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CZŁOWIEK POTRZEBUJE PIĘKNEGO KRAJOBRAZU. 
Z DZIEJÓW TURYSTYKI GÓRSKIEJ I KRAJOZNAWCZEJ: 

WYSTAWA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI 50-LECIA 
ZORGANIZOWANEJ TURYSTYKI NA UNIWERSYTECIE 

JAGIELLOŃSKIM

Człowiek potrzebuje pięknego krajobrazu – zdanie to, wypowiedziane przez papieża 
Polaka, a zarazem miłośnika pieszych, rowerowych i narciarskich wędrówek, stało się 
mottem przewodnim wystawy jubileuszowej urządzonej w sali wystawowej Biblioteki 
Jagiellońskiej w Krakowie z okazji 50-lecia zorganizowanej turystyki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Jej uroczyste otwarcie z udziałem dyrektora Biblioteki, prof. Zdzisława 
Pietrzyka, oraz kierownika Działu Socjalnego, mgr Zofi i Nanke, a także licznie przy-
byłych uczestników wycieczek górskich i krajoznawczych miało miejsce w dniu
10 czerwca 2010 roku.

Na wystawie zaprezentowano materiały ze zbiorów zarówno Biblioteki Jagielloń-
skiej, jak i osób prywatnych związanych z działalnością turystyczną na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Ułożono je tematycznie. Pierwszą część wystawy poświęcono rozwojo-
wi turystyki na ziemiach polskich. Pokazano m.in. stare fotografi e – najstarsze pocho-
dziły z lat 60. XIX wieku – uzupełnione o zbiory pocztówek i wydawnictw ilustrowa-
nych. Nie zabrakło również najdawniejszych przewodników i relacji z podróży, takich 
jak Stanisława Staszica O ziemiorództwie Karpatów […], Seweryna Goszczyńskiego 
Dziennik podróży do Tatrów czy Mieczysława Orłowicza Ilustrowany Przewodnik po 
Polsce. Swojego rodzaju unikat stanowiła Księga gości schroniska pod Babią Górą, 
schroniska działającego w latach 1904–1949, z oryginalnymi rysunkami i wpisami 
odwiedzających. Na uwagę niewątpliwie zasługiwały również listy i karty poczto-
we pisane ręką Mieczysława Orłowicza do profesorów Jerzego Landego i Stanisława 
Ciechowskiego.
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Dzięki fotografi i Awita Szuberta Widok Giewontu z drogi do Zakopanego zwiedza-
jący wystawę mieli okazję porównać dzisiejszą zakopiankę z tą sprzed stu lat. Inne 
zdjęcia autorstwa tego wybitnego krakowskiego fotografa ukazywały piękno Tatr 
i Pienin. Kilka fotografi i i pocztówek dokumentowało początki i rozwój narciarstwa 
w Polsce – bardzo interesujący przykład z historii narciarstwa stanowiła widokówka 
z 1913 roku, przedstawiająca grupę dzieci ze szkoły im. Staszica, uczącą się jeździć 
na nartach na zboczach Kalatówek. Z okresu dwudziestolecia międzywojennego po-
chodziła natomiast pocztówka ukazująca grupę narciarzy na stoku na tle panoramy 
Mięguszowieckich Szczytów, Rysów i Krywania. 

Najstarsze zachowane fotografi e dokumentujące działalność turystyczną pracowni-
ków Uniwersytetu Jagiellońskiego pochodziły z lat 50. ubiegłego wieku. Oddawały 
one atmosferę wczesnych lat powojennych. Na jednej z nich można było zobaczyć 
starą ciężarówkę przewożącą grupę turystów. O tym, że pełniła ona rolę uniwersytec-
kiego „autokaru”, świadczy napis namalowany na kabinie kierowcy. Wśród uczestni-
ków uniwersyteckich wycieczek liczną grupę zawsze stanowili pracownicy Biblioteki 
Jagiellońskiej. Charakterystyczną postacią, która często pojawiała się na fotografi ach 
z tamtych lat, był Władysław Berbelicki, wieloletni pracownik Oddziału Rękopisów. 

Klimat lat 60. i 70. XX wieku odzwierciedlały liczne plakaty i zaproszenia zachęca-
jące do udziału w wycieczkach organizowanych między innymi przez 35. Koło PTTK 
działające przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Wśród dokumentów z tamtych czasów 
zachowały się także plany wycieczek przygotowywanych przez Dział Socjalny UJ. 
Duże zainteresowanie wzbudziły dwa manekiny: jeden w stroju i z ekwipunkiem tury-
sty z lat 50. i 60. oraz drugi w stroju współczesnym. Każdy mógł porównać, jak bardzo 
w ciągu kilku dekad zmieniła się moda i wyposażenie turystyczne, zapewniające kom-
fort i bezpieczeństwo na szlaku. Wciąż jednak aktualne pozostały zasady zachowania 
się w górach, o czym przypominał plakat z dekalogiem turysty górskiego.

W kilku gablotach zgromadzono przewodniki, mapy i pocztówki dotyczące różnych 
regionów Polski. Nie zabrakło także pamiątkowych odznak i pieczęci turystycznych, 
pochodzących z różnych schronisk. 

Najważniejszą częścią ekspozycji były jednak fotografi e wykonane przez uczest-
ników wycieczek uniwersyteckich, organizowanych w ostatnich latach przez Dział 
Socjalny i prowadzonych przez doświadczonego globtrotera Krzysztofa Chojkę. Około 
stu zdjęć w tradycyjnej postaci umieszczono na ścianach sali wystawowej. Natomiast 
blisko trzy tysiące slajdów można było obejrzeć w formie pokazu multimedialnego. 
Przedstawiały one miejsca w kraju i za granicą, do których dotarli uniwersyteccy tury-
ści. Nie zabrakło zarówno górskich krajobrazów, wspaniałej przyrody Pomorza, Mazur, 
Warmii i Podlasia, jak i zabytków sakralnych i świeckich – kościołów, cerkwi, synagog, 
meczetów, cmentarzy katolickich, żydowskich i tatarskich, a także zamków, pałaców, 
domów mieszczańskich oraz miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczą wpisy w księ-
dze pamiątkowej. Jej organizatorzy mają nadzieję, że poza wrażeniami estetycznymi 
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i przybliżeniem ruchu turystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim zainspirowała ona 
odwiedzających do podejmowania własnych podróży oraz zachęciła do uczestnictwa 
w wycieczkach uniwersyteckich.

Eksponaty pochodziły ze zbiorów Oddziału Grafi ki i Kartografi i, Oddziału 
Rękopisów, Oddziału Dokumentów Życia Społecznego, z Oddziału Magazynów oraz 
z kolekcji prywatnych następujących osób: Marii Bobrownickiej, Danuty Bromowicz, 
Jolanty Brożek, Andrzeja Burzyńskiego, Krzysztofa Chojki, Joanny Dudek, Krzysztofa 
Frankowicza, Beaty Góreckiej, Anny Kamieniarz, Romualdy Kloch, Szymona 
Kotarskiego, Wacława Kuciela, Barbary Kurowskiej, Anny Lech, Teresy Malik, 
Moniki Mydel, Anny Ochmańskiej, Dariusza Ormana, Janusza Seweryna, Anny i Lecha 
Sokołowskich, Juliana Ślusarczyka, Edyty Urbanowicz, Andrzeja Urbańskiego, Zofi i 
Wawrykiewicz, Barbary Wojtusik, Małgorzaty Zieńczak.

Wystawa nie powstałaby bez przychylności Dyrekcji Biblioteki Jagiellońskiej 
oraz Działu Socjalnego, a także bez ogromnego zaangażowania następujących osób: 
Krzysztofa Chojki, Beaty Góreckiej, Małgorzaty Kusak, Anny Lech, Moniki Mydel 
oraz Anny Sokołowskiej.

MAN NEEDS A BEAUTIFUL LANDSCAPE. SOME ASPECTS OF MOUNTAIN 
TOURISM AND TOURING: JUBILEE EXHIBITION ON THE OCCASION OF THE 50TH 
ANNIVERSARY OF ORGANIZED TOURISM AT THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY

SUMMARY

The article constitutes a summing up of the exhibition entitled: Man needs a beautiful land-
scape […] which was organized at the Jagiellonian University on the occasion of the 50th anni-
versary of organized tourism. The exhibition was held in the Jagiellonian Library from 10.06. 
to 9.07.2010. The article discusses both the type of the presented materials, their thematic and 
chronological range, as well as the details associated with the organization of the exhibition.


