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  Tadeusz Trzmiel 

Prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA, spółki 
będącej właścicielem 100% udziałów MPEC SA, MPK SA, Wodociągów 
Miasta Krakowa SA oraz Areny Kraków SA. 

Od 1957 roku aktywnie działa w Związku Harcerstwa Polskiego, 
a od 1965 r. - w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunika-
cji. Autor artykułów i referatów w Zeszytach Naukowych Politechniki 
Krakowskiej, na której wykładał. Autor artykułów na temat komunika-
cji miejskiej w Zeszytach Stowarzyszenia. Wykładowca Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie i Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki 
w Krakowie. 

Od 1975 roku związany z Polskim Związkiem Kajakowym i orga-
nizatorami Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Dunajcu. Bak-
cylem kajakarstwa turystycznego zaraził go przyjaciel Tadeusz Pilarski. 
Pracowali w krakowskim MPK i razem brali udział w wielu wyprawach 
kajakowych. 

W latach 2002-2018 jako I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa 
ds. Inwestycji i Infrastruktury był zawsze obecny wśród gości honoro-
wych Międzynarodowego Spływu Kajakowego im. Tadeusza Pilarskiego 
na Dunajcu. Później przyjeżdżał na MSKnD już jako Prezes Zarządu Kra-
kowskiego Holdingu Komunalnego SA.

Wodniakom, wśród których zawsze czuł się dobrze, życzy zdrowe-
go, bezpiecznego i udanego spływu oraz wielu miłych, niezapomnia-
nych wrażeń w pięknym krajobrazie Pienińskiego Przełomu Dunajca.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki i Rekreacji „Dunajec”,  

z okazji LXXX Jubileuszowego 

Międzynarodowego Spływu Kajakowego  

im. Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu  

serdecznie dziękuje 

 

uczestnikom, organizatorom, partnerom, działaczom, pracownikom i wszystkim 

sympatykom za wieloletnią pracę, pomoc i zaangażowanie w przygotowaniach  

i realizacji MSKnD. 

 

Dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Krakowa i pracy Autorów,   

do rąk Państwa trafia pierwsze oficjalne wydanie  

„Historii Międzynarodowego Spływu Kajakowego im Tadeusza Pilarskiego  

na Dunajcu”.   

Mam nadzieję, że z biegiem lat ciąg dalszy nastąpi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, czerwiec, 2022 r. 

Z wyrazami szacunku i kajakarskim pozdrowieniem 
 
 

Zbigniew Mizerek 

Prezes Stowarzyszenia Organizatorów Turystyki 

i Rekreacji „DUNAJEC” 





Z adresu okolicznościowego Tadeusza Pilarskiego  
– odczytanego podczas uroczystości otwarcia XLIII MSKnD w 1984 r.1.
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1. Tadeusz Pilarski główny animator MSKnD

„Tadeusz pozostał wśród nas takim, jakim znaliśmy Go wszyscy 
– żarliwym pasjonatem, który ukochał nade wszystko kajak i tramwaj. 
Dwa tak odmienne środki lokomocji. Im podporządkował swe życie pry-
watne i zawodowe. Bez reszty. Do ostatnich swych dni”.

             Lesław Horecki

Tadeusz Pilarski przygodę 
z kajakami rozpoczął 16.08.1946 r.  
wstępując do sekcji kajakowej 
Towarzystwa Sportowego Tram-
waj w Krakowie, należącej do 
Polskiego Związku Kajakowego. 
W czerwcu 1949 r. przeniósł się 
do Sekcji Wodnej Związkowego 
Klubu Sportowego Kolejarz Kra-
ków. W latach 1949-1951 prze-
wodniczył Zarządowi Okręgu PZK 
w Krakowie, zajmował się szkole-
niem kadry i budową zaplecza tu-
rystyki kajakowej. Po rozwiązaniu 
PZK w 1951 r., kierując sekcją spo-
łeczną sportu kajakowego przy 
Wojewódzkim Komitecie Kultury 
Fizycznej w Krakowie, opracował 
koncepcję budowy Ośrodka Spor-
tów Wodnych. 

Po utworzeniu 17.12.1950 r.  
Polskiego Towarzystwa Turystycz- 
no Krajoznawczego, stworzył 
system kształcenia kadry in-

struktorskiej PTTK, opracował programy szkoleń i wraz z inż. Marianem 
Plebańczykiem i Zygmuntem Baumgartnerem wykładał na kursach. 
Po reaktywowaniu Polskiego Związku Kajakowego w 1957 r. z ogromną 
energią włączył się do akcji odbudowy infrastruktury turystycznej szla-

Tadeusz Pilarski  (15.05.1922 – 11.09.1984)2.
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ków wodnych zniszczonej podczas działań wojennych. W odrodzonym 
Polskim Związku Kajakowym pełnił funkcję kapitana turystycznego 
i kontynuował działalność szkoleniową w ramach tej organizacji. Wie-
le serca włożył w organizację międzynarodowych spływów Dunajcem, 
Brdą, Sanem, na Mazurach i Popradzie. Dokładał starań, by w progra-
mach spływów organizowanych przez PZK znajdowały się elementy tu-
rystyki sportowej, tzn. rywalizacja na płaszczyźnie indywidualnej, klu-
bowej i międzynarodowej oraz program krajoznawczy realizowany przez 
uprawnionych przewodników. 

Działając w strukturach PZK, przez szereg lat był członkiem Komisji 
Turystyki Kajakowej ZG PTTK. Doprowadził do podpisania porozumienia 
o wzajemnym uznawaniu stopni instruktora PZK i przodownika PTTK. 
Był Instruktorem PZK stopnia związkowego, Przodownikiem Turystyki 
Kajakowej PTTK I stopnia oraz sędzią kajakowym klasy międzynarodo-
wej. Przez cały niemal czas od roku 1949 do 1984, z wyłączeniem lat za-
wieszenia działalności PZK, był prezesem Okręgowego Związku Kajako-
wego w Krakowie i wiceprezesem Polskiego Związku Kajakowego. 

Plakieta Przyjaciół Dunajca3.
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Oczkiem w głowie Tadeusza był Międzynarodowy Spływ Kajako-
wy na Dunajcu, największa wodniacka impreza turystyki kwalifikowa-
nej na świecie. Pierwszy powojenny spływ w 1947 r. zorganizował wraz 
z Marianem Plebańczykiem, a od następnego roku kierował imprezą już 
samodzielnie. W organizację MSKnD włożył maksimum pomysłowości 
i energii. Cieszył się sympatią kajakarzy, a także całego grona współpra-
cujących z nim działaczy. Na spływach chętnie podejmował dyskusje 
z uczestnikami o bieżących problemach nurtujących środowisko kajaka-
rzy. Wsłuchując się pilnie w zgłaszane uwagi, ciągle rozwijał i ulepszał 
imprezę. W każdym kolejnym roku do programu spływu wprowadzał 
innowacyjne elementy. Dzięki staraniom Tadeusza, MPK w Krakowie, 
stało się sponsorem strategicznym MSKnD, który zapewniał na spływie 
środki transportu, nagłośnienie i zabezpieczenie medyczne. Autokary 
MPK woziły uczestników spływu na wycieczki, spływowi towarzyszył 
ambulans medyczny i wóz Drzymały mieszczący mobilne biuro MSKnD. 
Do rejestracji czasu w konkurencjach spływowych, na punktach kontro-
li wykorzystywano kasowniki biletów tramwajowych. Tadeusz kierował 
Międzynarodowym Spływem Kajakowym na Dunajcu nieprzerwanie 
przez trzydzieści siedem lat. W okresie tym, w MSKnD wzięło udział oko-
ło 65500 kajakarzy, w tym 4600 obcokrajowców.

 Tadeusz Pilarski wiele energii poświęcił upowszechnianiu turysty-
ki kajakowej na płaszczyźnie międzynarodowej. Pod koniec lat 50. nawią-
zał przyjazne relacje z kajakarzami NRD, a później Republiki Federalnej 
Niemiec. Dzięki tym kontaktom liczne rzesze turystów z NRD i Zachod-
niej Europy uczestniczyły w międzynarodowych spływach na Mazurach, 
Raduni, Popradzie, Sanie i Dunajcu, a polskie grupy kajakarzy wyjeżdża-
ły na imprezy do NRD i krajów Europy Zachodniej. 

Tadeusz Pilarski i Janina Zemlak-Pilarska4.
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Prezesa sprawiał, że przy Nim można było być najwyżej drugim.” I wszy-
scy się z tym godzili. 

Tadeusz Pilarski urodził się 15 maja 1922 r. w Tarnowie. Ojciec jego 
Mieczysław był sędzią sądu apelacyjnego w Krakowie. Wybuch wojny 
przerwał naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobie-
skiego w Krakowie. 

W sierpniu 1941 r. rozpoczął pracę w Krakowskiej Miejskiej Kolei 
Elektrycznej na stanowisku konduktor lub motorowy. W kolejnych la-
tach był zatrudniony w Oddziale Ogólnym i w Wydziale Sieci. Pracował 
jako instruktor szkoleniowy i instruktor techniczny, do momentu przej-
ścia na wcześniejszą emeryturę w 1981 r., kierował Działem Studiów 
i Eksploatacji Ruchu. 26.10.1973 r. wstąpił w związek małżeński z Janiną 
Zemlak-Pilarską. Z Krystyną Korman-Pilarską, żoną z pierwszego mał-
żeństwa, miał dwie córki: Elżbietę i Ewę.

Pasjonowały go wesołe, pełne werwy, pewne siebie, o ogromnym 
temperamencie i zrównoważonym charakterze psy rasy bokser. Zafascy-
nowany tą rasą miał kolejno trzy psy Kubę, Toma i Ajaxa.

 Rada Dzielnicy VII Krakowa – Zwierzyniec, uchwałą nr XLIX/437/2018 
z dnia 17 października 2018 r. wnioskowała do Rady Miasta Krakowa 
o nadanie nazwy Nabrzeże Tadeusza Pilarskiego, lewemu brzegowi Wi-

sły od przystani KKW 29 przy 
ul Księcia Józefa 24 a, do mo-
stu Zwierzynieckiego. Wnio-
sek uzyskał pozytywną opinię 
Instytutu Pamięci Narodowej 
i oczekuje na zatwierdzenie. 
Mamy nadzieję, że Rada Mia-
sta Krakowa uhonoruje zasłu-
żonego dla Krakowa, nestora 
polskiego kajakarstwa, nada-
jąc nazwę Nabrzeże Tadeusza 
Pilarskiego.

Nabrzeże Tadeusza Pilarskiego.7.



19

2. Zamiast wstępu, „OKOŃ” o MSKnD

W 1967 r. pilny obserwator dunajeckich spływów publikujący pod 
pseudonimem „Okoń” podzielił się w Biuletynie turystycznym PZK „Ka-
jak i My” spostrzeżeniami na temat MSKnD.

 „Na spływie niepodzielnie panowała młodość. Coraz mniej siwizny, 
coraz mniej „wyrypiarzy”. Podobnie jak wśród ludzi, następuje także 
przetasowanie wśród używanego sprzętu. Jeszcze 10 lat temu na MSKnD  
panował niepodzielnie dykciak, to już przed dwoma laty dzielił swe 
władztwo z dopominającym się o swe prawa, a zdetronizowanym przez 
wojnę, składakiem. W tegorocznym spływie płynęło 78% składaków 
(z tego prawie 80% polskich „Neptunów”), 15% dykciaków, 2% kajaków 
pneumatycznych, 1% kanadyjek (przeważnie czechosłowackich ) i zupeł-
na nowość 4% kajaków poliestrowych. Były to typowe łodzie regatowe, 
w których płynęli czynni regatowcy szukający w imprezie turystycznej 
łatwych zdobyczy. Dysponują oni górskimi imprezami sportowymi i tę 
prawie jedyną imprezę turystyczną na Dunajcu powinni lojalnie, po ko-
leżeńsku pozostawić turystom. Kierownictwo MSKnD nie powinno do-

8.



20

puszczać do tej „brudnej” konkurencji.” „Okoń” z perspektywy czasu 
ocenił też zmiany w środkach transportu: „Przed niewielu laty jedynymi 
środkami transportu było kilka samochodów ciężarowych organizatora, 
a dzisiaj spływowi towarzyszy – poza coraz liczniejszym sprzętem orga-
nizatora ponad 40–ci autobusów i aut ciężarowych organizacji startu-
jących w spływie, kilkanaście mikrobusów i prawie setka samochodów 
osobowych. Dwu hektarowy parking w Czorsztynie już nie mieści chęt-
nych do biwakowania. Gdy nie tak dawno skromna „Nyska” dwoiła się 
i troiła, by obsłużyć liczną ekipę organizatorów, dzisiaj znakomita ich 
część, z Komandorem na czele, posługuje się własnymi samochodami.” 
„Okoń” z uznaniem podkreślił karność uczestników, prawie w 100 % pły-
nących w kapokach, kamizelkach i pasach ratunkowych. Pochwalił orga-
nizatorów za to, że kilku niesfornych, energicznie i skutecznie elimino-
wali ze spływu. Poddał też krytyce system punktacji pisząc: „poprawne 
pokonanie trzech bramek slalomowych daje 80 pkt. tj. tyle ile uzyska się 
za przejechanie wszystkich etapów i punktów kontrolnych w regulami-
nowym czasie.” Dostało się też wytwórni w Niewiadowie, której kajaki 
składane zdominowały spływ, wśród 630 płynących jednostek było 491 
Neptunów, a wśród licznych fundatorów nagród zabrakło producenta 
„Neptuna”. Nie było też serwisu fabrycznego z Niewiadowa mimo wcze-
śniejszych zapowiedzi wytwórni.

9. 1953 r. Ks. Karol Wojtyła z „Rodzinką” w drodze na spływ
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    3.  Tło historyczne MSKnD.

„W sportach wodnych Kraków kroczył na jednem z pierwszych 
miejsc. W wioślarstwie już w 1884 r. notujemy powstanie pierwszego 
klubu wioślarskiego (Krakowskie Towarzystwo Wioślarskie), który prze-
mienia się następnie w Oddział Wioślarski „Sokoła”. (…) Z Krakowa wy-
szedł tak modny dziś sport kajakowy, przed rokiem 1896 pojawiły się na 
Wiśle pod Krakowem pierwsze kajaki, a w 1913 r. członkowie AZS organi-
zują wielką wyprawę kajakiem na jeziora mazurskie”. 

W 1910 r. Oddział Wioślarski Sokoła Krakowskiego zakupił pierwszy 
kajak wykorzystany do nauki wiosłowania i organizacji wycieczek. Dwa 
lata później OWSK otrzymał w darze od Warszawskiego Towarzystwa 
Wioślarskiego kajak jednoosobowy „Filut”. W 1913 r. dwóch członków 
OWSK, Skórzewski i Kryński kajakiem żaglowym przepłynęli Wisłą z Kra-
kowa do Warszawy, a następnie Pisną i Jeziorami Mazurskimi z Łomży 
do Lecu. Pod koniec lat dwudziestych, w Krakowie było kilka składaków 
i niewiele więcej łodzi klepkowych.

W 1930 r. kajakarze Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „So-
kół” zorganizowali wyprawę kajakową rzekami Europy. Marian Plebań-
czyk z Zygmuntem Figułą na „Włóczędze” i Ryszard Dyga z Erwinem 
Naglerem na „Atomie” popłynęli Wagiem i Dunajem do Belgradu, na 
Wszechsłowiański Zlot Sokoli i dalej na Adriatyk.

1947 r. Wyjazd kajakarzy z ZTS „Wisła” w  Szczawnicy na MSKnD10.
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 Za początek zorganizowanej działalności kajakowej w Polsce uwa-
ża się utworzenie w Krakowie w 1928 r. Komisji Kajakowej przy Polskim 
Związku Narciarskim, przekształconej 2 V 1930 r. w Polski Związek Kaja-
kowy (PZK). Dwa lata później PZK został członkiem Międzynarodowego 
Przedstawicielstwa Kajakowego (Internationale Repräsentantenschaft 
Kanusport – IRK). W 1931 r. Sekcja Kajakowa OWSK po raz pierwszy zor-
ganizowała w Krakowie regaty kajakowe przyjęte z ogromnym zaintere-
sowaniem. Do zawodów stanęły 33 łodzie. W 1932 r. absolwenci I Pań-
stwowego Gimnazjum im. św. Anny w Krakowie odbyli wycieczkę łodzią 
wiosłową „Bambuko” i kajakiem do Warszawy. 

Kraków ze względu na lokalizację miał szczególne warunki do upra-
wiania turystyki kajakowej. Popularne były spływy Wisłą z Zatora lub 
Oświęcimia do Krakowa, z Krakowa do Szczucina lub Sandomierza. Eldo-
radem dla kajakowców były blisko położone rzeki górskie: Skawa, Soła, 
Raba, Wisłoka, Dunajec i Poprad. Chętnie pływano Dunajcem z Marcin-
kowic do Mościc. 

Pierwsze łodzie pod flagami klubów krakowskich wyruszają na Du-
najec pod koniec lat 20. XX wieku. Prekursorami są J. Fischer, A. Grab-
ski i J. Mucha z Oddziału Wioślarskiego Sokoła Krakowskiego oraz prof.  
L. Leszko z Sekcji Wioślarstwa Akademickiego Związku Sportowego, póź-
niej M. Plebańczyk, Z. Dyga, W. Chałupnik i J. Legutko z Oddziału Kajako-
wego WKS Wawel. 

1950 r. Stadion Korony w Krakowie. Przed wyjazdem 
ZK KS Kolejarz Kraków na spływ Dunajcem 11.
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Gdy w 1933 r. otwarto pienińską przystań Oddziału Towarzystwa 
Sportowego „Wisła” w Szczawnicy, w chwilę później do przystani przy-
biło kilkadziesiąt kajaków, z krakowskich klubów sportowych z Akade-
mickiego Związku Sportowego, Wojskowego Klubu Sportowego „Wawel” 
i Żydowskiego Towarzystwa Sportowego „Makkabi”. 

W latach 30. na przystani wioślarskiej krakowskiego AZS, w maju, 
czerwcu i lipcu w ciągu jednego dnia wodowało na Wiśle ok. 40 kajaków. 

Młode kajakarstwo polskie, rozwijało się bardzo dynamicznie jako 
ruch turystyczny, ale coraz częściej obserwowano chęć współzawodnic-
twa, budził się sport kajakowy. W 1933 r. dzięki niezwykłej aktywności 
kajakarzy Wojskowego Klubu Sportowego „Wawel”, Oddział Małopolsko 
Śląski PZK został uznany za najlepszy wśród klubów zrzeszonych w PZK. 
W dowód uznania Zarząd Główny PZK powierzył Oddziałowi misję zor-
ganizowania w Krakowie 23 lipca 1933 r. I Mistrzostw Kajakowych Polski, 
a rok później zorganizowanie na rzece Dunajec „I Międzynarodowego 
Wyścigu Górskiego Długodystansowego o Mistrzostwo Polski” i w tym 
samym terminie „I Międzynarodowego Spływu Turystycznego na prze-
strzeni od Nowego Targu do Bogumiłowic”. 

Kraków odegrał szczególną rolę w rozwoju kajakarstwa zarów-
no wyczynowego jak i turystycznego. Pod Wawelem narodził się Polski 
Związek Kajakowy. W Krakowie miały swoją siedzibę liczne agendy PZK, 
w tym tak ważne jak Komisja Zagraniczna, Regulaminów, Regat i Pro-
pagandy, W Krakowie powstało i miało siedzibę Kolegium Sędziów PZK 
złożone z 25 osób. 

12. 1956 r. Kajakarze z „Rodzinki” z kajakami składanymi
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4. Dunajec, rzeka Tatr i Pienin

„Rzeka to cicha i burzliwa, rozmarzona i rozszalała, jakby to wiatr 
był w jej nurcie, jakby niebo i słońce utonęło w jej odmętach. Kryje 
w głębinach wszystkie tajemnice jawiące się na wyżynach i na zboczach.  
Powierzchnia mieni się i srebrzy, błękitnieje, migoce jak łuski pancerza.”   
       Jan Wiktor

Piękno górskiego krajobrazu moż-
na podziwiać wędrując pieszo, ale 
nic nie dostarczy tyle adrenaliny co 
spływ górską rzeką, gdy nieopatrzny 
ruch wiosłem może doprowadzić do 
kabiny, a nawet uszkodzenia kajaka. 
Na Dunajcu występują niespodzie-
wanie przeszkody naturalne jak gła-
zy, szypoty, walce, spadki, wiry, cofki 
itp. Duża szybkość prądu, spieniony 
nurt, obfitość przeszkód. Spływ rze-
ką górską dostarcza dużo emocji, 
wrażeń sportowych i estetycznych, 
jest atrakcyjny, ryzykowny, wymaga 
umiejętności czytania wody, zimnej 
krwi, przytomności umysłu, szyb-
kich decyzji, jest wysokim spraw-
dzianem dla kajakarza.

14. 1956 r. Kajakarze z „Rodzinki” 
w drodze nad Dunajec
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Gdy podjęto decyzję o organizacji międzynarodowych regat, Du-
najec zaliczany był do średnio trudnych górskich wód. Antoni Heinrich 
w 1934 r. w „Sporcie Wodnym” pisał: „Dunajec należy do rzek górskich 
dzikich. Uregulowany jest tylko częściowo, nie posiada na trasie żadnych 
urządzeń spiętrzających i przepustów. Wbrew ogólnej opinii nie jest przy 
normalnej wodzie rzeką zbyt trudną.” Ostrzegał przed mostem z izbicami 
na Hubie, „Felsztyńską Skałką” za wsią Maniowy, przed niebezpiecznymi 
szypotami naprzeciw Sromowiec Wyżnych. Pisał, że „słynny z piękno-
ści przełom Pieniński choć na wygląd groźny, skalisty, posiada zaledwie, 
dwa trudniejsze miejsca. Na „Skoku Zbójnika” lub „Janosika” – przejazd 

15.

16.

Biwak w Piwnicznej

Jazowsko
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jest niezbyt trudny. Za Sokolicą 1.5 km ostry zakręt tzw. „Przechodki”, na 
dużym zakolu w Szczawnicy za ujściem potoku Ruskiego, Kotuńka – miej-
sce trudne. Za Krościenkiem , groźniejsze przeszkody, głównie głazy koło 
wsi Kłodne, Czerniec, Łącko ( resztki tamy) i za Jazowskiem przy moście 
żelaznym ( podwodne głazy). Stąd aż do Nowego Sącza łatwo.” Rekomen-
dując spływ Dunajcem pisał „Jazda po Dunajcu pełna emocji i niezwykle 
pięknych widoków, wymaga, doskonale zgranej załogi. Jedynki mają za-
danie łatwiejsze i są bardziej na wyścig odpowiednie.” 

W latach 70. XX wieku rzeka miała jeszcze swój pierwotny charak-
ter. Spadek Dunajca wynosił na odcinku: Nowy Targ-Huba – 3.00 ‰, Hu-
ba-Sromowce Wyżne – 4,8‰, Sromowce Wyżne-Krościenko –3,1‰, Kro-
ścienko-Wietrznice – 3,1‰, Wietrznice Nowy Sącz – 2,5‰. Oddanie do 
eksploatacji w lipcu 1997 r. zapory w Nidzicy pozbawiło turystów kajaka-
rzy najatrakcyjniejszego 12 kilometrowego odcinka Dunajca, na którym 
spadek rzeki wynosił 55 metrów. Teraz flisacy w całym sezonie letnim 
mogą spokojnie prowadzić tradycyjny spływ tratwami przez Przełom 
Dunajca. To dobra wiadomość, ale nie dla górskiego kajakarza, bo znik-
nęły bezpowrotnie najciekawsze, nieprzewidywalne, bo zmieniające 
nurt po każdych większych opadach trudne odcinki Dunajca od Skałek 
Felsztyńskich, przez Szachownicę Czorsztyńską, Zielone Skałki, skałę 
pod ruinami zamku w Czorsztynie z Matką Boską we wnęce, Ptasi Uskok, 
aż do Czerwonych Skałek. 

17.
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Na domiar złego wy-
budowano betonowy próg 
wodny pod Ostrowskiem, 
lokalne elektrownie wodne 
w Waksmundzie i ostatnio 
w Wietrznicach utrudniają-
ce pływanie, a nawet wymu-
szające obnoszenie kajaków 
brzegiem. Dunajec stracił 
pazur, na wielu odcinkach 
przepływ wody z burzliwe-
go przeszedł w laminarny, 
zniknęło wiele miejsc pod-
noszących poziom adrenali-
ny. Dunajec na trasie MSK-
nD stracił swój pierwotny 
dziki charakter.

5. Od sportu do quasi sportu

80. lecie Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Dunajcu, jak 
każdy jubileusz, skłania do refleksji i zadumy, jest świętem polskiego 
sportu i turystyki kajakowej. Spływ, który w latach 70., i 80. XX wieku 
należał do najliczniejszych turystycznych spływów na świecie, rozsławił 
imię Polski na arenie międzynarodowej. Od początku miał na celu po-
pularyzację w kraju i za granicą uroków Podhala, Pienin później także 
Ziemi Sądeckiej oraz szeroko pojętą integrację środowiska kajakarzy. 
Uczestnictwo w spływie dawało satysfakcję z przepłynięcia najpiękniej-
szej polskiej górskiej rzeki, w środowisku kajakarzy nobilitowało i było 
potwierdzeniem wodniackich kwalifikacji.

Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu to spływ o niepodwa-
żalnej renomie, najdłuższej w Polsce tradycji, barwnej i chlubnej histo-
rii będącej cząstką dziejów polskiego kajakarstwa. Wyrósł ze skromnych 
liczebnie, lecz niezwykle ambitnych w założeniach programowych, Ka-
jakowych Mistrzostw Górskich. W okresie trwania spływu, zmieniał się 
ustrój państwa, transformacji uległy struktury organizacyjne i systemy 
zarządzania a nawet miał miejsce tragiczny kataklizm wojenny. Dla se-
tek działaczy kultywujących ideę międzynarodowych mistrzostw Polski 
na Dunajcu, był to czas trudny, czas ogromnego społecznego wysiłku. 

18.
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Pierwsza edycja spływu miała miejsce, gdy w Polsce kształtował 
się ruch kajakowy. Doceniając ekspansywność zawodników i działaczy 
Wojskowego Klubu Sportowego Wawel, niekwestionowanych liderów 
w rywalizacji między klubowej w wyczynie i turystyce, Zarząd Główny 
Polskiego Związku Kajakowego, powierzył organizację kajakowych gór-
skich mistrzostw na Dunajcu Małopolsko Śląskiemu Okręgowi PZKaj 
w Krakowie. W latach 30. XX w. na spływach nie było funkcji komando-
ra. Prasa sportowa i codzienna wśród organizatorów spływów wymienia 
nazwiska prezesa, inż. Tadeusza Rzący i sekretarza, dr Bolesława Lustera. 
Faktycznie za ostateczny kształt kolejnych spływów na Dunajcu, począw-
szy od roku 1934 do 1939 i w 1947 r., odpowiadał inż. Marian Plebańczyk 
i współpracujący z nim: Wiktor Chałupnik, Zygmunt Figuła, Jan Legutko, 
dr Bober i dr Artur Werner z klubu „Wisła” w Szczawnicy. 

*** 1934 r. Na starcie I Międzynarodowego Wyścigu Górskiego na 
Dunajcu stanęło około stu zawodników z Polski, Austrii, Czechosłowacji 
i Niemiec, aby na dystansie 94 km walczyć o Mistrzostwo Polski. Podczas 
I międzynarodowego wyścigu górskiego Polacy doznali porażki, bo zmie-
rzyli się z doskonale przygotowanymi zawodnikami, dysponującymi 
sprzętem najwyższej jakości. O zawodników niemieckich, austriackich, 
czeskich na każdym kroku troszczyli się kierownicy ekip, trenerzy, pra-
cownicy obsługi technicznej. Brak odpowiedniej klasy sprzętu, doświad-
czenia, opieki ze strony klubów zaowocował słabym wynikiem Polaków. 

Emil Węglorz nadzoruje rozkładanie Kajaków19.
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Polscy zawodnicy nie dysponowali łodziami sportowymi, często płynęli 
na łodziach wykonanych własnoręcznie. Startowali w zawodach na wła-
sny koszt z zamiłowania do kajaków. Każdy polski zawodnik jechał na 
mistrzostwa jak na wycieczkę z prowiantem w dziobie łodzi, bez mana-
gera, bez opiekuna. 

Nie odniesiono sportowego sukcesu, ale spektakularny debiut do-
pracowanej w szczegółach imprezy o randze międzynarodowej, wypadł 
wyśmienicie i znalazł uznanie w kraju i wśród zagranicznych obserwa-
torów. Zawody zwróciły oczy kajakowego świata na młode kajakarstwo 
polskie. Były doskonałą szkołą dla naszych zawodników. Dzięki rutynie 
komisji sędziowskiej, która „zjadła zęby” na dziesiątkach imprez nar-
ciarskich i wioślarskich, zawody były imponującą manifestacją dorobku 
sportowego i organizacyjnego polskiego kajakarstwa.

Podczas wieczornego bankietu kończącego pierwszy spływ Dunaj-
cem, w ratuszu w Nowym Sączu, przy dźwiękach orkiestry 1. pułku pie-
choty podhalańskiej, Prezes Międzynarodowego Przedstawicielstwa Ka-
jakowego (IRK) dr Max Eckert ogłosił, że wyścig na Dunajcu wchodzi na 
stałe do kalendarza IRK jako impreza międzynarodowa. Postanowiono, 
że spływ na 96 kilometrowej trasie z Nowego Targu do Nowego Sącza, 
będzie imprezą cykliczną organizowaną raz w roku, w niedzielę i ponie-
działek, w okresie Zielonych Świąt. Dla tysięcy kajakarzy z kraju i zagra-
nicy rozpoczęła się pasjonująca dunajecka przygoda. Turyści, po zakoń-
czonych zawodach, płynęli z Nowego Sącza do Tęgoborzy gdzie odbyło się 
zakończenie imprezy.

20.
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Po I Międzynarodowym Wyścigu Górskim na Dunajcu, Marian Ple-
bańczyk o kajakarstwie polskim pisał: „w pierwszej chwili był to sport, 
li tylko turystyczny i poza nieograniczonymi możliwościami włóczę-
gi i łazikowania nie widziano w nim innych walorów, tak obecnie co-
raz wyraźniej zarysowuje się i regatowy jego kierunek. Jak do niedaw-
na poza urodzonymi włóczęgami nie znaliśmy innych kajakowców, tak 
obecnie możemy już poszczycić się całymi zastępami regatowców: Pyke, 
Schenk i Tinschert z Katowickiego Klubu Kanuistów, którzy w r. 1931 za-
początkowali polski sport kajakowy, po Sołtysa – Kielora, Przybylskiego 
– Dziewińskiego z WKS ‘Wawel’, Mieczysława Maronę z TWN 32 i Medę 
Angelusównę, najlepszą polską zawodniczkę z Cracovii, która, co zasta-
nawiające, startując w osadach mieszanych, uzyskiwała lokaty lepsze od 
czasów osad męskich”.

Do wybuchu wojny wyścigowi międzynarodowemu co roku towa-
rzyszył nie objęty punktacją spływ turystyczny. 

*** 1935 r. Zastrzeżenia budziła obfitość nagród. Na 55 zgłoszonych 
łodzi przypadły 23 nagrody. Powszechnie uważano, że przy tak poważ-
nych zawodach ewidentną przesadą była nagroda pocieszenia dla „ostat-
niego składaka jedynki”.

*** W latach 1936 – 1939, pod wodzą Stanisława Jelińskiego, preze-
sa Warszawskiego Okręgu PZKaj, w grupie turystycznej MSKnD płynę-
li kajakarze z Warszawy. Uczestnikiem spływu mógł być tylko członek 
PZKaj. Z tytułu członkostwa przysługiwała 66% zniżka na pociąg. Bilet 
zniżkowy na trasie Warszawa – Nowy Targ, Nowy Sącz – Warszawa kosz-
tował 14 zł. Opłata za przewóz kajaka 1 zł. Ciekawą lekturą jest regula-

Kajakarze KKW 29 w Nowym Targu21.
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min spływu. Dowiadujemy się, że wyjazd na spływ z Warszawy nastą-
pił 4 czerwca 1937 r., w sobotę, o godz. 21:30. Przyjazd do Nowego Targu 
o godz. 7:49. Start do I etapu o godz. 9:30. Odpoczynek i obiad w Czorsz-
tynie. Nocleg w Szczawnicy lub Krościenku. 6 czerwca o godz. 9:00 start 
do II etapu, z przerwą obiadową w Łącku. O 22:00 zbiórka uczestników 
na dworcu w Nowym Sączu. Wyjazd do Warszawy o godzinie 22:41. Przy-
jazd do Warszawy 7 czerwca, we wtorek, o godz. 8:18. Wyżywienie każdy 
organizował we własnym zakresie. Nie było żadnych rygorów, spływano 
w grupie, lecz jeśli ktoś chciał płynąć indywidualnie, to mógł to uczynić 
po wcześniejszym poinformowaniu kierownika spływu. W regulaminie 
podano, że w wyjeździe mogą też uczestniczyć osoby, które chcą jedy-
nie obserwować zawody. Grupa ta uda się na miejsce startu do Czorsz-
tyna autobusem, następnie z Czorsztyna do Szczawnicy spłynie tratwa-
mi przez przełom, skąd następnego dnia uda się wasągiem do Nowego 
Sącza. W zaproszeniu do uczestnictwa informowano, że ze względu na 
górski charakter rzeki spływ jest zupełnie swobodny i uczestnicy spły-
wają na własną odpowiedzialność, indywidualnie lub grupowo (według 
osobistych upodobań). Zachęcano do uczestnictwa w spływie, bowiem: 
„w gromadzie, a właśnie gęsiego jedzie się pewniej. I chociaż na każdych 
stu metrach czekają niespodzianki, to jadąc śladem poprzedzającego ka-
jaka, żaden lęk lub też niezdecydowanie osady nie oblatuje”. Jak widać 
z powyższych zapowiedzi, z jednej strony pełny luz i improwizacja, ale 
gdy spojrzymy na terminarz, to była to niezła „wyrypa”.

22.
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Do wybuchu II wojny światowej, w okresie Zielonych Świąt, kajaka-
rze spotkali się na Dunajcu jeszcze pięć razy, lecz tylko trzykrotnie spływ 
miał status międzynarodowy. 

Marian Plebańczyk, wspominając okres przedwojenny pisał: „udział 
w spływach był zabawą młodych entuzjastów w sport i turystykę kajako-
wą. Była to zabawa z własnego zamiłowania i na własny koszt. Wszystko 
to i te dziesiątki tysięcy przewiosłowanych kilometrów i zaszczytne tytu-
ły mistrzowskie czy wspaniałe nieraz trofea i wysokiej klasy organizacje 
regat i wypraw, dokonywane były w czasie wolnym od pracy zawodowej, 
bez obozów kondycyjnych, bez delegacji i zwrotu utraconych zarobków”.

*** 1947 r. W okresie Zielonych Świąt, Antoni Grabski, prezes Kra-
kowskiego Okręgu PZK i inż. Marian Plebańczyk zorganizowali według 
formuły przedwojennej „VII Ogólnopolski Turystyczny Spływ Kajakowy”, 
którym kierował Tadeusz Pilarski. Współorganizatorem, podobnie jak 
w okresie międzywojennym, była reaktywowana wiosną 1947 r. Sekcja 
Towarzystwa Sportowego Pieniny ze Szczawnicy. Prezes sekcji dr Artur 
Werner ponownie objął funkcję lekarza spływu. Od tego czasu spływ 
zdobywał coraz większą popularność.

Cztero hektarowy biwak w Czorsztynie, pomiędzy drogą na  
Nowy Targ Niedzica, a Dunajcem pod Zielonymi Skałkami23.
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*** W Szczawnicy koło Kotońki na trasie 500 m po raz pierwszy 
w Polsce rozegrano slalom kajakowy, który obejmował przejście dzie-
więciu bramek: trzy bramki rufą, trzy bramki półobrotem i przy trzech 
bramkach wykonanie całego obrotu.

Uczestnikami MSKnD obok zawodników, podobnie jak przed woj-
ną byli turyści, którzy płynęli na własną rękę. Od 1948 r. byli już gru-
pą punktowaną, rejestrowano czas startu i przybycia na metę. W latach 

Biwak w Jazowsku24.
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1948-1958 objęto ich punktacją zespołową (trzy osady – jedna drużyna), 
a od 1959 r. także punktacją indywidualną. Od 1964 r. dopuszczono do 
uczestnictwa w MSKnD turystów niebiorących udziału w rywalizacji, 
obserwujących zawody, podziwiających piękno przyrody. Na odcinku od 
Sromowiec Wyżnych do Szczawnicy Dunajec jest rzeką graniczną. Wszy-
scy uczestnicy spływu byli poddawani odprawie granicznej.

W latach 1947 do 1951 w ramach mistrzostw Polski na Dunajcu roz-
grywany był: bieg długodystansowy i slalom kajakowy. W oparciu o wy-
niki biegu długodystansowego i slalomu kajakowego prowadzono punk-
tację „ kombinacji górskiej”. 

*** 1949 r. Spektakularne zwycięstwo zawodników ze Szczawnicy. 
Tytuły mistrzowskie w biegu długodystansowym zdobyli: Wojciech Pie-
cyk ze Stanisławem Stecem w dwójce i Stanisław Polaczyk w konkurencji 
jedynek slalomowych. Gwardia Wisła Szczawnica w klasyfikacji zespoło-
wej zdobyła nagrodę główną, puchar przechodni Prezesa PZK dr. Oswal-
da Chlamtatscha oraz kajak jedynkę wyścigową, ufundowaną przez wo-
jewodę krakowskiego dr. Kazimierza Pasenkiewicza.

*** 1951 r. Stefan Kapłaniak wspominał: „Ze względu na wezbrane 
wody Dunajca skrócono dystans ze 100 na 50 km. Start był nie z Nowego 
Targu, lecz ze Szczawnicy do Nowego Sącza. Z powodu bardzo trudnej 
wody niewielu zawodników dopłynęło do mety. Ja nie bałem się Dunajca, 
umiałem czytać wodę obojętnie w jakich warunkach, więc popłynąłem. 
Wygrałem mistrzostwa z taką przewagą, że na mecie nie było jeszcze ko-
misji sędziowskiej, która po przybyciu, czas zmierzyła mi na oko”.

*** 1954 r., Dziennikarz po spływie pisał: „ponieważ zniszczeniu ule-
gła duża liczba kajaków byłoby wskazane, by kajakarze znad jezior mieli 
w przyszłości wodzirejów, bo Dunajec to nie zabawka”. Dalej sugerował: 

25.
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„by w przyszłości na starcie osobno puszczać sztywniaki i składaki, bo te 
ostatnie zawsze są bardziej narażone na szwank w zetknięciu z towarzy-
szami z dykty”.

*** Zarząd Okręgu PTTK w Krakowie organizował dla kolarzy, tury-
stów pieszych i motorowych „ I Wiosenny Ogólnopolski Festiwal Tury-
styczny PTTK w Pieninach i na Podhalu. Do Festiwalu, w którym wzięło 
udział 1836 osób, włączono „Ogólnopolski Górski Spływ na Dunajcu”.

** 1955 r. Marian Plebańczyk pomagał zafascynowanej kajakar-
stwem grupie studentów skupionej wokół ks. Karola Wojtyły „Wujka” 
zwanej Rodzinką, udzielał rad organizacyjnych, udostępniał sprzęt pły-
wający i pomieszczenia klubowe. Członkowie Rodzinki w grupach kilku 
do kilkunastoosobowych uczestniczyli w MSKnD, w latach: 1954, 1955, 
1956,1958, 1965, 1968 i 1969. 

W końcu maja 1955 r., podczas dwudniowego XIV Ogólnopolskiego 
Górskiego Rajdu Kajakowego PTTK na Dunajcu Wujek płynął ze Zdzi-
sławem Heydlem, Jerzy Ciesielski z bratem Romanem, Staszek Rybicki 
z Teresą Heydl, i na jedynce Danuta Plebańczyk. W relacji Stanisława 
Stolarczyka „wystartowali z Nowego Targu. Przepłynęli szczęśliwie obok 
Dębna, starodawnej wsi góralskiej ze słynnym XV – wiecznym drewnia-
nym kościółkiem, jakoby zbudowanym przez zbójników, którym objawił 

Wanna. Autobus turystyczny obsługujący spływ26.
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się na dębie św. Mikołaj. Minęli ruiny czorsztyńskiego zamku, później 
zamek w Niedzicy. Dunajec pokazał swoje zęby dopiero w Sromowcach 
Niżnych. Kajak księdza Karola nadział się na jakiś podwodny głaz i za-
czął nabierać wody. Na szczęście uszkodzenie było niewielkie i załoga 
pokonała słynny Przełom Pieniński. Kajak wytrzymał do Szczawnicy – za 
metą poszedł na dno. Ksiądz Karol zażył zimnej dunajeckiej kąpieli. Cały 
ekwipunek nasiąkł wodą. Suchy pozostał tylko brewiarz. Przygoda na 
Dunajcu nie zraziła Wujka do uprawiania turystyki kajakowej”.

*** We wrześniu 1955 r., podpisano umowę o konwencjonalnym ru-
chu turystycznym z Czechosłowacją i o stałej wymianie grup z Niemiec-
ką Republiką Demokratyczną. Działania te umożliwiły po 21 latach zor-
ganizować ponownie spływ na Dunajcu o zasięgu międzynarodowym.

 *** 1958 r. MSKnD był de facto kolejnym IV międzynarodowym, ale 
organizatorzy z nieznanych nam przyczyn zdecydowali, nadać mu na-
zwę: „XVII Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu”, i tak zostało. 
W monografii „Zarys dziejów Międzynarodowego Spływu Kajakowego 
na Dunajcu” opublikowanej w magazynie kajakowym WIOSŁO posłu-
gujemy się formułą „MSKnD” narzuconą przez organizatorów, mimo 
iż spływ przez wiele lat nie był międzynarodowy. Taką samą konwencję 
przyjęliśmy w niniejszym opracowaniu. 

*** XVII MSKnD wydłużono o dziewięć dni dla zagranicznych uczest-
ników. Obcokrajowcy popłynęli z Nowego Sącza dalej, do Sandomierza.

Wóz Drzymały27.
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*** Organizatorzy dokładali starań by powiększać grono entuzja-
stów górskiego kajakarstwa. Wprowadzano nowe elementy mobilizujące 
zawodników i równocześnie przyciągające turystów obserwujących wy-
ścig. Na wzór narciarskiej kombinacji alpejskiej, wprowadzono dla skła-
dakowców, w 1958 r. kombinację górską składającą się ze slalomu i bie-
gu – zjazdu na trasie od Czorsztyna do Szczawnicy (wyłącznie składaki 
jedynki i dwójki). Nowością było, że załoga dwójki w slalomie startowała 
oddzielnie, a uzyskane wyniki liczono łącznie. Wyznaczoną trasę slalomu 
zawodnicy przebywali dwukrotnie, a do oceny zaliczał się wynik lepszy. 
Bieg długodystansowy był liczony jako konkurencja oddzielna tak dla je-
dynki jak również dla dwójki. Wynik osiągnięty w tym biegu był zaliczo-
ny również do kombinacji. Od roku 1934 do 1958 dwudniowe Kajakowe 
Górskie Mistrzostwa Polski z towarzyszącym im Spływem Turystycznym 
odbywały się (z wyjątkiem roku 1952 i 1955) w okresie Zielonych Świąt. 

*** 1959 r. Odpowiadając na prośby uczestników o zorganizowanie 
spływu w dolinie Popradu, w latach 1959 – 1963 czterokrotnie urucho-
miono, w terminie MSKnD, trasę popradzką. W 1959 r. spływ odbył się na 
trasie Leluchów Tęgoborze w 1961, 1962 i 1963 r., start miał miejsce od-
powiednio w Muszynie, Leluchowie i znów w Muszynie, kończono zawsze 
w Nowym Sączu.

*** Spływ turystyczny oddzielono od Kajakowych Górskich Mistrz- 
ostw Polski i wydłużono okres jego trwania uzyskując czas na imprezy 
fakultatywne. Wyznaczono biwaki w Czorsztynie, Krościenku i Most-
kach, dzieląc trasę na cztery etapy. Termin rozpoczęcia MSKnD związa-
no z czwartkiem w dzień Święta Bożego Ciała. Oferta spędzenia czterech 
dni w pięknej scenerii Pienin, kosztem tylko dwu dni urlopu (pracowa-

28.
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no wtedy w soboty) była kusząca. Liczba uczestników rosła w szybkim 
tempie. Z kajakarzami przyjeżdżały licznie osoby towarzyszące, koledzy 
z pracy, rodzina i znajomi.

*** Przy ponad pięciuset uczestnikach w 1958 r. dochodziło często do 
tworzenia się w niektórych miejscach trasy spływu „ korków”. W warun-
kach dzikiej rzeki skutkowało to zagrożeniem bezpieczeństwa uczestni-
ków. Spodziewano się jeszcze większej frekwencji i dlatego, aby rozłado-
wać tłok i zapewnić bezpieczeństwo kajakarzy w 1959 r. w miejsce jednej 
tradycyjnej trasy wprowadzono trzy.

Start do spływu miał miejsce w Czarnym Dunajcu, Białym Dunajcu 
i w Leluchowie. Zakończenie wszystkich trzech tras odbyło się w Tęgobo-
rzy. Z tych samych względów w 1961 i 1963 r. równolegle do tradycyjnej 
trasy dunajeckiej zorganizowano alternatywnie spływ Popradem z Mu-
szyny do Nowego Sącza, a w 1962 r. z Leluchowa do Nowego Sącza. 

*** Szlak Dunajca wymagał od uczestników koncentracji i odpo-
wiedniego poziomu techniki kajakowania, umożliwiał organizowanie 
fakultatywnych imprez folklorystycznych i turystycznych, bo wiódł 
przez malownicze bogate kulturowo tereny. W zakresie tym spełniał wy-
magania ICF dla imprez turystycznych. W 1959 r. wprowadzono do pro-
gramu spływu brakujące elementy turystyki sportowej: rywalizację na 
płaszczyźnie indywidualnej, klubowej i międzynarodowej, bez różnico-
wania na kategorie łodzi. Określono przyczyny dyskwalifikacji. Zapew-
niono transport bagażu, łodzi i uczestników, zabezpieczono miejsca do 
biwakowania, biwaki wyposażono w prowizoryczne ubikacje w postaci 
dołów zabezpieczonych żerdziami, zapewniono opiekę lekarską i tłuma-
czy. Opracowano program zwiedzania ciekawych obiektów z przewodni-
kami. Opracowano logo imprezy, proporczyki i odznakę MSKnD. 

Informowano o bezwzględnym obowiązku płynięcia w kamizelkach 
ratowniczych pod groźbą wykluczenia ze spływu. Opracowano regula-
min, w którym określono zasady uczestnictwa, prawa i obowiązki uczest-
ników, wymagania dla sprzętu i ekwipunku, zasady punktacji indywidu-
alnej i klubowej, rodzaje nagród przechodnich i jednorazowych. Spływ 
ewaluował z imprezy turystycznej w kierunku sportu. Organizatorzy 
pozwalali zawodnikom obok turystów uczestniczyć w punktowanych 
konkurencjach co było podczas spływów powodem wielu nieporozumień 
i protestów, a także burzliwych dyskusji podczas Krajowych Narad Akty-
wu Kajakowego.
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W tym kształcie MSKnD o 24 letniej tra-
dycji spełniał już wymagania określone przez 
ICF dla międzynarodowych spływów tury-
stycznych. Komitet Organizacyjny MSKnD 
wystąpił o wpisanie spływu do kalendarza ICF. 
Od 1959 r. w materiałach reklamowych pisa-
no, że MSKnD: „jest czołową w świecie, kwa-
lifikowaną imprezą turystyczną, spotkaniem 
najwytrawniejszych turystów kajakowców 
świata”, posiada cechy imprezy sportowo- 
turystycznej i jest rozgrywany zgodnie z re-
gulaminem imprez turystycznych ICF. Charakterystyczne logo imprezy 
z sylwetką kajakarzy na tle Trzech Koron przez dziesiątki lat, dla wielo-
tysięcznej rzeszy wodniaków, było symbolem największej, perfekcyjnie 
zorganizowanej, prestiżowej wodniackiej imprezy turystyki kwalifiko-
wanej o światowej renomie, propagującej folklor Podhala i Pienin później 
także Ziemi Sądeckiej. 

. 
*** Podczas zakończenia spływu w Tęgoborzy, wskutek awarii zasi-

lania w energię elektryczną, estradę na biwaku oświetlono reflektorami 
samochodów co było dodatkową atrakcją.

. 
*** 1961 r. Po raz pierwszy oficjalnie dopuszczono do spływu oprócz 

kajaków i kanadyjek, pramice. W spływie wzięły udział duże 6-osobowe 
łodzie nazwane przez uczestników „tramwajami”.

 30. Logo MSKnD 

29.
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*** 21 grudnia podpisano „Porozumienie Generalne” pomiędzy PZK, 
PTTK, WKKFIT i redakcją „Echa Krakowa” w którym określono uwarun-
kowania organizacyjne i finansowe dotyczące spływu.

*** 1963 r. Organizatorzy wyłączyli z punktacji unikalny w skali świa-
towej Przełom Dunajca. Zrezygnowano z konkurencji ujętych rywalizacją 
punktową, ustalając jedynie dla etapu Czorsztyn – Krościenko siedmio-
godzinny limit czasu na przepłynięcie trasy. Teraz turyści i zawodnicy 
mogli kontemplować piękno pienińskiej przyrody. Atrakcyjność MSKnD 
rosła. 

*** 1964 r. Dopuszczono do udziału w spływie kajakarzy niebiorących 
udziału w konkurencjach sportowych (grupa V). Początkowo zaintere-
sowanie tą grupą było niewielkie, ale już po pięciu latach przewyższało 
20%. Przez następne dziesięciolecia grupa V stanowiła od 20% do 30% 
uczestniczących w spływie. Spływ na stałe powrócił na trasę Nowy Targ- 
Nowy Sącz.

*** Wprowadzono odrębną klasyfikację kajaków jedno i dwuosobowych.

Stanowisko brygady transportowej31.
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*** Powołano specjalną komisję weryfikacyjną, ponieważ wpłynęła 
ogromna ilość protestów. Po zakończeniu pracy, komisja w specjalnym 
komunikacie informowała: „iż część Komisji Sędziowskiej nie stanę-
ła na wysokości zadania, skutkiem czego wyrządziła niepowetowaną 
krzywdę naszej Imprezie. By uniknąć w przyszłości podobnej sytuacji 
Prezydium KO MSKnD sprawę sędziowania imprezy powierza Kolegium 
Sędziów ZG PZK”. 

*** 1966 r. Utworzono nową imprezę Międzynarodowy Spływ Ka-
jakowy na Popradzie poprzedzający MSKnD. Trasa Popradzka liczyła  
90 km. Łącznie MSKnP i MSKnD tworzą „Tydzień Dzikich Wód”. 

*** Kajakarze z Dyks’cher Wasser Sport Verein z Duisburga nakrę-
cili kolorowy, dźwiękowy, pełnometrażowy film poświęcony XXV Jubile-
uszowemu MSKnD pt. „W Polsce w 1966 r.”. Film był wyświetlany w ki-
nach kilkunastu miast Niemieckiej Republiki Federalnej.

*** 1967r. w spływie uczestniczyło 1200 kajakarzy. Ekipa sędziego 
głównego MSKnD liczyła około 80 osób, zaś główny weryfikator miał 
do dyspozycji 40 weryfikatorów. Na spływie była jeszcze liczna grupa 
wspierająca działania organizacyjne. 

*** 1969 r. Przenikliwe zimno, deszcz, silny wiatr, przez ostatnie dwa 
dni, a do tego niski stan wody w Dunajcu, uczyniły z etapu Krościenko 
– Mostki prawdziwą drogę przez mękę. Ponad 100 osad wycofało się z im-

32.
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prezy wskutek poważnych uszkodzeń kajaków niemożliwych do napra-
wy na miejscu. Wyjątkowo dużo roboty miały „Karawany” przewożące 
rozbitków do Mostek. Spływu nie ukończyły 183 osoby.

*** 1970 r. Po raz pierwszy biuro spływu mieściło się w wagonie na 
kółkach, specjalnym wielkogabarytowym wozie mieszkalno-biurowym, 
który wodniacy ochrzcili wozem Drzymały. Parkowanie biura bezpośred-
nio w centrum biwaku ułatwiło kontakt uczestników z kierownictwem 
i doskonale usprawniło obsługę interesantów.

*** Ostatni biwak na trasie spływu w Mostkach okazał się za mały 
powierzchniowo. Rosnąca liczba uczestników wymusiła przeniesienie 
zakończenia spływu do Jazowska. Czwarty etap nie objęty punktacją pro-
wadził do Nowego Sącza.

*** Po raz pierwszy ustawiano drewniane sławojki, przewożone z bi-
waku na biwak. 

*** Po raz pierwszy na wszystkich biwakach czynny był firmowy 
punkt naprawy składaków i sklep z częściami zamiennymi Wytwór-
ni Wyrobów Precyzyjnych Predom-Prespol z Niewiadowa – producenta 
Neptunów, Jantarów i jednoosobowych Pstrągów.

*** W 1970 r. przypadła 100 rocznica urodzin W. I. Lenina. W środę 
dzień przed rozpoczęciem spływu, specjalny autobus kursował wahadło-
wo z biwaku w Nowym Targu do Poronina. Uczestnicy I Rallye TC ICF, 

Punkt gastronomiczny na biwaku pod Zielonymi Skałkami.33.
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korzystając z tego transportu mogli zwiedzić muzeum. W czasie uroczy-
stego otwarcia spływu delegacja uczestników udała się samochodem do 
Poronina by u stóp pomnika wodza bolszewickiej rewolucji złożyć narę-
cza kwiatów. 

*** ICF powierzył KO MSKnD zorganizowanie w czasie XXIX MSKnD, 
I Rallye TC ICF. Program imprezy był następujący: Uczestników spływu 
podzielono na pięć grup. W grupach I do IV płynęli kajakarze biorący 
udział w zawodach, a w grupie V nie klasyfikowani. Startujących w za-
wodach obowiązywała punktacja XXIX MSKnD indywidualna i klubowa, 
a członków organizacji należących do ICF, dodatkowo punktacja I Rallye 

Stoiska gastronomiczne i sprzedaży detalicznej.34.
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TC ICF, indywidualna i międzypaństwowa. Do punktacji XXIX MSKnD 
wliczały się wyniki uzyskane przez startujące osady na dwóch odcinkach 
regularnego przebycia: na etapie I z Nowego Targu do Czorsztyna i na eta-
pie III z Krościenka do Jazowska oraz wyniki slalomu kajakowego na Pta-
sim Uskoku rozegranego podczas etapu II z Czorsztyna do Krościenka. Na 
etapie I punkty kontroli czasu były w Łopusznej i na Hubie, a na etapie 
III w Tylmanowej. Ostatni etap IV z Jazowska do Nowego Sącza był nie 
punktowany. 

Indywidualna punktacja I Rallye TC ICF, była prowadzona dla trzech 
najlepszych osad w każdej konkurencji: składaki F-1 i F-2, kanadyjki C-1 
i C-2, plastiki R-1 i R-2. Zwycięzcy zostali uhonorowani medalami. Wy-
niki konkurencji: kajaki drewniane K-1 i K-2, punktowane były jedynie 
w ramach XXIX MSKnD. Do punktacji międzypaństwowej Rallye TC ICF, 
brano wyniki indywidualne najlepszych osad w punktacji XXIX MSKnD, 
po jednej z każdej z sześciu rozgrywanych konkurencji. Najlepsze repre-
zentacje państwowe w turystyce kajakowej, za pierwsze, drugie i trzecie 
miejsce otrzymały Wiosełka z Plakietką, ufundowane przez Polski Zwią-
zek Kajakowy. Podczas zakończenia spływu, przewodniczący TC ICF dr 
Hans Ebner wysoko ocenił zarówno stronę sportową jak i organizacyjną 
imprezy, podkreślił, że perfekcyjnie dopracowany w najdrobniejszych 
szczegółach regulamin, będzie wzorcem przy organizowaniu Rallye TC 
ICF w innych krajach.

Szpital na kółkach35.
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*** 1971 r. Przybywających na spływ witał pięknie brzmiący napis 
„Witomy syćkich piyknie rostomili w stolicy Podhala w mieście Nowym 
Torgu”.

*** Reporter Echa Krakowa wspominał: Przed piętnastu laty, kiedy 
przystępowaliśmy do współorganizacji MSKnD, redakcyjna „Warszawa” 
była jedynym samochodem osobowym, a oprócz niej po trasie uwijały 
się 3 lub 4 ciężarówki. Dziś spływowi towarzyszyło ponad 100 pojazdów, 

36.
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w tym kilkadziesiąt autobusów, które przyjechały z ekipami większych 
zakładów pracy i organizacji sportowych. Szacowano, że w MSKnD łącz-
nie wzięło udział ponad 4 tysiące osób.

*** 1972 r. Na etapie z Krościenka do Jazowska zorganizowano pre-
wencyjnie dodatkowe niejawne punkty kontroli, bowiem do komisji sę-
dziowskiej dotarły sygnały, że planowane jest wbrew przepisom przerzu-
canie zawodników i kajaków samochodami.

*** Grupa techniczna MSKnD zabezpieczająca transport, aprowi-
zację, łączność oraz sędziowie i służba lekarsko pielęgniarska, liczyła  
80 osób. Sprzęt uczestników z biwaku na biwak, przewoziło osiem ośmio-
tonowych samochodów ciężarowych.

*** 1973 r. Radio i telewizja Luksemburg, organizowała gwiaździsty 
rajd samochodowy, z metą co roku w innym kraju. Na wniosek klubu ka-
jakowego z Duisburga – Dyk’scher Wasser Sport Verein i kajakarzy z Ho-
landii i Austrii, meta „Auto-Rally” była w stolicy Podhala w przeddzień 
otwarcia MSKnD. Uczestnicy rajdu samochodowego wzięli udział w ob-

37.
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chodach Dni Nowego Targu, w ceremonii rozpoczęcia spływu i obserwo-
wali zmagania kajakarzy z Dunajcem. Kajakarze mogli podziwiać rasowe 
samochody. Dzięki wodniakom z Duisburga za pośrednictwem luksem-
burskich publikatorów, ku zadowoleniu kierownictwa MSKnD, świat do-
wiedział się o organizowanym w Polsce spływie.

*** W wielu miejscach na brzegu Dunajca, aż do samego Czorsztyna 
kapele góralskie z grupami turystów oczekiwały płynących kajakarzy. 
Na metę etapu w Czorsztynie wodniacy przypływali, kajak za kajakiem 
przez kilka godzin.

*** 1975 r. Zdarzyło się, że na biwaku można było pić piwo oficjal-
nie. Organizatorzy załatwili i dopuścili do sprzedaży, niemało wówczas 
kosztujący „Okocim eksportowy” i „Pilzner”. Smakowite piwo zniknęło 
w mgnieniu oka. Ranga wydarzenia była tak duża, że sprzedaż zapo-
wiedział w specjalnym komunikacie „Radiowęzeł Dunajec”, a nazajutrz 
o tym epizodzie poinformowało swoich czytelników „Echo Krakowa”. 

*** Na posiedzeniu biura ICF we Florencji Międzynarodowy Spływ 
Kajakowy na Dunajcu uznano za jedną z głównych, czołową i największą 
imprezę sportową w turystyce kajakowej.

*** 1976 r. Na spływie coraz więcej autokarów. Organizatorzy szaco-
wali, że liczba osób towarzyszących kajakarzom stanowiła od 50% do 60% 
osób biorących udział w imprezie. Wodniacy, którzy przyjeżdżali z rodzi-
nami lub przyjaciółmi dopływając do biwaków mieli już rozbite namioty 
i przygotowany posiłek.

38.
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*** 1978 Zazwyczaj sędziowie z aparaturą, tyczkami slalomowymi  
i akcesoriami niezbędnymi do przeprowadzenia slalomu, spływali na 
Ptasi Uskok tratwami. Łodzie nie przyjechały i slalom nie odbył się.  
W tej sytuacji zadecydowano o rozegraniu slalomu kajakowego w Jazowsku.

*** 1979 r. Na brzegu Dunajca pod zamkiem w Niedzicy, przystąpio-
no do budowy sztolni energetyczno-spustowej, pierwszego ogniwa pro-
jektowanej zapory wodnej w Czorsztynie. Dunajec płynął dalej starym 
korytem. 

*** 1980 r. Po raz pierwszy na polu biwakowym w Nowym Targu zainsta-
lowano polowe umywalnie. Slalom kajakowy przeniesiono do Krościen-
ka n/ Dunajcem.

*** 1981 r. Start do I etapu MSKnD w Nowym Targu nastąpił w samo 
południe, po odsłuchaniu transmitowanego przez radio hejnału z Wieży 
Mariackiej.

*** Po raz pierwszy podczas MSKnD rozegrano odcinek szybkościowy 
na odcinku Czorsztyn – Sromowce. 

*** 1982 Władze państwowe nie zezwoliły na spływ granicznym od-
cinkiem Dunajca. Slalom kajakowy ustawiono w centrum Nowego Targu 

1947 r. Uroczystość otwarcia MSKnD w Nowym Targu39.
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w sąsiedztwie stadionu Podhala dzięki czemu obserwowany był przez 
tłumy Nowotarżan.

*** 1983 r. Tadeusz Pilarski zapytany o przyczyny malejącej frekwen-
cji na spływie, podał trzy: po pierwsze wzrost kosztów (wpisowego, prze-
jazdów, transportu sprzętu, wyżywienia); po drugie ścisła reglamentacja 
paliw powodująca, że wiele zakładów pracy, które zwykle swymi autoka-
rami dowoziły wodniaków do Nowego Targu i potem na powrót do domu, 
nie udostępniło pracownikom środków transportu i po trzecie komplet-
ny brak na rynku sprzętu kajakowego.

*** 1985 r. Na wniosek klubów kajakowych i kajakarzy z całej Polski, 
uchwałą Komitetu Organizacyjnego Spływu, Międzynarodowy Spływ 
Kajakowy na Dunajcu nosi imię Tadeusza Pilarskiego.

*** Slalom kajakowy zorganizowano przy starej drodze do Krościen-
ka w rejonie Zwalonego Mostu na Piaskach. Na drodze u stóp stromego 
wzgórza, w pobliżu slalomu, sędziowie zostawili samochód. Raptem z roz-
mokniętego stoku na auto runęła kamienna lawina, wgniatając w ma-

1947 r. U stóp kopca Wolności w Nowym Targu, dr Artur Werener prowadzi 
instruktaż  dla zawodników biorących udział w MSKnD40.
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sce „Syrenki” spore zagłębienie, niszcząc karoserię i uszkadzając felgę.  
Na szczęście w pobliżu nie było ludzi.

*** 1987 r. Budowa zapory wodnej w Niedzicy wkroczyła w ostatnią 
fazę. Po raz ostatni, biwak urządzono w Czorsztynie pod Zielonymi Skał-
kami. Kajakarze rozbili namioty na starym polu biwakowym. 

*** Na spływie wprowadzono nową ciekawą konkurencję nazwaną 
crossem kajakowym. Trasę crossu wyznaczono tuż przy stadionie Podhala 
tak, że zarówno uczestnicy imprezy, jak i goście przyjezdni i mieszkańcy 
Nowego Targu, mogli z wałów powodziowych Dunajca oraz z kładki śle-
dzić walkę zawodników.

Niosąc kajak, należało przebiec brzegiem w górę rzeki 250 metrów, 
zwodować go i popłynąć na metę znajdującą się na linii startu crossu. 
Liczył się czas pokonania dystansu na lądzie i na wodzie. Po sygnale sę-
dziego zawodnicy ruszali szybko, lecz gdy biegli po nierównym, pełnym 
kamieni brzegu, ich tempo słabło. Niektórzy docierali do końca już spa-
cerkiem, starając się później nadrobić stracony czas energicznym wio-
słowaniem do mety. Na crossie klasyfikację prowadzono osobno dla każ-
dej kategorii łodzi i grupy wiekowej. Konkurencja była nieobowiązkowa, 
ale cieszyła się dużą frekwencją, bo zaliczenie jej dawało pokaźną ilość 
dodatkowych punktów. Trudny i męczący cross kajakowy, spodobał się 
wodniakom, a zgromadzona publiczność, żywo reagowała na zawody. 
Było wiele emocji.

Uroczyste otwarcie MSKnD w Nowym Targu41.
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*** 1989 r. Kryzys ekonomiczny i wielkie niedobory paliwa na rynku 
spowodowały, że przed stacjami benzynowymi tworzyły się kilometrowe 
kolejki samochodów oczekujących na tankowanie. Wiele osób już wcze-
śniej zgłoszonych na MSKnD rezygnowało z uczestnictwa obawiając się, 
że utkną gdzieś w drodze.

*** 1991 r. Międzynarodowa Federacja Kajakowa, uznając spływ na 
Dunajcu za najlepiej zorganizowaną imprezę turystyczną, przyznała 
Komitetowi Organizacyjnemu MSKnD im. Tadeusza Pilarskiego puchar 
Best Organization Dunajec Cruise 1991. 

*** Podczas jubileuszowego 50. MSKnD, wprowadzono po raz pierw-
szy do klasyfikacji konkurencji spływowych, dwie grupy wiekowe do 35 
lat i starszych.

*** 1994 r. 20 kwietnia działacze Komitetu Organizacyjnego MSKnD 
założyli Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Kajakowej Dunajec.

***Nietypowo uroczystość otwarcia MSKnD odbyła się w środę wie-
czorem. Zrezygnowano z generalnej klasyfikacji indywidualnej. Dru-
gi etap spływu wydłużono do 34 km, przenosząc metę z Krościenka do 
Wietrznic. Biwakowano na Wyspie Lipieniowej w sąsiedztwie budowa-
nego nowego toru kajakowego. Na odcinku od Wietrznic do Łącka (6 km) 
urządzono drużynowy wyścig o Puchar Tadeusza Pilarskiego.

Uroczyste otwarcie MSKnD w Nowym Targu42.
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*** 1995 r. Poniżej mostu na Hubie cała dolina Dunajca była już 
ogołocona z drzew do wysokości projektowanego poziomu wody w bu-
dowanym zbiorniku retencyjnym. Usunięte zostały wszystkie elementy 
infrastruktury budowlanej. Szczególnie przygnębiające wrażenie robił 
zdewastowany krajobraz unikalnego w skali światowej zakątka, pomię-
dzy zamkami w Czorsztynie i Niedzicy.

*** Henryk Węglarz, były zawodnik szczawnickich Pienin, uczestni-
czący w MSKnD od 1979 r., po raz czwarty zdobył nagrodę Echa Krako-
wa. Zapytany przez dziennikarza, jak przygotowywał się do tegoroczne-
go startu, odpowiedział: ”Nie miałem na to czasu. Rodzina, dom, praca. 
Trudno się wyrwać na rzekę. Wsiadłem do kajaka pierwszy raz od startu 
w ubiegłorocznym spływie.”

 
*** Po raz ostatni biuro spływu mieściło się w wozie Drzymały. Te-

raz w warunkach terenowych biuro MSKnD i osoby obsługujące imprezę, 
przemieszczały się w przyczepach kempingowych. 

 *** Poprawił się stan sanitarny biwaków, w miejsce sławojek zasto-
sowano ekologiczne przewoźne toalety typu toi toi.

Tadeusz Pilarski podczas uroczystości otwarcia MSKnD w Nowym Targu43.
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*** Dziennikarz największego na świecie magazynu kajakowego Pa-
dller Eugene Buchanan uczestniczący w MSKnD, pytany o wrażenia ze 
spływu powiedział, że ogromne wrażenie zrobiła na nim masowość im-
prezy oraz fakt, że oprócz starszych wiekiem kajakarzy w spływie uczest-
niczą dzieci. Podobała mu się atmosfera spływu zbliżająca do siebie lu-
dzi. Nie mógł tylko pojąć, dlaczego w Polsce na takiej rzece jak Dunajec 
pływa się bez fartuchów. 

*** 1996 r. Zakończył się patronat medialny „Echa Krakowa” Obsłu-
gę medialną spływu w latach 1961 – 1996 zapewniali redaktorzy i foto-
reporterzy prasowi Jerzy Langier, Józef Lewicki, Wacław Klag i Jadwiga 
Rubiś.

*** 1997 r. Po utworzeniu Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsz-
tyn – Niedzica – Sromowce Wyżne, organizatorzy musieli zmienić trasę 
MSKnD. Od tego czasu etap I z Nowego Targu, w zależności od decyzji 
organizatorów, kończył się przy moście na Hubie, bądź w Mizernej lub 
w Niedzicy. Etap II prowadzi ze Sromowiec Wyżnych do Krościenka n/D., 
III do Jazowska i IV do Nowego Sącza.

*** 1998 r. Uczestnicy MSKnD po raz pierwszy przepłynęli przez Je-
zioro Czorsztyńskie od mostu na Hubie do Niedzicy (6 km). Silny boczny 
wiatr dał mocno w kość, szczególnie kanadyjkarzom.

*** 1999 r. Na przystani flisackiej w Kątach w 15. rocznicę śmierci 
Tadeusza Pilarskiego, podczas mszy polowej, odbyła się uroczystość 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej wmurowanej w głaz granitowy. 
Obelisk ufundowała Komisja Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku 
Kajakowego. 

44.
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*** Dużym zainteresowaniem cieszyła się próba sprawnościowa, 
zaproponowana przez Wojciecha Zaziąbło z Krościenka. Używając tylko 
żerdzi, należało jednym czółnem flisackim przepłynąć na drugą stronę 
Dunajca. Nagrodą była skrzynka piwa. Konkurencja okazała się na tyle 
trudna, że wielu zamiast piwem opiło się wodą z Dunajca.

*** 2000 r. Spływ rozpoczął się nietypowo. Po weryfikacji wszyscy 
udali się na start I etapu. Z Niedzicy kajakarzy i sprzęt przewieziono do 
Kątów i dopiero tam w godzinach wieczornych w sąsiedztwie obelisku 
poświęconego Tadeuszowi Pilarskiemu odbyła się uroczystość otwarcia 
spływu, a po niej msza polowa w intencji uczestników.

*** Międzynarodowa Federacja Kajakowa ICF uznała MSKnD, za naj-
lepszą masową imprezę turystyczno-sportową na świecie. Organizator 
spływu – Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Kajakowej Dunajec zostało 
nagrodzone pucharem ICF. 

*** 2005 r. W latach od 2001 do 2005 MSKnD był imprezą punkto-
waną dla wszystkich uczestników. Do klasyfikacji indywidualnej wlicza-
no punkty uzyskane w odcinku regularnego przepływu (ORP), odcinku 

Nowy Targ45.
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szybkościowym (OS) i slalomie (S). Lokata klubowa była sumą punktów 
uzyskanych za zgłoszenie drużyny do zawodów, punktów zdobytych 
w wyścigu drużynowym o Puchar im. Tadeusza Pilarskiego i punktów 
wyliczanych według skomplikowanego odrębnego algorytmu, za konku-
rencje: odcinek regularnego przepływu, odcinek szybkościowy i slalom.

*** „ Ale, co stało się, że zanika zainteresowanie flagowym pol-
skim spływem? Frekwencja w 2001 r. wynosiła 842 osoby, a w 2005 
spadła do 288!”

*** 2006 r. Po raz pierwszy zorganizowano stały biwak na polu na-
miotowym Cypel w Krościenku n. Dunajcem. Każdy etap spływu był od-
cinkiem limitowanym czasem, każdy z uczestników musiał wypłynąć 
pomiędzy otwarciem a zamknięciem startu i przekroczyć linię mety 
pomiędzy jej otwarciem a zamknięciem. Z programu usunięto odcinek 
regularnego przepływu. Płynęły kajaki sztywne turystyczne i składane, 
wyczynowe w tym zjazdowe, mogli brać udział w spływie uczestnicy na 
innym sprzęcie pływającym (np. na pontonach). W ramach konkurencji 
rozgrywanych na wodzie, odbył się: slalom kajakowy, odcinek szybko-
ściowy oraz drużynowy wyścig o Puchar im. Tadeusza Pilarskiego. Wy-
ścig przeprowadzono na sprzęcie dostarczonym przez organizatorów. 
Nowością wśród imprez towarzyszących były I Mistrzostwa Polski Wete-
ranów w Zjeździe. Na torze kajakowym w Wietrznicach. rozegrano I Mi-
strzostwa Polski we Freestyle`u Kajakowym na Dunajcu zorganizowane 
przez Utę Kühn. Ogromnym powodzeniem cieszył się turniej paintbal-
la. Wiele osób skorzystało z możliwości przelotu prawdziwym balonem. 
Odbyły się zawody łucznicze. Po raz pierwszy na mecie każdego etapu, 
w ramach wpisowego, wydawano ciepły posiłek. Na biwaku, na skraju 
obozowiska, z dala od zgiełku utworzono zaplecze gastronomiczne ze 

Punkt startowy do etapu Nowy Targ-Czorsztyn46.
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stolikami zadaszonymi parasolami. Atrakcją były cowieczorne występy 
zespołów artystycznych. 

Odbyła się Biesiada Góralska, którą uświetnił koncert słowackie-
go zespołu ludowego. Każdy uczestnik spływu otrzymał pamiątkową 
koszulkę, czapeczkę oraz kubek okolicznościowy i wklejki do TOK PTTK 
i PZK. Odbyła się wycieczka piesza z przewodnikiem na Trzy Korony. 

*** 2007 r. Uczestnik spływu, pisał: organizacja i rozmach tegorocz-
nej imprezy przebija wszystkie dotychczasowe „Dunajce”, a zaliczyłem ich 
ponad dwadzieścia. Udało się odtworzyć klimat beztroskich spotkań du-
najeckich z lat 70. i 80. XX wieku, z rywalizacją sportową, zabawami na 
wolnym powietrzu, programem rekreacyjnym, turystycznym i licznymi 
występami zespołów artystycznych. 

*** Przywrócono biwak w Nowym Targu. Spływ wrócił na stary szlak 
z Nowego Targu do Nowego Sącza. Blisko połowa uczestników po we-
ryfikacji i uiszczeniu opłat w biurze spływu, rezygnowała z rozbijania 
namiotu w Nowym Targu, zostawiała kajak i jechała na biwak do Kro-
ścienka. Drugi etap wydłużono do Wietrznic, ale biwak był w Krościenku. 
Wymuszało to przewożenie kajakarzy autokarami z mety na biwak do 
Krościenka, a w dniu następnym z biwaku na start do Wietrznic. Więk-
szość kajakarzy płynących poza klasyfikacją, kończyła płynięcie w Kro-
ścienku, a w następnym dniu spływała na start do Wietrznic. Przed Sta-
rym Sączem na niebezpiecznym progu wodnym, najeżonym prętami 
i fragmentami betonu, nie wyznaczono i nie oznakowano przenoski. Nikt 

Między Łopuszną a Harklową47.
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nie informował, którą stroną należy przenosić kajaki. Podczas pobytu na 
biwaku, nie zaproponowano żadnej koncepcji wypoczynku w wolnym 
czasie.
Uczestnik spływu Krzysztof Ptasiński, w oparciu o własne obserwacje 
i zasięgnięte opinie, na łamach WIOSŁA stwierdził kiepską organizację 

Przed startem do etapu Nowy Targ-Czorsztyn48.
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i logistykę, ocenił negatywnie decyzję o powrocie do formuły quasi-spor-
towej i rezygnację z programu rekreacyjnego. Krzysiek Książek zauważył, 
że po radykalnych zmianach w programie w 2006 r. frekwencja wzrosła, 
ale ponieważ nie utrzymano generalnej zmiany formuły MSKnD, w ko-
lejnych latach zainteresowanie spływem dramatycznie malało. 

*** W biurze spływu po raz ostatni można było nabyć Odznaki i Le-
gitymacje MSKnD.

*** Magazyn Kajakowy WIOSŁO, w latach 2002 do 2007 poruszał pro-
blematykę MSKnD. Udział w LXVI MSKnD zainspirował znawcę dunajec-
kich tajemnic, członka grupy KiM Krzysztofa Ptasińskiego, do napisania 
ciekawego, pełnego osobistych wątków wspomnienia z wędrówki kaja-
kiem z Nowego Targu do Nowego Sącza.

*** 2008 r. Od kilku lat spływowi towarzyszyła dość liczna grupa ka-
jakarzy płynących na dziko. Aby rozwiązać ten kłopotliwy dla organizato-
ra problem, do regulaminu wprowadzono nieznane od 1934 r. restrykcje. 
W regulaminie informowano, że „w trakcie rozgrywania MSKnD odcinek 
rzeki Dunajec z Nowego Targu do Nowego Sącza będzie zamknięty dla 
innych turystów. 

Sromowce Wyżne. Terenowy punkt odprawy granicznej49.
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*** 2009 r. Portal Tygodnika Podhalańskiego www.tp24.pl, zainaugu-
rował i kontynuuje zamieszczanie informacji o przebiegu uroczystości 
otwarcia MSKnD w Nowym Targu. Fotorelacje są opatrzone lapidarnymi 
komentarzami. 

*** W zaproszeniach na LXVIII MSKnD pojawił się zapis: „Spływ od-
bywa się na trasie Nowy Targ – Jazowsko z możliwością spłynięcia do No-
wego Sącza po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem MSKnD”.

 
*** 2010 r. Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski po-

nownie objął MSKnD Honorowym Patronatem. Obecny wśród gości ho-
norowych wiceprezydent Krakowa Tadeusz Trzmiel, wspominał, że bak-
cylem kajakarstwa turystycznego zaraził go przyjaciel Tadeusz Pilarski, 
z którym wspólnie uczestniczyli w wielu wyprawach kajakowych.

*** 2014 r. Podczas zakończenia spływu, gdy zabrzmiał hymn MSK-
nD, Olek Doba przystąpił do opuszczenia flagi z masztu. Nie udało się. Po 
raz pierwszy w historii, gdy przebrzmiały słowa: Międzynarodowy Spływ 
Kajakowy na Dunajcu uważam za zamknięty, flaga uwięziona na maszcie 
jeszcze długo dumnie łopotała na wietrze. 

*** W terminie MSKnD planowano rozegrać I Górski Maraton Kaja-
kowy na Dunajcu na dystansie 42 km z Krościenka n./D do Nowego Są-
cza. Mieli brać udział, oprócz uczestników MSKnD, inni zweryfikowani 
zawodnicy. Przewidywano klasyfikację (już poza punktacją LXXIII MSK-

50.
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nD) odrębną dla każdej kategorii łodzi w poszczególnych grupach wieko-
wych. Niestety oferta nie spotkała się z zainteresowaniem. Ze względu 
na brak chętnych maraton nie odbył się.

*** 2015 r. Ze względu na małe zainteresowanie niedzielnym etapem 
Jazowsko-Nowy Sącz, MSKnD jest organizowany na trasie Nowy Targ – 
Jazowsko. 

*** 2016 r. Płynęły tylko dwa składaki: jednoosobowy Pouch i Nep-
tun T-100. Pouchem płynął Marian Jarosz z Krościenka n./D, a Neptu-
nem wyprodukowanym w 1961 r. Bronisław Buła z synem Markiem z ŁKK 
Albatros. Na starym torze w Wietrznicach przy prawym, skalistym, nie-
dostępnym brzegu Neptun uległ rozbiciu. Mimo połamania burtnic i in-
nych elementów kajaka, kajakarze promowali się na lewy brzeg Dunajca.

*** Uroczyste zakończenie spływu które odbywało się w sobotę wie-
czorem na polu biwakowym w Krościenku n./D, przeniesiono do „Am-
fiteatru pod Wierzbą” w centrum nad brzegiem Dunajca. Gminne Cen-
trum Kultury ubogaca uroczystość występami zespołów artystycznych.

*** 2017 r. Po raz pierwszy uroczystość otwarcia spływu odbyła 
się u stóp odrestaurowanego Kopca Wolności, w malowniczej scenerii 
w parku miejskim w Nowym Targu. 

*** Start do I etapu w Nowym Targu odbył się w miejscu, w którym 
do Dunajca wpada młynówka. Dokładnie w tym miejscu w 1934 r. kaja-
karze startowali do I MSKnD.

Odpoczynek w Szczawnicy51.
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6. Uczestnicy MSKnD o spływie

*** 82-letni Czesław Hunter z Warszawy, 22 krotny uczestnik MSK-
nD, zaprezentował kolekcję zdjęć sprzed 50 lat. Przed udaniem się na 
start spływu, snując wspomnienia, mówił: „To były wspaniałe czasy. 
Niepowtarzalna atmosfera! Spływ był bardziej wydarzeniem towarzy-
skim niż sportowym. Był okazją do spotkań ze znajomymi i do wspo-
mnień o tych, z którymi pływało się niegdyś. Tu spotykali się raz w roku 
przyjaciele z całego kraju”.

*** Kiedyś podczas spływu Sergiusz Grudkowski – akwarysta, gdy 
jego partnerce z kajaka utopił się biustonosz, namalował go na jej ciele, 
żeby elegancko wyglądała. Oczywiście z tym biustonoszem płynęła. 

6.1 Waldemar Rybak
Spływ Dunajcem w 1972 r. potraktowaliśmy bardzo poważnie, ale… 

zapłaciliśmy „frycowe” za brak doświadczenia. Tu byliśmy za wcześnie, 
tam nieco za późno i wylądowaliśmy na odległej pozycji. Powiedzieliśmy 
sobie no, ale następnym razem, to my już będziemy wiedzieli, jak płynąć. 
Niestety, z tą mądrością dunajecką to tak, jak z siedzeniem przy ognisku, 
gdy siedzisz przodem – to marzną ci plecy, a gdy odwrócisz się plecami, 

Zmagania na Ptasim Uskoku53.
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to... mija cię kolejka – wszystkiego nie upilnujesz. Mam w odznace duna-
jeckiej „gwóźdź” z trzynastką, ale wydaje mi się, że za każdym razem pły-
nąłem zupełnie inną rzeką. Dlatego chyba, z taką ochotą wciąż tam wra-
cają ci, co chcą Dunajec lepiej poznać, jak i ci, co myślą, że go już poznali.

6.2 Emil Węglorz
Zaczynałem od turystyki, potem przyszła 

część sportowa mojego życia, ale chcę na tury-
styce skończyć. Tu czuję się pełnosprawnym 
i potrzebnym uczestnikiem. Na ten temat prze-
gadaliśmy nie jedną godzinę z kolegami: prof. 
Ludwikiem Leszko, inż. Maśkiem Plebańczykiem, 
Mietkiem Maroną, Tadziem Pilarskim, i wieloma 
innymi. Przepłynąłem najdłuższe rzeki w Euro-
pie, Morze Bałtyckie, Czarne, Egejskie, Adriatyk, 
Zatokę Botnicką, największe jeziora europejskie, 
brodziłem po Polesiu. Zebrało się tego wiele, 
dało masę satysfakcji, doświadczenia i dalszej 
zachęty. Przełom Dunajca zrobiłem w tym roku po raz 111 i 112 – pierw-
szy raz w 1923 r. Spływałem Dunajcem w marcu, w nocy, na fali powo-
dziowej, w czasie absolutnej pustki na całej trasie aż do Szczawnicy. Tych 
rzeczy nigdy się nie zapomina . 

Trasy sportowe dawno wywiały mi z głowy, choć mam trochę tzw. 
nagród. Kilkakrotnie byłem świadkiem kłótni o wyniki na MSKnD, a więc 
szło nie o turystykę i te wartości, która ona z sobą niesie, a o punkty lub 
nagrody. Był taki „piękny kawałek” jak dowożenie ”turysty” na niektó-
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rych odcinkach szlaku, bo biedny nie mieścił się w czasie ( był to akurat 
mistrz kajakarski),taki wstyd. Innym razem za Dębnem, gdzie Dunajec 
skręca w prawo zaklinował się pod brzegiem kajakowiec na plastikowej 
łodzi. Mijali go różni wyczynowcy, ale nikt nie raczył zainteresować się 
tym uczestnikiem, wszyscy gnali na metę.[…] Pędzenie do przodu zasła-
nia całą turystykę kajakową, wszelkie widoki, nawet kolegów w potrze-
bie! […] Czy jak na zawodach nasz przedstawiciel zajmie ostatnie miejsce 
to już nie wyczyn? Dla mnie każdy kto ukończył spływ, wiele zobaczył 
przeżył, osiągnął wynik godny nagrody. 

60.
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6.3 Stanisław Smerecki
W 2002 r. podczas LXI MSKnD uwagę zwracali zawodnicy rodeo ka-

jakowego, którzy doskonale prezentowali się w specyficznych krótkich 
kajakach, barwnych kaskach i kamizelkach. Widowiskowość akrobacji 
była wielka, ale niektórzy sceptycznie pytali: „Co to ma wspólnego z ka-
jakarstwem?” 

 „Dunajec” to bardzo nostalgiczna impreza, dla wielu obowiązko-
wa, klimat i tradycja sączą się razem. Doborowe towarzystwo bawi się, 
wieczorami przełamując czasami granice zdrowego rozsądku i kultu-
ralnego współżycia. Spływ z nazwy i frekwencji jest międzynarodowy  
(12,5 % uczestników to obcokrajowcy), jednak międzynarodowość na 
spływie jest skromnie zaznaczona. Litwini czuli się zagubieni. Niedoin-
formowani, w drodze po wyroby alkoholowe na Słowację, zostali prze-
chwyceni przez naszych pograniczników. Jak co roku, na ceremonii 
otwarcia i zamknięcia spływu wygłaszano długie i nudne przemówienia, 
ale bardzo cieszyło oglądanie organizatorów w marynarkach z odzna-
kami, krawatami, kamaszami, duszących się w przyciasnych kołnierzy-
kach, taplających się w błocie wśród luzackiej gawiedzi. […] Ale co stało 
się, że zanika zainteresowanie flagowym polskim spływem? Frekwencja 
w 2001 r. wynosiła 842 osoby, a w 2005 spadła do 288!”

6.4 Stanisław Wodyński
Klub Kajakowy „Majak” działający przy... 

a raczej w dużym szpitalu psychiatrycznym po-
łożonym na absolutnej peryferii PRL, powstał 
jako bańka, w której chronili się przed realiami 
PRL – młodzi lekarze, psycholodzy, terapeuci. 
Ideą łączącą przybyłych z różnych stron kra-
ju w większości autsajderów, pragnących w jak 
w najmniejszym stopniu ubrudzić się kolaboracją 
z ówczesnym reżimem, był nieuzasadniony racjo-
nalnie pociąg do wody jako przestrzeni swobody, 
która nawet przed niewielkim czółnem, byle jaką 
łodzią otwierała się, jak tylko odbiło się od brzegu. 

Teraz dobijając jak Międzynarodowy Spływ Kajakowy Dunajcem do 
osiemdziesiątki – wspominam z prawdziwym rozrzewnieniem początek 
pasji, która owładnęła mną bez reszty. Był rok 1977. Z beztroską cechują-
cą nowicjuszy, nie zważając na nasze skromne doświadczenia i nieprzy-
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Byliśmy na taką ewentualność przygotowani: zaopatrzeni w gwoź-
dzie i duże arkusze sklejki. Na wyciętą laubzegą łatę kładliśmy pastę 
uszczelniającą . Wszystkie te zabiegi wymagały czasu i ani się dobrze nie 
obejrzeliśmy, jak za nami płynęła tylko „Latarnia” , której załoga cały 
czas nas namawiała, żebyśmy w Harklowej na moście, na którym stał 
„Karawan” – spływ zakończyli. 

Nie ulegliśmy jednak tym podszeptom i na postój w Czorsztynie do-
biliśmy prawie 3 godziny po czołówce spływu. Na drugim odcinku było 
już lżej, Dunajec stał się głębszy, bez reperacji przebyliśmy jego Przełom. 
Pamiętam jak na czeskim brzegu, na skale stał komandor Pilarski w gra-
natowej dwurzędowej marynarce ze złotymi guzikami i nas entuzja-
stycznie za wytrwałość pozdrawiał. Pogoda wtedy była cudowna. Woda 
w rzece miała 26 stopni C. Z nieba lał się żar. Do tego stopnia, że mój to-
warzysz, zdecydowany wtedy brunet spiekł się na raka. W Starym Sączu, 
gdzie udaliśmy się przed zakończeniem spływu do kościoła, żeby podzię-
kować Opatrzności za opiekę na dzikiej wodzie – ratowałem przyjaciela 
smarując jego poparzoną słońcem skórę „Śniegiem Tatrzańskim” – kre-
mem ściągającym. Wtedy zaczął wyć i przeklinać mnie z bólu. W związ-
ku, z czym zaordynowałem mu zabieg anestezjologiczny w postaci „Wi-
niaku Klubowego” pitego „z gwinta” w bramie, a raczej w chłodnej sieni 
zabytkowej kamieniczki, którego smak pamiętam do dzisiaj. Ech !

6.5 Jerzy Sobolewski (Lady)
Na olbrzymiej polanie w Mostkach biwaku-

je parę tysięcy ludzi. Tysiące namiotów podob-
nych do siebie kształtem. Trudno trafić do swe-
go, zwłaszcza w nocy i bez latarki, o czym sam się 
przekonałem usiłując wrócić po małym „przy-
jątku” w innym namiocie. Było to tak. Wysłałem 
„Browara” do naszego namiotu, bo zabrakło fajek. 
Minął jakiś czas, a kolegi nie ma. Pewnie chłopaki 
go wciągnęli na jakieś inne przyjęcie, był to bo-
wiem człowiek niezwykle towarzyski. Czekając, 
zniecierpliwiony wyskoczyłem z namiotu, a była 
już głęboka noc. Nasz namiot był niedaleko, przy 
maszcie namiotu z NRD, ale po ciemku nie mogłem namierzyć ani masz-
tu, ani namiotu. Próbowałem namierzyć kolegę głosem, ale jakiś znie-
cierpliwiony głos wrzasnął: – Ruhe! Wszystkie namioty zlały się w jedną 
bezkształtną masę. Próbowałem znów nawoływać, ale znów jakiś głos 
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przerwał: – Ty od Gibały ucisz się. Ode chciało mi się wszystkiego. Naj-
chętniej bym już poszedł spać. Stoję jednak w środku olbrzymiego obo-
zowiska i nie mam gdzie przyłożyć głowy do poduszki. Na domiar złego 
zaczyna siąpić deszczyk, a ja jestem w samej koszuli. Na plecach coraz 
wilgotniej i coraz chłodniej. Całkiem już zrezygnowany błąkam się po 
obozowisku. Przycupnąłem przy ognisku. Szturcham sąsiada z lewej: – 
Stary, daj zapalić! – nie mam, nie mogę trafić do namiotu. Trącam tego 
z prawej. Odpowiedź identyczna. Zrozumiałem: tutaj siedzą ludzie, któ-
rzy tak jak ja nie mogą trafić do namiotu!

Rano Browar opowiadał, że szukając wieczorem namiotu. przewró-
cił maszt z proporczykami ekipy niemieckiej.

 *** Poprad był wezbrany i zamienił się w groźną rzekę. Start odbywał się 
w strugach deszczu. W tych warunkach nietrudno było zaliczyć kabinę. 
Po wywrotce razem z kolegą poczuliśmy zimno, straszliwy głód i utraci-
liśmy siłę walki. Obaj marzyliśmy o wyjściu na brzeg i zakończeniu tego 
koszmaru. I oto w tym momencie zobaczyliśmy na mieliźnie pośrodku 
rzeki faceta, który wydobywał szmatką z na wpół zatopionej jedynki 
wodę. Starszy facet, któremu trzeba było pomóc. Dobiliśmy do brzegu, 
udaliśmy się w górę rzeki i wpław ( brr, jaka zimna woda!) dotarliśmy 
do rozbitka. Wylaliśmy wodę z kajaka. Wsadziliśmy sztywnego z zimna 
faceta w kajak, wiosło w rękę i puściliśmy w dół rzeki. 

Przełęcz Snozka. Czas na odpoczynek i zwiedzenie Organów Hasiora65.
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*** Wspominając swój pierwszy kontakt z realiami MSKnD Jurek pisał: 
Rano na biwakach budziła nas muzyka i miły głos spikera podającego ko-
munikaty organizacyjne i informacje o stanie wody w rzece i o ewentual-
nych niespodziankach, jakie mogą się wydarzyć. Słuchanie tych dobrych 
rad napawało nas przerażeniem.

6.6 Aleksander Doba
Jedną z rzek, na które chętnie wracam, jest 

Dunajec – rzeka górska, ale dosyć prosta. Spływy 
na Dunajcu zawsze mają znakomitą atmosferę. 
Kiedy byłem tam po raz pierwszy, w 1984 r., przy-
jechało półtora tysiąca osób. Po wieczornej impre-
zie ciężko było znaleźć w gąszczu namiotów wła-
sny, zwłaszcza, gdy się za dużo wypiło, więc często 
spało się u kogoś znajomego w przedsionku […] Na 
Dunajcu pojawiają się zarówno stali bywalcy, nie-
którzy wracający tam rokrocznie, jak i całkiem 
nowe twarze. Zawsze można tam spotkać kogoś 
sympatycznego, z kim można ciekawie porozma-
wiać, na tematy kajakowe i nie tylko. 

Na warkoczu Tylmanowskim66.

67. Aleksander Doba





Ptasi Uskok, za nim ruiny zamku 
czorsztyńskiego. Tuż za progiem 
skalnym, zwanym Ptasim Uskokiem, 
Dunajec odbijał się, pod kątem  
prostym, od skał wzgórza i płynął  
w lewo w stronę niedzickiego zamku.

70.
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6.7  Jerzy Jan Czopek

Minęło 50 lat, gdy pierwszy raz włożyłem 
wiosło w wody, wtedy jeszcze nieokiełzanego 
na trasie spływu Dunajca. Na spływy jeździli-
śmy koleją, zakładową „Nyską” lub kameralnym 
20 osobowym mini autobusem PAZ. Pływałem 
wówczas w barwach Ogniska TKKF „Gazownik” 
przy Instytucie Gazownictwa w Krakowie. Mieli-
śmy dwa Neptuny T100 i dwa T 08. Jadąc na MSK-
nD mieliśmy już za sobą spływ Skawinką i Wisłą 
do Krakowa, Rabą, Skawą i Ogólnopolski Spływ 
Sanem. Przed samym MSKnD zaliczaliśmy przy-
najmniej jeden objazd Dunajca. 

Dużą część uczestników MSKnD stanowili nowicjusze. Na starcie 
puszczano dziesięć kajaków na minutę. W newralgicznych punktach 
tworzyły się zatory. Najwięcej wywrotek było nieopodal Ostrowska.  
Na gwałtownym skręcie Dunajca, nurt wyrzucał kajaki pod brzeg poro-
śnięty wikliną. Mniej wprawni, puszczali wiosła i chwytali rękami gałęzie. 
Kajak odpływał, a nieszczęśnicy wisieli bezradnie nad wodą uczepieni do 
krzaków, by po chwili zanurzyć się w wodzie i wpław gonić odpływające 
szybko, skaczące wesoło na falach łodzie i wiosła, często także kapoki. 
Inni, napływali na kamienisty brzeg i rozbijali kajaki . 

Pamiętam pobojowisko pomiędzy Łopuszną i Harklową. Samochody 
ciężarowe organizatora, zwane z sarkazmem karawanami, przewiozły na 
biwak pod Zielonymi Skałkami ponad sześćdziesiąt uszkodzonych kaja-
ków. Pole kempingowe zamieniło się w wielki warsztat szkutniczy. Wielu 
uratował sklep i serwis Niewiadowa. Część z połamanych kajaków sztyw-
nych – dykciaków, nie kwalifikująca się do naprawy, kończyła żywot wie-
czorem w atmosferze pikniku, w rozpalanej tradycyjnie wielkiej watrze, 
oświetlając malowniczo biwak pod Zielonymi Skałkami.

*** Zdarzyło się, że na płytkim, ale bardzo szybkim nurcie szachow-
nicy czorsztyńskiej, znalazłem się wśród kajaków płynących „gęsiego”. 
Widzieliśmy kraksę. Brakło czasu i miejsca na wyhamowanie. Neptun 
owinął się wokół głazu. Powłoka była cała, ale pękła drabinka podłogi. 
Usztywniliśmy wiosłami szkielet składaka i promowaliśmy go do brzegu, 
z trudem utrzymując równowagę, brodząc w płytkim nurcie zbijającym 
z nóg. Na biwaku zakupiliśmy zniszczoną część drabinki podłogi, usunę-
liśmy uszkodzenia i nazajutrz płynęliśmy do Krościenka.

71. Jerzy Jan Czopek
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*** Należało zachować ostrożność przy figurce Matki Boskiej patrzą-
cej na kajakarzy z wnęki skały, pod zamczyskiem Czorsztyna i nieco da-
lej na Ptasim Uskoku. Slalom na Ptasim Uskoku, jednym z trudniejszych 
odcinków Dunajca, był rozgrywany w latach 1961 do 1977. „Był to próg 
skalny, znajdujący się tuż przed zakrętem rzeki, która pod kątem pro-
stym odbijała się od skał. Zwykle Dunajec tworzył tu trzy odnogi – war-
kocze, które bardzo szybkim, spienionym nurtem zbiegały się, tworząc 
spiętrzenia, cofki i wiry. Na ogół najbezpieczniej było płynąć prawym 
ramieniem, najtrudniej środkowym, ale sytuacja po każdych większych 
opadach deszczu ulegała zmianie.” 

*** Zaraz po śniadaniu pośpiesznie zwinęliśmy biwak, bo według 
programu grupa, w której płynęliśmy pierwsza zaliczała slalom. Grza-
ni promieniami słońca o godzinie 9-tej, siedzieliśmy w kajakach, czeka-
liśmy na naszą kolej. Start opóźniał się, co gorsza zmieniono kolejność 
grup. Z niepokojem spoglądaliśmy na nadciągające chmury. Zerwał się 
wiatr. spadła temperatura, zaszło słońce i zaczął padać deszcz. W koń-
cu puszczono nas kilka minut po 11-ej. Skostniali z zimna ruszyliśmy 
w kierunku bramek. Nieopatrzny ruch i kabina. Uciekło wiosło Ciesiel-
ki. Krystyna uderzyła kolanem o podwodną skałę, stłukła rękę, pojawiły 
się krwiaki, noga zapuchła. W strugach deszczu ruszyłem w stronę Kro-
ścienka. Na szczęście w Sromowcach Niżnych stał nasz samochód. Wło-
żyłem suche ubranie i popłynąłem w stronę przełomu.

72.
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*** Nie lada wyzwaniem dla kajakarzy był 100 metrowej długości 
wartki i spieniony „warkocz”, na gwałtownym zwężeniu koryta przy 
ostrym spadku rzeki, zwany Tylmanowskim Warkoczem lub Tylmanow-
skim Uskokiem. W miejscu tym, kajaki zalewane wodą jeden po drugim 
tonęły. Kajakarze by przeskoczyć przewężenie, siedząc już po pas w wo-
dzie, nadal intensywnie wiosłowali z wiarą, że wyjdą z opresji i dopiero 
w ostatniej chwili, gdy już dawno kajak był pod wodą, przestawali wio-
słować i płynąc wpław trzymali się kajaka lub gorączkowo wypatrywali, 
gdzie się podział. 

*** Czorsztyn był najczęściej pierwszym punktem etapowym. Pole 
biwakowe pod Zielonymi Skałkami miało swoją specyfikę, niepowtarzal-
ny klimat, urzekało pięknem. Niesamowicie i tajemniczo wyglądały set-
ki kajaków leżące na brzegu Dunajca wśród bujnej zieleni i okazałych, 
wiekowych drzew. Co roku „Radiowęzeł Dunajec” zapraszał wieczorem 
do wspólnego śpiewania przy ognisku. Ogromna watra strzelająca na 
wszystkie strony iskrami oświetlała zawieszoną nad lustrem Dunajca 
kilkudziesięciometrową ścianę sędziwych drzew gęsto porastających 

Fot. 8  aaaaaa
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Pisano do placówki straży granicznej w Czorsztynie prośbę o zezwo-
lenie, podając ilość kajaków, osób i planowany termin. Na spływ można 
było jechać po uzyskaniu telefonicznej akceptacji WOP-u. Podczas spły-
wu zatrzymywano się przy figurce Matki Boskiej, w skale pod zamczy-
skiem czorsztyńskim, skąd około 100 metrowa ścieżka przez wiekowy 
las prowadziła do strażnicy. Żołnierz wydawał, odręcznie napisaną na 
świstku papieru zgodę, przybijał pieczątkę „Placówka Czorsztyn” i droga 
była wolna. 

Podczas MSKnD organizator uzyskiwał zgodę na przepłynięcie od-
cinka granicznego. Wielu kajakarzy po przypłynięciu do Krościenka ła-
dowało kajaki na samochody i pędziło do Czorsztyna by jeszcze raz prze-
płynąć Przełom. Ktoś kto sprężył się, mógł dwukrotnie zaliczyć trasę. 
Mistrzowie tej konkurencji podobno spływali trzykrotnie.

***Pierwszy raz w Tygodniu Dzikich Wód uczestniczyłem w 1971 r.  
Trzy lata później na IX TDW wybrałem się ze Staszkiem Urbanowskim.  
W sobotę wieczorem, przewieźliśmy Neptuna i osobisty ekwipunek wóz-
kiem pocztowym, z przechowalni bagażu na dworcu PKP w Krakowie, na 
peron. Nad ranem po nieprzespanej nocy, w przepełnionym pociągu do 
Budapesztu, na brzegu Popradu w Muszynie rozbiliśmy namiot. Usnęliśmy 
przy słonecznej pogodzie. Koło południa obudził nas intensywny deszcz. 
Cieszyliśmy się, że po niedzielnej ulewie od poniedziałku będzie pogodnie. 
Przyjeżdżały kolejne grupy. Z zaciekawieniem oglądaliśmy wyposażenie 
kajakarzy z NRD. To był inny świat. Funkcjonalne namioty, małe stoliki, 
składane krzesełka, bardzo sprawne energetycznie, miniaturowe ku-
chenki benzynowe „Juwel”, wszystko dedykowane do turystyki kajakowej. 

Czas rejestrowano przy pomocy tramwajowych kasowników biletowych74.
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Kajaki składane, jednoosobowe „Pouch E-65”, i dwuosobowe: „Kolibri 2” 
i „Exquisit RZ 85”. O takich rarytasach nawet nie marzyliśmy. Krajowa 
oferta magazynów sportowych była bardzo uboga, a na domiar złego 
sklepy świeciły pustkami. Atrakcyjniejsze towary kupowało się spod 
lady. Nie można było nabyć nawet butaprenu! 

 Deszcz lał strugami w poniedziałek, wtorek i środę. Wieczorem, 
w Starym Sączu, po dwóch dniach spływu kompletnie przemoczeni 
gromadziliśmy się w pobliżu biwaku, pod mostem na trasie Nowy Sącz 
– Stary Sącz, bo tylko tam nie padało. Znacząc punkty, na filarze mo-
stu, obserwowaliśmy podnoszący się z godziny na godzinę poziom wody 
w Popradzie. W środę przed południem byliśmy w Nowym Targu. W par-
ku, gdzie co roku podczas MSKnD wyrastało tętniące życiem wielokoloro-
we miasteczko namiotów z bogatą infrastrukturą, zobaczyliśmy cały te-
ren nasiąknięty wodą jak gąbka. Miejscami brodziło się prawie po kolana 
w wodzie. Przybywające grupy kierowano do udostępnionej kajakarzom 
hali lodowiska KS „Podhale”. Na trybunach składano bagaże i rozkłada-
no śpiwory. 

W przeczuciu, że organizatorzy nie dopuszczą do wypłynięcia na 
trasę, w wielu miejscach, na trybunach rozpoczynały się wieczorki po-
witalno-pożegnalne, trwające do białego rana. Warunki bytowania były 
trudne. W hali całą noc paliło się światło, panował ogromny zgiełk.  

Punkt kontroli czasu75.
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Co chwile przyjeżdżały kolejne grupy. Szacowano, że w hali lodowiska 
Podhala w nocy ze środy na czwartek, koczowało ponad dwa tysiące osób. 
Nad ranem przestało padać i pięknie wstało słońce. Od świtu funkcjo-
nariusze milicji obywatelskiej obstawili wały Dunajca, by nie dopuścić 
do wypłynięcia. Przy bezchmurnym niebie kajakarze grupkami wcho-
dzili na wały powodziowe i oglądali rozszalały Dunajec. Pełniący funkcje 
kierownika trasy Zbyszek Mizerek wspomina, że kierownicy grup z cięż-
kim sercem miarkowali, że w tej sytuacji absolutnie nie można płynąć. 
Niemal wszyscy byli pewni, że spływ zostanie odwołany. Na uroczysto-
ści otwarcia, przedstawiciel Państwowego Instytutu Hydrologiczno- 
Meteorologicznego poinformował, że gdy na nizinach padał intensyw-
nie deszcz, w Tatrach miały miejsce duże opady śniegu. Opady ustały, 
ale wzrasta temperatura i nastąpiło gwałtowne topnienie śniegu, co 
według prognoz, w kolejnych dniach znacznie pogorszy sytuację w rze-
kach. Komandor spływu Tadeusz Pilarski odczytał komunikat Komitetu 
Organizacyjnego: „Po raz pierwszy w 40-letniej historii MSKnD, warun-
ki atmosferyczne zmusiły Kierownictwo Imprezy do odwołania XXXIII 
MSKnD. Bardzo wysoki stan rzeki Dunajca i zarządzony przez władze po-
wiatu alarm powodziowy zmusił Kierownictwo Imprezy do zastosowania  

Tablica pokazująca aktualny czas76.
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7. Dramatyczne epizody

W latach 1934 do 2022 w MSKnD uczestniczyło około 72 000 kajaka-
rzy w tym około 8 000 obcokrajowców.

Okres czasu
Liczba uczestników MSKnD

razem z Polski obcokrajowcy
1934 – 1939 350 300 50
1947 – 1957 2000 2000 0
1958 – 1965 9980 8759 1221
1966 – 1984 35375 31987 3388
1985 – 2000 16701 14175 2526
2001 – 2022 7438 6721 717

Razem ~ 71582 63867 7902

Łącznie około: 72 000 64 000 8 000

By nie dopuścić do zaistnienia nieszczęśliwych wypadków organiza-
torzy stosują liczne działania prewencyjne. Informują przed wypłynię-
ciem o występujących na trasie zagrożeniach, przy każdej okazji przy-
pominają o obowiązku stosowania kamizelek ratunkowych, zabraniają 
używania alkoholu. W miejscach szczególnie niebezpiecznych i podczas 
zawodów nad bezpieczeństwem czuwają wyspecjalizowani ratownicy 
WOPR. Mimo szeroko wdrożonej profilaktyki podczas spływu miały miej-
sce dramatyczne epizody zakończone śmiercią uczestników. 

7.1 Aleksander Ratomski, Jan Vetulani

W relacji z otwarcia XXIV MSKnD sprawozdawca pisał: „Spływ 
w tym roku jest z uwagi na wysoki stan wody dość łatwy. Uczestnikom 
nie grożą sterczące z dna rzeki kamienie, tak, że mogą bardziej niż zwy-
kle poświęcić uwagę oglądaniu mijanych okolic. Nie ma też tylu, co zwy-
kle wywrotek, choć znaleźli się nieliczni kąpielowicze.” W drugim dniu 
spływu 18 czerwca 1965 r., w piątek w godzinach przedpołudniowych, 
około 500 metrów po starcie do drugiego etapu spływu, na wysokości 
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Ptasiego Uskoku, zdarzył się wypadek. Na bystrej wodzie wywrócił się 
kajak i dwójka kajakarzy Malcerski i Aleksander Ratomski wpadła do 
wody. Obydwu doholowano do brzegu. Aleksander Ratomski w drodze do 
szpitala zmarł w karetce pogotowia. Przyczyną zgonu był prawdopodob-
nie udar serca. Jego towarzysz nie odniósł żadnych obrażeń. 

W kilka godzin później w przełomie, pod Wylizaną, na zakolu Du-
najca przy ujściu Leśnickiego Potoku, kajak z załogą dr Stanisław Waltoś 
i mgr Jan Wetulani zniesiony przez silny prąd na wir o średnicy ok. 10 
metrów, wywrócił się. Turyści po kabinie trzymali rękami kręcącą się na 
wirze łódź. Wołania o pomoc nie przyniosły początkowo żadnego skutku, 
dopiero po pewnej chwili podpłynęły na miejsce wypadku dwa kajaki je-
dynki. Stanisław Waltoś uratował życie chwytając się jednej z tych łodzi. 

Jan Vetulani został moment wcześniej wciągnięty przez wir i znik-
nął pod wodą. Jego ciało znaleziono za Krościenkiem, kilka kilometrów 
poniżej miejsca wypadku. 

Obydwaj zmarli Vetulani i Ratomski byli wytrawnymi turystami 
kajakarzami, członkami Klubu Turystyki Kajakowej PTTK z Krakowa.  
Na znak żałoby wszystkie załogi tego klubu wycofały się ze spływu. 

Mgr Jan Vetulani był Prezesem Krakowskiego Klubu Wodniaków 
PTTK, członkiem Okręgowej Komisji Turystyki Kajakowej PTTK w Krako-
wie, asystentem logiki w katedrze prawa karnego UJ, pięć razy uczest-
niczył w MSKnD. Aleksander Ratomski – docent, dr weterynarii w Wo-
jewódzkim Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Krakowie, trzy krotny 
uczestnik spływu. 

7.2 Marian Skołyszewski

W 1995 r. organizatorzy zaniepokojeni długą nieobecnością na mecie 
czerwonej latarni wszczęli poszukiwania. Zamykającego spływ Mariana 
Skołyszewskiego znaleziono tuż przed Jazowskiem. Zasłabł. Siedział w ka-
jaku w zaroślach przy brzegu. Został natychmiast dowieziony samocho-
dem do punktu medycznego MSKnD, a po kilkunastu minutach, pomimo 
jego energicznych protestów, przetransportowany do szpitala w Nowym 
Sączu. Kilka dni później, we wtorek 20 VI 1995 r., zmarł w szpitalu. 

Marian urodził się 2.10.1926 r. w Skawinie. Był ekonomistą. W 1961 r.  
założył sekcję kajakową przy kole PTTK w Hucie Aluminium. Aż do śmier-
ci był gospodarzem klubu, sprawował pieczę nad sprzętem turystycznym 
i przewodniczył sekcji. Miał uprawnienia Przodownika Turystyki Kajako-
wej PTTK, Instruktora PZK i Przodownika Turystyki Kolarskiej. W Komisji 
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Turystyki Kajakowej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Krakowie prowa-
dził referat weryfikacji książeczek TOK PTTK. W 1981 r. uzyskał brązową 
Odznakę Międzynarodowej Federacji Kajakowej ICF, w 1986 r. srebrną, 
a w 1993 r. złotą. 

7.3 Bolesław Białkowski

W 1997 r. podczas LVI MSKnD stan wody w Dunajcu był wysoki, tem-
peratura powietrza bardzo niska, zalegała mgła i padał deszcz. W dru-
gim dniu spływu od godziny 9. rano odbywał się wyścig na trasie Kąty 
– Sromowce Niżne. Bolesław Białkowski prezes Gdańskiego Klubu Kaja-
kowego PTTK Wodniak płynął ze Zdzisławą Marks. W latach ubiegłych 
dwukrotnie z rzędu zdobyli I lokatę w kategorii Mix F-2. Przyjechali po 
kolejne, trzecie zwycięstwo. Jako jedni z pierwszych wystartowali do 
wyścigu. Ponieważ cały czas padał deszcz i było bardzo zimno, po dopły-
nięciu do mety w Sromowcach Niżnych postanowili nie robić przerwy, 
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w Jazowsku upłynęło pod znakiem powagi i smutku. WOPR i strażacy 
szukali Białkowskiego bezskutecznie ponad tydzień, dopiero ekipa płe-
twonurków z Gdańska znalazła ciało kajakarza za Szczawnicą na cofce 
Dunajca, pod skałą z figurką Matki Boskiej, w rejonie zerwanego mostu 
na Piaskach. 

8. Organizacja i zabezpieczenie logistyczne MSKnD

8.1 Centrum dyspozycyjne

Przed wojną organizacją wyścigu i spływu turystycznego na Dunaj-
cu oprócz działaczy Małopolsko Śląskiego Oddziału PZK zajmowało się 
grono pasjonatów wywodzących się z Oddziału Kajakowego Wojskowego 
Klubu Sportowego „Wawel”: inż. Marian Plebańczyk, Wiktor Chałupnik 
i Zygmunt Figuła.

Organizacja spływu o randze międzynarodowej, dla młodego pol-
skiego kajakarstwa, była trudnym zadaniem, ale doświadczenie działa-
czy i komisji sędziowskiej wyniesione z wcześniej organizowanych dzie-
siątek imprez narciarskich i wioślarskich, umożliwiło wywiązanie się 
z powierzonego zadania wzorowo. Mistrzostwa i regaty były imponującą 
manifestacją dorobku sportowego i organizacyjnego polskiego kajakar-
stwa. 

Wybucha wojna. „Nienawiść okupanta niszczy wszystko w 100%. 
Znika tabor, znikają spalone i wysadzone przystanie, stanice kajakowe. 
Giną w obozach, w walce lub na tułaczce ludzie. Z tak świetnie rozwijają-
cego się kajakarstwa pozostają zgliszcza, pustka i liczne mogiły,” 

W tych realiach Niemcy organizują własne spływy Dunajcem.
Od 1947 r. Marian Plebańczyk wraz z Tadeuszem Pilarskim przystą-

pili do organizacji, według formuły przedwojennej, Ogólnopolskich Gór-
skich Mistrzostw w Kajakarstwie na Dunajcu. Po rozwiązaniu PZK w 1951 r.  
to samo grono zapaleńców aranżuje spływy na Dunajcu pod auspicjami, 
akceptowanego przez władze komunistyczne, Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego, a po reaktywacji PZK w 1958 r. wracają do 
jego struktur, ściśle współpracując z kolegami z PTTK.

Aby usprawnić pracę  osób zajmujących się organizacją MSKnD, 
21 grudnia 1961 r. podpisano „Porozumienie Generalne” pomiędzy PZK, 



89

PTTK, Wojewódzkim Komitetem Kultury Fizycznej i Turystyki oraz re-
dakcją „Echa Krakowa”, w którym określono uwarunkowania organiza-
cyjne i finansowe. Został powołany 16 osobowy Komitet Organizacyjny 
Spływu. Wybrano prezydium w składzie: przewodniczący, dwóch v-ce 
przewodniczących, sekretarz i skarbnik oraz kierownik biura. Na prze-
wodniczącego wybrano Tadeusza Pilarskiego pełniącego funkcję koman-
dora spływu, na zastępcę przewodniczącego mgr Lesława Horeckiego, 
od kilku lat vice komandora MSKnD, Sędzią Głównym został inż. Włady-
sław Palider z Nowego Targu, Głównym Weryfikatorem Emil Kowalczuk 
główny księgowy MPK. Do zakresu czynności Komitetu Organizacyjnego 
należało: opracowanie regulaminów, dysponowanie funduszami, po-
wołanie Biura KO MSKnD i Komisji Sędziowskiej. Do kompetencji Pre-
zydium należała realizacja Uchwał Komitetu, reprezentowanie Komite-
tu na zewnątrz i wykonywanie ustaleń wypracowanych przez Komitet.  
Do finansowego rozliczania spływu i zatwierdzania bilansu upoważnio-
no WKKFiT w Krakowie.

KO MSKnD ściśle współpracował z Urzędem Wojewódzkim, Urzę-
dami Miasta i Miejską Radą Narodową w Nowym Targu oraz Powiatową 
Radą Narodową w Nowym Sączu, Milicją Obywatelską. Ponieważ Duna-
jec i Poprad są rzekami granicznymi współpracowano z wojskami ochro-
ny pogranicza i służbami celnymi. Podczas spływu tworzono na wodzie, 
poza punktami granicznymi, okresowe turystyczne przejścia graniczne 
w Sromowcach i w Szczawnicy na których wszyscy uczestnicy spływu 
podlegali odprawie. 

Do realizacji bieżących zadań powoływano sędziów, weryfikatorów, 
lekarzy, łączników, łączników na motocyklach, radiowców i ratowników 
WOPR. Prace KO MSKnD były wspierane przez etatowych pracowników 
biura.

W latach 60. XX wieku Komitet Organizacyjny MSKnD liczył około 
120 osób. Członkowie KO, sędziowie, weryfikatorzy, pracownicy obsługi, 
w okresie spływu korzystali z delegacji macierzystych zakładów pracy. 
W tej sytuacji, chętnych do obsługi spływu było wielu, ale brakowało 
wyszkolonej kwalifikowanej kadry. Stanowiska sędziów i weryfikato-
rów obsadzano działaczami, często z klubów uczestniczących w spływie, 
osobami zupełnie przypadkowymi, bez przygotowania merytorycznego, 
zdarzało się, że o niskim morale. Powiązania sędziów z klubami podwa-
żały zaufanie do bezstronności i rzetelności oceny. Dochodziło do wielu 
nieporozumień, co miało odzwierciedlenie w żarliwych dyskusjach pod-
czas narad aktywu turystycznego i na łamach biuletynów kajakowych. 
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Lesław Horecki, Dorota Klimaszewska, Czesław Klimaszewski, Maria 
Kuźniar, Krystyna Mizerek, Zbigniew Mizerek, Krzysztof Nalepa, Anna 
Oryksy, Krystyna Świerzowska, Tadeusz Walicki i Barbara Wiśniewska 
30.10.1993 r. utworzyła Komitet Założycielski Stowarzyszenia Międzyna-
rodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu i w głosowaniu jawnym zatwierdziła 
Statut Stowarzyszenia. Po rejestracji stowarzyszenia w KRS, uzyskano 
przynależność do Polskiego Związku Kajakowego. Prezesem Stowarzy-
szenia został Lesław Horecki. Celem Stowarzyszenia była popularyzacja 
sportu i turystyki kajakowej poprzez organizowanie MSKnD i MSKnP 
oraz innych imprez turystycznych. Działalność Stowarzyszenia miała 
opierać się na pracy społecznej członków. W wyniku dalszych uściśleń 
20.04.1994 r. Stowarzyszenie Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Du-
najcu przekształcono w Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Kajakowej 
Dunajec. Celem statutowym STiRK Dunajec była organizacja międzyna-
rodowych spływów kajakowych na Dunajcu, Popradzie, Sanie, Mazu-
rach, spływu Trzy Korony oraz Krakowskiego Maratonu Kajakowego. 
W r. 2000, Międzynarodowa Federacja Kajakowa ICF uznała MSKnD, za 
najlepszą masową imprezę turystyczno-sportową na świecie. Z tej oka-
zji organizator spływu – Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Kajakowej 
Dunajec zostało nagrodzone pucharem ICF. 

80. Stowarzyszenie Organizatorow Turystyki i Rekreacji „DUNAJEC”
Stoją (górny rząd) od lewej: Piotr Zaziąbło-Wiceprezes, Marek Ćmielowski-Członek Zarządu, 
Krystyna Mizerek, Zbigniew Mizerek-Prezes Stowarzyszenia, Wiesława Soja-Skarbnik, Andrzej 
Gosztyła-Członek Komisji Rewizyjnej, Krzysztof Nalepa-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
Tadeusz Mikusz.
Siedzą (dolny rząd) od lewej: Piotr Rugień-Członek Zarządu, Urszula Kowalska, Tadeusz Leńko- 
Sekretarz, Katarzyna Malec- Członek Komisji Rewizyjnej, Jerzy Jan Czopek, Artur Izdebski.
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rzec autobusowy. Do Nowego Targu jechali z kajakami i bagażami zamo-
cowanymi na dachu autobusu PKS. Kajakarze z KS Nadwiślan z dumą 
nosili kajaki z przystani, z ulicy Kościuszki przez Rynek Główny, do stacji 
PKP. Z upływem czasu, coraz więcej przedsiębiorstw dysponowało trans-
portem samochodowym. Kajakarze przyjeżdżali na spływ samochodami 
ciężarowymi zakładów pracy przystosowanymi do przewozu ludzi, na 
które pakowano sprzęt i kajakarzy, później coraz częściej autobusami.  
Za autobusami ciągnięto kajaki na przyczepach, budowanych w zakła-
dach pracy systemem gospodarczym. Z roku na rok coraz mniej uczest-
ników MSKnD docierało do Nowego Targu koleją.

W latach 50. XX wieku, dla uczestników spływu dojeżdżających ko-
leją, Komitet Organizacyjny MSKnD, uzyskał zniżkowe bilety i zezwole-
nie na rezerwację wagonów (przedziałów) dla celu spływu w składach 
kolejowych do Nowego Targu i z Nowego Sącza do miejsc zamieszkania. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie, sponsor 
strategiczny MSKnD, do obsługi spływu oddelegowywało pracowników, 
barakowóz z ciągnikiem, samochody ciężarowe, autobusy, specjalny tu-
rystyczny odkryty autobus Jelcz, nazwany przez kajakarzy popularnie 
„wanną”, przegubowy autobus z wyposażeniem szpitalnym i fachowym 
personelem towarzyszący imprezie od startu do mety.

Na przyjeżdżających, na dworcu w Nowym Targu oczekiwała kolum-
na transportowa MSKnD, która przewoziła kajaki i sprzęt uczestników do 
parku koło stadionu KS „Podhale”, nad brzeg Dunajca w pobliże punktu 
startowego.
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W pomieszczeniach KS „Podhale”, rozwijano punkty weryfikacyjne, 
w których przyjeżdżającym na spływ wydawano numery startowe, ga-
dżety i materiały informacyjne. Każdy zweryfikowany uczestnik spływu 
otrzymywał kartę uczestnictwa. Wydawano specjalne zawieszki i kontra-
marki (żetony) upoważniające do przewozu, na poszczególnych etapach 
spływu z biwaku na biwak, jednej sztuki bagażu o wadze nie przekracza-
jącej 40 kg. Bagaż do transportu oddawano z przymocowaną zawieszką. 
Wydawanie następowało na podstawie zwrotu kontramarki.

Samochody służyły też jako „karawany” do przewożenia rozbitków 
na pole namiotowe. W przełomie Dunajca, gdzie poruszanie się samo-
chodami nie jest możliwe, rozbitków zbierały płynące wraz z czerwoną 
latarnią flisackie „tratwo-karawany”.

8.3 Biwaki

Na biwakach usytuowanych nad brzegiem Dunajca, wydzielano 
miejsca do składania kajaków, strzeżone niedostępne dla uczestników 
spływu po zmroku. Wytyczano miejsca parkingowe dla samochodów. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, wjazd pojazdami me-
chanicznymi na biwaki był zabroniony. Na prośbę organizatora w miej-
scach biwakowania władze lokalne organizowały stoiska detaliczne 
z produktami spożywczymi oraz punkty małej gastronomii. Od 1959 r. 

KKW 29  zdobywcy Kryształowego Pucharu Dunajca82.
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dla usprawnienia obsługi turystów, na polach biwakowych uruchomio-
no „ Radiowęzeł Dunajec”, informujący na bieżąco o ważnych wydarze-
niach i pełniący równocześnie funkcję punktu kontaktowego dla zagi-
nionych i chcących spotkać się z przyjaciółmi. 

Od lat 60-tych XX w., zgodnie z wymogami ICF na każdym biwaku 
przygotowano latryny polowe, osobno dla kobiet i mężczyzn. Były to wy-
kopane na uboczu, w miejscach osłoniętych na suchym terenie, rowy za-
bezpieczone żerdziami. Takie rozwiązanie budziło wiele zastrzeżeń i nie 
zadowalało do końca. Po XXIII MSKnD, wyrażając powszechną opinię, 
pan Roman Krzyżanowski z Gdańska-Oliwy pisał do Komitetu Organi-
zacyjnego: „Kochani pomyślcie o latrynach!” W 1970 r. po raz pierwszy 
ustawiano drewniane sławojki przewożone z biwaku na biwak. Od 1995 r. 
stosowane są ekologiczne przewoźne toalety typu Toi Toi. Organizowano 
umywalnie polowe. Wodę do przygotowania posiłków i do celów higie-
nicznych dowożono autocysternami. 

Codziennie od rana do późnych godzin wieczornych na biwakach 
było czynne mobilne biuro spływu. Wszystkie potrzebne dokumenty 
oraz gadżety spływowe organizatorzy przywozili w olbrzymim barako-
wozie, zwanym na spływie popularnie wozem Drzymały. Traktor kra-
kowskiego MPK, przyciągał barakowóz z Krakowa do parku miejskiego 
w Nowym Targu, a w kolejnych dniach z biwaku na biwak. W dni deszczo-
we potężny ciągnik był wykorzystywany do wyciągania pojazdów grzęz-
nących w błocie.

Zakończenie MSKnD w Jazowsku83.
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W biurze spływu spotykano się by załatwić sprawy formalne, zaku-
pić pamiątki spływowe, porozmawiać, powspominać. Oferowany asor-
tyment pamiątek był ogromny. Sprzedawano odznaki MSKnD, odznaki 
PZK, TOK PTTK, OT PZK, okolicznościowe koszulki, czapeczki, emblematy 
i proporce. Co roku oferowano kilka modeli proporców w różnych roz-
miarach i różniących się grafiką. Można było też nabyć wydawnictwa 
okolicznościowe i pamiątki pozostałe z lat ubiegłych. Każdego ranka 
przed barakowozem kierownictwa, kajakarze analizowali wywieszane 
listy z wynikami rozegranych konkurencji.
Biuro spływu po raz ostatni mieściło się w wozie Drzymały w 1995 r.  
Organizatorzy przenieśli się do efektownie prezentujących się, w par-
ku w Nowym Targu i później na polach biwakowych, przyczep kempin-
gowych.

Na ostatnim biwaku w Mostkach, a później w Jazowsku znajdowa-
ły się kolejowe kasy biletowe. Po spływie zapewniano transport uczest-
ników i sprzętu na dworzec kolejowy w Nowym Sączu. W latach 70. XX 
wieku uruchomiono pociąg specjalny „Expres Dunajec” z taryfą pocią-
gu osobowego z Nowego Sącza do Warszawy, Bydgoszczy, Wrocławia 
i Szczecina z bezpośrednimi wagonami do Berlina. Pociąg specjalny że-
gnali włodarze terenu przy dźwiękach miejscowej orkiestry. 

W miejscach Dunajca szczególnie niebezpiecznych czuwali ratow-
nicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na biwaku i na 
parkingach porządku pilnowały służby organizatora wspierane przez 
Milicję Obywatelską. 

Łączność z sędziami i weryfikatorami była utrzymywana za pomo-
cą specjalnych łączników na motocyklach, sporadycznie drogą radiową. 
Łączność pomiędzy organizatorami i stanowiskami sędziowskimi utrzy-
mywano przy pomocy wojskowych krótkofalówek. Stanowiska łączności 
i punkty medyczne lokalizowano na starcie, w punktach kontrolnych 
i na mecie każdego etapu. Dobra współpraca z dowództwem wojsk ochro-
ny pogranicza sprawiła, że spływ w rejonie, gdzie Dunajec jest rzeką gra-
niczną odbywał się bez zakłóceń. 

Codziennie w godzinach popołudniowych zapewniano przewod-
ników turystycznych obsługujących wycieczki. Korzystając z autoka-
rów zwiedzano okoliczne miejscowości. Autobusy podwoziły kajakarzy 
z Czorsztyna do kościółka klasy zero w Dębnie Podhalańskim, zamków 
w Czorsztynie i Niedzicy, z biwaku w Krościenku do Szczawnicy, a z Ja-
zowska do Starego Sącza. Niewątpliwą atrakcją, szczególnie w pogodne 
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słoneczne dni, był autobus turystyczny krakowskiego MPK „Jelcz” bez 
dachu nazwany potocznie „wanną”. Każdego roku przewodnicy prowa-
dzili piesze wycieczki z Krościenka na Sokolicę i na Trzy Korony.

Na każdym biwaku były czynne stanowiska poczty polskiej z kart-
kami i stemplem okolicznościowym z nazwą miejscowości, na biwaku 
w Mostkach, a później w Jazowsku znajdowały się kasy biletowe Polskich 
Kolei Państwowych.

8.4 Aprowizacja

W okresie PRL-u występowały zaburzenia w dystrybucji żywności. 
Dzięki dobrej współpracy z władzami terenowymi, na wszystkich biwa-
kach czynne były stoiska żywnościowe z pieczywem i nabiałem. Moż-
na było zakupić wędliny, konserwy mięsne i rybne, które w tym czasie 
w sklepach pojawiały się tylko okazjonalnie. Sprzedaż była prowadzona 
na zaimprowizowanych straganach, często bezpośrednio z samochodów 
ciężarowych. Artykułów spożywczych było na tyle, że korzystając z okazji 
zakupy robiła też ludność miejscowa. 

Atrakcją były artykuły turystyczne, butle gazowe, namioty, kurtki, 
dresy itp. trudno dostępne w sieci dystrybucyjnej Polski, sprzedawane 
bezpośrednio z samochodów, niestety w śladowych ilościach. 

Tadeusz Pilarski, Mieczysław Marona, Andrzej Merena84.
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Warto nadmienić, że przez cały okres trwania spływu na biwakach 
obowiązywała prohibicja. Dotyczyła w zasadzie napojów wysokoprocen-
towych, ponieważ w okresie PRL-u piwo, nb. bardzo podłej jakości, poja-
wiało się w sieci detalicznej zupełnie sporadycznie, a w barach i restau-
racjach było podawane często wyłącznie do konsumpcji. 

Należy wyjaśnić, że wprowadzone restrykcje nie powodowały, że po 
trudach dnia wszyscy kładli się spać trzeźwi, bo przecież osoby towarzy-
szące spływowi przemieszczały się z biwaku na biwak po drogach, przez 
tereny nie objęte prohibicją. 

Od 1975 r. po raz pierwszy, na Ptasim Uskoku w sąsiedztwie slalomu 
kajakowego i w Sromowcach Niżnych koło przystani flisaków, otworzono 
mobilne, usytuowane na samochodach ciężarowych, punkty zaopatrze-
nia w napoje i podstawowe produkty spożywcze. 

Jazowsko. Rozdanie nagród85.
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Na spływie dominowały kajaki składane „Neptun”, Jantar i „Pstrąg” 
wytwarzane w Niewiadowie. Wobec permanentnych braków w zaopa-
trzeniu, organizatorzy dbali, by podczas spływu była możliwość zakupu 
uszkodzonych części kajaków i skorzystania z pomocy serwisu fabrycz-
nego.

Stali bywalcy MSKnD niecierpliwie oczekiwali przyjazdu serwisu. 
Gdy z radiowęzła szedł komunikat „przyjechał Niewiadów” ustawiała 
się długa kolejka, bowiem była to jedyna okazja nabycia części uszkodzo-
nych w ubiegłym sezonie. Na wszystkich biwakach Niewiadów oprócz 
sprzedaży oferował pomoc serwisową. Podczas spływu zainteresowanie 
zakupami nie malało, bo z każdym przepłyniętym kilometrem rosła licz-
ba potencjalnych klientów. Serwis fabryczny wracał do domu zawsze pu-
sto, bo w ostatnim dniu spływu zapobiegliwi, którzy jeszcze dysponowali 
gotówką robili na zapas ostatnie zakupy. 

8.5  Imprezy towarzyszące 

Już od pierwszej edycji, MSKnD w swoich założeniach programo-
wych, miał propagować w Polsce i za granicą uroki Podhala i Pienin. 
W istocie od pierwszych chwil uczestnicy stykali się z folklorem regionu. 

Podczas otwarcia spływu w parku w Nowym Targu panowała świą-
teczna atmosfera. W terminie MSKnD organizowano Dni Nowego Tar-
gu. W witrynach sklepów na Rynku fotograficy prezentowali zdjęcia 
z poprzednich spływów. Organizowano atrakcyjny jarmark nowotarski, 
z tradycyjnym ubijaniem kupna i kiermaszem rękodzieła twórców ludo-
wych. Występowały orkiestry dęte i chóry. Prezentowano artystyczne 
wyroby regionalne i regionalną kuchnię. Organizowano różnego rodzaju 
widowiska, gry sprawnościowe i konkursy ludyczne. Wielu próbowało 
swoich sił w przeprawie łodzią flisacką z jednego na drugi brzeg Dunajca, 
inni sprawdzali swoje umiejętności na „strzelnicy sportowej”. Na estra-
dach pól biwakowych prezentowały się zespoły regionalne z Czorsztyna, 
Szczawnicy, Radułtowa, Łącka, Sromowiec.

Na rynku w Krościenku, wieczorem organizowano bal kajakarza. 
Malowniczo wyglądały pochodnie zawieszone na przęsłach mostu na 
Dunajcu, wytyczające drogę do Rynku, który gorzał łuną palących się po-
chodni. Na estradzie przygrywały znane zespoły oraz orkiestry góralskie 
i cygańskie. Artyści ludowi zapraszani na biwak przez organizatorów 
koncertowali wśród namiotów, oferowali wyroby sztuki ludowej i regio-
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nalne smakołyki. Przez pola biwakowe przemieszczały się zainscenizo-
wane korowody „wesela góralskiego”, odtwarzano ceremonię oczepin. 
Po zapadnięciu zmroku na szczytach gór długo w nocy płonęły ogniska.

Uroczystości zakończenia spływu miały także swój niepowtarzalny 
klimat. Odbywały się w kolejnych latach na polach namiotowych w Most-
kach, Jazowsku, sporadycznie w Nowym Sączu i w końcu w Krościenku 
nad Dunajcem. Wszędzie gospodarze terenu zapewniali niezwykle uro-
czystą, serdeczną atmosferę. 

Na polu biwakowym wśród setek różnokolorowych namiotów, skle-
pów spożywczych na samochodach, zaimprowizowanych punktów ga-
stronomi z kuchniami polowymi, kas biletowych PKP, stanowisk poczty 
polskiej, na estradzie prezentowano puchary, medale i liczne nagrody 
rzeczowe. Ogłaszaniu wyników poszczególnych konkurencji towarzy-
szył głośny aplauz kajakarzy, osób im towarzyszących i licznie zgroma-
dzonych mieszkańców pobliskich miejscowości, bacznie obserwujących 
uroczystość. Po części oficjalnej i rozdaniu nagród estradę wypełniały 
pięknie prezentujące się, regionalne zespoły artystyczne. Inscenizo-
wano uroczystość wesela góralskiego. Państwo młodzi i goście weselni 
ubrani w tradycyjne stroje góralskie w barwnym rozśpiewanym orszaku 
ślubnym przyjeżdżali wierzchem i w bryczkach przez biwak. Później przy 

86. Jazowsko
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Rok Laureaci „ Kryształowego Pucharu Dunajca” 
w latach 1958 - 2021

1958 Kolejowy Klub Wodny - KKW 29 Kraków
1959 SKS Nowy Targ
1960 Koło PTTK nr 26 Nowy Sącz
1961 Koło PTTK nr 26 Nowy Sącz

1962-1964 Koło PTTK nr 26 przy PZGS – Nowy Sącz
1965-1966 Klub Sportowy „Start” Nowy Sącz
1967-1968 DTSB Motor Centrum Berlin
1969-1970 Sekcja Turystyki Kajakowej przy ZNTK Nowy Sącz

1971 ZO Pienińskiego PTTK „Harnasie” w Szczawnicy
1972 Kolejowy Klub Wodny - KKW 29 Kraków
1973 ZO Pienińskiego PTTK „Harnasie” w Szczawnicy
1974 Powódź - XXXII MSKnD odwołany! 

1975-1976 ZO Pienińskiego PTTK „Harnasie” Szczawnica - Krościenko

1977 BSG Tiefbau - Berlin
1978 HSG Wissenschaft Deutsche Hochschule für Körperkultur - Leipzig

1979 Klub Sportowy „Pieniny” Szczawnica - Krościenko
1980 Sportgemeinschaft - Zwickau
1981 Kolejowy Klub Wodny - KKW 29 Kraków
1982 Klub Sportowy Kolejarz Opole
1983 Kolejowy Klub Wodny - KKW 29 Kraków
1984 Klub Sportowy „Pieniny” Szczawnica
1985 BFA Lipsk

1986-1987 BSG Aufbau Zwickau
1988 Kolejowy Klub Wodny - KKW 29 Kraków 

1989-1990 Klub Turystyki Kajakowej PTTK „Polcolor” z Piaseczna
1991-1996 Kolejowy Klub Wodny KKW 29 Kraków

1997 OTK Opole
1998 Kolejowy Klub Wodny - KKW 29 Kärcher Kraków
2001 Klub Kajakowy KOREK Warka

2002-2003 Kolejowy Klub Wodny - KKW 29 Kärcher Kraków
2004 KTW  „Bałtyk” Gdynia
2005 KTK YRIS Kowno
2006 Kolejowy Klub Wodny - KKW 29 Kärcher Kraków
2007 STW „Bałtyk” Gdynia

2008-2019 Kolejowy Klub Wodny - KKW 29 Kärcher Kraków
2020 Pandemia MSKnD odwołany
2021 Kolejowy Klub Wodny - KKW 29 Kärcher Kraków
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9.  Pamiątki spływowe

9.1 Nagrody

W okresie międzywojennym nagrodą główną, przechodnią, przy-
znawaną każdego roku w długodystansowym wyścigu górskim o mi-
strzostwo Polski na rzece Dunajec był ufundowany przez PZKaj w 1933 r.,  
przechodni „Puchar Srebrny Pstrąga”, puchar z pokrywką, na której 
umieszczony był stylizowany pstrąg. Nagrodę zdobywał klub kajako-
wy lub sekcja kajakowa (członek lub osada) za zdobycie pierwszego 
miejsca. Nagroda przechodziła na własność po kolejnym trzykrotnym 
zdobyciu lub pięciokrotnym nie kolejnym. Nagrodę przyznawał każdo-
razowo Zarząd Główny PZKaj. Do nagrody przywiązane były dyplomy 
dla klubu lub sekcji kajakowej lub imienne dla osady lub zdobywcy in-
dywidualnego. Dla zwycięzców regat przewidziano też liczne nagrody 
przechodnie i osobiste.

 We wszystkich biegach za uzyskanie pierwszego miejsca przewi-
dziano tytuł „Mistrz Polski w Międzynarodowym Wyścigu Dystansowym 
Górskim”. Za trzy pierwsze miejsca żetony i dyplomy. Nagrody przechod-
nie fundowali: Wojewoda Krakowski, Minister Spraw Zagranicznych, Mi-
nister Komunikacji, Zarząd Zdrojowiska Szczawnica, Prezydent Miasta 
Krakowa, Wojewoda Śląski i Małopolsko-Śląski Okręg PZKaj. W okresie 
międzywojennym uczestnicy spływów kajakowych otrzymywali pamiąt-
kowe plakietki do mocowania na burcie kajaka. Plakietki MSKnD na bur-
tę kajaka wydawano aż do końca lat 90. XX wieku.

Po wojnie, po ukonstytuowaniu się KO MSKnD lista przyznawanych 
nagród była bardzo obszerna. Dużą grupę stanowiły nagrody przechod-
nie. Główną nagrodą przechodnią przyznawaną dla organizacji za naj-
lepszą lokatę w spływie był Kryształowy Puchar Dunajca, za drugie i trze-
cie miejsce puchary. 

W latach 90. XX w. ustanowiono Miniaturę Kryształowego Pucharu 
Dunajca, wręczaną na własność klubowi, który trzykrotnie zdobył na-
grodę główną. Po 2000 r. zaniechano przyznawania tej nagrody. 

W 2017 r. pękł Kryształowy Puchar Dunajca. Nowy wykonany w hu-
cie szkła w Stroniu Śląskim. jest równie piękny jak poprzedni.
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Nagrody przechodnie przyznawali między innymi: Przewodniczą-
cy GKKFiT, Prezes Polskiego Związku Kajakowego, Prezes PTTK, Zarząd 
Główny Ligi Przyjaciół Żołnierza, Huta im. Lenina w Krakowie i ZG TKKF. 
To tylko ważniejsze z nagród przechodnich. Liczba nagród przechodnich 
zmieniała się w ciągu lat, w zależności od sponsorów, czasem sięgała 
dwudziestu. 

Były też liczne nagrody jednorazowe. Wytwórnia Wyrobów Precy-
zyjnych „Niewiadów” fundowała kajak składany za najlepszą lokatę dla 
klubu, którego osada płynęła kajakiem „NEPTUN”, również kajak fundo-
wała Chojnicka Wytwórnia Sprzętu Sportowego. 

Komitet Organizacyjny MSKnD przyznawał medale złoty, srebrny 
i brązowy dla 3 najlepszych osad w kategorii kajaków. Początkowo były 
to trzy medale dla kajaków, które pierwsze przybyły na metę. Plakiety 
pamiątkowe otrzymywało 15 najlepszych klubów, 15 najlepszych osad 
w kategorii kajaków, 5 najlepszych osad w kategorii kanadyjek, 2 najlep-
sze osady w kategorii pramic oraz 5 najlepszych osad zagranicznych.

Przyznawanym nagrodom najczęściej towarzyszyły nagrody rze-
czowe, często bardzo skromne np. menażka, materac dmuchany, piłka, 
kosmetyki. Symboliczną nagrodę rzeczową otrzymywał też najstarszy 
uczestnik spływu.

87. 1958 r. 
Kryształowy  

Puchar Dunajca

88. Lata 90. XX w. 
Miniatura Kryształowego  

Pucharu Dunajca

89. 2018 r. 
Kryształowy  

Puchar Dunajca
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90. Puchar Montan Pokal 91. Nagroda za drugie miejsce 
w klasyfikacji ogólnej

Co roku dla najlepszej osady w kategorii kajaki-jedynki była przy-
znawana Nagroda Redakcji Echa Krakowa, współorganizatora spływu. 

W 1963 r., niemiecki klub Dyk’scher Wassersportverein e. V. 1923 
z Duisburg-Ruhrort, z okazji 40. lecia istnienia, ufundował nagrodę prze-
chodnią Puchar Montan Dyk’scher Wassersportverein, przyznawaną 
każdego roku za najlepsze wyniki uzyskane w MSKnD, w kategorii dwó-
jek turystycznych. O puchar mogli ubiegać się uczestnicy MSKnD, któ-
rzy byli członkami klubów, kół lub zrzeszeń należących do PZK i do ICF. 
Każdy z członków załogi kajaka dwójki otrzymywał pamiątkową plakietę 
Pucharu Montan Dyk’scher Wassersportverein. Klub, którego załoga wy-
walczyła pierwsze miejsce otrzymywał na stałe dyplom i puchar na okres 
najbliższych 11 miesięcy..

9.2 Gadżety spływowe

Miłą pamiątką ze spływów są różnego rodzaju gadżety. Kajakarze 
z dużą estymą odnosili się do odznaki MSKnD, personifikującej stopień 
zbratania z Dunajcem, wyróżniającej się pomysłową grafiką, oraz wielo-
stopniowością. Wbite pieczątki w legitymacji odznaki świadczyły o ilości 
przepłynięć kultowej polskiej górskiej rzeki i upoważniały do zakupu od-
powiedniego gwoździa, cyferki-nakładki. W punkcie centralnym odzna-
ki znajdował się otworek, w który wkładano gwóźdź z cyferką oznaczają-
cą liczbę zaliczonych spływów. 
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Charakterystyczny znaczek MSKnD z mo-
tywem Trzech Koron, liczne plakaty, ulotki, 
dyplomy, foldery, plakietki, odznakę i pro-
porzec Międzynarodowej Odznaki Turystyki 
Kajakowej ICF projektowała, współpracująca 
z PZK, krakowska artystka plastyk mgr Bar-
bara Szczerbińska. Legitymacja odznaki upo-
ważniała do noszenia odznaki, pierwszeń-
stwa w przyjęciu na kolejny spływ, zgłoszenia 
udziału w spływie w formie uproszczonej 
i zniżek wpisowego. 

Wśród pamiątek rozdawanych przez or-
ganizatora najbardziej popularne są czapeczki 

i koszulki z okolicznościową transkrypcją. Czapeczki są bardzo praktycz-
ne i funkcjonalne. Przydają się, gdy przez roztargnienie nie wzięliśmy 
nakrycia głowy, a zaczyna się pora deszczowa lub upał. Czapeczki, świad-
czące o uczestnictwie właściciela w MSKnD, były z dumą noszone na in-
nych imprezach turystycznych.

W 1971 r. uczestnicy spływu, zamiast 
tradycyjnych czapeczek, otrzymali od organi-
zatora filcowe góralskie kapelusze, w kolorze 
czarnym i beżowym, z wpiętym specjalnym 
znaczkiem MSKnD. W miejscu, gdzie na ory-
ginalnych kapeluszach znajdują się białe mu-
szelki, umieszczono białą wstążkę z czerwo-
nymi napisami: Czytaj Kajakarstwo, Odznaka 
Turysty PZK Twoją Odznaką, lub Ziemia Sądec-
ka Zaprasza, z daleka wyglądające jak muszel-
ki. Dobrze prezentujące się nakrycia głowy, 
doskonale imitujące te oryginalne góralskie, 
wodniacy przyjęli z ogromnym aplauzem, 
a miejscowi, którym też przypadły do gustu, 

chcieli je kupować. Dwa lata później, na odwołanym spływie, rozdano fil-
cowe kapelusze kowbojskie z przypinką stylizowaną na grafikę odznaki 
MSKnD. 

W 1981 r. w związku z narastającym kryzysem ekonomicznym 
z uwagi na rosnące koszty, nie było gadżetów i czapeczek spływowych.

92. Znaczek MSKnD 

93. Przypinka na  
kapelusz z 1973 roku



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 119. Kapelusz góralski i kowbojski. 

Nowy Targ. Przed startem do I etapu MSKnD. Fot Krystyna Czopek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fot 120. Muzeum Włodzimierza Ilicza Lenina w Poroninie. 

 Fot. Jerzy Jan Czopek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 121. Ze zbiorów Juliusza Urbańskiego. Fot. Herwig Walschläger 

 

Począwszy od MSKnD w 1934 r. aż do końca lat 90. XX wieku uczestnicy 

spływu otrzymywali plakietki do mocowania na burcie kajaka. Plakietki 

wykonywano z metalu, a od lat 80 tych z tworzywa sztucznego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 122. Biwak w Nowym Targu na murawie boiska KS „Podhale”. 

 Ze zbiorów Juliusza Urbańskiego. Fot. Herwig Walschläger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot 123 .Przygotowania do koncertu przed uroczystością otwarcia spływu. 

 Ze zbiorów Juliusza Urbańskiego. Fot. Herwig Walschläger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot 124. Nowy Targ. Otwarcie MSKnD. 

Ze zbiorów Juliusza Urbańskiego. Fot. Herwig Walschläger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 125. Ze zbiorów Juliusza Urbańskiego. Fot. Herwig Walschläger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 126. Nowy Targ. Start do I etapu spływu. 

Ze zbiorów Juliusza Urbańskiego. Fot. Herwig Walschläger 

 

 

Fot. 127. Nowy Targ. Przygotowania do startu. Jerzy Jan Czopek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 128. Podczas uroczystego otwarcia MSKnD. 

Ze zbiorów Juliusza Urbańskiego. 

 Fot. Herwig Walschläger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 129. Jaz w Waksmundzie zniszczony podczas powodzi w 1997 r. 

 Ze zbiorów Juliusza Urbańskiego.  Fot. Herwig Walschläger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 130. Mosty na rzekach Poprad i Dunajec miały taką konstrukcję. 

Izbicę często obijano blachą, zabezpieczając przed działaniem kry. 

Ze zbiorów Juliusza Urbańskiego. Fot. Herwig Walschläger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 3. Jerzy Jan Czopek 

 

 

 

 

 

 

Fot 131.  Widok na Zielone Skałki z Szachownicy Czorsztyńskiej. 

Ze zbiorów Juliusza Urbańskiego. Fot. Herwig Walschläger 

 

Za Falsztynem, Dunajec skręcał w prawo i ukazywały się urwiste skały 

wapienne pokryte murawami naskalnymi i sędziwym lasem zwane Zielonymi 

Skałkami. Tu rozpoczynał się trzystu metrowy, trudny do przepłynięcia, usiany 

różnej wielkości głazami odcinek rzeki zwany Szachownicą Czorsztyńską. 

Płytkie, rozlane szeroko wody Dunajca, przy dużym spadku tworzyły bardzo 

bystry nurt. Tuż przed Zielonymi Skałkami przeradzały się w skręcające 

gwałtownie w lewo bystrze zakończone zwarem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 132. Biwak w Czorsztynie pod Zielonymi Skałkami.        . 

Ze zbiorów Juliusza Urbańskiego. Fot. Herwig Walschläger        . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 133. Widok na Zielone Skałki z biwaku w Czorsztynie. 

Ze zbiorów Juliusza Urbańskiego. Fot. Herwig Walschläger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 134. Biwak w Czorsztynie, widać wzgórze z ruinami zamku. 

Ze zbiorów Juliusza Urbańskiego. Fot. Herwig Walschläger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 135. Biwak  pod Zielonymi Skałkami. 

Ze zbiorów Juliusza Urbańskiego. Fot. Herwig Walschläger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 136. Po prawej skalna wyspa i  grota z Matką Boską. 

Ze zbiorów Juliusza Urbańskiego. Fot. Herwig Walschläger 

 

 

Około 1000 m poniżej biwaku w Czorsztynie, zaraz za ujściem Kluszkowiań-

skiego Potoku, znajdowała się skalna wyspa. Można było płynąć przy skale z 

grotą figurki Matki Boskiej bądź prawą odnogą Dunajca. Nurt prawy był 

uważany za łatwiejszy, ale nie było to regułą, bo po każdym większym deszczu 

zmieniała się konfiguracja koryta rzeki. Kilometr dalej znajdował się Ptasi 

Uskok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 137. Przed Ptasim Uskokiem. Fot Jerzy Jan Czopek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot 138. Ptasi Uskok. Fot Jerzy Jan Czopek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 139. Heniu Milc na Ptasim Uskoku. Fot Jerzy Jan Czopek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 140. Zamek Dunajec w Niedzicy. Fot Jerzy Jan Czopek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 141. Most na Kapuśnicy.  Fot Jerzy Jan Czopek 

 

 

 

 

 

Fot 142. Nad Kątami wzgórze Zamczysko. Po prawej stok Macelowej Góry.  

Fot Jerzy Jan Czopek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 143. Sromowce Niżne. Góra Klasztorna, a za nią Łysina i Facimiech. 

 Fot Jerzy Jan Czopek 

 

  

 

 

Fot 144. Widok Trzech Koron ze Szwabów Niżnych . Fot Jerzy Jan Czopek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 145. Hotel Trzy Korony w Sromowcach Niżnych. Fot Jerzy Jan Czopek 

 

Fot 146. Skok Janosika. Fot Jerzy Jan Czopek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 147. Fot Jerzy Jan Czopek 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 148. Fot Jerzy Jan Czopek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 149. Przy ujściu Leśnickiego Potoku. Fot Jerzy Jan Czopek 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 150. Fot Jerzy Jan Czopek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 151. Przystań flisacka w Szczawnicy. Fot Jerzy Jan Czopek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot 152. Tylmanowa. Fot Jerzy Jan Czopek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 153. Jazowsko. Na podium Juliusz Urbański. 

 Ze zbiorów Juliusza Urbańskiego. Fot. Herwig Walschläger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 154.”Wóz Drzymały” – mobilne biuro MSKnD. 

Ze zbiorów Juliusza Urbańskiego. Fot. Herwig Walschläger 
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Marian Plebańczyk 
Inżynier architekt, od 1924 r. był zawodnikiem Oddziału Wioślar-

skiego Krakowskiego „Sokoła”. Wraz z kolegami klubowymi odbył wę-
drówki Orawą, Wagiem, Dunajem do Belgradu, nad Adriatyk i Morze 
Śródziemne. W 1930 r., w towarzystwie Zygmunta Figuły, Ryszarda Dygi 
i Erwina Naglera, opłynęli kajakiem Sycylię. W 1931 r., wraz z grupą przy-
jaciół, wstępuje do Oddziału Wodnego WKS Wawel i wchodzi w skład 
zarządu klubu. Wkrótce klub zostaje członkiem Polskiego Związku Ka-
jakowego. Był bardzo zaangażowany w organizację MSKnD do 1947 r. 
Marian Plebańczyk był założycielem Kolejowego Klubu Wodnego 1929 
i jego wieloletnim prezesem. Wraz z Tadeuszem Pilarskim i Zygmuntem 
Baumgartnerem zrealizowali budowę przystani wodnej tego klubu, któ-
rą nazwano Jego imieniem. W uznaniu zasług dla polskiego kajakarstwa, 
Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Sanie nosił imię Mariana Plebań-
czyka.

Tadeusz Pilarski 
budując markę spływu, najpierw pracował by „Dunajec” spełniał 

standardy ICF, a gdy uzyskał najwyższy status wśród turystycznych im-
prez kajakowych na świecie, dokładał starań, by z każdym rokiem coś 
udoskonalić, uatrakcyjnić. Obecny wśród uczestników spływu uważnie 
słuchał i żywo reagował na ich sugestie. 

Lesław Antoni Horecki 
Prawnik, wielki miłośnik i promotor turystyki kajakowej. W struk-

turach organizacyjnych MSKnD od 1953 r. Przy boku Tadeusza Pilarskie-
go przez wiele lat pełnił funkcję v-ce komandora a od 1985 r. wielokrotny 
komandor MSKnD.

Zbigniew Mizerek 
Redaktor Jerzy Langier zapytał Zbyszka skąd znalazł się w kajakar-

skim kręgu. Odpowiedział, że lubił tę formę rekreacji, ale nie przypusz-
czał, że zafascynowany kajakarstwem zwiąże się z nim na całe życie. Gdy 
pracował w Biurze Studiów i Projektów krakowskiego MPK, poznał Tade-
usza Pilarskiego, a ten zaraził go swoją pasją. Z czasem na spływie został 
kierownikiem etapu, potem szefem biura spływu, kierownikiem organi-
zacyjnym. Po śmierci Tadeusza Pilarskiego, Sekretarz Generalny PZKaj 
Edward Serednicki, powołał go na wicekomandora MSKnD. Zbigniew 
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Główni weryfikatorzy (GW) 
i sędziowie główni (SG) MSKnD

Zakres lat Imię i Nazwisko Funkcja

1934–1961 BD

1962–1963 Krystyna Korman* GW

1964–1967 Krystyna Pilarska

1968–1988 Władysław Palider

SG

1989–1990 Brunon Ritzke
1991 Władysław Palider
1992 BD

1993–2005 January Piasecki
2006 Elżbieta Jaworska
2007 January Piasecki

2008–2019 Elżbieta Jaworska

BD – Brak danych, 
* po roku 1963 małżonka Tadeusza Pilarskiego

103. Władysław Palider 104. January Piasecki 105. Elżbieta Jaworska

11. Sędziowie
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Władysław Palider 
w 1957 r. wziął udział w MSKnD jako uczestnik. Rok później rozpo-

czął działalność w strukturach Komitetu Organizacyjnego jako łącznik 
na motorze. Od 1960 r. pełnił funkcję sędziego startowego. W latach 
1967–1991 był sędzią głównym MSKnD. Do chwili obecnej żywo intere-
suje się spływem. Co roku jest obecny na uroczystości otwarcia MSKnD 
w Nowym Targu . Odznaczony za zasługi dla miasta Nowy Targ.

***Podczas trwania spływu komisja sędziowska wykonuje ogromną 
pracę. Bez względu na warunki atmosferyczne widzimy sędziów na star-
cie, mecie spływu i w punktach kontrolnych, ale dopiero po tych czynno-
ściach zaczyna się dla nich właściwa żmudna praca. Pół biedy, jeśli spływ 
liczy kilkadziesiąt osób jak było w okresie międzywojennym i kilkanaście 
lat po wojnie. Potem było już gorzej. W latach siedemdziesiątych, ilość 
uczestników MSKnD biorących udział w konkurencjach punktowanych, 
oscylowała koło 2000 osób. Przeprowadzenie poszczególnych konkuren-
cji spływu, obliczanie wyników, rozpatrywanie protestów, wiązało się 
z ogromnym nakładem pracy, trwało godzinami, czasem dopiero rano 
można było wywiesić wyniki. 

W 1977 r. kajakarze z wrocławskiego Zakładu Elektronicznej Tech-
niki Obliczeniowej, opracowali program komputerowy wspomagający 
pracę zespołu sędziowskiego. Inicjatywę wykorzystania cyfrowej techni-
ki obliczeniowej do ustalania wyników, powitał z aprobatą sędzia głów-
ny MSKnD Władysław Palider. Duże zainteresowanie projektem wykazał 
komandor Tadeusz Pilarski, zawsze ciekawy wszelkich nowinek, otwarty 
na modernizację. Centrum Obliczeniowe Nowotarskich Zakładów Prze-
mysłu Skórzanego Podhale, udostępniło Komitetowi Organizacyjnemu 
MSKnD elektroniczną maszynę „ODRA 1101”. Kierownikowi Zakłado-
wego Ośrodka Obliczeniowego Wiktorowi Sowie, powierzono funkcję 
z-cy sędziego głównego MSKnD. Program komputerowy, został wdrożo-
ny podczas XXXVI MSKnD w r. 1977. Wyniki rozgrywanych konkurencji 
były wprowadzane do kart perforacyjnych w biurze komisji sędziowskiej 
i w pakietach przewożone do ośrodka obliczeniowego w Nowym Targu. 
Po przetworzeniu danych, wyniki indywidualne i drużynowe, wracały do 
komisji sędziowskiej i były wywieszane po każdym dniu spływu, na ta-
blicy informacyjnej w pobliżu wozu Drzymały. Wszyscy byli zachwyceni 
czytelnymi i przejrzystymi wydrukami z komputera. Po wdrożeniu pro-
gramu komputerowego wspomagającego pracę zespołu sędziowskiego, 
grupa sędziowska liczyła niewiele ponad 20 osób i zniknęła ekipa głów-
nego weryfikatora. 





113

W czasach, gdy nie było telefonii komórkowej, a spływ liczył kilka 
tysięcy osób, Radio Dunajec zaczynało pracę wcześnie rano, budząc wod-
niaków, a kończyło późno wieczorem, gdy już nikt nie przychodził z proś-
bą o nadanie komunikatu.

Adam Alberti (14.09.1904 – 7.09.1971 r.) był 
dyrektorem w Zakładach Gazowniczych w Krako-
wie i Zabrzu. Od 1926 r. działał w Polskim Związku 
Narciarskim. W latach 1950 –1955 członek Zarzą-
du Głównego PTTK, długoletni wiceprezes Zarzą-
du Krakowskiego Okręgu PTTK. Sędzia narciarski 
i kajakowy. Jako członek KO MSKnD w latach 1956 
–1971 analizował od strony prawnej podejmowa-
ne przedsięwzięcia, kontrolował rozliczenia fi-
nansowe, sprawdzał i zatwierdzał bilans. Podczas 

spływów był znany jako tłumacz i pierwszy spiker radiowęzła Dunajec. 
W uznaniu za ogromne zaangażowanie i wkład pracy otrzymał odznakę 
Zasłużony Działacz Turystyki, Złotą Honorową Odznaką PTTK a w 1971 r.  
został uhonorowany Plakietą Przyjaciół Dunajca. Odznaczony Złotym 
i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski.

Otokar Balcy (28.11.1924 – 11.12. 2012) Pocho-
dził z Zaolzia. Znany szerokiej rzeszy uczestników 
MSKnD jako drugi spiker radiowęzła Dunajec. Za-
wsze kompetentny, dowcipny, służył radą i pomo-
cą. Pełnił funkcję komandora Międzynarodowych 
Spływów Kajakowych na Popradzie i na Mazurach. 
Skomponował hymn MSKnD. Zawodowo związany 
ze Studiem Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. 
Zalicza się go do grona najlepszych polskich ope-
ratorów dźwięku w  filmach animowanych. Pra-

cował  przy ponad stu produkcjach np.: Reksio, Bolek i Lolek, Baltazar 
Gąbka. Wielbiciel samochodów marki Moskwicz, posiadacz czterech za-

12. Radio Dunajec

106. Adam Alberti

107. Otokar Balcy
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13. Pracownicy biura KO MSKnD, SOTiR i osoby współ-
pracujące

Janina Zemlak (ur. 22.11.1943 r.), Od lutego 
1962 r. do sierpnia 1990 r. będąc pracownicą KT 
PZK w Krakowie z pełnym zaangażowaniem uczest-
niczyła w pracach statutowych Komisji. Co roku 
przygotowywała Maraton Polski Południowej oraz 
spływy na Sanie, Dunajcu, Nidzie, Pilicy, Mazurach 
i rzekach mazurskich. Przez wiele lat prowadziła 
referat weryfikacji odznak TOK PZK. Realizowała 
zadania programowe MSKnD. Podczas spływów 
Janeczkę można było spotkać w mobilnym tere-
nowym biurze MSKnD. Uzyskała uprawnienia In-

struktora Turystyki i Rekreacji Stopnia Związkowego. W uznaniu zasług 
i zaangażowania w pracy na rzecz rozwoju kwalifikowanej turystyki i re-
kreacji kajakowej otrzymała Srebrną i Złotą Odznakę Zasłużony Działacz 
Turystyki, Złotą Honorową Odznakę PTTK, Medal 40-lecia Polski Ludowej 
i Medal 60-lecia PZK. Od 26 października 1973 r. była małżonką Tadeusza 
Pilarskiego.

Krystyna Świerzowska (3.08.1948  9.03.2018). 
pracując w Komisji Turystyki PZKaj od roku, znana 
w środowisku kajakowym jako „Żaba”. Była wśród 
założycieli Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Ka-
jakowej. Współorganizowała spływy kajakowe na 
Dunajcu, Popradzie, Sanie i na Mazurach. Przez wie-
le lat była głównym weryfikatorem MSKnD. Mia-
ła uprawnienia Instruktora Turystyki i Rekreacji  
PZKaj, była sędzią klasy związkowej.

110.  Janina Zemlak- 
  Pilarska

111. Krystyna 
 Świerzowska
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Mieczysław Marona (12.01.1910 – 14.04.1983)
swoimi sukcesami sportowymi oraz działalnością 
związkową zapisał się na kartach historii polskiego 
kajakarstwa. W 1929 r. był współzałożycielem sek-
cji kajakowej Klubu Sportowego Cracovia. Pływał 
w Lidze Morskiej i Kolonialnej, a w 1949 r. wstąpił 
do Zrzeszenia Sportowego Kolejarz-Olsza Kraków. 
Był działaczem Polskiego Związku Kajakowego, 
wieloletnim v-ce prezesem ds. Turystyki, Kapita-
nem Turystycznym i Członkiem Honorowym klubu 
KKW-29. Jako uczestnik wszystkich edycji MSKnD 

od 1934 r. (41 razy), rokrocznie, wciągał na maszt flagę spływu. Odzna-
czony Złotymi Odznakami: Za pracę społeczną dla Miasta Krakowa, Za-
służonego Działacza Kultury Fizycznej i Złotą Honorową Odznaką Pol-
skiego Związku Kajakowego. 

Andrzej Gosztyła pracuje w KO MSKnD od pra-
wie 50-ciu lat. Jest najdłużej pełniącym funkcje v-ce 
Komandora MSKnD.

Andrzej Merena (16.04.1940 – 12.01.2021, pełen 
pomysłów zagorzały amator turystyki kajakowej, 
zawsze pogodny i uczynny. Krzewił kajakarstwo 
wśród młodzieży ze szkoły kolejowej w Krakowie, 
której był dyrektorem. Swoją postawą udowodnił, 
że kajakarstwo jest pasją na całe życie. Już od lat 
młodzieńczych związał się z KKW 1929, w którym 
był trenerem i sędzią kajakowym. Uzyskał Hono-
rowe Członkostwo Klubu. Był wieloletnim koman-
dorem Międzynarodowego Spływu Kajakowego na 
Sanie i v-ce komandorem Międzynarodowego Spły-
wu Kajakowego na Dunajcu. Za pracę społeczną od-

112.  Mieczysław 
 Marona

114. Andrzej Merena

113. Andrzej Gosztyła
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14. Tydzień Dzikich Wód

W latach 50. XX wieku najpopularniejszym środkiem lokomocji był 
pociąg. Wyjazd na spływ był dużym logistycznym przedsięwzięciem. Ka-
jak, namiot, śpiwór i rzeczy osobiste należało przetransportować na dwo-
rzec kolejowy, a później z dworca nad rzekę. Uczestnicy MSKnD z rejo-
nów Polski odległych od Podhala i obcokrajowcy postulowali, by trwający 
tylko cztery dni spływ Dunajcem połączyć ze spływem Popradem. Takie 
rozwiązanie wydłużało czas spędzony na wodzie, umożliwiło poznanie 
walorów krajobrazowych Podhala i Pienin, a także Doliny Popradu, lepiej 
rekompensowało trudy podróży.

W 1966 r., Komitet Organizacyjny MSKnD uległ prośbom i poszerzył 
Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu o Międzynarodowy Spływ 
Kajakowy na Popradzie tworząc nową imprezę wodniacką Tydzień Dzi-
kich Wód . W sobotę poprzedzającą Boże Ciało dolinę Popradu wypełniają 
fani turystycznego kajakarstwa górskiego. Nad brzegiem Popradu wyra-
sta mieniące się kolorami spływowe miasteczko. Pierwsza część TDW od 
niedzieli do środy jest rozgrywana na Popradzie z Leluchowa lub Muszy-
ny do Starego Sącza. Pierwszy biwak rozbijano w Leluchowie lub Muszy-
nie, drugi w Piwnicznej, trzeci w Starym Sączu przy drodze Stary Sącz- 
Nowy Sącz. Kilkakrotnie startowano na Słowacji z miejscowości Stara 
Lubovna. Rosnąca z roku na rok frekwencja na Popradzie świadczyła 
o trafności podjętej decyzji. Początkowo kierownictwo dla trasy dunajec-
kiej i popradzkiej było wspólne, z biegiem czasu dla MSKnP ustanowiono 
odrębny Komitet Organizacyjny.

Od 1975 r. zrezygnowano z biwaku w Starym Sączu. Zaraz po zakoń-
czeniu trzeciego etapu po uroczystości zamknięcia spływu kajakarze 
z kajakami i sprzętem biwakowym byli przewożeni do Nowego Targu. 
Autokary wiozące uczestników MSKnP zatrzymywały się na Przełęczy 
Snozka przy Organach Hasiora, skąd rozpościera się piękny widok na do-
linę Dunajca, Pieniny, Tatry, Pasmo Babiej Góry i Gorce.

Dzięki tej reorganizacji już od środy po rozbiciu biwaku, kajakarze 
mogli uczestniczyć w bogatym programie Dni Nowego Targu. 

Od 2002 r. jest organizowany stały biwak w Piwnicznej. Obecnie 
pierwszy etap spływu kończy się w Żegiestowie (kajakarze zostawia-
ją kajaki i są przewożeni na biwak w Piwnicznej), drugi w Piwnicznej, 
a trzeci przy moście na Popradzie, przy drodze Nowy Sącz – Stary Sącz.  
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15. Płynąc wśród zieleni Twierdzy Kraków i miejskich 
parków

Pod koniec lat dwudziestych XX w. w Krakowie było tylko kilka skła-
daków i niewiele więcej łodzi klepkowych. Gdy w 1933 r. otwarto pieniń-
ską przystań Oddziału Towarzystwa Sportowego Wisła w Szczawnicy, 
w chwilę później przybiło do niej kilkadziesiąt kajaków z krakowskich 
klubów sportowych z AZS, WKS Wawel i ŻTS Makkabi. Dunajec był wy-
jątkowo popularny wśród krakowskich kajakarzy, ale ich matecznikiem 
była Wisła w Krakowie i okolicach.

Wisła przebija się przez płytę jurajską Wyżyny Krakowsko-Często- 
chowskiej, tworząc niezwykle uroczą, pełną zieleni Bramę Krakow-
ską. Płynąc kajakiem, mijamy wiekowy klasztor benedyktynów położo-
ny na wynurzającej się z Wisły skale - i nieco dalej, zaraz za stopniem 
wodnym Kościuszko - tor kajakarstwa górskiego Kolna. Dalej płyniemy 
przez malowniczy przełom krakowski, mijając najpierw dojrzewające 
w słońcu winogrona, a następnie kryjący się wśród drzew kościół z ere-
mem kamedułów na Srebrnej Górze. Nieco dalej mijamy zamek w Prze-
gorzałach i kopiec Tadeusza Kościuszki usypany na wzgórzu św. Broni-
sławy. Po dotarciu do wrót miasta przepływamy pod mostami, mijamy 
klasztor norbertanek, Zamek Królewski na Wawelu wznoszący się nad 
rzeką i miastem na wapiennym wzgórzu, Muzeum Sztuki i Techniki  
Japońskiej Manggha, kościół na Skałce, wzgórze Krzemionki, Ośrodek 
Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteca. Docieramy do portu 
rzecznego przy stopniu wodnym Dąbie, a dalej - aż do opactwa cystersów 
w Mogile. Po drodze mijamy klimatyczne hotele i restauracje na barkach, 
stateczki wożące turystów oraz spacerowiczów i rowerzystów na bulwa-
rach. Ten intrygujący odcinek Wisły jest też dostępny dla uprawiających 
sporty wodne. 

Bujna zieleń na wzgórzach w dolinie Wisły, która nam towarzyszy, 
to w dużej mierze ekrany maskujące fortyfikacje Krakowa. Budowa-
ne od 1850 r. z polecenia cesarza Franciszka Józefa, miały przeobrazić 
miasto w Twierdzę Kraków, która miała strzec miasta i traktów wiodą-
cych w głąb cesarstwa i do stołecznego Wiednia. Powstałe obiekty woj-
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skowe najpierw górowały nad okolicą, jak fort „Kościuszko”, czy fort  
„Św. Benedykt”, ale z czasem zaczęto je dopasowywać do terenu i masko-
wać kręgami zieleni. Drogi rokadowe, łączące forty ze sobą, obsadzano 
dziesiątkami kilometrów drzew, tworzących szpalery, łączących się z zie-
lenią folwarków, dworów i dolin rzecznych. Budowle dawnej Twierdzy 
– forty i budynki zaplecza - można dziś oglądać, korzystając z turystycz-
nego Szlaku Twierdzy Kraków. Niektóre z nich z czasem zyskały drugie 
życie – znajdują się tam ośrodki jeździeckie, instytucje kultury, muzea, 
biblioteki, szpitale, czy firmy prywatne.

W pasie fortyfikacji leżą też kopce krakowskie: legendarne kurha-
ny założyciela Krakowa – Krakusa oraz jego córki Wandy - i upamiętnia-
jące wielkich Polaków: Tadeusza Kościuszkę i Józefa Piłsudskiego. Z wy-
tyczonego szlaku kopców rozpościera się wspaniały widok na centrum 
Krakowa, przepływającą u podnóża wzniesienia Wisłę i Błonia. Szlak ma 
olbrzymią wartość przyrodniczą i krajobrazową. Zwiedzając Kraków, 
można odpocząć w licznych oazach zieleni: na okalających Stare Mia-
sto Plantach, w parkach dr. Henryka Jordana, Krakowskim, Wojciecha 
Bednarskiego, Anny i Erazma Jerzmanowskich lub modnych obecnie, 
powstających jak grzyby po deszczu parkach kieszonkowych, niewiel-
kich, ale pięknie zagospodarowanych z pięknymi, pomysłowymi placa-
mi zabaw.
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 17. O autorach

Najlepiej wypoczywamy w kajaku. Szczególną sympatią darzymy 
Dunajec, który odkryliśmy już w latach 70. XX w. Słuchaliśmy z zacie-
kawieniem wspomnień z narodzin imprezy i z jej odbudowy w okresie 
tworzenia struktur sportu i turystyki, według wzorów sowieckich. Frag-
mentaryczne opisy M. Plebańczyka, W. Rotha, M. Marony, A. Wadowskie-
go czy K. Wiejak były na tyle ekscytujące, że skłoniły nas do szukania 
w archiwaliach i łączenia w całość rozrzuconych strzępów informacji. 
Tak powstała monografia MSKnD. Pasjonuje nas fotografia i film. Zareje-
strowane na filmach i zdjęciach wydarzenia z wędrówek turystycznych 
udostępniamy na Facebooku, YouTube i na stronie www.kryjucz.pl
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