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Władysław Krygowski- człowiek gór  
  

 
Władysław Krygowski urodził się w 1906 r. w 

Krakowie i tam też zmarł w 1998 r.  Z wykształcenia 
był prawnikiem jednak z zamiłowania - taternikiem, 
znawcą gór polskich i pisarzem. 

 
Ojciec Władysława był znanym krakowskim 

prawnikiem, co miało z pewnością wpływ na to, że                i syn poszedł w jego ślady. 
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim i przed wojną prowadził 
wraz z ojcem kancelarię prawną. Zapamiętany jednak został z innego powodu.  

 
Krygowski zasłynął jako postać niezwykle związana z polskimi górami i turystyką. 

Już w dzieciństwie zainteresował się tematyką gór. Jego młodość przypadała na okres 
międzywojenny, kiedy to nastąpił niezwykły wzrost zainteresowania turystyką. 
Aktywnie rozwijał wówczas swoją pasję. Był między innymi członkiem Państwowej 
Rady Ochrony Przyrody.   

 
Jego losy skomplikowały się podczas II wojny światowej. Parokrotnie wyjeżdżał, 

ale walczył także za Ojczyznę. Gdy ostatecznie wrócił do Polski zaraz podjął się pracy 
w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim, a następnie w PTTK. Był członkiem Rady 
Pienińskiego Parku Narodowego i przez lata był redaktorem naczelnym gazety 
górskiej ,,Wierchy”.  

 
Jego wkład w polską turystykę był niebywały. Wyznaczał i tworzył szlaki górskie. 

Pisał przewodniki, a także zainicjował powstanie w polskich górach schronisk i 
bacówek. Jego przewodniki po Bieszczadach i Beskidzie Niskim były pierwszymi o tych 
obszarach. Był znawcą Karpat, Tatr czy Bieszczad. W swojej książce „W litworowych i 
piarżystych kolebach” pisał tak: „[…] szczytów się nie omija. Są na to, by je osiągać. 
Świat z nich inny i my na nich inni.” 

 
Rozwój turystyki miał też negatywne skutki, bo turyści niejednokrotnie niszczyli 

dziką przyrodę gór. Ochrona tych terenów była jednak dla Krygowskiego bardzo 
ważna i za wszelką cenę starał się zapobiec temu negatywnemu zjawisku. Był 
pierwszą osobą, która zaproponowała utworzenie Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego. „Nie istniejemy sami. Wszędzie i zawsze jesteśmy tylko cząstką 
krajobrazu, ale i on w nas trwa. To on właśnie kusi, aby uciec z miasta, z trudu równin 
w trudy gór, znad biurka do lasu, z powrotem w krajobraz.” [Władysław Krygowski, 
Góry mojego życia] 



 
 W swoich książkach Władysław opisywał przyrodę z niesamowitym 
zamiłowaniem i podziwem.  Miał prawdziwy talent literacki, który rozwijał szczególnie 
na studiach. Podobno, gdyby nie wybuch wojny, miał ukazać się jego tomik poezji.  
 
 Trzy lata po śmierci został uhonorowany nagrodą literacką Zarządu Głównego 
PTTK. W Bieszczadach znajduje sie przełęcz jego imienia (między Tarnicą a Szerokim 

Wierchem), a w Krakowie (na os. Kliny) znajduje się ulica Władysława Krygowskiego. 
W roku 2009 Zarząd Główny PTTK nadał imię Krygowskiego schronisku PTTK na Hali 
Kondratowej w Tatrach. 
  
 Jego postawa całkowitego oddania się pasji jest godna podziwu. Możemy na co 
dzień czerpać inspirację z jego zaangażowania i poświęcenia sprawie, a będąc na 
wycieczce po górach miło wspomnieć o Krygowskim. To niesamowite jak ukształtował 
polską turystykę, a zaczynał tam, gdzie my… w naszym Sobku.    
 
 
 

 

 

Hala Kondratowa i schronisko PTTK im. Władysława Krygowskiego 

 

 

Przełęcz Krygowskiego 



 

 

Okładki przewodników Władysława Krygowskiego 
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