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W roku jubileuszu XXX–lecia Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu organizujemy wystawę czasową „Góry, turystyka i sport w ekslibrisach
Krzysztofa Kmiecia“. Wystawa ta bowiem łączy wszystkie tematy, którymi zajmuje się ta instytucja. Jest to już druga wystawa ekslibrisu w hi-
storii wystawienniczej tej placówki muzealnej. Autor wystawy dr Krzysztof Kmieć urodził się pod Karkonoszami i po wielu latach swojej nie-
obecności wraca z powrotem pod Śnieżkę, prezentując swój bardzo bogaty dorobek twórczy. Jeden z Jego ekslibrisów „Muzeum Sportu
i Turystyki w Karpaczu, in memoriam Wandy Rutkiewicz 1943–1992“ już „zagościł“ w naszej muzealnej historii. Opublikowany został w prze-
wodniku po wystawie stałej. Prezentowane na wystawie ekslibrisy ich autor przekazuje do zbiorów muzealnych. Za co bardzo dziękujemy!
Stają się one początkiem zbiorów ekslibrisów w naszym muzeum.
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Wymieniane wielokrotnie powiedzenie, że chodzimy po górach dlatego „bo są“, pomimo upływu czasu nic nie straciło na swo-
jej aktualności. Podobnie: Navigare necesse est – żeglowanie jest koniecznością. I człowiek żeglował – Grecy, Fenicjanie,

Kreteńczycy, Wikingowie, Kolumb, Magellan, Vasco da Gama, Amerigo Vespuci, Cook. To im zawdzięczamy największe odkrycia
ludzkości. W ślad za nimi ruszyliśmy i my poznawać świat.

Podróże, góry, sport i przyroda były zawsze bardzo ważne w moim życiu. I po latach stały się tak samo ważne w moich ekslibri-
sach. Wędrówki po górach wysokich i niskich, z aparatem fotograficznym w ręku, podczas licznych moich podróży stały się in-

spiracją i tematyką tej małej formy graficznej. Na początku były to oczywiście góry polskie od Tarnicy po Śnieżkę, z Tatrami na cze-
le. Było mi dane wędrować po górach południowej Europy, Skandynawii czy Spitsbergenu, podziwiałem również pejzaże Hinduku-
szu, gór Azji Mniejszej czy Andów Peruwiańskich i Boliwijskich, bezleśne i pustynne góry centralnej Mongolii. Były to góry łagodne
i skaliste, strome ściany i dymiące wulkany. Stąd są one tematem wiodącym w moich ekslibrisach. Znalazł się wśród nich ekslibris
dla PZA, a poświęcony pamięci Jerzego Kukuczki – zdobywcy Korony Himalajów – wszystkich ośmiotysięczników, który na wiele lat
zdominował świat polską szkołą wspinaczki zimowej. Także dla KW Kraków, poświęcony pamięci Andrzeja Heinricha – popularnego
„Zygi“, pod okiem którego miałem okazję „zrobić“ jedną dróżkę w podkrakowskich skałkach i spędzić wiele czasu na rozmowach
w popularnej „Betlejemce“. Dla Muzeum Turystyki i Sportu w Karpaczu wykonałem ekslibris, który jednocześnie dedykowałem pa-
mięci Wandy Rutkiewicz. Adresatami innych ekslibrisów są znane postacie polskiego taternictwa i himalaizmu. Andrzej Zawada, Woj-
ciech Kurtyka, Krzysztof Wielicki, Leszek Cichy, Aleksander Lwow, Piotr Pustelnik, Marek Kamiński, Wojciech Moskal oraz jedyna
kobieta w tym zacnym gronie – Anna Czerwińska z tak dużym dorobkiem w górach wysokich.

Jeżli chodzi o sport, to jak większość moich rówieśników, czasy liceum spędzałem na boisku, grając w piłkę nożną i koszykówkę,
mimo „nikczemnego“ wzrostu. Dłuższym epizodem w tym czasie było judo, które dawało mi sporo satysfakcji. Dzisiaj w przeddzień

olimpiady w Atenach – najważniejszego święta światowego sportu i na progu trzeciego tysiąclecia zadajemy sobie pytanie – czym
jest obecnie sport. I nie ma na to jednej odpowiedzi. Dla jednych będzie to prawdziwy wyczyn na najwyższym poziomie, dla drugich
rekreacja na pograniczu turystyki. Jedni zmagają się z konkurentami przy aplauzie publiczności, inni walczą z własną słabością w ci-
szy lub huraganowym wietrze, na lodowej ścianie himalajskich szczytów. Jednym wystarcza siła własnych mięśni, drugim do uprawia-
nia sportu konieczny jest specjalistyczny sprzęt czy pomoc naszych czworonożnych przyjaciół. Wreszcie wielu wystarcza obserwo-
wanie zmagań innych. Ale póki sport – pomimo inwazji zawodowstwa – będzie źródłem zdrowej rywalizacji i satysfakcji dla walczą-
cych, dopóty będzie uprawiany i oglądany przez miliony ludzi, a olimpijski medal będzie największym i najważniejszym trofeum, nie
dającym się porównać z niczym innym. I jeżeli nie zatraci się w tym grecka zasada „kalos kai agathos“ wszyscy będziemy usatysfak-
cjonowani. Jest więc zrozumiałe, że także motywy sportu i sportowej rywalizacji znalazły odbicie w moich ekslibrisach. Wśród tych,
które wykonałem w ciągu 18 lat są ekslibrisy dedykowane  m. in. mistrzyni olimpijskiej w strzelectwie Renacie Mauer, Waldemarowi
Marszałkowi – wielokrotnemu mistrzowi świata w sportach motorowodnych. Są też dedykowane najlepszemu naszemu żeglarzowi,
mistrzowi olimpijskiemu i wielokrotnemu mistrzowi świata Mateuszowi Kusznierewiczowi, wspaniałemu i skromnemu Adamowi Mały-
szowi i dającemu nam tyle radości Robertowi Korzeniowskiemu. Jest też w gronie olimpijczyków, dla których wykonałem ekslibris ne-
stor polskiego hokeja na lodzie Maksymilian Więcek. Swój ekslibris posiada też wspaniały żeglarz i wielokrotny bojerowy mistrz świa-
ta Karol Jabłoński. Jeżeli więc sport przy zasadzie fair play, oraz zgodnie z hasłem „szybciej, wyżej, dalej“ sprawi, że będziemy lep-
si to jego uprawianie zachowa sens i będzie naszym wspólnym dobrem.

Ekslibrisy o takiej tematyce dedykowałem też wielu moim przyjaciołom i znajomym, którzy w celach rekreacyjnych uprawiają nar-
ciarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, jazdę konną, turystykę rowerową i wiele innych dyscyplin. Jest wśród nich m. in. Jacek Her-

man Iżycki, który rowerem, samotnie pokonał Saharę z północy na południe oraz malowniczy, egzotyczny Madagaskar.
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KRZYSZTOF KMIEĆ urodził się w Cieplicach Śląskich Zdroju w 1950 r. Ab-
solwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tar-
nowie. Jest doktorem farmacji, absolwentem Krakowskiej Akademii Medycz-
nej Jagiellońskiego, adiunktem Katedry Farmakognozji i członkiem Senatu tej
uczelni, a wcześniej członkiem Rady Wydziału Farmaceutycznego. W pracy
zawodowej zajmuje się badaniem właściwości roślin leczniczych, szczegól-
nie związkami, które można otrzymać z popularnego kasztanowca. Interesu-
je się również historią farmacji, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia
roślin leczniczych w terapii na przestrzeni dziejów. Jest autorem licznych pu-
blikacji m.in. o granatowcu, oliwce, bluszczu, kasztanowcu. Interesuje się
również leczniczą florą Dalekiego Wschodu.

Twórczością ekslibrisową zajmuje się od 1985 roku. Ma w swoim dorobku
ponad 1700 prac wykonanych różnymi technikami: typografia, cynkoryt, oło-
wioryt, drzeworyt, akwaforta plastikoryt i głównie linoryt. Najważniejsza tema-
tyka prezentowana w ekslibrisach to farmacja. Dla swoich przyjaciół i znajo-
mych farmaceutów wykonał do tej pory 415 ekslibrisów. Ponad 200 z nich
znajduje się na stałej wystawie w budynku farmacji w Krakowie Prokocimiu.
Bardzo dużą część ekslibrisów dedykował lekarzom. Poza tym tematyka eks-

librisów obejmuje muzykę, starożytność, kobietę, ptaki, Kraków, góry, numizmatykę, sport, Orient, sztukę i oczywiście ro-
śliny lecznicze.

Poza farmaceutami i lekarzami odbiorcami jego ekslibrisów są m.in. wszelkiego rodzaju podróżnicy, globtroterzy i wę-
drowcy. Także ludzie Krakowskiego Radia, artyści kabaretów, aktorzy, pracownicy znanych gazet, muzycy oraz osoby ko-
chające muzykę. Wykonał też ekslibrisy dla polskich literackich noblistów Wisławy Szymborskiej i Czesław Miłosza, a tak-
że mistrzów olimpijskich - Renaty Mauer, Mateusza Kusznierewicza, Roberta Korzeniowskiego oraz wielokrotnego mistrza
świata, motorowodniaka Waldemara Marszałka. Poza tym wiele ekslibrisów wykonał dla znakomitych polskich himalaistów.
Są ekslibrisy dla zdobywców korony Himalajów - Jerzego Kukuczki i Krzysztofa Wielickiego, są dla zdobywców Korony Zie-
mi - Anny Czerwieńskiej i Leszka Cichego. Kilka ekslibrisów dedykował też papieżowi Janowi Pawłowi II.

Krzysztof Kmieć uczestniczył w ponad 100 wystawach zbiorowych - głównie pokonkursowych, w wielu krajach świata
np. Argentynie, Chinach, Meksyku i większości krajów europejskich. Miał około 50 autorskich wystaw indywidualnych
m.in. w Krakowie, Warszawie, Skale, Zakopanem, Cieplicach-Jeleniej Górze, Lublinie, Gliwicach, Legnicy, Chrzanowie,
a także Szanghaju (Chiny) i Kownie (Litwa).

Drugą obok ekslibrisów pasją Krzysztofa Kmiecia są podróże. Dotarł do ponad 30 krajów świata, głównie egzotycznych
m.in. Peru, Boliwii, Meksyku, Belize, Birmy, Indonezji, Afganistanu, Tajlandii, Mongolii, Nepalu, a także kilku krajów Bli-
skiego Wschodu. Dotarł też na Spitsbergen. Wszędzie tam uprawiał wysokogórską turystykę kwalifikowaną. Dokumenta-
cja fotograficzna z tych podróży dotyczy głównie bogatej flory, co jest związane z jego pracą zawodową. Od kilkunastu lat
jest współorganizatorem dorocznych spotkań polskich globtroterów i komisarzem wystaw fotografii podróżniczej.

Jeszcze inną pasją Krzysztofa Kmiecia jest kuchnia i komponowanie nowych potraw, a także adaptacja kuchni egzotycz-
nych. Wynikiem jego zainteresowań zawodowych, twórczości ekslibrisowej, podróży i kuchni jest niewielka, ale ciekawa
książka „Farmacja, kuchnia i ekslibrisy“. Wydał też książkę pt. „Rośliny lecznicze w Panu Tadeuszu”.


