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Jan Gajczak

Schronisko pod Leskowcem
 

 Budowa schroniska
 Na pocz¹tku tego rozdzia³u nale¿y wyjaœniæ pewn¹ kwestiê; dlaczego 
schronisko pod Leskowcem, a nie na Leskowcu? Dla wytrawnych turystów          
i znawców zagadnienia, sprawa jest oczywista, dla innych ma³o znana. Otó¿ dwa 
szczyty górskie Leskowiec (922 m) i Jaworzyna (obecnie Groñ Jana Paw³a II 
890 m) s¹siaduj¹ ze sob¹, a dzieli je odleg³oœæ jednego kilometra. Schroni-
sko znajduje siê pod szczytem Gronia Jana Paw³a II. Okreœlenie „schronisko 
na Leskowcu” utar³o siê na przestrzeni lat i u¿ywane jest do dziœ w mowie  
potocznej.
 Wiemy ju¿, ¿e prekursorem idei wzniesienia schroniska w rejonie Leskowca 
by³ W³adys³aw Midowicz.  Inni cz³onkowie wadowickiego Ko³a PTT tê propozycjê 
poparli. Jeden z orêdowników tego pomys³u dr praw Roman Pelc z Izdebnika 
k/ Kalwarii, wspomina³ póŸniej, jak dosz³o do realizacji projektu. Sprawa nie 
przebiega³a bez przeszkód, poniewa¿ Zarz¹d G³ówny PTT nie akceptowa³ pro-
pozycji dzia³aczy z Wadowic. Zarz¹d G³ówny uwa¿a³, ¿e w pobli¿u Leskowca jest 
kilka wsi, w których turyœci mog¹ siê zatrzymywaæ na nocleg. Natomiast Zarz¹d 
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Oddzia³u PTT w ¯ywcu oraz ciesz¹cy siê du¿ym autorytetem prof. Kazimierz 
Sosnowski odnieœli siê do idei pozytywnie. Zarz¹d G³ówny PTT z czasem zmieni³ 
zdanie i plany ambitnych dzia³aczy mog³y siê urzeczywistniæ.
 Przez kilka lat penetrowano okolice Leskowca w poszukiwaniu stosownego 
miejsca, przede wszystkim parceli odpowiednio po³o¿onej, a ponadto posia-
daj¹cej uregulowany stan prawny. W 1932 roku zakupiono odpowiedni teren, 
którego w³aœcicielem by³ Bargiel, gospodarz z Targoszowa. Cena za parcelê 
wynios³a 200 z³.  Stan prawny parceli przedstawia³ siê wówczas nastêpuj¹co: 
Ko³o PTT w Wadowicach nie posiada³o osobowoœci prawnej i po zawarciu aktu 
notarialnego, w ksiêdze wieczystej S¹du Powiatowego w Suchej dla gminy 
Krzeszów, figurowa³ jako nabywca Zarz¹d Oddzia³u PTT w ¯ywcu.
Nieco póŸniej, ju¿ w czasie funkcjonowania schroniska, nabyto s³u¿ebnoœæ 
poboru wody z s¹siedniej parceli i s³u¿ebnoœæ ta znalaz³a siê równie¿ w ksiê-
dze wieczystej gminy Krzeszów. Sprawy prawne prowadzili wspomniany dr 
Roman Pelc oraz dr Stanis³aw Klêczar, adwokat z Wadowic, a zarazem wybitny 
dzia³acz - turysta. Obecnie przedmiotowa nieruchomoœæ jest wpisana do ksiêgi 
wieczystej Kw Nr 31204 w S¹dzie Rejonowym Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych    
w Suchej Beskidzkiej, a jej w³aœcicielem jest Polskie Towarzystwo Turystyczno- 
- Krajoznawcze Oddzia³ Babiogórski w ̄ ywcu.Natomiast schroniskiem zarz¹dza 
Spó³ka z o. o. „Karpaty” - Schroniska i Hotele PTTK Nowy S¹cz Rynek 9.
Parcelê zakupiono w sierpniu 1932 roku i przyst¹piono niezw³ocznie do budo-
wy schroniska. Zawarto umowê z cieœl¹ Janem Barglem z Targoszowa, który 
posiadaj¹c dobry budulec, wzniós³ schronisko w rekordowym tempie trzech 
miesiêcy. Koszt budowy (bez wyposa¿enia) wyniós³ 12 tys. z³. Ko³o wadowic-
kie posiada³o 4 tys. z³. œrodków w³asnych (ze sk³adek i darowizn), a 8 tys. z³. 
by³o dotacj¹ Oddzia³u Babiogórskiego i Zarz¹du G³ównego PTT. Schronisko 
budowano etapami. Na pocz¹tku budynek sk³ada³ siê z 2 sypialni, jadalni, kuchni 
oraz pomieszczenia dla gospodarza. W dwa lata póŸniej obiekt rozbudowano. 
Schronisko faktycznie zosta³o uruchomione od listopada 1932 roku, obj¹³ je 
dzier¿awca Franciszek Byrski. Ten¿e dzier¿awca p³aci³ czynsz na rzecz Ko³a, 
z kolei pieni¹dze sz³y na rozbudowê obiektu.  
 Pocz¹tkowo sypialnie wyposa¿ono w stare ³ó¿ka ¿elazne, przewiezio-
ne ze schroniska pod Babi¹ Gór¹, potem zast¹pi³y je nowe ³ó¿ka piêtrowe                   
w iloœci 12 sztuk.  Nale¿y wspomnieæ, ¿e budowa schroniska by³a przez ca³y czas 
nadzorowana przez Czes³awa Panczakiewicza i Stanis³awa Klêczara. Andrzej 
Matuszczyk w przewodniku „Beskid Ma³y” napisa³: „Wysi³ek i sprawnoœæ orga-
nizacyjna wadowickiego Ko³a PTT budzi do dziœ podziw i najwy¿sze uznanie”. 

 Otwarcie obiektu
 Oficjalne uroczyste otwarcie schroniska pod Leskowcem nast¹pi³o w dniu 
3 wrzeœnia 1933 roku. Przyby³o wielu turystów i mi³oœników gór, byli obecni 
zas³u¿eni dzia³acze, budowniczowie schroniska, nie zabrak³o te¿ ludnoœci miej-
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scowej. Przemówienie, wyg³osi³ w imieniu Oddzia³u Babiogórskiego PTT dyrektor 
S. Sojka , a w imieniu Zarz¹du G³ównego PTT prof. K. Sosnowski. W otwarciu 
wziêli równie¿ udzia³ przedstawiciele Oddzia³ów PTT z ¯ywca i Zakopanego. 
Na zakoñczenie uroczystoœci odby³o siê w schronisku skromne przyjêcie przy 
muzyce orkiestry uczniów gimnazjalnych z Wadowic. 
 Nieco obszerniej wspomina tê uroczystoœæ dr Roman Pelc. Wed³ug jego 
relacji dzieñ 3 wrzeœnia 1933 roku by³ deszczowy, lecz kiepska pogoda nie 
przeszkodzi³a mi³oœnikom gór w stawieniu siê pod Leskowcem. Przyby³ m.in. 
W³adys³aw Krygowski, autor licznych przewodników po Beskidach, które rów-
nie¿ w tej pracy stanowi¹ cenne Ÿród³o bibliograficzne. Poœwiêcenia obiektu 
mia³ dokonaæ ksi¹dz proboszcz z Krzeszowa (z czym nie zgadza siê Aleksy 
Siemionow, który twierdzi, ¿e schronisko poœwiêci³ ks. dr Edward Zacher 
z Wadowic, katecheta gimnazjalny). A. Siemionow przytacza obok relacji R. 
Pelca wypowiedŸ ks. Zachera z 1982 roku: „Pogoda by³a okropna, od rana 
pada³ ulewny deszcz, mg³a zalega³a góry, widocznoœæ by³a minimalna”. Ks. 
Zacher wspomina³ jeszcze, ¿e musia³ staraæ siê o specjalne zezwolenie, aby 
móc poœwiêciæ schronisko postawione na terenie przynale¿nym do parafii 
w Krzeszowie. Z kolei R. Pelc przytacza tak¹ oto scenê: „W czasie tej uro-
czystoœci mia³ miejsce przyjemny moment. W pewnej chwili zgromadzonym 
ko³o altanki (dziœ ju¿ nie istniej¹cej) na skraju wschodnim parceli, otworzy³ siê 
widok w stronê Krakowa i w zab³ys³ym na krótko s³oñcu, sta³ siê widoczny z³o-
ty dach kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Poczytywano to wtedy za dobr¹ 
wró¿bê, no i mo¿e tak, bo schronisko szczêœliwie ocala³o przez wojnê i dalej siê  
rozwinê³o.”
 Za³o¿ono wtedy ksiêgê pami¹tkow¹, która niestety zaginê³a podczas wojny. 
Salê jadaln¹ ozdobi³ mapami plastycznymi prof. Jan Sarnicki.
Na uroczystoœci poœwiêcenia i otwarcia schroniska obecni byli jeszcze, dr 
Mieczys³aw Or³owicz i in¿. J. Jaroszyñski z Oddzia³u Warszawskiego PTT, dr 
Kaczmarz z Oddzia³u w Bielsku oraz dr Stefan Breyer, Franciszek Fryœ i Kazi-
mierz Fryœ z Andrychowa. 

 Dzia³alnoœæ schroniska 
 Schronisko pod Leskowcem by³o pierwszym i jedynym schroniskiem polskim 
we wschodniej czêœci Beskidu Ma³ego. Jego dzia³alnoœæ w okresie miêdzywojen-
nym, skutecznie aktywizowa³a tê stosunkowo ma³o znan¹ grupê górsk¹. Otwarcie 
schroniska spowodowa³o dalszy rozwój ruchu turystycznego w tym rejonie. Bardzo 
czêsto bywali w schronisku uczniowie szkó³ z Wadowic i Andrychowa. Z czasem 
schronisko pod Leskowcem sta³o siê ulubionym miejscem sobotnio-niedzielnych 
wycieczek turystów z Krakowa. Ale przybywa³y tu tak¿e, latem i zim¹ grupy 
z innych miast. Oprócz preferowanych wycieczek pieszych, popularne sta³y siê 
równie¿ sporty zimowe, zw³aszcza narciarstwo. Warunki naturalne sprzyja³y 
uprawianiu tej dyscypliny sportu.
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  Na Leskowcu organizowano przeró¿ne zloty, bywali tu „Sokoli” harcerze, 
sportowcy. Do schroniska przybywali turyœci w zorganizowanych grupach             
i indywidualnie. Wszyscy byli goœcinnie przyjmowani.
 Aleksy Siemionow przekaza³ garœæ swych osobistych wspomnieñ zwi¹zanych 
z Leskowcem z sierpnia 1939 roku. „Ostatni tydzieñ sierpnia 1939 r. Piêkna, 
bezchmurna, upalna pogoda. Trudno usiedzieæ w domu, choæ na horyzoncie 
politycznym gromadz¹ siê coraz ciemniejsze chmury. Maj¹c niejasne przeczu-
cie, ¿e rozstanie z górami mo¿e potrwaæ d³u¿ej, postanowiliœmy odbyæ ostatni¹ 
wycieczkê niebieskim szlakiem z Wadowic na Babi¹ Górê ... (...). Ruszamy 
z wadowickiego rynku ku £ysej Górze przez Zawadkê. Z powodu potê¿nych 
plecaków i upa³u nawet £ysa Góra da³a siê nam we znaki. Oblani strugami potu 
schodzimy do Ponikwi i tam w cieniu wierzb nad Ponikiewk¹ robimy d³u¿szy 
postój. Pod wieczór jesteœmy w schronisku na Leskowcu. Z trudem – i to g³ównie 
dziêki legitymacjom PTT – uzyskujemy nocleg w zat³oczonym, po brzegi schro-
nisku. Ludzie spêdzaj¹ tu czas zupe³nie beztrosko, nikt nie myœli ani nie mówi 
o polityce, o wojnie, wszyscy doskonale bawi¹ siê, œmiej¹, ¿artuj¹, podziwiaj¹ 
wspania³¹ górsk¹ panoramê o zachodzie s³oñca”.  
 Po wybuchu II wojny œwiatowej dzier¿awca schroniska pod Leskowcem, 
którym by³ Jan Targosz, otrzyma³ od Niemców polecenie, aby nadal prowadzi³ 
schronisko. Z op³at pobieranych od turystów, mia³ siê J. Targosz wraz z ¿on¹ 
utrzymywaæ. „Beskidenverein” schroniskiem w ogóle siê nie interesowa³.  
 Bardzo rzadko odwiedzali schronisko turyœci polscy lub niemieccy i Jan 
Targosz ¿y³ w biedzie. Mia³ co prawda we wsi Targoszowa swoje ma³e gospo-
darstwo, jednak pozostawa³ na Leskowcu, bowiem w przypadku opuszczenia 
obiektu, mog³o dojœæ do jego ruiny, a nawet spalenia.
 Pod koniec wojny na obszarach Beskidu Ma³ego (w styczniu 1945 roku), kiedy 
Niemcy wycofywali siê z rejonu Wadowic w kierunku Bielska, pad³ rozkaz Weh-
rmachtu, aby schronisko spaliæ. Ale odwa¿ni p. Targoszowie uprosili ¿o³nierzy, 
by nie wykonali rozkazu i schronisko ocala³o.  
 Kiedy Niemcy wycofali siê ku Bielsku, schronisko opanowali partyzanci. Jan 
Targosz znalaz³ siê teraz w nowej sytuacji tak¿e niekorzystnej, poniewa¿ w³a-
dze bezpieczeñstwa pos¹dza³y go o wspó³dzia³anie z bandami leœnymi, a wiêc 
wrogami Polski Ludowej.
Po reaktywowaniu Ko³a PTT w Wadowicach, prof. Czes³aw Panczakiewicz 
przyst¹pi³ do zabezpieczenia schroniska i jego uruchomienia. Obiekt poza 
czêœciowym rabunkiem, nie zosta³ uszkodzony. Jan Targosz zrezygnowa³        
z prowadzenia schroniska i zast¹pi³ go Stefan Bargiel z Targoszowa, ale i ten 
po kilku miesi¹cach zrezygnowa³ z pracy przynosz¹cej znikome dochody.
 Kolejnym dzier¿awc¹ schroniska pod Leskowcem zosta³ Jan Rzycki z Ponikwi, 
który wraz z ma³¿onk¹ zatrudniony tu by³ przez d³u¿szy okres czasu (oko³o 10 
lat). Jan Rzycki przed wojn¹ pomaga³ przy malowaniu szlaków i wykonywa³ 
drobne prace w schronisku. W czasie okupacji by³ wywieziony do Niemiec na 
roboty przymusowe.
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 Jan i Jadwiga Rzyccy zapisali siê w historii schroniska, jako bardzo mili 
i sympatyczni gospodarze.
 W latach 1955-1958 schronisko prowadzi³ Wies³aw Szafrañski (wraz z ¿on¹).          
W tym okresie wykonano wiele prac konserwacyjnych i zabezpieczaj¹cych, 
wymieniono te¿ sprzêt noclegowy. Równie¿ w latach piêædziesi¹tych Oddzia³ 
PTTK w Wadowicach przeprowadzi³ rozbudowê schroniska, urz¹dzaj¹c na 
strychu mieszkanie dla gospodarzy i na parterze dwie dodatkowe sypialnie, 
dla turystów na 9 miejsc. Urz¹dzono te¿ na parterze obszern¹ kuchniê, a obok 
schroniska ustawiono budynek gospodarczy oraz toalety.
 Gospodarzami schroniska byli kolejno W³adys³aw Korzeñ, a po nim Kazimierz 
Malarz z Wadowic.  Obecnie schronisko pod Leskowcem prowadz¹ Jan i Halina 
Lizakowie.
 W kwietniu 1999 roku stan obiektu by³ nastêpuj¹cy: schronisko posiada oœwie-
tlenie elektryczne, bie¿¹c¹ wodê i kanalizacjê (ustêpy znajduj¹ siê na zewn¹trz). 
Wykopano studniê g³êbok¹ na 11 m i z niej doprowadza siê do schroniska wodê. 
W budynku znajduje siê 8 pomieszczeñ: jadalnia, kuchnia, 4 pokoje, 2 pokoje 
s³u¿bowe. Jest telewizor, a meble standardowe. Schronisko wewn¹trz wy³o¿one 
jest drewnem w kolorze br¹zu. W pomieszczeniach panuje mi³y charakterystyczny 
pó³mrok, zmêczeni turyœci mog¹ odpocz¹æ na drewnianych krzes³ach i ³awach. 
Jest czysto, pod³oga wy³o¿ona linoleum. Miejsc noclegowych jest 32, sypialnie 
s¹ wyposa¿one w ³ó¿ka piêtrowe. W jadalni wydaje siê posi³ki: œniadania, obia-
dy, kolacje. Prowadzona jest ksi¹¿ka meldunkowa. Gospodarze prowadz¹ te¿ 
ksiêgê przychodów i wydatków wed³ug systemu VAT. W schronisku znajduje siê 
niewielka biblioteka licz¹ca oko³o 30 pozycji, przewa¿nie przewodników turystycz-
nych, do nabycia s¹ foldery i pocztówki. Ksiêga pami¹tkowa zosta³a za³o¿ona                  
w maju 1996 roku.
 W 1998 roku w schronisku pod Leskowcem nocowa³o 1210 osób. Danych 
tego typu z poprzednich lat nie ma.
 Cennymi eksponatami w schronisku s¹: p³askorzeŸba przedstawiaj¹ca Karola 
Wojty³ê - Jana Paw³a II wykonana z okazji 70 rocznicy urodzin papie¿a, dwie 
mapy plastyczne sporz¹dzone przez prof. Jana Sarnickiego (pierwsza przed-
stawia Beskid Ma³y, widok czêœci œrodkowej od pó³nocnego zachodu miêdzy 
Inwa³dem a Miêdzybrodziem wg stanu z 1937 roku - druga powiat wadowicki 
z 1938 roku) oraz mapa turystyczno-krajoznawcza ziemi wadowickiej i terenów 
przyleg³ych, opracowana staraniem PTTK w Wadowicach w 1982 roku.
 Przed schroniskiem stoj¹ drewniane sto³y i ³awy, s¹ te¿ tablice informacyjne.
Powy¿ej schroniska przy szlakach zielonym i niebieskim znajduje siê punkt 
pomiarów stanu pogody dla Polskiego Instytutu Meteorologicznego. Informacje 
dotycz¹ce pogody s¹ systematycznie przekazywane. 
 Od strony wschodniej od schroniska wytryska Ÿróde³ko z doskona³¹ wod¹ 
pitn¹. W suchych miesi¹cach letnich, Ÿróde³ko okresowo wysycha. Czas dojœcia 
od schroniska do Ÿróde³ka wynosi oko³o 5 minut.
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 W powojennej historii schroniska pod Leskowcem, wa¿n¹ rolê odegra³y wielkie 
zloty mi³oœników gór. Ró¿norodnych zlotów by³o wiele (podobnie jak przed wojn¹), 
a do najwiêkszych nale¿a³y uroczystoœci zwi¹zane z jubileuszami. Przedstawiê 
trzy takie imprezy.
 W dniach 14 i 15 wrzeœnia 1957 roku Leskowiec by³ miejscem zlotu turystycz-
nego na 25 lecie schroniska. Impreza ta zgromadzi³a liczne rzesze mi³oœników 
Beskidu Ma³ego, wœród nich dzia³aczy z dawnego Ko³a PTT, z okresu budowy 
obiektu. Program zlotu obejmowa³ dojœcie do schroniska 25 trasami, ognisko 
zlotowe, nocleg na biwaku, wycieczki krajoznawcze do ska³ek, konkurs fotogra-
ficzny, uroczystoœci jubileuszowe przy schronisku z uhonorowaniem zas³u¿onych 
dzia³aczy pami¹tkowymi albumami. Sêdziwy, bêd¹cy ju¿ na emeryturze prof. 
Czes³aw Panczakiewicz, ubrany w galowy turystyczny strój, w czarnej d³ugiej 
pelerynie (gdy¿ dzieñ by³ pochmurny), wyg³osi³ przemówienie, wspominaj¹c 
dobre i z³e chwile tego schroniska. Wyró¿nieni zostali nastêpuj¹cy dzia³acze: 
Czes³aw Panczakiewicz, Stanis³aw Klêczar, Roman Pelc, Jan Sarnicki, Felicja 
Œwitalska (art. malarz), Józef Haliñski, Tomasz Wróbel, Rafa³ Tatka, Maria Nieæ.  
Edward Moska³a wspominaj¹c tê imprezê napisa³: „W roku 1957 schronisko na 
Leskowcu rozpoczê³o nastêpne æwieræ wieku s³u¿by dla górskiej turystyki. Dziœ 
coraz mniej jest dni w roku, gdy mo¿na tu dostaæ nocleg i spokojnie wypocz¹æ. 
Coraz bardziej pal¹ca staje siê koniecznoœæ rozbudowy tego obiektu, zas³u¿o-
nego w rozwoju turystyki w Beskidzie Ma³ym”. 
 W 1973 roku Komisja Turystyki Górskiej przy Oddziale PTTK Wadowice, 
w setn¹ rocznicê turystyki górskiej w Polsce, zorganizowa³a I Zlot Turystów 
Górskich na Leskowcu. Od tego czasu impreza ta odbywa siê rokrocznie. 
 W dniu 16 maja 1982 roku przy piêknej, s³onecznej pogodzie obchodzono 
uroczyœcie na Leskowcu dwa jubileusze: 50 lat schroniska pod Leskowcem oraz 
zakoñczenie X Zlotu Turystów Górskich. Przed schroniskiem zgromadzi³o siê 
oko³o 800 osób, a przyby³ych goœci powitali Ignacy Magiera prezes wadowickiego 
Oddzia³u PTTK oraz A. Siemionow, przewodnicz¹cy Komisji Turystyki Górskiej. 
Wœród zaproszonych goœci nie zabrak³o wybitnych dzia³aczy, mocno zwi¹zanych 
z Leskowcem, schroniskiem i Beskidem Ma³ym. Przybyli m. in. Roman Pelc, ostat-
ni z ¿yj¹cych wtedy budowniczych schroniska, Jan Rzycki, zas³u¿ony gospodarz 
obiektu, W³adys³aw Krygowski, pisarz i turysta - taternik, Andrzej Matuszczyk, 
autor licznych przewodników po Beskidzie Ma³ym, byli przedstawiciele ró¿nych 
organizacji, prasy i telewizji. Przemawia³o kilku dzia³aczy. Przypomnieli oni, ¿e 
schroniska i turystyka górska, pozostaj¹c w wiêzi z przyrod¹, winny stanowiæ 
swoist¹ ostojê i trwa³¹ wartoœæ dla ludzi kochaj¹cych góry, zw³aszcza w trudnych 
okresach historycznych. 
 W³adys³aw Krygowski w swym wyst¹pieniu postawi³ obiekt na Leskowcu jako 
przyk³ad w³aœciwej bazy dla wspó³czesnego turysty.  
 Nast¹pi³o ods³oniêcie dwóch tablic, na zewn¹trz i w jadalni schroniska. Na 
pierwszej umieszczono napis: „W 50-t¹ rocznicê wzniesienia schroniska pod 
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Leskowcem - 16.V.1982 r. - KTG - Oddzia³u PTTK Wadowice”. Na drugiej 
napisano: „1927 - 1932 - 1982 - Przed 50 laty schronisko pod Leskowcem 
wzniesiono staraniem: Dr Stanis³awa Klêczara, Dr Bronis³awa Macio³owskiego, 
Prof. Czes³awa Panczakiewicza, Dr Romana Pelca, cz³onków Zarz¹du Ko³a PTT 
w Wadowicach - powsta³ego przed 55 laty z inicjatywy mgr W³adys³awa Mido-
wicza - 16.V.1982 KTG - Oddzia³ w Wadowicach”. 
 Pewn¹ ciekawostk¹ z tej imprezy, jest wzmianka dokonana przez A. Siemio-
nowa, i¿ 83 letni wówczas dr Roman Pelc, bez specjalnego wysi³ku wyszed³ 
z Rzyk na Leskowiec w dwie godziny, a mgr W³adys³aw Krygowski, mimo 76 lat 
¿ycia pokona³ trasê z Ponikwi na Leskowiec w 1,5 godz. z wielkim plecakiem. 
 Jeœli idzie o sporty zimowe zwi¹zane z Leskowcem i schroniskiem, to ju¿ 
Kazimierz Sosnowski w swym przewodniku napisa³ przed laty: „Tereny narciar-
skie na Leskowcu i Gancarzu s¹ dobre, wymagaj¹ podjazdów koñmi i ca³ego 
dnia czasu. Sam grzbiet g³ówny Kocierz - Potrójna - Leskowiec jest dla narcia-
rzy ma³o ponêtny, jednak szczyty samego Leskowca maj¹ tereny ró¿norodne, 
o wielkich i ma³ych nachyleniach i s¹ do æwiczeñ i zjazdów bardzo dobre. Po-
dejœcia krótkie prowadz¹ z Rzyk i Ponikwi, do tych te¿ miejscowoœci zarówno 
z Leskowca jak i Gancarza prowadz¹ najlepsze zjazdy”.
 Kiedy rejon Leskowca oznakowano, szlaki letnie zosta³y dostosowane do 
turystyki narciarskiej. Nartostrady bieg³y od schroniska pod Leskowcem do 
Ponikwi (d³ugoœæ 5,2 km) i do Rzyk (d³ugoœæ 4,8 km). Przy Oddziale PTTK        
w Wadowicach dzia³a³a sekcja turystyki narciarskiej. Istotnym wydarzeniem 
by³o zainstalowanie tu w 1953 roku wyci¹gu zaczepowego. W latach póŸniej-
szych kiedy w Wadowicach powsta³o Ognisko TKKF „Leskowiec” (1966) zaczêto 
organizowaæ zawody narciarskie „O Puchar Dzwonka” i „O Puchar Leskowca”. 
W 1982 roku przy Ognisku TKKF „Leskowiec” powsta³a sekcja narciarska. Jej 
inicjatorami byli Jerzy Becker, Józef Gabor i Jan ¯muda.
 Zawody „O Puchar Leskowca” odbywaj¹ siê nadal; mo¿na powiedzieæ, ¿e sta³y 
siê tradycj¹. Aktualnie na pó³nocnym stoku Gronia Jana Paw³a II spod samego 
szczytu biegnie trasa zjazdowa o d³ugoœci ponad 500 m. Wyci¹g zaczepowy 
od œrodka polany na Groniu schodzi w kierunku pó³nocnym w stronê Ponikwi, 
gdzie koñczy siê na krawêdzi lasu, a jego d³ugoœæ wynosi 510 m. Trasa zjazdowa 
wzd³u¿ wyci¹gu jest trudna i przeznaczona dla wytrawnych narciarzy. Pocz¹t-
kuj¹cy mog¹ jeŸdziæ na czêœci zachodniej polany, gdzie trasy s¹ ³agodniejsze.
 W przysz³oœci mi³oœnicy narciarstwa planuj¹ uruchomiæ wyci¹g krzese³ko-
wy z Rzyk na Leskowiec oraz dwa wyci¹gi orczykowe z nowymi trasami.                      
W 1993 roku rozpoczêto budowê drugiego wyci¹gu po³o¿onego równolegle do 
istniej¹cego zaczepowego, w odleg³oœci 50 m w kierunku wschodnim. Bêdzie 
to wyci¹g talerzykowy.
 Mo¿na te¿ odbywaæ wêdrówki na nartach szlakiem czerwonym (Leskowiec-- 
Por¹bka) o d³ugoœci 29 km i szlakiem ¿ó³tym (Leskowiec - Czartak) o d³ugoœci 12 
km. Sezon narciarski w rejonie Leskowca trwa od po³owy grudnia do koñca marca.
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 Równie¿ na pó³nocnych stokach £ysej Góry zainstalowany jest wyci¹g za-
czepowy o d³ugoœci 270 m. Trasa zjazdowa jest tu szeroka i ³atwa, a biegnie 
wzd³u¿ wyci¹gu.
Spoœród wielu dzia³aczy i zawodników - narciarzy z Wadowic i Andrychowa 
wymieniæ nale¿y kilka nazwisk: Jan Bucki, Janusz Kopyto, Stanis³aw Piórek, 
Bronis³aw Czapik, Leszek Polañski, Józef Gabor, Pawe³ Szlêk. Wœród kobiet 
dzia³a³a aktywnie, mgr Barbara Chmiel. 
 

 Szlaki turystyczne
 Opisy Leskowca by³y zawsze entuzjastyczne. „Rozleg³a panorama ³¹k, lasów, 
szczytów górskich i pól uprawnych. Wielka skala barw i kolorów, a szczególnie        
w jesieni gdy ¿ó³kn¹ buki. Liczne hale górskie pokryte bujn¹ traw¹ i kopcami 
borowiny oraz ma³e uroczyska na stokach górskich. Zim¹ raj dla narciarzy ...”. 
Tak napisa³ Rafa³ Tatka w swym informatorze turystyczno-krajoznawczym. 
 A inny autor Józef Du¿yk w broszurze „Leskowiec” jak gdyby doda³: „Szczyt 
Leskowca to rozleg³a polana, szczególnie pe³na uroku na wiosnê, kiedy œwie¿a, 
wysoka trawa upstrzona jest barwnym kobiercem kwiatów. Niemniej piêkna jest 
jesieñ i bajkowa zima, kiedy drzewa pokryte s¹ bia³ym p³aszczem œniegu”.  
 Od schroniska podejœcie na szczyt Leskowca jest ³agodne. W lesie roœnie 
gromada buków. S¹ powyginane, ich ga³êzie wij¹ siê jak olbrzymie wê¿e. To te 
buki opisa³ przed laty Tadeusz Szantroch, profesor wadowickiego gimnazjum, 
poeta zwi¹zany z „Czartakiem”.
Oto fragment jego wiersza:

„Czeœæ wam, bracia rycerze na beskidzkiej górze
tym pniom waszym, sêkatym piersiom bez zalêku,

co w najwiêksze jednako siê wspiera³y burze,
a blizn chwa³ê zaszczytn¹ w ka¿dym nosz¹ sêku”. 

 Jednak oprócz romantycznych refleksji, skoncentrujmy siê na opisie kra-
joznawczym Leskowca. Ten szczyt jest najpopularniejszym wierchem w Be-
skidzie Ma³ym. Trzeci pod wzglêdem wysokoœci po Czuplu i £amanej Skale, 
wysy³a w ró¿nych kierunkach szereg ramion górskich, które tworz¹ rodzaj 
rozgwiazdy, najwa¿niejsze z nich to ramiona biegn¹ce ku pó³nocnemu zacho-
dowi (z Gancarzem 802 m) oraz ku pó³nocnemu wschodowi. Szczyt Leskowca 
zalega rozleg³a polana, która jest doskona³ym punktem widokowym o promieniu 
360o.  W kierunku po³udniowym widaæ st¹d ca³e pasmo Babiogórskie, a w g³êbi, 
nieco w lewo, Tatry. Od zachodu wy³aniaj¹ siê szczyty Beskidu Œl¹skiego. Na 
bli¿szym planie - od po³udniowego zachodu - widaæ zalesiony szczyt £amanej 
Ska³y i grzbiet Potrójnej oraz Jawornicy. Interesuj¹cy widok roztacza siê w stronê 
pó³nocno wschodni¹ - na Wadowice i Górê Jaroszowick¹, a tak¿e szczyty Be-
skidu Makowskiego. Sam wierzcho³ek Leskowca jest trawiast¹ kop¹ poros³¹ tu 
i ówdzie skarla³¹ buczyn¹, tak charakterystyczn¹ dla wielu szczytów Beskidu 
Ma³ego.    
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 Aktualnie na szczycie Leskowca nie ma ¿adnych urz¹dzeñ (punkt widokowy 
zosta³ zniszczony przez pseudoturystów). Przez szczyt Leskowca przebiega 
szlak czerwony.  
 W 1999 roku od schroniska pod Leskowcem biegn¹ nastêpuj¹ce szlaki:
1. NIEBIESKI - prowadzi na szczyt Gronia Jana Paw³a II wspólnie z zielonym, 
nastêpnie stokami Czo³a do Ponikwi, a z centrum Ponikwi dochodzi na £ys¹ 
Górê poni¿ej szczytu. St¹d przez Choczniê i Ksiê¿y Las dochodzi do Wadowic. 
2. ZIELONY - pocz¹tkowo podobnie, jak niebieski, biegnie na Groñ Jana Paw³a II, 
a stamt¹d grzbietem na szczyt Gancarza. Ze szczytu stromo schodzi w dó³ na 
Kobyl¹ G³owê, stamt¹d grzbietem ponad Zagórnikiem dochodzi na Pañsk¹ Górê 
a¿ do stacji PKP w Andrychowie.
3.CZARNY - wiedzie od schroniska stromo w dó³ w kierunku wsi Rzyki - Jagódki. 
Czêœciowo pokrywa siê ze szlakiem narciarskim Leskowiec - Rzyki.
4. ¯O£TY - od schroniska poni¿ej szczytu Leskowca prowadzi w dó³ do Tar-
goszowa, sk¹d obok starej górniczej kapliczki œw. Barbary dochodzi do wsi 
Krzeszów Dolny.
5. CZERWONY - szlak ten prowadzi g³ównym grzbietem przez szczyt Leskow-
ca obok stanowiska limb (pod Leskowcem i pod £aman¹ Ska³¹). Przechodzi 
przez rezerwat „Madohora” poni¿ej szczytu £amanej Ska³y na Potrójn¹. Poni¿ej 
szczytu Potrójnej znajduje siê charakterystyczna baszta skalna z oknem. Szlak 
dochodzi do Prze³êczy Kocierskiej, nastêpnie przez Cisownik Wielki i Kiczerê 
obok sztucznego jeziora na ¯arze, dociera do zapory w Por¹bce.
6. CZERWONY - ten¿e szlak jw. od strony po³udniowej prowadzi do Krzeszowa 
Górnego, a stamt¹d na ¯urawnicê. Wystêpuj¹ tam ska³ki tworz¹ce mur skalny. 
Z ¯urawnicy szlak prowadzi grzbietem przez przysió³ek ¯mije i KoŸle do Zem-
brzyc.
7. NIEBIESKI - to dalszy przebieg szlaku opisanego w punkcie 1. Szlak ten 
zosta³ wyznakowany w 1998 roku i jak dot¹d nie ma go na mapach. Od schro-
niska biegnie w stronê wschodni¹ wspólnie z ¿ó³tym do Czartaka i zielonym do 
Mucharza, a nastêpnie - prowadzi w stronê po³udniow¹ do Tarnawy Górnej.
8. ZIELONY - stanowi kontynuacjê szlaku opisanego w punkcie 2. Wspólnie ze 
szlakiem ¿ó³tym wiedzie w kierunku wschodnim przez Królewiznê, a nastêpnie 
przez Suszyce do nowej szosy Wadowice - Sucha Beskidzka.
9. ¯Ó£TY - opisany ju¿ w punkcie 4 szlak wiedzie równie¿ w kierunku wschod-
nim (wspólnie z zielonym) do Królewizny, gdzie zmienia kierunek na pó³nocno 
- wschodni. Na Magurce Ponikiewskiej (na ¯arze) napotykamy po lewej stronie 
na ska³ki w postaci uskoku skalnego i baszty. Szlak opada w dó³ w stronê wsi 
Koziniec i koñczy bieg przy zak³adzie gastronomicznym Czartak. 
 Jest jeszcze jeden szlak (nieoficjalny) z Rzyk na Groñ Jana Paw³a II nazwany 
szlakiem bia³ych serc, bo oznaczony jest ma³ymi serduszkami. Biegnie on z Rzyk 
- Jagódek z pocz¹tku ³¹cznie ze szlakiem czarnym letnim, a potem zimowym, 
trawersuj¹c stok Gronia Jana Paw³a II. Szlak ten przeznaczony jest dla osób 
starszych lub inwalidów, gdy¿ jest w podejœciu ³agodny.
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 Czas pokonywania poszczególnych szlaków turystycznych jest wyszczegól-
niony na mapach i drogowskazach PTTK umieszczonych na pocz¹tku, na koñcu 
i w punktach poœrednich ka¿dego szlaku. Wynosi on przyk³adowo: z Wadowic na 
Leskowiec 3,45 min. (szlakiem niebieskim przez Ponikiew), z Rzyk na Leskowiec 
1 godz. (szlakiem czarnym, najkrótszym).

 Groñ Jana Paw³a II i kaplica
 S¹siaduj¹cy z Leskowcem od pó³nocy szczyt (890 m) by³ bezimienny,           
z czasem nadano mu nazwê Jaworzyna, lecz nazwa ta nigdy nie zosta³a oficjalnie 
zatwierdzona. Wadowiccy turyœci po wyborze Karola Wojty³y na papie¿a wy-
st¹pili z inicjatyw¹, aby ów szczyt nazwaæ Groniem Jana Paw³a II. Komisja 
Turystyki Górskiej Oddzia³u PTTK w Wadowicach w dniu 9 grudnia 1981 roku 
podjê³a stosown¹ uchwa³ê. KTG Wadowice pragnê³a podkreœliæ bliskie zwi¹zki, 
jakie od m³odoœci ³¹czy³y Karola Wojty³ê z Beskidem Ma³ym, a z rejonem Le-
skowca w szczególnoœci. Te miejsca za czasów szkolnych, jak i póŸniej, Karol 
Wojty³a wielokrotnie odwiedza³. Podczas letnich i zimowych wêdrówek, czêsto 
przechodzi³ zboczem lub szczytem Jaworzyny - Gronia, a schronisko pod Le-
skowcem tak¿e odwiedza³. W taki sposób wadowiccy turyœci wprowadzili raz 
jeszcze - niejako symbolicznie - Karola Wojty³ê - Jana Paw³a II na Leskowiec. 
Fizycznie przebywa³ na Groniu po raz ostatni w maju 1970 roku jako kardyna³. 
 Zami³owanie Karola Wojty³y - Jana Paw³a II do turystyki górskiej jest po-
wszechnie znane. W licznych opracowaniach i ksi¹¿kach pisali na ten temat 
koledzy szkolni Karola Wojty³y, ksiê¿a i inni autorzy. W czasach gimnazjalnych, 
wraz z kolegami, wyrusza³ m³ody Karol Wojty³a na Dzwonek, Jaroszowick¹ Górê, 
£ys¹ Górê, BliŸniaki czy Leskowiec. Odwiedza³ te¿ inne rejony górskie, Beskid 
S¹decki, Œl¹ski, ¯ywiecki, Gorce, Pieniny, Tatry.  Ks. Adam Boniecki w „Kalen-
darium” wymienia zwi¹zki Karola Wojty³y z Leskowcem kilkakrotnie. W 1953 
roku ks. Karol Wojty³a by³ tu z m³odzie¿¹ na wycieczce, pokonali trasê:¯ywiec 
- Romanka - Jeleœnia - Hucisko - £amana Ska³a - Leskowiec - Czartak. W 1954 
roku szed³ równie¿ z m³odzie¿¹ na Leskowiec ze Skawiec, a po pokonaniu 
szczytu i noclegu w schronisku, wracali przez £aman¹ Ska³ê do Kêt. W 1955 
roku pod koniec lutego, ks. Karol Wojty³a odby³ wycieczkê narciarsk¹ na Lesko-
wiec. Wed³ug innego zapisu w 1957 roku, mia³a miejsce wycieczka: Wadowice 
- Leskowiec - Skawce. W Ponikwi palono ognisko. Ks. Karol Wojty³a by³ wtedy 
profesorem na KUL, w rok póŸniej zosta³ biskupem. 
 Jako papie¿, odwiedzi³ Karol Wojty³a swe ukochane miejsca, ale obserwowa³ 
je z pok³adu helikoptera. Podczas swej drugiej pielgrzymki do Ojczyzny, przele-
cia³ helikopterem trasê: Kalwaria Zebrzydowska - Wadowice - szczyty Beskidu 
Ma³ego - Beskid Wysoki - Sucha Beskidzka - Zawoja - Babia Góra - szczyt 
Policy. Potem Gorce - Nowy Targ i Zakopane. Jan Pawe³ II powiedzia³ wtedy 
tak: „Mog³em spojrzeæ na góry i odetchn¹æ powietrzem mej m³odoœci”. 
 W dniu 4 czerwca 1997 roku Jan Pawe³ II przelecia³ helikopterem, nad Wa-
dowicami, pob³ogos³awi³ swe rodzinne miasto, a przy okazji spojrza³ na szczyty 
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gór Beskidu Ma³ego. Wadowiccy filateliœci wydali z tej okazji pami¹tkow¹  
kopertê.
 Jan Pawe³ II jest cz³onkiem honorowym PTTK i posiada z³ot¹ odznakê To-
warzystwa. Tu wspomnieæ nale¿y o Krajoznawczej Odznace im. Jana Paw³a II, 
która ma zachêcaæ do po¿ytecznego spêdzania wolnego czasu, do pog³êbiania 
wiary podczas odwiedzania miejsc sakralnych i podczas rozwa¿añ na ³onie 
przyrody. O trzystopniow¹ odznakê (br¹zow¹, srebrn¹ i z³ot¹) mo¿e ubiegaæ 
siê ka¿dy bior¹cy udzia³ w pielgrzymkach, wycieczkach (letnich i zimowych), 
podczas których nale¿y odwiedzaæ obiekty sakralne i uczestniczyæ w imprezach 
zwi¹zanych z kultur¹ chrzeœcijañsk¹. Punkty do odznaki wlicza siê te¿ z pobytu 
w Watykanie, Castel Gandolfo i innych miejscach na œwiecie, które Jan Pawe³ 
II odwiedzi³, a s¹ upamiêtnione tablicami czy pomnikami. Idea tej odznaki po-
wsta³a wœród katolickich turystów, którzy chc¹ poprzez ni¹ propagowaæ szereg 
wa¿kich wartoœci.  
 W 1985 roku w rejonie Leskowca nie by³o ¿adnych œladów upamiêtniaj¹cych 
Osobê Ojca Œwiêtego. Jedynie na rogaczu turystycznym na szczycie Jaworzyny 
wisia³a niedbale przymocowana tabliczka z napisem: „KTG PTTK w Wadowicach 
- Groñ Papie¿a Jana Paw³a II (Jaworzyna)”. Dane dotycz¹ce wysokoœci szczytu 
by³y nieczytelne, zamazane, a zardzewia³¹ tabliczk¹ niedbale przymocowan¹ 
do rogacza porusza³ wiatr. 
 Sytuacja na Groniu uleg³a zasadniczej zmianie, kiedy miejscem tym za-
interesowa³ siê Stefan Jakubowski z Andrychowa. Ten mi³oœnik gór i ¿arliwy 
patriota, wraz ze sw¹ ¿on¹ Danut¹, postanowili godnie uhonorowaæ szczyt na 
Groniu Jana Paw³a II. Z ich inicjatywy powsta³o wielkie - na swój sposób - dzie³o. 
Najpierw ufundowali p³askorzeŸbê z wizerunkiem Jana Paw³a II, nastêpnie 
doprowadzili do tego, ¿e pierwsza Msza œw. na Groniu zosta³a odprawiona 
(13 paŸdziernika 1990), z kolei ufundowali krzy¿ „Ludziom Gór”, który zosta³ 
poœwiêcony 11 maja 1991 roku. Turystyczne ¿ycie przy Groniu Jana Paw³a II 
zaczê³o nabieraæ innego wymiaru. Trwa³y rajdy „Szlakami Jana Paw³a II”, od-
bywa³y siê zebrania religijne, organizowano konkursy poetyckie, a wszystko 
wœród gór i lasów. Ale Pañstwo Jakubowscy dzia³ali dalej, postanowili w tym 
szczególnym miejscu wybudowaæ kaplicê. Pragnêli z³o¿yæ w ten sposób dar dla 
Ojca Œwiêtego na Jego 75 urodziny. Wymyœlili, ¿eby kaplica mia³a wymiary 13 
x 5, bowiem w tych cyfrach kry³a siê data tragicznego zamachu na papie¿a (13 
maja).
 Powsta³a grupa entuzjastów pomys³u budowy kaplicy, wiele osób œwieckich 
i duchownych zadeklarowa³o sw¹ pomoc. Architekci Halina Jarosz z Wadowic 
oraz Andrzej Kucharski i Jerzy Bizoñ z Andrychowa sporz¹dzili plany, parcele 
pod kaplicê ofiarowali Irena i Stanis³aw Targoszowie. W³adys³aw i Piotr Cho-
lewa (wszyscy z Targoszowa), a pracê przy budowie ofiarowali mieszkañcy                  
z Andrychowa, Wieprza, Rzyk i innych pobliskich wiosek. Hojnymi sponsorami 
by³y ró¿ne instytucje, firmy i osoby prywatne przede wszystkim z Andrychowa 
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i Wadowic. Sw¹ modlitw¹ wspierali dzie³o biskupi, ksiê¿a œwieccy i zakonni. Inne 
parafie te¿ siê w³¹czy³y wraz z duszpasterzami i wiernymi.   
 Kaplica powsta³a wokó³ kamiennej p³askorzeŸby. Zosta³a obudowana œcia-
nami z kamienia, pustaków i drewna. Ca³oœæ pokry³a ceramiczna dachówka. 
Powierzchnia kaplicy wynosi okouo 30 m, a cauoúa zabudowy           z dojúciami 
- dojazdami zajmuje 280 m2. Wuaúciciele lasów z okolicy dostarczyli drewno, 
rzemieúlnicy z Andrychowa i Wadowic blacha. Spoueczny Komitet sprzedawau 
cegieuki, z których dochód by³ przeznaczony na zakup materia³ów budowlanych. 
Budowa kaplicy zosta³a ukoñczona w ci¹gu 13 miesiêcy.
Wœród jej g³ównych wykonawców by³ 78 letni Adam Karcz z Inwa³du, który 
wykona³ najpowa¿niejsze prace murarskie, gorliwie pomaga³ mu te¿ przez ca³y 
czas Stefan Jakubowski. W dniu 9 wrzeœnia 1995 roku biskup Tadeusz Rakoczy 
dokona³ poœwiêcenia kaplicy na Groniu Jana Paw³a II. 
 Wyposa¿enie kaplicy pochodzi w du¿ej mierze od rodzin andrychowskich. 
S¹ te¿ cenne dary wotywne (np. ciupaga z pami¹tkowymi odznakami rajdowy-
mi), czy pochodz¹ce od wybitnych osób; Jan Pawe³ II przekaza³ ró¿aniec, ks. 
Tadeusz Nosal kamieñ z grobu Pañskiego z Jerozolimy, a Grupa Modlitewna 
figurê Matki Bo¿ej Fatimskiej, która zosta³a ustawiona u stóp kaplicy na Groniu 
Jana Paw³a II. Ta Grupa Modlitewna spotka³a siê z Ojcem Œwiêtym w Rzymie 
w 1996 roku. 
 Uroczystoœci koœcielne, a zw³aszcza Msze œw. dla ludzi gór, odbywaj¹ siê 
w kaplicy bardzo czêsto, bior¹ w nich udzia³ setki wiernych i turystów. Wszyscy 
licz¹ na to, ¿e Jan Pawe³ II kiedyœ odwiedzi kaplicê.
  Na Groñ Jana Paw³a II wiedzie teraz krzy¿ - drogowskaz umieszczony na 
zboczu góry. A na podstawie kamiennego o³tarza w górskiej kaplicy, turyœci 
mog¹ odczytaæ s³owa: „Jest nas troje: Bóg, góry i ja”.

PODSUMOWANIE
 Analizuj¹c ró¿ne materia³y na temat Beskidu Ma³ego i Leskowca doszed³em 
do wniosku, ¿e s¹ one niejednolite przede wszystkim, pod wzglêdem meryto-
rycznym. Beskid Ma³y zosta³ opisany w miarê dobrze i wyczerpuj¹co, natomiast 
historiê turystyki w tym rejonie przedstawiano raczej powierzchownie, a nieraz 
nawet chaotycznie. Informacje zawarte w przewodnikach turystycznych s¹ lako-
niczne i z regu³y siê powtarzaj¹. Jak ju¿ zaznaczy³em we wstêpie, odczuwa siê 
brak monografii tego regionu górskiego w prawdziwym tego s³owa znaczeniu. 
Praca Aleksego Siemionowa „Ziemia Wadowicka”, na któr¹ czêsto siê powo³y-
wa³em, jest prawdziw¹ kopalni¹ informacji, ale prezentowanych bez idei prze-
wodniej. Opracowania innych autorów - jak¿e cenne - s¹ niestety rozproszone. 
W tej sytuacji trafnym wydaje siê byæ postulat, aby zespó³ kompetentnych osób 
zaj¹³ siê kompleksowym opracowaniem tematyki Leskowca i okolicy. Stano-
wiska tego nie trzeba chyba uzasadniaæ. Sprawa jest pilna, bowiem jeszcze 
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¿yje kilku dzia³aczy turystycznych od których mo¿na uzyskaæ sporo cennych  
informacji.
 W mojej pracy magisterskiej stara³em siê zachowaæ chronologiê wydarzeñ 
i ich historyczne uwarunkowania. Wiele szczegó³ów celowo pomin¹³em (mam 
na myœli opis uroczystoœci turystycznych na Leskowcu czy religijnych na Groniu 
Jana Paw³a II), gdy¿ by³y one do siebie podobne. Niemniej raz jeszcze muszê 
podkreœliæ, ¿e dziêki tym uroczystoœciom ranga tego szczególnego miejsca w Be-
skidzie Ma³ym ci¹gle zyskuje na znaczeniu. Charyzmat osoby Ojca Œwiêtego 
Jana Paw³a II sprawi³, ¿e rejon Leskowca s³u¿y nie tylko turystom, ale i pielgrzy-
mom.
 Jest jeszcze jedna sprawa. Miejsce pod Leskowcem, na którym stoi schro-
nisko jest równie¿ charakterystyczne z punktu widzenia nowego podzia³u te-
rytorialnego kraju. Z dokumentacji geodezyjno - kartograficznej wynika, ¿e na 
Leskowcu krzy¿uj¹ siê granice czterech gmin: Wadowic, Zembrzyc, Stryszawy 
i Andrychowa. Schronisko wznosi siê na terenie województwa ma³opolskiego, 
a faktycznie jest nadal w gestii Oddzia³u PTTK w ̄ ywcu. ̄ ywiec zaœ terytorialnie 
nale¿y obecnie do województwa œl¹skiego. Okolicznoœæ ta przemawia za prze-
kazaniem w trybie administracyjnym obiektu Oddzia³owi PTTK w Wadowicach. 
Takie stanowisko potwierdzaj¹ równie¿ przes³anki historyczne i tradycyjne, które 
stara³em siê przedstawiæ w mojej pracy.
 Koñcz¹c sk³adam podziêkowania dzia³aczom PTTK z Wadowic i ̄ ywca, którzy 
bezinteresownie pomagali mi w zbieraniu materia³ów Ÿród³owych oraz udzielali 
informacji niezbêdnych do powstania tej¿e pracy.

*

Jan Gajczak ukoñczy³ Akademiê Wychowania Fizycznego                               

w Katowicach i obecnie jest
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