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WSTĘP

Postać Stanisława Bernatta wielu współczesnym znana jest przede wszyst-
kim z serii „Miniatury Morskie”, wydawanej w latach 50. i 60. XX w., które 
trafiały do wielu czytelników w całej Polsce. Dla regionu Karkonoszy, a przede 
wszystkim dla Jeleniej Góry, jego postać to nie tylko popularne książki, ale 
również działalność społeczna czy regionalna. Nic więc dziwnego, że w 120 
rocznicę urodzin oraz 40 lat od śmierci, Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry po-
stanowiło obchodzić „Rok Stanisława Bernatta”. W ramach tego wielomiesięcz-
nego wydarzenia zaplanowano spotkania, warsztaty, spacer, seminarium i inne 
aktywności, mające przypomnieć postać Doktora, a także na trwałe upamiętnić 
go w przestrzeni naszego miasta. Niniejsza publikacja jest jednym z elementów 
obchodów. Składa się na nią zarówno życiorys, jak i inne materiały – wspomnie-
nia, archiwalne teksty, a także bibliografia. Całość uzupełniają zdjęcia i ilustra-
cje z życia oraz przykłady jego twórczości.

„Od Bałtyku po Karkonosze” to ukazanie wielu wątków, ale także miejsc 
z życia Doktora – Warszawiaka z urodzenia, korespondenta z Niemiec, dzienni-
karza w Poznaniu, Gdyni, a w końcu społecznika w stolicy Karkonoszy. Wierzy-
my, że także wśród mieszkańców naszego miasta Stanisław Bernatt pozostał 
w pamięci, jako człowiek, który na trwałe wpisał się w jego historię. Dlatego 
też, podkreślając ten fakt, postanowiliśmy nazwać go „jeleniogórzaninem XX 
wieku”. Oby ta publikacja przyczynił się do jeszcze lepszego poznania Doktora 
i jego dorobku. 

Redaktorzy
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Marek Szajda

ROK STANISŁAWA BERNATTA

Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry jest 
organizacją, która realizuje cele statutowe 
dotyczące przede wszystkim rozwoju miasta 
i regionu. Jednym z nich, dość patetycznie 
sformułowanym, jest „budzenie umiłowania 
Jeleniej Góry”1 (§ 7). Jakkolwiek określenie 
to może brzmieć ogólnie, zapewne twórcy 
dokumentu mieli na myśli patriotyzm lokal-
ny, znajomość miasta i czynne działanie na 
jego rzecz na różnych płaszczyznach. Przy-
wiązanie do miejscowości można budować 
poprzez długotrwałe procesy, choćby eduka-
cję regionalną czy tworzenie trwałych więzi 
i relacji z przestrzenią miejską, krajobra-
zem. Z pewnością można też wzorować się 
na konkretnych przykładach, osobach, które 
nie tylko swoim życiem świadczyły o owym 
„umiłowaniu”, ale również przyczyniły się do 
rozwoju miasta oraz lokalnej społeczności. 
Taką postacią niewątpliwie był doktor Stani-
sław Bernatt, jeden z założycieli Towarzystwa, wieloletni redaktor „Rocznika Je-
leniogórskiego”, pisarz, marynista, społecznik, człowiek zasłużony dla miasta. 
Obchody „Roku Stanisława Bernatta”, w 40 lat od jego śmierci, były niewątpli-
wie dobrą okazją do przypomnienia tej postaci, jak również pokazania przez jej 
pryzmat, czym jest prawdziwa miłość do swojego miasta, poczucie identyfikacji 
z regionem oraz aktywna postawa na rzecz mieszkańców „małej ojczyzny”.

   Pomysł obchodów „roku” zakładał zorganizowanie różnorodnych wydarzeń, 
w których mogłyby uczestniczyć odmienne grupy społeczne – od dzieci i młodzie-
ży, aż po osoby w podeszłym wieku. Ponieważ postać Bernatta wymyka się z pro-
stych szablonów i form, należało pokazać różne pola jego działalności. Wśród 
tych najważniejszych znalazły się: marynistyka i aktywność pisarska, działalność 

1	 Statut	Towarzystwa	Przyjaciół	Jeleniej	Góry, online: tpjg-jgora.pl/o-towarzystwie/statut [dostęp: 
20 września 2019 r.]. 

Zdj.	1.	Tablica	pamiątkowa	przy	 
ul.	J.	Kochanowskiego.	
Fot.	Marek	Szajda,	2019.
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na rzecz przyrody i zwierząt (głównie kynologia), regionalistyka, a także szero-
ko rozumiana działalność społeczna. Przygotowany program, zawierający róż-
ne formuły spotkań: seminarium, wykłady, warsztaty, wystawy oraz publikację, 
opiewał na kilka miesięcy roku 2019. Wśród partnerów, których udało się pozy-
skać Towarzystwu, były instytucje naukowe, muzealne oraz społeczne. Do naj-
ważniejszych należy zaliczyć: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział 
Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (obecnie: Uniwersytet Ekono-
miczny we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze), Archiwum Państwowe we Wrocławiu 
Oddział w Jeleniej Górze, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, jak również 
lokalny związek kynologiczny, Ligę Morską, Schronisko dla Małych Zwierząt czy 
miejscowe szkoły. Honorowego patronatu udzielił prezydent Jeleniej Góry Jerzy 
Łużniak. Projekt nie mógłby się odbyć, gdyby nie wsparcie finansowe programu 
„Patriotyzm Jutra”, realizowanego przez Muzeum Historii Polski2. 

Już na początku chciałbym w sposób szczególny podkreślić, dlaczego to wła-
śnie Stanisław Bernatt stał się głównym bohaterem 2019 roku w Jeleniej Górze. 
Niemal dla wszystkich członków zarządu TPJG powód był oczywisty. Jest nim 
przede wszystkim fakt założycielskiej roli Doktora dla naszej organizacji3 oraz 
ogromne zaangażowanie w działalność, przede wszystkim na rzecz „Rocznika 
Jeleniogórskiego”, który najpierw współtworzył jako członek redakcji, a niewiele 
później został naczelnym czasopisma. Funkcję tę pełnił przez ponad 10 lat, nie-
zwykle rozwijając periodyk i redagując go na wysokim poziomie4. Ale Bernatt to 
nie tylko jeden z „ojców założycieli” Towarzystwa. To także człowiek wykraczają-
cy poza normę, niezwykle aktywny, o wielu, często pozornie nieprzystających do 
siebie pasjach i zainteresowaniach. Człowiek z charakterem, dobrze wykształ-
cony, oddany swojej pracy. Społecznik na miarę dzisiejszych czasów i możliwo-
ści. Niewątpliwie jego aktywność dla wielu może być wzorem do pracy na rzecz 
lokalnej społeczności. I choć już 10 lat temu TPJG zorganizowało uroczystości 
w 30 lat od śmierci Doktora, którym towarzyszyła wystawa5 oraz okolicznościo-
wa broszura6, postać ta wciąż jest niedostatecznie znana wśród jeleniogórzan. 
„Rok Stanisława Bernatta” był więc dla wielu mieszkańców regionu szansą, aby 
dowiedzieć się nieco więcej o jego działalności i bezspornych zasługach. 

Omawiając szczegółowo program warto nadmienić, że nad jego przygoto-
waniem i realizacją czuwało wiele osób, członków Towarzystwa oraz pracow-

2	 „Rok	Stanisława	Bernatta”, online: tpjg-jgora.pl/2019/05/13/rok-stanislawa-bernatta/ [dostęp: 
20 września 2019 r.].

3 I. Łaborewicz, Towarzystwo	Przyjaciół	Jeleniej	Góry	1958-2018	–	zarys	60.	lat	działalności, „Rocz-
nik Jeleniogórski”, 2018, t. L, s. 15-18.

4 Więcej zob.: M. Szajda, „Rocznik	Jeleniogórski”	z	perspektywy	55	lat	i	50	tomów, „Rocznik Jele-
niogórski”, 2018, t. L, s. 41–42.

5	 Powiew	morza	 i	 historii	 w	 archiwum, online: www.jelonka.com/powiew-morza-i-historii-w-archi-
wum-21537 [dostęp: 20 września 2019 r.].

6	 Życie	 i	 twórczość	 Stanisława	 Bernatta.	 Informator	 do	 wystawy, opracował I. Łaborewicz, Wy-
dawnictwo-Poligrafia Ad Rem przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry, Jelenia Góra 
2009.
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ników partnerskich organizacji. Działali oni nie tylko podczas poszczególnych 
wydarzeń, ale przede wszystkim przez cały rok, planując, opracowując programy 
spotkań, koordynując prace czy dbając o finanse i właściwe rozliczenie. Wśród 
najbardziej zaangażowanych należy wymienić (w kolejności alfabetycznej): Sta-
nisława Firszta, Ivo Łaborewicza, Marka Obrębalskiego, Karolinę Pawlikowską, 
Marka Szajdę, Małgorzatę Wereszczyńską, Magdalenę Wójcik (Sołodenko), 
a także prof. UE dr hab. Elżbietę Sobczak.

Obchody „roku” zostały zainaugurowane 6 czerwca seminarium naukowym 
zorganizowanym w budynku jeleniogórskiego wydziału Uniwersytetu Ekonomiczne-
go7. Miejsce to jest o tyle ważne, iż to właśnie tam, przy ul. J. Kochanowskiego, 
w latach 1945-1950 mieszkał wraz z rodziną Bernatt. Zresztą, na zaproszenie To-
warzystwa, udział w wydarzeniu wzięła jego najstarsza córka, pani Ewa Reszczyń-
ska-Maćkowiak. Towarzyszyli jej syn Maciej wraz z żoną, córka Dorota, a także 
przyjaciele rodziny. Zgromadzeni w tej symbolicznej przestrzeni, a byli wśród gości 
zarówno miejscowi urzędnicy, politycy, jak i „zwykli” mieszkańcy, mogli wysłuchać 
kilku wystąpień dotyczących wybranych zagadnień z życia Doktora. Na początku, 
w charakterze wprowadzenia, jego sylwetkę pokrótce przedstawiła prof. E. Sob-
czak. W dalszej części głos zabrali: I. Łaborewicz, który opowiedział o społecznej 
aktywności Bernatta, S. Firszt przedstawiający jego marynistyczne pasje oraz dr 
Piotr Gryszel z referatem dotyczącym regionalistyki i turystyki8. Wystąpienie ubo-
gaciło odczytanie kilku jego tekstów, m.in. z książki „Morze w humorze”9, w wyko-
naniu jeleniogórskiego aktora Piotra Konieczyńskiego. Całą uroczystość dopełniło 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej, która zawisła przed wejściem do budynku. Jej 
treść jest następująca: W TYM DOMU W LATACH 1945-1950 MIESZKAŁ / STA-
NISŁAW BERNATT (1898-1979) / WYBITNY MARYNISTA, DZIENNIKARZ, / REGIO-
NALISTA, ZAŁOŻYCIEL / TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JELENIEJ GÓRY / ZASŁUŻO-
NY DLA REGIONU JELENIOGÓRSKIEGO / Jelenia Góra 6 czerwca 2019 / Wydział 
Ekonomii, Zarządzania i Turystyki / Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / 
Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry.

Omawianemu wydarzeniu towarzyszyło otwarcie wystawy biograficznej, pre-
zentującej dorobek i działalność Doktora. Zawarto w niej, na 10 planszach, 
najważniejsze wydarzenia w jego życiu, także istotne publikacje i zdjęcia obrazu-
jące poszczególne aktywności. Ekspozycja ta, prezentowana również w innych 
miejscach oraz instytucjach przy okazji pozostałych wydarzeń, została opraco-
wana przez I. Łaborewicza oraz M. Szajdę. Było to niejedyne tego typu działanie 
przygotowane w ramach „roku”. W kolejnym miesiącu, 16 lipca, w Muzeum 

7	 Inauguracja	 roku	 Stanisława	 Bernatta	 za	 nami, online: muzyczneradio.pl/index.php/artic-
les/23851/inauguracja-roku-stanislawa-bernatta-za-nami.html [dostęp: 20 września 2019 r.].

8	 Inauguracja	roku	Stanisława	Bernatta, online: tpjg-jgora.pl/2019/06/13/inauguracja-roku-stani-
slawa-bernatta/ [dostęp: 20 września 2019 r.].

9 S. Bernatt, E. Kassel, Morze	w	humorze, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warsza-
wa 1957.



12

Przyrodniczym zaprezento-
wano wystawę kynologicz-
ną zatytułowaną „Psi żywot 
w Karkonoszach”, którą 
tworzyły zdjęcia czworono-
gów10. W wydarzeniu uczest-
niczyli przybyli mieszkańcy 
i kuracjusze wraz ze swoimi 
pupilami, dla których przy-
gotowany był symboliczny 
poczęstunek. Natomiast 
20 sierpnia, w Archiwum 
Państwowym we Wrocławiu 
Oddziale w Jeleniej Górze 
otwarto wystawę „Maryni-
styka pod Śnieżką”11. Eks-
ponowano na niej m.in. 
publikacje Bernatta, które 
ukazały się w serii „Minia-
tury morskie”. Wystawy te 
zostały przygotowane przez 
pracowników instytucji part-
nerskich oraz członków To-
warzystwa.

14 września odbył się 
rodzinny spacer śladami 
Stanisława Bernatta. Trasa 
wycieczki po Jeleniej Górze 
wiodła od Placu Ratuszowego aż po cmentarz komunalny. Na początku uczestni-
cy dowiedzieli się o obchodach 850-lecia miasta, w których aktywnie uczestniczył 
Doktor oraz o jego inicjatywie zbiórki złomu, potrzebnego na płaskorzeźbę księcia 
Bolesława Krzywoustego, która do dziś jest eksponowana na jednym z korytarzy 
ratusza. Kolejnym punktem była siedziba Biura Wystaw Artystycznych, niegdyś 
Międzynarodowy Klub Prasy i Książki. Tu Bernatt namiętnie czytywał polskie i za-
graniczne dzienniki, niekiedy wycinając z nich na swoje potrzeby wybrane artykuły. 
W dalszej części, po przejściu ul. Długą, wycieczka prowadziła przez ul. Bankową, 
gdzie zebrani dowiedzieli się o powstaniu klubu „Kwadrat” (w budynku Jeleniogór-
skiego Centrum Kultury). W tym miejscu, funkcjonującym pod egidą Towarzystwa 

10	 Wystawa	„Psi	żywot	w	Karkonoszach”, online: tpjg-jgora.pl/2019/07/08/wystawa-psi-zywot-w-
-karkonoszach [dostęp: 20 września 2019 r.].

11	 „Marynistyka	 pod	 Śnieżką”, tpjg-jgora.pl/2019/08/20/wystawa-marynistyka-pod-sniezka [do-
stęp: 20 września 2019 r.].

MAREK SZAJDA

Zdj.	2.	Rodzinny	spacer	śladami	Stanisława	
Bernatta	po	Jeleniej	Górze,	14	września	2019.	

Fot.	Małgorzata	Wereszczyńska.
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Klubów Robotniczych i Chłop-
skich, aktywnie działał Bernatt, 
m.in. wygłaszając prelekcje na 
różne tematy społeczne. Znaj-
dująca się w sąsiedztwie dawna 
Wojewódzka Bibliotek Publicz-
na (dziś Książnica Karkonoska) 
również była miejscem, do które-
go często przychodził, korzysta-
jąc z tamtejszych zbiorów przy 
pisaniu swoich tekstów i książek. W dalszej części trasa prowadziła przez ul. M. 
Konopnickiej, gdzie niegdyś mieściła się drukarnia, w której publikowano m.in. 
„Rocznik Jeleniogórski”, dalej przez ul. 1-go Maja aż do ul. Pocztowej. Tam, przed 
kinem „LOT”, zebrani dowiedzieli się o staraniach Bernatta o ekran panoramicz-
ny, a także o pozyskiwaniu dla Jeleniej Góry ważnych filmów (niedostępnych po-
wszechnie w okresie PRL). Na rogu z ul. S. Okrzei wycieczka zatrzymała się przed 
budynkiem, w którym przed laty mieściła się redakcja „Nowin Jeleniogórskich” – 
czasopisma niezwykle bliskiemu naszemu bohaterowi, w którym systematycznie 
publikował. Jak wspomniał przy tej okazji I. Łaborewicz, w 1967 r., dziennikarze pi-
sma obwołali Bernatta „społecznym redaktorem naczelnym”, co niewątpliwe było 
dla niego wielkim wyróżnieniem12. W dalszej kolejności, już poza ścisłym centrum 
miasta, trasa spaceru prowadziła przez miejsca ważne dla rodziny Bernattów – 
ich pierwszy dom przy ul. J. Kochanowskiego oraz ostatnie miejsce zamieszkania 
przy ul. Podgórze. Pomiędzy tymi lokalizacjami, jako łącznik z ul. I. Kraszewskiego 
(przedłużenie ul. Orlęcych Oddziałów Bojowych), znajduje się ulica Stanisława Ber-
natta. Nazwa jednej z najmłodszych ulic Jeleniej Góry została nadana formalnie 
przez radę miejską w 2012 r.13 Spacer zakończył się na cmentarzu komunalnym 
przy ul. Sudeckiej, gdzie w części dla zasłużonych znajduje się grób Doktora.

Wśród innych wydarzeń organizowanych przez Towarzystwo warto wspomnieć 
o wykładach i warsztatach. Dwukrotnie – w czerwcu i we wrześniu, podczas spo-
tkań „Klubu Pionierów” w Jeleniogórskim Centrum Kultury, zaprezentowano zebra-
nym życie i działalność Stanisława Bernatta, a także działalność TPJG w ramach 
jego „roku”. Z kolei w październiku zrealizowano także warsztaty z uczniami z I LO 
im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze, którzy mogli bliżej poznać tę postać, 
a także dowiedzieć się o jego zasługach dla regionu. Wydarzeniu towarzyszyła 
prezentacja wystawy biograficznej w budynku szkoły. Wśród innych aktywności 
warto również wspomnieć wsparcie dla Schroniska dla Małych Zwierząt, które-

12 W tekście pisano: „Głosowaniem całego zespołu zawodowego stanowisko red. nacz. otrzymuje 
dr fil. Stanisław Bernatt”, zob.: Oto	prawdziwa	redakcja	Nowin, „Nowiny Jeleniogórskie”, nr 18 
(475), 4 maja 1967 r., s. 4.

13 Nowe	 nazwy	 jeleniogórskich	 ulic, online: www.nj24.pl/article/nowe-nazwy-jeleniogorskich-ulic 
[dostęp: 20 września 2019 r.].

Rok Stanisława Bernatta

Zdj.	3.	Ulica	Stanisława	Bernatta	w	Jeleniej	Górze.	
Fot.	Małgorzata	Wereszczyńska,	2019.
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Zdj.	4.	Córka	Stanisława	Bernatta,	Ewa	Reszczyńska	odsłania	tablicę	poświęconą	 
swojemu	ojcu,	6	czerwca	2019	r.	Fot.	Karolina	Pawlikowska.	

mu Towarzystwo przekazało karmę dla psów14. Jednym z wydarzeń zamykających 
projekt będzie spotkanie wspomnieniowe w Osiedlowym Domu Kultury na Zabo-
brzu z cyklu „Żyli wśród nas…”, podczas którego uczestnicy podzielą się swoimi 
wspomnieniami o zmarłych jeleniogórzanach, w tym przypadku przede wszystkim 
o swoich relacjach z Doktorem. Wysłuchają również prelekcji na temat jego dzia-
łalności na rzecz regionu. Trwałym efektem projektu jest wydawnictwo, na które 
składają się różnego rodzaju teksty (także i niniejszy): życiorys i bibliografia prac 
Stanisława Bernatta, materiały wspomnieniowe, a także przedruk jednego z cie-
kawszych jego artykułów na temat Karkonoskiego Parku Narodowego (obchodzą-
cego w bieżącym roku 60-lecie istnienia). Publikacja ta, dostępna bezpłatnie, ma 
szansę spopularyzować na szerszą skalę postać Doktora, docierając do wielu 
jeleniogórzan czy turystów. Podobnie jak inne wydawnictwa, trafi ona jako egzem-
plarz obowiązkowy do najważniejszych bibliotek w kraju. Na zakończenie plano-
wane jest również spotkanie na przełomie 2019 i 2020 roku na Uniwersytecie 
Ekonomicznym o charakterze ewaluacyjnym, podczas którego zostaną zaprezen-
towane wszystkie aktywności zrealizowane podczas „roku”.

Podsumowując projekt, warto spojrzeć na jego oddźwięk społeczny. W wy-
darzeniach na przestrzeni miesięcy uczestniczyło kilkaset osób, z różnych grup 

14 Trwa	rok	Stanisława	Bernatta, online: www.jelonka.com/trwa-rok-stanislawa-bernatta-82663 [do-
stęp: 20 września 2019 r.].
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wiekowych. Tym samym udało się zrealizować jeden z istotniejszych celów. Pu-
blikowane w lokalnych mediach informacje pozwoliły, przynajmniej wśród czy-
telników, na spopularyzowanie postaci Bernatta15. Trwały ślad po obchodach 
pozostanie zarówno „w kamieniu” poprzez tablicę pamiątkową, ale również „na 
papierze”, dzięki opublikowanej książce. Jednocześnie, przy realizacji poszcze-
gólnych zadań, udało się zacieśnić współpracę pomiędzy różnymi instytucjami 
kultury oraz nauki. W końcu, co z pewnością nie jest wprost mierzalne, wierzę, 
że podejmowane aktywności pobudziły przynajmniej niektórych jeleniogórzan do 
pracy społecznej na rzecz miasta, a może po prostu do głębszego „umiłowania” 
go. Niewątpliwie postać Doktora, wielokrotnie prezentowana podczas różnych 
wydarzeń, a jednocześnie stawiana jako inspiracja w tak wielu wypadkach, mo-
gła skłaniać do podejmowania nowych inicjatyw dla dobra regionu. Nie tylko tych 
instytucjonalnych, ale też tych bardzo prostych, codziennych.

15 Półmetek	„Roku	Stanisława	Bernatta”, online: tpjg-jgora.pl/2019/08/09/kolejne-wydarzeniaro-
ku-stanislawa-bernatta/ [dostęp: 20 września 2019 r.].



Ivo ŁaborewIcz

Życie i twórczość Stanisława Bernatta 
(1899-1979)

Stanisław Bernatt – człowiek wielu pasji i za-
jęć, z których na plan pierwszy wysuwa się zami-
łowanie do morza oraz wielostronna działalność 
społeczna, był przez ponad 30 lat aktywnym or-
ganizatorem i uczestnikiem wielu ważnych wyda-
rzeń w Jeleniej Górze, będąc jedną z najbarwniej-
szych postaci w powojennej historii miasta.

Urodził się 28 maja 1899 r. w Warszawie, 
choć w niektórych opracowaniach podawano rok 
1898. Był jednym z trzech synów Juliana Gau-
dentego i Eleonory z domu Dziechcińska, która 
po śmierci męża wyszła za Zawiłowskiego. Jej 
pierwszy mąż i ojciec Stanisława był lekarzem, 
posiadającym też niewielki majątek, co umożli-
wiło zadbanie o dobre i staranne wykształcenie 
dzieci. Stanisław ukończył najpierw gimnazjum 
klasyczne w Zakładzie Naukowo-Wychowawczy 
Ojców Jezuitów w Chyrowie koło Przemyśla, 
będącym jednym z najlepszych tego typu szkół 
w ówczesnej Polsce. W 1920 r. odbył służbę wojskową i brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej, lecz nie znamy tu żadnych szczegółów. W 1921 r. zapisał 
się na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiował filo-
zofię, historię i ekonomię. Po roku przeniósł się na Uniwersytet w Monachium, 
kończąc go 30 lipca 1925 r. z tytułem doktora filozofii („cum laude” – z wy-
różnieniem), za pracę pt. „Die deutsche politische Tagesgespräche in Polen” 
(Niemieckie	dzienniki	polityczne	w	Polsce). Jeszcze podczas studiów, w 1924 r., 
podjął pracę jako dziennikarz w katowickiej „Gazecie Ludowej” i zawód ten zde-
terminował jego działalność na następne lata.

Po studiach związał się z koncernem prasowym „Drukarnia Polska S.A.”. 
W latach 1926-1929 był korespondentem w Berlinie, co wykorzystał na podró-
że po Europie, w tym swoją pierwszą podróż morską do Portugalii. W Berlinie 

Zdj.	5.	Stanisław	Bernatt	jako	
student.
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poznał też wiele osobistości, wśród których znajdo-
wał się prof. Aleksander Brückner. Odtąd utrzymywał 
z nim stały kontakt. Musiał jednak opuścić Niemcy, 
gdy w swojej korespondencji dla „Kuriera Poznań-
skiego” napisał o sabotowaniu przez Rzeszę traktatu 
handlowego z Polską, wtrącając zdanie, „osiemdzie-
sięcioletni feldmarszałek cesarski von Hindenburg 
otrząsa się z drzemki w fotelu prezydenckim specjal-
nie wówczas, jeśli na porządku dziennym znajdują się 
sprawy militarne i sprawy polskie”. W Berlinie uznano 
to za atak na ówczesnego prezydenta i „zaproszono” 
dziennikarza do urzędu prasowego, pytając, czy to on 
jest autorem tych słów, czy też dopisano je w redak-
cji. Bernatt tak wspomina tamto wydarzenie: „Dano 
mi możliwość wyłgania się. Ja oświadczyłem, że je-
stem autorem i wtedy powiedziano, iż bardzo im przy-
kro, ale ponieważ obraziłem prezydenta Rzeszy, więc 
nie mogą utrzymywać ze mną stosunków i przestają 
mnie zapraszać na odbywające się co piątek herbatki 
w urzędzie prasowym”. Oznaczało to de facto wydale-
nie z Berlina, w którym nie mógł już wykonywać nale-
życie swojego zawodu.

Po powrocie do Polski osiedlił się w Poznaniu, 
gdzie w 1930 r. poślubił Marię Szulc, rodowitą po-

Zdj.	6.	Stanisław	Bernatt	w	Berlinie	na	jubileuszu	prof.	A	Brücknera,	styczeń	1928	r.

Zdj.	7.	Maria		Bernatt
w	sukni	ślubnej.
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znaniankę, z którą doczekał 
się czterech córek. „Kurier 
Poznański” delegował go do 
Gdyni, jako swego korespon-
denta w nowym, rozbudowu-
jącym się polskim porcie. Za-
mieszkawszy nad Bałtykiem 
mógł w pełni rozwinąć swą 
pasję morską. Wraz z żoną 
odbył dwie podróże morskie 
(do Skandynawii i dookoła Eu-
ropy). Opracował i wydał dru-
kiem w 1935 r. „Słowniczek 
morski”, tworząc na jego po-
trzeby wiele nowych określeń, 
jakich brakowało w języku 
polskim z powodu wiekowego 
odcięcia od morza. Dzieło było na tyle istotne, że swoją przedmową opatrzył je 
sam wielki prof. Aleksander Brückner. W Gdyni rozwinął też działalność politycz-
ną, zostając prezesem, powstałego w 1930 r. Koła Stronnictwa Narodowego. 
Został też mężem zaufania tego stronnictwa i członkiem Obozu Wielkiej Polski. 
Od września 1933 r. do 30 czerwca 1934 r. pełnił też funkcję redaktora naczel-
nego dziennika „Słowo Pomorskie”, organu wspomnianej partii na Pomorzu. 
Pismo wychodziło w Toruniu, gdzie zamieszkał z rodziną w 1929 r., zajmując 
mieszkanie przy ul. Św. Katarzyny 4. W 1935 r. powrócił jednak do Poznania, 
gdzie nadal pracował jako dziennikarz, a także redaktor prowadzący, ukazują-
cego się od 1934 r. tygodnika „Nowiny Poświąteczne”, szczególnie wiele miej-
sca poświęcającego sprawom sportowym. W tym czasie był członkiem Związku 
Dziennikarzy Polskich oraz Automobilklubu RP.

We wrześniu 1939 r. brał udział w obronie Lwowa. W czasie okupacji nie-
mieckiej przebywał na terenie Generalnej Guberni, pracując w latach 1940-
1943 w „Agencji Drzewnej J. Bernatt” z Warszawy, której współwłaścicielem 
był jego brat Janusz. Pełnił funkcję spedytora drewna i inspektora w kilku miej-
scowościach: Kielce, Hrubieszów, Włodawa i Sambor. W 1943 r. zamieszkał 
we wsi Dys w gminie Niemce pod Lublinem, gdzie podjął pracę w firmie „Pap-
tor” – Hurtownia i Wytwórnia Torebek Papierowych, będąc jednocześnie w 1/3 
współwłaścicielem tego przedsiębiorstwa, zajmującego się handlem drzewem, 
a konkretnie tzw. „papierówką”, czyli odpowiednio przyciętymi pniami drewna, 
wykorzystywanymi do produkcji papieru. W sierpniu 1944 r. znalazł się w War-
szawie, gdzie „ogarnęło” go Powstanie. Wraz z ludnością wznosił barykady i zno-
sił jej niedole, aż do czasu wypędzenia z miasta przez Niemców. Dzięki dobrej 
znajomości języka niemieckiego udało mu się uniknąć zamknięcia w obozie 

Zdj.	8.	Stanisław	Bernatt,	lata	30.	XX	w.
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przejściowym w Pruszkowie i powrócić do rodziny, przebywającej w tym czasie 
w Kielcach. Tu doczekał wyzwolenia.

W styczniu 1945 r. Stanisław Bernatt został zatrudniony w Ministerstwie 
Przemysłu Lekkiego, jako członek Kierownictwa Grup Operacyjnych w Lublinie. 
Pismem z dnia 31 stycznia 1945 r. skierowało go, wraz Grupą Operacyjną na 
Śląsk (Górny, a potem Dolny) do zabezpieczania zakładów papierniczych i po-
ligraficznych. Otrzymał w tym celu, datowane na 23 marca 1945 r., specjalne 
upoważnienie z Centralnego Zarządu Przemysłu Papierniczego z Łodzi. Najpierw 
przybył do Katowic, skąd lustrował zakłady w Człuchowie, Kaletach Kluczach, 
Myszkowie i w Żywcu. Następnie, 21 kwietnia 1945 r., powierzono mu sprawy 
administracyjno-handlowe Delegatury Centralnego Zarządu Przemysłu Papierni-
czego na Śląsk Opolski, która znajdowała się w Gliwicach. Stąd zabezpieczał 
celulozownię w Koźlu. Jednak już 11 maja 1945 r. polecono mu zorganizowanie 
Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych, na siedzibę 
którego wyznaczona została Legnica. Przybył do niej w połowie czerwca 1945 r. 
Zamieszkał wraz z żoną (dzieci pozostawały pod opieką rodziny w kieleckim) 
przy jednej z przecznic ul. Jaworzyńskiej i samodzielnie organizował „swoje” 
Zjednoczenie. Nie zdążył jednak zrealizować tego zadania, gdyż 29 lipca 1945 r. 
wszystkie agendy Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Ministerstwa Prze-
mysłu przeniesiono do Jeleniej Góry. Legnicę bowiem, na swoją siedzibę, wybrał 
marszałek Rokossowski, zajmując wszystkie reprezentacyjne gmachy i znaczną 
część budynków mieszkalnych dla potrzeby Armii Czerwonej. Bernatt dnia 30 
lipca 1945 r. przeniósł się do Jeleniej Góry, gdzie znalazł swoje stałe miejsce 
pobytu.

Do Jeleniej Górze Stanisław Bernatt sprowadził rodzinę, z którą zamieszkał 
początkowo w domu przy ul. Kochanowskiego 2 (dziś nr 9), zajmując wielopo-
kojowe mieszkanie na I piętrze. Przez chwilę był kierownikiem Fabryki Papieru 
w Dąbrowicy, odkrywając, że w czasie wojny produkowali w niej papier dla fał-
szywych funtów brytyjskich. Mieszkanie to musiał jednak opuścić w 1950 r., gdy 
całą kamienicę na swoją siedzibę wybrała Polska Zjednoczona Partia Robotni-
cza, lokując tu swój Komitet Miejski. Przeniesiono go wówczas do dwupokojowe-
go mieszkanka przy ul. Osiedle Robotnicze 58/6, gdzie mieszkał 10 lat.

Jeleniogórskie biuro Centralnego Zarządu Przemysłu Papierniczego w Łodzi 
umieścił we własnym mieszkaniu, gdzie jednocześnie urządził sekretariat – po-
wołanego przez siebie – Koła Polskiego Związku Wędkarskiego. Następnie, w la-
tach 1947-1948 pracował jako inspektor w Centrali Zaopatrzenia Przemysłu 
Papierniczego. Na zlecenie Zakładu Wiedzy Handlowej w Warszawie w latach 
1949-1950 opracował, liczącą blisko 200 stron maszynopisu, rozprawę o prze-
myśle papierniczym w Polsce, na tle dziejów papiernictwa światowego, przede 
wszystkim ukazującą poszczególne działy przetwórstwa papierniczego, budowę 
i pracę związanych z nim maszyn oraz sposobów produkcji. Opracowanie to 
jednak nie ukazał się drukiem, choć taki był pierwotny zamiar jej napisania. 
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W 1948 r. stał się współwłaścicielem Jeleniogórskiej Składnicy Materiałów 
Drzewnych „Bałtyk”, którą komuniści zlikwidowali w 1949 r. Wówczas na krótko 
podjął pracę w Spółdzielni „Oświata” w Jeleniej Górze, jako kierownik zaopatrze-
nia i handlu. Jednocześnie wykonywał różne prace zlecone na rzecz Głównego 
Instytutu Pracy w Warszawie. Dnia 9 lutego 1950 r., odpowiadając na ogło-
szenie prasowe, podjął pracę na stanowisku kierownika zaopatrzenia w nowo-
powstającej „Celwiskozie”, skąd odszedł 31 października 1953 r. Zatrudnił się 
w Zakładach Remontowych Przemysłu Papierniczego w Krapkowicach, na rzecz 
których uruchamiał nieczynną odlewnię żeliwa w Barcinku. W przemyśle papier-
niczym pracował do 1956 r., kiedy to pogłębiająca się rozedma płuc zmusiła go 
do przejścia na rentę inwalidzką. Pomimo choroby Stanisław Bernatt nie wycofał 
się jednak z czynnego życia, angażując swą niespożytą energię w działalność 
społeczną i pisarską.

Pracę na niwie społecznej w nowej Polsce Stanisław Bernatt rozpoczął, 
gdy tylko zamieszkał w Jeleniej Górze. Od razu został członkiem tutejszego 
oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, potem Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego. W ramach PTT, w sali ówczesnego „Dworca Tury-
stycznego” przy pl. Bieruta 3, dziś pl. Niepodległości, w 1948 r. zorganizował 
największą w tym czasie wystawę fotograficzną, na której prezentowano prace 
wielu wybitnych twórców, w tym Jana Bułhaka. Współtworzył miejscowy Od-
dział Polskiego Związku Wędkarskiego (z jego inicjatywy w 1949 r. zarybiono 
pstrągiem tęczowym Wielki Staw w Karkonoszach i wiele górskich strumieni); 
zakładał jeleniogórskie oddziały Polskiego Związku Kynologicznego i Towarzy-
stwa Opieki nad Zwierzętami 
(we wrześniu 1959 r.). Dzia-
łając w ramach tych ostatnich 
zainicjował w latach sześćdzie-
siątych coroczne „Bale pod 
psem”, cieszące się ogromną 
popularnością. Na jeden z nich 
osobiście sprowadził z Wro-
cławia Annę German, która 
dała wspaniały recital. Przez 
wiele lat walczył o stworzenie 
w Jeleniej Górze azylu dla psów 
i kotów, pozostawianych przez 
właścicieli wyjeżdżających na 
wczasy. Sam był właścicielem 
rasowego, wielokrotnie nagra-
dzanego psa rasy skyterier 
o imieniu Pao. Z wyczesywanej 
latami sierści swego ulubień-

Zdj.	9.	Stanisław	i	Maria	Bernattowie	na	 
„Balu	pod	psem”.
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ca, dodając do niej wełnę, ka-
zał utkać materiał, a następnie 
uszył z niego marynarkę. Nosił 
ją przez wiele lat.

Postać Stanisław Bernatta, 
zwanego powszechnie w Jele-
niej Górze Doktorem, była do-
brze znana niemal wszystkim 
mieszkańcom miasta. W swoim 
zwyczaju miał codzienne wizy-
ty w kawiarni niegdysiejszego 
Klubu Międzynarodowej Prasy 
i Książki przy ul. Długiej, róg pl. 
Ratuszowego, gdzie zapoznawał 
się z codzienną prasą angielską 
i niemiecką. Był miłośnikiem 
kina. Prowadził „batalię” o uru-
chomienie w mieście kina pano-
ramicznego, jak również o sprowadzenie w 1960 r. filmu „Krzyżacy”, która w nie-
wielu kopiach krążyła po kraju, a jeleniogórzanie chcąc obejrzeć film musieli 
organizować zbiorowe wyjazdy do Wrocławia. Był też miłośnikiem opery i teatru, 
czemu dawał czasem wyraz w swoich doniesieniach prasowych. Znano go, jako 
zapalonego i bardzo dobrego brydżystę, ale i czynnego sportowca dyscyplin „ru-
chowych” – jeździł na nartach, grał w tenisa, doskonale pływał.

Ważnym wydarzeniem w jego życiu i działalności stało się zainicjowanie po-
wstania w 1958 r. Towarzystwa Miłośników Ziemi Jeleniogórskiej (od 1978 r. 
Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry), którego był członkiem założycielem i ak-
tywnym działaczem. Bardzo angażował się również na rzecz powstałego rok po-
tem Towarzystwa Klubów Robotniczych i Chłopskich, a także istniejącego wcze-
śniej lokalnego oddziału Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, w ramach których 
wygłosił ponad 300 prelekcji. Był też członkiem kilku organizacji ogólnopolskich, 
jak choćby Polskiego Towarzystwa Nautologicznego w Gdyni.

Stanisław Bernatt był inicjatorem wielu ważnych przedsięwzięć w Jeleniej Gó-
rze i całym regionie. W latach 1957-1958 był jednym z głównych inicjatorów zor-
ganizowania obchodów 850-lecia Jeleniej Góry, jak i stworzenia ich scenariusza. 
W 1958 r. zainicjował zbiórkę złomu na tablicę pamiątkową poświęconą księciu 
Bolesławowi III Krzywoustemu, która zawisła na I piętrze jeleniogórskiego ratusza. 
Z tych inicjatyw narodził się też „Wrzesień Jeleniogórski”, którego kształt i pro-
gram współtworzył przez wiele lat. Ponadto zainicjował, odbywającą się co roku: 
„Karkonoską Wystawę Psów Rasowych”, jak również coroczne wystawy kwiatów 
w ramach „Września Jeleniogórskiego”. Sam był miłośnikiem i hodowcą kwiatów, 
szczególnie szlachetnych róż i irysów kalifornijskich, które pielęgnował w swoim 

Zdj.	10.	Stanisław	Bernatt	na	korcie	tenisowym.
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ogrodzie przy ul. Podgórze. Niemal wszyscy odwiedzający go w tym domu, otrzymy-
wali przy pożegnaniu jeden kwiat z własnej hodowli dra Bernatta. W ogrodzie tym 
trzymał też parę srebrnych bażantów, sprowadzone z wrocławskiego ZOO dzię-
ki znajomości z państwem Gucwińskimi, a potem chińskie kaczki, sprowadzone 
specjalnie z Ciechocinka. Z inicjatywy dra Bernatta wystawiono pomnik ofiarom 
lawiny w Białym Jarze z 1968 r. Podejmował też regionalne inicjatywy wydawnicze. 
Pierwszą z nich było wydanie, jeszcze w 1945 r., mapy Karkonoszy, a najbar-
dziej absorbującą i prestiżową redagowanie przez jedenaście lat (1965-1975) 
„Rocznika Jeleniogórskiego”, który pod jego kierownictwem osiągnął bardzo wy-
soki poziom merytoryczny. Od początku też współtworzył lokalny tygodnik „Nowi-
ny Jeleniogórskie”, będąc członkiem jego Kolegium Redakcyjnego i długoletnim 
współpracownikiem. W 1967 r. nieetatowi współpracownicy tego pisma wybrali 
go jednogłośnie swoim redaktorem naczelnym.

Zdj.	11.	Stanisław	Bernatt	–	społeczny	redaktor	naczelny	„Nowin	Jeleniogórskich”,	
nr	18,	1967	r.

IVO ŁABOREWICZ
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W 1958 r. Stanisław Bernatt doczekał się wierszowanego portretu w publi-
kowanej w „Nowinach Jeleniogórskich” Szopce Noworocznej, autorstwa Michała 
Sabatowicza:

Po morzach żeglował

(był morskim farysem)
na jachtach fantazji
a częściej Orbisem.
Odważny jest taki,
że nawet za wrakiem
w głębinę dał nura!
O cudo! Nie zginął!
z głębiny wypłynął
w 15 broszurach.

Odwieczny	los	grodu
na	siwą	wziął	głowę.
Jedyną	nagrodą
są	rogi	herbowe.
Nagroda	to	śliczna,
lecz	mało	praktyczna
i	czasem	aluzja	nie	miła.
Więc	dar	ten	odrzucił,
bo	pełen	jest	chuci
i	jeszcze	się	czuje	na	siłach.
(Michał Sabatowicz – Szopka Jeleniogórska, „Nowiny Jeleniogórskie”, 1958, 

nr 39-40) 
Z kolei w 1960 r. z okazji Wielkanocy „Nowiny Jeleniogórskie” umieściły 

„Dedykowane pisanki”, wśród których znalazła się też jedna poświęcona dr. 
Bernattowi:

dla	dr	Bernatta

Tatuaż	na	pisance,	oraz	treść	tej	strofy
To	znana	dobrze	postać	plus	skyterrier	Pao
Czekają	choć	na	małą	morską	katastrofę
I	wietrzą	z	fordewindem	wzrost	konta	w	Pekao.
Do	krótkiej	prezentacji	garść	życzeń	dołożę:
Żyj	nam	długo	i	…	pisuj	kochany	doktorze!
„Nowiny Jeleniogórskie”, 14-27.kwietnia 1960, nr 15-16, s. 8.

Mieszkając przy ul. Osiedle Robotnicze, w małym dwupokojowym lokalu, jako 
rencista, Stanisław Bernatt podjął intensywną pracę pisarską. Nawiązał kontakt 
z Wydawnictwem Morskim w Gdańsku, dla którego stworzył blisko 30 publikacji 
z serii „Miniatury Morskie”, które rozeszły się w łącznym nakładzie ponad 2 mi-

Życie i twórczość Stanisława Bernatta (1899-1979)
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lionów egzemplarzy. W swoich książkach pre-
zentował przede wszystkim dzieje okrętów, opi-
sywał wielkie tragedie morskie, przedstawiał 
możliwości wykorzystanie morza w gospodar-
ce. Osobno zajmował się humorem marynar-
ski, czemu dał wyraz w dwóch książkach mo-
nograficznych. Publikował też wiele artykułów 
w licznych czasopismach i periodykach, z któ-
rych wymienić można m.in.: „Morze”, „Mówią 
Wieki”, „Nautologię”, „Pamiętnikarstwo Pol-
skie”, „Poznaj Świat”, „Problemy”, „Turystę”, 
„Wszechświat”, „Dziennik Bałtycki” i inne. Był 
specjalistą od drobnych form, rożnych cieka-
wostek, dykteryjek i anegdot. Współpracował 
też z pismami zagranicznymi, jak choćby nie-
mieckim „Zeitschrift für die Zuckerindustrie”, 
czy australijskim „The Dog Watch”. Zbierając 
materiały do swoich książek korespondował 
w licznymi archiwami, bibliotekami i muzeami 
na całym świecie, a także z wieloma osobami 
prywatnymi, związanymi z morzem (Austria, 
Niemcy, USA, Wielka Brytania, kraje skandy-
nawskie i inne). Nawiązywał też znajomości w wybitnymi badaczami spraw mor-
skich i pisarzami. Prowadził m.in. rozległą i wieloletnią (1958-1978) korespon-
dencję ze znanym, znakomitym marynistą – pisarzem Jerzym Pertkiem.

Bardzo wiele opracowań Stanisław Bernatt poświęcił też swojemu ukochane-
mu regionowi jeleniogórskiemu. Był autorem licznych opracowań, przyczynków 
i reportaży z historii regionu, jego przyrody i problemów współczesnych, które 
zamieszczał w lokalnej prasie (głownie w „Nowinach Jeleniogórskich”), a także 
na łamach gazet i periodyków ogólnokrajowych („Kulisy”, „Życie Literackie”). 
Wielką popularnością cieszyły się jego krótkie cykliczne formy, jak „Dykteryjki je-
leniogórskie”, czy „Przydomowe zoologii”, ale praktycznie każdy tekst sygnowa-
ny jego nazwiskiem, czy też monogramem (używał zwykle skrótów: „sb”, „S.B.”, 
lub „ber”) wzbudzały wielkie zaciekawienie czytelników. Należy też wspomnieć 
o relacjach z wyprawy morskiej statkiem MS „Polanica” do Ameryki, zamieszcza-
nych w „Nowinach Jeleniogórskich” w latach 1967-1968 pod wspólnym tytułem 
„Jeleniogórzanin w Gulfie”. Ważnymi dla regionu publikacjami w Jego dorobku 
były też zestawienia bibliograficzne prac magisterskich i doktorskich dotyczą-
cych ziemi jeleniogórskiej, jakie ukazywały się na łamach „Rocznika Jeleniogór-
skiego”.

Za honoraria otrzymane z publikowanych w latach 1957-1970 „Miniatur 
Morskich” w 1960 r. zakupił dom przy ul. Podgórze 6. Z domem tym wiąże się 

Zdj.	12.	Stanisław	Bernatt	
w	Klubie	MPiK	w	Jeleniej	Górze,	

ok.	1970	r.
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anegdota, związana z ogromem wydatków, które dr Bernatt musiał ponieść, aby 
wyremontować i utrzymać swą „posiadłość”. Pewnego razu opowiadał swojemu 
przyjacielowi o związanych z tym problemach, a na zakończenie dodał:

–	Na	wiosnę	wymaluję	na	froncie	nazwę.

–	Jaką?

–	Dom	nazwę	„Domek	SOS”,	jako	że	nabyłem	go	za	honoraria	za	serię	bro-
szur	„SOS”	o	katastrofach	okrętowych.

Przyjaciel, który przed chwilą słuchał lamentów nad wydatkami na remont 
odparł:

–	Proponuję	ci	lepszą	nazwę…

–	Jaką?

–	„Skarbonka”.

Osoba Stanisława Bernatta była znana w całej Polsce, głównie jako twórcy 
szeregu książek i artykułów o tematyce marynistycznej. Jako jeden z pierwszych 
badaczy po wojnie zajął się dziejami polskiego bursztynu, zbierając ogromy ma-
teriał naukowy i przygotowując się do napisania monografii tematu pt. „Bursztyn 
– idealne, ale niedostatecznie wykorzystywane tworzywo artystyczne”. Książ-
ka nie powstała, ale zgromadzona przez Stanisława Bernatta dokumentacja, 
została wykorzystana przez innych badaczy. Przez wiele lat Stanisław Bernatt 
pracował też nad książką pt. „Jan Orth – zaginiony żeglarz”, którą ukończył, ale 
nie zdążył opublikować.

Stanisław Bernatt zmarł w Jeleniej Górze 18 marca 1979 r. Pochowany zo-
stał na cmentarzu komunalnym przy ul. Sudeckiej. Ponieważ rodzina urządziła 
mu pogrzeb religijny, nie pochowano go od razu w Alei Zasłużonych, lecz władze 
przeniosły tam jego zwłoki w jakiś czas później. Do dziś grób Stanisława Bernat-
ta znajduje się więc w tejże alei. Na swoim nagrobku kazał wyryć czterowiersz:

Wieczność	jest	przed	nami,

wieczność	jest	za	nami,
dla	mnie	była	to	chwila
między	wiecznościami.

Za swoje dokonania społeczne, twórcze, ale i naukowe był wielokrotnie od-
znaczony, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski (1977). Podsiał honorowe odznaki: „Zasłużony działacz kultury” 
(1970), „Zasłużony Pracownik Morza”, „Zasłużony dla Dolnego Śląska”, „Za 
Zasługi dla Województwa Jeleniogórskiego”, czy też „Zasłużony dla Jeleniej Góry 
i Powiatu”. W 1971 r. za twórczość literacką Stanisław Bernatt został uhonoro-
wany nagrodą specjalną Towarzystwa Klubów Robotniczych i Chłopskich. Szcze-
gólnie cenił sobie tytuł „Jeleniogórzanina Roku”, jaki otrzymał w społecznym ple-
biscycie w 1973 r. W 1971 r. otrzymał też nagrodę specjalną Ministra Kultury.

Życie i twórczość Stanisława Bernatta (1899-1979)
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Stanisław Bernatt był wielką osobowością powojennej Jeleniej Góry, człowie-
kiem nie tylko powszechnie znanym, ale też szanowanym i cenionym. Posiadał 
ogromną wiedzę, którą chętnie się dzielił z zainteresowanymi. Był człowiekiem 
wielkiej kultury i pracowitości, a przy tym niezwykle sumiennym. Znane było po-
wszechnie jego ogromne poczucie humoru i bardzo bezpośredni sposób bycia. 
Jego niespożyta energia, szeroka działalność społeczna, ogromny zakres zainte-
resowań, przejawiający się w licznych inicjatywach, miały ogromny wpływ na roz-
wój lokalnej społeczności i dzisiejszy kształt jeleniogórskiej kultury oraz nauki.

Zdj.	13.	Stanisław	Bernatt	odbiera	jedną	z	licznych	nagród.

Zdj.	14.	Stanisław	Bernatt	w	Klubie	MPiK	w	Jeleniej	Górze,	1974	r.
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Szkic do portretu Stanisława Bernatta1

Zaledwie cztery lata minęły od 
śmierci popularnego jeleniogórza-
nina doktora Stanisława Bernatta, 
zwanego powszechnie po prostu 
Doktorem. Jest to zbyt krótki okres, 
by w pełni obiektywnie oddać zasłu-
gi zmarłej osoby, zwłaszcza gdy nie 
są one przeciętne. Każdy przymiot-
nik może tu stać się zbyt napuszo-
ny albo… zbyt skromny. W tej sytu-
acji trudno nazwać Doktora osobą 
wielką. Na pewno jednak wyrastał 
On nad zwykły poziom naszej aktywności i naszego zaangażowania. Jeszcze co 
najmniej kilka lat potrzebnych jest, by ustalić trafność słów. Do tego celu trzeba 
wszakże zebrać jak najwięcej informacji o faktach i dokonaniach niezwykłego na 
pewno człowieka. Stąd też podjęta próba spisania biografii Doktora. Próba, bo 
w tak bogatym życiu niezwykle trudno zebrać wszystkie dane, tym bardziej, że 
Doktor nie spisywał pamiętnika. (…) Własna znajomość upoważnia autora do 
wplatania do biografii nut osobistych, których będzie zapewne tyle, ilu było zna-
jomych. Stąd opracowanie niniejsze można nazwać jedynie szkicem do portretu. 
Intencją było, by stał się on najbardziej zbliżony do osoby. 

(…)

W 1964 roku rozpoczęła się bodaj największa przygoda Doktora – objął pro-
wadzenie redakcyjne „Rocznika Jeleniogórskiego”, wkładając w to niemal całą 
swoją pasję. Pamiętamy, że miał już 65 lat i coraz gorsze zdrowie. Mimo to z nie-
słychaną energią szukał ciekawych tematów, nowych autorów, wymyślał nowinki 
edytorskie. Jego Propozycje budziły z reguły niepokój wydawców, drukarni. Ale 
też były przednie. Jakże kapitalny był pomysł zamieszczenia w formie wkładki 
– załącznika do swego artykułu o zakładach lniarskich w Mysłakowicach zesta-
wu oryginalnych próbek materiałów! Albo wkładki kolorowej, ilustrującej różne 
wyroby z kryształu, którą, niestety, nie zdążono włączyć do kolejnego tomu. Nie 

1 Tekst ten został opublikowany w „Roczniku Jeleniogórskim”, t. XXI, 1983, s. 165-176. Tu przy-
toczony jedynie we fragmentach.

Zdj.	15.	Stanisław	Bernatt.



28 KRZYSZTOF R. MAZURSKI

Zdj.	16.	Artykuł	zamieszczony	w	„Nowinach	Jeleniogórskich”,	nr	14,	1973	r.
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było rzeczy dla niego niemożliwych, chciał wykorzystać wszystkie szanse tematu 
i w tym celu bardzo ściśle współpracował z autorami. Przywołam tu tekst Jego 
kolejnej kartki:

Jelenia	Góra	27	XI	1968

Szanowny	Panie,

Dziękuję	za	b.	interesujący	materiał	o	lawinie	w	Białym	Jarze.	Będę	się	jesz-
cze	starał	o	zdjęcie	prowizoryczne	obeliska	i	o	rysunek	projektu	ostatecznego	
pomnika.	Chcę	wykuć	 jakieś	bryły	 strome	 z	 karkonoskiego	granitu	 i	 u	spodu	
przymocować	odlaną	w	brązie	tablicę	z	nazwiskami	ofiar.	Proszę	mi	ODWROTNIE	
podać	DOKŁADNIE,	z	jakich	placówek	PIHM-u	i	z	których	dni	są	potrzebne	dane	
meteorologiczne	(dotyczące	czego?).	Mam	tam	chody	i	postaram	się	je	zdobyć.	
–	Jako	redaktor	nie	lubię	drukować	wypowiedzi	autorów,	iż	czegoś	NIE	ZDOŁALI	
UZYSKAĆ.	Jeżeli	już	w	ostateczności	się	jakichś	szczegółów	nie	zamieszcza,	to	
zgrabniej	nie	przyznawać	się	do	tego,	bo	i	tak	nie	ma	się	co	silić	na	uniwersa-
lizm.

Serdecznie	pozdrawiam

Redaktor

Rocznika	Jeleniogórskiego

Dr	Stanisław	Bernatt

Rzecz w tym, że nie udało się nam z Koła Naukowego Geografów, które pro-
wadziło częściowe badania w Białym Jarze, osiągnąć danych meteorologicznych, 
bardzo istotnych do interpretacji przyczyn lawiny. A Doktor już 4 grudnia wysłał 
dane za cały marzec 1968 roku. Artykuł można więc było uzupełnić o konkretne 
dane, potwierdzając naszą hipotezę. W tym bowiem czasie zaproponowałem 
Doktorowi artykuł o lawinie w Białym Jarze w 1968 roku2, on zaś doprowadził 
wkrótce do wystawienia tam pomnika, nad czym czuwał osobiście3. Po pewnym 
czasie poprosił o pomoc w uzyskaniu ekspertyzy geologicznej dla miejsca jego 
lokalizacji. Potem 20 października 1969 roku pisał:

P.S.	Na	rozmowę	we	Wrocławiu	też	się	cieszę.	Fundament	i	pomnik	(elemen-
ty)	prawie	gotowe.	Problem	teraz	przewóz	z	Michałowic	do	Białego	Jaru.

(…)

Uwag do tekstów było dużo, ale zawsze życzliwie stawianych. Doktor kierował 
się, jako podstawową zasadą, dostępnością tekstu dla przeciętnego czytelnika. 

2 Lawina, która pochłonęła 19 osób, zeszła 20 marca 1968 r. Artykuł ten ukazał się w czasopi-
śmie, zob.: K. Mazurski, Lawina	w	Białym	Jarze, „Rocznik Jeleniogórski”, t. VII, 1969, s. 17-32.

3 Pomnik ten został odsłonięty w pierwszą rocznicę tragedii. W 1974 r. został zniszczony przez ko-
lejną lawinę. W 2018 r., 50 lat po wydarzeniach, w miejscu tym odsłonięto tablicę pamiątkową.

Szkic do portretu Stanisława Bernatta
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Stąd przeróbki w kierunku ułatwienia odbioru, przypisy i wyjaśnienia terminów 
specjalistycznych. Pisał o tym w liście z 5 października 1970 roku:

[…]	Mam	 nadzieję,	 że	 wymagania	moje	 nie	 zrażą	W.	 Pana	Magistra,	 ale	
dążeniem	moim	jest,	by	uczynić	wszystko,	co	możliwe,	by	artykuły	w	„Roczniku	
Jeleniogórskim”	miały	rumieńce	życia	i	przyczyniły	się	do	rozwoju	Ziemi	Jelenio-
górskiej”.

Takie było credo redakcyjne Stanisława Bernatta.

Rosnące kłopoty przy niemalejącej za to chęci przełamywania pozornych 
trudności przyczyniały się do życia w pośpiechu, napięciu. W 1975 roku bardzo 
już narzekał na trudności edytorskie. Pisał więc w liście z 26 września o tym, że 
wyjechał na kilka dni do Władysławowa 

„by	się	trochę	otrząsnąć	z	wariackiej	roboty,	którą	miałem	w	ostatnich	tygo-
dniach	[…].	Co	do	dalszego	losu	„Rocznika	Jeleniogórskiego”	jeszcze	nic	kon-
kretnego	nie	wiadomo.	Ja	osobiście	mam	tej	roboty	dosyć	ze	względu	na	lichy	
stan	zdrowia,	które	do	reszty	niszczą	mi	zabiegi	i	trudności	piętrzące	się	przy	
redagowaniu,	a	jeszcze	więcej	przy	wydawaniu	periodyku.	Teraz	z	powiększonym	
zasięgiem	tematycznym	o	obszar	całego	województwa	jeleniogórskiego,	jedna	
osoba	w	żadnym	razie	nie	da	sobie	rady,	tym	bardziej	iż	najbardziej	czynny	i	uży-
teczny	członek	kom.	Red.	–	p.	Danuta	Wielebińska	–	została	wicewojewodą	we	
Wrocławiu	i	stopniowo	wchłaniają	ją	bez	reszty	tamtejsze	sprawy.	Już	teraz	mia-
łem	niesamowitą	robotę	z	powiększoną	ilością	kronik,	wykazem	odznaczonych	
itd.	Co	do	przyszłości	„Rocznika	Jeleniogórskiego”	trudno	mi	też	powiedzieć	coś	
konkretnego.	Jeżeli	chodzi	o	moje	zdanie,	to	wąska	tematyka	jeleniogórska	nie	
będzie	miała	racji	bytu	w	dalszych	tomach	[…]”.

Następny list, z 27 listopada 1976 roku, to cała litania trudności z wykona-
niem odbitek, makietowaniem tomu, uwag do artykułu. Niestety, nie doprowa-
dził go do końca jako redaktor, gdyż z końcem roku ustąpił z funkcji redaktora 
wiodącego „Rocznika Jeleniogórskiego”. Pamiętajmy, że miał już ponad 77 lat! 

(…)

Doktor był otoczony powszechnym szacunkiem i sympatią. Był człowiekiem 
skromnym. Przeczuwając nadciągający kres życia, prosił w testamencie o wyku-
cie na nagrobku takiego oto napisu: Wieczność przed nami i wieczność za nami, 
a dla mnie to była chwila między walecznościami. Rok wcześniej, w jednym 
z artykułów biograficznych przytoczył przysłowie: Przyszedł marzec – poszedł sta-
rzec. I oto sprawdziło się ono także dla Niego. Odszedł bowiem z naszego grona 
właśnie 18 marca 1979 roku, pełen energii, pomysłów i żalu, że jeszcze tyle 
miał do zrealizowania. (…) 

KRZYSZTOF R. MAZURSKI
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Przyjaciel z budowy Jeleniogórskich 
Zakładów Włókien Sztucznych Nr 7 
w Jeleniej Górze

Na Święta Bożego Narodzenia w roku 2009 otrzymałem kolorową widokówkę 
z Wyspy Kodiak – Alaska, od pani Izabeli Bernatt, mieszkanki USA. Oprócz ży-
czeń, między innymi napisała „wiem jak bardzo bliska jest panu Przyroda i Na-
tura Karkonoszy. Mam prośbę, aby pan napisał choć jedną stronę wspomnień 
o moim ojcu, tak jak pan opowiadał to w Jeleniej Górze, o jego pasjach fotogra-
ficznych i innych zainteresowaniach przyrodniczych (Pisałem	o	tym	w	„Sudeckiej	
Baśni	o	grodzisku	Strupicza”).

Dr Stanisława Bernatta poznałem na przełomie 1952/3 roku, kiedy ocze-
kiwano na pierwszą produkcje włókien wiskozowych i powstania 3. na Dolnym 
Śląsku gazety zakładowej ”Wspólny Cel” w Zakładach Włókien Sztucznych w Je-
leniej Górze. Bywałem wówczas często w redakcji tworzącej się gazety, miesz-
czącej się na drugim piętrze budynku Działu Elany. Na tym samym korytarzu było 
biuro Działu Zaopatrzenia, w którym pan Stanisław był kierownikiem. Spotykali-
śmy się dość często i rozmawialiśmy o nowo powstającym zakładowym wydaw-
nictwie, również o przyrodzie Karkonoszy, wędkarstwie, turystyce i piastowskich 
warowniach w Kotlinie Jeleniogórskiej.

Na oddziale Elany w czasie wojny pracował jako przymusowy robotnik fabryki 
„Schlesische Zellwolle” Stanisław Birak. Opowiedział w redakcji o istniejącym 
w tym zakładzie w czasie wojny obozie pracy przymusowej „AL Hirschberg”. Do 
dnia dzisiejszego nie pozostał po nim najmniejszy ślad. Na jego miejscu po woj-
nie pobudowano elektrociepłownię, która nadal pracuje.

Byłem młodym dziennikarzem, chciałem o tym obozie napisać we „Wspólnym 
Celu”, zwierzyłem się z tą myślą dr Bernattowi. Odwiedziliśmy razem naszą biblio-
tekę techniczną szczególnie dział z niemieckimi dokumentami. Tym przeszukiwa-
niem materiałów o obozie wywołaliśmy konsternację wśród pań z biblioteki. Do 
redakcji zadzwonił I sekretarz partii w zakładzie tow. Rozenek, zaprosił mnie do 
komitetu zakładowego na rozmowę. Tam usłyszałem, że mam dać sobie spokój 
z tym obozem. Sekretarz powiedział, że mamy dużą fluktuację załogi, a ja chcę ją 
jeszcze pogłębić. Szkoda, bo aparatowy „Elany” opowiedział mi wiele ciekawych 
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szczegółów o znajomości z lekarzem, pol-
skim Żydem Arnoldem Mostowiczem pracu-
jącym wówczas w zakładzie, który pomagał 
Niemcom w leczeniu więźniów chorych i za-
trutych siarkowodorem.

Panu Stanisławowi opowiedziałem 
o tym obozie i tunelu, którym więźniowie 
przechodzili na oddziały z trującymi gaza-
mi, tak aby niemiecka obsługa i pracowni-
cy nie wiedzieli skąd przychodzą i kim są. 
Odpowiedział tylko, że szkoda, że nie po-
winno się teraz o tym obozie pisać, w któ-
rym więziono Żydów, Francuzów i Polaków. 

Potem na parę lat nasze drogi się ro-
zeszły dopiero po 1961 roku dr Bernatt 
przyszedł do redakcji gazety, gdzie wów-
czas pracowałem. Zwiedził moją wystawę 
fotograficzną pt. „Mazury w fotografii” pre-
zentowaną w salach NOT w ówczesnych 
Zakładach Włókien Sztucznych „Celwisko-
za”. Interesowały go na wystawie trudno 
dostępne ptaki wodne i możliwość uchwy-
cenia ich na fotografii. Zwierzył się, że po-
trzebuje zdjęcia jeży mieszkających w Kar-
konoszach dla jakiegoś wydawnictwa przy-
rodniczego w Dreźnie. Poprosił mnie o po-
moc, wówczas umówiliśmy się na wspólną 
wyprawę na jeże jesienią tego roku. 

Dr Stanisław Bernatt był częstym gościem na wystawach Foto Klubu, stał się 
też jego stałym członkiem (czytaj „Dziennik FOTO-KLUBU CELWISKOZY 1957-
1989 Jelenia Góra 2010 r.”).

W latach 1960 i 1966 często bywałem u p. Stanisława przy ul. Podgórze 6. 
W nocy na łąkach Wojanowa i Trzcińska udało nam się wykonać zdjęcia jeża 
zachodniego i jeża znad morza Śródziemnego, zachodnioeuropejski miał bardzo 
krótki pysk. Oba te gatunki występują na naszym terenie. Późnej fotografowaliśmy 
też „lipę sądową” w Siedlęcinie, dęby pod Mysłakowicami i na stawach Podgórzy-
na. W domu dr Bernata miałem możliwość obejrzeć rysunki i mapy z piastowskimi 
zamkami na Dolnym Śląsku. Później wiele tych zamków odwiedziłem i sfotogra-
fowałem, reprodukowałem w zakładowej gazecie i „Nowinach Jeleniogórskich” 
z opisami ich piastowskich dziejów. Dr Bernatt oprócz marynistyki kochał tury-
stykę i przyrodę Karkonoszy. W swym archiwum miał wiele moich przyrodniczych 
zdjęć i zdjęć regionalnych artystów fotografików m.in. Jana Korpala ze Szklarskiej 
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Zdj.	17.	Jedno	z	regionalnych	
opracowań	Doktora.
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Poręby i Emila Londzina 
z Jeleniej Góry. O mo-
rzu i przyrodzie mógł 
opowiadać barwnie 
i nieskończenie długo 
z wielką znajomością 
tematu. Posiadając 
szeroką wiedzę reda-
gował cykl broszur pt. 
„JEDNODNIOWE WY-
CIECZKI Z JELENIEJ 
GÓRY”, mamy w domu 
jedną z nich pt. „WIEŻA 
RYCERSKA W SIEDLĘ-
CINIE”. 

Któregoś słonecz-
nego dnia przy „Małej 
Poczcie” w Jeleniej Górze spotka-
łem dr Bernatta na spacerze ze 
swym ukochanym terierem. Jego 
pupil podbiegł do mnie i łasił się 
tak jak w jego domu na Podgórzu. 
Stojący obok milicjant zauważył to 
i powiedział: proszę tego kundla 
uwiązać na smyczy, bo przeszka-
dza na ulicy. Dr Stanisław grzecznie 
odpowiedział – „proszę pana, to 
jest bardzo mądry pies, nikogo nie 
skrzywdzi”. Na to milicjant krótko 
i głośno odpowiedział: – „taki mą-
dry jak pan!”. Było mi przykro, bo 
milicjanta znałem, był myśliwym, 
a dr Bernattowi zrobiło się smutno. 
Mi też zrobiło się głupio, chyba mi-
licjant nie wiedział z kim rozmawiał. 
O tym spotkaniu pan Stanisław roz-
mawiał ze mną jeszcze wiele razy. 
Piesek był rzeczywiście bardzo 
mądry, bo po ostrzeżeniu milicjan-
ta podbiegł do opiekuna i pozwolił 
przypiąć się do smyczy.

	lipiec	2019	r.

Zdj.	19.	Dr	Stanisław	Bernatt	ze	swoim	pupilem.	
Fotografia	z	„Informatora	do	wystawy	
w	110	rocznicę	urodzin,	2009	r.

Przyjaciel z budowy Jeleniogórskich Zakładów Włókien Sztuczny Nr 7...

Zdj.	18.	Lipa	sądowa	w	Siedlęcinie.
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Bezkrwawe łowy w Jasiowej Dolinie

Jesienią roku 1966 zadzwonił do mnie dr Stanisław Bernatt. Mówił, że Ber-
nard Konca z Karkonoskiego Parku Narodowego poprosił go o zdjęcia jeleni 
z Pogórza Karkonoszy, takie jakie dostał ode mnie do „Rocznika Jeleniogórskie-
go”. Przesłał mu mój adres i tak leśnik z KPN zjawił się w moim mieszkaniu. Po 
paru dniach od doktora dostałem podziękowanie za przekazane zdjęcia, a przy 
okazji przypomniał o wspólnej wyprawie na jeże, którą wcześniej omawialiśmy. 
Powiedział, że teraz lepiej się czuje i może ta nasza wyprawa się powiedzie. Tym 
bardziej, że była pełnia księżyca, więc wyraziłem zgodę. Nasze spotkanie pan 
Bernatt wyznaczył na najbliższą sobotę po południu. 

Robiąc korektę „Wspólnego Celu” w Jeleniogórskich Zakładach Graficznych 
spotkałem pana Stanisława, który na linotypie poprawiał jakiś swój materiał. 
Tam wśród hałasu maszyn drukarskich dowiedziałem się wiele szczegółów 
o tym kolczastym zwierzaku, którego mam sfotografować. Doktor mówił, że bę-
dąc w wydawnictwie w Dreźnie zobowiązał się do sfotografowania dla nich jeży 
w Kotlinie Jeleniogórskiej. Tu występują dwa rodzaje jeży, jeden zachodni, a dru-
gi wschodni z wydłużonym ryjkiem. Dysponuję enerdowską Prakticą z jasnym 
Sonarem Carl Zeiss MC i nocną lornetką, to powinno się udać jeża upolować.

W sobotę na ul. Podgórze drzwi do jego domu otworzyła mi pani Maria, żona 
doktora. Z pod jej nóg z hała-
sem wyskoczył rozbawiony te-
rierek „Lao”. Przywitanie było 
serdeczne. Doktor siedział 
przy stole na tle wielkiej ciem-
nej szafy, przeglądał jakieś 
mapy Karpnik i Trzcińska. 

Przyjechałem syrenką, po-
wiedziałem nieśmiało, to bę-
dziemy mieli szanse w kilku 
miejscach zapolować na jeża. 
Pan Stanisław uśmiechnął się 
i powiedział, że trzeba miejsco-
wych ludzi popytać, to może się  
uda tego kolczastego łowcę 

Zdj.	20.	Jeż	zjawił	się	przy	misce	z	mlekiem	pod	
ogrodzeniem	pałacu	w	Łomnicy.
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sfotografować. Do torby zapakował latarkę i notatnik. Wychodząc z domu za-
uważyłem, że był niezbyt sprawny, a myśmy szli na prawdziwe nocne łowy. Sa-
mochód zatrzymałem obok budynku Spółdzielni Produkcyjnej w Łomnicy. W biu-
rze kobieta z zaciekawieniem zapytała o cel naszej wizyty. Kiedy zapytałem się 
o jeże występujące na tym terenie, osłupiała z wrażenia. Po chwili powiedziała, 
od jeży jest pani Helenka, która sprząta następny pokój. I tak się zaczęło. Pani 
sprzątająca od razu zrozumiała o co pytam. Powiedziała, że każdego dnia pod 
wieczór naprzeciw domu wykłada miskę i napełnia mlekiem, tam przychodzą 
jeże. Pokażę panu w którym to miejscu. 

Poszedłem po towarzysza łowów i razem z panią Helenką poszliśmy w stro-
nę Bobru. Dalej stał płot ogradzający ogród. Miska była pusta, a wokół niej 
było pełno odchodów jeża i spory bałagan. Zapytana, kiedy jeże przychodzą do 
miski, powiedziała, że około godziny 22. Przychodzi do miski para niewielkich 
zwierzaków o płaskich pyskach. Przed odejściem z pracy miskę napełnię mle-
kiem, to możecie tu wieczorem ich się spodziewać. Ale jeżeli chcecie zobaczyć 
prawdziwe nocne jeże, to musicie pojechać do Jasiowej Doliny nad Radomierkę. 
Tam kiedyś mieszkałam na końcu Maciejowej, gdzie do ogrodu każdej jesieni 
przychodziły wielkie jeże o wydłużonym ciemnym pysku.

Po napełnieniu miski mlekiem pożegnaliśmy się z miłą panią Helenką i sie-
dliśmy na ławce pod zabudowaniami, mieliśmy sporo czasu do spotkania się 
z iglastym trofeum. 

Dr Bernatt o bohaterze nocnych łowów mówił nieskończenie ciekawie. Ty 
wiesz, powiedział, że te kolczaste rabusie wcale nie jedzą jabłek, w ich żołądku 
można znaleźć ptasie jaja, ślimaki, dżdżownice i inne drobne gryzonie. Tu w Eu-
ropie przebiega granica tych dwóch gatunków nocnych, kolczastych rabusiów, 
gatunku zachodniego i wschodniego. Na pewno granicą jest Odra na Dolnym 
Śląsku. W Karkonoszach można się spodziewać jego występowania powszech-
nie. Drugiego gatunku niewiele można spotkać za Odrą. Dzikie jeże nie występu-
ją ani w Ameryce Południowej, 
ani w Północnej. Wydają dwa 
mioty w roku, potomstwo po 
urodzeniu jest bardzo małe – 
waży zaledwie 8 gramów. Jeże 
są objęte ochroną. Gdy czują 
się bezpiecznie wędrują na-
wet 2 do 3 km dziennie. Jeże 
u nas giną najczęściej pod 
kolami samochodów. Latem 
w ciepłe bezwietrzne noce 
wędrują, a w czasie niebez-
pieczeństwa zamieniają się 
w kolczastą kulę i zastygają  Zdj.	21.	Potrącony	jeż	leżał	na	poboczu	drogi.

Bezkrwawe łowy w Jasiowej Dolinie



36

w bezruchu. Często taką kulę można zobaczyć w czasie wieczornego spaceru.  
Dość szybko się ściemniło i doktor opowiadanie przerwał. Wyjąłem z torby noc-
ną lornetkę. W niej miskę z mlekiem było widać jak na dłoni, aparat też miałem 
gotowy.

Naraz w słabym blasku księży-
ca miska zniknęła. W lornetce było 
widać jeża, który ją swym cieniem 
zasłonił. Przyjaciel chwycił latarkę, 
a ja Prakticę i podeszliśmy pod 
ogrodzenie. W światłach latarki 
zrobiłem kilka zdjęć. Przyjaciel pod-
szedł, dotknął jeża, a ten zwinął 
się w kłębek. Próbował go odwró-
cić, ale nie było to łatwe. Drugi jeż 
szukał czegoś w trawie obok płotu. 
Wróciliśmy na ławkę. Doktor długo coś pisał w swym notatniku. Kiedy znów 
poszedłem do miski, stała pusta, jeży już nie było. Księżyc się schował, a po 
przyjeździe do domu zaczął padać drobny deszcz. 

Następny dzień był znów słoneczny. Rano rozmawiałem z doktorem, powie-
dział – nie możemy nie skorzystać z księżyca i pogody. Odpowiedziałem, że 
o tej samej porze przyjadę co poprzedniego dnia. Jechaliśmy do Jasiowej Doliny 
zgodnie z informacją Helenki, najpierw do Łomnicy i tak jak pani mówiła, przez 
most na Bobrze, drogą do wsi Wojanów   Bobrów, a następnie nad stawami do 
polnej drogi do Trzcińska, obok PGR-u i pól z kukurydzą zupełnie mało uczęsz-
czaną drogą. Dopiero pod starą kopalnią skręciliśmy nad strumień Radomierki, 
jadąc pod zbudowania wsi Maciejowa. Pan Stanisław był tu po raz pierwszy, 
Jasiowa Dolina bardzo mu się podobała, pokryta wzniesieniami na południu, wy-
sokim zalesionym grzbietem z boku z iglastymi drzewami i łąkami. Przed wioską 
stanęliśmy na mostku nad strumieniem Radomierki, aby sprawdzić na drodze 
tropy jeży. Na szerokiej 
piaskowej drodze po 
deszczu wyraźnie było 
odciśniętych wiele tro-
pów dzikiej zwierzyny, 
większe saren, mniej-
sze lisa i zajęcy. Ale 
wśród nich były też śla-
dy jeży, a dalej również 
dzika.

Jasiowa Dolina była 
doliną spokoju i pięk-
nych pejzaży, ze szczy-
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Zdj.	22.	Znak	drogowy	w	pobliżu	Wojanowa.

Zdj.	23.	Jasiowa	Dolina.
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tami Karkonoszy w tle. Mój samochód miał ciemno niebieski kolor, okryłem 
go leżącą gałęzią i tak stał się mało widoczny. Stąd przez ponad dwie godziny 
obserwowaliśmy piaszczystą drogę. Przed zmierzchem dwie sarny biegły z góry, 
zdążyłem zrobić parę zdjęć i znów nastała cisza. Później widzieliśmy jeszcze lisa 
i tak nas zastał zmrok. Ja poszedłem na czaty, a współtowarzysz łowów zapalił 
światło w samochodzie i dość długo pisał. Kraina ta o zmroku widziana była zu-
pełnie inaczej. Góry i drzewa zmieniły się w czarne sylwetki, a droga przed nami 
w zimną o księżycu płaszczyznę. Po godz. 22 na drodze pokazały się dwa czar-
ne punkty, które powoli zmierzały do uprawnego pola przy płocie ogrodu. Znów 
jak poprzedniego dnia razem wyszliśmy naprzeciw jeży. Na chwilę przystanęły, 
były większe niż wczorajsze. Doktor oświetlił je, nim zamieniły się na kolczaste 
pączki, zrobiłem parę zdjęć. Podniósł w rękawicy jednego z nich, miał jasny 
brzuch z ciemną plamą pośrodku. Pysk obrośnięty z ciemnym znakiem pomiędzy 
oczami w kształcie litery „V”. Te jeże były wyraźnie większe, ale i spokojniejsze 
niż te w Łomnicy. Pan Stanisław powiedział – wie pan dlaczego tak szybko 
położyłem go na ziemię, bo zauważyłem, że chodzą po nim kleszcze. Kiedy 
zapalono światło w pobliskim 
gospodarstwie, zdecydowali-
śmy się wracać do domu. 

Zdjęcia jeży z Łomnicy 
i Jasiowej Doliny przywiozłem 
na Podgórze pod koniec wrze-
śnia. Dokładnie je obejrzał, 
pomyślał i pochwalił mnie. 
Potem otworzył szufladę i wy-
ciągnął z niej 6 zdjęć jeży 
dawniej sfotografowanych przeze mnie. Foto-
grafie z Podgórzyna dałem mu w redakcji gazety 
rok wcześniej. Zdjęcia te zrobiłem w 1964 roku, 
kiedy fotografowałem słynne już w całej Polsce 
gniazdo bociana nad Stawami Podgórzyńskimi. 

Zauważyłem, że na stole doktora była rozłożo-
ną makieta „Rocznika Jeleniogórskiego” przygo-
towywanego na rok 1967. W tym numerze miał 
być zamieszczony materiał o jeżach w Kotlinie 
Jeleniogórskiej. Powiedział, że dr Jacek Dudkie-
wicz przysłał mu do naszego „Rocznika” materiał 
o jeżach, a w nim oprócz ciekawych spostrzeżeń 
są również i czarno białe zdjęcia jeży. Ten ma-
teriał tylko będę musiał uzupełnić o nasze spo-
strzeżenia z Łomnicy i Jasiowej Doliny. Trochę 
jestem chory, to mi to pasuje, nie będę za bar-
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Zdj.	24.	Jeż	w	Jasiowej	Dolinie.

Zdj.	25.	Okładka	„Rocznika	 
Jeleniogórskiego”,	t.	5,	1967.
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dzo musiał jeździć i szukać jeży. Dyrekcja 
KPN chce udowodnić, że w ogrodach, gdzie 
mieszkają jeże plony są większe i rośliny 
nie muszą być pryskane środkami owado-
bójczymi. Jest to ciekawy materiał o jeżach 
w Kotlinie Jeleniogórskiej. 

Materiał ten pt. „OBSERWACJE NAD JE-
ŻAMI ZIEMI JELENIOGÓRSKIEJ” dr Jacka 
Dutkiewicza ukazał się na str. 77 „Roczni-
ka Jeleniogórskiego” w roku 1967, a w mim 
też podziękowanie dr Stanisławowi Bernat-
towi za udział i pracę w tych badaniach.

Sam się ucieszyłem, bo wówczas praco-
wałem w Foto Klubie nad wystawą przyrod-
niczą. Zapamiętałem te wspólne łowy na 
jeże. Później w Jasiowej Dolinie i w pobli-
skich lasach fotografowałem dziki, ale jeży 
tam już nie spotkałem.

sierpień	2019	r.

Zdj.	26.	Nad	Radomierką	jeże	dalej	
żyją,	jako	dowód:	fot.	Joanna	Broniar-
czyk,	24	maja	2019	r.	jeż	przychodzi	

pod	dom	na	mleko.
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dr StaniSław Bernatt

KARKONOSKI PARK NARODOWY. 
ZAŁOŻENIA, CELE, POCZĄTKI REALIZACJI1

Znakomita większość turystów, znająca już parki narodowe w Białowieży, 
Tatrach i w Pieninach, rozczarowuje się po przekroczeniu po raz pierwszy granic 
Karkonoskiego Parku Narodowego, oznaczonych wyraźnie i skrupulatnie tablica-
mi informacyjnymi. 

Nawet w głębi tego rezerwatu przyrody (w tzw. rezerwacie ścisłym), nawet 
w ostępach leśnych czy na odległych od szlaków turystycznych halach nie 
natrafia się pozornie na nic zadziwiającego, co by swą specyfiką omawiany 
teren wyróżniało od reszty Karkonoszy. W granicach lasów wszędzie te same, 
raczej posępne, płytko ukorzenione świerki, co w innych partiach Karkonoszy, 
tak samo ze skałami i skałkami, a bliżej grzbietu górskiego i na nim samym 
– bardzo zresztą szerokim – monotonne zarośla kosodrzewiny, mizerne „psie 
trawki”, rumowiska skalne i gołoborza. Chociaż na terenie Karkonoskiego 
Parku Narodowego przebywa obecnie około 120 jeleni, 130 sarn, 20 do 25 
muflonów, około 20 dzików2 i nieco głuszców, to jednak zwierzyna ta niknie 
na powierzchni górzyście ukształtowanych i porośniętych przeważnie lasem  
55 kilometrów kwadratowych3. Dojrzenie w Karkonoskim Parku Narodowym 
jakiegoś przedstawiciela bytującej tam zwierzyny nie stanowi częstego wyda-
rzenia. Do rzadkości zaliczyć też należy zobaczenie przez turystę jakiegoś nie-
pospolitego ptaka, motyla czy chrząszcza. Jedynie pod względem florystycz-
nym uważniejszy turysta dojrzeć może w Parku ciekawe rośliny związane z tym 
terenem, ale i to nie są one taką rewelacją, jak np. alpejskie szarotki w Ta-
trach. O ile już przeciętny turysta ulega rozczarowaniu po rozejrzeniu się w Kar-
konoskim Parku Narodowym, to turysta zmotoryzowany irytuje się, iż władze 
administracyjne Karkonoskiego Parku Narodowego nie tylko że nie kłaniają się 
przed limuzynami (właściciele motocykli są mniej wymagający), lecz znakami 

1 Artykuł ukazał się oryginalnie w: „Rocznik Jeleniogórski”, t. I, 1963, s. 33-58. Był to drugi 
w kolejności tekst w pierwszym wydaniu periodyku [przyp. red.].

2 W 1939 r. liczbę muflonów w obecnie polskiej części Karkonoszy obliczano na 370 sztuk. 
Dziki są w Karkonoszach nowością. W obecnej ilości uważa się je za pożyteczne ze względu na 
niszczenie larw szkodliwych owadów oraz spulchnianie gleby.

3 Według ostatnich pomiarów powierzchnia KPN wynosi 5561,74 ha, z czego rezerwat ścisły – 
1758,67 ha  [obecnie powierzchnia Parku to 5951,4236 ha – przyp. red.].
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zakazu wjazdu i zamkniętymi na kłódki szlabanami uniemożliwiają korzystanie 
z całego szeregu dróg.

Rozczarowanym turystom i poirytowanym automobilistom darować można 
ich niezadowolenie, a co najmniej je usprawiedliwić. Ci, którzy spowodowali 
utworzenie Karkonoskiego Parku Narodowego i którzy wytyczyli jego linię roz-
wojową – jak wykazało życie – niedostatecznie objaśnili szerokiej publiczności, 
przede wszystkim użytkownikom Parku, w czym rzecz. Nieliczne artykuły w cza-
sopismach fachowych i popularnonaukowych nie nabrały dostatecznego rozgło-
su, informacje prasy codziennej i tygodniowej przeminęły bez większego echa, 
w nielicznych drukowanych przewodnikach spraw, dotyczących Parku Karkono-
skiego, dostatecznie nie uwypuklono, a doskonały skądinąd folder o Karkono-
skim Parku Narodowym, wydany w 1961 r. w nakładzie 20 tys. egzemplarzy, nie 
zdołał trafić „pod strzechy”, może z powodu odpłatności (3 zł), a może dlatego, 
że nie ma go w rejonie jeleniogórskim w placówkach „Orbisu”, w domach wcza-
sowych, hotelach i księgarniach „Domu Książki”.

Tak czy inaczej nie umiano i nie zdołano jeszcze wytłumaczyć szerokiej pu-
bliczności, a również i młodzieży, iż pozorny brak atrakcyjności Karkonoskiego 
Parku Narodowego jest wynikiem poważnego zniekształcenia struktury przyrod-
niczej tego obszaru, zniekształcenia spowodowanego gospodarką człowieka. 
Wielkie wyręby lasów, wprowadzenie do zalesień sadzonek obcego pochodze-
nia, stosowanie monokultur świerkowych itp. odbiło się ujemnie nie tylko na 
samym drzewostanie, ale również wpłynęło decydująco na roślinność zielną 
i zwierzostan, a także uzewnętrzniło się w samym krajobrazie. 

PODŁOŻE MA STANOWIĆ WŁAŚCIWA BIOCENOZA LEŚNA

Karkonoski Park Narodowy, a raczej tereny go stanowiące, uznany został 
jako rezerwat przyrody nie tyle dlatego, iż w dziedzinie fauny i flory zawiera cen-
ne unikaty, ale w tym celu, by na terenach jego powstały z biegiem lat warunki 
odpowiednie do zwiększenia się charakterystycznych dla poszczególnych partii 
górskich Karkonoszy gatunków zwierząt i roślin4, Dopiero wówczas, gdy to na-

4 Karkonoski Park Narodowy powstał na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
16 stycznia 1959 r. („Dziennik Ustaw” nr 17 z dnia 9 marca 1959). Wydzielony został 
z nadleśnictw: Kowary, Śnieżka, Piechowice, Sobieszów i Szklarska Poręba. Przed 1945 r., 
w oparciu o zarządzenie administracji pruskiej w Legnicy z dnia 3 maja 1933 r., cała roślinność 
Karkonoszy i Gór Izerskich (w ówczesnych granicach Prus) została wzięta pod ochronę. 
W Karkonoszach, za czasów niemieckich na podstawie „Reichsnaturschutzgesetz” z 26 czerwca 
1935 r. utworzone zostały następujące rezerwaty przyrody: 1. Śnieżne Kotły i Kotły Jagniątkowskie; 
2. okolice Małego i Wielkiego Stawu; 3. teren powyżej schroniska „Nad Łomniczką” i stoki Małej 
Kopy; 4. Śnieżka; 5. Czarna Kopa. Dodatkowe przepisy ochronne obowiązywały w Śnieżnych 
Kotłach, gdzie np. wyznaczonym szlakiem nie wolno było poruszać się więcej aniżeli 4 osobom 
(bez przewodnika), a grupa turystów z przewodnikiem nie mogła liczyć więcej aniżeli 15 osób.
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stąpi i gdy dzisiejsze tereny Parku powrócą co najmniej w większej swojej części 
do stanu naturalnego – dopiero wówczas Karkonoski Park Narodowy zabłyśnie 
w całej swojej przyrodzonej okazałości. Dzięki istniejącej już nadzwyczaj ma-
lowniczej scenerii geologiczno-morfologicznej, z której Karkonosze najsłuszniej 
słyną w świecie, Park Karkonoski już dzisiaj stanowi atrakcję turystyczną pierw-
szego rzędu. W przyszłości ciekawy świat zwierzęcy i roślinny, bytujący w stwo-
rzonych i odpowiadających mu warunkach ekologicznych, zwiększy atrakcyjność 
i podniesie rangę Parku jako obiektu przyrodniczego. 

Zagadnienie, czym jest Karkonoski Park Narodowy i czym ma być w przy-
szłości – zresztą niezbyt odległej, jeżeli nie zniszczymy go zbytnim „ucywilizowa-
niem” – zilustruje najlepiej przykład świerka rosnącego w Karkonoszach. 

W lasach karkonoskich pod względem ilościowym panuje prawie bez wyjątku 
świerk. Udział jego w składzie drzew porastających Karkonosze wynosi około 
95%. Pas świerczyny regla górnego stanowi około 1/3 powierzchni lasów karko-
noskich i rozciąga się poniżej pasa kosodrzewiny5, czyli w strefie wysokości 900 
do 1250 m n.p.m. W lasach regla dolnego, poniżej wysokości 900 m, świerk 
dochodzi do 70%6. 

Sztucznie wprowadzone w Karkonoszach monokultury świerkowe zastąpiły 
lasy jodłowo-bukowo-świerkowe bądź lasy bukowo-jodłowe, które niegdyś po-
krywały zbocza gór i padły pod ciosami siekier na cele przemysłu szklarskie-
go7, a przypuszczalnie także w celu wyrobu węgla drzewnego. Stworzenie na 
zboczach Karkonoszy monokultur świerkowych podyktowane zostało zapotrze-
bowaniem na tani surowiec tartaczny i surowiec dla odwiecznego w Kotlinie 
Jeleniogórskiej przemysłu papierniczego, który w połowie XIX wieku przeszedł 
na wyrób papieru drzewnego. 

Sztuczne zalesienie świerkami zboczy Karkonoszy dokonane zostało przy 
pomocy nasion przeróżnego obcego pochodzenia, czym tłumaczyć sobie na-
leży dużą różnorodność form i odmian świerków, rosnących w Karkonoszach, 
przejawiającą się również i dużą rozmaitością w budowie szyszek poszczegól-
nych drzew. Do 1880 r. lasy karkonoskie odnawiano siewem pełnym nasion 
świerkowych na całych powierzchniach zrębowych, a następnie – do 1908 r. 
– stosowano siew w pasy. 

5 Kosodrzewina, zwana też potocznie kosówką (Pinus montana varietas pumilio), jest wspólna 
Karkonoszom i Karpatom, aczkolwiek zbiorowiska leśne Karkonoszy są bliżej spokrewnione 
z analogicznymi zbiorowiskami leśnymi średnich gór Europy środkowej aniżeli z zespołami 
roślinnymi Karpat. Same zarośla kosodrzewiny nie mają, jako zespoły roślinne, odpowiednika 
w górach niemieckich i czeskich.

6 Udział gatunków drzew w KPN: świerk (Picea excelsa) – 96%, buk (Fagus silvatica) – 2%, modrzew 
(Laria europea) – 1% i drzewa domieszkowe (sosna, jawor, jodła) – 1%.

7 Lingwistycznym dowodem istniejąca od dawna nazwa miejscowości Szklarska Poręba.

Karkonoski Park Narodowy. Założenia, cele, początki realizacji
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„KARKONOSKIE” ŚWIERKI I SOSNY

Drzewostany świerkowe mają płytki i poziomy (płaski) układ systemu ko-
rzeniowego i gęste ugałęzienie. Z tego powodu padają ofiarą co silniejszych 
wiatrów południowo-zachodnich, które po przejściu przez bezleśną grań główną 
Karkonoszy8 spadają z dużą mocą po stromych zboczach północnych i drogę 
swoją znaczą tzw. wiatrołomami. Te świerki natomiast, które ostoją się wia-
trom, zwanym przewałowymi, ulegają osłabieniu i często dają się opanować 
kornikowi-drukarzowi (Ips	typographus) i towarzyszącym mu licznym mniejszym 
kornikom.

Opór wichrom górskim stawiają natomiast skutecznie świerki „rasy” miej-
scowej. Mają one bardziej pionowy układ systemu korzeniowego i koronę utwo-
rzoną z wiotkich gałęzi wyrastających prostopadle ze strzały. Takie świerki „kar-
konoskie”, na które natrafia się w miejscach mało dostępnych i na wysoko-
ściach (sporadycznie) aż do 1300 m n.p.m., posiadają specyficzną strukturę 
zbiorowiskową i właściwe formy osobnicze. Tam, gdzie rosną zwarcie świerki 
tej odmiany – niektóre dochodzą do wieku 250 lat – las Karkonoskiego Parku 
Narodowego przybiera charakter bardziej puszczański.

8 Badania paleobotaniczne przeprowadzone w 1932 r. wykazały, że na tzw. równi pod Śnieżką, 
gdzie dzisiaj rumosz skalny i torfowiska wyżynne, jeszcze przed 4 tysiącami lat rosły lasy.

STANISŁAW BERNATT

Zdj.	27.	Widok	na	Śnieżne	Kotły.	Fot.	Krzysztof	Tęcza,	2019.
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Oprócz tych „karkonoskich” świerków równie ciekawe są te odmiany sosen, 
które chociaż zostały sztucznie wprowadzone, to jednak zaaklimatyzowały się 
w Karkonoszach i dosięgły sporadycznie wysokości aż 900 m n.p.m. Te zaakli-
matyzowane w Karkonoszach odmiany sosen, będące obecnie w starszych kla-
sach wieku, charakteryzuje pokrój strzelisty zbliżony do świerka. Sosny „karko-
noskie” nie posiadają grubych konarów, lecz cienkie i giętkie gałęzie, poddające 
się wiatrom i okiści, a tym samym odporne na ich działanie.

Za główne zadanie w obrębie górskiego kompleksu leśnego, jakim jest Kar-
konoski Park Narodowy, uważa się – najsłuszniej – przywrócenie naturalnej sza-
ty roślinnej, którą człowiek wybitnie zniekształcił.

Dyrekcja Parku konsekwentnie dąży do tego, by zapanował tam świerk rodzi-
my i sosna górska (wdziarowa), a poza tym, by powiększyła się tam ilość jodły 
i modrzewia odmiany tzw. sudeckiej. Za pożądane uważa się też wprowadzenie 
w większej ilości różnych drzew liściastych, np. buka i jaworu, a z krzewów – ja-
rzębiny, na której żerują pożyteczne owady leśne, jagody jej natomiast stanowią 
pokarm dla ptaków, które są pomocne w niszczeniu szkodliwych owadów.

Akcja zalesieniowa Dyrekcji Parku jest konsekwentna, ale rozmiarami swo-
imi zbyt skromna w stosunku do istniejących potrzeb i ogólnej powierzchni 3695 
ha lasów, stanowiących 66,3% całej powierzchni9. W 1960 r. zalesiono 11,84 
ha, w 1961 r. – 13,20 ha10 i w 1962 r. – 13,28 ha, z czego 6,34 ha powierzchni 
otwartych otrzymało 30 tys. sadzonek (w tym około 15 tys. sadzonek świerka 
rodzimego; reszta to sadzonki: jodły, buka i modrzewia) i na 6,94 ha powierzch-
ni pod osłoną drzewostanów 25 tys. sadzonek jodły i buka. Sadzonki uzyskane 
zostały z nasion miejscowych rodzimych drzew.

Zdaje się, że Dyrekcja Parku mogłaby osiągnąć znacznie wyższe wyniki w ak-
cji zalesieniowej, gdyby w porozumieniu z Inspektoratem Szkolnym w Jeleniej 
Górze pozyskała współdziałanie miejscowej młodzieży szkolnej, która na pewno 
z entuzjazmem przyczyniałaby się corocznie do przywracania Karkonoszom na-
turalnej szaty roślinnej.

Lasy Parku Karkonoskiego, o podanej łącznej powierzchni 3695 ha, dzielą 
się na trzy rejony drzewostanowe: 

1. rejon Karpacza (1420 ha): lite świerczyny; jodły na małych powierzchniach 
koło potoków górskich Łomnica i Mała Łomnica;

2. rejon Jagniątkowa (1450 ha): poza świerkiem jedyne większe skupisko 
świerkowo-bukowe; domieszki modrzewia i jodły;

3. rejon Szklarskiej Poręby (825 ha): najuboższy kompleks leśny pod wzglę-
dem ilości gatunków domieszkowych. Jedynym wyjątkiem – starodrzew jodłowy 

9 Halizny i płaty kosówki obejmują 1759 ha (31,8%), a powierzchnie zabudowane i drogi 108 ha 
(1,9%).

10 Ogółem 91 tys. sadzonek, w tym 50 tys. sztuk świerka pochodzenia rodzimego.

Karkonoski Park Narodowy. Założenia, cele, początki realizacji
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w uroczysku Szklarka, będący najpiękniejszym fragmentem leśnym Karkono-
skiego Parku Narodowego.

Przyjąć można z dużą pewnością, że gdy obecne drzewostany na terenie 
Parku Karkonoskiego przeobrażone zostaną w naturalne lasy jodłowo-bukowo-
-świerkowe z dużą domieszką modrzewi i jaworów, mających spełniać rolę ma-
teczników, wówczas – gdy przede wszystkim buk wróci na swoje dawne siedli-
ska – zbocza Karkonoszy będą pokryte borem, który przekroczy obecną granicę 
lasów (1250 m n.p.m.). Jeżeli jeszcze zdoła się zabudować biologicznie liczne 
potoki górskie11, które w górnym swym biegu – szczególnie tam, gdzie liczne 
wiatrołomy spowodowały odsłonięcie znacznych powierzchni i umożliwiły erozję 
– zmywają glebę i tworzą wyrwy, wówczas umożliwi się powiększenie naturalne-
go obszaru biocenozy leśnej i stworzy pomyślne warunki bytowania dla ekolo-
gicznie uzasadnionych – gatunkowo i ilościowo – okazów flory i fauny.

ATRAKCJE FLORYSTYCZNE

W Karkonoskim Parku Narodowym zaraz po geologicznych pomnikach przyro-
dy, o których będzie jeszcze mowa, należy postawić zespoły roślinne: reliktowe 
i endemiczne. 

Poza rodzimym świerkiem, rodzimą sosną i modrzewiem sudeckim wyliczyć 
jeszcze należy z dziedziny drzew i krzewów: brzozę karpacką (Betula	 carpati-
ca), czeremchę górską (Prunus	petraea12), wierzbę lapońską (Salixa	lapponum), 
płożącą się po blokach skalnych Małego Kotła Śnieżnego krzewinkę wierzby 
nibyzielnej (Salix	herbacea) i malinę moroszkę (Rubus	chamaemorus). Wspo-
mniany już kilkakrotnie zespół kosodrzewiny posiada różne wysokości pionowej 
rozpiętości, ale wysokość ta nie przekracza 200 metrów.

Z reliktowych roślin dyluwialnych13, pasjonujących najbardziej botaników, to 
do niedawna na wschodnich bazaltach pionowej ściany skalnej Małego Kotła 
Śnieżnego, mniej więcej 20 metrów poniżej górnego brzegu Kotła, było jedy-
ne w Europie stanowisko skalnicy śnieżnej (Saxifraga	nivalis), niedużej roślinki 
o łopatkowatych, mięsistych listkach zebranych w różyczkę i drobnych białych 
kwiatach. Piszę w czasie przeszłym, ponieważ stwierdzić wypada, iż chociaż na-
wet w świeżym słowie drukowanym informuje się nadal o istnieniu tego unikatu 
florystycznego w Śnieżnych Kotłach, to fakt pozostanie faktem, iż ostatnio mimo 
skrzętnych poszukiwań nie stwierdzono skalnicy śnieżnej na jej dotychczaso-
wych stanowiskach. Wskutek jakich przyczyn zginęła u nas ta reliktowa, cenna 
dla nauki roślina, dotychczas jeszcze nie wiadomo.

11 Obudowy technicznej potoków górskich nie przewiduje się w parkach narodowych.
12 Zwarte i wysokie zbiorowisko czeremchy górskiej u stóp Małej Kopy.
13 Dyluwium – epoka geologiczna, poprzedzająca panującą obecnie epokę (aluwium); w epoce 

dyluwialnej znaczne obszary powierzchni ziemi były zlodowacone.
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Na dnie Kotłów Śnieżnych zachowały się i rosną nadal reliktowe rośliny dylu-
wialne: zimoziół północny (Linnea	borealis) i wspomniana już krzewina wierzby 
nibyzielnej. Na zboczach Kotłów Śnieżnych i Wielkiego Stawu występuje dużymi 
płatami subalpejska pierwiosnka maleńka (Primula	minima).

Wśród roślin kwiatowych prym w Karkonoskim Parku Narodowym wiedzie 
goryczka (gencjana) z szeregiem odmian, wśród których najliczniejsza jest go-
ryczka trojeściowa (Gentiana	asclepiadea)14, Z roślin kwiatowych napotykanych 
w Parku wymienić jeszcze należy z najważniejszych: gnidosza sudeckiego (Pe-
dicularis	sudetica), ostrożenia dwubarwnego (Cirsium	heterophyllium), zawilca 
alpejskiego (Anemone	alpina) i zerwę kłosową (Phyteuma	apicatum), a z rzadko-
ści: rozrzutkę alpejską, niezapominajkę alpejską i lilię złotogłów.

W dolnej strefie zwartych lasów nie ma prawie podszycia krzewiastego i runa 
zielnego. W partiach wyższych zespół lasów świerkowych tworzy dwa wyróżnia-
jące się podzespoły, z których jeden ma w swoim runie gęste płaty borówek, 
a drugi posiada na dnie leśnym duże i gęste poduchy mchów. Zarówno w strefie 
kosodrzewiny, jak i w szczelinach bloków skalnych natrafia się w Karkonoszach 
często na krzewiny bażyny czarnojagodowej i wspomniane już borówki. Karkono-
sze, podobnie jak całe Sudety, obfitują w czarne jagody.

Botaników-specjalistów interesują w Parku Karkonoskim: bogaty zespół 
trzcinnika owłosionego i zespół lepiężnika białego w piętrze kosodrzewiny i przy 
ziołoroślach wzdłuż brzegów potoków górskich, jednogatunkowy i bardzo zwarty 
miejscami zespół „psiej trawki” na szerokim grzbiecie Karkonoszy, rośliny torfo-
wisk zboczowych i wierzchowinowych, oraz występujący tylko w jednym miejscu, 
mianowicie w szczytowej partii wschodniego stoku Śnieżki i na płaskim grzbiecie 
skalnym między Śnieżką i Czarną Kopą, zespół situ skuciny (Junceto	trifidetum).

Uwagę miłośników florystyki zwrócić należy jeszcze na kupalnika górskiego 
(Arnica	montana) o dużych właściwościach leczniczych; kupalnik górski z Kar-
konoszy przeciwstawił się dotychczas wszelkim próbom zaaklimatyzowania go 
na równinach. W Karkonoskim Parku warte przyjrzenia się są jeszcze: storczyk 
szerokolistny, modrzyk górski, dziewięćsił i arcydzięgiel (Angelica	archangelica), 
występujący w okolicach Szklarskiej Poręby.

ŚWIAT ZWIERZĘCY

Ilości zwierzyny przebywającej aktualnie w Karkonoskim Parku Narodowym 
zostały już wymienione, przy czym zaznaczono, iż ten zwierzostan – poza dzikami 

14 Istniał projekt, by rysunek gałązki kwitnącej goryczki trojeściowatej na tle zarysu Śnieżki 
ustanowić jako symbol Karkonoskiego Parku Narodowego. Ostatecznie, Rada Parku przyjęła 
projekt w postaci głowy muflona na tle ruin zamku na Chojniku.

Karkonoski Park Narodowy. Założenia, cele, początki realizacji
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– jest niedostateczny. Ponieważ turyści powodują ucieczkę zwierzyny w miejsca 
bardziej niedostępne, Park wydaje się na pierwsze wejrzenie być całkowicie jej 
pozbawiony.

Do zachowania i rozmnożenia istniejącego zwierzostanu przyczynia się niewąt-
pliwie nakłanianie turystów do trzymania się wyznaczonych szlaków15 oraz duża 
troska Dyrekcji Parku o dokarmianie zwierzyny przede wszystkim w długim okresie 
zimowym, kiedy to paśniki i poletka śródleśne zbyt mało dostarczają paszy.

Z wielkim zadowoleniem wypada zanotować, że w Parku Karkonoskim wy-
kłada się corocznie zwierzynie tonę soli kamiennej (poza solą z dodatkami w li-
zawkach), 2 do 3 ton okopowych (marchew, buraki i brukiew), 2 do 3 ton owsa 
w snopkach i 6 do 10 ton siana. Zwierzynę płową dokarmia się też kiszonką z li-
ści i trawy. Dla ptaków istnieją specjalne remizy z karmnikami, zaopatrywanymi 
w okresie zimy, a poza tym z myślą o ptakach sadzi się dużo jarzębiny.

Gromadę rodzimych zwierząt owadożernych reprezentuje w Karkonoszach – 
w partiach najwyższych – ryjówka górska (Sorex	alpinus) chroniona ustawowo, 
ponieważ tępi szkodniki owadzie16. Z gadów rodzimych zanotować wypada wy-
stępowanie jaszczurki żyworódki, zaskrońca i żmii zygzakowatej.

To, że na rozległych obszarach leśnych, pokrywających 2/3 powierzchni Par-
ku, żyją jeszcze lisy, borsuki, tchórze, łasice i wiewiórki – zresztą też w skrom-
nych ilościach – rozumie się raczej samo przez się.

Z ptaków występujących w Karkonoskim Parku Narodowym, poza wymienio-
nym już głuszcem, ornitolodzy wymieniają: jastrzębia, krogulca, kanię, sokoła 
wędrownego, sowę, płochacza skalnego, sójkę, orzechówkę, pluszcza i droz-
da obrożnego oraz sikory, dzięcioły i kowaliki, szczególnie cenione za pomoc 
w niszczeniu owadów szkodliwych dla drzewostanów i roślin.

Przed 20 laty przylatywał z północy na lęgi do Karkonoszy mornel, zwany też 
siewką górną (Charadrius	morinellus); obecnie ptaka tego się nie widuje.

Odnośnie do awifauny Parku Karkonoskiego też należy wyrazić życzenie, by 
uległa znacznemu rozmnożeniu. Ptaki Karkonoskiego Parku Narodowego spisu-
je bardzo dokładnie od 1961 roku dr Andrzej Dyrcz z Zakładu Ornitologicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego17.

15 Szlaków takich, dobrze wybranych i nader urozmaiconych, jest ogółem 10. Szlaki te są 
wyszczególnione w folderze Karkonoski Park Narodowy, o którym była mowa na str. 34 [trzeci 
akapit artykułu – przyp. red.]. Poza tymi trasami wycieczki mogą być prowadzone innymi szlakami 
(według skali zainteresowań przyrodniczych uczestników) przez personel KPN po uprzednim 
porozumieniu się z Zarządem KPN (Sobieszów, ul. Chałubińskiego nr 23 – telefon Sobieszów nr 
348).

16 Ryjówka alpejska mierzy 13 do 14 cm, w tym ogon 6,5 do 7,5 cm; w ciągu doby zjada 1/2 do  
2 razy tyle pokarmu (owady, dżdżownice, nasiona drzew iglastych), co sama waży.

17 Prof. zw. dr hab. Andrzej Dyrcz (ur. 1933) jest jednym z najwybitniejszych polskich ornitologów. 
Był związany z Zakładem Ekologii Ptaków Uniwersytetu  Wrocławskiego, którym kierował przez 
niemal 30 lat [przypis dodany przez redakcję].
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Z rzadkich owadów na terenie Parku literatura naukowa wyszczególnia mo-
tyla niepylaka apollo (Parnassius	apollo	silesianus) i ważkę miedziopierś, uno-
szącą się wyłącznie nad torfowiskami Równi pod Śnieżką. Zanotować należy, 
że w ostatnich latach obecności motyla niepylaka apollo już nie stwierdzono 
i gatunek ten uważać trzeba za wygasły.

Bogatsza, aniżeli dotychczas przypuszczano, jest w KPN reprezentacja 
pająków. Według obliczeń niemieckich specjalistów było tu przed 1939 ro-
kiem 115 gatunków. W 1961 roku dane niemieckie przebadał na miejscu 
docent dr Stanisław Pilawski z Instytutu Zoologicznego Uniwersytetu Wro-
cławskiego18 i stwierdził, że obecnie na terenie KPN występuje ogółem 156 
gatunków pająków, w tym 32 gatunki, które dotychczas w Karkonoszach nie 
były znane.

Jako przedstawiciela rzadkiej fauny reliktowej wymienić wypada robaka wirka 
(Otomestoma	audibivum), żyjącego w Wielkim Stawie, oraz reliktowe pewne ga-
tunki ślimaków zadomowionych w Śnieżnych Kotłach.

Ilość pstrągów w potokach górskich Karkonoskiego Parku Narodowego jest 
niewielka i winna ulec znacznemu powiększeniu. Przed 1939 rokiem w wodach 
północnych stoków Karkonoszy umieszczano corocznie 200 tys. sztuk narybku 
pstrąga potokowego, dostarczanego przez wylęgarnię w Podgórzynie. Przed kil-
kunastu laty „Towarzystwo Wędkarskie” z Jeleniej Góry umieszczało trzy lata 
z rzędu od 30 do 50 tys. sztuk narybku pstrąga potokowego w strumieniach 
karkonoskich, a jednorazowo wpuściło narybek pstrąga potokowego do Małego 
Stawu, a pstrąga tęczowego do Wielkiego Stawu. Obecnie Polski Związek Węd-
karski, Okręg Wrocław, zarybia systematycznie pstrągiem potokowym (owsikiem 
i palczakiem) strumienie: Podgórna i Myja, oba w pobliżu granic Karkonoskiego 
Parku Narodowego.

KLIMAT

Chociaż środkowe partie Karkonoszy posiadają ostry klimat o charakterze al-
pejskim i chociaż średnia temperatura roczna na wysokościach od 500 do 600 
m n.p.m. wynosi około -+6°C%19, na grzbiecie Karkonoszy +1,2°C, na wierzchoł-
ku Śnieżki +0,1°C20, a przeciętne roczne ilości opadów za ostatnie dziesiątki lat 
wyniosły: w Karpaczu 997, na grzbiecie Karkonoszy 1400 i na Śnieżce 1158 
mm, to jednak roślinność górska posiada w Karkonoszach zupełnie dobre wa-

18 Dr Stanisław Pilawski (1909-1978) [przypis dodany przez redakcję].
19 Średnia temperatura roczna w Karpaczu wynosiła w latach 1881-1930 +6,4°C a w 1962 r. 

+4,8°C. Średnia dla Niziny Śląskiej +8,2°C.
20 Temperatura średnia za lata 1881-1930. W 1962 r. temperatura średnia na Śnieżce wynosiła 

-0,5°C.
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runki wegetacyjne. Duży plus stanowi dla flory obfita rosa ze skroplonej mgły, 
która jest w Karkonoszach częstym zjawiskiem.

Meteorologia rozróżnia 10 rodzajów mgły (przy widoczności poniżej 1000 
m), ale dzień, w którym mgła zalega chociażby tylko przez godzinę, zapisywany 
jest jako dzień „mglisty”. Otóż takich dni mglistych notuje się w Karkonoszach 
w podstawowym okresie wegetacji roślinnej, od kwietnia do września, miesięcz-
nie średnio 22, a na Śnieżce, średnio w stosunku rocznym, aż 274.

Opadów powstających ze skroplonej mgły u nas jeszcze się nie mierzy i nie 
notuje, chociaż czyni to już zagranica przy pomocy przyrządów, które po polsku 
zwane są rosomierzami. Pomiary rosy w Karkonoszach byłyby bardzo wskazane, 
ponieważ rozszerzyłyby zakres naszych wiadomości o warunkach wegetacyjnych 
świata roślinnego w tych górach.

Przy omawianiu zjawisk meteorologicznych poinformować jeszcze wypada, że 
w Karkonoszach maksimum opadów przypada (średnio) na lipiec, a minimum na 
luty. Grubość pokrywy śnieżnej w ciągu zimy waha się od 0,5 do 2,5 m, a w rejo-
nie Śnieżki śnieg zalega średnio przez około 6 i pół miesiąca, natomiast w nieco 
niższych partiach Karkonoszy średnio przez około 4 i pół miesiąca. Duże opady 
śnieżne, stanowiące przedmiot radości narciarzy i saneczkarzy, powodują w Kar-
konoszach znaczne szkody w lasach, szczególnie w młodnikach, w postaci tzw. 
śniegołomów.

Jeśli chodzi o wiatry, to należy odnotować, iż panującymi są wiatry: południo-
wo-zachodnie, zachodnie i północno-zachodnie, najgroźniejsze są wspominane 
już wiatry przewałowe, południowo-zachodnie.

GEOLOGICZNE POMNIKI PRZYRODY

Przeobrażenie świerkowych lasów karkonoskich w puszczę jodłowo-bukowo-
-świerkową mimo poważnych zaczątków jest jeszcze muzyką przyszłości. Nato-
miast wartość realną i dostępną stanowi majestatyczna sceneria górska Kar-
konoszy. Za okazałe uważać należy kotły polodowcowe (Czarny Kocioł, Mały 
i Duży Śnieżny Kocioł, gdzie zachowała się najcenniejsza roślinność reliktowa 
z dawnych epok geologicznych), za godne obejrzenia Duży i Mały Staw, z których 
każdy powstał przez zamknięcie urwistych ścian kotła polodowcowego wielką 
masą rumowiskową moreny czołowej, a za najbardziej atrakcyjne gęsto rozsiane 
na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego fantastyczne w swych kształtach, 
niekiedy wręcz groteskowe skałki, z których Karkonosze są sławne, skałki zwa-
ne również, nader trafnie, ostańcami.

Skałki karkonoskie powstanie swoje zawdzięczają tej okoliczności, iż miej-
scowy granit przez swoją zmienną odporność stwarza szczególnie sprzyjające 
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warunki dla rozwoju skalnych form wietrzeniowych. Twardsze partie tego granitu, 
które zresztą też ulegają deformacji, ale w tempie bardziej zwolnionym, ocalałe 
wśród denudacyjnie niszczonej i obnażanej powierzchni grzbietów i zboczy, ster-
czą śmiało na kształt słupów, bloków lub chaotycznych zwalisk i ruin skalnych. 
Ponieważ szczeliny pionowe przecinają się z prawie poziomymi ławicami granitu, 
stąd pierwszym rezultatem wietrzenia – tak fizycznego, jak i chemicznego – są 
kostkowe bloki, ułożone jedne nad drugimi. Woda, śnieg, lód i korzenie drzew 
wnikają w twardą skałę i niosą w nią głęboko dzieło zniszczenia. Następuje z ko-
lei rozpad bloków, ich rozsuwanie się na boki i bezładne spiętrzenie. Powstaje 
chaotyczne zwalisko głazów, w którym już nie rozpoznaje się dawnego porządku 
siatki spękań skalnych.

Do najpiękniejszych i najefektowniejszych skał, skałek i kamieni na terenie 
Parku i jego najbliższych okolic należą (mapka): 

– w sąsiedztwie Szklarskiej Poręby: Kocierz (1), Babiniec (2), Skalna Brama 
(3), Owcze Skały (4), Wodospad Kamieńczyk (5), Końskie Łby (6), Trzy Świn-
ki (7), Twarożnik (8) i Kukułcze Skały (9) oraz Lisie Skały przy wodospadzie 
„Szklarka;

 – w sąsiedztwie Jagniątkowa i Zachełmia: Paciorki (10), Czeskie Kamienie 
(11), Śląskie Kamienie (12), Rogacz (13), Baszty Skalne (14), Trojan (15), Ko-
zielec (16), Pochyły Kamień (17), Bażynowe Skały (18) i Białe Skały (19) oraz 
Kamień Wędrowny w Kotle Czarnym i Zbójeckie Skały na górze Chojnik (przy 
czarnym szlaku);

– w sąsiedztwie Borowic, Karpacza i Ścięgien: Słonecznik (20), Zamczysko 
(21), Pielgrzymy albo Trzy Turnie (22), Kotki (23), Granaty (24) i Strome Granaty 
(25).

Karkonoski Park Narodowy. Założenia, cele, początki realizacji
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Nieodłącznie związane ze skałkami-ostańcami w Karkonoszach są bardzo za-
gadkowe formy mikroreliefu skalnej powierzchni Karkonoszy, osobliwe kociołki 
skalne, dla których utarła się niemiecka ludowa nazwa Opferkessel – kociołki 
„ofiarnicze”, czyli kociołki do składania ofiar21. Kociołki te występują tylko w gra-
nicie i uderza ich niezwykła regularność. Aczkolwiek geologowie przyjmują, że 
są to formy wietrzeniowe, są jednak tacy, których uzasadnienie to nie bardzo 
przekonuje. Brak jednak dotychczas innego wytłumaczenia, trzeba więc wierzyć 
geologom.

Cały zespół takich kociołków – naliczono ich 28 – jest do obejrzenia na 
terenie parku w Jagniątkowie. Liczne kociołki „ofiarnicze” znajdują się w gra-
nitowych skałkach i skałach piętrzących się na Chojniku (626 m n.p.m.). Poza 
terenem Parku znajdują się już nie kociołki, ale kotły „ofiarnicze” – jeden z nich, 
na terenie Michałowie, posiada szerokość 1,6 m i głębokość 1,45 m. Zestaw 
kociołków „ofiarniczych” z Michałowie, stanowiący wyjątkowo interesujący po-
mnik przyrody, winien być przyłączony terenowo do Karkonoskiego Parku Naro-
dowego22.

21 Zdaniem autora niniejszego opracowania, polskie określenie „misa ofiarnicza” bądź „naczynie 
ofiarnicze” bardziej by odpowiadało kolistym wgłębieniom w skałach aniżeli tłumaczony żywcem 
z niemieckiego termin „kocioł ofiarniczy” bądź „kociołek ofiarniczy”. Poza tym termin kocioł 
należałoby zarezerwować raczej dla kotłów polodowcowych o przepaścistych ścianach, takich jak 
Śnieżne Kotły i Czarny Kocioł.

22 Poza terytorialnym zasięgiem KPN ciekawe kociołki „ofiarnicze” są jeszcze na Orlej Skale pod 
Szklarską Porębą Dolną i na Szklarskiej Turni w okolicy Szklarskiej Poręby Górnej.
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Granit jest podstawowym materiałem budowlanym Karkonoszy, gnejsy i łupki 
krystaliczne stanowią znikomy dodatek. Na szczytach gór występuje spoisty gra-
nit równoziarnisty, a na stokach i przedgórzu kruchy i mało odporny na wpływy 
atmosferyczne granit porfirowy. Wietrzejąc rozpada się on na gruz skaleniowo-
-kwarcowy.

Karkonosze stanowią jako całość granitowy wał. Wał ten był nieprzerwanie 
lądem przez erę mezozoiczną i kenozoiczną23 i przez cały okres ich trwania – 
a więc i nadal – ulega powierzchniowo potężnemu niszczeniu pod wpływem 
wietrzenia oraz przez działanie wód. Karkonosze niszczone były również przez 
lodowce, w stopniu jednak niezbyt dotkliwym.

Według świetnego polskiego znawcy morfologii Karkonoszy, prof. Alfreda 
Jahna24, przyjąć należy, że Karkonosze uległy tylko jednokrotnie zlodowaceniu, 
mianowicie dopiero po wtargnięciu od północy do Kotliny Jeleniogórskiej niżowe-
go lodowca. Kotły i kotliny karkonoskie były zlodowacone, gdyż granica wieczne-
go śniegu przebiegała tam w wysokości około 1200 m n.p.m. Nie było jednak 
w Karkonoszach dużych lodowców. Najdłuższy z nich, który wysunął się przed 
około milionem lat z pól firnowych Wielkiego i Małego Stawu, miał zaledwie 2 
i pół kilometra długości. Czołowe moreny pozostawione przez tego karzełka25 
prezentują się dosyć okazale i są do zauważenia w dolinie Łomnicy, w pobliżu 
pieszej drogi na Śnieżkę.

Do atrakcyjnych obiektów turystycznych w Karkonoskim Parku Narodowym, 
poza romantycznym Chojnikiem i wodospadami: Szklarką, Kamieńczykiem w re-
jonie Szklarskiej Poręby i Bystrym w Przesiece, należą oczywiście szczyty gór-
skie, które jednak tym się różnią od szczytów alpejskich i większości tatrzań-
skich – oczywiście poza samą wysokością – iż wyjście na nie nie przedstawia 
żadnej trudności. Do szczytów tych należy trzon Śnieżki (1603 m), dający się 
osiągnąć spacerem dzięki wyciągowi krzesełkowemu na pobliską Małą Kopę 
(1375 m), dalej Smogornia (1489 m), Wielki Szyszak (1509 m), Śnieżne Kotły 
(1418 m), Łabski Szczyt (1471 m) i Szrenica (1362 m). Ostatnich kilka szczy-
tów jest obecnie tak samo łatwo osiągalnych jak Śnieżka, ponieważ czynny jest 
od 17 grudnia 1962 r. wyciąg krzesełkowy ze Szklarskiej Poręby na Szrenicę.

23 Według najświeższych ustaleń światowej geologii początek ery mezozoicznej (średniowiecze 
Ziemi) datować należy 230 milionów lat wstecz, a koniec tej ery oraz początek trwającej po dziś 
ery kenozoicznej (nowożytność Ziemi) na 63 miliony lat wstecz.

24 Prof. zw. dr hab. Alfred Jahn (1915-1999) był geografem i geomorfologiem związanym 
z Uniwersytetem Wrocławskim, rektorem tejże uczelni w latach 1962-1968. Zredagował niezwykle 
ważną monografię „Karkonosze polskie” [przypis dodany przez redakcję].

25 Współczesne lodowce alpejskie mają do 27 km długości, a lodowce w Norwegii, na Alasce 
i Islandii mają i ponad 100 km.
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DZIAŁ WÓD ODRY I ŁABY

Grzbiet główny Karkonoszy, wzdłuż którego biegnie granica naszego państwa 
i dział wód Odry i Łaby, charakteryzuje się przede wszystkim równinną powierzch-
nią rozciągającą się szeroko na wysokości 1300 do 1400 m. Zarys tej równiny, 
która np. w okolicy Śnieżki jest zadziwiająco płaska, widoczny jest z daleka jako 
równa linia również z dna Kotliny Jeleniogórskiej. Ponad tą równą powierzchnią 
grzbietową sterczą pojedyncze wierzchołki. Kształty tych wierzchołków są ła-
godne, ponieważ Karkonosze są górami bardzo starymi i przez setki milionów 
lat ich istnienia było dosyć czasu na to, by ostre granitowe turnie zamieniły się 
w szeroko rozsiadłe kopy.

Zauważyć wypada, że nigdzie w Polsce nie ma tak rozległego i okazałego 
rumowiska skalnego jak na grzbiecie Karkonoszy między szczytami Śnieżki 
i Czarnej Kopy. Rumowisko to stanowi również niewątpliwą atrakcję typu geo-
logicznego. Obserwując rumowisko skalne: na szerokim grzbiecie Karkonoszy, 
krocząc po wysokogórskich torfowiskach i depcząc tzw. psią trawkę, warto so-
bie uprzytomnić, co już zresztą nadmieniono, że jeszcze przed 4 tysiącami lat 
wierzchowina Karkonoszy była porośnięta lasem, który dzisiaj sięga tylko wyso-
kości 1250--1280 m n.p.m.

TURYSTA MUSI SZANOWAĆ PRAWO

W Karkonoskim Parku Narodowym turysta nie będzie przystępował i nie 
przystępuje do zdobywania łatwych szczytów26. Raczej obcuje i obcować winien 
z nader malowniczą scenerią górską i przyrodą zarówno martwą (atrakcje geo-
logiczne w postaci skał, skałek, kotłów, kociołków i rumowisk), jak i ożywioną. 
Słuszne też w dużym stopniu zdaje się być stwierdzenie nestora polskich mi-
łośników przyrody, prof. Walerego Goetla27 (w roczniku „Wierchów” 1960 r.), iż 
w obrębie Karkonoskiego Parku Narodowego:

„poważne trudności sprawia odziedziczone przez nas przeinwestowanie tu-
rystyczne tego obszaru przez budowę schronisk dla ruchu: turystycznego o cha-
rakterze mieszczańskim, uprawianego przez Niemców (...) Górska przyroda Kar-

26 I w Karkonoszach widuje się turystów posługujących się liną asekuracyjną i zjazdową, a nawet 
i techniką hakową. Są to w większości członkowie Sudeckiego Koła Polskiego Klubu Wysokogór-
skiego – z siedzibą w Cieplicach – wykorzystujący dla treningów: wspinaczkowych zerwy skalne 
Śnieżnych Kotłów czy Kotła Małego Stawu. Terenem ich właściwej działalności są Tatry i coraz 
częściej góry wysokie. Członkowie Klubu Wysokogórskiego stanowią małą, lecz cenną, z uwagi 
na swe głębokie umiłowanie gór i przyrody, grupę turystów w Karkonoszach.

27 Prof. dr hab. Walery Goetel (1889-1972) był geologiem związanym z Akademią Górniczo-Hutniczą 
w Krakowie, rektorem tej uczelni w okresie 1939-1951, a także aktywnym działaczem PTTK 
[przypis dodany przez redakcję].
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konoszy ucierpiała pod naporem ułatwień turystyki, kiedy to z Berlina i innych 
miast przedwojennych Niemiec jechały w Sudety gromady „turystów” ciągną-
cych wzdłuż grzbietu Karkonoszy z gospody do gospody tam, gdzie lepsze piwo”.

W Karkonoskim Parku Narodowym nie ma jeszcze tych tłumów, co np. w Pie-
nińskim Parku Narodowym, gdzie na przestrzeni 15 hektarów, w pogodne letnie 
niedziele, tłoczy się na dnie doliny kilka tysięcy osób i gdzie parkują setki samo-
chodów i tysiące motocykli. W Pieninach, żeby „zdobyć” Trzy Korony, trzeba cze-
kać w ogonku nieraz po kilka godzin. Ruch wczasów świątecznych i wycieczek 
jest tam całkowicie chaotyczny i nieopanowany28.

Przepisy ochrony przyrody są nagminnie lekceważone na terenie wszystkich 
parków narodowych w Polsce. Poza niezdyscyplinowaniem i bezmyślnością tu-
rystów winna jest tutaj również niska tabela grzywien, które ma prawo ściągać 
doraźnie z dopuszczających się wykroczeń Straż Ochrony Przyrody. Tabela ta zo-
stała ustanowiona w 1952 roku i dzisiaj na pewno nikogo nie odstrasza od „na-
bycia roślin podlegających ochronie” (mandat 10 zł), „zanieczyszczania terenów 
parków narodowych” (mandat 5 zł), „niszczenia gniazd ptaków” (mandat 20 zł), 
„zrzucania głazów w górach” (mandat 20 zł), „płoszenia zwierząt” (mandat 10 
zł), „zanieczyszczania wody” (mandat 10 zł), „wzniecania ognia” (mandat 20 zł), 
„używania pojazdów mechanicznych i konnych poza drogami wyznaczonymi do 
tego celu” (mandat 20 zł) i „zbioru owoców, roślin i runa w miejscach, w których 
jest to zabronione” (mandat 5 zł).

Jeżeli Państwowej Radzie Ochrony Przyrody nie uda się w szybszym niż do-
tychczas tempie wpłynąć na ministra leśnictwa, by dokonał gruntownej rewizji 
zacytowanej powyżej w wyjątkach tabeli grzywien, to jedynym skutecznym spo-
sobem stanie się obarczanie doniesieniami o wykroczeniach na terenach Par-
ków Narodowych – a więc i również na terenie Parku Karkonoskiego – i tak już 
przeciążonych kolegiów karno-administracyjnych. Prawo o wykroczeniach oraz 
przepisy o ochronie własności społecznej i sama ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 
roku o ochronie przyrody dają dostateczną podstawę do wbijającego się w pa-
mięć i przykładnego karania winnych.

28 Pewien przedsmak tego niepożądanego stanu rzeczy daje w KPN podczas letniego szczytu sezo-
nowego natłok turystów i wczasowiczów przy wyciągu krzesełkowym na Małą Kopę. Przypuszczal-
nie ten sam stan rzeczy będzie można zaobserwować przy nowym wyciągu w Szklarskiej Porębie. 
Ułatwienia turystyczne, wygodne i praktyczne same w sobie, rzadko kiedy dają się bez reszty 
pogodzić z wymogami ochrony przyrody.

Karkonoski Park Narodowy. Założenia, cele, początki realizacji
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O WSPÓŁPRACĘ Z SĄSIADAMI

Już w 1960 r. prof. Walery Goetel napisał w „Wierchach”, że doniosłym zada-
niem jest doprowadzenie do współpracy z istniejącymi w Karkonoszach po stro-
nie czechosłowackiej rezerwatami przyrody i utworzenie w Karkonoszach czwar-
tego z kolei pogranicznego polsko-czechosłowackiego parku narodowego.

Połączenie w jedną całość chronionych pod względem przyrodniczym tere-
nów karkonoskich byłoby cenne również z tego powodu, iż po czechosłowackiej 
stronie Karkonoszy, południowej i tym samym bardziej nasłonecznionej, zdołały 
się zachować w większej ilości aniżeli po stronie polskiej różne okazy fauny i flo-
ry. W dziedzinie flory np. w Kotelnych Jamach po czechosłowackiej stronie Kar-
konoszy bytują tak ciekawe okazy roślin, jak zawilec narcyzowy, goździk pyszny, 
różeniec górski, zmienka górska i wierzba zielna. Na różeniec i zmienkę natrafia 
się też po stronie polskiej. Po stronie czechosłowackiej, ale już nie w paśmie 
Karkonoszy, lecz w samych Sudetach, ostała się jeszcze perłoródka rzeczna 
(Margaritana	margaritifjera), która niegdyś bardzo obficie występowała w Kwisie 
i jej dopływach. Obecnie – stosownie do propozycji przyrodnika krakowskiego, 
mgra Jacka Dutkiewicza29 – bada się możliwości sprowadzenia z Czechosło-
wacji pewnej ilości perłoródek celem restytuowania ich w niektórych rzekach 
i potokach Dolnego Śląska, m. in. – tytułem próby na terenie Karkonoskiego 
Parku Narodowego – w Śnieżnym Potoku w obrębie Jagniątkowa i kotliny między 
Wężówką i Basztami Skalnymi (w odcinku strumienia między wysokościami 740 
i 560 m n.p.m.).

Z końcem 1962 r. wszystkie parki narodowe w Polsce, również i Karkonoski 
Park Narodowy, odwiedził przedstawiciel „Státni ústav památkove péče a ochra-
ny přirody” w Pradze i informował się szczegółowo co do organizacji i administra-
cji polskich parków narodowych.

Ten sam urząd czechosłowacki, który wysłał do Polski swojego przedstawicie-
la, poinformował autora niniejszego artykułu (listem z dnia 16 listopada 1962 
r.), że prace przygotowawcze w celu zorganizowania „Krkonošky národni park” 
są w toku i że istnieje nadzieja decyzji o utworzeniu parku jeszcze w roku 1963. 
Na siedzibę Czechosłowackiego Karkonoskiego Parku Narodowego upatrzona 
jest miejscowość Hradec Kralové, położona w Karkonoszach w obrębie polsko-
-czechosłowackiej turystycznej strefy konwencyjnej. Zorganizowanie wspólnego 
pogranicznego polsko-czechosłowackiego parku narodowego w Karkonoszach, 
który ochroni całość przyrody tego pasma górskiego, zachowa jej swoistość 
i piękno i przyczyni się do przywrócenia jej stanu naturalnego tam, gdzie to jest 
wskazane, jest niewątpliwie kwestią bliskiej przyszłości.

29 Prof. dr hab. Jacek Dutkiewicz (ur. 1934) jest biologiem związanym z uczelniami Krakowa 
i Lublina [przypis dodany przez redakcję].
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Należałoby sobie życzyć, by do tego czasu polski Karkonoski Park Narodowy 
– stosownie do dezyderatów Rady Parku – powiększony został o Sowią Dolinę, 
Suchą Górę, Bażynowe Skały i Jakuszec, tereny graniczące z dzisiejszym ob-
szarem Parku. Takie tereny, graniczące z parkami narodowym i ciążące ku nim, 
niemieccy przyrodnicy nazywają Randzone; prof. Walery Goetel stworzył tutaj 
doskonały termin polski, mianowicie takie tereny graniczące nazwał „otulinami 
parku”.

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY I WŁADZE KPN

Pod względem administracyjnym Karkonoski Park Narodowy podzielony jest 
na sześć obwodów ochronnych z siedzibami w najważniejszych ośrodkach wypo-
czynkowo-turystycznych. Personel obwodów ochronnych Parku to 6 leśniczych, 
3 podleśniczych i 10 strażników. Obok pełnienia funkcji związanych z ochro-
ną przyrody i czynnościami administracyjnymi personel ten udziela informacji 
i wskazówek zwiedzającym Park, a w pewnych wypadkach pełni również funkcje 
przewodników.

Siedziby obwodów ochronnych są następujące: Obwód Ochronny Stanica – 
Karpacz, Wilcza Poręba. Obwód Ochronny Wang – Bierutowice. Obwód Ochron-
ny Przełęcz – Jagniątków Wschodni. Obwód Ochronny Jagniątków – Jagniąt-

Karkonoski Park Narodowy. Założenia, cele, początki realizacji
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ków Środkowy. Obwód Ochronny Śnieżne Kotły – Jagniątków Zachodni. Obwód 
Ochronny Szrenica – Szklarska Poręba.

Karkonoskim Parkiem Narodowym, podobnie jak innymi parkami narodowy-
mi w Polsce, zarządza dyrektor.

Po utworzeniu Parku Karkonoskiego w 1959 r. pierwszym jego dyrektorem 
mianowany został inż. mgr Tadeusz Kaempf, który pracując w Dyrekcji Lasów we 
Wrocławiu otrzymał zlecenie Ministerstwa Leśnictwa na opracowanie wstępnego 
projektu Parku i jego zorganizowanie. Następcą inż. T. Kaempfa na stanowisku 
dyrektora jest od 16 września 1962 r. inż. Franciszek Rudzki, również leśnik30.

Prace naukowo-badawcze na terenie Parku inicjuje Rada Parku. Rada ta opi-
niuje poza tym preliminarze dochodów i wydatków, plany pracy oraz działalność 
naukową i gospodarczą Parku.

Obecny skład Rady Karkonoskiego Parku Narodowego powołanej zarządze-
niem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 listopada 1962 roku, 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w roku 1963, przedstawia się nastę-
pująco: przewodniczący – prof. dr Stanisław Bac, kierownik Katedry Melioracji 
Wodnych w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, zastępca przewodniczącego 
– prof. dr Stefan Macko, kierownik Katedry Botaniki na Uniwersytecie Wrocław-
skim, członkowie: prof. dr Władysław Rydzewski, kierownik Zakładu Ornitologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr Aleksander Kosiba, kierownik Katedry 
i Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. 
dr Józef Mądalski, kierownik Zakładu Botaniki Farmaceutycznej Akademii Me-
dycznej we Wrocławiu, doc. dr Jerzy Szweykowskiz Zakładu Systematyki Roślin 
Uniwersytetu Poznańskiego, dr Józef Dudziak z Zakładu Ochrony Przyrody PAN 
w Krakowie, dr Stanisław Dunikowski z Instytutu Badawczego Leśnictwa w War-
szawie, mgr inż. Błażej Fila, dyrektor Okr. Zarządu Lasów Państwowych we Wro-
cławiu, mgr inż. Zbigniew Fedorowicz, przewodniczący Prezydium PRN w Jeleniej 
Górze, mgr Władysław Igielski, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Kultury 
Fizycznej i Turystyki, dr Stanisław Bialikiewicz, przedstawiciel Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Krajoznawczego w Jeleniej Górze, mgr Jan Sibilski, wojewódzki 
konserwator przyrody we Wrocławiu i inż. Franciszek Rudzki, dyrektor Karkono-
skiego Parku Narodowego.

Posiedzenia Rady Parku zwoływane są przez przewodniczącego stosownie 
do potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał, a poza tym na wniosek ministra 
leśnictwa i przemysłu drzewnego, Prezydium WRN we Wrocławiu, dyrektora Par-
ku lub przynajmniej połowy członków Rady.

30 Obecnie inż. mgr T. Kaempf jest zastępcą dyrektora do spraw ochrony przyrody w Kampinoskim 
Parku Narodowym pod Warszawą.
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BILANS OTWARCIA

Zostało już zanotowane, że na terenie Parku Karkonoskiego rozpoczęto 
spisywanie ptaków i dokonano spisu pająków. Opracowanie fitosocjologiczne 
przeprowadził Zakład Botaniki Farmaceutycznej Akademii Medycznej we Wrocła-
wiu, kierowany przez prof. dr Józefa Mądalskiego; skartowano i ujęto w zielnik 
wszystkie rośliny, występujące na terenie Parku. Praca ta trwała przez trzy sezo-
ny letnie i dokonana została przez ekipy liczące od 6 do 14 osób.

W dziedzinie pomiarowej Katedra Geodezji Wyższej Szkoły Rolniczej we Wro-
cławiu wykonała w latach 1961-1962 operat pomiarowy, a Katedra Gleboznaw-
stwa WSR w Krakowie opracowuje bieżąco mapę gleboznawczą Karkonoskiego 
Parku Narodowego w skali 1:10000. Mapa ta ma być gotowa w 1964 roku.

Poza tym opracowane zostały naukowo szczegółowe zabiegi pielęgnacyjno- 
hodowlane, dotyczące gospodarki leśnej i mające znaleźć zastosowanie na te-
renie Parku.

Najbezstronniej stwierdzić wypada, iż w ciągu niespełna czteroletniego ist-
nienia Karkonoskiego Parku Narodowego zdziałano bardzo wiele. Przede wszyst-
kim wyraźnie zostały sprecyzowane założenia i cele Parku i naukowo uzgodnione 
zostały sposoby urzeczywistnienia opracowanych planów. Poza ochroną przyro-
dy i dążeniem do przywrócenia jej naturalnej, pierwotnej szaty nie zapomina się 
o tym, by Karkonoski Park Narodowy – podobnie jak inne parki narodowe w Pol-
sce – pełnił funkcję publicznej użyteczności, jako miejsce wypoczynku i jako 
miejsce bezpośredniego obcowania z pięknem i bogactwem przyrody.
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Bibliografia wybranych publikacji 
Stanisława Bernatta

Bibliografia publikacji autorstwa Stanisława 
Bernatta jest ogromna i w całej swej masie nie-
możliwa do kompletnego zestawienia. W swoim 
życiu opracował on tysiące informacji i notatek 
prasowych, które w znacznej części – zwłaszcza 
przed 1939 rokiem – ukazały się anonimowo. 
Pozostałe zaś rozproszone są po kilkudziesię-
ciu tytułach gazet ukazujących się na przestrze-
ni lat 1925-1979, w których publikował, zarów-
no na Śląsku, jak i na Pomorzu oraz Warszawie 
i innych dużych ośrodkach. W niniejszym opra-
cowaniu postarano się więc jedynie o zabranie 
wszystkich publikacji zwartych. Artykuły ograni-
czono do tych znaczniejszych, jeśli udało się do 
takich dotrzeć. Mniejsze formy edytorskie wyłu-
skano przede wszystkim z tygodnika „Nowiny 
Jeleniogórskie” (tu cyt. „Now. Jelg.”), z którym 
Stanisław Bernatt w dużej mierze współtworzył, oraz z którym ściśle współpra-
cował przez blisko 20 lat. Dlatego też ta część bibliografii ma w dużej mierze 
charakter regionalny, dotyczący ziemi jeleniogórskiej. Odrębnie potraktowano 
teksty jakie ukazały się w australijskim czasopiśmie „The Dog Watch”, jak rów-
nież wyróżniono publikacje wydane pod jego redakcją, a więc przede wszystkim 
„Rocznik Jeleniogórski”, choć na pewno było ich więcej. Na końcu umieszczono 
zestaw publikacji traktujących o samym Stanisławie Bernacie.

W przypadku, gdy tekst podpisany był pełnym nazwiskiem, zapis zaczyna się 
od razu od tytułu. Kiedy podpis stanowił monogram – z reguły „(sb)”, „S.B.”, lub 
„(ber)” – wówczas każda notka rozpoczyna się stosownym inicjałem. Tekstów 
anonimowych – poza jednym – nie identyfikowano, więc nie znalazły się w po-
niższym zestawieniu.

Zdj.	31.	Stanisław	Bernatt,	1979	r.
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Publikacje zwarte:
  1. Die	 deutsche	 politische	 Tagespres-

se	Polens, Poznań 1926, ss. 57 + 2 
mapy.

  2. Słowniczek	 morski, Toruń 1935, ss. 
84.

  3. Morze	w	humorze, Warszawa 1957, ss. 
206.

		4. Góra	 lodowa	na	 kursie, Gdynia 1958, 
ss. 30.

  5. Na	pastwie	losu, Gdynia 1958, ss. 24.
  6. Nasza	największa	strata, Gdynia 1958, 

ss. 27.
  7. Skarb	z	morskiego	dna, Gdynia 1958, 

ss. 24.
  8. Stalowe	trumny, Gdynia 1958, ss. 31.
  9. Tajemnice	 Scapa	 Flow, Gdynia 1958, 

ss. 28.
10.	Tragiczny	rejs, Gdynia 1958, ss. 31.
11.	W	szponach	tajfunu, Gdynia 1958, ss. 

32.
12.	Zaginione	żaglowce, Gdynia 1958, ss. 

23.
13.	Zdradziecka	 torpeda, Gdynia 1958, 

ss. 32.
14.	Toną	olbrzymy, Gdynia 1959, ss. 47.
15.	Tylko	kapitan..., Gdynia 1959, ss. 31.
16.	Zwyciężony	 przez	 sztorm, Gdynia 

1959, ss. 31.

17.	Ośmiornice	mają	błękitną	krew, Gdynia 
1960, ss. 63.

18.	Słowa	mkną	po	dnie	oceanów, Gdynia 
1960, ss. 64.

19.	125	dykteryjek	morskich	oraz	dowcipy	
rysunkowe	 Eustachego	 Karłowskiego,	
zebrał	..., Gdynia 1960, ss. 181.

20.	Łzy	oceanu, Gdynia 1962, ss. 63.
21.	Rekiny	i	delfiny, Gdynia 1963, ss. 61.
22.	Cała	nadzieja	w...	foce, Gdynia 1964, 

ss. 64.
23.	Albatrosy,	 mewy	 i	 fregaty..., Gdynia 

1965, ss. 61.
24.	Hebanowy	 most	 przez	 Atlantyk, 

Gdańsk 1965, ss. 64.
25.	Halo,	 „Thresher”!	 Halo,	 „Tresher”!, 

Gdynia 1966, ss. 64.
26.	 I	 żółwie	 łapie	 się	 ma	 lasso, Gdynia 

1966, ss. 64.
27.	 „Lakonia”	 płonie, Gdynia 1967, ss. 

64.
28.	 Fortele	 wojenne	 na	 morzu, Gdańsk 

1969, ss. 62.
29.	Pojedynek	 wywiadów	 na	 Pacyfiku, 

Gdańsk 1970, ss. 64.
30.	150	dykteryjek	morskich. Zebrał i opra-

cował ... . Zilustrował Zbigniew Jujka, 
Gdańsk 1980, ss. 217.

IVO ŁABOREWICZ, KAROLINA PAWLIKOWSKA, PAULA POKRĄTKA-SZYSZKA

Zdj.	32.	Publikacje	Stanisława	Bernatta.



61

Artykuły (wybór):

1931
Upadek	Szczecina	a	rozwój	Gdyni, „Komu-

nikat Instytutu Bałtyckiego”, Seria II, To-
ruń 1931, nr 22.

1953 
Droga	bursztynowa	prowadziła	przez	ziemie	
polskie	i	ruskie, „Problemy”, R. 9, 1952, 
nr 7, s. 481-484.

1955 
Bursztynowe	 skarby	 Bałtyku, „Morze”, 

1955, nr 10, s. 23.

1956 
Podwodne	łowy, „Morze”, 1956, nr 4, s. 12.
I	 znowu	 trzeba	gromadzić	bursztyny, „Pro-

blemy”, v. 12, 1956, nr 9 s. 650-653.

1957 
Skarby	z	dna	morza	wydobywa	się	po	cichu, 

„Morze”, 1957, nr 1, s. 24.
Jeszcze	 o	 ornatach	 wywiezionych	
z	 Gdańska, „Rejsy” Ilustrowany doda-
tek do „Dziennika Bałtyckiego”, R. 13, 
29.12.1957, nr 52, s. 1.

1958 
Wciąż	 żywa	 historia	 odkryć	 głębin	 mor-
skich, „Wszechświat. Pismo Przyrodni-
cze”, 1958, z. 10, s. 295-298.

(sb) Dykteryjki	 jeleniogórskie:	 Ulica	 Pijar-
ska.	 Generalska	 willa, „Now. Jelg.”, 
1958, nr 1, s. 5.

(sb) Dykteryjki	jeleniogórskie:	Gdzie	ta	ko-
łyska, „Now. Jelg.”, 1958, nr 3, s. 5.

(sb) Dykteryjki	 jeleniogórskie:	 Pod	 górę	
było	 ciężej, „Now. Jelg.”, 1958, nr 5,  
s. 4.

(sb) Dykteryjki	 dolnośląskie:	 Słyszał	
dzwon;	 „Ba,	 żeby	 to	 był	 Rosenthal!”, 
„Now. Jelg.” 1958, nr 8, s. 4.

(sb) Dykteryjki	 dolnośląskie:	 Można	 po-
wiedzieć,	 że	 przeholował, „Now. Jelg.” 
1958, nr 9, s. 5.

(sb) Będą	 pamiątki	 regionalne, „Now. 
Jelg.”, 1958, nr 10, s. 3.

(anonimowo) Dykteryjki	dolnośląskie:	Miał	
szczęście	 na	102, „Now. Jelg.” 1958, 
nr 11, s. 4.

(sb) Wszystko	na	850-lecie, „Now. Jelg.”, 
1958, nr 13, s. 4.

(sb) Krzywousty	bez	miecza, „Now. Jelg.”, 
1958, nr 13, s. 4.
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(sb) „Handlowcy”...!, „Now. Jelg.”, 1958, 
nr 13, s. 5.

(sb) Złom	metali	kolorowych	na	płaskorzeź-
bę	Bolesława	Krzywoustego	 już	wpływa, 
„Now. Jelg.”, 1958, nr 13, s. 6.

(sb) Wielki	 sukces	 grafika	 wrocławskiego	
Tadeusza	Ciałowicza.	Konkurs	na	plakat	
rozstrzygnięty, „Now. Jelg.”, 1958, nr 
14, s. 7.

(sb) Potężne	figury:	jelenia	i	Liczyrzepy,	la-
sek	turystycznych,	powitają	gości	 już	na	
rogatkach	naszego	miasta, „Now. Jelg.”, 
1958, nr 15, s. 1-2.

(sb) Na	 ekranie	 telewizji	 Jelenia	 Góra!, 
„Now. Jelg.”, 1958, nr 17, s. 4.

(sb) „Krzywousty”	 –	 powstał	 ...	 w	 brązie, 
„Now. Jelg.”, 1958, nr 17, s. 5.

Liczyrzepa, „Now. Jelg.”, 1958, nr 18,  
s. 4.

(sb) ...	 minęła	 godzina	 12-ta,	 nadajemy	
hejnał	z	wieży	 ratusza	w	Jeleniej	Górze, 
„Now. Jelg.”, 1958, nr 18, s. 4.

Buraczana	kariera, „Now. Jelg.”, 1958, nr 
22, s. 5.

(sb) Wojsko	na	prelekcji	dr	Kolankowskie-
go, „Now. Jelg.”, 1958, nr 23, s. 3.

(sb) Róże	 dla	 Jeleniej	Góry, „Now. Jelg.”, 
1958, nr 23, s. 4.

(sb) Fou	T’sung, „Now. Jelg.”, 1958, nr 25, 
s. 3.

(sb) Dykteryjki	jeleniogórskie, „Now. Jelg.”, 
1958, nr 28, s. 8; nr 30, s. 8.

(sb) Tu	mówi	pies	rasy	chow-chow.	X	Jubile-
uszowa	Wystawa	Psów	Rasowych, „Now. 
Jelg.”, 1958, nr 30, s. 3.

Bądźcie	 uczciwi!, „Now. Jelg.”, 1958, nr 
37, s. 3.

Wigilia	 kawalera, „Now. Jelg.”, 1958, nr 
39-40, s. 5.

1959 
(S.B.), Mózg	 elektronowy	 na	 usługach	
żeglugi, „Dziennik Bałtycki”, R. 15, 
2.02.1959, nr 27, s. 3.

Robotnik	gdański	i	losy	„Bismarcka”.	Nowa	
książka	 C.S.	 Forestera, „Rejsy” Ilustro-
wany dodatek do „Dziennika Bałtyckie-
go”, R. 15, 29.03.1959, nr 13, s. 1.

Na	narty, „Now. Jelg.”, 1959, nr 1, s. 7.
...właściwie	wszystko	 jedno, „Now. Jelg.”, 

1959, nr 3, s. 7.

Dykteryjki	 jeleniogórskie, „Now. Jelg.”, 
1959, nr 6, s. 8.

Na	 poważnie.	 Sienkiewicz	 wciąż	 żywy, 
„Now. Jelg.”, 1959, nr 9, s. 8.

Rozwaga	wskazana, „Now. Jelg.”, 1959, 
nr 10, s. 8.

Mimo	że	narzekamy	na	wieczną	u	nas	po-
godę…, „Now. Jelg.”, 1959, nr 11, s. 8.

Ekspres	 dyrektorski	 (nowelka	 sensacyj-
na), „Now. Jelg.”, 1959, nr 12, s. 4-7.

1960
S.B., Popłacać	 będzie	 fachowość, „Now. 

Jelg.”, 1960, nr 3, s. 2.
S.B., Wiem	że	najłatwiej	jest	radzić,	ale…	
Może	pomoże!, „Now. Jelg.”, 1960, nr 
4, s. 3.

(sb), Raz	po	tatarsku, „Now. Jelg.”, 1960, 
nr 6, s. 3.

(sb) Bestialstwo	musi	 być	 surowo	ukara-
ne, „Now. Jelg.”, 1960, nr 6, s. 5.

(tłumaczył Stanisław Bwernatt), Ta	 no-
welka	kryminalna	nie	ma	 tytułu, „Now. 
Jelg.”, 1960, nr 8, s. 4.

(sb) Dykteryjki	 jeleniogórskie.	W	 zamierz-
chłych	 czasach…, „Now. Jelg.”, 1960, 
nr 9, s. 2.

Rok	1960	–	rokiem	wystaw, „Now. Jelg.”, 
1960, nr 9, s. 5.

(sb) Ja	 płynę	 górą	 a	 ty	 –	 doliną, „Now. 
Jelg.”, 1960, nr 10, s. 3.

(sb) Jeleniogórskie	 „ZOO”	 na	 wesoło, 
„Now. Jelg.”, 1960, nr 10, s. 3.

S.B., Płyniemy	 na	 M/S	 „Jelenia	 Góra”, 
„Now. Jelg.”, 1960, nr 10, s. 5.

S.B., Meteo	na	usługach	turystów, „Now. 
Jelg.”, 1960, nr 12, s. 5.

(sb) Wspaniałą	 grą	 fortepianową	 i	 urodą	
Olegna	Fuschi	oczarowała	Jelenią	Górę, 
„Now. Jelg.”, 1960, nr 14, s. 2.

(tłum. Stanisław Bernatt), Rufus King, Po-
kus	było	za	wiele, „Now. Jelg.”, 1960, 
nr 15-16, s. 10-11.

S.B., Może	mają	rację,	że	umierają, „Now. 
Jelg.”, 1960, nr 20, s. 3.

(sb) Więcej	 takich	 sporów, „Now. Jelg.”, 
1960, nr 22, s. 4.

Wstęp	 za	 okazaniem	 noża.	 Opowiadanie	
urlopowe, „Now. Jelg.”, 1960, nr 23, 
s. 4.
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S.B., Rekordziści	 szybkości	 groźni	 dla	
przechodniów	 i	 dzieci, „Now. Jelg.”, 
1960, nr 23, s. 4.

Było	nas	już	dwóch, „Now. Jelg.”, 1960, nr 
25, s. 4.

(sb) Nie	 było	 tak	 zimnego	 lipca!	 Bankruc-
two	lodziarzy, „Now. Jelg.”, 1960, nr 30,  
s. 1.

(sb) A	 cóż	 dopiero	 Jelenia	 Góra, „Now. 
Jelg.”, 1960, nr 30, s. 4.

Oby	nauka	nie	poszła	w	las, „Now. Jelg.”, 
1960, nr 30, s. 4.

„Małpia	 krata”,	 czyli	 przeplotnica, „Now. 
Jelg.”, 1960, nr 32, s. 2.

(sb) G.	 Bidwell	 zamieszkał	 w	 Przesiece, 
„Now. Jelg.”, 1960, nr 35, s. 2.

(sb) Tę	 porcelanę	muszę	mieć	 pod	 ręką, 
„Now. Jelg.”, 1960, nr 35, s. 2.

Piechowicekie	Muzeum	Kryształów, „Now. 
Jelg.”, 1960, nr 37, s. 4.

Z	 rozważań	 na	 tematy	 komunikacyjne, 
„Now. Jelg.”, 1960, nr 41, s. 2.

Pamiętnik	 Marii	 Kessler, „Now. Jelg.”, 
1960, nr 41, s. 4.

S.B., Ekspresem	Jelenia	Góra	–	Wrocław, 
„Now. Jelg.”, 1960, nr 42, s. 2.

Pomyślmy,	czy	ten	projekt	okaże	się	szczę-
śliwy!, „Now. Jelg.”, 1960, nr 43, s. 4.

(sb), „Krzyżacy”	 na	 horyzoncie, „Now. 
Jelg.”, 1960, nr 43, s. 5.

(sb), Spotkanie	z	p.	G.	Bidwelleem.	10	lat	
–	15	książek, „Now. Jelg.”, 1960, nr 44, 
s. 2.

S.B., Najtańsze	 miasto!, „Now. Jelg.”, 
1960, nr 45, s. 4.

Rozrywka	 dla	 dorosłych, „Now. Jelg.”, 
1960, nr 46, s. 5.

S.B., Przygoda	w	Szwajcarii, „Now. Jelg.”, 
1960, nr 49, s. 4.

Zwierzęta	i	róże, „Now. Jelg.”, 1960, nr 49, 
s. 5.

1961
Abonamenty	teatralne	dla	młodzieży	szkol-
nej, „Now. Jelg.”, 1961, nr 2, s. 5.

Harce	 słupka	 rtęci, „Now. Jelg.”, 1961,  
nr 3, s. 3.

Pierwsze	propozycje	 –	Balladyna	–	Szkoła	
żon	–	Matka	Courage	–	Damy	 i	 huzary, 
„Now. Jelg.”, 1961, nr 3, s. 3.

Pieprzu	za	5	groszy, „Now. Jelg.”, 1961, nr 
3, s. 7.

Spóźniony	 zapłon, „Now. Jelg.”, 1961, nr 
5, s. 2.

Wielki	 Szpieg	 na	 tropach	 spisku, „Now. 
Jelg.”, 1961, nr 5, s. 4.

Książki,	czy	motocykl, „Now. Jelg.”, 1961, 
nr 6, s. 7.

(sb) Bierzcie	przykład	z	odlewni	w	Charszni-
cy, „Now. Jelg.”, 1961, nr 8, s. 2.

(sb) Geograficzne	spotkanie	w	klubie	KON-
GO, „Now. Jelg.”, 1961, nr 8, s. 7.

(sb) Prosimy	 nie	 brać	 przykładu, „Now. 
Jelg.”, 1961, nr 11, s. 2.

Kino?	 Tak	 –	 ale	 na	 miarę, „Now. Jelg.”, 
1961, nr 12, s. 5.

(sb) Dykteryjki	 jeleniogórskie.	 Międzyna-
rodówka	kobiet, „Now. Jelg.”, 1961, nr 
14, s. 16.

Dzieci	 wiedzą	 starsi	 nie,	 „Now. Jelg.”, 
1961, nr 25, s. 5.

Propozycja	w	sam	raz	na	lato, „Now. Jelg.”, 
1961, nr 26, s. 5.

(sb) Właściciele	 piesków, „Now. Jelg.”, 
1961, nr 27, s. 2.

Na	piechotę	byłoby	szybciej, „Now. Jelg.”, 
1961, nr 27, s. 3.

(sb) Mikrobusem	 w	 góry, „Now. Jelg.”, 
1961, nr 28, s. 6.

(sb) Dykteryjki	jeleniogórskie, „Now. Jelg.”, 
1961, nr 30, s. 8.

(sb) Wyjątkowo	chłodny	lipiec, „Now. Jelg.”, 
1961, nr31, s. 7.

(sb) Dykteryjki	jeleniogórskie, „Now. Jelg.”, 
1961, nr 31, s. 8.

(sb) Wizyta u różanego króla, „Now. Jelg.”, 
1961, nr 32, s. 4.

Zarządzenie od nagłego wypadku, „Now. 
Jelg.”, 1961, nr 33, s. 7.

(sb) Jeleniogórskie dykteryjki (autentyczne), 
„Now. Jelg.”, 1961, nr 33, s. 8.

Zwiększa się liczba muflonów, „Now. Jelg.”, 
1961, nr 37, s. 7.

(sb)	 Dykteryjki	 jeleniogórskie.	 Gwarancja	
trwałego	 małżeństwa, „Now. Jelg.”, 
1961, nr 41, s. 8.

(sb)	 Dykteryjki	 jeleniogórskie.	 Tysiącletni	
zabytek, „Now. Jelg.”, 1961, nr 42, s. 8.

O	dworcu	dobrze	i…, „Now. Jelg.”, 1961, 
nr 43, s. 4.

Bibliografia wybranych publikacji Stanisława Bernatta



64

(sb) Schroniski w Piechowicach już od-
budowane, „Now. Jelg.”, 1961, nr 43,  
s. 7.

(sb) Co to będzie gdy spadnie śnieg, 
Świergotliwi przyjaciele, „Now. Jelg.”, 
1961, nr 44, s. 4.

…	i	po	raz	drugi.	Nowy	dworzec	autobuso-
wy	–	sprawa	bardzo	pilna, „Now. Jelg.”, 
1961, nr 45, s. 3.

(sb) Dykteryjki	 jeleniogórskie, „Now. 
Jelg.”, 1961, nr 46, s. 8.

(sb) Wystawa znaczka radzieckiego, „Now. 
Jelg.”, 1961, nr 47, s. 4.

(sb) Dykteryjki	jeleniogórskie.	Winna	pogo-
da, „Now. Jelg.”, 1961, nr 47, s. 8.

Interflora	W	Jeleniej	Górze, „Now. Jelg.”, 
1961, nr 49, s. 4.

(sb) Dykteryjki	 jeleniogórskie.	 Mówi	
żona…, „Now. Jelg.”, 1961, nr 49, s. 8.

(sb) Filatelistyka – hobby chłopców małych 
i dużych, „Now. Jelg.”, 1961, nr 47, s. 
51-52.

(sb) Dykteryjki	 jeleniogórskie.	 Dziwna	 skru-
pulatność, „Now. Jelg.”, 1961, nr 51-52, 
s.14.

1962 
Nauka	 atakuje	 Ocean	 Indyjski, „Poznaj 

Świat”, 1962, nr 2, s. 3-6.
Rejsy	grenlandzkich	gór	lodowych, „Poznaj 

Świat”, 1962, nr 6, s. 26-29.
(sb) Pierwsze	 zlecenie	 interflory, „Now. 

Jelg.”, 1962, nr 1, s. 1.
(sb) Dykteryjki	jeleniogórskie,	Klientka	na-
sza	pani,	„Now. Jelg.”, 1962, nr 1, s. 8.

W	 labiryncie	 godzin, „Now. Jelg.”, 1962, 
nr 3, s. 4.

(sb) Zjazd	 miłośników	 przyrody, „Now. 
Jelg.”, 1962, nr 3, s. 4.

(sb) Znowu	 jest	 nieco	 śniegu, „Now. 
Jelg.”, 1962, nr 4, s. 7.

(sb) Wypadek	 „Karosy”, „Now. Jelg.”, 
1962, nr 4, s. 7.

(sb) Hotel	 dla	 zwierząt, „Now. Jelg.”, 
1962, nr 5, s. 3

(sb) Jeleniogórskie	dykteryjki.	 Est	modus	
In	rebus, „Now. Jelg.”, 1962, nr 6, s. 8

(sb) Warunki	klimatyczne	Karpacza	podob-
ne	 jak	 poza	 kręgiem	 polarnym. „Now. 
Jelg.”, 1962, nr 7, s. 2.

(sb) Stalowe	świdry	wiercą	ziemię, „Now. 
Jelg.”, 1962, nr 8, s. 1.

(sb) Telefoniczna	 łączność	 pozostała	
w	 schroniskach	 zasypanych	 ziemią, 
„Now. Jelg.”, 1962, nr 8, s. 2.

(sb) Zmarł hodowca „czarnej róży”, „Now. 
Jelg.”, 1962, nr 8, s. 2.

(sb) Prelegenci TWP, „Now. Jelg.”, 1962,  
nr 9, s. 5.

Dlaczego	 szpetota	 mas	 plastycznych?, 
„Now. Jelg.”, 1962, nr 10, s. 7.

Kupalnik	 górski	 nie	 chce	 opuszczać	 hal, 
„Now. Jelg.”, 1962, nr 12, s. 5.

Pragniemy	 mieć	 taką	 skrzynkę, „Now. 
Jelg.”, 1962, nr 12, s. 6.

(sb) Przegląd psów na „Orliku”, „Now. 
Jelg.”, 1962, nr 16-17, s. 3.

(sb) Zachwycające róże, „Now. Jelg.”, 
1962, nr 16-17, s. 3.

Jeszcze	 raz	o	buraczanej	karierze, „Now. 
Jelg.”, 1962, nr 16-17, s. 12.

Do	kina	czy…, „Now. Jelg.”, 1962, nr 18, 
s. 5.

Dyskutujemy	o	poprawie	miejskiej	komuni-
kacji	autobusowej, „Now. Jelg.”, 1962, 
nr 19, s. 7.

(sb) Udany	 wieczór	 bajek, „Now. Jelg.”, 
1962, nr 20, s. 3.

(sb) Pamiętajcie	przesunąć	zegarki,	Już	od	
niedzieli	nowy	rozkład	jazdy	PKP, „Now. 
Jelg.”, 1962, nr 21 , s. 3.

(sb) Tulipany	 i	 narcyze	 w	 niebezpieczeń-
stwie.	 Hulają	 złodzieje	 kwiatów, „Now. 
Jelg.”, 1962, nr 22, s. 2.

(sb) Góry	 pod	 śniegiem	 i	 mróz, „Now. 
Jelg.”, 1962, nr 23, s. 3.

(sb) Aura	 turystom	nie	sprzyja,	 jak	dotąd	
czerwiec	 chłodniejszy	 od	 maja, „Now. 
Jelg.”, 1962, nr 23, s. 8.

Nam	chodzi	o	dobre	lody.	Może	„Calypso”, 
„Now. Jelg.”, 1962, nr 25, s. 2.

(sb) Zero-ekran	w	Cieplicach, „Now. Jelg.”, 
1962, nr 26, s. 2.

(sb) Odwiedzanie	 chorych	 codziennie?, 
„Now. Jelg.”, 1962, nr 27, s. 2.

(sb) Dykteryjki	 jeleniogórskie.	Klient	nasz	
pan, „Now. Jelg.”, 1962, nr 27, s. 8.

Czy	znacie	bajkę	o	lisie	 i	kwaśnych	wino-
gronach?, „Now. Jelg.”, 1962, nr 31,  
s. 5.
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(sb) Środowa	burza, „Now. Jelg.”, 1962,  
nr 33, s. 3.

(sb) Nareszcie	mamy	własny	statek.	Moto-
rowiec	 „Jelenia	 Góra”	 będzie	 pływał	 do	
Afryki, „Now. Jelg.”, 1962, nr 34, s. 1.

(sb) Kolegium	 orzekło	 najwyższy	 wymiar	
kary, „Now. Jelg.”, 1962, nr 34, s. 2.

(sb) Dykteryjki	jeleniogórskie,	Historyjka	na	
wyrost, „Now. Jelg.”, 1962, nr 34, s. 8.

Rawskie	czy	jeleniogórskie?, „Now. Jelg.”, 
1962, nr 36, s. 4.

(sb) Kulka	 ugodziła	 czarnego	 spaniela, 
„Now. Jelg.”, 1962, nr 36, s. 7.

(sb) Boy	–	zwycięsca.	Psy	dopisały,	sędziowie	
już	mniej, „Now. Jelg.”, 1962, nr 37, s. 2.

(sb) Dykteryjki	 jeleniogórskie,	Bawidamek, 
„Now. Jelg.”, 1962, nr 38, s. 8.

(sb) Jesienno	 zimowy	 rozkład	 jazdy	 PKP, 
„Now. Jelg.”, 1962, nr 39, s. 1.

(sb) Ulewny	 finał, „Now. Jelg.”, 1962, nr 
39, s. 7.

(sb) Dykteryjki	 jeleniogórskie.	 Na	 ile	 star-
czy?, „Now. Jelg.”, 1962, nr 40, s. 8.

(sb) Na	wystawę	do	Poznania	pojadą	same	
skajteriery, „Now. Jelg.”, 1962, nr 41,  
s. 7.

(sb) Dykteryjki	 jeleniogórskie,	 Prawdziwy	
amator	 podróży	 zagranicznych, „Now. 
Jelg.”, 1962, nr 41, s. 8.

(sb) 89 pstrągów wyłowiono z rzeki Podgór-
nej, „Now. Jelg.”, 1962, nr 42, s. 7.

(sb) Czy	deficyt	MPK	ciągle	 jest	 za	mały? 
„Now. Jelg.”, 1962, nr 43, s. 2.

(sb) “Aviomarina”	nie	była	potrzebna.	Psia	
wyprawa	 do	 Poznania, „Now. Jelg.”, 
1962, nr 44, s. 2.

Wariacje	 w	 tonacji	 turystycznej, „Now. 
Jelg.”, 1962, nr 49, s. 5.

(sb) Dykteryjka	 jeleniogórska.	 Czar	 prysł, 
„Now. Jelg.”, 1962, nr 50, s. 8.

(sb) Biały	 puch	 pokrywa	 ziemię. „Now. 
Jelg.”, 1962, nr 51-52, s. 15

1963 
Karkonoski	 Park	 Narodowy.	 Założenia,	
cele,	 początki	 realizacji, „Rocznik Jele-
niogórski”, t. 1, 1963, s. 33-58.

(sb) Dykteryjki	 jeleniogórskie.	 Była	 sobie	
raz	oszczędna	szefowa…, „Now. Jelg.”, 
1963, nr 2, s. 8.

(sb) Znaki	 na	niebie	 i	 ziemi.	Mróz	 skręca	
już	kark?, „Now. Jelg.”, 1963, nr 4, s. 3.

Groźby	i	zakazy	rzadko	są	skuteczne, „Now. 
Jelg.”, 1963, nr 4, s. 5.

(sb) Wiatr	 nie	 wieje	 w	 Karpaczu, „Now. 
Jelg.”, 1963, nr 7, s. 7.

(sb) 5	 tys.	 Krokusów	ewakuowano	 do	 Ja-
gniątkowa. „Now. Jelg.”, 1963, nr 8,  
s. 1.

(sb) Spłynęła	 pierwsza	 fala. „Now. Jelg.”, 
1963, nr 12, s. 1.

(sb) Jeszcze	kaprysy	Wielkiej	Zimy, „Now. 
Jelg.”, 1963, nr 13, s. 3.

(sb) Już	 za	 kilka	 dni	 pełny	 rozkład	 PKP, 
„Now. Jelg.”, 1963, nr 14, s. 2.

Margaritifera	L.	powraca	w	rodzinne	strony, 
„Now. Jelg.”, 1963, nr 15-16, s. 13.

(sb)	 Związek	 kynologiczny	 organizuje	 wy-
cieczki	 na	wystawy	psów, „Now. Jelg.”, 
1963, nr 17, s. 6.

(sb) Wczesną	 zimę	 mamy	 w	 tym	 roku, 
„Now. Jelg.”, 1963, nr 19, s. 2.

(sb) Ważne	dla	podróżujących.	Od	25	bm	
nowy	 rozkład	 na	 PKP, „Now. Jelg.”, 
1963, nr 20, s. 2.

„Pospiesznym”	 do	 Jeleniej	 Góry, „Now. 
Jelg.”, 1963, nr 21, s. 7.

(sb) Dwudniowa	Sesja	Rady	Karkonoskiego	
Parku	Narodowego, „Now. Jelg.”, 1963, 
nr 23, s. 2.

Pokwękiwanie	na	wesoło.	Kłopoty	z	kodek-
sem, „Now. Jelg.”, 1963, nr 23, s. 3.

Pokwękiwanie	 na	 wesoło.	 Kuchmistrz	 czy	
aptekarz, „Now. Jelg.”, 1963, nr 24,  
s. 4.

(sb) Pieski	spisały	się	na	11	medali, „Now. 
Jelg.”, 1963, nr 25, s. 2.

Nie	 ujedziemy	 bez	 koordynatora, „Now. 
Jelg.”, 1963, nr 25, s. 3.

(sb) Dogi	tu	i	dogi	tam, „Now. Jelg.”, 1963, 
nr 26, s. 3.

Pokwękiwanie	 na	 wesoło.	 Najazd	 Szwe-
dów?, „Now. Jelg.”, 1963, nr 27, s. 5.

(sb) W	tym	sezonie	mamy	znowu	zero-ekran	
w	Cieplicach. „Now. Jelg.”, 1963, nr 28, 
s. 1.

(sb)	Dykteryjki	jeleniogórskie.	Nie	ma	to	jak	
radca, „Now. Jelg.”, 1963, nr 31, s. 8.

(sb) Dykteryjki	 jeleniogórskie.	 Doskonała	
riposta, „Now. Jelg.” 1963, nr 33, s. 8.
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(sb) Sierpień	 był	 wyjątkowo	 zimny, „Now. 
Jelg.” 1963, nr 36, s. 7.

Jelenia	Góra	na	XII	Targach	Krajowych	w	Po-
znaniu, „Now. Jelg.” 1963, nr 38, s. 2.

(sb) Likwidacja	„pośpiesznego”	do	Warsza-
wy.	 Przykre	 niespodzianki	 w	 rozkładzie	
jazdy	PKP, „Now. Jelg.” 1963, nr 39, s. 2.

(sb) Przed	wielkim	psim	mityngiem, „Now. 
Jelg.” 1963, nr 39, s. 2.

(sb) Śnieg	 w	 Karkonoszach, „Now. Jelg.” 
1963, nr 40, s. 2.

(sb) Lingwistyczne	 uzdolnienia. „Now. 
Jelg.” 1963, nr 40, s. 3.

(sb) Dykteryjki	 jeleniogórskie.	One	wiedzą, 
„Now. Jelg.” 1963, nr 40, s. 8.

(sb) Psia	parada.	As	był	najładniejszy.	Los	
nr	56	wygrał	owczarka	alzackiego, „Now. 
Jelg.” 1963, nr 41, s. 2.

Pokwękiwanie	na	wesoło.	U	nas	też	<time	
jest	money>, „Now. Jelg.” 1963, nr 41, 
s. 3.

(sb) Huragan	 w	 miniaturze, „Now. Jelg.” 
1963, nr 42, s. 2.

(sb) Cenne	odkrycie!	Model	żaglowca	„Es-
terael”	czekał	175	 lat	aż	„dopłynął”	do	
Muzeum Morskiego	 w	 Gdańsku, „Now. 
Jelg.” 1963, nr 43, s. 1.

(sb) Polski	rekord	ciepła	w	Jeleniej	Górze, 
„Now. Jelg.” 1963, nr 44, s. 2.

(sb) Przybywa	 nowych	 odmian	 róż, „Now. 
Jelg.” 1963, nr 44, s. 2.

(sb) Medale	sypią	się	nadal, „Now. Jelg.” 
1963, nr 44 [45], s. 2.

(sb) Usprawnia	 się	 zaopatrzenie	 sklepów.	
Towary	 w	 pojemnikach, „Now. Jelg.” 
1963, nr 44, s. 2.

(sb) Centralizacja	 w	 obłokach	 dymu.	 Gie-
wonty	 wylicz	 nam	 Warszawa, „Now. 
Jelg.” 1963, nr 44, s. 2.

(sb) Zima	 zapanowała	 w	 całej	 pełni.	 Czy	
polski	 biegun	 zimna?	 W	 Jeleniej	 Górze	
zanotowano	temperaturę	-24,3°C, „Now. 
Jelg.” 1963, nr 51-52, s. 1.

(sb) Dykteryjki	 jeleniogórskie.	 Rozmowa	
z	 pierwszoklasistą, „Now. Jelg.” 1963, 
nr 51-52, s. 15.

1964 
(sb) Czekamy	 na	 śnieg, „Now. Jelg.”, 

1964, nr 1, s. 6.

(sb) Zdegradowane	drzewka	zaśmiecają	po-
dwórka,	zamiast	służyć	na	opał.	Smętny	
los	 choinek, „Now. Jelg.”, 1964, nr 2,  
s. 2.

(sb) Wreszcie	 się	 zjawił, „Now. Jelg.”, 
1964, nr 3, s. 3.

(sb) W	Jeleniej	Górze	powinna	powstać	hur-
townia	 obuwnicza, „Now. Jelg.”, 1964, 
nr 7, s. 2.

(sb) Dykteryjki	 jeleniogórskie.	 W	 ciapki. 
„Now. Jelg.”, 1964, nr 10, s. 8.

(sb) Dykteryjki	jeleniogórskie.	Sama	wiedza	
nie	wystarczy. „Now. Jelg.”, 1964, nr 11, 
s. 8.

(sb) Wzorcownia	szkła	i	porcelany	ułatwi	ła-
twe	zaopatrzenie	sklepów, „Now. Jelg.”, 
1964, nr 12, s. 4.

(sb) Dykteryjki	 jeleniogórskie.	Święte	 obu-
rzenie	z	numeru 15, „Now. Jelg.”, 1964, 
nr 15, s. 8.

(sb) Dykteryjki	jeleniogórskie.	Figlarny	auto-
mat., „Now. Jelg.”, 1964, nr 16, s. 8.

(sb) Niedzielny	huragan	wiał	z	siłą	12	stop-
ni	w	skali	Beauforta, „Now. Jelg.”, 1964, 
nr 17, s. 2.

(sb) Rewelacje	filatelistyczne.	Dr	M.	Lipień-
ski	z	Kowar	kompletuje	znaczki	z	podobi-
znami	profesorów	i	dr.	h.c.	Uniwersytetu	
Jagiellońskiego, „Now. Jelg.”, 1964, nr 
21, s. 2.

(sb) Z	30	na	3.V	przesuwamy	zegary.	Nowy	
rozkład	PKP	–	bez	rewelacji, „Now. Jelg.”, 
1964, nr 21, s. 2.

(sb) Wystawa	 znaczków	 w	 klubie	 Księga-
rza.	Odblask	uroczystości	 krakowskich., 
„Now. Jelg.” 1964, nr 23, s. 2.

(sb) Młode	 sójki	 uratowane, „Now. Jelg.” 
1964, nr 24, s. 2.

(sb) Co	cieszy	wczasowiczów	–	martwi	rol-
ników, „Now. Jelg.” 1964, nr 25, s. 6.

Ludzie	w	ruchu.	Przydałby	się	świerszczyk, 
„Now. Jelg.” 1964, nr 26, s. 4-5.

(sb) Fafikowe	wieści, „Now. Jelg.” 1964, nr 
26, s. 6.

(sb) Warto	było	zabrać	swetry.	Fala	chłodów	
popsuła	szyki	wczasowiczom	i	turystom, 
„Now. Jelg.” 1964, nr 32, s. 2.

(sb) Cyrkulacja	=	deszcz.	Radość	była	krót-
ka, „Now. Jelg.”, 1964nr 33, s. 2.
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Trzy	świerki	na	tarczy, „Now. Jelg.”, 1964 
nr 33, s. 4-5.

(sb) Może	 Świeradów	 zafunduję	 ławkę, 
„Now. Jelg.”, 1964 nr 34, s. 1.

(sb) Grupa	lotowa	XII/III, „Now. Jelg.” 1964 
nr 34, s. 3.

(sb) Karkonoski	Park	Narodowy	warsztatem	
naukowców.	Prace	nad	rozwojem	flory	le-
śnej,	 ptakami,	 pająkami	 i	 mięczakami, 
„Now. Jelg.”, 1964,  nr 35, s. 3.

(sb) Szczekająca	wystawa.	Najdłuższe	uszy	
w	kraju, „Now. Jelg.”, 1964, nr 37, s. 1.

(sb) „Kawalerowie	 wstążeczki”.	 Mimo	 ab-
sencji	długouchego	„basseta”	szczekają-
ca	wystaw	udała	się	znakomicie, „Now. 
Jelg.”, 1964, nr 38, s. 3.

Czy	 będziemy	 hodowali	własne	 perły.	 Per-
łorodni	 nie	 przypuszczają	 nawet	 jak	 się	
o	nie	 troszczą.	Starania.	Autorytety.	Za-
biegi, „Now. Jelg.”, 1964, nr 38, s. 4.

(sb) Dykteryjki	 jeleniogórskie.	 Maskotka, 
„Now. Jelg.”, 1964, nr 39, s. 8.

(sb) Obowiązuje	 już	 zimowy	 rozkład	pocią-
gów, „Now. Jelg.”, 1964, nr 40, s. 1.

(sb) Wrześniowe	przymrozki, „Now. Jelg.”, 
1964, nr 40, s. 2.

„Kryptonim	 operacja	 Andreas	 I”, „Now. 
Jelg.”, 1964, nr 41, s. 4-5.

Kryptonim	 operacja	 Andreas	 II”, „Now. 
Jelg.”, 1964, nr 42, s. 3.

(sb) Czy	 wyciąg	 gondolowy	 na	 Śnieżkę?, 
„Now. Jelg.”, 1964, nr 45, s. 1.

(sb) Szczekający	 medaliści, „Now. Jelg.”, 
1964, nr 45, s. 1.

(sb) W	 Karkonoszach	 pierwsze	 mrozy, 
„Now. Jelg.”, 1964, nr 46, s. 2.

(sb) 30m/sek.	Huragan	szalał	w	Karkono-
szach, „Now. Jelg.”, 1964, nr 47, s. 2.

(sb) Ta	 wysepka	 nie	 będzie	 bezludna, 
„Now. Jelg.”, 1964, nr 47, s. 2.

(sb) „Montezumę”	zamykamy.	Daj	mi	luby., 
„Now. Jelg.”, 1964, nr 48, s. 1.

1965 
W	Jeleniej	Górze	warzono	cukier	z	buraków	
Acharda, „Rocznik Jeleniogórski”, t. 3, 
1965, s. 112-123.

Siedmiojęzyczny	album	i	siedem	grzechów	
głównych, „Now. Jelg.”, 1965, nr 5, s. 3.

(sb) „Bal	pod	Psem”	udał	się	znakomicie.	

Bar	 cocktailowy	 główną	 atrakcją, „Now. 
Jelg.”, 1965, nr 7, s. 3.

Uwagi	teatromana, „Now. Jelg.”, 1965, nr 
9, s. 5.

Jak	rośnie	drzewo?, „Now. Jelg.”, 1965, nr 
13, s. 5.

(sb) Letni	rozkład	jazdy	PKP, „Now. Jelg.”, 
1965, nr 21, s. 2.

(sb) Dobrze	piszą	„Wierchy”	o	Roczniku	Je-
leniogórskim, „Now. Jelg.”, 1965, nr 22, 
s. 4-5.

Przydomowe	zoologi.	Szafirowa	ulubienica, 
„Now. Jelg.”, 1965, nr 28, s. 5.

Skójki	 perłorodne	 dojechały.	 Perły	 już	 ro-
sną, „Now. Jelg.”, 1965, nr 29, s. 5.

(sb) Wznowienie	 badań	 w	 Cichej	 Dolinie, 
„Now. Jelg.”, 1965, nr 31, s. 2.

Przydomowe	 zoologi.	 Trzy	 Basie, „Now. 
Jelg.”, 1965, nr 32, s. 5.

Kto	o	nim	wie?, „Now. Jelg.”, 1965, nr 32, 
s. 7.

Na	pstrąga	czekamy	wszyscy, „Now. Jelg.”, 
1965, nr 33, s. 3.

(sb) Pokaz	 psów	 rasowych, „Now. Jelg.”, 
1965, nr 34, s. 1.

(sb) Interwencja	 poskutkowała, „Now. 
Jelg.”, 1965, nr 34, s. 3.

(sb)	 Jedna	ekspedientka	 to	stanowczo	 za	
mało, „Now. Jelg.”, 1965, nr 34, s. 6.

(sb) Przydałby	się	mikrobus	 także	po	cze-
skiej	stronie, „Now. Jelg.”, 1965, nr 34, 
s. 7.

Przydomowe	zoologi,	Samotny	Ułan, „Now. 
Jelg.” 1965, nr 35, s. 5.

Pierwsze	 miejsce	 zdobył	 pudel, „Now. 
Jelg.” 1965, nr 36, s. 2.

(sb) Opieka	 nad	 zwierzętami.	 Można	 wie-
rzyć,	 że	 stan	 ulegnie	 dużej	 poprawie, 
„Now. Jelg.” 1965, nr 51-52, s. 2.

1966 
Wielka	 kariera	 kogutka, „Rocznik Jelenio-

górski”, t. 4, 1966, s. 61-77.
(z Cz. Margasem) Bibliografia	prac	doktor-
skich	i	magisterskich	dotyczących	regio-
nu	 jeleniogórskiego	 przyjętych	 na	 wyż-
szych	uczelniach	we	Wrocławiu, „Rocznik 
Jeleniogórski”, t. 4, 1966, s. 154-157.

(sb) Ochrona	 powietrza, „Now. Jelg.”, 
1966, nr 2, s. 3.
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Czy	 znów	 seria	 mroźnych	 zim?,	 „Now. 
Jelg.”, 1966, nr 4, s. 5.

(sb) Dykteryjki	jeleniogórskie, „Now. Jelg.”, 
1960, nr 5, s. 8.

Ciepły	 luty.	 Temperatura	wyniosła	 2	 stop-
nie, „Now. Jelg.”, 1966, nr 9, s. 2.

(sb) Dykteryjki	 jeleniogórskie.	 Rozpoczął	
się	sezon	kopania, „Now. Jelg.”, 1960, 
nr 12, s. 8.

Może	 zapora	 wodna	 w	 Izerach?, „Now. 
Jelg.”, 1966, nr 9, s. 4-5.

…	 autorzy	 przewodnika, „Now. Jelg.”, 
1966, nr 13, s. 3.

(sb) Dykteryjki	 jeleniogórskie.	 Pierwsza	
zbiórka, „Now. Jelg.”, 1960, nr 18, s. 8.

(sb) Dykteryjki	 jeleniogórskie.	 Ogórkowy	
sezon, „Now. Jelg.”, 1960, nr 19, s. 8.

(sb) Dykteryjki	 jeleniogórskie.	 Istotnie,	
trudno!, „Now. Jelg.”, 1960, nr 20, s. 8.

(sb) Na	wieczorze, „Now. Jelg.”, 1966, nr 
25, s. 5.

(sb) Dykteryjki	 jeleniogórskie.	 Słąby	 mur	
też	 ma	 swoje	 zalety, „Now. Jelg.”, 
1960, nr 30, s. 8.

Gencjana	kwitnie	w	Karkonoszach, „Now. 
Jelg.”, 1966, nr 32, s. 4-5.

(sb) Dykteryjki	 jeleniogórskie.	Jemu	to	 ła-
two, „Now. Jelg.”, 1960, nr 32, s. 8.

(sb) Po	raz	pierwszy,	po	raz	drugi,	po	raz	
trzeci…, „Now. Jelg.”, 1960, nr 33,  
s. 8.

(sb) Udany	pokaz	psów	 rasowych, „Now. 
Jelg.”, 1966, nr 35, s. 2.

(sb) Dykteryjki	 jeleniogórskie.	 Egzamin	
który	 utkwił	 w	 pamięci, „Now. Jelg.”, 
1960, nr 37, s. 8.

(sb) IV	tom	Rocznika	Jeleniogórskiego	już	
w	sprzedaży, „Now. Jelg.”, 1966, nr 38, 
s. 3.

(sb) Kwiaty	dla	miasta.	Trawestując	powie-
dzenie	Kulis	„Elżbieta	II	królowa	Anglii”	
przybyła	do	Jeleniej	Góry, „Now. Jelg.”, 
1966, nr 43, s. 2.

(sb) Najazd	 zimy.	 Pierwszy	 śnieg, „Now. 
Jelg.”, 1966, nr 44, s. 2.

(sb) Huragan	 szalał	 w	 Karkonoszach.	
Ogromne	straty	w	drzewostanie, „Now. 
Jelg.”, 1966, nr 45, s. 7.

(ber) Dykteryjki	jeleniogórskie.	Komplemen-
ciarz, „Now. Jelg.”, 1960, nr 45, s. 8.

(sb) Narciarze	 na	 start!, „Now. Jelg.”, 
1966, nr 48, s. 6.

Raporty	 prezydenta	 USA	 (z	 1800	 roku).	
John	Quincy	Adams	zwiedza	„manufak-
tury”:	 batysty,	 cukier,	 witriole,	 szkło, 
„Now. Jelg.”, 1966, nr 51/52, s. 3.

[W	 ostatnich	 czasach…], „Now. Jelg.”, 
1966, nr 51/52, s. 14.

(sb), Dykteryjki	 jeleniogórskie.	 Z	 praktyki	
spisowej, „Now. Jelg.”, 1960, nr 50,  
s. 8.

1967 
(z Cz. Margasem) Bibliografia	prac	doktor-
skich	i	magisterskich	dotyczących	regio-
nu	jeleniogórskiego, „Rocznik Jeleniogór-
ski”, t. 5, 1967, s. 141-142.

(z G. Bruhns), Achard,	Cunern	und	Hirsch-
berg, „Zeitschrift für die Zuckerindu-
strie”, 1967, nr 2, s. 86-90.

(sb) Ciepłe	 lato	mieliśmy	 tej	 zimy, „Now. 
Jelg.”, 1967, nr 10, s. 1-2.

Raporty	 prezydenta	 USA, „Now. Jelg.”, 
1967, nr 12/13, s. 7.

(sb) Statek	 motorowy	 „Jelenia	 Góra”	
wszedł	 do	 eksploatacji, „Now. Jelg.”, 
1967, nr 28, s. 2.

(sb) Dawno	 nie	 było	 takiego	 lata, „Now. 
Jelg.”, 1967, nr 29, s. 2.

(sb) Drogowskazy.	 Którędy	 droga?, „Now. 
Jelg.”, 1967, nr 32, s. 2.

(sb) Kryształy.	Poważna	atrakcja	muzealna	
dla	 rzesz	 turystów, „Now. Jelg.”, 1967, 
nr 38, s. 2.

(sb) Wystawa	 w	 muzeum, „Now. Jelg.”, 
1967, nr 39, s. 5.

Nie	 siądę	 do	 jubileuszowej	 uczty, „Now. 
Jelg.”, 1967, nr 43, s. 3.

Jeleniogórzanin	 w	 Gulfie,	 I, „Now. Jelg.”, 
1967, nr 47, s. 5.

Jeleniogórzanin	 w	Gulfie,	 II, „Now. Jelg.”, 
1967, nr 48, s. 5.

Jeleniogórzanin	w	Gulfie,	 III, „Now. Jelg.”, 
1967, nr 49, s. 5.

Jeleniogórzanin	 w	 Gulfie,	 V „Now. Jelg.”, 
1967, nr 50, s. 5.

Jeleniogórzanin	 w	 Gulfie,	 [bez numeru] 
„Now. Jelg.”, 1967, nr 51-52, s. 14.
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1968 
(z J. Górą), Zweite	Deutsche	Nordpolar-Ex-
pedition	1869/70	ein	Beweis	gegen	die	
Echtheit	der	Yale-Vinlandkarte	vom	Jahre	
1441, „Polarforschung“, 38, 1968, 1/2, 
s. 223-224.

Jeleniogórzanin	w	Gulfie,	VI, „Now. Jelg.”, 
1968, nr 1, s. 5.

(sb) Aura.	 Przepiękna	 zima	 w	 Karkono-
szach, „Now. Jelg.”, 1968, nr 2, s. 2.

Jeleniogórzanin	w	Gulfie,	VII, „Now. Jelg.”, 
1968, nr 2, s. 5.

Jeleniogórzanin	w	Gulfie,	VIII, „Now. Jelg.”, 
1968, nr 3, s. 5.

(sb) Kynologiczne.	Echa	„psich	wyścigów”, 
„Now. Jelg.”, 1968, nr 4, s. 2.

Jeleniogórzanin	w	Golfie,	 IX, „Now. Jelg.”, 
1968, nr 4, s. 5.

(sb) Sklep	 ogrodniczy	 w	 nowej	 szacie, 
„Now. Jelg.”, 1968, nr 4, s. 6.

(sb) Karnawał.	Przed	„psim”	balem, „Now. 
Jelg.”, 1968, nr 5, s. 2.

(Już	po	podróży)	Obrazki	z	Houston, „Now. 
Jelg.”, 1968, nr 5, s. 5.

1969 
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