. udała się do Ministra Robót Publicznych, by zaprotestować przeciwko urządzaniu wycieczek Przełomem Dunajca łodziami motorowymi. Flisaków
krościeńskich reprezentował Józef Koterba (od Wawrzków), szczawnickich – Józef
Salamon, a sromowieckich – Andrzej Waradzyn31. W następnym roku ﬂisacy na własną
rękę, bez udziału w transakcji Zarządu Oddziału Pienińskiego PTT, wydzierżawili
od niejakiego Gasnera plac na brzegu Dunajca w Czorsztynie w celu urządzenia tu
składowiska łodzi32.
Działania zmierzające do nadania ram organizacyjnych coraz bardziej popularnemu
spływowi łodziami Przełomem Dunajca i uregulowania przepisów porządkowych oraz
bezpieczeństwa podejmowały również władze starostwa w Nowym Targu. Uwieńczeniem
tych zabiegów był „Regulamin dla przewozu łodziami po Dunajcu w Pieninach”, wprowadzony zarządzeniem Starosty powiatowego Michała Korniaka z dnia 25 maja 1932 r.33.
Ujęto w nim ogólne zasady, do przestrzegania których zostali zobowiązani zarówno
ﬂisacy, jak i uczestnicy spływów. Podstawowe kryterium umożliwiające wykonywania
zawodu ﬂisaka zapisano w pkt. 5 Regulaminu:
PrzewoĨnikiem moĪe byü mĊĪczyzna mający co najmniej lat 21, nieposzlakowany,
niekarany i niepodejrzany o przestĊpstwa graniczne, trzeĨwy, schludnie i czysto
ubrany umiejący dobrze przewoziü áodziami i niemający zewnĊtrznych odraĪających
uáomnoĞci, wreszcie nie bĊdący zakaĨnie chorym. PrzewoĨnik obowiązany jest znaü
dokáadnie przepisy regulaminu i taryfy, tudzieĪ obeznany z okolicą oraz posiadaü
zegarek.
Wydane przepisy nie regulowały jednak najistotniejszej sprawy, rodzącej najwięcej
konﬂiktów i będącej zarzewiem niezdrowej konkurencji wśród ﬂisaków, a mianowicie
kolejności spływu poszczególnych łodzi, pozostawiając goĞciom prawo wyboru áodzi
(pkt. 9). Napiętnowane powszechnie ekscesy przy „werbowaniu gości”, chcących skorzystać ze spływu, usiłowano wyeliminować zapisami ujętymi aż w trzech punktach
Regulaminu: 3. Opuszczanie áodzi w poszukiwaniu za goĞümi i ich nagabywanie jest
bezwzglĊdnie wzbronione. Dobitniej powtórzono ów zakaz w punkcie 11: PrzewoĨnicy
winni na stanowiskach zachowywaü siĊ cicho i spokojnie, nie opuszczając swych áodzi.
Káótnie i bijatyki miĊdzy przewoĨnikami na stanowiskach pociągną za sobą doraĨne
usuniĊcie winnych ze stanowiska. Jeszcze raz wrócono do tej kwestii w punkcie 22,
ustępie 5, gdzie uznano za: szczególnie karygodne wykroczenie: nagabywanie goĞci na
szosach drogach i ĞcieĪkach. Duży nacisk położono również na kwestię zachowania
trzeźwości przez ﬂisaków. Tej sprawy, podnoszonej niejednokrotnie przez literatów
31
32
33

B. Krzan, Klejnot zagubiony w górach. 700-lecie KroĞcienka nad Dunajcem, Kraków 1988, s. 64.
S. Urban, op. cit., s. 36.
Regulamin dla przewozu osób áodziami po Dunajcu w Pieninach, wydany po myĞli art. 20. Rozp. Prez. z dnia
6 marca 1928 o Īegludze i spáawie na Ğródlądowych drogach wodnych (Dz. U. R. P., Nr. 29 poz. 266), Nowy
Targ, 25 maja 1932 r. (w zbiorach autora).
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i publicystów, dotyczył zapis w punkcie 11: PrzewoĨnik pijany bĊdzie ze stanowiska
bezwarunkowo usuniĊty.
Zadekretowano w Regulaminie (punkt 15) również przepisy obowiązujące „gości”
korzystających ze spływu: Wyklucza siĊ od jazdy áodziami osoby bĊdące w stanie zupeánego upicia, dotkniĊte wstrĊtną chorobą, oraz ubrane w sposób nieprzyzwoity i gorszący.
W punkcie 21 zawarto pouczenie: Przekroczenie tego regulaminu, o ile nie podlega
ustawie karnej – bĊdzie karane przez Starostwo w Nowym Targu po myĞli art. 23. rozp.
Prez. R. P. z dnia 6 marca 1928 Dz. U. Nr. 29. poz. 266. karą grzywny do 2.000 zá, lub
karą aresztu do 30 dni. W ślad za Regulaminem, 24 czerwca 1933 r. wprowadzono
„Taryfę dla przewozu osób łodziami po Dunajcu w Pieninach”. Za przewóz 6 osób
z Niedzicy do Szczawnicy opłata miała wynosić – 20 zł, ze Sromowiec Wyżnych – 16 zł,
a ze Sromowiec Niżnych – 14 zł34.
Rozporządzenie Starosty M. Korniaka z 1932 r. nie rozwiązało, niestety, najbardziej
żywotnych problemów, z którymi borykali się ﬂisacy pienińscy i mimo gróźb, zawartych
w punkcie 21 Regulaminu, nie było powszechnie przez nich przestrzegane. W przepisach nie ujęto ponadto dyrektyw nawiązujących do tradycji ﬂisactwa pienińskiego,
czyli zaleceń, by kierujący łodziami byli ubrani w strój góralski, a przecież ów element
„oprawy” spływu w dużej mierze podnosił walory pienińskiej atrakcji turystycznej, urastającej w miarę upływu czasu do rangi co najmniej europejskiej.
DOLA

I NIEDOLA FLISAKÓW ZE

SROMOWIEC NIįNYCH

Przeprowadzone przez ﬂisaków samodzielne i z powodzeniem interwencje oraz transakcje
uświadomiły im, że jedynie wspólnymi i solidarnymi działaniami mogą poprawić swój
los, zaradzić niezdrowym niesnaskom w ich gronie i wyeliminować zewnętrzną konkurencję. Rozumiejący te uwarunkowania, głównie najbardziej poszkodowani w rywalizacji
o gości ﬂisacy ze Sromowiec Niżnych, podjęli próby zaradzenia niekorzystnej sytuacji.
Postanowili mianowicie zwrócić się o pomoc do cieszących się zaufaniem i autorytetem
nielicznych przedstawicieli inteligencji mieszkających na terenie wsi. Warto tu przytoczyć, za pracą Adama Grywalskiego35, relację na ten temat starego ﬂisaka ze Sromowiec
Niżnych Stanisława Plewy:
Pjyrsi zaconi áo záorganizowanie siĊ myĞleü Kokora i BorzĊcki. Mjeli juĪ doĞü ciągáego dobijanio siĊ áo klienta, a ze sami nie mieli doĞ siáy przebicio i znajomoĞci
u wáadz, poprosili áo pomoc paĔstwa Franciszka36 i StanisáawĊ Koáodziejskich37
(Fot. 2).
Wybór tych właśnie ludzi był przemyślany, cieszyli się bowiem dużym autorytetem i od chwili zamieszkania we wsi inicjowali wiele przedsięwzięć mających na

34

35

36
37

Taryfa dla przewozu osób áodziami po Dunajcu w Pieninach, Nowy Targ, 24.06.1933 (dokument w zbiorach
autora).
A. Grywalski, Polskie Stowarzyszenie Flisaków PieniĔskich na rzece Dunajec. Studium historyczno-socjologiczne, Kraków 1991, s. 8 (praca magisterska – kopia w Archiwum PPN).
Zob. Aneks w tym tomie, s. 100.
Zob. Aneks w tym tomie, s. 100.
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)RW. Stanisława i Franciszek Kołodziejscy, współtwórcy Stowarzyszenia (ok. 1932, ze zbiorów autora)
3KRW. Stanisława and Franciszek Kołodziejscy, the co-founders of the Association (approx. 1932, from the
collection of the author)

celu podniesienie poziomu życia materialnego i kulturalnego miejscowej społeczności.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu się małżeństwa Kołodziejskich we wspólne z ﬂisakami tworzenie – mówiąc dzisiejszymi słowami – związku zawodowego, powstało
Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na rzece Dunajcu (PSFP).
By zrozumieć genezę Stowarzyszenia, najlepiej posłużyć się wspomnieniami samej
współtwórczyni tejże organizacji, St. Kołodziejskiej, zapisanymi w 1974 r. dla uczczenia
jubileuszu 40-lecia powołania PSFP38:
4 czerwca 1934 r. Urząd Wojewódzki BezpieczeĔstwa w Krakowie zatwierdziá Statut
i Regulamin Stowarzyszenia Polskich Flisaków PieniĔskich – okreĞlający cele
i zadania zrzeszenia przewoĨników pieniĔskich.
38

S. Kołodziejska, 40-lecie pracy Stowarzyszenia Polskich Flisaków PieniĔskich na rzece Dunajcu z siedzibą
w Sromowcach NiĪnych, Krościenko 1974, rękopis w posiadaniu autora (pisownia oryginalna); o genezie Stowarzyszenia opublikowała również artykuł: S. Kołodziejska z Homińskich, Flisactwo w Pieninach, „Gazeta
Podhalańska”, 1935, nr 9, s. 3–4.
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RozwaĪając osiągniĊcia 30-lecia Polski Ludowej, dobrze bĊdzie, Īe i w tym niewielkim zasiĊgu obszaru dziaáania – rejonie Pienin – swój jubileusz 40-lecia pracy
Stowarzyszenia Polskich Flisaków PieniĔskich znajdzie swoje skromne odzwierciedlenie.
Nie od rzeczy bĊdzie rozwinąü kanwĊ przyczyn i powodów, dla których z uporem
podjĊto nieáatwą wtedy pracĊ, w niesprzyjających dąĪeniom demokratycznym czasach – okresu miĊdzywojennego. Skrajna nĊdza mieszkaĔców Sromowiec NiĪnych,
potrzeba podania im pomocnej rĊki – zrodziáy poczynania na wyrost.
Wioska Sromowce NiĪne byáa wyrazem piĊkna i osobliwoĞci przyrody, a na
przekór niebiosom – zarazem nĊdzy ludzkiej, spowodowanej wáaĞnie tymi przyrodniczymi i spoáecznymi warunkami. Zabudowania wioski przykucnĊáy w dolinie nad
Dunajcem. Nad nimi niebo, góry, skaáy, zbyrki, nieuĪytki poprzecinane wąskimi
pasmami pól. Od poáudniowej strony byáo otwarte okno na Ğwiat modrą wstĊgą
Dunajca – obmywającej stopy wioski, a w sporadycznych okresach zagraĪająca
domom i zabudowaniom. To gniazdo bytowania ludzkiego byáo w owym czasie, przed
40-laty bez wjazdu i wyjazdu na Ğwiat. Od strony Sromowiec WyĪnych byáo wejĞcie
zboczem góry, brzegiem ponad Dunajec, droĪynką, niemal ĞcieĪką wydeptaną nogą
ludzką i bydlĊcą na nowo, niemal po kaĪdej ulewie, która gwaátownie zmywaáa ziemiĊ
z nagich bezdrzewnych w owym czasie zboczy skalnych. PrzejĞcie to przekopywali
Sromowianie z „Syzyfowym wysiákiem” kilka razy do roku – z wiosną po roztopach
i po kaĪdej ulewie. Oto ówczesny – przedwojenny wjazd do zaczarowanego ogrodu
cudów przyrody. A wyjazd? W stronĊ KroĞcienka pieszo Wąwozem SopczaĔskim
w górĊ pod kątem 120. Wszelki transport z okolicznymi miejscowoĞciami odbywaá siĊ
przewaĪnie na plecach. Ludzi z kaĪdym rokiem przybywaáo, a Īyciodajna ziemia pozostawaáa dla nich w stosunku odwrotnie proporcjonalnym. Troska o chleb codzienny
i pracĊ zatruwaáy Īycie Sromowian. Oczy starych i máodych, rwących siĊ do pracy,
zwrócone byáy na Dunajec, który od niepamiĊtnych czasów juĪ ich ojcom i dziadkom
od czasu do czasu w lecie „rozsypywaá peráy”.
PiĊknoduchy z dawien dawna wĊdrowali po górach i pieniĔskich szczytach.
Z Trzech Koron spoglądali na cudną wstĊgĊ Dunajca, przerzuconą pomiĊdzy górami.
Schodzili Wąwozem SopczaĔskim do Sromowiec i tu od „Klasztora na coánach”
Dunajcem wkraczali w krainĊ baĞni. Prawdziwi turyĞci – podziwiający piĊkno przyrody dostrzegali je równieĪ w pierwotnym czáowieku – przewoĨniku o surowych, twardych zasadach, a podnoszącym w górĊ serca u turystów opowiadanymi legendami
związanymi z Pieninami i Dunajcem.
TuryĞci – goĞcie, páynąc Dunajcem spotykali i widzieli na trasie przepáywu przewoĨników Sromowian holujących w górĊ rzeki „coána” w nadludzkim trudzie. CiągnĊli áodzie wzdáuĪ polskiego skalistego brzegu. Skacząc boso po kamieniach upadali
ze zmĊczenia, a nawet padali Ğmiertelnie. Ostatni wypadek pod Sokolicą. GoĞcie
nie szczĊdzili záotówek. Wynagradzali hojnie przewoĨników – Àisaków. Ale te peráy
goĞci z gór nie zaspokajaáy wszystkich przewoĨników, czekających nad Dunajcem
z gotowymi do spáywu áodziami. Z czasem rozpocząá siĊ niezdrowy, nieznany dotąd
wĞród tych ludzi wyĞcig po górach za goĞümi. Kto prĊdzej umówi siĊ, kto wiĊcej
zdobĊdzie osób i kto bĊdzie miaá bogatszych goĞci! Zdarzaáo siĊ odmawianie, tzn.
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odbijanie goĞci jedni drugim – w drodze z gór do przystani naprzeciw Czerwonego
Klasztoru. Nie lepiej dziaáo siĊ na przystani (skáad áodzi) w Czorsztynie.
Po I wojnie Ğwiatowej oĪywiá siĊ ruch turystyczny. Wyzwoleni spod trzech
zaborców i záączeni wspóárodacy, Īywioáowo pragnĊli poznaü ziemiĊ ojczystą.
Sanktuarium Pienin zwiedzali wtedy nie tylko „piĊknoduchy”, ale i „lekkoduchy”.
Ci ostatni oszczĊdzali nogi. PrzyjeĪdĪali autami do Czorsztyna. Masowo wynajmowali áodzie u oczekujących tam przewoĨników – Àisaków z Czorsztyna, KroĞcienka,
Szczawnicy i Sromowiec WyĪnych, gdyĪ w tych miejscowoĞciach istniaáy od dawna
tradycje Àisactwa. PrzewoĨnictwo w wymienionych miejscowoĞciach ograniczaáo
siĊ początkowo tylko do kilku rodzin góralskich. Niektórzy przewozili tylko swoich
goĞci, n.p. ze Szczawnicy i z KroĞcienka (uzdrowisko i letnisko).
W miarĊ jedzenia apetyt wzrastaá. Wzrastaá ruch turystyczny – powiĊkszaáa siĊ
liczba przewoĨników-Àisaków w wymienionych miejscowoĞciach, którzy zaspokajali zapotrzebowanie na áodzie wypáywające z Czorsztyna. Ze smutkiem spoglądali
z gór NiĪno-Sromowianie na páynące áodzie od Czorsztyna. Coraz czĊĞciej dowozili
swoje coána do Czorsztyna, aby tam dosáownie chwyciü goĞci na przewóz. Nieáatwo
to byáo wobec silnej konkurencji Àisaków z KroĞcienka i Szczawnicy. Ci lepiej siĊ
prezentowali, dostatnio ubrani, sprytniejsi, áatwiej nawiązywali kontakt z turystami
Ğciągającymi do Czorsztyna autami. Nie byáo tam wtedy nawet prymitywnej przystani
na áodzie, czy jakiegokolwiek udogodnienia dla turystów wsiadających do áódek. Nad
brzegiem Dunajca w Czorsztynie lub na drogach wiodących do Czorsztyna odbywaá
siĊ poniĪający ich w oczach turystów, a zwáaszcza goĞci zagranicznych, targ o cenĊ
na spáyw áodziami.
Flisacy ze Szczawnicy i z KroĞcienka przyjeĪdĪali do Czorsztyna autami. Czasem
byli juĪ zamówieni na gotowy spáyw. Przybywali tam i NiĪno-Sromowianie. ZmĊczeni
drogą pieszo 11 km. ZnuĪeni dáugim oczekiwaniem na goĞci – chĊtnie o¿arowywali
swoje usáugi za niĪszą cenĊ, byle nie wracaü na noc pieszo bez grosza do domu. To
zjawisko wzbudzaáo zrozumiaáą ludzką nienawiĞü i wyzwalaáo záe instynkty wĞród
licznej juĪ rzeszy Àisackiej z innych miejscowoĞci. Zdarzaáo siĊ jednak, Īe niektórzy
Sromowianie chodzili do Czorsztyna kilka, a nawet kilkanaĞcie dni z rzĊdu na
próĪno – nie spáywając. Lepiej ubrani, wymowniejsi, Ğmielsi i sprytniejsi zwyciĊĪali
w tym boju o goĞci. Sromowianie z „linkami” na plecach sáuĪącymi do wiązania
„coáen” czĊsto wracali przedwieczorem 11 km do domu, nie zawsze syci, a zawsze
bez grosza. Tak marnowali siáy ¿zyczne i wyniszczali siĊ moralnie próĪnowaniem
caáymi dniami w oczekiwaniu na goĞci nad brzegiem Dunajca w Czorsztynie lub
wĊdrując wiele kilometrów po drogach naprzeciw aut, aby na szosie „záapaü” goĞci
na spáyw. Niezdrowa konkurencja wĞród Àisaków rzucaáa ujemne Ğwiatáo wĞród
turystów, a zwáaszcza goĞci zagranicznych na stosunki spoáeczne i kulturalne u nas
panujące. Targowisko o Īyciodajne záotówki na tle bezcennych, niepowtarzalnych na
Ğwiecie skarbów przyrody, odbywające siĊ na terenie PieniĔskiego Parku Narodowego moĪna byáo przyrównaü do uczty pijackiej rozáoĪonej na Wawelu.
Te zjawiska negacji istnieĔ ludzkich zdanych tylko na wáasne siáy, a spowodowane wówczas rzekomo nieodwoáalnymi warunkami bezlitosnej przyrody obserwowali z niepokojem ludzie myĞlący, o gorących sercach a wnikliwym wzroku. Poczuli
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siĊ oni wewnĊtrznie odpowiedzialnymi za ten stan rzeczy. Aby zapobiec deprawacji
i kompletnej nĊdzy, a podnieĞü wieĞ materialnie. Trzeba byáo zmieniü u mieszkaĔców
Sromowiec stan myĞlenia, opancerzony zĪerającą grzybnią wiekowych tradycji braku
zaufania do ludzi, lenistwa i innych ujemnych cech. Trzeba byáo wedrzeü siĊ w ich
psychikĊ, budziü wiarĊ we wáasne siáy. Przekonaü ich, Īe tylko w zespoleniu wáasnych siá ukryta jest moc twórcza. W sprawiedliwym podziale pracy i zarobków leĪy
poprawa ich bytu.
Miejscowa 1 kl. szkóáka, kierown. Placówki StraĪy Granicznej i Dyrekcja PieniĔskiego Parku Narodowego staáy siĊ ogniskiem rozniecającym w obrĊbie Pienin
promienie nadziei lepszej przyszáoĞci – a zwáaszcza u rzeszy przewoĨnickiej, Àisackiej
na Dunajcu.
Jest rzeczą zrozumiaáą, Īe w owym przedwojennym czasie ta wizja najidealniej
pojĊtej demokracji nie leĪaáa w interesie Àisaków z innych miejscowoĞci ani nie
cieszyáa siĊ poparciem wáadz administracyjnych. Zawrzaáa kilkuletnia ostra walka
wĞród Àisaków z róĪnych miejscowoĞci, a w ogniu jej wyáaniaá siĊ powoli Statut
i Regulamin Stowarzyszenia Polskich Flisaków PieniĔskich na rzece Dunajcu z siedzibą w Sromowcach NiĪnych. Praca ta zostaáa przychylnie przyjĊta przez jedyną
wtedy organizacjĊ turystyczną na tym terenie – Polskie Towarzystwo TatrzaĔskie
– Odziaá PieniĔski i zaopiniowana na dokumentach – rĊkopisach przedáoĪonych
wáadzom powiatowym i wojewódzkim do zatwierdzenia (Statut i Regulamin).
Szczególnie pozytywnie byáa oceniona przez troskliwego gospodarza terenu caákowitej dziaáalnoĞci Àisackiej – przez Dyr. PieniĔskiego Parku Nar. i zaopatrzona
opinią, która brzmiaáa: „Kier. Pien. P. Narod. stwierdza, Īe niniejszy projekt regulaminu Àisackiego jest ze wszech miar korzystną formą ujĊcia dzikiego dotychczas
Àisactwa na Dunajcu w zorganizowaną kadrĊ. Regulamin nawiązany do starych
tradycji Àisactwa pieniĔskiego stara siĊ zachowaü wszystkie jego wáaĞciwe elementy,
przystosowując go do potrzeb dzisiejszej turystyki. Wprowadzenie regulaminu w Īycie
bĊdzie doniosáym zdarzeniem na terenie Pienin. Unormuje on w naleĪyty i wáaĞciwy
sposób turystykĊ tego jedynego w caáej Ğrodkowej Europie szlaku wodnego. Zapewni
jego bezpieczeĔstwo, zachowa stare tradycje stanowiące chlubĊ miejscowego regionalizmu. LudnoĞci Pienin zapewni trwaáe Ĩródáo zarobkowania oraz wprowadzi áad
i porządek w dotychczasowy dziki chaos, który przynosiá nam tyle wstydu wobec
tysiĊcznych rzesz turystów krajowych i zagranicznych. Kierownictwo Parku Narod.,
które ma za zadanie staü na straĪy skarbów przyrody Pienin i umoĪliwiü spoáeczeĔstwu naleĪyte czerpanie z nich peáni korzyĞci, popiera w caáej peáni regulamin
Stowarzyszenia Flisaków.
Kier. Parku Narod.
(–) Stanisław Smólski
Po zatwierdzeniu statutu i regulaminu przez Wáadze Wojewódzkie – Stowarzyszenie
Polskich Flisaków PieniĔskich na rzece Dunajec z siedzibą w Sromowcach NiĪnych
– Stowarzyszenie kontynuowaáo swoją dziaáalnoĞü. Dáugoletnie ostre antagonizmy
Àisaków z innych miejscowoĞci poczĊáy sáabnąü i zacieraü siĊ. Bajecznie kolorowa
w strojach regionalnych wyszkolona armia Àisaków, kierowana przez wybrany poĞród
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siebie Zarząd i wspierana wychowawczo radami organizatorów stowarzyszenia
i referenta oĞwiatowego – armia Àisaków 40 lat temu stanĊáa gotowa do dobrze
pojĊtych usáug – ku peánemu zadowoleniu turystów, z troską o czáowieka powierzonego sobie pod opiekĊ na przeciąg kilku godzin – wĞród Īywioáów dzikiej przyrody.
W Sromowcach zaĞ efekty wspólnej pracy opartej na demokratycznych zasadach nie
daáy dáugo na siebie czekaü. Jedna inicjatywa rodziáa drugą. Rozbudzona psychika
wyzwalaáa siáy twórcze, a wiara w sprawiedliwoĞü potĊgowaáa je. RĊkami Sromowian przy wydatnej pomocy materialnej Parku Narodowego – czynem spoáecznym
rozbudowano szkoáĊ. Z dwóch jedynych jabáonek we wsi rosnących przed szkoáą, rozsypaáy siĊ drzewka owocowe we wsi stukrotnie, zakupione za wspólnie zapracowane
pieniądze czá. Stowarzyszenia Flisaków. Zrywano siĊ kilkakrotnie do budowy drogi
do Sromowiec WyĪnych. Zorganizowano Kóáko Rolnicze ze sklepem. Zawitaáy do
wsi narzĊdzia rolnicze: kultywator, tryjer, przyrządy sanitarne do ratowania bydáa.
Zasadzono topole. JuĪ po wojnie lasek szybko rosnących topoli – dających najlepszy
materiaá na áódki, zasadzony nad Dunajcem rĊkami Àisaków-Sromowian, czáonków
Stowarzyszenia – szumiaá i Ğpiewaá pieĞĔ zwyciĊstwa tej szlachetnej idei, zrodzonej
w ostrej walce.
Dzisiaj nagie, osypujące siĊ niegdyĞ skalne brzegi Dunajca, tamujące drogĊ
w Ğwiat i w postĊp, pokryáa piĊkna zieleĔ zasadzonego máodego lasu. U stóp gór,
wzdáuĪ Dunajca przewija siĊ piĊkna droga, po której suną auta wiozące wycieczkowiczów, turystów i Àisaków do serca Pienin Sromowiec NiĪnych. Drogą sąsiedzkich
umów z Czechosáowacją zostaáo zlikwidowane holowanie áodzi w górĊ Dunajca.
PiĊkna Àisacka przystaĔ áódek w Czorsztynie i budująca siĊ nowa przystaĔ na Kątach
podnosi samopoczucie Àisaków. Dunajec „snuje dziĞ prawdziwe peráy”, które Sromowianie zbierają bez poniĪenia, z godnoĞcią czáowieka wolnego i równego innym.
POLSKIE STOWARZYSZENIE FLISAKÓW PIENIĘSKICH
NA RZECE DUNAJCU
Opisany wyżej nowy rozdział w dziejach spływu łodziami Przełomem Dunajca otworzyło
80 lat temu zebranie założycielskie, zwołane 18 lutego 1934 r. do szkoły powszechnej
w Sromowcach Niżnych, któremu przewodniczył F. Kołodziejski. Dzięki długim
i trudnym pertraktacjom udało się sprosić niemal wszystkich ﬂisaków. Najważniejszym
punktem zebrania była dyskusja nad statutem tworzonego Stowarzyszenia, który zredagowali w konsultacji z ﬂisakami S. i F. Kołodziejscy. Po dyskusji, w trakcie której
wniesiono niewielkie zmiany, „Statut Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich na
rzece Dunajcu” został przez zgromadzonych zatwierdzony drogą głosowania.
Organizatorom związku udało się przekonać zebranych, że na czele Stowarzyszenia
z wielu względów, powinien stanąć gospodarz Pienin, czyli kierownik utworzonego
w 1932 r. Parku Narodowego w Pieninach, inż. Tadeusz Owczarzak. Ta propozycja
została przyjęta przez ﬂisaków i wyłoniono Zarząd Stowarzyszenia. Prezesem został
T. Owczarzak, zastępcą prezesa – ﬂisak ze Sromowiec Niżnych, Jakub Borzęcki, skarbnikiem wybrano Andrzeja Regieca. Funkcję sekretarza oraz referenta oświatowego powierzono S. Kołodziejskiej. Komisję rewizyjną tworzyli ﬂisacy: Jan Gabryś (Szczawnica),
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Fot. 3. Działacze Stowarzyszenia (od prawej: Antoni Majerczak [Pajka], Stanisława Kołodziejska, Franciszek
Kołodziejski, Tadeusz Owczarzak – Prezes PSFP pierwszej kadencji, małżonka T. Owczarzaka. (fot. 1934, ze
zbiorów autora)
Phot. 3. Activists of the Association (from right: Antoni Majerczak [Pajka], Stanisława Kołodziejska, Franciszek Kołodziejski, Tadeusz Owczarzak – the President of the Polish Association of the Pieniny Rafters during
the ﬁrst term, wife of T. Owczarzak (phot. 1934, from the collection of the author)

Franciszek Biel (Krościenko) i Jan Janczy (Sromowce Wyżne)39 (Fot. 3). Aktem końcowym tworzenia Stowarzyszenia była decyzja wojewody krakowskiego o wpisaniu dnia
1 czerwca 1934 r. do rejestru stowarzyszeń i związków pod nr 71 stowarzyszenia pod
nazwą „Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na rzece Dunajcu z siedzibą w Sromowcach Niżnych”, którą podpisał 4.06.1934, z upoważnienia Wojewody, Naczelnik
Wydziału Bezpieczeństwa Piotr Małuszyński40.

39

40

Archiwum Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec w Sromowcach Niżnych;
notatki S. Kołodziejskiej (w zbiorach autora).
Statut Polskiego Towarzystwa Flisaków Pienińskich na rzece Dunajcu, Nowy Targ 1934 (w zbiorach
autora).
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Statut zawierał 30 artykułów. Warto przytoczyć tu najważniejsze uregulowania, oddające charakter związku i jego zadania:
Cel i zadania

Celami Stowarzyszenia są:
Art. 4.
1. Ujęcie ruchu turystycznego w Pieninach, wzg. na rzece Dunajcu.
2. Propaganda ﬂisactwa w Pieninach przez pielęgnowanie i popieranie kultury swoistej,
wyrażającej się w strojach, śpiewach i legendach Pienin.
3. Przyjście z pomocą członkom w wykonywaniu ich zawodu.
4. Staranie się u Władz Państwowych o ułatwienia i udogodnienia wszelkiego rodzaju
w sprawach ﬂisackich.
5. Nadzór nad fachową kwaliﬁkacją nowo wstępujących młodych ﬂisaków.
6. Czuwanie nad bezpieczeństwem turystów przy przejazdach Dunajcem.
7. Nabywanie na własność lub dzierżawienie miejsc nadających się na przystanie łodzi
ﬂisackich.
Zadania Stowarzyszenia polegają
1. Na czuwaniu nad estetycznym wyglądem ﬂisaków i łodzi.
2. Budowanie wygodnych przystani.
3. Ustaleniu odpowiednich dla ﬂisaków cen za przejazd turystów, aby uchronić od
wyzysku tak ﬂisaka jak i turystę.
4. Ustanowieniu i utrzymaniu kolejności w zjazdach w miejscu postoju.
5. Na udzielaniu informacji odnośnie do nabywania żywności i uzyskiwaniu noclegów.
W kolejnych rozdziałach ujęto zasady funkcjonowania Stowarzyszenia i jego
władz:
Członkowie ich obowiązki i prawa; Fundusz Stowarzyszenia; Władze Stowarzyszenia; Walne zgromadzenie delegatów; Zarząd; Obowiązki i zakres działania zarządu;
Komisja rewizyjna; Likwidacja Stowarzyszenia. Pod statutem złożyli podpisy: prezes
T. Owczarzak i sekretarz S. Kołodziejska. Tekst statutu został opublikowany w formie
broszury wykonanej w Drukarni Podhalańskiej w Nowym Targu (Fot. 4).
Uregulowania zawarte w Statucie nie do końca wyeliminowały zadawnione niesnaski wśród ﬂisaków. Już po roku funkcjonowania Stowarzyszenia odżyły animozje
spowodowane nie do końca wygasłą rywalizacją o pozyskiwanie turystów przez ﬂisaków z poszczególnych miejscowości. Dzięki negocjacjom przeprowadzonym przez
co światlejszych ﬂisaków i założycieli Stowarzyszenia udało się zażegnać niebezpieczeństwo grożące rozpadem nie okrzepniętego jeszcze związku. By zapobiec kolejnym
niepotrzebnym antagonizmom, należało precyzyjnie uregulować wszelkie zasady funkcjonowania Stowarzyszenia oraz uściślić normy dotyczące porządku i bezpieczeństwa
obowiązujące w trakcie spływu łodziami Przełomem Dunajca. Prace nad stworzeniem
zbioru odpowiednich przepisów powierzono znowu p. Kołodziejskim. Gotowy „Regulamin PSFP” został zaprezentowany 19 kwietniu 1936 r. na walnym zgromadzeniu, a po
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)RW . Statut Polskiego Stowarzyszenia Flisaków
Pienińskich na rzece Dunajcu (1934 r.)

)RW . Regulamin Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich na rzece Dunajcu (1936)

3KRW. The Charter of the Polish Association of the
Pieniny Rafters (1934)

3KRW. Regulations of the Polish Association of the
Pieniny Rafters (1936)

dyskusji i zatwierdzeniu przedstawiono go do zaopiniowania władzom administracyjnym,
kierownictwu Parku Narodowego w Pieninach i Zarządowi Oddziału Pienińskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Pod Regulaminem widnieją zatem podpisy ówczesnego Prezesa PSFP Stanisława Drohojowskiego, Sekretarza Zarządu PSFP, Jakuba
Borzęckiego i Pawła Sonnentala, delegata Odziału Pienińskiego PTT, dołączono też
opinię Kierownika Parku Narodowego w Pieninach Stanisława Smólskiego, przytoczoną
powyżej, we wspomnieniach S. Kołodziejskiej. Również tekst Regulaminu został ujęty
w formie broszury, wykonanej w Drukarni Podhalańskiej w Nowym Targu41. (Fot. 5)
DZIAâALNOģý STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie od chwili powstania rozwinęło szeroko zakrojoną działalność, mającą
na celu niesienie pomocy materialnej ﬂisakom i ich rodzinom oraz podejmowało wiele
działań służących podniesieniu stopy życiowej i poziomu kulturalnego mieszkańców
wsi pienińskich. Wydatną pomoc w tych przedsięwzięciach uzyskali ﬂisacy od kierownictwa Parku Narodowego w Pieninach. Już w 1933 r., powołana do życia rok wcześniej
Komisja Parku Narodowego w Pieninach, zachęcała do zrzeszenia się ﬂisaków i unormowania dotychczasowych chaotycznych stosunków, panujących przy przewozie turystów
Przeáomem Dunajca. Na posiedzeniu w dniach 3–4 października tegoż roku członkowie
Komisji podjęli ważne uchwały, których część, zawarta w punkcie 26, dotyczyła spływów
łódkami:
41

Regulamin Polskiego Stowarzyszenia Flisaków PieniĔskich na rzece Dunajcu, Nowy Targ 1936 (w zbiorach
autora).
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W zakresie Àisactwa turystycznego na Dunajcu Komisja Parku Narodowego w Pieninach wypowiada siĊ, jak nastĊpuje: a) charakter áodzi i strój góralski Àisaków
powinien byü utrzymany, b) skáadowisko (lądowisko) áodzi winny byü ograniczone
do dwu punktów: mostu pod Niedzicą i Sromowiec NiĪnych; c) powinien powstaü,
analogiczny do związku przewodników tatrzaĔskich, Związek Àisaków z udziaáem
Towarzystwa TatrzaĔskiego i Kierownictwa Parku.
W punkcie 31 zbioru uchwał zapisano ponadto:
Komisja Parku Narodowego w Pieninach zwraca siĊ do miarodajnych czynników
z proĞbą o zakaz zawodowej Īebraniny, uprawianej na wodach Dunajca przez ludnoĞü nadbrzeĪną. Fakt ten odbiá siĊ niepochlebnym echem w prasie zagranicznej42.
Na kolejnym zebraniu Komisji Parku Narodowego w Pieninach, które odbyło się
27–28 lutego 1935 r., z satysfakcją odnotowano powstanie PSFP. Wyrażono jednakże
niepokój o jego losy:
W Stowarzyszeniu Flisaków, jako máodej organizacji, panują jednak ustawiczne
nieporozumienia i niesnaski, co wymagaü bĊdzie roztoczenia nad nim miarodajnej
opieki. Zadanie to, zdaniem Komisji, powinno ciąĪyü na Kierownictwie Parku, którego udziaá w Zarządzie Stowarzyszenia jest niezbĊdny.
Komisja wysunęła również ważny postulat:
PowódĨ ubiegáego roku wyrządziáa Àisactwu powaĪne szkody, niszcząc i zabierając
okoáo 75 áodzi. Uzupeánienie ich nie zawsze stoi na wáaĞciwym poziomie, gáównie
z powodu braku dostatecznej iloĞci materiaáu topolowego, jedynie nadającego siĊ na
áodzie. Komisja wyraziáa przekonanie, Īe byáoby wdziĊcznem zadaniem dla Kierownictwa Parku zajĊcie siĊ dostarczeniem Àisakom odpowiedniego materiaáu topolowego, który nie trudno bĊdzie uzyskaü z wáaĞciwych nadleĞnictw paĔstwowych.43.
Powstałemu Stowarzyszeniu starały się okazać pomoc również władze administracyjne. Dzięki Starostwu w Nowym Targu udało się wyeliminować konkurencyjne spływy
Dunajcem przez „obcych przewoźników”. Wspominał o nich Walery Goetel: Jedna taka
próba przewozu szerokimi krypami na trasie Nowy – KroĞcienko skoĔczyáa siĊ ĪaáoĞnie,
gdyĪ niefachowi i po miejsku ubrani Àisacy wywrócili jeden transport goĞci na Dunajcu44.
Interwencje starostwa i osobiste apele W. Goetla doprowadziły także do likwidacji imprezy na Dunajcu, reklamowanej chwytliwą nazwą godzina za 30 groszy. O procederze
zorganizowanym przez przedsiębiorczych górali szczawnickich prof. Goetel pisał:
Pod hasáem »godzina za 30 groszy« przemieniono wylot Przeáomu Dunajca w PieniĔskim Parku Narodowym naprzeciw Hukowej Skaáy w istny jarmark. Wykorzystano
spokojnie rozlaną w tem miejscu taÀĊ rzeki, tzw. »ploso«, niczem sztuczną sadzawkĊ
w parku miejskim. Zbudowano bowiem kilka potwornych ark-áodzi ze stolikami do
42
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44

Protokóá z posiedzenia Komisji Parku Narodowego w Pieninach w dniach 3-go i 4-go paĨdziernika 1933
w KroĞcienku nad Dunajcem, „Ochrona Przyrody”, 1933, R. 13, s. 148, 158.
Protokóá zebrania Komisji Parku Narodowego w Pieninach 27 i 28 lipca 1935 r. w KroĞcienku n/D. oraz
w Zakopanem, „Ochrona Przyrody”, 1935, R. 15, s. 258.
W. Goetel, O ochronĊ przyrody gór, „Wierchy”, 1937, R. 15, s. 166.
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)RW. Przystań ﬂisacka w Czorsztynie, na Kaczym (lata 50.–60. XX w., ze zbiorów autora)
3KRW. Rafting marina at Czorsztyn – Kacze (50–60s of the 20th c., from the collection of the author)

gry w karty. Na brzegu wzniesiono pstry kiosk z tarasem na dancing i urządzono
przystaĔ. Skutek tych innowacji jest taki, Īe caáemi godzinami páywają po »plosie«
áodzie, wypeánione po brzegi »szczawnickimi kuracjuszami«, a krzyki wrzaskliwej
publicznoĞci i dĨwiĊki orkiestry lecą daleko w PieniĔski Park Narodowy. Stanowi to
przykry kontrast z ciszą strzelistych turni, wĞród których báąka siĊ na wodzie drobna
áupinka-áódka przewoĨnika pieniĔskiego45.
Ciesząc się przychylnością kierownictwa Parku Narodowego w Pieninach oraz wojewódzkich i powiatowych władz administracyjnych, Stowarzyszenie mogło rozwinąć szeroko swą działalność. Zadbano nie tylko o doskonalenie kwaliﬁkacji ﬂisaków i jakość
obsługi turystów, lecz zainicjowano wszechstronną akcję zmierzającą do podniesienia
stopy życiowej górali pienińskich i ich poziomu kulturalnego. Z budżetu Stowarzyszenia
zakupiono sprzęt rolniczy, utworzono świetlice ﬂisackie, zaopatrzone w prasę i książki.
Zorganizowano kursy przysposobienia rolniczego, szycia i wyszywania kamizelek oraz
snycerstwa. Z myślą o przyszłości założono plantację szybko rosnącej topoli niekłańskiej, mającej dostarczyć w bliskiej perspektywie materiału do wyrobu łodzi. Z pomocą
Parku Narodowego w Pieninach, kierowanego od 1936 r. przez Stanisława Smólskiego,
zbudowano przystań ﬂisacką w Czorsztynie na Kapuśnicy, naprzeciwko niedzickiego
zamku (Fot. 6).
45

W. Goetel, Sprawa TatrzaĔskiego Parku Narodowego, „Wierchy”, 1936, R. 14, s. 169–196.

Phot. 7. Members of the Association of the Pieniny Rafters (appox. 1936, from the collection of the author)

Fot. 7. Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich (ok. 1936, ze zbiorów autora)

S. Kołodziejski: Trudne początki Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich
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W 1937 r., na wniosek F. Kołodziejskiego, powołano do życia Kasę ZapomogowoPożyczkową, która wspierała ﬂisaków dotkniętych wypadkami losowymi, a poza sezonem
udzielała kredytów członkom Stowarzyszenia. Utworzona na mocy Statutu funkcja referenta oświatowego, sprawowana przez wiele lat przez S. Kołodziejską, nie ograniczała
się do krzewienia kultury wśród ﬂisaków poprzez organizowanie w świetlicach kursów,
odczytów, przedstawień i zabaw, ale zmierzała również do popularyzowania spływu łódkami oraz podejmowania działań – jak byśmy je dzisiaj nazwali – marketingowych. Służyły
tym celom informacje udzielane prasie, utrzymywanie kontaktów z władzami i wpływowymi osobistościami, a nawet wytwarzanie lub zamawianie tzw. gadżetów promujących
Stowarzyszenie i spływ Dunajcem (pocztówki, wycinane z lipowego drewna modele łódek
i orzełki). Działania te i osiągnięcia wielokrotnie odnotowywały publikacje w czasopismach, a szczególnie „Gazeta Podhalańska”. Reklama spływów Przełomem Pienińskim
przyczyniła się w dużej mierze do sukcesywnego wzrostu liczby osób korzystających z tej
atrakcji turystycznej. W 1935 r. ze spływu po stronie polskiej skorzystało ponad 10 tys.
osób, w 1936 – ponad 16 tys., 1937 r. – 18.151, 1938 r. – ok. 20 tys., 1939 – ok. 25 tys.46.
(Fot. 7, 8)
Zarząd i działacze PSFP, a przede wszystkim jego Komisja Kwaliﬁkacyjna, dokładały szczególnych starań do szkolenia nowych ﬂisaków, a co za tym idzie, do doskonalenia ich umiejętności i podnoszenia bezpieczeństwa podczas spływu. Kwaliﬁkacje
sprecyzowano w dziale I/2 Regulaminu:
Kwali¿kowanie Àisaka nastĊpuje w dwóch fazach, w trzech letnich okresach.
W pierwszym okresie jeĨdzi z Àisakiem wykwali¿kowanym – jako pomocnik Àisacki,
bez przerwy 3 lata. Po tym okresie moĪe byü przyjĊty jako czáonek do Polskiego
Stowarzyszenia Flisaków PieniĔskich, a po záoĪeniu egzaminu ze znajomoĞci gór
i legend pieniĔskich oraz znajomoĞci páywania i ratowania tonących – ma prawo
záoĪenia przez Stowarzyszenie proĞby do Wáadz Administracyjnych o prawo jazdy,
doáączając 2 fotogra¿e. W drugim okresie, po otrzymaniu prawa jazdy, jeĨdzi
áodziami z drugim takim samym Àisakiem przez okres trzech lat i w tym okresie
podlega obserwacji Komisji Kwali¿kacyjnej, o którym to Komisja rokrocznie daje
swoją ocenĊ. (…) Flisak, po otrzymaniu oceny dodatniej zostaje zapisany na listĊ
Àisaków wykwali¿kowanych i w legitymacji jest mu to odnotowane. Flisak wykwali¿kowany, ma prawo dobraü sobie pomocnika, szkoliü go i wydawaü o nim opiniĊ
przed Komisją Kwali¿kacyjną.
Pierwszy egzamin, mający uroczystą oprawę i obserwowany przez znamienitych
gości, odbył się 22 maja 1937 r., kończąc trzyletni okres szkolenia ﬂisaków. Jak doniosła
prasa:
Kandydaci na Àisaków w czasie tegorocznego egzaminu poddani byli nie tylko teoretycznym, lecz równieĪ praktycznym üwiczeniom na caáej trasie wodnej od Czorsztyna
do KroĞcienka. Ogólny wynik egzaminu byá dobry47 (Fot. 9).
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47

J. Zaremba, Kronika PieniĔskiego Parku Narodowego. Tom I. Od początku istnienia do 1961, Krościenko
n.D. 1955–1962 (maszynopis w Archiwum PPN).
[W. Połoniec], Na falach Dunajca przez Pieniny, „Gazeta Podhala”, 1037, R. 2, nr 11.
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Uporządkowany organizacyjnie i pomyślnie rozwijający się spływ łodziami
Przełomem Dunajca przerwał wybuch
II wojny światowej. Władze okupacyjne
zlikwidowały tę atrakcję turystyczną,
aczkolwiek doceniły jej urok, skoro w „Ilustrowanym Kurierze Polskim” (R. 1, 1940,
nr 12), „gadzinowej” gazecie wydawanej
w języku polskim przez władze Generalnego Gubernatorstwa, ukazał się fotoreportaż ze spływu w Pieninach, podpisany:
Dunajec – Dunajec nasza wartka rzeka.
Znaczącym wydarzeniem w tym okresie
był spływ Przełomem Dunajca w czerwcu
1942 r. gubernatora dystryktu krakowskiego
Ottona Gustawa von Wächtera w towarzystwie Wacława Krzeptowskiego – współorganizatora Goralenvolk, oraz licznej świty
gestapowców48.
Po ustaniu działań wojennych wznowiono spływ Dunajcem już latem 1945 r.,
lecz turystów chcących z niego korzystać
było niewielu. Powodem było ciężkie
położenie ﬁnansowe ludności i obawa
przed grasującymi na Podhalu terrorystycznymi bojówkami zgrupowania Józefa )RW. Pocztówka świąteczna, W. Boratyński (1936,
ze zbiorów autora)
Kurasia „Ognia”. Frekwencja turystów
3KRW . Christmas postcard, W. Boratyński (1936,
bardzo powoli wracała do stanów sprzed from the collection of the author)
wojny. Dopiero w 1953 r. osiągnięto wynik
zbliżony do przedwojennego – 23 tys. Z wielkimi trudnościami, wśród odżywających
zadawnionych niesnasek, podjęto działania zmierzające do reaktywowania Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich na rzece Dunajcu. Cel osiągnięto dopiero na zebraniu, które
odbyło się w Sromowcach Niżnych w dniu 28 lipca 1946 r.49.
Dzisiaj, gdy spływ Przełomem Dunajca stał się atrakcją turystyczną o randze co
najmniej europejskiej, świętując tegoroczny jubileusz Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich, zwany w nazewnictwie rocznic godów małżeńskich – dębowym, warto pamiętać
o niełatwych początki tego związku z rozsądku. Trzeba sobie bowiem uprzytomnić, ile
wyobraźni, trudu i konsekwencji wymagało od założycieli Stowarzyszenia urzeczywistnienie idei pogodzenia rozbieżnych interesów i zjednoczenia ﬂisaków o zawiłych wszak
charakterach, nacechowanych indywidualizmem góralskiej ślebody, których horyzonty

48

49

J. M. Kacwin, Haniebny spáyw Dunajcem w 1942 roku i jego konsekwencje, „Prace Pienińskie”, 2004, 14:
15–24.
A. Grywalski, Polskie Stowarzyszenie…, op. cit., ss. 17–18.
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)RW. Egzamin praktyczny ﬂisaków (1937, ze zbiorów autora)
3KRW. Practical test for raftsmen (1937, from the collection of the author)

myślowe były najczęściej ograniczone do doliny zamkniętej górami i biegiem Dunajca.
Klucz do zrealizowania niełatwego przedsięwzięcia najtrafniej określiła współzałożycielka i referent oświatowy Stowarzyszenia S. Kołodziejska:
Wszelkie poczynania w zakresie uporządkowania spáywu száy z góry w formie nakazu
– przymusu, który góralom byá nieznany. Dunajec i ludzie na nim siĊ znający, byli
posáuszni jedynie siáom przyrody. W kaĪdym wypadku szukano rozwiązania poza
plecami Àisaków, a nikt nie umiaá tra¿ü do wáaĞciwego punktu, to jest do Àisaka50.
SUMMARY
The origins of rafting down the Dunajec river through the Pieniny gorge date back to the
early 19th century. At the beginning the rafting was an entertainment for clients arriving
at Szczawnica and Krościenko to rest and receive medical treatment, however, soon it
also became an attraction for tourists fascinated by mountain landscape. The rafting was
operated by the dwellers of villages located along the Dunajec river and it usually was
their only source of income. Recruitment of clients willing to go rafting led to ﬁerce
competition among rafters.
The rafting became more and more popular among tourists, both from Poland and abroad,
as well as among spa clients. Therefore, members of the Tatra Society – Pieniny Branch
in Szczawnica established in 1893, made attempts to organize and coordinate this activity.
All of these efforts failed, as did the ones made by the District Authority Ofﬁce in Nowy
Targ to introduce legal adjustments.
50

A. Grywalski, Z historii spáywu Dunajcem, „Prace Pienińskie”, t. 19, 2009, s. 5.
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The raftsmen weary of continuous rivaling in obtaining clients, turned for help to
married couple Kołodziejski from Sromowce Niżne. Stanisława was the head of local
public school, whereas Franciszek was a commander of local border guards. Both commanded a lot of respect and initiated many actions to raise living standards and cultural
competence of local country dwellers since they settled in the village. Together with
a group of rafters they started to create basis for the Association in order to introduce rules
for organizing and coordinating the rafting. The origins of the Association and the difﬁculties linked with its establishment were described by the co-founder S. Kołodziejska
in the story featured in this article.
The name of the established association was the Polish Association of the Pieniny
Rafters on the Dunajec river. The ﬁnal act in the process of establishing the Association
was the decision of Provincial Governor in Kraków issued in June 1934, to enter the
organization in the list of associations. The rights and duties of the Association members
were included in the Charter adopted on 18.02.1934, and the operating principles as well
as safety rules were regulated by Regulations of the Polish Association of the Pieniny
Rafters, approved at the General Assembly on 19th April 1936. The Association has
developed a wide range of activities since it was established. Efforts were made not only
to ensure improvement of raftsmen qualiﬁcations and the quality of services provided
for tourists, but also comprehensive action aimed at bringing material aid to rafters and
their families was initiated. Moreover, numerous activities were undertaken to raise living
standards and cultural competence of country dwellers from the Pieniny region.
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ANEKS
)UDQFLV]HN.RáRG]LHMVNL, syn Józefa i Agnieszki, ur. 20 września 1898 w Ostrowach, pow. Kutno.
Po ukończeniu gimnazjum, rezygnując z planów podjęcia studiów prawniczych, wstąpił w 1917 r.
do Legionów. Na początku służby ukończył instruktorski kurs obsługi karabinów maszynowych.
Od 1.09.1919 r. do 11.11.1920 r. przebywał na „froncie bolszewickim”. Służył w stopniu sierżanta
w I Baonie 9 Pułku Piechoty Legionów. Po demobilizacji w 1921 r. ukończył Szkołę Straży Celnej
w Zambrowie i w 1922 r. został zatrudniony na stanowisku przodownika komisariatu Straży Celnej
w Niedzicy. W 1929 r. przeszedł do służby w Straży Granicznej, obejmując funkcję komendanta
placówki w Sromowcach Niżnych. Tu zaangażował się w pracę społeczną, organizując kółko
rolnicze, był inicjatorem rozbudowy miejscowej szkoły powszechnej i wykonał jej projekt, zorganizował oddziały Ochotniczej Straży Pożarnej w Sromowcach Wyżnych (1929) i Niżnych (1931).
Był pomysłodawcą wielu innych przedsięwzięć zmierzających do podniesienia poziomu życia
mieszkańców obu wsi. W 1938 r. zrezygnował z pracy w Straży Granicznej i przeniósł się do
nowo zbudowanego domu w Krościenku n.D. Na początku okupacji został wybrany na zebraniu
obywatelskim na Kierownika Delegatury Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Krościenku n.D.
– organizacji charytatywnej reaktywowanej przez arcybiskupa księcia Adama Sapiehę. Funkcję tę
pełnił bezpłatnie od 9 grudnia 1940 do 6 kwietnia 1945 r. Po wojnie podjął działania w celu wskrzeszenia przedwojennej spółdzielni rolniczej „Podhale” i został jej prezesem. Mimo zaangażowania
w działalność społeczną, nie należał do żadnej partii politycznej. W 1945 r,. fałszywie oskarżony
przez mieszkańca Krościenka Stanisława Olesia o przynależność do Goralenvolk, został aresztowany w sierpniu tego roku przez Urząd Bezpieczeństwa. Mimo złożenia przez oszczercę pisemnego
odwołania swojego donosu, poświadczonego podpisami świadków, przetrzymywany był w nowotarskim areszcie przez 3 miesiące. Wypuszczenie na wolność powiatowy komendant UBP Stanisław
Strzałka uwarunkował ujawnieniem przez F. Kołodziejskiego miejsca pobytu byłego partyzanta
AK Jana Wąchały (ps. „Łazik”), zamordowanego później (2.05.1946 r.) przez członków bandy
Józefa Kurasia „Ognia”. Po złożeniu poręczeń i zeznań przez ponad stu mieszkańców Krościenka,
łącznie z wójtem inż. Władysławem Grotowskim, został zwolniony z więzienia. Kres pracowitego
i pełnego dokonań życia F. Kołodziejskiego nastąpił wieczorem 2 lutego 1946 r., kiedy to do jego
domu wtargnęło trzech bandytów z terrorystycznego zgrupowania „Ognia”, uzbrojonych w automaty i przebranych w mundury polskiego wojska. Po dokonanym na oczach żony zabójstwie,
napastnicy splądrowali dom i zrabowali co cenniejsze rzeczy, łącznie z orderami wojskowymi.
F. Kołodziejski został pochowany na cmentarzu paraﬁalnym w Krościenku n.D.
6WDQLVáDZD ] +RPLĔVNLFK  .RáRG]LHMVND, córka Jana i Anny, ur. 3 listopada 1903 r. w Krościenku n.D. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Nowym Sączu, w 1922 r. objęła
stanowisko stałej nauczycielki w szkole powszechnej w Sromowcach Wyżnych. Blisko współpracowała i przyjaźniła się z Olgą Małkowską, współtwórczynią polskiego skautingu, która założyła
w 1925 r. w Sromowcach Wyżnych Szkołę Pracy Instruktorskiej i Pracy Harcerskiej (Cisowy
Dworek). W 1929 r została odznaczona za pracę społeczną Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej
Niepodległości. W latach 1931–1939 kierowała szkołą powszechną w Sromowcach Niżnych.
Była współinicjatorką i współrealizatorką wielu przedsięwzięć społecznych na terenie obu wsi,
podejmowanych wraz z mężem W latach 1940–1943 pełniła funkcję kierowniczki 7–klasowej
szkoły w Tylmanowej. Od 1943 r. do 1972 r. uczyła w szkole podstawowej w Krościenku n.D.
W latach 1942–1945 uczestniczyła w tajnym nauczaniu. S. Kołodziejska zmarła w 1979 r. i została
pochowana obok męża na cmentarzu paraﬁalnym w Krościenku n.D.

