
BESKID
NR 1 [74]     GRUDZIEŃ 2017     ISSN 1426-6776

Pismo POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO Oddziału BESKID
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NASZE WYCIECZKI 2017

21-22.01 – BIESZCZADY 19.02 – TRZY KORONY

12.3 – ŻELEŹNICA 2.04 – BUKOWINA OBIDOWSKA

4.06 – BORISOV 30.7 – JAGNIĘCY SZCZYT

27.8 – SŁAWKOWSKI SZCZYT 5.11 – CEGROV
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BE SKID – PI SMO POL SKIE GO TO WAR ZY STWA TA TR ZAŃ SKIE GO – OD DZIAŁ „BE SKID” W NO WYM SĄ CZU

ZA RZĄD
Woj ciech Sza ro ta Pre zes
Ma ciej Za rem ba Pre zes Ho no ro wy
Wła dy sław Ło boz Wi ce pre zes
Zbi gniew Smaj dor Wi ce pre zes, p. o. se kre ta rza
Ka ta rzy na Hej mej Skarb nik
Jo an na Bo guc ka -Ju ra so vic We bma ster

Jo an na Król Czło nek
Łu kasz Mu siał Czło nek
Jó zef Or li ta Czło nek
Sta ni sław Pał ka Czło nek
Agnieszka Szeliga Członek

KO MI SJA RE WI ZYJ NA
Ma rze na La chor Prze wod ni czą ca
Lu cy na Mi gacz Se kre tarz
Wie sław Słyś Czło nek
Agniesz ka Sznaj der Czło nek

SĄD KO LE ŻEŃ SKI
Pa weł My ślik Prze wod ni czą cy
Jo lan ta Au gu styń ska Za stęp ca
Iwo na Ko wal czyk -Tu daj Se kre tarz
Ja dwi ga Dą brow ska Czło nek
Je rzy Ja błoń ski Czło nek

Siedziba Oddziału mieści się w Biurze Podróży „Wakacyjny
Raj” przy ul. Sobieskiego 14a/2, tel. 18 444-29-22

Rok 2017 w licz bach:

Licz ba człon ków Od dzia łu BE SKID – 290 osób, któ re
opła ci ły skład kę człon kow ską, w tym: 26 – SP Ła bo wa i 19
– SP nr. 18 No wy Sącz.

W 64 im pre zach od dzia ło wych PTT (wy ciecz ki nie dziel -
ne, week en do we i wy pra wy) uczest ni czy ło 2089 osób.

KSE (Klub Sza lo nych Eme ry tów) – w wy ciecz kach śro do -
wych i kil ku dnio wych, wzię ło udział 2080 osób.

SGR (Są dec ka Gru pa Ro we ro wa) – w ofi cjal nych wy ciecz -
kach uczest ni czy ło 108 osób oraz w sie dem dzie się ciu nie for -
mal nych oko ło 500. Czy li łącz nie 608.

Sek cja Bie go wa – bieg gór ski na dy stan sie 43 km „Wiel ka
Pre hy ba” w Szczaw ni cy ukoń czył 1 czło nek sek cji, a w II Bie -
gu Ku rie rów wy star to wa ło i bieg ukoń czy ło 5 „na szych”.

W wy ciecz kach Szkol nych Kół PTT wzię ło udział 426
uczniów.

W im pre zach SUTW (Są dec kie go Uni wer sy te tu Trze cie go
Wie ku) uczestniczyło 222 seniorów.

Ko mi sja Od dzia ło wa GOT PTT przy zna ła: Ma ła Brą zo wa
Od zna ka GOT PTT – 3, Ma ła Srebr na Od zna ka GOT PTT
– 11, Ma ła Zło ta Od zna ka GOT PTT – 1, Du ża Srebr na GOT
PTT – 1, Ku Wier chom – 6, Ko ro na Be ski dów Pol skich – 6,
Głów ny Szlak Be skidz ki – 1, Ma ły Szlak Be skidz ki -1, Tu ry -
stycz na Ko ro na Tatr 23 (17 brą zo wych, 5 srebr nych i 2 zło -
tych), od zna ka „Szlak Tar nów – Wlk. Ro gacz 15. Ra zem
zwe ry fi ko wa no 68 od znak.

Ko ło Prze wod ni ków PTT

Ko ło Prze wod ni ków przy Od dzia le „Be skid” Pol skie go To -
wa rzy stwa Ta trzań skie go po wsta ło 9 stycz nia 1999 ro ku.
Na ze bra niu za ło ży ciel skim do ko ła przy stą pi li wszy scy
uczest ni cy kur su prze wod nic kie go PTT, któ ry od był się
w 1998 ro ku oraz prze wod ni cy o więk szym sta żu a bę dą cy
człon ka mi, bądź sym pa ty ka mi PTT. W póź niej szym cza sie
od był się dru gi kurs prze wod nic ki, któ ry wzbo ga cił na sze Ko -
ło o ko lej ne oso by. 

Ko ło pro wa dzi ak tyw ną dzia łal ność, po le ga ją cą na za pla -
no wa niu i pro wa dze niu co ty go dnio wych wy cie czek jed no
i wie lo dnio wych or ga ni zo wa nych przez nasz Od dział (pro -
gram, kal ku la cja kosz tów, pla ka ty itp.). Wszyst kie im pre zy
by ły pro wa dzo ne spo łecz nie przez 24 prze wod ni ków: Groń -
ski Pa weł 24, Król Jo an na 15, Sza ro ta Woj ciech 10, Przy byl -

Działalność Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego Oddział „BESKID”

w Nowym Sączu w roku 2017

Był to 28 rok działalności Oddziału od jego reaktywowania w 1990 roku. Władze
Oddziału pracowały w składzie wybranym podczas IX Walnego Zgromadzenia

Sprawozdawczo – Wyborczego Członków, które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2016
roku oraz uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia z dnia 4 listopada 2016 r.
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ska Mał go rza ta 9, Smaj dor Zbi gniew 7, Za rem ba Ma ciej 6,
Mu siał Łu kasz 5, Cem pa Ro bert, Do mi nik Ma ria, Kieł ba sa
Pa weł, Wcze śny Wie sław, Ma ło ta Le szek 4, Ko gut Pa weł,
Tre it Mar ta, Zy cho wicz Mi chał, Mi ka Al do na, Jan kow ski
Krzysz tof, Gał da Je rzy, Wcze śny Sła wo mir, Wcze śny Wan -
da 2, Bier nac ki Ro bert, Ja rek Alek san der, Po gwizd Ta de usz,
Zy cho wicz Mi chał, Lip pa Woj ciech 1.

Człon ko wie na sze go ko ła re gu lar nie pod no szą swo ją wie -
dzę uczest ni cząc w szko le niach or ga ni zo wa nych przez par ki
na ro do we co jest wa run kiem na by cia upraw nień umo żli wia -
ją cych opro wa dza nie grup po: Pie niń skim PN, Ba bio gór skim
PN, Gor czań skim PN i Biesz czadz kim PN. Raz w mie sią cu
od by wa ją się spo tka nia ko ła, gdzie oma wia ne są bie żą ce spra -
wy i pla no wa ne wy ciecz ki oraz po zo sta ła dzia łal ność na sze -
go ko ła i PTT.

Mał go rza ta Przy byl ska w tym ro ku po dwu let nim kur sie
i cię żkim eg za mi nie zdo by ła upraw nie nia Prze wod ni ka Ta -
trzań skie go. Po nad to jest w trak cie kur su na prze wod ni ka mię -
dzy na ro do we go UIM LA.

Człon ko wie dzia ła ją rów nież w ko łach po wsta łych
przy PTT. Jo an na Król or ga ni zu je i pro wa dzi so bot nie wy -
ciecz ki dla dzie ci ze Szkol ne go Ko ła PTT w Ła bo wej i Szko -
ły Pod sta wo wej nr 18 w No wym Są czu. Na to miast Mał go rza ta
Przy byl ska i Łu kasz Mu siał od 7 lat dzia ła ją w Są dec kiej Gru -
pie Ro we ro wej PTT. Ko le ga prze wod nik Woj ciech Sza ro ta peł -
ni funk cje pre ze sa ZG PTT oraz Od dzia łu w No wym Są czu.

ŁU KASZ MU SIAŁ

Do ko na nia klu bów i sek cji PTT/O Be skid
w 2017 ro ku oraz pla ny na 2018 rok

Klub Sza lo nych Eme ry tów

W ro ku 2017 od by ło się 50 wy cie czek, w któ rych uczest -
ni czy ło 2080 osób, czy li śred nio 42 oso by na wy jazd. Naj cie -
kaw sze z nich to: 

– Biesz cza dy – dwudniowa
– Wro cław i oko li ce – czterodniowa
– Wie licz ka – ko pal nia so li i mia sto – jednodniowa
Szcze gól nym po wo dze niem cie szyły się co mie sięcz ne wy -

jaz dy na siar ko we ba se ny ter mal ne do Vrbo va na Sło wa cji.
W ka żdym z nich uczest ni czyło 60-70 osób, zor ga ni zo wa -
no 10 ta kich wy jaz dów.

W dwu dnio wym wy jeź dzie w Biesz cza dy w dniach 28-
29.06 uczest ni czy ło 55 osób. Zdo by li śmy naj wy ższy szczyt
Biesz czad Tar ni cę, do tar li śmy do źró deł Sa nu, po dro dze od -
wie dza jąc grób hra bi ny Stro iń skiej w daw nej wsi Sian ki, któ -
ra ist nie je już tyl ko po ukra iń skiej stro nie.

Do Wro cła wia i nie tyl ko, wy bra li śmy się w dniach 20-23
wrze śnia. Po za Wro cła wiem zwie dzi li śmy Ko ściół Po ko ju
w Świd ni cy, za mek Książ, Pal miar nię w Wał brzy chu, uzdro -
wi sko Szczaw no-Zdrój a ta kże za mek w Mosz nej oraz Gó rę
św. An ny ze słyn nym Sank tu arium.

Nie za po mnia na by ła rów nież wy ciecz ka do Wie licz ki,
gdzie zwie dzi li śmy ko pal nię so li i mia sto z miej sco wym prze -
wod ni kiem.

W mar cu od by ła się wy ciecz ka w Ta try Sło wac kie na Hre -
be niok, gdzie obej rze li śmy cie ka wą wy sta wę rzeźb lo do wych,
my ślę, że po wtó rzy my ten wy jazd rów nież w 2018 ro ku.

Na sfi nan so wa nie nie któ rych wy jaz dów uzy ska li śmy łącz -
nie 8 000 zł do ta cji w tym:

– z Urzę du Mia sta z Wy dzia łu Zdro wia i Opie ki Spo łecz -
nej 3000 zł

– od Fun da cji Są de cza nin – 4 000 zł
– od PTT O/No wy Sącz – 1 000 zł
Do tych czas wy ko rzy sta li śmy 5 300 zł, po zo sta łą kwo tę

prze zna czy li śmy na wy ciecz kę do Za mo ścia i na Roz to cze
prze wi dzia ną w 2018 ro ku.
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Wy ciecz ki naj czę ściej pro wa dzi li prze wod ni cy: Le szek
Ma ło ta, Sta szek Pał ka, Ta dzio Bo ga now, Ma ry sia Do mi nik,
Sta szek Fi do wicz.

War to pod kre ślić wy jąt ko wą at mos fe rę na na szych wy -
ciecz kach, sta no wi my oso bli wą eme ryc ką ro dzi nę, ra zem ce -
le bru je my imie ni ny, za pra sza my się do na szych do mów
i spo ty ka my na wspól nych wyj ściach w gó ry w mniej szych
gru pach ta kże po za śro dą.

Oprócz dzia łal no ści tu ry stycz nej, na sza gru pa an ga żu je się
spo łecz nie. Czyn nie po ma ga my na or ga ni zo wa nych przez
Fun da cję Są de cza nin im pre zach: „Zjazd Są de czan” i „Są de -
cza nin Ro ku”. W 2016 ro ku po ma ga li śmy w ak cji „Ser ce
– ser cu”, kom ple tu jąc pacz ki świą tecz ne dla po trze bu ją cych,
tą dzia łal ność kon ty nu owa li śmy rów nież w grud niu 2017 r.

Kil ku na stu na szych człon ków za an ga żo wa ło się w wo lon -
ta riat w ra mach Fun da cji „Sur sum Cor da”. Opie ku ją się oso -
ba mi sa mot ny mi z No we go Są cza i oko lic. Są to za wsze dwie
dwu go dzin ne wi zy ty w mie sią cu, na któ re bar dzo cze ka ją na -
si pod opiecz ni.

Co pla nu je my w 2018 ro ku?
Roz po czę li śmy dzia ła nia do ty czą ce wy cie czek:

• trzydniowej w Biesz cza dy; ma my za re zer wo wa ne noc le gi
w Do mu Re ko lek cyj nym w Ustrzy kach Gór nych
w dniach 23-25 ma ja 2018 r.

• czterodniowej do Za mo ścia: po twier dzo na re zer wa cja w In -
ter na cie OHP w Za mo ściu w dniach 27-30 czerw ca 2018 r.
Ma rzy nam się zwie dze nie Po zna nia i oko lic oraz trzech

sto lic: Wied nia, Bra ty sła wy i Bu da pesz tu. Już czy ni my sta ra -
nia do ty czą ce po zy ska nia środ ków na ten cel.

Na 2018 rok pla nu je my sze reg wy cie czek pro po no wa nych
przez na szych „sza lo nych eme ry tów”, chce my bo wiem speł -
niać ich ma rze nia.

My ślę, że uda się po spa ce ro wać pod nieb nym chod ni kiem
w ko ro nach drzew w Ba chle do vej Do li nie na Sło wa cji czy od -
wie dzić Kro sno i oko li ce.

Na pew no od bę dzie się tra dy cyj ny wio sen ny wy jazd do Do -
li ny Cho cho łow skiej na kro ku sy a la tem wy pra wy w Ta try, no
a jesz cze zi mą na Hre be niok, że by zo ba czyć lo do we rzeź by.

W li sto pa dzie od wie dzi my ko lej ne cmen ta rze z I woj ny
świa to wej a przez ca ły rok pięk ne za kąt ki w Be ski dach, Gor -
cach i Pie ni nach.

Ma my wiel kie am bi cje, ale ma łe mo żli wo ści, zwłasz cza fi -
nan so we. Bę dzie my jed nak po dej mo wać dzia ła nia, aby Klub
Sza lo nych Eme ry tów sta le się roz wi jał, aby je go człon ko wie
mo gli po znać jak pięk na jest Pol ska, no i mo że Eu ro pa. Cza -
su ma my co raz mniej, a pla nów co raz wię cej. Je ste śmy peł ni
opty mi zmu, że speł nią się na sze ma rze nia. Oby tyl ko zdro wia
i kon dy cji star czy ło.

BAR BA RA MI CHA LIK

Sek cja bie go wa

W 2017 ro ku Sek cja Bie go wa bar dziej an ga żo wa ła się w or -
ga ni za cję im prez niż in dy wi du al ne star ty w za wo dach spor to -
wych. Wy bi ja ją cą się oso bą był Se ba stian Cie siel ka, któ ry
ukoń czył wy ma ga ją cy bieg gór ski na dy stan sie 43 km „Wiel -
ka Pre hy ba” w Szczaw ni cy, ma ra ton (42,195 km) w Bu da pesz -
cie oraz Bieg Nie pod le gło ści na dy stan sie 10 km w Ry trze.

Po dob nie jak w la tach po przed nich na sza sek cja by ła
współ or ga ni za to rem dwóch im prez: ma jo wej” Run 4 a smi -
le” oraz sierp nio wej „II Bieg i Rajd Ku rie rów Są dec kich”.

Run 4 a smi le to cha ry ta tyw ny bieg, któ re go głów nym or -
ga ni za to rem jest WSB-NLU, zaś PTT od sa me go po cząt ku
wspie ra tę im pre zę. IV Run 4 a smi le przy czy nił się do zbiór -
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ki re kor do wej kwo ty 9800 zł, w ca ło ści prze zna czo nej na le -
cze nie pod opiecz ne go fun da cji Sur sum Cor da.

Przy or ga ni za cji bie gu po ma ga li: Iza be la Be re ziń ska,
Agniesz ka Sze li ga, Jo lan ta Ra chwał, Mał go rza ta Bier nac ka,
Ma ciej Au gu styń ski, Ro bert Mrow ca, Ro bert Bier nac ki, Łu -
kasz Mi kul ski i Jo lan ta Au gu styń ska. Szcze gól ne po dzię ko -
wa nia na le żą się spon so rom bie gu – Ma rze nie i Mar ko wi
Li ma nów kom.

Dru gą sztan da ro wą im pre zą współ or ga ni zo wa ną przez bie -
ga czy spod sztan da ru PTT, był II Bieg i Rajd Ku rie rów Są dec -
kich. Or ga ni za cją bie gu zaj mo wa li się Jo lan ta Au gu styń ska,
Ro bert Bier nac ki, przy du żym wspar ciu i za an ga żo wa niu Mał -
go rza ty i Pau li ny Bier nac kiej oraz Agniesz ki Sze li gi.

Or ga ni za to ra mi Bie gu i Raj du Ku rie rów by ło Sto wa rzy sze -
nie Vi se grad Ma ra ton Ry tro oraz Od dział „Be skid” PTT.
W na szym od dzia le trud or ga ni za cyj ny spo czął na bar kach Jo -
lan ty Au gu styń skiej, Mał go rza ty, Pau li ny i Ro ber ta Bier nac -
kich oraz Agniesz ki Sze li gi. II Rajd Ku rie rów pro wa dzi li
prze wod ni cy PTT: Pa weł Groń ski, Ta de usz Po gwizd i Ma ciej
Za rem ba. Na to miast w II Bie gu Ku rie rów wy star to wa li i bieg
ukoń czy li: Li lian na Na zi mek, Piotr, Krzy siek i Ma ciek Au gu -
styń scy, oraz Adam Sze li ga.

W Mi ko łaj ki, zgod nie z za po wie dzią, od by ło się ze bra nie
Sek cji Bie go wej. Sze fo wą zo sta ła wy bra na po now nie Jo lan ta
Au gu styń ska. Na spo tka niu oma wia li śmy ak tu al ne pla ny tak
star to we jak i or ga ni za cyj ne.

Bez wąt pie nia naj wa żniej sze wy zwa nia or ga ni za cyj ne bę -
dą po dob ne jak w la tach mi nio nych: V Run 4 a smi le
oraz III Bieg i Rajd Ku rie rów. Na bie żą co bę dzie my in for mo -
wać o tych wy da rze niach.

Po sta no wio no, że wspól ne tre nin gi bę dą, tak jak do tych -
czas, w po nie dział ki o go dzi nie 19, start pod Mc Do nal -
dem, w za le żno ści od ja ko ści po wie trza bie ga my na sta łej
tra sie lub wy je żdża my po za mia sto. Bie ga my w tem pie do -

sto so wa nym do wszyst kich uczest ni ków, W po nie dział ki
nie ro bi my ży ció wek! Ser decz nie za pra sza my wszyst kich
chęt nych!

Jo lan ta Au gu styń ska ja ko Am ba sa dor Fe sti wa lu Bie gów
po sia da mo żli wość za pi su z 30% zni żka na wszyst kie bie gi
w trak cie Fe sti wa lu Bie gów w Kry ni cy – wszyst kich chęt nych
za pra szam do kon tak tu.

Bie żą ce in for ma cje są udo stęp nia ne na fa ce bo oku, w gru -
pie – PTT O/Be skid Sek cja Bie go wa. Za pra sza my wszyst kich
chęt nych!

Sek cja wy so ko gór ska

W nie dzie lę 03-12-2017 w schro ni sku na Mar ko wych
Szcza wi nach od by ło się ze bra nie Sek cji Wy so ko gór skiej PTT.
Sek cja ist nia ła „od za wsze” ale chce my nadać jej nie co for -
mal no ści. Sze fem wy bra ny zo stał Sta ni sław Pap ciak. 

Za ło że nia są ta kie, iż w gru pie wspie ra my się, po ma ga my
so bie, dzie li my się do świad cze niem, na to miast wy cho dzi my
na wła sną od po wie dzial ność, ka żdy po sia da wła sne od po wied -
nie ubez pie cze nie! Wyj ścia gór skie, pro wa dzo ne w ra mach
Sek cji są wyj ścia mi PART NER SKI MI i w ma łych ze spo łach.

Bie żą ce in for ma cje są udo stęp nia ne na fa ce bo oku, w gru -
pie – PTT O/Be skid Sek cja Wy so ko gór ska.

JO LA AU GU STYŃ SKA

Są dec ka Gru pa Ro we ro wa

W dniu 7 grud nia 2017 r. od by ły się wy bo ry na no we go
kie row ni ka gru py. Zo sta ła nim Al do na Mi ka. Gra tu lu ję! Do tej
po ry gru pą opie ko wa li śmy się ra zem z Łu ka szem Mu sia łem.

My ślę, że po 7 la tach dzia łal no ści czas na pod su mo wa nie. By -
ły rze czy do bre i mniej do bre, ale ma my się czym po chwa lić.

Zacz nę od sta ty styk.
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Przez 7 lat na 102 „ofi cjal nych” wy ciecz kach prze je cha ło
z na mi pond 1000 osób.

Wy cie czek „nie ofi cjal nych” tyl ko w tym ro ku by ło po -
nad 70 i wzię ło w nich udział po nad 500 osób. 

Ja kie by ły po cząt ki SGR?.
W 2011 ro ku Łu kasz wpadł na po mysł za ło że nia Sek cji

Ro we ro wej przy Pol skim To wa rzy stwie Ta trzań skim Od dział
w No wym Są czu. W mar cu 2011 ro ku od by ło się spo tka nie
za ło ży ciel skie na któ rym wy bra li śmy na zwę gru py „Są dec -
ka Gru pa Ro we ro wa”. Kil ka mie się cy póź niej za pro jek to wa -
łam lo go, któ re ma my do dzi siaj. Kil ka ra zu uda ło się nam
za ku pić (naj tań szym kosz tem z Li dla) ko szul ki ro we ro we
i zro bić na druk.

Przez pierw sze la ta dzia łal no ścią SGR zaj mo wał się głów nie
Łu kasz Mu siał. Za czę łam mu po ma gać po 2 la tach, po wo li
przej mu jąc je go obo wiąz ki. Jed nak ca ły czas dzia ła li śmy ra zem.

Od sa me go po cząt ku jeź dzi my na ro we rach MTB głów nie
po gó rach. Jeź dzi li śmy głów nie po Pol sce i Sło wa cji. Od by ły
się ta kże trzy wy ciecz ki ro we ro we w Gó ry Ru mu nii. Gdzie
już jeź dzi li śmy:
• kilka razy przejeżdżaliśmy Karpaty Rumuńskie

(Maramuresz, Góry Retezat, Góry Rodniańskie, Region
Bucegi, Bukowina, Góry Cernei),

• Kilka razy w roku wyjeżdżaliśmy na 1-4 dni w góry
Słowacji (Tatry Wysokie, Tatry Zachodnie, Tatry Niżne,
Cergov, Góry Lubowelskie, Lubowniańska Wierchowina,
Góry Choczańskie, Słowacki Raj, Bieszczady Słowackie
– Wyhorlat),

• W kraju: współudział w Krynickim Rajdzie Rowerowym,
przejazd Green Velo, Velo Wisła, Velo Dunajec, Beskid
Śląski, Beskid Żywiecki, Gorce, Beskid Wyspowy,
Beskid Niski, Bieszczady, Pieniny, Karkonosze.

• Niektóre imprezy przybrały postać wyjazdów cyklicznych,
m. in.: sześciokrotne „wypady w Beskid Niski” w ostatni
weekend sierpnia, trzykrotne w Góry Rumunii, trzykrotne
„wokół Tatr” i dwukrotne – do Tatr, no i oczywiście
corocznie rozpoczęcie i zakończenie sezonu.

• Braliśmy udział w różnych rajdach: dwukrotnie
w Kameralnym Polsko-Słowackim Rajdzie Rowerowym
„Pętla Popradu”, Rajdzie „Grybów i okolice”, Rajdzie
Podkowca, Rajdzie Nietoperza.
Dla wie lu z nas wy ciecz ki week en do we to by ło za ma ło.

Więc za czę li śmy się uma wiać pry wat nie w ty go dniu. Po kil -
ku la tach by ło nas tak du żo, że uma wia li śmy się 2 ra zy w ty -
go dniu, a od te go ro ku 3 ra zy (po nie dział ki, śro dy, piąt ki).
Punk tem star to wym jest cen trum No we go Są cza, ale za wsze
wy je żdża my po za je go gra ni ce. Na szym ce lem są oko licz ne
gó ry, pa gór ki i miej sco wo ści w od le gło ści do 30 km od No -
we go Są cza. Naj czę ściej jed nak jeź dzi my po Be ski dzie Są -
dec kim, Ni skim, Wy spo wym i oko licz nych po gó rzach.

Nie ob ce jest nam to co się dzie je w te ma ty ce ście żek ro -
we ro wych w No wym Są czu. Trzy ra zy uczest ni czy li śmy
w „Ma sie Kry tycz nej”. (Ini cja ty wa zrze sza lu dzi, któ rzy upo -

mi na ją się o bez piecz ne ście żki i dro gi dla ro we rów w No -
wym Są czu i oko li cy).

Od sa me go po cząt ku nie za my ka li śmy się na in nych. Stąd
piąt ki „dla wszyst kich” czy gru pa otwar ta na Fa ce bo oku. Roz -
ma wia li śmy z Wa mi, wy słu chi wa li śmy su ge stii. Sta ra li śmy
się, aby ka żdy po mi mo ró żnych po trzeb zna lazł w SGR mo -
żli wość ich re ali za cji i do brze się z na mi czuł.

Sta ra li śmy się przed ka żdą wy ciecz ką po dać sto pień trud -
no ści i plan tra sy, al by ka żdy mógł zde cy do wać czy da ra dę.

Wszyst ko ro bi li śmy non -pro fit. Prze wod nik po no sił do -
kład nie ta kie sa me opła ty jak po zo sta li uczest ni cy. To wszyst -
ko z mi ło ści do gór i ro we rów. I dla te go, że nie lu bi my jeź dzić
sa mi. Faj nie jest za ra żać pa sją.

W paź dzier ni ku te go ro ku No wo są dec ka Izba tu ry stycz -
na do ce ni ła nasz wkład w roz wój tu ry sty ki ro we ro wej przy -
zna jąc nam na gro dę „Są dec ki Laur Tu ry stycz ny”.

Z Łu ka szem pra gnie my po dzię ko wać ka żde mu, kto przez
te la ta zna lazł czas i chę ci, że by po pro wa dzić wy ciecz kę czy
włą czyć się w dzia łal ność SGR.

Jest wie le rze czy za czę tych, któ re te raz przej mie Al don a.
Kil ka dni te mu stwo rzy łam na pa pie rze fir mo wym pi smo
w spra wie spon so rin gu pro fe sjo nal nych ko szu lek ro we ro wych
dla SGR. Za czę li śmy ta kże szu kać spon so rów.

W imie niu swo im i Łu ka sza. Dzię ku je my! 
MAŁ GORZATA PRZY BYL SKA

Wy ciecz ki dla Są dec kie go Uni wer sy te tu
Trze cie go Wie ku

W 2017 ro ku no wo są dec ki Od dział PTT kon ty nu ował
współ pra cę z SUTW, or ga ni zu jąc dla je go słu cha czy i sym -
pa ty ków wy ciecz ki gór skie i kra jo znaw cze. Od by ło się 8 wy -
cie czek, w któ rych wzię ło udział 222 uczest ni ków. By ły to:

22.02.2017 – Cyr la – 13 uczest ni ków. Prze wod ni kiem był
Ma ciej Za rem ba 
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9.04.2017 – Nie dzie la Pal mo wa. Udział w kon kur sie palm
w Jo dłow ni ku a na stęp nie zwie dze nie zam ku w No wym Wi -
śni czu i ko ścio ła w Gnoj ni ku. 55 uczest ni ków. Prze wod ni cy:
Wie sław Wcze śny i Sła wo mir Wcze śny

3.05.2017 – Ma jów ka na Ku mi no wiec kiej Gó rze. Przej -
ście No wo są dec kim Szla kiem Spa ce ro wym PTT Z Dą brow -
skiej Gó ry przez Ku mi no wiec ką Gó rę do Li bran to wej.
Na Ku mi no wiec kiej Gó rze od by ło się ogni sko. 10 uczest ni -
ków. Prze wod nik: Ma ciej Za rem ba

18.06.2017 – Maj dan. Za koń cze nie Ro ku Aka de mic kie go.
Po zwie dze niu ko ściół ka w Dą brow ce, przej ście No wo są dec -
kim Szla kiem Spa ce ro wym PTT na Maj dan. Po dro dze od by -
ło się ogni sko. 10 uczest ni ków. Prze wod nik Ma ciej Za rem ba

15.07.2017 – Bra ma Są dec ka. Zwie dze nie ko ścio ła i pu -
stel ni św. Świe ra da w Tro piu, zam ku w Tropsz ty nie oraz ryn -
ku i ko ścio ła w Czcho wie. Pod czas tej wy ciecz ki od by ło się
wrę cze nie na gro dy dwu -ty sięcz ne mu uczest ni ko wi im prez or -
ga ni zo wa nych przez PTT dla SUTW. Al bu my otrzy ma ły: słu -
chacz ka uni wer sy te tu Te re sa Ro goń i sym pa tycz ka
Lu cy na Fa łow ska. W wy ciecz ce wzię ło udział 36 uczest ni -
ków. Prze wod ni cy: Wie sław Wcze śny, ks. Sta ni sław Pie trzak,
Wan da Wcze śny i Pau li na Ku mo rek

30.09.2017 – Most Sta cha i Szlak Su szo nej Śliw ki. Zwie -
dze nie Yacht Clu bu PTTK i Mo stu Sta cha w Zna mi ro wi cach,
ko ścio ła w Ta ba szo wej, ko ściół ka św. Ju sta na Ju ście oraz ko -
ścio ła i drew nia ne go ko ściół ka w Iw ko wej, ko scio ła i Mu zeum
Re gio nal ne go w Wo ja ko wej. 58 uczest ni ków. Prze wod ni cy:
Wie sław Wcze śny, Sła wo mir Wcze śny i Jo an na Pie cho wicz.

11.11.2017 – Ku mi no wiec ka Gó ra. Przej ście z No we go
Są cza Szla kiem Spa ce ro wym PTT, przez Ja nu szo wą i Li bran -

to wą na Ku mi no wiec ką Gó rę gdzie od by ło się ogni sko. 24
uczest ni ków. Prze wod ni cy: Wan da Wcze śny, Wie sław Wcze -
śny i Łu kasz Mu siał. By ła to 100 wy ciecz ka or ga ni zo wa -
na przez PTT dla SUTW. Wszy scy uczest ni cy tej wy ciecz ki
otrzy ma li ho no ro we dy plo my. 

10.12.2017 – Szcząb. Przej ście No wo są dec kim Szla kiem
Spa ce ro wym z Trze trze wi ny przez Szcząb do Chełm ca.
Po dro dze od by ło się ogni sko. 16 uczest ni ków. Prze wod nik
Ma ciej Za rem ba 

Współ pra ca PTT z SUTW trwa od 2004 ro ku. Za ini cjo wał
ją Wie sław Wcze śny. Jest on or ga ni za to rem wszyst kich im -
prez i prze wod ni kiem na więk szo ści z nich. Ogó łem pod -
czas 14 lat od by ło się 101 im prez i wzię ło w nich udział 2190
uczest ni ków.

MA CIEJ ZA REM BA

Mło dzie żo we Ko ła PTT

1.Szkol ne Ko ło PTT przy SP. nr. 18 im. Ka ro la Szy ma -
now skie go w No wym Są czu. W 2017 ro ku by li śmy

na czte rech wy ciecz kach: w Za ko pa nem na Gu ba łów ce, Cię -
żko wi cach – Mu zeum Przy rod ni cze i re zer wat „Ska mie nia łe
Mia sto”, na Ra dzie jo wej oraz w Sta rej Lu bow ni. W ka żdej
wy ciecz ce bra ło udział ok. 40 uczniów pod opie ką na uczy -
cie li Ma rii Ol szyń skiej i Wie sła wy Gór skiej. Wy ciecz ki pro -
wa dzi li prze wod ni cy PTT: Woj ciech Lip pa, Woj ciech Sza ro ta,
Jo an na Król i Ma ria Do mi nik. W no wym ro ku chce my zdo -
by wać ko lej ne szczy ty i po znać cie ka we miej sca w któ rych
jesz cze nie by li śmy.

WIE SŁA WA GÓR SKA
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2.Szkol ne Ko ło PTT przy Ze spo le Szkol no -Gim na zjal nym
w Ła bo wej. Zrze sza 26 człon ków oraz kil ku na stu sym -

pa ty ków gór skich wę dró wek, któ rzy przy go to wu ją się
do człon ko stwa. Wy ciecz ki i wy pra wy od by wa ją się w dni
wol ne od na uki, czy li w so bo ty i nie dzie le. W 2017 ro ku od -
by ło się osiem wy cie czek:
• sty czeń – Po gó rze Ro żnow skie (ku lig)

• lu ty – Wiel ki Ko pie niec – Ta try
• ma rzec – Ma gur ki – Gor ce
• maj – Lu boń Wiel ki – Be skid Wy spo wy
• czer wiec – Wy so ka – Pie ni ny
• wrze sień – Czar ny Staw Gą sie ni co wy
• li sto pad – Ba ców ka nad Wier chom lą
• gru dzień – Pie ni ny (dwu dnio wa)

Or ga ni za cją wy cie czek zaj mu je się Jo an na Król – prze wod -
nik be skidz ki wraz z opie kun ka mi Ko ła: Do ro tą Rol ką i Bo -
że ną Świ gut. Po nad to pa ni Świ gut pro wa dzi fo to re la cje
w za kład ce szkol nej stro ny in ter ne to wej.

Człon ko wie ko ła ma ją mo żli wość po zna nia wa lo rów kra -
jo bra zo wych i przy rod ni czych Be ski dów i Tatr. Zdo by wa ją
od zna ki i wy ró żnie nia. Bio rą udział w kon kur sach wie dzy.
Ak tyw nie spę dza ją czas i wzmac nia ją re la cje ko le żeń skie.
W tym ro ku nad Czar nym Sta wem Gą sie ni co wym uczczo no
pią tą rocz ni cę dzia łal no ści ko ła. Z tej oka zji ak tyw ni człon -
ko wie ko ła otrzy ma li upo min ki. Po nad to Za rząd PTT o/ Be -
skid w No wym Są czu wy ró żnił 7 uczniów od zna ką „Ku
wier chom”. Ro dzeń stwo Da ria i Ol gierd Ko ła czo wie zdo by li
„Ko ro nę Be ski dów”. Na to miast pre zes ko ła Do ro ta Rol ka zo -
sta ła na gro dzo na Zło tą Od zna ką PTT za pra cę z mło dzie żą.

Za koń cze nie ro ku i pod su mo wa nie dzia łal no ści ko ła na stą -
pi ło 16 i 17 grud nia w Sro mow cach Ni żnych pod czas wy jąt -
ko wej wy ciecz ki po łą czo nej z wi gi lią.

W nad cho dzą cym 2018 ro ku za pla no wa no:
– w dal szym cią gu roz wi jać tu ry sty kę ro dzin ną,
– po wo łać sek cję re kla mo wą ko ła,
– wy po sa żyć uczniów w jed na ko we po la ry i ko szul ki,
– wzno wić mo żli wość zdo by cia Ko ro ny Be ski dów dla no -

wych człon ków ko ła. DO RO TA ROL KA
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Nie mo że więc za brak nąć
na ła mach „Be ski du” wy -
wia du z tym naj bar dziej ak -
tyw nym w ostat nim ro ku

prze wod ni kiem PTT. Jest lu bia ny i ce -
nio ny za na tu ral ność, wy ko ny wa nie
obo wiąz ków prze wod nic kich z ogrom -
ną pa sją i go to wość bra nia na sie bie spo -
łecz ne go obo wiąz ku pro wa dze nia
wy cie czek pra wie co nie dzie lę. Pa weł,
cze ka my na Two ją 100-ną wy ciecz kę!

Skąd się wzię ło Two je za in te re so -
wa nie gó ra mi?

– Gó ry by ły dla mnie wa żne od za -
wsze. Od naj młod szych lat, ka żda nie -
dzie la ro ku wy glą da ła po dob nie.
Mia no wi cie o 7.30 msza w ko ście le,
po po wro cie ro sół z ma ka ro nem, a na -
stęp nie wraz z ta tą spa cer przed obia dem
po oko licz nych gór kach, le żą cych nad Ka -

mie ni cą, Ka mion ką, Piąt ko wą. I tak co ty -
dzień, nie za le żnie od po go dy nasz ry tu ał
po wta rzał się nie zmien nie. Mo żna po wie -
dzieć, że mi łość do gór mam wsz cze pio -
ną od naj młod szych lat, dzię ki kil ku
oso bom ta kim jak Sta szek Pał ka, Zby szek
Smaj dor, a przede wszyst kim dzię ki mo -
je mu ta cie Ol ko wi.

Two je pierw sze szczy to wa nie: ile
mia łeś lat i ja ką zdo by łeś gó rę?

– Mo je pierw sze wyj ście na szlak tu -
ry stycz ny to tra sa z Ry tra na Prze hy bę,
więc mo żna ten szczyt uznać ja ko
pierw szy (nie wli cza jąc Nie dziel nych
spa ce rów wo kół No we go Są cza), mia -
łem wte dy 10 lat.

Ja kie pa sma gór skie oraz cie ka we
i eg zo tycz ne miej sca do tej po ry od -
wie dzi łeś?

– Ge ne ral nie mo je cho dze nie sku pi -
ło się bar dziej na Be ski dach. Naj bar dziej
lu bię Gor ce, Pie ni ny i Biesz cza dy.
Na pew no gó ry u na szych są sia dów Sło -
wa ków są prze ze mnie rów nież bar dzo
chęt nie od wie dza ne.

Jak wy so ko już by łeś w gó rach?
– Naj wy żej do tej po ry by łem na Ry -

sach, mo że nie jest to wy nik ja kiś nie sa -
mo wi ty, ale war to przy tym wspo mnieć,
że by ła to mo ja pierw sza wy ciecz ka
w Ta try, wdra pa łem się tam ma jąc 11 lat.

Co da je ci tak ak tyw ne ży cie i cią głe
ob co wa nie z ry zy kiem?

– Wol ność! Mi mo wy sił ku ja ki za ka -
żdym ra zem wkła dam w wę drów kę gór -
ską, po po wro cie do do mu je stem
wy po czę ty. Wy po czę ty we wnątrz sie bie.
Pod czas wę drów ki ży ję chwi lą, zo sta -

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie

Poznaj naszych
przewodników
...Dla Pawła Grońskiego wycieczka
na Cergov była 50-tą poprowadzoną
społecznie dla naszego oddziału. Patrząc
na dokonania naszych wybitnych
przewodników, którzy mają na swoim
koncie ponad 200 poprowadzonych
wycieczek, może to się wydawać skromną
liczbą. Jednak fakt, że Paweł dokonał tego
w ciągu 16 miesięcy od złożenia
ślubowania przewodnickiego musi
imponować. Gratulujemy i życzymy
dalszych przewodnickich sukcesów... –
napisał na stronie pttns.pl Zbyszek
Smajdor. 

LUDZIE
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wiam za so bą to co by ło, co jest i nie
my ślę o tym co bę dzie. Co raz czę ściej
za pusz czam się w nie zna ne, po za szla ki
i dro gi. Lu bię cza sem po ło żyć się na po -
la nie, za mknąć oczy i nie my śląc o ni -
czym le żeć… tyl ko ja i gó ry.

Ja kie pod ró że i wy pra wy pla nu jesz
w przy szło ści?

– Mo je cho dze nie po gó rach głów nie
opie ra się na wy ciecz kach or ga ni zo wa -
nych przez PTT No wy Sącz. Wy jaz dy
pry wat ne są prze wa żnie spon ta nicz ne
i nie pla nu ję ich z du żym wy prze dze -
niem. Na pew no na dal bę dę chciał po -
zna wać na sze Be ski dy, któ re dla mnie są
naj pięk niej sze. Jest jed nak coś, co cho -
dzi mi po gło wie od dłu ższe go cza su,
mia no wi cie Al py, a co za tym idzie zdo -
by cie „kie dyś” ich naj wy ższe go wierz -
choł ka, czy li Mont Blanc.

Opo wiedz o swo jej dro dze zdo by cia
upraw nień prze wod nic kich

– Wszyst ko za czę ło się tro chę za -
baw nie i szyb ko. To, że chcia łem zo stać
prze wod ni kiem wie dzia łem już od daw -
na, cze ka łem tyl ko, aż ktoś w No wym
Są czu zor ga ni zu je kurs, któ ry jest wy -
ma ga ny by przy stą pić póź niej do eg za -
mi nów. I tak, za spra wą mo jej ko le żan ki
Ba si, cał kiem przy pad kiem do wie dzia -
łem się o roz po czy na ją cycm się
na dniach kur sie w PTTK w No wym Są -
czu. Na dru gi dzień po sze dłem już
na pierw sze spo tka nie kur san tów. Po tem
po nad rok na uki, naj pierw teo ria po tem
prak ty ka na te re nach przy szłych upraw -
nień. Po przej ściu 40 wy cie czek, otrzy -
ma łem do ku ment ukoń cze nia kur su,
dzię ki któ re mu mo głem przy stą pić
do eg za mi nów pań stwo wych. Eg za min
zda wa łem w kwiet niu 2016 ro ku i był to
pierw szy eg za min na no wych wa run -
kach, czy li od ra zu na ca ły ob szar Be -
ski dów a nie jak to by ło wcze śniej
po dzie lo ne na trzy czę ści. Te ren do na -
uki więk szy, ale od pa dło du żo in nych
rze czy jak np. mia sta czy po gó rza. Sam
eg za min trwał 3 dni. Pierw sze go dnia
test pi sem ny, po je go za li cze niu do pusz -
czo ny zo sta łem do eg za mi nu ust ne go.

Po tym wszyst kim przy cho dził eg za min
w te re nie trwa ją cy dwa dni. Na sa mym
koń cu by ły po da wa ne wy ni ki.

W ja kie re jo ny naj czę ściej jeź dzisz
ja ko prze wod nik ko mer cyj ny?

–  Nie pro wa dzę wy cie czek ko mer -
cyj nych. Ro biąc prze wod ni ka nie my śla -
łem ni gdy o tym, że by na tym za ra biać.
Czu ję, że wte dy gó ry już nie by ły by dla
mnie ta ką pa sją jak są te raz i prze stał -
bym czer pać z te go ty le przy jem no ści.
Ra czej to ta ka wi sien ka na tor cie, dla
wła snej sa tys fak cji. Dla te go chęt nie pro -
wa dzę je dy nie spo łecz nie wy ciecz ki dla
PTT z No we go Są cza. Zaw sze jest we -
so ło, ro dzin nie, z ludź mi, dla któ rych
cho dze nie po gó rach jest ta ką sa mą pa -
sją jak dla mnie.

Od kie dy na le żysz do PTT, opo wiedz
o swo ich do ko na niach w tej or ga ni -
za cji, wy ciecz kach i wy pra wach,
któ re po pro wa dzi łeś.

– Do PTT na le żę od 2001 ro ku. Mi -
mo mło de go wie ku staż mam cał kiem
do bry. Przez te wszyst kie la ta bar dzo
czę sto jeź dzi łem na wy ciecz ki, zwłasz -
cza na wa ka cyj ne Ta try. Dzi siej szy Klub
Sza lo nych Eme ry tów to gru pa lu dzi,
z któ ry mi ja za czy na łem swo je po zna -
wa nie gór. Od kil ku lat an ga żu ję się
w dzia łal ność PTT sta ra jąc się po ma gać
/m. in w re da go wa niu eBe ski du (p.
red)/. Od kąd zo sta łem prze wod ni kiem
po pro wa dzi łem po nad 50 wy cie czek
spo łecz nie dla Od dzia łu i na tym mam
na dzie ję nie za koń czę. Pa trząc z per -
spek ty wy cza su, wi dać co raz więk sze
za mi ło wa nie do gór, pa mię tam wy ciecz -
ki na któ rych by wa ło po kil ka osób,
a ak tu al nie w wy jaz dach uczest ni czy
prze wa żnie kil ka dzie siąt lu dzi. W ro -
ku 2005 zdo by łem od zna kę GOT PTT
w stop niu Du ża Zło ta, a w ro ku 2014
przy zna no mi upraw nie nia Prze wod ni -
ka GOT PTT.

Rozmawiała MARIA DOMINIK
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W dniach 15 do 30 lip ca 2017 ro ku
ko lej ny raz od by ła się wa ka cyj -
na wy pra wa Pol skie go To wa rzy -
stwa Ta trzań skie go Od dział Be skid
w No wym Są czu pod ha słem:
„Od Tri gla va do Ca sto ra czy li mi to -
lo gie na szczy tach”. 

Tri glav to wcze sno śre dnio wiecz ne
bó stwo po gań skie, któ re mia ło na tym
szczy cie swo ją sie dzi bę. By ło to bó stwo
wo dy, zie mi i pod zie mi. Na to miast Ka -
stor to je den z Dio sku rów, ar go nau ta,
syn Zeu sa i Le dy żo ny kró la Spar ty. Jest

to rów nież je den z dwóch bliź nia czych
szczy tów w Al pach Pen niń skich w gru -
pie Bre ithor na. Dru gim szczy tem jest
bliź niak Pol lux. Szczy ty te są po ło żo ne
na po gra ni czu wło sko – szwaj car skim
w ma sy wie Ge mel li (Zwil li ge). Sam ty -
tuł tej wy pra wy miał już dość zu -
chwa ły wy dźwięk, choć by z po wo du
zmien no ści po go dy w wy so kich gó -
rach. Ale jak się osta tecz nie oka za ło
zu chwa łość się opła ci ła. Oczy wi ście
w pro gra mie mie li śmy rów nież Al py
Apu ań skie, Al py Nad mor skie no i Do -
lo mi ty ze swo imi fer ra ta mi. 

AL PY JU LIJ SKIE – TRI GLAV
Po wy jeź dzie z No we go Są cza, dość

spraw nie już ran kiem za mel do wa li śmy się
w Sło we nii, skąd do Moj stra ny tyl ko kil -
ka na ście ki lo me trów. Z Moj stra ny jesz cze
tyl ko 11 km bi tej dro gi do schro ni ska Al -
ja żev Dom, gdzie mie li śmy mieć noc leg
po zej ściu z Tri gla va. Po dro dze od wie -
dza my wi docz ny z dro gi do jaz do wej
wo do spad Pe ricz nik, aby zro bić mu
zdję cia w po ran nym słoń cu. Po do mó -
wie niu noc le gów dla kie row ców w Al ja -
żev Dom, wy ru sza my ca łą 26 gru pą
w stro nę Tri gla vskie go Do mu. Więk -
szość szla kiem -fer ra tą To misz ko vą Pot,
Ma ry sia Do mi nik za bie ra pa rę osób
na szlak Przez Próg. W Sło we nii to mię -
dzy in ny mi dwa szla ki, któ re by ły ele men -
tem wal ki mię dzy or ga ni za cja mi
tu ry stycz ny mi au striac ki mi a sło weń ski -
mi, po dob nie jak to mia ło miej sce pod Ba -
bią Gó rą w XIX wie ku. Po go da sta wa ła
się co raz lep sza, po wo li uka zy wa ły się
wszyst kie szczy ty w oto cze niu Tri gla va,
no i oczy wi ście je go pół noc na ścia na. Po -
wo li, ma jąc du ży za pas cza su, wspi na li -
śmy się z wy so ko ści ok 1000 m n.p.m.
na wy so kość ok. 2515 m n.p.m. na któ rej
znaj du je się Tri gla vski Dom na Kre da ri ci.

WYPRAWA PTT

Od Triglava
do Castora 

czyli mitologie
na szczytach

Wojciech i Wacław Szarota na szczycie TriglavaW drodze na Triglava
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Scho dzą cy tu ry ści opo wia da ją nam o tłu -
mach, któ re wczo raj i dziś wcho dzi ły
na Tri gla va, ale po cie sza ją nas, że nam po -
go da wy jąt ko wo sprzy ja i tłu my też jak by
mniej sze. Po ru sza my się po cząt ko wo rów -
no le gle z mło dy mi uczest ni ka mi wy pra -
wy ad ven tu res z Buł ga rii, któ rzy
w za sa dzie to wa rzy szyć nam bę dą do koń -
ca na stęp ne go dnia. Za kwa te ro wa nie ma -
my w po ko ju do któ re go na le ży przejść
przez dwa po ko je!. Łó żka są dość ma łe,
mnie się tra fi ło pod sko sem da chu obok
swo je go bra ta, któ re go w no cy, aby wyjść
do ubi ka cji mu szę obu dzić. Cen trum to -
wa rzy skie mie ści ło się w ja dal ni schro ni -
ska, gdzie spę dza my dość du żo cza su.
Na stęp ne go dnia wy ru sza my na Tri gla va
szla kiem przez Ma ły Tri glav, choć nie któ -
rzy re zy gnu ją po nie zbyt wy god nej no cy.
Za my ka jąc gru pę wcho dzą cych, osią gam
Tri gla va po oko ło go dzi nie i 15 mi nu tach,
czy li w cza sie prze wi dzia nym w prze wod -
ni kach. Na gó rze wszy scy z PTT w eu -
fo rii po zdo by ciu szczy tu, któ ry w tak
pięk ny dzień ofe ru je roz le głe, do okól ne
wi do ki na Al py. Wi dać Je zio ro Bled
i Bo hinj skie, wi dać Gross glock ne ra,
Do lo mi ty, Man gart no i oczy wi ście po -
bli ską Szkr la ti cę. Wszy scy ro bią zdję -
cia obok Al ja żev Sla pu, czy li że la zne go
kio sku wień czą ce go szczyt. Spraw nie
scho dzi my do schro ni ska, by po krót kim
od po czyn ku roz po cząć dro gę po wrot ną
przez Prag do schro ni ska Al ja żev Dom.
Tam w go dzi nach po po łu dnio wych cze ka
nas mi ła nie spo dzian ka – kie row cy,
a w za sa dzie Pa ni Ma ria Naj duch, czę -
stu ją ka żde go scho dzą ce go go rą cym żur -
kiem z kieł ba są. Ni ko go nie opusz cza
eu fo ria po pięk nie prze ży tym dniu. Dla
mnie to już dru gie spo tka nie z Tri gla -
vem, ale jest wie le osób, któ re by ły tam
pierw szy raz i ma low ni czość te go ma sy -
wu, wspa nia łe wi do ki cią gle jesz cze
wpra wia ją w gór ski za chwyt i nie ma łą
sa tys fak cję. Sam mu szę so bie zmniej -
szyć ob wód pa ska od spodni, co zna czy
że pa rę ki lo gra mów zo sta ło po dro dze.
Ko lej ne go dnia wy je żdża my dość wcze -
śnie. W Moj stra nie ro bi my pierw sze
i ostat nie za ku py w mar ke cie w Sło we -
nii. Cze ka nas ok 450 km prze jazd do Vi -
lii Co le man di ny. 

TOSKANIA I ALPY
APUAŃSKIE

W go dzi nach po po łu dnio wych za -
trzy mu je my się w Mo de nie w mie ście
dru gim po Bo lo nii w re jo nie Emi lii Ro -
ma nii. To tu taj za czy na ją się Ape ni ny.
Od wie dza my Piaz za Gran de z ka te drą
ro mań ską, dzwon ni cą i sie dzi bą władz
miej skich, oglą da my Pa laz zo Du ca le
/pa łac ksią żę cy/ w któ rym od 1678 r.
mie ści się pierw sza na świe cie Aka de -
mia Woj sko wa. Ukoń czył ją Ed mu -
do de Ami cis czy Mu am mar Kad da fi!.

To mia sto fa bryk sa mo cho dów wy ści -
go wych ta kich jak Lam bor ghi ni, Ma -
se ra ti czy Fer ra ri, ale też ta kich
pro duk tów re gio nal nych jak szyn ka
mo deń ska, par me zan, mor ta de la, ocet
bal sa micz ny di Mo de na czy bar dzo
po pu lar ne wśród uczest ni ków wy pra -
wy Lam bru sco. Po zwie dza niu wje żdża -
my w Ape ni ny, by dro ga mi lo kal ny mi
po przez prze łę cze się ga ją ce 1400 m., klu -
cząc po wą skich ulicz kach wy so ko za -
wie szo nych wio sek póź nym wie czo rem
do trzeć wresz cie do ce lu. Jesz cze cze ka

Pania della Croce 1858 m n.p.m.
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nas ko la cja, któ rą bę dą tu nam po da wać
przez pięć dni. A by ły to dwu go dzin ne
po sia dy na któ re skła da ło się de gu sto wa -
nie sa ła tek, dwóch dań głów nych, de se ru
i wi na czer wo ne go. Po pię ciu dniach
„Tri gla vskie” od chu dza nie po szło w nie -
pa mięć. W ko lej nych dniach w ró żnych
skła dach od wie dza my Mon te Ci mo -
ne 2165 m n.p.m. naj wy ższy szczyt
Emil li Ro ma ni w Ape ni nach, Pa nia
Sec cę 1708 m n.p.m. i Pa nia del la Cro -
ce 1858 m n.p.m, czy oko li ce Mon te Pi -
sa ni no i Uc cel lo, gdzie nie któ rzy
prze szli ma low ni czą fer ra tą. To bar dzo
pięk ne gó ry z mar mu ro wy mi tur nia mi
wy glą da ją cy mi ni czym nie do stęp ne tur -
nie al pej skie. Je den z pię ciu dni po świę -
ci li śmy na pla żo wa nie w oko li cach For te
dei Mar mi i od wie dze nie słyn nej Car ra -
ry ze śla da mi dzia łal no ści Mi cha ła Anio -
ła. W dniu prze jaz du w Al py Nad mor skie
by li śmy jesz cze w Ge nui zwie dza jąc sta -
re mia sto, ka te drę, ra tusz czy sta ry port
mor ski. Wcze śniej jesz cze raz sko rzy sta -
li śmy z pla żo wa nia nad ma low ni czym
Mo rzem Li gu ryj skim. W go dzi nach po -
po łu dnio wych, a w za sa dzie wie czor nych
do je cha li śmy do Val die ri, gdzie mie li śmy
za re zer wo wa ne dwa noc le gi. 

W AL PACH NAD MOR SKICH
W na stęp nym dniu prze je cha li śmy

przez Ter me di Val die ri, by udać się
w stro nę naj wy ższe go szczy tu Alp
nad mor skich Ci ma Sud Ar gen te -
ra 3297 m n.p.m. Do li na Val die ri to
bar dzo ma low ni cze i spo koj ne miej -
sce, ze wspa nia łą wo jen ną dro gą pro -

wa dzą cą do Fran cji. Więk szość
uczest ni ków wy bra ła się jed nak
na Ar gen te rę, trój wierz choł ko wy
szczyt, któ ry w naj wy ższych re jo -
nach wy ma gał al pej skiej wspi nacz ki.
Zdo byw cy po wró ci li zmę cze ni, ale

bar dzo szczę śli wi. Wszy scy wy ra ża li
za chwyt tym za kąt kiem wło skich Alp
Nad mor skich.

ZDO BY WA MY CA STO RA
4228 M N.P.M. 

W ko lej nym dniu mie li śmy prze -
jazd do Gres so ney la Tri ni te w Al pach
Pen niń skich le żą cych na gra ni cy wło -
sko -szwaj car skiej. Z te go zna ne go
ośrod ka nar ciar skie go, ko lej ką li no -
wą wspię li śmy się na Col le Be ta for -
ca 2672 m n.p.m. skąd szla kiem
wy so ko gór skim po oko ło 3 go dzi nach
do tar li śmy do Ri fu go Quintino Sel -
la 3585 m n.p.m. Tam za kwa te ro wa li
nas w sta rym bu dyn ku schro ni ska. Do -
pie ro na tej wy so ko ści pierw szy raz po -
go da nam się nie co po gor szy ła, wiał
dość moc ny wiatr, ale wi do ki by ły wy -
jąt ko wo ostre i bar dzo sze ro kie, choć
cza sa mi przy sła nia ne mgłą i chmu ra mi.
Noc by ła trud na dla wszyst kich, nie któ -
rzy ra no zde cy do wa li, że wra ca ją
do Gres so ney, aby tam zna leźć noc leg.
Na sze trzy gru py sztur mo we po mi mo
po ry wi ste go zim ne go wia tru wy ru -
szy ły ok godz. 9 w stro nę Ca sto -
ra 4228 m n.p.m. Po oko ło 4-5

WYPRAWA PTT

Na szczycie Argentery 3286 m n.p.m.

Więk szość uczest ni ków
wy bra ła się jed nak na Ar -
gen te rę trój wierz choł ko -
wy szczyt, któ ry
w naj wy ższych re jo nach
wy ma gał al pej skiej wspi -
nacz ki. Zdo byw cy po wró -
ci li zmę cze ni, ale bar dzo
szczę śli wi.

Do li na Val die ri to bar dzo ma low ni cze i spo koj ne miej sce,
ze wspa nia łą wo jen ną dro gą pro wa dzą cą do Fran cji
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go dzi nach po wró ci li szczę śli wi choć
moc no zmę cze ni. W ja dal ni schro ni -
ska gru pa Pol ska za mó wi ła wie le ka -
ra fek wi na.

W DOLOMITACH
SASSOLUNGO

Ko lej ne go dnia po zej ściu do ko lej -
ki i zje cha niu do Gres so ney wy ru szy li -
śmy ku ko lej ne mu ce lo wi czy li
Do lo mi tom Sas so lun go. Naj pierw jed -
nak od wie dzi li śmy miej sco wość Co -
mo, by pod czas prze jaz du po dzi wiać
wschod nie brze gi al pej skie go je zio ra.
W ko lej nej miej sco wo ści Bel la gio za -
trzy mu je my się na ko la cję, po tem już
kie ru je my się w Do lo mi ty na prze łęcz
Sel la. Po ran ne wi do ki osło dzi ły nie zbyt
wy god ny noc leg w au to ka rze. Mi ło by -
ło pa trzeć na za chwy ty uczest ni ków

po ran ny mi wi do ka mi z prze łę czy. Ście -
żka Schu s te ra to nie zbyt dłu ga, ale wy -
ma ga ją ca dro ga fer ra to wa, bar dzo
ma low ni cza. Część gru py ko rzy sta
z ko lej ki na For cel la Sas so lun go,
część uda je się szla kiem tu ry stycz -
nym na Sas so Piat to naj wy ższy do -
stęp ny szczyt ma sy wu „Dłu gie go
Ka mie nia”, bo tak mo żna tłu ma czyć
na zwę ma sy wu. Po go da zno wu jest
wy śmie ni ta i mo żna po dzi wiać da le -
kie wi do ki na ma sy wy Sel la, Mar mo -
la dy, Ci vet ty. W za sa dzie wszy scy
spo ty ka ją się na szczy cie o po dob nym
cza sie. I o po dob nym cza sie ok
godz. 16 wy je żdża my w stro nę Ta rvi -
sio, gdzie ma my ko lej ny, ostat ni już
noc leg. Tam wszy scy py ta ją co w ostat -
nim dniu?, de cy du je my się na pla żo wa -
nie nad je zio rem Wörther See. Po go da

jest upal na, ale przy jem ny wie trzyk
chło dzi już nie co zmę czo ne or ga ni zmy
uczest ni ków. Nie któ rzy ka pią się w je -
zio rze, spo ży wa ją miej sco we spe cja ły.
Wie czo rem ru sza my w dro gę po wrot -
ną, i po noc nym prze jeź dzie do cie ra my
do No we go Są cza zmę cze ni, ale my ślę
bar dzo ubo ga ce ni wspól nym prze by wa -
niem, ra do ścia mi i roz ter ka mi, któ re
za wsze po ja wia ją się w tak ma łych gru -
pach. Wi do ki i po go da bar dzo do pi sa -
ła, za co dzię ko wać trze ba nie bio som.
Dzię ku ję rów nież Ro ber to wi Cem pie
na sze mu prze wod ni ko wi, ro dzi nie Naj -
du chów czy li na szych kie row ców, któ -
rzy by li dla nas „Anio ła mi Stró ża mi”
oraz wszyst kim bez wy jąt ku uczest ni -
kom tej śmia łej, ale jak się oka za ło wy -
ko nal nej wy pra wy. 

WOJ CIECH SZA RO TA

Ferrata Schustera Steiga – Dolomity SassolungoCastor 4228 m n.p.m.
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Wśród uczest ni ków wy pra wy by ła
ma ła grup ka se nio rek (60+), któ ra
re ali zo wa ła rów nie am bit ny, ale
mo że nie co ła twiej szy? pro gram
pod prze wod nic twem ni żej pod pi -
sa nej. (War to do dać, że zna -
na wszyst kim Ło dzian ka Ni na, też
(60+), ra dzi ła so bie zna ko mi cie
z gru pą za sad ni czą). 

Opi szę na sze do ko na nia z po dzia łem
na gru py gór skie, któ re pod czas tej wy -
pra wy od wie dzi li śmy. W dniach 16-17
lip ca pe ne tro wa li śmy Al py Ju lij skie roz -
cią ga ją ce się rów no le żni ko wo na dłu go -
ści ok. 100 km od pół noc no -wschod nich
Włoch, do Sło we nii. Na szym ce lem by -
ło zdo by cie naj wy ższe go szczy tu ca łe -
go pa sma czy li Tri gla va 2864 m n. p. m. 

NA TRI GLA VA SZLA KIEM 
CEZ PRAG (PRZEZ PRÓG)

Na sza grup ka star tu je ra zem z po zo -
sta ły mi, ale po sta na wia my, że pod cho -
dzi my do schro ni ska Tri gla vski
Dom 2515 m n. p. m. nie fer ra tą To mi -
sko vą lecz szla kiem zej ścio wym przez
Cez -prag. Nie by ło ła two, po dro dze kil -
ka od cin ków fer ra to wych, ale do szły -
śmy, choć bar dzo zmę czo ne /i to nie
ostat nie!/ do schro ni ska. Po dro dze to -
wa rzy szy ły nam osza ła mia ją ce wi do ki,

nie za sła nia ne żad ną chmur ką, bo ich pu -
łap był wy so ko nad szczy ta mi. Na za -
jutrz, po sta na wia my scho dzić od ra zu
do Do li ny Vra ta. Zdo by wa nie nie od le -
głe go szczy tu wy da ło nam się zbyt wy -
ma ga ją ce, tym bar dziej, że ca ły czas
drę czy ła nas wi zja scho dze nia bar dzo
trud nym szla kiem, któ rym we szły śmy
dzień wcze śniej. Jed nak scho dze nie

oka za ło się przy jem niej sze i nie tak
trud ne jak są dzi ły śmy, więc po zo stał
nam lek ki nie do syt, że jed nak nie po ku -
si ły śmy się na zdo by cie Tri gla va.

MAR MU RO WE GÓ RY 
CZY LI APU ANY

Pra wie pięć dni spę dzi li śmy w to -
skań skich Al pach Apu ań skich, sta no -
wią cych tak na praw dę część Ape ni nów.
Nasz ho tel wy so ko za wie szo ny nad Do -
li ną Gar fa gna na za pew nił nam wie le po -
zy tyw nych do znań; od roz ko szy
pod nie bie nia po wspa nia łe wi do ki
na do li nę i ma je sta tycz ne mar mu ro we
szczy ty po jej dru giej stro nie. Na sza
dam ska grup ka z wy jąt kiem pierw sze -
go dnia, re ali zo wa ła pro gram głów ny.
Co ro bi ły śmy na za jutrz po przy jeź dzie
do Cor fi no? Zdo by ły śmy szczyt wi szą -
cy nad mia stecz kiem pra wie pio no wą
wa pien ną ścia ną. Pa nia di Cor fi -
no 1603 m n. p. m, jest szczy tem ofe ru -
ją cym bar dzo roz le głe wi do ki. Pod czas
nie śpiesz nej wę drów ki zwie dzi ły śmy
cie ka we frag men ty Par ku Przy ro dy
dell'Orec chiel la, po dzi wia jąc wspa nia łą
ro ślin ność na skal ną i pięk ne da le kie kra -
jo bra zy obej mu ją ce ca łe pa smo Alp
Apu ań skich od za cho du, na to miast
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Wśród uczest ni ków wy pra wy by ła ma ła grup ka se nio rek (60+), któ ra re ali -
zo wa ła rów nie am bit ny, ale mo że nie co ła twiej szy pro gram?

Podchodzimy do schroniska Triglavski Dom 2515 m n.p.m. nie ferratą
Tomiskovą lecz szlakiem zejściowym przez Cez-prag
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od wscho du naj wy ższy szczyt Ape nin
To skań skich Mon te Ci mo ne 2165 m
n.p.m, na któ ry w tym dniu wspi na ła się
resz ta na szej gru py. Po zej ściu zwie dza -
my „na sze” mia stecz ko peł ne uro czych
za uł ków i ta ra sów wi do ko wych oraz de -
gu stu je my miej sco we spe cja ły.

Ra zem z za sad ni czą gru pą zdo by wa -
my ko lej ne go dnia szczyt Pa nia del la
Cro ce 1858 m n.p.m. z nie sa mo wi tą pa -
no ra mą się ga ją cą wy brze ża, któ re od -
wie dza my na stęp ne go dnia. Ostat nie go
„dnia gór skie go” w To ska nii, pró bu je -
my zdo być Mon te Pi sa ni no 1947 m
n.p.m. Star tu je my ze schro ni ska Val Se -
re na ia, po dob nie jak za sad ni cza gru pa
kie ru ją ca się w stro nę Uc cel lo. My tra -
wer su je my jed nak zbo cze po prze ciw nej
stro nie ko tli ny. Po mo zol nej, ale ła twej
wspi nacz ce, osią ga my Prze łęcz Car de to
i tu taj ma my dy le mat: na ma pie wi dać,
że szlak po wi nien biec gra nią, a w re alu
scho dzi ostro w dół. Opusz cza my się
nim dwu krot nie po kil ka dzie siąt me trów
i nic – ście żka pro wa dzi da lej ostro
w dół. Zre zy gno wa ni (tym ra zem ma my
rów nież pa nów) wra ca my na prze łęcz
i po od po czyn ku scho dzi my z po wro -
tem. Do pie ro przy schro ni sku do wia du -
je my się, że na le ża ło zejść jesz cze ni żej,
gdzie od bi ja ście żka tra wer su ją ca zbo -

cze w stro nę szczy tu. No cóz, po zo sta ło
cie szyć się z wi do ków na ka mie nio ło my
z olśnie wa ją cą bie lą mar mu rów eks plo -
ato wa ne po obu stro nach prze łę czy Car -
de to. Opusz cza my To ska nię 23 lip ca
i je dzie my w Al py Nad mor skie do Do -
li ny Ges so, gdzie w miej sco wo ści San ta
An na di Val die ri ma my dwa noc le gi. Al -

py Nad mor skie le żą na gra ni cy wło sko
– fran cu skiej, naj wy ższy szczyt pa sma
Ci ma Ar gen te ra 3297 m n.p.m. le ży
po wło skiej stro nie. Na stęp ne go dnia je -
dzie my do li ną Ges so po nad miej sco -
wość Ter me di Val die ri (oko ło 1600 m
n.p.m.).

ALPY NADMORSKIE 
– JEZIORA UMARŁYCH
KOBIET

Gru pa za sad ni cza wspi na się na Ar -
gen te rę, a my tra wer su je my zbo cze Ci -
ma Gu iglia 2437 m n.p.m, więk szość
tra sy pro wa dzi „dro gą wo jen ną” zbu do -
wa ną przed II woj ną świa to wą przez
strzel ców al pej skich. Mia ła biec tę dy li -
nia obro ny przed Fran cu za mi. Po osią -
gnię ciu kra wę dzi mo re ny, dro ga wie dzie
obok trzech nie wiel kich je zio rek po lo -
dow co wych Fre ma Mor ta  – Umar łych
Ko biet, le żą cych na wy so ko ści oko -
ło 2350 m n.p.m. Przy pierw szym je zior -
ku znaj du ją się też ru iny bu dow li
woj sko wych. Na szczy cie do strze ga my
po ma lo wa ny na czer wo no me ta lo wy
schron gór ski. Za glą da my do środ ka:
czy sto, pię tro we pry cze mo gą ce po mie -
ścić z 10 osób, tro chę ku chen ne go sprzę -
tu. Gra ni ca fran cu ska jest bar dzo bli sko.

Zdobyłyśmy szczyt wiszący nad miasteczkiem prawie pionową wapienną
ścianą. Pania di Corfino 1603 m n.p.m, jest szczytem oferującym bardzo
rozległe widoki

Na szczycie Guiglia 2437 m n.p.m. znajduje się pomalowany na czerwono
metalowy schron górski



Pro wa dzi gra nią, tuż nad je zior ka mi.
Scho dzi my z po wro tem do Do li ny Ges -
so, po dzi wia jąc pię trzą cy się po dru giej
stro nie ma syw Ar gen te ry. Do sko na le wi -
docz ne jest rów nież schro ni sko Re mon -
di no, z któ re go na sza gru pa wspi na ła się
na szczyt. Wra ca my do au to ka ru peł ne
nie za po mnia nych wra żeń.

LO DOW CE ALP
PENNIŃSKICH 

Na za jutrz, 25.07 je dzie my w Al py
Pen niń skie do Do li ny Gres so ney na po -
gra ni czu Włoch (re gio ny Pie mont i Do -
li na Aosty) i Szwaj ca rii. 

Mo je ko le żan ki zo sta ją na do le, ja
z gru pą za sad ni czą wy je żdżam ko lej ką
na Col le Bet ta for ca, czy li na wy so -
kość 2672 m n.p.m. Stam tąd wspi na my
się do schro ni ska Qu in ti no Sel la, le żą ce -
go na skra ju lo dow ca na wy so ko -
ści 3585 m n.p.m. W koń ców ce
za czy nam od czu wać ob ja wy „wy so ko -
ściów ki” (ni gdy nie by łam tak wy so ko),
wlo kę się krok po kro ku, gdy do strze gam
schro ni sko od czu wam wy raź ną ulgę.
W no cy na tej wy so ko ści tem pe ra tu ra
spa dła znacz nie po ni żej ze ra i wiał lo do -
wa ty wiatr. Wo da do my cia też lo do wa ta
a ła zien ka w osob nym bu dyn ku, więc ko -
rzy sta nie z tych „do bro dziejstw” by ło nie
la da wy zwa niem. Ra no, po nie prze spa nej
no cy, po sta na wiam zejść do Gres so ney,
po dob nie jak kil ka jesz cze osób. Po wyj -
ściu ze spo łów wspi na ją cych się na Ca sto -
ra, po czła pa łam tro chę po lo dow cu
po dzi wia jąc tę kra inę lo du i ka mie ni, po -
oglą da łam roz le głe pa no ra my peł ne
ośnie żo nych szczy tów i roz po czę łam zej -
ście. Zdo byw cy Ca sto ra 4221 m n.p.m.
ma ją jesz cze je den noc leg w schro ni sku
i do pie ro ko lej ne go scho dzą w dół.

DO LO MI TO WY 
ZA WRÓT GŁO WY

Ostat ni dzień pro gra mu gór skie go na -
szej wy pra wy za czął się wcze śnie, bo o 6
ra no 28.07. Po noc nym prze jeź dzie, wje -
żdża my na prze łęcz Sel la 2100 m n.p.m.
Co za wi dok! Z za chwy tu nie wie my
w któ rą stro nę pa trzyć: z jed nej nie do stęp -
ny mur skal ny Sel li, cał kiem pła ski u gó ry,
a z dru giej po strzę pio ny grze bień strze la -

ją cych w nie bo tur ni Do lo mi tów Sas so lun -
go. To te ostat nie bę dą w tym dniu eks plo -
ro wa ne przez na szą gru pę. Gru pa
za sad ni cza zmie rza do ko lej ki na prze łęcz
Sas so lun go. My wy ru sza my na tra sę wo -
kół Sel li do schro ni ska Sas so Piat to 2300 m
n.p m. Idzie my nie spiesz nie kon tem plu jąc
wi do ki i przy schro ni sku po dej mu je my de -
cy zję o ata ku szczy to wym. Pra wie 700 m
prze wy ższe nia o du żym na chy le niu, ale
tra sa dość ła twa i po 2 go dzi nach je ste śmy

na szczy cie, gdzie spo ty ka my za sad ni czą
gru pę, któ ra we szła fer ra tą Schu s te ra Ste -
iga. Pięk na po go da, mo rze szczy tów w za -
się gu wzro ku a na do le wspa nia łe zie lo ne
do li ny. Ży cie po 60-tce mo że być na praw -
dę pięk ne! Scho dzi my ra zem ze wszyst ki -
mi tą sa mą tra są. Na sza przy go da z Al pa mi
wła śnie się koń czy. Gdzie wy ru szy my
w 2018 ro ku? Na pew no znów nas po nie -
sie gdzieś wy so ko!

MA RIA DO MI NIK
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WYPRAWA PTT

Po wyjściu zespołów
wspinających się na Castora,

poczłapałam trochę po lodowcu
podziwiając tę krainę lodu

i kamieni, pooglądałam rozległe
panoramy pełne ośnieżonych

szczytów i rozpoczęłam zejście

Wy ru sza my na tra sę
wo kół Sel li do schro -
ni ska Sas so Piat -
to 2300 m n.p.m.
Idzie my nie spiesz nie
kon tem plu jąc wi do ki
i przy schro ni sku po -
dej mu je my de cy zję
o ata ku szczy to wym.
Pra wie 700 m prze -
wy ższe nia o du żym
na chy le niu, ale tra sa
dość ła twa i po 2 go -
dzi nach je ste śmy
na szczy cie, gdzie
spo ty ka my za sad ni -
czą gru pę, któ ra we -
szła fer ra tą
Schu s te ra Ste iga. 
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Old smo bi le w wer sji ku bań skiej

Wy sia da jąc z sa mo lo tu prze no si my się w cza sie do póź -
nych lat 50-tych. Na tu ry stów cze ka ją tak sów ki -sta re ame ry -
kań skie krą żow ni ki: zie lo ne bu ic ki, ró żo we ca dil la ki,
czer wo ne de So to, wszyst kie od pi co wa ne, błysz czą ce, pięk ne.
Za cho dzi my w gło wę jak ta kie pe reł ki mo gą słu żyć za tak -
sów ki. Wkrót ce prze ko nu je my się, że wszy scy miesz kań cy

po ru sza ją się za byt ka mi, któ re w in nym kra ju sta ły by
pod plan de ką w ga ra żu bo ga te go ko lek cjo ne ra, ewen tu al nie
w mu zeum. To efekt dzi wacz ne go pra wa, któ ry ze zwa la
na kup no tyl ko sa mo cho dów sprzed re wo lu cji czy li 1959 r.
oraz sku tek ame ry kań skie go em bar go obo wią zu ją ce go
od 1961 r., któ re ob ję ło rów nież prze mysł mo to ry za cyj ny, nie
tyl ko sa mo cho dy ale rów nież czę ści za mien ne. Tym spo so -
bem na wy spie, ni czym ko ty, ko lej ne ży cia otrzy ma ły sa mo -

POLAQUITO EN CUBA
czyli wyprawa

zakrapiana rumem
Chcie li śmy zdą żyć za nim naj więk szy wróg su per mo car stwa zza wiel kiej wo dy odej -
dzie z te go świa ta, a je go siel ską wy spę naja dą hor dy ka pi ta li stów z kie sze nia mi wy -
peł nio ny mi zie lo ny mi „buck sa mi” za mie nia jąc, jak przed kil ku dzie się ciu la ty, uto pij ny
raj w do cho do wą fa bry kę cy gar i ru mu. Cel osią gnę li śmy po ło wicz nie. Fi del co praw -

da wy pro wa dził się z Ku by na wiecz ność pięć mie się cy wcze śniej, a Raul po kąt nie
do ga dy wał z Oba mą, pó ki co jed nak ko lej na wiel ka re wo lu cja na wy spie nie na stą pi -
ła, a nie spiesz ne po dej ście do ży cia jej miesz kań ców ge ne ro wa ło ko lej ki tak sa mo

jak wte dy, gdy bo ski Che zo stał mi ni strem prze my słu i fi nan sów. 

Na tu ry stów cze ka ją tak sów ki -sta re ame ry kań skie krą żow ni ki: zie lo ne bu ic ki, ró żo we ca dil la ki, czer wo ne de So to,
wszyst kie od pi co wa ne, błysz czą ce, pięk ne



cho dy z lat 40 i 50-tych, a że Ku bań czy cy to na ród za rad -
ny, sa mi w za ci szu ga ra żu re ak ty wu ją sil ni ki czę ścia mi
z pra lek i ko sia rek, to czą śru by i na kręt ki, kle pią bla chę
wskrze sza jąc hi sto rycz ne eg zem pla rze ni czym Je zus Ła -
za rza. Znaw cy twier dzą, że ku bań skie old smo bi le nie ma ją
war to ści ko lek cjo ner skiej ze wzglę du na licz ne mo dy fi ka cje
i nie ory gi nal ne czę ści. Kto by tu na to zwra cał uwa gę, prze ja -
żdżka ta ką bry ką w wer sji ca brio po nad mor skiej pro me na -
dzie Ma le con przy dźwię kach Chan Chan do bie ga ją cych
z ra dia, gdy grzyw kę roz wie wa bry za wie ją ca od Za to ki Ha -
wań skiej to bez cen ne prze ży cie i obo wiąz ko wy punkt pro gra -
mu ka żde go tu ry sty od wie dza ją ce go Ku bę. 

Po la qu ito

Zwie dza nie w ka ra ib skim upa le da je się we zna ki. Przy sta -
je my na chwi lę w nie wiel kiej knajp ce usy tu owa nej w ko lo ro -
wej acz odra pa nej ka mie ni cy kil ka prze cznic od oka za łe go
Ka pi to lu i cie ka wej ar chi tek to nicz nie dziel ni cy Chi na Town.
Wzmoc nie ni orzeź wia ją cym Mo ji to na wią zu je my zna jo mość
ze sta łym by wal cem Ku by i te go lo ka lu, któ ry roz po znał nasz
sło wiań ski ak cent. To Chor wat od lat miesz ka ją cy w Ka na -

dzie, któ ry upodo bał so bie tę ka ra ib ską osto ję przed la ty i nie -
zmien nie wi zy tu je ją na wet kil ka ra zy w ro ku. W Qu ebe cu
mar z nie je go żo na au to chton ka, w Ha wa nie cze ka go rą ca tu -
byl cza ko chan ka (ech, ta sło wiań ska du sza). Udzie la nam kil -
ka prak tycz nych wska zó wek jak nie dać się osku bać. Sto lik
obok szwar go czą dwie Au striacz ki. Kto by po my ślał, że kil -
ka ty się cy ki lo me trów od do mu spo tka my się w jed nym lo -
ka lu z nie od le gły mi na ro da mi. Kel ner ka py ta skąd je ste śmy,
gdy sły szy, że z Pol ski uśmie cha się i mó wi, że bar dzo so -
bie ce nią „po la qu ito” (po lacz ków). Wkrót ce oka zu je się,
że to miej sco wa na zwa na wy twór na sze go ro dzi me go
prze my słu mo to ry za cyj ne go -ma lu cha, któ ry pod bił ser ca
Ku bań czy ków swo imi roz mia ra mi i nie skom pli ko wa ną
kon struk cją, jest też ta ni w utrzy ma niu co czy ni go to wa -
rem bar dzo po żą da nym. Ce na wy słu żo ne go ma lu cha to wy -
da tek 5-10 tys. do la rów! Skąd po lacz ki na wy spie? Ano z tej
sa mej przy czy ny, dla któ rej na ku bań skich uli cach mo że my
spo tkać sta re MZet ki, ła dy i woł gi – to efekt współ pra cy i wy -
mia ny to wa rów w ra mach Ra dy Wza jem nej Współ pra cy Go -
spo dar czej, któ rej Ku ba sta ła się człon kiem w 1972 r.
Oko ło 10 ty się cy na szych ma lu chów wciąż jeź dzi po wy spie.
Nie któ re z nich prze szły moc ny li fting, gdzieś w gó rach Sier -
ra Ma estra spo tka li śmy na wet po la qu ito w wer sji SUV!

Qu an ta na me ra do śnia da nia

O tym, że Ku ba mu zy ką stoi, wie dzą wszy scy, któ rzy po -
tra fią zlo ka li zo wać ją na ma pie. Do ka żde go po sił ku: czy to
ja jecz ni cy na śnia da nie czy wy kwint nych sma żo nych kal ma -
rów na pod wie czo rek ser wo wa na jest mu zy ka na ży wo wy -
gry wa na so lo przez sę dzi we go mu zy kan ta na akor de onie lub
ca ły ze spół uzbro jo ny w in stru men ty dę te, bęb ny i gi ta ry.
Chwy tli we ku bań skie szla gie ry roz pro pa go wał na ca łym
świe cie film nie miec kie go re ży se ra Wi ma Wen der sa: Bu ena
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Polaquito czyli kochany przez Kubańczyków nasz „maluch”

Chwy tli we ku bań skie szla gie ry roz pro pa go wał na ca -
łym świe cie film nie miec kie go re ży se ra Wi ma Wen der -
sa: Bu ena Vi sta So cial Club
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Vi sta So cial Club. Ty tuł fil mu na wią zu je do na zwy ha wań -
skie go klu bu wza jem nej po mo cy, sku pia ją ce go czar nych mu -
zy ków i tan ce rzy. Szczyt je go po pu lar no ści przy padł na la ta
trzy dzie ste i czter dzie ste XX wie ku. Wen ders od na lazł za po -
mnia nych i moc no po su nię tych w wie ku mu zy ków, któ rych
więk szość po rzu ci ła gra nie na rzecz bar dziej przy ziem ne go
za rob ko wa nia i wskrze sił ich le gen dę na no wo. Bu ena Vi sta
So cial Club w ory gi nal nym skła dzie nie gra już od daw na.
Więk szość zna ko mi to ści two rzą cych nie gdyś Bu ena Vi stę już
nie ży je, Ci co po zo sta li dzie rżą sche dę po zmar łych mu zy -
kach two rząc gru py o tej sa mej na zwie i kon cer tu ją nie mal co
wie czór. Grze chem by ło by być w Ha wa nie i nie po słu chać jed -
ne go z ta kich kon cer tów. Więk szość pu blicz no ści sta no wią
sztyw ni Eu ro pej czy cy, Ka na dyj czy cy oraz Azja ci. Dar mo we
drin ki z ru mem nie wy star cza ją że by po ru szyć to wa rzy stwo.
Gdzie nie gdzie tra fia ją się miej sco wi. Obok nas star sza pa ra
au to chto nów na dwóch me trach kwa dra to wych da je spon ta -
nicz ny po kaz zmy sło we go tań ca. Nam po zo sta je kla ska nie
i tu pa nie nó żką pod sto łem do nie zwy kle ener ge tycz nej mu -
zy ki. Mię dzy sto li ki wkra cza skur czo na, nie wi do ma nie mal
stu let nia bab cia owi nię ta boa jak praw dzi wa di wa, pro wa dzo -
na przez wy glą da ją ce go przy niej jak ko los ciem no skó re go
mę żczy znę, któ ry oka zu je się być ko lej nym z na stu mę żów
(po zo sta łych zdą ży ła już po cho wać). Po chwi li bab cia udo -
wad nia, że wiek to tyl ko stan cia ła. Jej głos jest nie zwy kle
moc ny a ener gicz ny ruch sce nicz ny nie pa su je do te go co wi -
dzie li śmy le d wie przed chwi lą, gdy z tru dem sta wia ła kro ki
pod trzy my wa na przez mę ża. Stu lat ka udo wad nia to, co wy -
da wa ło by się tyl ko le gen dą – rum i cy ga ra do brze kon ser wu -
ją, słoń ce i mu zy ka też. Z wień czą cym kon cert „Chan Chan”
od śpie wa nym przez wszyst kich wy stę pu ją cych te go wie czo -
ru mu zy ków koń czy się na sza przy go da w Ha wa nie, ru sza my
na za chód do Pi nar del Rio (sły ną ce go z upraw naj lep sze go
ty to niu na świe cie) i Val le de Vi na les – par ku na ro do we go
z gi gan tycz ny mi wa pien ny mi ostań ca mi Mo go tes przy wo dzą -
cy mi na myśl wiet nam ską za to kę Ha Long. 

Romeo, Julia, Cohiba oraz spocone 
udo pewnej Kubanki, która miała być
dziewicą

Po dro dze zwie dza my plan ta cję ty to niu i fa bry kę cy gar
– bo da jże naj więk szej chlu by ko mu ni stycz nej wy sep ki. Ja -
ko pierw szy tu tej szy ty toń roz sła wił Win ston Chur chil, któ -
ry od wi zy ty na Ku bie w 1895r. z cy ga ra mi się już nie
roz sta wał do te go stop nia, że, jak wieść nie sie, spe cjal nie
dla nie go przy go to wa no ma skę tle no wą z otwo rem na cy -
ga ro, aby mógł pa lić pod czas lo tu w sa mo lo cie woj sko wym
z nie her me ty zo wa ną ka bi ną. Chur chil upodo bał so bie ku -
bań ską ro man tycz ną mar kę „Ro meo i Ju lia”. Dru gim ama to -
rem cy gar, któ ry o ma ło nie stra cił przez nie ży cia (i to nie
dla te go, że pa le nie za bi ja), był Fi del Ca stro. El Co men dan te

wier ny był jed nej mar ce -„Co hi ba”, któ rą w za sa dzie sam stwo -
rzył, a po tem zo stał jej am ba sa do rem nie tyl ko w ko mu ni stycz -
nym świe cie. Za czę ło się od ochro nia rza Bie nve ni do „Chi cho”
Pe re za, któ ry po czę sto wał Fi de la za in try go wa ne go roz cho dzą -
cym się aro ma tem. Cy ga ra dla „Chi cho” skrę cał przy ja ciel,
któ ry wkrót ce stał się oso bi stym do staw cą i pro du cen tem cy -
gar dla przy wód cy Ku by -tak na ro dzi ła się mar ka Co hi ba, pro -
du ku ją ca cy ga ra wy łącz nie dla wo dza oraz wą skiej gru py
naj wy ższych dy gni ta rzy. Sta no wi ła ta kże eks klu zyw ny pre zent
dla człon ków kor pu su dy plo ma tycz ne go akre dy to wa nych
na Ku bie i za gra nicz nych go ści. Fi del „Co hi be”pa lił nie tyl ko
ze wzglę du na jej wa lo ry sma ko we ale też dla bez pie czeń stwa.
Ame ry kań skie słu żby wy wia dow cze zna jąc sła bość Ca stro do
cy gar, wie lo krot nie pró bo wa ły ją wy ko rzy stać, or ga ni zu jąc ko -
lej ne za ma chy na je go ży cie (do li czo no się ich ok. 638). Jed -
ne cy ga ra mia ły de to no wać na twarz Ca stro, in ne zaś
na są czo ne sub stan cją che micz ną po win ny by ły wo dza przy -
pra wić o oma my wzro ko we, rzu cić cień na je go zdro wie psy -
chicz ne i za chwiać wia rą lu du w słusz ność je go rzą dów,
jesz cze in ne mia ły do pro wa dzić do zgo nu, któ ry w koń cu na -
stą pił z in nej jed nak przy czy ny. Ak cje CIA wzię ły w łeb, Fi -
del zaś zszedł w dzie więć dzie sią tej je sie ni ży cia na
do le gli wo ści je li to we, bę dą ce ra czej kon se kwen cją wie ku niż
tru ci zny. W po dob nym wie ku na tam ten świat prze niósł się
Chur chil, wy snuć mo żna więc teo rię, że pod czas gdy pa le nie
pa pie ro sów zbie ra na świe cie śmier tel ne żni wo, „py ka nie” cy -
gar (w obo wiąz ko wym ze sta wie ru mu lub whi sky) naj wy raź -
niej już nie. 

Wszyst kie ku bań skie cy ga ra zwi ja ne są ręcz nie, prócz
jed nych – „Gu an ta na me ra” – spo ro tań szych, wy twa rza -
nych me cha nicz nie w cie szą cej się zła sła wą pro win cji Gu -

Po dro dze zwie dza my plan ta cję ty to niu i fa bry kę cy gar



an ta na mo. Ró żni je od „praw dzi wych” cy gar nie tyl ko ce -
na ale rów nież zbyt re gu lar ne za koń cze nie, no i smak.
W fa bry kach, gdzie zwi ja się je ręcz nie, ka żdy liść jest
skru pu lat nie do bie ra ny, zaś dłu gość cy ga ra i je go tem pe -
ra tu ra mie rzo ne. To praw dzi wy ry tu ał od by wa ją cy się
pod czuj nym okiem kon tro le ra ja ko ści. Spo ty ka nas jed nak
roz cza ro wa nie – żad na z pra cow nic nie zwi ja cy ga ra na swo -
im udzie. Au to rem tej fan ta zyj nej hi sto ryj ki, któ ra ro ze szła się
po świe cie, roz pa la jąc wy obraź nie pa nów z naj dal szych za -
kąt ków glo bu, był po noć Er nest He min gway, sta ły by wa lec
ku bań skich ta wern i wiel ki sma kosz tu tej sze go ru mu. Gdy by,
opo wiast ka by ła praw dą, kon tro ler ja ko ści mu siał by spraw -
dzać do dat ko wo pro wa dze nie się pra cow nic... O spo co ne udo
w tym kli ma cie nie trud no. 

Po dro dze z Pi nar del Rio za ha cza my Val le de Vi na -
les. Obo wiąz ko wy punkt pro gra mu to „El mu ral de la
pre hi sto ria” – wiel ki bo ho maz przed sta wia ją cy ewo lu cję
ludz ko ści aż do ostat nie go ogni wa roz wo ju, ja kim jest
„czło wiek so cja li zmu”, któ re go na ma lo wa nie na 120 me -
tro wej wa pien nej ska le Fi del zle cił nie dłu go po doj ściu
do wła dzy. Wąt pli wej uro dy atrak cja przy cią ga jed nak rze -
sze tu ry stów, któ rych ra czy się tu taj naj lep szą na wy spie Pi -
ña co la dą. Ja ko, że ru mu na wy spie ni ko mu się nie ża łu je,
na ba rze za wsze stoi bu tel ka, któ rą, je śli uzna my to za ko -
niecz ne, mo że my wzmoc nić drin ka. 

Kro ko dyl w Za to ce Świń

Ko lej ny obo wiąz ko wy przy sta nek na na szej tra sie to raj ska
Za to ka Świń czy li sym bol spek ta ku lar nej po ra żki Ame ry ka -
nów w kwiet niu 1961 r. Po mysł na oba le nie świe żut ko wy -
klu te go re żi mu na swym nie gdy siej szym „te re nie sta no wym”
wy da wał się pro sty – CIA po sta no wi ło wy ko rzy stać bied nych
ku bań skich emi gran tów, ode słać ich z po wro tem do oj czy zny,
by tam wznie ci li kontr re wo lu cję i oba li Ca stro bę dą ce go so lą
w oku nie ty le świe żo wy bra ne go na pre zy den ta Joh na F. Ken -
ne dy'ego, co ra czej je go po przed ni ka Dwi gh ta D. Eisen ho we -
ra (to za je go rzą dów po wstał plan in wa zji). Co cie ka we,
le d wie dwa la ta wcze śniej USA (obok państw so cja li stycz -
nych) uzna ły, ja ko jed ne z  pierw szych na świe cie, le gal ność
rzą dów „El Co men dan te”, gdy ten jed nak oka zał się być
krnąbr nym są sia dem sto sun ki ule gły nie ty le ochło dze niu, co
za mro że niu. Źle przy go to wa na ak cja w Za to ce Świń za koń -
czy ła się kom plet nym fia skiem i kom pro mi ta cją Sta nów Zjed -
no czo nych, po py cha jąc jed no cze śnie Ca stro w ob ję cia
Związ ku Ra dziec kie go, któ re po bra ter sku wspar ły woj ska ku -
bań skie w wal ce z kontr re wo lu cjo ni sta mi. Przy jaźń ta za owo -
co wa ła wkrót ce kry zy sem, któ ry omal nie do pro wa dził do
wy bu chu III woj ny świa to wej. Od tam tej po ry eks per ci CIA
prze ści ga li się w po my słach na wy eli mi no wa nie Fi de la, któ -
re za kła da ły nie tyl ko hi pi sow skie me to dy jak wspo mi na ne
już na są cze nie cy ga ra LSD czy za in fe ko wa nia ska fan dra do
nur ko wa nia tru ją cym grzy bem, ale rów nież ewi dent nie in spi -

ro wa ną Bi blią i przy po wie ścią o Sam so nie kon cep cję wy sma -
ro wa nia fi de lo wych bu tów pa stą, któ ra spo wo do wa ła by utra -
tę za ro stu a tym sa mym au to ry te tu i wła dzy. 

Po dro dze do ku bań kiej „Per ły po łu dnia” – Cien fu egos, za ha -
cza my o far mę kro ko dy li, któ re oso bi ście kar mię przy po mo cy
pry mi tyw ne go na rzę dzia wy glą da ją ce go jak zro bio na napręd ce
przez dziec ko węd ka. W lo kal nej re stau ra cyj ce nie bez obaw
i wy rzu tów su mie nia pró bu je my mię sa tu tej szych piesz czo chów.
Mi mo, iż kro ko dyl ku bań ski znaj du ją się na li ście ga tun ków za -
gro żo nych ser wu je się je tu taj jak kur cza ki i ta koż sma ku ją
– wbrew swej dra pie żnej na tu rze mię so kro ko dy la oka zu je się
nad zwy czaj de li kat ne w sma ku. 

Ob rzą dek Ocha i oj co wie ta jem nic

Z uro cze go Cien fu egos ru sza my do Try ni da du, jed ne go
z naj star szych ku bań skich miast. Ze wzglę du na nie na ru szo ną
po li tycz ny mi za wie ru cha mi i zmie nia ją cy mi się gu sta mi ko lo -
nial ną ar chi tek tu rę  na zy wa ne jest „klej no tem Ku by”. Po ło żo -
ne nie co w głę bi lą du, unik nę ło ta kże łu pie żczych na pa dów
gra su ją cych na wy brze żu pi ra tów. Prze cha dza jąc się ko lo ro -
wy mi ulicz ka mi wcho dzi my do jed nej z bram i tra fia my na ta -
jem ni cze ob rzę dy. W ro gu po miesz cze nia usy tu owa ne go
przy pa tio stoi oł tarz a na nim czar na lal ka przy bra na ni czym
Mat ka Bo ska.  W klat ce nie spo koj nie gda czą kur cza ki prze -
czu wa jąc naj wy raź niej, że ich dro bio wy ży wot zo sta nie zło żo -
ny wkrót ce w ofie rze ta jem ni czym bo gom przez ka pła nów
San te rii zwa nych ba ba lo chas - „oj ca mi ta jem nic”.  San te ria
to nie zwy kła mie szan ka re li gii chrze ści jań skiej i wie rzeń
afry kań skich, wy wo dzą ca się od czar nych nie wol ni ków
ścią ga nych na ka ra ib skie plan ta cje z re jo nu dzi siej szej Ni -
ge rii, któ rych je dy nym do byt kiem by ła re li gia przod ków.
Pod da ni bru tal nej chry stia ni za cji ze stro ny od da nych Bo -
gu mi sjo na rzy, na wra ca ni ba tem przez swych ka to lic kich
wła ści cie li, afry kań scy nie wol ni cy za adop to wa li chrze ści -
jań stwo, prze szcze pia jąc wła sne wie rze nia do „słusz nych”
ob rząd ków re li gij nych. Tym spo so bem afry kań skie bó stwa -
-Ori shas ob ja wi ły się na no wo pod po sta cią ka to lic kich świę -
tych. Mat ka Bo ska no si tu taj dru gie imię - Oshun i jest Pa nią
wód pły ną cych, bo gi nią sek su al no ści, ob fi to ści, ko bie cej płod -
no ści, sztu ki i pięk na. Jej ulu bio ny ko lo ry to żół ty i zło ty, a ze
wszyst kich ka mie ni upodo ba ła so bie bursz tyn. Tro chę go rzej
jest z Je zu sem, któ ry przy brał imię Oba ta la – oj ca wszyst kich
lu dzi i we dle San te rii jest i mę żczy zną i ko bie tą... Bóg Oj ciec
uto żsa mia ny jest przez Olo ru na – wład cę nie ba, źró dło ży cia,
ener gii i si ły. W San terii prak ty ku je się skła da nie ofiar – czę -
sto krwa wych w po sta ci zwie rząt, ale też uży wek czy li te go,
co Ku ba do za ofe ro wa nia ma naj lep sze go a więc cy gar i ru mu.
Sza lo ny ta niec wpro wa dza ją cy w trans i re li gij ną eks ta zę
w rytm afry kań skich bęb nów sta no wi nie odzow ny ele ment
mszal nych ob rzę dów. 

Nie co bar dziej niż zwy kle udu cho wie ni po sta na wia my
wzmoc nić do zna nia Can chan cha rem – miej sco wym na pit -
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kiem z mio du, ru mu i so ku cy try no we go, z eks ta tycz ne go tań -
ca re zy gnu je my. Wy sy ła my za to pocz tów ki, któ re al bo po -
chło nął bez kre sny oce an al bo kosz na śmie ci obok
ob słu gu ją cej nas pa ni przy sto isku ze znacz ka mi i kart ka mi.
Naj wy raź niej pocz ta w Ame ry ce Środ ko wej dzia ła ina czej niż
w in nych za kąt kach świa ta. Z Mek sy ku pocz tów ki rów nież,
jak do tąd, nie do tar ły. 

To wa rzysz Edward i Ma ry la Ro do wicz

W Ca ma gu ey nie ocze ki wa nie tra fia my na kil ka pol skich
wąt ków. Naj pierw w miej sco wym mu zeum oglą da my sta rą
ka me rę, któ ra oka zu je się być da rem od pol skich stu den tów a
po tem na ścia nie wśród mro wia zdjęć Fi de la roz po zna je my
zna jo mą fa cja tę to wa rzy sza Edwar da Gier ka, któ ry wi zy to -
wał Ku bę w 1972 r. Sam Ca stro by wał czę stym go ściem w
Pol sce. Łą czył nas nie tyl ko sys tem, ale ta kże wy mia na han -
dlo wa oraz współ pra ca na uko wa. Po la cy bu do wa li na Ku bie
fa bry ki (nie któ re dość opie sza le jak np. od lew nie że li wa w

Ho lqu in – co za ję ło im w su mie 30 lat), wy sy ła li ma szy ny (w
tym Po la qu ito), w za mian w PRLu świę ta pach nia ły eg zo tycz -
ny mi po ma rań cza mi. Na jed nym z pla ców  przy sia da się do
mnie miej sco wy, mó wi „cześć” i ni stąd ni zo wąd za czy na
śpie wać pol skie szla gie ry Ma ry li Ro do wicz, Czer wo nych Gi -
tar i Nie bie sko -Czar nych. Gdy pierw szy szok mi ja, py tam go
wiel ki mi li te ra mi „SKĄD ZNASZ TAK DO BRZE POL -
SKI?”. Oka zu je się, że wy mia na na uko wa ma też dru gie ob -
li cze. Je go oj ciec stu dio wał w Pol sce i tam po znał mat kę, któ ra
za mie ni ła ka pry śną au rę w Eu ro pie Środ ko wej na pew ne słoń -
ce na Ka ra ibach. Od cza su do cza su ca łą ro dzi ną wi zy tu ją nasz
kraj, ale ja koś nie pla nu ją się do nie go prze no sić, po mi mo ga -
lo pu ją ce go do bro by tu, któ ry wma wia ją nam po li ty cy.    

Dys ko te ka w wer sji ku bań skiej

Ko lej ną noc spę dza my w Ho lqu in, by ra no wy ru szyć
na wschod ni kra niec wy spy – do Ba ra coa za miesz ka ne go
przez po tom ków rdzen nych miesz kań ców Ku by -In dian Ta -
ino. To wła śnie tu taj za czy na się no wo żyt na hi sto ria wy spy.
We dle tra dy cji, to wła śnie w Ba ra coa Krzysztof Kolumb sta -
nął po raz pierw szy na ku bań skiej zie mi pod ko niec paź -
dzier ni ka 1492 r. i za chwy cił się nim tak bar dzo, że na zwał
naj pięk niej szym miej scem na zie mi. Na do wód wi zy ty,
w miej sco wym ko ście le znaj du je się krzyż mi syj ny, przy -
wie zio ny przez nie go ze „Sta re go Świa ta”. Do po ło -
wy XX w. mia sto to od cię te by ło od resz ty wy spy i mo żna
by ło się tu do stać tyl ko dro gą mor ską, dzię ki cze mu mia sto
za cho wa ło swe go du cha. Choć w Ba ra coa tu ry stów nie bra -
ku je, jest ich znacz nie mniej niż w in nych mia stach na wy -
spie. Wie czo rem uda je my się do miej sco we go do mu kul tu ry
na po tań ców kę, bar dziej z cie ka wo ści niż chę ci po szu ra nia
na par kie cie. Kil ku lo kal nych mu zy ków wy gry wa chwy tli -
we pio sen ki, no gi sa me rwą do tań ca. W ce nie wej ściów ki
do sta je my orzeź wia ją ce mo ji to a gdy tyl ko od sła nia się den -
ko szklan ki, ni czym dżin, po ja wia się wła ści ciel lo ka lu z ko -
lej nym drin kiem. Przez otwar te okien ni ce z cie ka wo ścią
za glą da ją tu ry ści, któ rych ścią gnę ły tu dźwię ki skocz nej mu -
zy ki. Wi dok in nych Eu ro pej czy ków za pew ne do da je im od -
wa gi, bo wcho dzą i zaj mu ją miej sca wo kół par kie tu. Tak
za przy jaź nia my się z mło dą pa rą Au stria ków, któ rzy przy -
je cha li tu uczyć się sal sy. Onie śmie le ni tu ry ści nie gar ną się
do tań ca. Po kil ku dzie się ciu mi nu tach i kil ku mo ji to pierw -
sze pa ry ru sza ją na par kiet, po nich ko lej ne. Po go dzi nie 22
lo kal za czy na się za peł niać ta kże miej sco wy mi i wte dy prze -
ko nu je my się, jak na le ży tań czyć sal sę i rum bę. De cy du ję
się spró bo wać swo ich sił z na szym prze wod ni kiem Car lo -
sem. Ro bię co mo gę, ale mój to wa rzysz strzą sa mną i ga ni
„prze stań tań czyć jak byś by ła na dys ko te ce”... – po cie szam
się my ślą, że za rów no sal sa jak i rum ba to jed ne z naj trud -
niej szych sty lów ta necz nych, tłu ma czę so bie, że Ku ba to oj -
czy zna tych go rą cych ryt mów, umie jęt ność tań cze nia sal sy
czy rum by wy sy sa tu się z mle kiem mat ki. Mnie, chłod nej

Mat ka Bo ska no si tu taj dru gie imię - Oshun i jest Pa nią
wód pły ną cych, bo gi nią sek su al no ści, ob fi to ści, ko bie cej
płod no ści, sztu ki i pięk na.



i sztyw nej Sło wian ce, zo sta je za pi sać się na kurs tań ca, naj -
le piej w Ba ra coa, bo pa trząc na nad gry zio ne zę bem cza su
i zmę czo ne mo ji to są siad ki zza Od ry, wi ją ce się na par kie -
cie ni czym ana kon da w śmier tel nym uści sku, utwier dzam
się w prze ko na niu, że tu tej si in struk to rzy na praw dę po tra fią
zdzia łać cu da. Car los chy ba się do my śla, jak trud ne by ło by
to za da nie do wy ko na nia z na mi, więc za miast sal sy po po -
wro cie do ho te lu uczy nas jak pra wi dło wo trzy mać i pa lić
cy ga ro. Ko lej ny drink roz wią zu je mu ję zyk. Opo wia da o Ku -
bie zwy kłej, nie wi docz nej dla tu ry stów. I choć wy sta wia
laur kę re żi mo wi Fi de la, za pew ne wy uczo ną, je go opo wie ści
tyl ko po twier dza ją to, co sa mi za uwa ży li śmy: nie jest na Ku -
bie tak źle, jak nie któ rzy chcie li by uwa żać, mi mo sys te mu
kart ko we go, pu stych pó łek w skle pie i kul tu jed nost ki. Py -
ta nie o to, czy za izo la cję i za co fa nie go spo dar cze Ku by na -
le ży wi nić tyl ko Ca stro, na su wa się sa mo. 

„Por Cu ba Li bre!”

Daw na pro win cja Orien te obej mu ją ca wschod nie te re ny
wy spy, to naj bied niej sza część Ku by, no to rycz nie do świad -
cza na przez ży wio ły po kro ju te go rocz nej Ir my. Miej sco wa
lud ność han dlu je czym mo że, le d wie wią żąc ko niec z koń -
cem, ła ta jąc znisz czo ne do mo stwa po ko lej nych hu ra ga nach.
Na pu stej pla ży w Ma gu ana od da lo nej 25 km od Ba ra coa tu -
ry sta to skarb. Ku pu je my drob ne so uve ni ry i roz da je my dłu -
go pi sy (to nie żart, ma te ria ły pi śmien ni cze są tu taj na wa gę
zło ta) Jed ne mu z miej sco wych do pi su je szczę ście i do sta je
nad pro gra mo wy pod ko szu lek, za chę co ny tym na byt kiem po
chwi li zja wia się z wiel ką musz lą, któ rą bez sku tecz nie pró -
bu je prze han dlo wać na san da ły. Bie da aż pisz czy, ser ce się
kra ja, ale lu dzie tu taj są bar dzo przy jaź ni i niena chal ni, za -
wsze uśmiech nię ci, je śli o coś pro szą, to o dłu go pis lub szam -
pon, ni gdy o pie nią dze.  

Ko lej ne go dnia ru sza my do Par ku Na ro do we go Hum bold -
ta i da lej do sto li cy nie gdy siej szej pro win cji Orien te -  San -
tia go de Cu ba. Je dzie my wzdłuż stre fy zmi li ta ry zo wa nej
Gu an ta na mo, so li w oku rzą du ku bań skie go, któ rą Sta ny
Zjed no czo ne dzie rża wią od 1903 ro ku na czas nie okre ślo ny,
bez wi do ków na ry chły zwrot w rę ce Ku bań czy ków. Ame -
ry kań ską ba zę roz sła wi ło na świe cie wię zie nie, w któ rym
więź niów prze trzy my wa no   bez wy ro ku są do we go  a pod -
czas prze słu chań sto so wa no ma ło wy su bli mo wa ne tor tu ry.
Na te re nie ba zy znaj du je się też je dy ny McDo nald -sym bol
zde pra wo wa ne go ka pi ta li zmu. Za ka za ny te ren ob ser wu je my
przez lu ne tę na jed nym z punk tów wi do ko wych, bur ge row ni
nie do strze ga my, wię zie nia też nie.  

W San tia go de Cu ba, dru gim naj więk szym, naj wa żniej -
szym i naj bar dziej ka ra ib skim mie ście Ku by, obok sztan -
da ro wych za byt ków, obo wiąz ko wym punk tem zwie dza nia
są ko sza ry Mon ca da z wi docz ny mi do dzi siaj śla da mi po
ku lach. W 1953 r. Ca stro wraz z kil ko ma mło dy mi to wa -
rzy sza mi ru szył bra wu ro wo na ko sza ry, by po chwi li

wpaść w rę ce woj sko wych i tra fić do wię zie nia. Trzy la ta
póź niej spró bo wał po now nie, tym ra zem przy pły wa jąc z
Mek sy ku na jach cie „Gran ma” i chro niąc się w gó rach
Sier ra Ma estra. Mu sia ły mi nąć ko lej ne trzy la ta, by znie -
na wi dzo ne go Ful gen cio Ba ti stę za stą pił uko cha ny re wo lu -
cjo ni sta Ca stro. 

Uda je my się też na cmen tarz San ta Ifi ge nia, by z bli ska zo -
ba czyć miej sce spo czyn ku dwóch wiel kich Ku bań czy ków: Jo -
se Mar tie go – XIX -wiecz ne go po etę i przy wód cę ru chu
nie pod le gło ścio we go  oraz świe żo po cho wa ne go Ca stro. Grób
te go ostat nie go to w rze czy wi sto ści wiel ki głaz ze skrom ną
ta bli cą. Co cie ka we, po sta wio no go tu za nim po da no do wia -
do mo ści, że Fi del nie ży je. Dwa ty go dnie przed ofi cjal nym
zgo nem „El Co men dan te” cmen tarz San ta Ifi ge nia wi zy to wa li
na si zna jo mi uwiecz nia jąc na zdję ciach wiel ki pa ra wan ota -
cza ją cy obec ne miej sce po chów ku Ca stro. Nie za le żnie od te -
go czy Fi del zszedł wcze śniej czy póź niej, obec nie swo je
trze ba od stać, by do gła zu się do stać. W tej sa mej ne kro po lii
znaj dzie my gro by człon ków Bu ena Vi sta So cial Club oraz ro -
dzi ny Ba car di, któ ra rum wnio sła na sa lo ny. Al ko hol wy twa -
rza ny z trzci ny cu kro wej, du żo moc niej szy niż obec nie, był
ulu bio nym trun kiem pi ra tów, ra bu siów i han dla rzy ludź mi,
do pie ro Don Fa cun do Ba car di, opra co wu jąc uni kal ną re cep -
tu rę spra wił, że za in te re so wa ły się nim rów nież wy ższe sfe ry.
Ba car di  swo ją de sty lar nię otwo rzył w 1862 r. w San tia go de
Cu ba. Na stry chu no wo na by tej nie ru cho mo ści, żo na wła ści -
cie la od kry ła nie le gal nych miesz kań ców, któ rych przed sta wi -
ciel stał się sym bo lem fir my, stąd nie to perz na ety kie cie ru mu
Ba car di. Nie tyl ko Co hi ba ale rów nież dzie je Ba car di zwią -
za ne by ły z burz li wą hi sto rią Ku by.  Po zwy cię skiej woj nie
nad Hisz pa na mi w 1899 r., gdy Ku bań czy cy od zy ska li w koń -
cu wy śnio ną przez Jo se Mar tie go nie pod le głość, ame ry kań -
scy żoł nie rze, któ rzy wspar li mi li tar nie dą że nia miesz kań ców
wy spy, w jed nym w ha wań skich lo ka li wznie śli to ast ru mem
z co lą i li mon ką okrzy kiem „Por Cu ba Li bre!” - za wol ną Ku -
bę! Tak zro dził się je den z naj bar dziej zna nych kok taj li na
świe cie. Mo ji to to po noć dzie ło kor sa rza ka pi ta na Dra ke'a, zaś
je go wa ria cję na ba zie bia łe go ru mu, sy ro pu cu kro we go i so -
ku z li met ki o na zwie Da iqu iri upodo bał so bie sta ły by wa lec
ha wań skich lo ka li – Er nest He min gway. Spu ści zna Fa cun do
nie prze trwa ła re wo lu cji Ca stro, mi mo że ro dzi na Ba car di
wspie ra ła fi nan so wo Ruch 26 lip ca. Wkrót ce ich ma ją tek zo -
stał skon fi sko wa ny a sa mi Ba car di zmu sze ni do emi gra cji. W
ich daw nej de sty lar ni roz le wa się te raz rum „San tia go De Cu -
ba”, Ba car di zaś zmie ni ło lo ka li za cję na po bli skie Ba ha my.
Je śli idzie zaś o pry wat ną dzia łal ność, to ist nie je „coś” ta kie -
go na Ku bie, lecz w bar dzo ogra ni czo nym za kre sie. Drob na
przed się bior czość ogra ni cza się głów nie do ulicz nych sprze -
daw ców i babć klo ze to wych. Zwłasz cza te dru gie da ją się we
zna ki. Bez płat na to a le ta w re stau ra cji czy pu bie to rzad -
kość (opłat nie unik nie my ta kże na lot ni sku). Star sze pa -
nie dziel nie strze gą drzwi do ubi ka cji, wy dzie la jąc list ki
pa pie ru i ka wał ki my dła, ra tu jąc kub kiem wo dy, gdy
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spłucz ka nie dzia ła (a jest to po wszech ne zja wi sko na Ku -
bie). Sko rzy sta nie z przy byt ku sło no tu ry stę kosz tu je (0,5-
do 1$ lub Eu ro) i le piej nie pró bo wać uczy nić te go bez
uisz cze nia opła ty, bo pa nie by wa ją ner wo we. Nie prze wi -
dzia ne wy dat ki na to a le tę uszczu pli ły nasz bu dżet, po cie sza -
li śmy się jed nak my ślą, że w ten spo sób wspar li śmy pry wat ną
ini cja ty wę w ko mu ni stycz nym kra ju. 

W ku bań skim So po cie

Wiel ka noc spę dza my na lot ni sku w San tia go de Cu ba. Jak
to tu taj by wa, sa mo lot do Ha wa ny ma spo re opóź nie nie, mu -
si my się więc uzbro ić w cier pli wość. Po nie mal dwóch ty go -
dniach przy zwy cza ili śmy się, że po śpiech na Ku bie nie ma
sen su, wszyst ko w swo im cza sie w koń cu się roz wią że. Z pa -
pie ru od pa ko wu je my ja jecz ko -je dy ny świą tecz ny ak cent na -
sze go śnia da nia i cze ka my, cze ka my, cze ka my. Z Ha wa ny
ru sza my do Va ra de ro -ku bań skie go So po tu w wer sji ma -
xi. Wszę dzie nie prze bra na ma sa tu ry stów, głów nie pod -
chmie lo nych Ka na dyj czy ków, dla któ rych Ku ba jest tym,
czym dla nas Chor wa cja lub Buł ga ria. Au to chto ni nie ma -
ją wstę pu na pla że Va ra de ro. Ho te le to ogrom ne ko lo sy,
gdzie doj ście z po ko ju na śnia da nie li czy się nie kie dy w ki -

lo me trach. Ka żdy z tych ol brzy mów za pew nia wszyst ko, co
prze cięt ne mu tu ry ście na wa ka cjach jest po trzeb ne – ba ry,
dys ko te ki, re stau ra cje z kuch nią naj dal szych za kąt ków glo bu,
skle py spo żyw cze i z so uve ni ra mi. W za sa dzie nie ma po trze -
by wy ściu bia nia no sa po za bu dy nek, dla te go też wie lu tu ry -
stów praw dzi wej Ku by nie po zna. Sa mo Va ra de ro też nie
skła nia do zwie dza nia, do mi nu ją atrak cje i tan det ne pa miąt ki
pro duk cji chiń skiej, ja kich peł no w więk szo ści ku ror tów
na świe cie. Wy po czy nek w ta kim miej scu to praw dzi wa udrę -
ka dla ko goś, ko mu le że nie na pla ży brzyd nie po go dzi nie. 

Więk szość tu ry stów po strze ga Ku bę ja ko za co fa ny
skan sen tro pi kal ne go ko mu ni zmu wy ma ga ją cy ko lej nych
re wo lu cyj nych zmian. Jest to kraj lu dzi bied nych ale szczę -
śli wych, nie prze siąk nię tych ma nią po sia da nia i gro ma dze -
nia, upa tru ją cych ra dość w tań cu i mu zy ce za kra pia nej
do brym ru mem. Nie któ rzy twier dzą, że owo idyl licz ne mu -
zeum wkrót ce ule gnie żar łocz ne mu ka pi ta li zmo wi, in ni
zaś, że sys tem jest tak moc no za ko rze nio ny w umy słach je -
go miesz kań ców, że żad nych zna czą cych zmian w naj bli -
ższej przy szło ści nie na le ży się spo dzie wać. Tak czy siak,
Ku bę war to od wie dzić, nie ogra ni cza jąc się je dy nie do plaż
i kom bi na tów Va ra de ro.   AN NA DO MI NIK -KRU PA

Uda je my się też na cmen tarz San ta Ifi ge nia, by z bli ska zo ba czyć miej sce spo czyn ku dwóch wiel kich Ku bań czy ków:
Jo se Mar tie go - XIX -wiecz ne go po etę i przy wód cę ru chu nie pod le gło ścio we go  oraz świe żo po cho wa ne go Ca stro.
Grób te go ostat nie go to w rze czy wi sto ści wiel ki głaz ze skrom ną ta bli cą
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Ma ciej Za rem ba – nasz wie lo let ni pre zes /obec nie pre -
zes ho no ro wy/, głów ny „spraw ca” re ak ty wa cji na sze go
od dzia łu po wie lo let nim nie by cie, prze wod nik i pod ró -
żnik. W od by wa ją cym się od 1998 r. ple bi scy cie Wiel kie
Od kry wa nie Ma ło pol ski, w te go rocz nej edy cji uzy skał
naj więk szą licz bę gło sów w ka te go rii prze wod nik tu ry -
stycz ny i otrzy mał ty tuł Prze wod ni ka Ro ku pod czas
Ma ło pol skich Ob cho dów Świa to we go Dnia Tu ry sty ki.

Z wie dził nie mal ca łą Eu ro pę. W Azji spa ce ro wał
po chiń skim mu rze, był w słyn nym klasz to rze Sza -
olin, wę dro wał po Hi ma la jach, a w Ne pa lu po czuł
at mos fe rę wiel kich wy praw na hi ma laj skie ośmio -

ty sięcz ni ki.
W Ja po nii przy wdział ki mo no, od wie dził Zie mie Bi blij ne

i kra je Da le kie go Wscho du. W Au stra lii za przy jaź nił się
z kan gu ra mi, w Afry ce po znał ży cie i kul tu rę eg zo tycz nych

ple mion oraz zdo był Ki li man dża ro. Na bra zy lij skich pla żach
po dzi wiał uro dę la ty no skich dziew czyn. Po znał eg zo ty kę kra -
jów Ame ry ki Środ ko wej i Po łu dnio wej oraz ogrom wo do spa -
du Nia ga ra.

Ma ciej Za rem ba jest prze wod ni kiem od 1968 r. i nie dłu go
bę dzie ob cho dził 50-le cie pra cy prze wod ni ka i pi lo ta wy cie czek.

Pod ró że to Two ja pa sja. Skąd się wzię ła? Czy w dzie ciń -
stwie my śla łeś o pod ró żach?

– Mo je dzie ciń stwo przy pa dło na okres głę bo kie go ko mu -
ni zmu. Nie by ło mo wy o wy jaz dach na tzw. Za chód, a i wy -
jaz dy do in nych ko mu ni stycz nych kra jów by ły rzad ko ścią.
Po zo sta wa ło więc pod ró żo wa nie „pal cem po ma pie”, czy czy -
ta nie ksią żek pod ró żni czych, któ re za czę ły się uka zy wać
w po ło wie lat 50-tych. „Dzie ci ka pi ta na Gran ta”, „W 80 dni
do oko ła świa ta”, „Ta jem ni cza wy spa” czy in ne ksią żki Ju liu -
sza Ver ne’a czy ta łem wie lo krot nie. W my ślach wcie la łem się

Pasja jest tym, co 
wyjątkowość czło 

LUDZIE

W Ja po nii przy wdział ki mo no Po znał eg zo ty kę kra jów Ame ry ki Środ ko wej i Po łu dnio wej
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w ich bo ha te rów, prze ży wa łem ich przy go dy. Dzię ki tym ksią -
żkom po zna łem le piej geo gra fię, któ ra by ła mo im ulu bio nym
przed mio tem w szko le. Oczy wi ście zda wa łem so bie wów czas
spra wę, że mo je ma rze nia o pod ró żach są nie re al ne. 

Od za wsze pra co wa łeś w tu ry sty ce, czy li łą czy łeś pa sję
z pra cą. Jak by ło z wy jaz da mi za gra nicz ny mi, gdy za czy -
na łeś pra cę w tej bra nży?

– Tro chę ru szy ło się w la tach 60-tych, kie dy po raz pierw -
szy wy je cha łem do Cze cho sło wa cji. Gdy w ma ju 1968 ro ku
za czą łem pra co wać w „Gro ma dzie”, roz po czę ły się mo je czę -
ste wy jaz dy w cha rak te rze prze wod ni ka. Po kil ka dzie siąt ra -
zy w ro ku w przy gra nicz ny Pas Kon wen cji w Cze cho sło wa cji,
oraz po kil ka na ście ra zy w ro ku do Bu da pesz tu oraz Ber li -
na i Dre zna. Pierw szy mój wy jazd na Za chód to 1978 rok,
dzię ki pro me sie na za kup 130 do la rów, któ rą otrzy ma łem
z Urzę du Wo je wódz kie go. Pro me sa ta ka upo wa żnia ła od ode -
bra nia pasz por tu. W paź dzier ni ku wy je cha łem więc na 5 dni
do Wied nia mo im świe żo ode bra nym ma lu chem. Po nie waż
naj tań szy noc leg w ho te lu wy no sił ty le, co mo ja mie sięcz -
na pen sja, czte ry no ce spę dzi łem w wy mie nio nym ma lu chu.
W 80-tych la tach uda ło mi się wy je chać jesz cze do Tur cji,
Ham bur ga i Ko pen ha gi oraz na piel grzym kę do Fran cji
i Włoch, co by ło wów czas dla mnie wy pra wą ży cia. My śla -
łem wte dy, że już ni gdy wię cej cze goś tak cie ka we go nie zo -
ba czę. No, ale gdy w 1991 ro ku za czę to zno sić wi zy dla
Po la ków, wo rek z wy jaz da mi się otwo rzył.

Ja kie kon ty nen ty i kra je od wie dzi łeś? Czy są jesz cze
miej sca, któ re chciał byś zo ba czyć?

– Dzię ki mo jej pra cy prze wod nic kiej uda ło mi się po znać
pra wie ca łą Eu ro pę. Nie by łem tyl ko w Is lan dii. Na to miast
wy jaz dy eg zo tycz ne sta ły się mo żli we dzię ki te mu, że prze -
zna cza łem na nie wszyst kie pie nią dze za ro bio ne na prze wod -
nic twie. Wy je żdża łem na ogół w ma łych gru pach lub na wet
sam, tak jak to mia ło miej sce w wy pad ku Ne pa lu i In dii. Pod -
su mo wu jąc: by łem do tych czas łącz nie w 107 kra jach
na wszyst kich 6 kon ty nen tach, po za An tark ty dą.

A co jesz cze chciał bym zo ba czyć? Ży cie jest krót kie a świat
jest wiel ki i znaj du je się na nim mnó stwo tu ry stycz nych atrak -
cji, więc na wet nie pró bu ję stwo rzyć ta kiej li sty ma rzeń.

Ja ka wy pra wa by ła dla Cie bie naj wa żniej sza?

– Otóż pra wie ka żdy wy jazd wno si coś no we go. Na wet je -
że li do Wied nia przy je żdżam pew nie po raz 150-ty, to za wsze
wy pa trzę coś no we go, za wsze się czymś za chwy cę. Ale wra -
ca jąc do py ta nia, my ślę że mu siał bym wy mie nić kil ka ta kich
wy jaz dów. Naj więk sze prze ży cie du cho we to na pew no Zie -
mia Świę ta gdzie by łem dwu krot nie, prze ży cie kul tu ro we to
ob jazd Gre cji, ko leb ki na szej cy wi li za cji, eg zo ty ka to Tan za -
nia po łą czo na ze zwie dze niem czte rech par ków na ro do wych
oraz wej ściem na naj wy ższy szczyt Afry ki czy li na Ki li man -
dża ro. Po tem by łem oczy wi ście w dzie siąt kach in nych eg zo -
tycz nych miejsc, ale jed nak Tan za nia by ła pierw sza z nich. No
i jak to kie dyś w jed nym z wy wia dów po wie dzia łem – „wy -
pra wa ma rzeń”, czy li Hi ma la je, któ re są czymś w ro dza ju
sank tu arium dla tu ry sty gór skie go czy ra czej wy so ko gór skie -
go za ja kie go się uwa żam. By łem tam przez czte ry ty go dnie,
głów nie w re jo nie Mo unt Eve re stu i An na pur ny. Łą czy łem
wspi nacz kę zdo by wa jąc trzy pra wie sze ścio ty sięcz ne szczy ty
ze zwie dza niem wspa nia łych, bu dzą cych naj wy ższy po dziw
za byt ków Ne pa lu. Mi mo, że mi nę ło od te go cza su już 12 lat,
to na wet dzi siaj z pa mię ci po tra fię od two rzyć ka żdy dzień po -
by tu w tym kra ju. Za pa mię ta łem po wie dze nie któ re uży wa ją
Ne pal czy cy – „idąc w gó ry, idziesz do swo jej mat ki”.

określa
wieka

W Au stra lii za przy jaź nił się z kan gu ra mi
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Od wie dzi łeś wie le kra jów i miast o dłu giej hi sto rii, peł -
nych nie zwy kłych za byt ków, ale też i ta kich ema nu ją -
cych eg zo ty ką lub nie wia ry god nym po ło że niem. Któ re
z nich uwa żasz za naj pięk niej sze?

– To nie jest sport, gdzie mo żna wszyst ko zmie rzyć czy
zwa żyć. Są oczy wi ście mia sta któ re po do ba ją mi się wię cej
niż in ne. I tak bez usta la nia ko lej no ści mógł bym chy ba wy -
mie nić np. Pa tan i Bhak ta pur w Ne pa lu, Phnom Penh w Kam -
bo dży, An ti quę w Gwa te ma li, Gra na dę w Ni ka ra gui, Na rę
w Ja po nii czy No wy Jork, a w Eu ro pie Car cas son ne, Du brow -
nik, We ne cję, Flo ren cję czy Wie deń. Kra je to chy ba No wa
Ze lan dia, Ja po nia, Pe ru a w Eu ro pie Chor wa cja oraz kra je al -
pej skie, a przede wszyst kim Szwaj ca ria.

Ja kie miej sca za li cza ne do cu dów świa ta, za rów no tych
bę dą cych wy two rem czło wie ka jak i tych stwo rzo nych
przez na tu rę, zwie dzi łeś?

– Co do obiek tów to mia łem szczę ście zo ba czyć wszyst kie 7
cu dów świa ta czy li Wiel ki Mur Chiń ski, Ma chu Pic chu, Pe trę,
Chi chen It zę, Po mnik Chry stu sa w Rio de Ja ne iro, Ko lo seum
i Ta dż Ma hal oraz „ho no ro wy” cud czy li pi ra mi dy w Gi zie.

A cu da przy ro dy? Mia łem mo żli wość zo ba cze nia słyn -
nych wo do spa dów – Igu azu, Wik to rii czy Nia ga ry, nur ko -
wa nia na Wiel kiej Ra fie Ko ra lo wej, wę dro wa nia wśród
czyn nych no wo ze landz kich gej ze rów, od by cia sa fa ri na Se -
ren get ti czy w kra te rze Ngo ro Ngo ro, być pod Ulu ru – świę -
tą gó rą abo ry ge nów itd., itd.

Cze go na uczy łeś się pod ró żu jąc po świe cie? Jak Ci to
po mo gło w pra cy prze wod nic kiej?

– Bo daj Umber to Eco po wie dział, że kto pod ró żu je, ten ży -
je dwa ra zy. To mó wi wszyst ko. Po wszech nie spo ty ka my się też
ze stwier dze niem, że pod ró że kształ cą. To oczy wi ście rów nież
ra cja. Ale pod ró że to nie tyl ko zwie dze nie ja kie goś zam ku czy
ko ścio ła lub ogląd nię cie wo do spa du. Zdo by wa my nie tyl ko
wie dzę hi sto rycz ną czy geo gra ficz ną. To po zna wa nie świa ta
w szer szym wy mia rze. Po zna je my lu dzi o in nej kul tu rze, uczy -
my się ich ro zu mieć a więc to le ran cji. Po zna je my ich tra dy cje.
Czło wiek sta je się bar dziej otwar ty. Ta wie dza póź niej wie lo -
krot nie się przy da je w na szym co dzien nym ży ciu. Nic tak nie
wzbo ga ca czło wie ka jak pod ró że. No i rów nież bar dzo wa żna
spra wa. Pa ra dok sal nie pod czas pod ró ży le piej po zna je my sie -
bie. Wi dzi my jak re agu je my na ro żne go ro dza ju nie spo dzian ki
czy trud ne sy tu acje i wy cią ga my z te go wnio ski. No i bar dzo
wa żne są wspo mnie nia. Nikt ich nam nie od bie rze. Wspo mnie -
nia za war te są rów nież w ro bio nych prze ze mnie zdję ciach, Mo -
ja ga le ria li czy pra wie 25 ty się cy fo to gra fii. Część z nich
do stęp na jest na stro nie in ter ne to wej no wo są dec kie go PTT.

W cza sie wie lo let niej pra cy w tu ry sty ce do świad czy łeś
wie lu sy tu acji, trud nych czy prze ciw nie – hu mo ry -
stycz nych, któ re wie le Cię na uczy ły. Opo wiedz nam
o tych aneg do tycz nych wy da rze niach, hi sto riach.

– Mu szę po wie dzieć, że mam szczę ście do klien tów, choć
w tej ma sie tu ry stów, któ ra w cią gu kil ku dzie się ciu lat prze -
szła przez mo je rę ce, cza sem zda rzy się ktoś ma ją cy w no -
sie pro gram, ca łą gru pę czy mnie. Zwy kle uda je mi się ko goś
ta kie go „spa cy fi ko wać”, oczy wi ście nie fi zycz nie. Rów nież
bar dzo nie licz ne „nie spo dzian ki” ze stro ny kon tra hen tów za -
ła twiam w ten spo sób, że klien ci zwy kle na wet nie za uwa -
ża ją, że coś by ło nie tak. Cza sem by wa ły mo men ty
dra ma tycz ne, jak lą do wa nie na naj bar dziej nie bez piecz nym
lot ni sku świa ta w Lu kli, gdzie pas star to wy za czy -
na się 170 m przed pio no wą ścia ną skal ną. Od by ło się to tak
szyb ko, że nie po tra fi łem się na wet prze stra szyć. W fo tel sa -
mo lo ci ku wci snął mnie tyl ko wrzask kil ku na stu An gie lek

któ re sie dzia ły za mną. Wo lał bym mó wić o mo men tach za -
baw nych, któ rych oczy wi ście nie bra ku je ni gdy. Jak cho cia -
żby pro blem pew ne go ma łżeń stwa, któ re za po mnia ło w So fii
na zwy na sze go ho te lu, a któ ra brzmia ła „Pli ska”. Upar cie
py ta li prze chod niów o ho tel „Ko niak”. Na miej sce tra fi li do -
pie ro nad ra nem, gdy ja kiś nie zbyt trzeź wy, ale jed nak roz -
gar nię ty Buł gar sko ja rzył te dwie na zwy i skie ro wał ich
pod wła ści wy ad res. In ne zda rze nie mia ło miej sce nie daw -
no w Tro gi rze, gdy oglą da li śmy ple ne ro wy wy stęp chor wac -
kie go ze spo łu śpie wa ją ce go a ca pel la. W mo men cie gdy
śpie wa cy w na gły spo sób za koń czy li pio sen kę, w tej sa mej
se kun dzie roz legł się gło śny, ale pe łen po dzi wu i chy ba też
tę sk no ty dam ski okrzyk: „ale cia cha aa”. Tak krzyk nę ła 85-
let nia tu ryst ka z mo jej gru py do ucha ko le żan ce, ale po nie -
waż w tym wła śnie mo men cie za pa dła ci sza, usły sze li to
wszy scy. Gru pa tur la ła się ze śmie chu a tyl ko pa no wie z ze -
spo łu, rze czy wi ście wszy scy bar dzo przy stoj ni, mie li nie wy -
raź ne mi ny. Uśmiech nę li się do pie ro gdy po wie dzia łem im,
że tej pa ni bar dzo spodo bał się ich śpiew i do da łem już
od sie bie, że je den z nich przy po mi na jej wnu ka. Pa ni jesz -
cze ca ła czer wo na na twa rzy, otrzy ma ła od nich w pre zen -
cie pły tę kom pak to wą. Zda rza ły się też przy jem ne
nie spo dzian ki. Np. w Gru zji w ho te lach ka żdy w re cep cji
do sta wał bu tel kę wi na ra zem z klu czem do po ko ju. Ta kich
hi sto rii przez la ta na zbie ra ło się tro chę i jest to te mat na od -
dziel ną roz mo wę.

Dziękuję za rozmowę
MARIA DOMINIK

– Cza sem by wa ły mo men ty dra ma tycz ne,
jak lą do wa nie na naj bar dziej nie bez piecz -
nym lot ni sku świa ta w Lu kli, gdzie pas
star to wy za czy na się 170 m przed pio no -
wą ścia ną skal ną. Od by ło się to tak szyb -
ko, że nie po tra fi łem się na wet
prze stra szyć. 

LUDZIE
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Festiwal
Miłośników
Podróży
i Przygody
„Bonawentura” 

P o cho dzi z Tar no wa. Stu dio wał
geo gra fię na Uni wer sy te cie
Ja giel loń skim. Je go pa sją są
pod ró że. Ukoń czył ta kże stu -

dia po dy plo mo we z za rzą dza nia za so ba -
mi ludz ki mi w no wo są dec kiej WSB.
Sta ro są de cza nom zna ny był wcze śniej
ze swo jej dzia łal no ści w Fun da cji Roz -
wo ju Ziem Gór skich, w któ rej był pre -
ze sem oraz w Sto wa rzy sze niu LGD
„Bra ma Be ski du”. Jest też au to rem oraz
współ au to rem licz nych opra co wań oraz
eks per tyz z za kre su roz wo ju lo kal ne go
pi sa nych na zle ce nie kil ku sa mo rzą dów
w po łu dnio wo -wschod niej Pol sce.

Fe sti wal Mi ło śni ków Pod ró ży i Przy -
go dy „Bo na wen tu ra” or ga ni zo wa ny jest
w sta ro są dec kim ki nie „So kół” od 2011
ro ku, za wsze w mar cu. W 2018 ro ku bę -

dzie za tem już ósma edy cja tej trzy dnio -
wej im pre zy. Bo na wen tu ra zna czy „do -
bry los, po myśl ność”. Pa tro nem
fe sti wa lu jest tra gicz nie zmar ły w 2010
ro ku brat Woj cie cha, rów nież geo graf

i pod ró żnik, me ne dżer i dzia łacz or ga -
ni za cji po za rzą do wych To masz Bo na -
wen tu ra Kna pik.

„ ...Fe no me nem te go fe sti wa lu jest
nie na dę ta at mos fe ra. Nie ma nic gor sze -

Bonawentura
znaczy „dobry los,

pomyślność”
Sta ry Sącz w ostat nich la tach za sły nął za spra wą dwóch fe sti wa li o za się gu

po nadre gio nal nym: Bo na wen tu ry i Pan no ni cy. Ich po my sło daw cą i or ga ni za -
to rem jest Woj ciech Kna pik – dy rek tor CKiS w Sta rym Są czu. Oba fe sti wa le,

no wo rocz ne kon cer ty, licz ne spek ta kle te atral ne i kon cer ty w Ki nie So kół
spra wi ły, że Sta ry Sącz stał się zna ny na kul tu ral nej ma pie Pol ski.



go, jak „spię te tył ki” or ga ni za to rów, co
ema nu je przez pre le gen tów na ca łą pu -
blicz ność. OK, by li spon so rzy, by ły me -
dia, ale to by ło ja koś w tle. W cen trum
by ło czuć pa sję, in spi ra cję, ener gię
i przede wszyst kim ró żno rod ność te ma -
tów i oso bo wo ści – ka żdy mógł zna leźć
coś dla sie bie...” Tak o fe sti wa lu na swo -
im blo gu Lo sWia he ros. pl na pi sa li Ali -
cja i An drzej Bud nik pre zen tu ją cy swo je
pod ró że na Bo na wen tu rze w 2013 r.

Pro szę przy bli żyć nam oso bę bra ta
i opo wie dzieć o wa szych wspól nych
dzia ła niach i pod ró żach.

– To mek to po pro stu To mek. Cię żko
jest tak w pa ru zda niach opo wie dzieć
o kimś, ko go więk szość czy tel ni ków nie
zna ło. W wy pad ku ro we ro wym zgi nął
bar dzo mło do w wie ku 37 lat. Przez
prze szło pięt na ście lat dzie li li śmy pa sję
wspól ne go pod ró żo wa nia. By ły to wy -
pra wy da le kie jak Ki li man dża ro czy
Chim bo ra zo i bli skie jak gó ry Mar ma -
ro skie, nasz ostat ni wspól ny wy pad.
My ślę, że by li śmy stwo rze ni do te go, że -
by na wza jem się in spi ro wać i na krę cać
do ży cia. Skoń czy li śmy te sa me stu dia
na tej sa mej uczel ni, mie li śmy po dob ne
pa sje i za in te re so wa nia a na wet po czu -
cie hu mo ru. Na wet dro ga za wo do wa
ukła da ła nam się po dob nie mi mo ró żni -
cy 7 lat (brat był ode mnie młod szy).
Naj pierw po stu diach ka rie ra w spół kach
gieł do wych (sprze daż i mar ke ting), po -
tem wspól na fir ma, któ ra świad czy ła do -
radz two z pla no wa nia stra te gicz ne go
głów nie dla sa mo rzą dów w pierw szych
la tach po ak ce sji do Unii Eu ro pej skiej
oraz re ali za cja wspól nych pro jek tów
w dzie dzi nie roz wo ju lo kal ne go i dzia -
łal ność spo łecz na. Gdy To mek zgi nął, to
tak na praw dę do dar ło do mnie, że mia -
łem wspa nia łe go bra ta i po czu łem, że je -
go odej ście spo wo do wa ło wiel ką wy rwę
w mo im ży ciu. Wte dy wpa dłem na po -
mysł zor ga ni zo wa nia fe sti wa lu pod ró -
żni cze go je go imie nia (Bo na wen tu ra to
dru gie imię mo je go bra ta, któ re po dob -
no pod su nął mo je mu ta cie bi skup Able -
wicz). Po mysł fe sti wa lu z ko lei był
po kło siem klu bu „El Mun do” i spo tkań
pod ró żni czych, któ re wspól nie z bra tem

or ga ni zo wa li śmy przed kil ku na stu la ty
w Ka wiar ni Pro win cjo nal nej jesz cze
na ro gu Szwedz kiej i Wą so wi czów.
Przy znam się, że pierw szy fe sti wal Bo -
na wen tu ra był dla mnie ro dza jem te ra pii
w cię żkim okre sie ża ło by. Te raz fe sti wal
ży je już wła snym ży ciem, ma swo ją sta -
łą pu blicz ność i mam na dzie ję, że
na trwa le wpi sał się w pej zaż Są dec czy -
zny. Jest tak ra do sny, że pew nie ma ło kto
wie, że jest to fe sti wal or ga ni zo wa ny pro
me mo ria (dla pa mię ci).

Ja ką pu blicz ność przy cią ga Bo na -
wen tu ra i ja kie prze ży cia jej ofe ru je?

– Zacz nę od te go, że pu blicz ność na -
praw dę wspa nia łą. Bo na wen tu ra to
miej sce spo tkań lu dzi cie ka wych świa -
ta. W dzi siej szych cza sach pod ró żu je
ka żdy, al bo nie mal ka żdy. Wiem, że na -
sza pu blicz ność tra fia na ten fe sti wal
w po szu ki wa niu in spi ra cji. Bar dzo du -
żo osób ma rzy o pod ró żo wa niu i ta kie
spo tka nia oko w oko z oso ba mi, któ re
bez wiel kich pie nię dzy czy wspar cia
spon so rów re ali zu ją swo je pod ró żni cze
pa sje, po ka zu je, że tak na praw dę świat
w dzi siej szych cza sach jest na wy cią -
gnię cie rę ki. Po zna je my świat ko lo ro wy
i na ogół bar dzo przy ja zny, któ ry w opo -
wie ściach pod ró żni ków jest zu peł nie in -
ny niż świat po ka zy wa ny w me diach.

Jak uda je się stwo rzyć „nie na dę tą”
at mos fe rę, przy ja zną za rów no pre -
le gen tom jak i pu blicz no ści?

– Nie wiem. Być mo że po pro stu je -
ste śmy „nie na dę ci”. 

Fe sti wal ma wie lu wiel bi cie li wśród
człon ków PTT. Po ja wia ją się na nim
co ro ku z tym sa mym en tu zja zmem
i cie ka wo ścią. Ko go bę dą mo gli po -
słu chać i ja kie stro ny świa ta obej -
rzeć pod czas te go rocz nej edy cji?

– Bar dzo się cie szę, że tak jest. Uwa -
żam, ze sze ro ko ro zu mia ne śro do wi sko
gór skie, tu ry stycz ne, prze wod nic kie, to
po tę żny ka pi tał spo łecz ny No we go Są cza
i re gio nu. To na tu ral ne, że od cza su
do cza su na sze dro gi się gdzieś prze ci na -
ją, a to na gór skim szla ku, a to na Fe sti -
wa lu Pod ró ży i Przy go dy Bo na wen tu ra

w Sta rym Są czu. Nie wi dzę zresz tą du -
żej ró żni cy w da le kich wy pra wach, a wy -
pa dach na Ro ha cze. Dla mnie są to
od cie nie tej sa mej pa sji ży cia i cie ka wo -
ści świa ta. Co do do pro gra mu, to nie ste -
ty nie mo gę zdra dzać szcze gó łów.
Wszyst ko dla te go, że pierw sza par tia kar -
ne tów sprze da wa na jest dla sta łej pu -
blicz no ści, któ ra ku pu je je „w ciem no”
bez zna jo mo ści pre le gen tów. To już ta ka
tra dy cja i dba my o to, że by nie po psuć ni -
ko mu tej spe cy ficz nej „za ba wy”.

Gdzie mo żna ku pić kar ne ty i ile
kosz tu ją?

– Sprze daż bi le tów roz po czy na my
z re gu ły z oko ło 2 mie sięcz nym wy prze -
dze niem, czy li oko ło po ło wy stycz nia.
Ka żdy mo że je ku pić w in ter ne cie
w tym sa mym miej scu, gdzie sprze da je -
my bi le ty na wszyst kie im pre zy or ga ni -
zo wa ne przez Cen trum Kul tu ry i Sztu ki
im. Ady Sa ri w Sta rym Są czu czy li eko -
bi let.pl/ckis a dla tra dy cjo na li stów funk -
cjo nu je punkt sprze da ży w in for ma cji
tu ry stycz nej w Sta rym Są czu, Ry nek 5.
Kar ne ty kosz to wać bę dą 80 zł, na to -
miast bi le ty na kil ku go dzin ne blo ki
od 20 do 35 zł. Istot na mo że być też in -
for ma cja, że pod czas ostat nich edy cji fe -
sti wa lu za bra kło bi le tów w ka sie
przy wej ściu, dla te go zde cy do wa nie po -
le cam kup no w przed sprze da ży.

Pan no ni ca 
Folk Fe sti val
Od 2013 ro ku, za spra wą te go sa me -
go czło wie ka, czy li Wojt ka Kna pi ka,
w ostat ni week end sierp nia, na łą ce
w Bar ci cach roz brzmie wa ją bał kań -
skie ryt my. Et nicz na mu zy ka „Pa -
no nii”, czy li re gio nu bę dą ce go
nie gdyś pro win cją rzym ską a obej -
mu ją ce go dzi siej sze te re ny Wę gier,
Ser bii, Chor wa cji, Bo śni i Her ce go -
wi ny oraz Sło wa cji, roz pa la ogień
w ser cach słu cha czy. Pan no ni ca
Folk Fe sti val to coś wię cej niż tyl ko
ży wio ło wy, ple ne ro wy fe sti wal mu -
zycz ny.
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P o za wy stę pa mi sce nicz ny mi
pol skich i za gra nicz nych
gwiazd, moc ną stro ną im pre -
zy jest tęt nią ca ży ciem wio -

ska fe sti wa lo wa, gdzie na po lu
na mio to wym za miesz ku je kil ka ty się cy
uczest ni ków i gdzie prze ni ka ją się ró -
żno rod ne for my ani ma cji i kre acji skie -
ro wa ne rów nież do dzie ci. Stąd wy ni ka
ogrom na po pu lar ność fe sti wa lu wśród
ro dzin z dzieć mi.

Im pre za się roz ra sta, z ro ku na rok
przy je żdża co raz wię cej lu dzi, co wi dać
cho cia żby po roz mia rach par kin gu, któ -
ry w 2017 ro ku za jął już wszyst kie po la
po mię dzy szo są i wio ską fe sti wa lo wą.

Skąd po mysł na ta ki fe sti wal?
– Od daw na ma rzył mi się fe sti wal,

któ ry wyj dzie po za na sze lo kal ne opłot -
ki, roz bu dzi emo cje, sta nie się ma gne -
sem ścią ga ją cym lu dzi z naj dal szych
za kąt ków Pol ski i z za gra ni cy. Sta nie się
mar ką i bę dzie ko łem za ma cho wym dla
ró żnych ini cja tyw lo kal nych. Nie ste ty
dzia ła jąc w sek to rze po za rzą do wym,
bez sku tecz nie sta ra łem się po zy skać
me ce na sa dla te go po my słu, gdy w tym

sa mym cza sie na Są dec czyź nie cał kiem
spo re fun du sze lo ko wa ne by ły na po my -
sły oględ nie mó wiąc dość przy pad ko we,
bez więk sze go po ten cja łu.

Miej sce i sam po mysł na fe sti wal by -
ły w za sa dzie dru go rzęd ne. To mógł by
rów nie do brze być fe sti wal po le ga ją cy
na ro bie niu wi kli no wych ko szy ków czy
plu ciu pest ką na od le głość. Ale po nie -
waż nie umiem ro bić wi kli no wych ko -
szy ków, a od ja kiś 20 lat słu cham
i po ko cha łem ró żne od mia ny bał kań -
skiej i cy gań skiej mu zy ki to po my śla -
łem, że mógł bym spró bo wać za ra zić
mi ło ścią do tych dźwię ków in nych lu dzi
i stwo rzyć fe sti wal, na któ rym co ro ku
bę dą się spo ty kać a przez po zo sta łe 362
dni w ro ku bę dą za nim tę sk nić. 

Obej mu jąc ste ry kul tu ry w Sta rym
Są czu upew ni łem się naj pierw, że bur -
mistrz Ja cek Le lek nie bę dzie mi prze -
szka dzał w re ali za cji te go po my słu
(do pie ro nie daw no do wie dzia łem się, że
sam nie za bar dzo wie rzył w je go po wo -
dze nie). 

Bar ci ce to rów nież był przy pa dek.
W oko li cy Świąt Bo że go Na ro dze nia
w 2012 ro ku szu ka łem miej sca na zor -

ga ni zo wa nie kon cer tu ko lęd i po raz
pierw szy usły sza łem o „Sto do le w Od -
no zy nie”. Po je cha łem tam, że by na wła -
sne oczy spraw dzić to miej sce. Gdy już
po ko na łem śnie żne za spy i do tar łem
na miej sce, to do pa dła mnie ja kaś abs -
trak cyj na wi zja sło necz ne go la ta i pa ru
ty się cy na mio tów roz sta wio nych
nad Po pra dem i lu dzi ba wią cych się
pod sce ną do mu zy ki bał kań skich trąb,
jak na fe sti wa lu w serb skiej Gu czy,
o któ rym wie le sły sza łem, a na któ rym
jesz cze wów czas sam nie by łem. Pa rę
ty go dni póź nej wraz z mo imi współ pra -
cow ni ka mi za bra łem się za or ga ni za cję
pierw szej Pan no ni ki.

Do dziś uwa żam, że po dob ny suk ces
jak Pan no ni ka mo żna osią gnąć w in nych
miej scach z kom plet nie ró żny mi po my -
sła mi, trze ba tyl ko się sku pić na ce lu
i za cząć sku tecz nie ad re so wać ten po -
mysł do za in te re so wa nych osób. Naj -
trud niej za wsze jest prze trwać cię żkie
po cząt ki.

Ile ze spo łów wy stą pi ło do tej po ry
w krza kach nad Po pra dem bu dząc
en tu zjazm słu cha czy z ca łej Pol ski
i co raz licz niej szej gru py za gra nicz -
nych?

– Po cząt ko wo na fe sti wa lu pre zen to -
wa li śmy osiem po tem dzie więć, a ostat -
nio dwa na ście ze spo łów czy li czte ry
ze spo ły ka żde go dnia. W cią gu 5 zor ga -
ni zo wa nych do tąd edy cji wy stą pi ło
do tej po ry 50 ze spo łów. Ale tak na -
praw dę nie ilość się li czy, tyl ko do bór
i ja kość ze spo łów, roz pla no wa nie kon -
cer tów i za an ga żo wa nie pu blicz no ści. 

A w osta tecz nym roz ra chun ku li czą
się emo cje i wspo mnie nia, któ re lu dzie
za bie ra ją z Bar cic do swo ich do mów
i do swo je go ży cia.

Jak uda je się za pa no wać nad tym
ko lo ro wym tłu mem, kto po ma ga
przy or ga ni za cji im pre zy?

– Po pierw sze ten ko lo ro wy tłum to
bar dzo faj ni, przy jaź ni i do brze wy cho -
wa ni lu dzie, któ rzy w du żej mie rze
współ two rzą ten fe sti wal. Ca ła ta jem ni -
ca po le ga na tym, że or ga ni zu jąc fe sti wal
ta ki jak nasz w ta kim, a nie in nym miej -



scu, pu blicz ność w na tu ral ny spo sób jest
se lek cjo no wa na. A wte dy o wie le ła twiej
za pa no wać nad 5-cio ty sięcz ną, roz tań -
czo ną i kul tu ral nie ba wią cą się do brze
wy se lek cjo no wa ną fe sti wa lo wą pu blicz -
no ścią niż daj my na to nad garst ką, na -
sta wio nych na roz ró bę ki bi ców. Przez
pierw sze la ta mo żna po wie dzieć, że cał -
kiem do brze ra dzi li śmy so bie sa mi. Te -
mat ogar nia ła na sza wła sna eki pa
wo lon ta riu szy z „wo lon ta ria tu kul tu ry”
przy sta ro są dec kim cen trum kul tu ry.
Wraz z roz ro stem fe sti wa lu, gdy prze kro -
czy li śmy pew ną ska lę, mu sie li śmy się
już pod po rząd ko wać wy mo gom usta wy
o bez pie czeń stwie im prez ma so wych.
Za trud nia my pro fe sjo nal ną ochro nę, za -
bez pie cza my te ren przed wstę pem osób
nie po żą da nych. Na szą eki pę, któ rej człon
sta no wi kil ku oso bo wa za ło ga cen trum
kul tu ry, przy or ga ni za cji fe sti wa lu za si -
la ją oso by z ze wnątrz: za przy jaź nie ni
z fe sti wa lem spo łecz ni cy, lu dzie me diów
i kul tu ry. Współ pra cu je my z wie lo ma
ko ope ran ta mi, nie tyl ko w for mie ko mer -
cyj nej. Na sza ro sną ca wraz z roz ro stem
fe sti wa lu eki pa wo lon ta riu szy, da lej ma
fun da men tal ne zna cze nie przy or ga ni za -
cji. Do sta łej eki py do łą cza ją rów nież
wo lon ta riu sze z in nych re gio nów Pol ski,
chcą cy włą czać się w je go or ga ni za cję,
a za dań jest na praw dę mnó stwo i z ka -
żdym ro kiem co raz wię cej. Na szczę ście,
my też z ro ku na rok ma my co raz więk -
sze do świad cze nie. 

Czy nie za brak nie miej sca dla wszyst -
kich chęt nych w ko lej nych la tach?
Ja kie są pla ny w tym za kre sie?

– Jed na z pod sta wo wych umie jęt no ści
w za rzą dza niu fe sti wa lem, któ ry bar dzo
dy na micz nie się roz wi ja, po le ga na za rzą -
dza niu je go wiel ko ścią. Zda je my so bie
spra wę, że dla wie lu lu dzi ka me ral ność
na sze go fe sti wa lu by ła we wcze śniej szych
la tach je go wa żnym atu tem. Ale szcze gó -
ło wo mo ni to ru je my sa tys fak cję uczest ni -
ków Pan no ni ki i oka zu je się, że na ra zie
do brze utrzy mu je my rów no wa gę w tym
za kre sie. Je sie nią 2017 ro ku wy ko na li śmy
pew ne dzia ła nia, któ re po mo gą zwięk szyć
po jem ność eko lo gicz ną wio ski fe sti wa lo -
wej w Bar ci cach nad Po pra dem i rów no -
cze śnie za pew nić prze strzeń do roz wo ju
na naj bli ższe kil ka lat. Dzię ki przy chyl no -
ści kil ku są sia dów uda ło nam się wy dzie -
rża wić ko lej ne 4 ha pięk nych te re nów
w bez po śred nim są siedz twie do tych cza -
so wej wio ski fe sti wa lo wej, co po mo że
nam jesz cze efek tyw niej zor ga ni zo wać tę
wio skę i po pra wić kom fort wy po czyn ku
lu dzi, któ rzy nie tyl ko uczest ni czą w kon -
cer tach, ale przed wszyst kim miesz ka ją tu
przez trzy dni.

Jak się two rzy pro duk ty kul tu ry
o za się gu po nadre gio nal nym w pro -
win cjo nal nym Sta rym Są czu?

– W za sa dzie to re cep ta jest dość pro -
sta; za miast ła twych roz wią zań, kon se -
kwent na, po zy ty wi stycz na ha ró wa.

Oczy wi ście ła twiej ro bi się bez płat ne
fe sty ny, ale... żar ty się koń czą, a za czy na ją
po wa żne wy zwa nia (ale też i praw dzi wy
„pro dukt kul tu ral ny”), gdy trze ba z kie sze -
ni wy cią gnąć pa rę zło tych na bi let.

Nie oszu kuj my się spo ro lu dzi do dziś
uwa ża, że wstęp na im pre zy kul tu ral ne
po wi nien być bez płat ny. Mit bez płat nej
kul tu ry nie ste ty cią gle w na szym re gio -
nie ma się do brze, pod trzy my wa ny czę -
sto przez nie któ rych po li ty ków, lu bią cych
stro ić się (zwłasz cza w oko li cy wy bo rów)
w sza ty Świę te go Mi ko ła ja. Tym cza sem
dla mnie tak zwa na „bez płat na kul tu ra”
to pra -przy czy na by le ja ko ści, ni skich wy -
ma gań za rów no wzglę dem pu blicz no ści
jak sie bie (czy li or ga ni za to rów) i cią głe -
go de fi cy tu pie nię dzy.

I od wrot nie; je śli ma się pu blicz ność
go to wą za pła cić za bi let, to ma się
wszyst ko. Wte dy mo żna snuć pla ny, roz -
wi jać się, ma rzyć.

By ło by o wie le ła twiej nie tyl ko nam,
ale i wszyst kim in nym in sty tu cjom i or -
ga ni za cjom dzia ła ją cym na po lu kul tu -
ry w na szym re gio nie kre ować mar ko we
pro duk ty o za się gu po nadre gio nal nym,
gdy by śmy po łą czy li si ły w za kre sie pro -
mo wa nia na wy ku ku po wa nia bi le tów
na te im pre zy, ogra ni cza jąc jed no cze -
śnie sto so wa ną po wszech nie ich bez płat -
ną nad po daż. Kon tro wer syj ne, praw da?

Ale Pa ni py ta, a ja od po wia dam tak
jak my ślę...

Rozmawiała MARIA DOMINIK
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W 2017 ro ku do PTT „Be skid”
O/No wy Sącz przy stą pi ło 26
no wych człon ków, otrzy mu jąc
le gi ty ma cję PTT:
1. Michalik Beata
2. Górka Gabriela
3. Mika Aldona
4. Mataczyńska Jolanta
5. Hruby Zenon
6. Jawor Michał
7. Jerzmanowicz Sebastian

8. Fejkiel Dawid
9. Dulak Paweł
10. Gromala Kacper
11. Franczak Agnieszka
12. Śliwa Celina
13. Tokarz Mateusz
14. Iwańska Barbara
15. Papciak Jolanta
16. Papciak Stanisław
17. Tobiasz Edward
18. Bryniarski Jakub

19. Surma Teresa
20. Krzepina Filip

Szkolne Koło w Łabowej:
1. Barnowska Emilia
2. Zaprzelska Julia
3. Maciak Tomasz
4. Laskoń Kacper
5. Borzyński Kacper
6. Malec Patryk

n
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Gdy przy był do nas z ob cych stron,
Z da le kich kra jów ru bie ży,
Bem z mo wy Wę grów tyl ko znał
Dwa sło wa: „Na przód Se kle rzy!”

G. Lam perth, Oj czu lek Bem

CZA SEM BY WA TAK, ŻE JA KIŚ OSOB NIK WIĘ CEJ
GO TÓW JEST ZRO BIĆ DLA OB CE GO KRA JU NIŻ
DLA WŁA SNEJ OJ CZY ZNY

Itak Jan (Iwan) Wy how ski, pol ski szlach cic, któ re mu da -
ne by ło dzie rżyć bu ła wę het mań ską Ko za ków Za po ro -
skich, ode rwał od Kró le stwa Pol skie go ol brzy mie te re ny
na wscho dzie, z któ rych utwo rzył Księ stwo Ru skie – je -

dy ne no wo żyt ne pań stwo ukra iń skie przed XX stu le ciem,
a na wet wy mu sił na War sza wie je go uzna nie oraz obro nił je -
go su we ren ność w star ciu z Mo ska la mi pod Ko no to -
pem. I choć osta tecz nie i het ma na, i ukra iń skie go pań stwa
po zby li się sa mi Ko za cy, od da jąc swo ją oj czy znę w nie wo lę
Mo skwy, to trud no za prze czyć, że Wy how ski mu si być po -
strze ga ny ja ko je den z naj więk szych bo ha te rów Ukra iny
(„stra szą cy” z po mni ków za spra wą ra dziec kich ide olo gów
lu do bój ca Boh dan Chmiel nic ki – spraw ca wie lo wie ko wej
nie wo li mo skiew skiej – wy pa da przy nim ża ło śnie!), pod czas
gdy w pol skiej oj czyź nie jest to po stać co naj mniej kon tro -
wer syj na.

Po dob nym przy kła dem mo że być Na po le on Bo na par te
(wła ści wie Bu ona par te) – Włoch z Kor sy ki, któ ry wy niósł
Fran cję do naj więk szej po tę gi w dzie jach, a wła śnie pod je go
wo dzą żoł nie rze fran cu skiej re wo lu cji pod bi ja li i pod po rząd -
ko wy wa li swo jej wła dzy sło necz ną Ita lię (za kła da ne re pu bli -
ki wło skie mia ły cha rak ter wy bit nie ko la bo ranc ki i słu ży ły
wy łącz nie in te re som Pa ry ża, bar dziej na wet niż sław na „re -
pu bli ka Salò” z cza sów hi tle row skich), do pusz cza jąc się tu
gwał tów, gra bie ży i wszel kich mo żli wych łaj dactw. Od daj my
jed nak spra wie dli wość kor sy kań skie mu po two ro wi, któ rym
stra szo no an giel skie dzie ci. Rze czy wi ście, cię żko ob cią ża go
ha nieb na słu żba to ta li tar nej i lu do bój czej Pierw szej Re pu bli -
ce fran cu skiej (w jej imie niu do ko nał ma sa kry bez bron ne go
tłu mu w 1795 r., dzię ki cze mu roz po czął tak bły sko tli wą ka -
rie rę), ale to wła śnie on w koń cu ją oba lił, a od bu do wu jąc au -
to ry tar ną mo nar chię i za wie ra jąc kon kor dat przy wró cił

Fran cję na ło no kul tu ry eu ro pej skiej. Po dob nie w Ita lii – naj -
pierw ja ko żoł dak re wo lu cji gra bił ją i znie wa lał, ale póź niej
ja ko król Włoch Na po le on I nie ma ło przy czy nił się do jej zjed -
no cze nia. Nie zmie nia to jed nak fak tu, że ów kon tro wer syj ny
Eu ro pej czyk więk szym był Fran cu zem niź li Wło chem...

Po wiedz my też, że Na po le on III le piej mó wił po nie miec -
ku niż fran cu sku, ale to on za czął od bu do wy wać fran cu skie
im pe rium ko lo nial ne, stwo rzył no wo cze sny Pa ryż, przy łą czył
do II Ce sar stwa Sa bau dię i Ni ceę, zaś po woj nie krym skiej
oraz ba ta liach pod Ma gen tą i Sol fe ri no za pew nił Fran cji kru -
chą co praw da, ale wy raź ną pre pon de ra cję w Eu ro pie,
a z Niem ca mi nie ty le roz ma wiał, ile ra czej wo jo wał...

Adolf Hi tler (wła ści wie Schic kel gru ber) był co praw da
Niem cem, ale Niem cem au striac kim i ja ko „przy błę da” chciał
być bar dziej nie miec ki od Gu sta wa (Gu sta va) Stre se man -
na i pru skich jun krów ra zem wzię tych. A jak po trak to wał ro -
dzin ną Au strię – wie my wszy scy... Wszak twór cę
au stro fa szy zmu, pra wi co we go dyk ta to ra, kanc le rza, führe ra
und fel dher ra En gel ber ta Dol l fus sa, bru tal ne go prze śla dow cę
ko mu ni stów i na zi stów (hi tle row ców au stro fa szy ści za my ka li
wszak w... obo zach kon cen tra cyj nych!) za mor do wa ły na ro do -
wo so cja li stycz ne bo jów ki, a na stęp nie, już po zbli że niu nie -
miec ko -wło skim (wcze śniej Be ni to Mus so li ni gro ził
Ber li no wi woj ną w wy pad ku po gwał ce nia au striac kiej su we -
ren no ści) do ko na no an schlus su je go kra ju do Rze szy. Mo żna
by to jesz cze tłu ma czyć jed no cze niem na ro du nie miec kie go
(bo że Au stria da ła się wy przeć Pru som z Nie miec, to kon se -
kwen cja po li ty ki, a nie et nicz no -ję zy ko wych ró żnic), ty le że
Hi tler nie uczy nił z Wied nia no wej sto li cy Nie miec, tak jak
to by ło w cza sie I Rze szy, ale stwo rzył z daw nej zie mi Habs -
bur gów (choć ci nie do cze ka li się wdzięcz no ści Re pu bli ki Au -
striac kiej, to z emi gra cji naj gło śniej pro te sto wa li prze ciw
an schlus so wi) pod rzęd ną Östmark. Tak wła śnie Schic kel gru -
ber, któ ry wy niósł Niem cy do naj więk szej po tę gi, po trak to -
wał swo ją au striac ką oj czy znę...

Nie ina czej by ło i z Jó ze fem (Jo si fem) Sta li nem. Na wet
je śli przyj mie my – a pi szą cy te sło wa skła nia się ku ta kie mu
po glą do wi – że Zwią zek Ra dziec ki nie był żad ną kon ty nu -
acją ro syj skiej pań stwo wo ści, ale oku pan tem Ro sji i okrut -
nym prze śla dow cą Ro sjan, two rzo nym przez nie miec kie go
agen ta – Wło dzi mie rza Il ji cza Le ni na (bądź co bądź nie przy -
pad ko wo wy sła ne go do pań stwa ca rów przez kaj ze row ską

Szekler, Polak
– dwa bratanki



Rze szę) i ko smo po li tycz ną ban dę de ge ne ra tów na ro dów ro -
syj skie go, ży dow skie go, pol skie go, gru ziń skie go czy ukra -
iń skie go, to prze cież wła śnie Dżu gasz wi li stwo rzył
naj więk sze w dzie jach im pe rium je śli na wet nie ro syj skie, to
ro syj sko ję zycz ne. A tym cza sem je go ro dzin na Gru zja za zna -
ła od So wie tów sro giej nie wo li i okrut nych prze śla do wań,
któ re w Sa kar twe lo swo je apo geum mia ły wła śnie w bru tal -
nej de ka dzie 1936-1946...

Po lak Wy how ski, two rzą cy pań stwo ukra iń skie kosz tem
po ło wy Kró le stwa Pol skie go, Włoch Bo na par te, znie wa la ją cy
i gra bią cy na cze le wojsk fran cu skich Ita lię, Au striak Hi tler,
pod bi ja ją cy w imie niu Nie miec Au strię (po wtórz my, że nie
rzecz w zjed no cze niu nie miec kich ziem, ale po trak to wa niu
kra ju Ba ben ber gów i Habs bur gów po an schlus sie) i Gru zin
Sta lin, two rzą cy ro syj sko ję zycz ne im pe rium i ter ro ry zu ją cy
w je go ra mach Gru zję – to ob raz ki zna mien ne, ale nie je dy ne.

CZASEM JEDNAK ZDARZA SIĘ PRZECIEŻ I TAK, ŻE
KTOŚ NIE TYLE LEPIEJ TRAKTUJE KRAJ OBCY
OD OJCZYSTEGO, ALE ZASŁUŻENIE STAJE SIĘ
BOHATEREM DWÓCH LUB NAWET KILKU NARODÓW

I ty czy się to by naj mniej nie mo nar chów, pa nu ją cych jed -
no cze śnie w wię cej niż jed nym kra ju, gdzie świet nym przy -
kła dem był by nie zwy kle za słu żo ny dla pol sko -li tew skiej
Rze czy po spo li tej Wę gier z Sied mio gro du, Ste fan I Ba to ry, pa -
mię ta ją cy i o in te re sie swo je go ro dzin ne go kra ju, bo wiem dla
au to ry tar ne go wład cy dzie dzicz ne go (co praw da, nasz dro gi
István aku rat w Pol sce i na Li twie ta kim nie był, ale ta kim wła -
śnie chciał być) – jak w ro dzin nej fir mie – po zo sta wie nie kra -
ju swe mu na stęp cy w świet nym sta nie jest oczy wi stym
obo wiąz kiem, a nie żad ną za słu gą. Ty czy się ra czej tych, któ -
rzy nie za po mi na jąc o słu żbie swo jej oj czyź nie z wła snej wo li
wspie ra ją in ną, jak nasz „dy żur ny” bo ha ter dwóch na ro dów
– za słu żo ny dla nie pod le gło ści Sta nów Zjed no czo nych Ame -
ry ki ge ne rał Ta de usz Ko ściusz ko, za ra zem w Pol sce bo jow nik
o wol ność, te ry to rial ną in te gral ność i su we ren ność, pu czy sta,
wy bit ny dyk ta tor i wódz.

Naj wię cej po la do po pi su aby we pchać się do pan te onów
na ro do wych in nych lu dów mie li pol scy bo jow ni cy do by walk
za na szą i wa szą wol ność. Raz na czas zro bi li ja kieś po wsta -
nie w sa mej Pol sce, in nym ra zem tam, gdzie się tyl ko da ło.
Cza sa mi by ły to eska pa dy non sen sow ne, jak te, któ re ka za ły
Po la kom wal czyć o Re pu bli kę Rzym ską czy prze wo dzić ge -
ne ra ło wi Lu dwi ko wi Mie ro sław skie mu re wo lu cji na Sy cy lii:
mia ły się ni jak do au ten tycz nych in te re sów na ro do wych Le -
chi tów, mar no wa ły pol skie si ły w pod rzęd nych awan tu rach,
psu ły opi nię o Po la kach w ów cze snej Eu ro pie, a spra wy o ja -
kie wal czo no by ły co naj mniej kon tro wer syj ne (co wię cej,
spra gnio ne krwi ko lej na po ko le nia re wo lu cjo ni stów wy słu gi -
wać się bę dą bru tal ne mu ter ro ro wi ko mu ni stycz ne mu w cza -
sie wo jen do mo wych w Ro sji i Hisz pa nii, co chy ba w dzie jach
na ro du pol skie go uwa żać na le ży za naj więk szą hań bę). W in -
nych przy pad kach jed nak – jak bo je u bo ku Sar dyń czy ków

z Au strią – nie tyl ko za pew nia ły wdzięcz ność na ro dów, nie
tyl ko po zwa la ły dać upust gnie wo wi na za bor cę, ale i re al nie
go osła bia ły, co w pew nych oko licz no ściach mo gło w ja kiś
spo sób za owo co wać. Trud no nie ce nić za to je ne ra ła Woj cie -
cha Chrza now skie go, za spra wą kró la Ka ro la Al ber ta do wód -
cę ar mii sar dyń skiej, po dob nie jak ge ne ra łów Fran cisz ka
Sznaj de i Mie ro sław skie go, gdy za an ga żo wa li się w idio tycz -
ne co praw da wal ki w Pa la ty na cie i Ba de nii, ale opar te na kon -
kret nej obiet ni cy wspar cia przez tam tej szych Niem ców
spra wy pol skiej.

„OJCZULEK BEM” I JEGO WALECZNI SZEKLERZY

Naj wspa nia lej i w naj więk szym sty lu za słu żył so bie jed nak
na wdzięcz ność in nych lu dów ge ne rał Jó zef Bem. We te ran
kam pa nii na po le oń skich i pa mięt nej woj ny ro ku 1831, bo ha -
ter bo jów pod Iga nia mi i Ostro łę ką, w 1848 r. włą czył się wię -
cej niż ak tyw nie w na ro do wo wy zwo leń cze po wsta nie Wę grów
prze ciw au striac kim rzą dom. Za słu żo ny or ga ni za tor Ar mii
Sied mio grodz kiej, fak tycz ny dyk ta tor wal czą cej Tran syl wa nii
i po grom ca au striac kie go żoł dac twa, za koń czył ową eska pa dę
ja ko wódz na czel ny sił wę gier skich i uwiel bia ny przez Ma dzia -
rów „oj czu lek Bem”. W szcze gól ny spo sób je go lo sy splo tły
się z lo sa mi sied mio grodz kich Sze kle rów vel Se kle rów, któ -
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rzy da li mu się po rwać do za cię te go bo ju, a któ rzy sa mi w so -
bie sta no wią je den z naj więk szych fe no me nów Kar pat.

Oj czu lek Bem usły szy pieśń
Nim do oj czy zny wró ci
„Na przód, Se kle rzy” – jesz cze raz
swój groź ny okrzyk rzu ci.
Sa mi Sze kle rzy (węg. Széke ly ek), o dość nie ja snym po cho -

dze niu, wy wo dzi li sie bie od At ty li i Cza by. Naj praw do po dob -
niej by li lu dem tu rec kim, któ ry osiadł w Tran syl wa nii, aby
na po le ce nie Ar pa dów strzec wę gier skiej zie mi ja ko „stra żni -
cy gra nic” (sta ro węg. sze gel). To tłu ma czy ło by nie tyl ko ety -
mo lo gię na zwy, ale i po wód dla któ re go sze kler scy wo jow ni cy
– już w XII w. opi sy wa ni ja ko szczep nie zwy kle wa lecz ny
i wier ny – ni gdy nie by li uwa ża ni za chłop stwo, ale swo isty,
od ręb ny stan, zwol nio ny z więk szo ści feu dal nych zo bo wią zań.
Czuj nie strze gli więc do mnie ma ni sy no wie huń skich wo jow -
ni ków wschod nich ru bie ży ma dziar skiej mo nar chii, ale na ży -
cze nie Ste fa na II i Ge zy II sta wia li też czo ła Cze chom
i Au stria kom. W 1437 r. za war to w wę gier skiej Tran syl wa nii
tzw. unię trzech na ro dów, któ re za cho wać mia ły w pro win cji
uprzy wi le jo wa ną ro lę: Wę grów, Sze kle rów i Sa sów (po tom -
ków nie miec kich osad ni ków). Te sa me trzy gru py et nicz ne
współ rzą dzi ły póź niej Księ stwem Sied mio grodz kim, cze go po -
ską pio no tak licz nym prze cież Ru mu nom. I Sze kle rzy tę po -
zy cję wy ko rzy sta li, m.in. mor du jąc w 1599 r....
sied mio grodz kie go księ cia An drze ja Ba to re go.

Przez stu le cia po stę po wa ła ma dzia ry za cja Sze kle rów. Sa -
mo zwań czy dzie dzi ce huń skich wład ców stop nio wo sta wa li się
czę ścią na ro du wę gier skie go, czę ścią przy tym na der gor li wą
i za wsze go to wą od dać ży cie za swo ją ma dziar ską oj czy znę,
za cho wu jąc wsza kże istot ną od ręb ność. Daw nych Sze kle rów,
czu wa ją cych nad obro ną wę gier skich gra nic mo żna przy rów -
nać do Ko za ków Za po ro skich (w koń cu so lid nej et nicz nej mie -
szan ce z prze wa gą ele men tów by naj mniej nie pol skich), któ rzy

ta kże two rzy li swo isty, zbroj ny stan na Kre sach Rze czy po spo -
li tej i nie ma ło się jej przy słu ży li. Ty le, że Sze kle rzy za skar bi li
so bie wdzięcz ność Ma dzia rów, a Za po ro żców War sza wa trak -
to wa ła za zwy czaj ma ło chwa leb nie. Po za tym, sied mio grodz -
cy wo jow ni cy, ina czej niż miesz kań cy Dzi kich Pól
i czar no mor skie go Ni żu, sta no wi li wy raź ną wspól no tę et nicz -
ną, za wsze też po zo sta li wier ni wę gier skiej oj czyź nie i nie
wcho dzi li w kon szach ty z wro giem, a i sła wę bo jo wą zy ski wa li
wy łącz nie w star ciach z uzbro jo ny mi mę ża mi, a ni gdy z ko bie -
ta mi, star ca mi i dzieć mi... Póź niej si, ta kże ci cał kiem współ -
cze śni, zma dzia ry zo wa ni Sze kle rzy po dob ni są nie co
do za chod nio kar pac kich gó ra li, któ rzy lu bo wy wo dząc się z ele -
men tów ru muń sko -bał kań skich, nie tyl ko ule gli po lo ni za cji, ale
i sta li się osto ją wia ry Pia stów oraz kwin te sen cją pol skie go pa -
trio ty zmu, po cząw szy od na gmin nie be le try zo wa nych walk ze
Szwe da mi, przez po wstań ców cho cho łow skich (je go eko no -
micz ne aspek ty nie chaj nas te raz nie zaj mu ją) i sław nych ku -
rie rów ta trzań skich aż po dziś dzień. Naj ofiar niej sza słu żba
swo je mu na ro do wi (któ ry „swo im” nie był prze cież od za wsze,
ale wsku tek pro ce sów asy mi la cyj no -kul tu ro wych i pew ne go
wy bo ru), umi ło wa nie wol no ści i gór skich prze strze ni, po czu -
cie ho no ru i wła snej god no ści, prze bo ga ty folk lor i pie czo ło wi -
ta dba łość o swo je re gio nal ne tra dy cje i od ręb no ści czy ni
po nie kąd Pod ha lan od po wied ni kiem fe no me nu po tom ków At -
ty li i Cza by. Fe no me nu, ja ki zro dzić mo gły tyl ko oto czo ne ze -
wsząd wy nio sły mi gó ra mi, lu dziom na za chwyt przy ro dy rę ką
wy rzeź bio ne za kąt ki Tran syl wa nii...

Nic dziw ne go, że po śród wę gier skich grup re gio nal nych
zma dzia ry zo wa ni Sze kle rzy za ję li miej sce szcze gól ne, wy prze -
dza jąc w ory gi nal no ści na wet sław nych Haj du ków, no ta be ne
osa dzo nych w re jo nie De bre czy na przez sied mio grodz kie go
księ cia Ste fa na Boc skaya. Na czym jed nak po le gał – obok
szcze gól ne go sta tu su w daw nych wie kach i nie zwy kłej wa lecz -
no ści – ów fe no men sze kler skich gó ra li, ja cy roz ło ży li się wo -
kół Bra szo wa (węg. Bras só), Csíksze re da, Széke ly udvar he ly
i Świę te go Je rze go (węg. Sep si szent györgy) – naj wa żniej sze -
go ośrod ka sze kler skie go folk lo ru, ja cy z wła ści wym so bie upo -
rem go spo da ro wa li w cie niu wzno szą cej się na 1800 m.,
uko cha nej Har gi ty i na przed po lu Alp Tran syl wań skich?

Po szu ki wa cze ta jem nic z pew no ścią nie mo gą na dzi wić się
nie zwy kłe mu pi smu – ro wa szo wi (rovásírás), owym „sze kler -
skim ru nom”, któ re w pew nych miej sco wo ściach po zo sta wa ło
w uży ciu aż do po ło wy XIX stu le cia (!). Czy ja cy kol wiek in ni
gó ra le kar pac cy – sław nych Hu cu łów nie wy łą cza jąc – mo gli
się po chwa lić aż tak głę bo ko za ko rze nio ną od ręb no ścią?

W sze kler skiej ar chi tek tu rze cha rak te ry stycz nym ele men -
tem po zo sta ją słu po we na grob ki (ko pjafá) oraz mi ster nie rzeź -
bio ne, drew nia ne bra my – po dob ne do tych z Ma ra mu resz
i Spi szu – sta no wią ce świa dec two kul tu ro we go bo gac twa pod -
har gic kich gó ra li i nie zwy kłych zdol no ści sied mio grodz kich
cie śli. Kto kol wiek prze kra cza prze pięk ną tran syl wań ską bra -
mę, ten sta je się go ściem Sze kle rów, oni zaś zo bo wią zu ją się
go pod jąć i oto czyć opie ką...

Naj praw do po dob niej by li lu dem tu rec kim, któ ry osiadł
w Tran syl wa nii, aby na po le ce nie Ar pa dów strzec wę -
gier skiej zie mi ja ko „stra żni cy gra nic” (sta ro węg. sze gel)



Za sa da wza jem no ści i są siedz kiej po mo cy obec na jest w kul -
tu rze lu do wej nie za le żnie od re gio nu, ale u Sze kle rów przy bra -
ła ona cha rak ter swo iste go sa crum, któ re prze ja wia ło się na wet
we wspól nym sta wia niu do mostw, no ta be ne wy ko ny wa nych
i ozda bia nych rów nie cud nie, co sław ne bra my. Po dob nie, tka -
nie przez ko bie ty lnu – czyn ność na po zór pro za icz na – tyl ko
na Sze klersz czyź nie na bie ra ła tak ma gicz ne go sma ku, gdy spo -
wi ły ją mgła pra sta rych opo wie ści, kró lu ją cych przy te go ty pu
oka zjach. Co szcze gól nie god ne jest uwa gi wo bec przy pi sy wa -
nej har gic kim gó ra lom ma ło mów no ści...

Do te go do dać na le ży nie zwy kłą barw ność i ozdob ność
od święt nych stro jów sze kler skich, pro mie niu ją cych wszyst -
ki mi bar wa mi Sied mio gro du, słyn ną ce ra mi kę, nie zwy kłe
ob rzę dy, za chwy ca ją ce oko tań ce oraz po ru sza ją cą ser ce mu -
zy kę, w któ rej gó ral spod Har gi ty wy śpie wy wał swo je ra do -
ści i smut ki, za grze wał się do bo ju o za cho wa nie
wę gier sko -tran syl wań skich tra dy cji i zwie rzał z trosk, gnę -
bią cych ser ce...

Hej, én édes jó Iste nem
Ol tal ma zóm, se ge del mem
Vándorlásban reménységem
Ínségem ben lágy ke ny erem.

Vándor fec ske se bes szárnyát
Vándor legény vándor botját
Vándor széke ly reménységét
Jézus, áldd meg Erdély földjét!

Vándor fec ske ha za talál
Éde sa ny ja fészkére száll
Ha zajöttünk, megáldott a
Csíksom ly ói Szûz Mária.

***

O mój do bry Bo że,
Mój Stró żu, mo ja Po mo cy,
Mo ja Uf no ści w wę drów ce,
Mój mięk ki Chle bie w nie do li.

Skrzy dło błą dzą cej ja skół ki,
I la skę wę drow ca,
Na dzie ję piel grzym ki Sze kle ra,
I tran syl wań ską zie mię, bło go sław Je zu!

Ja skół ka wra ca do gniaz da,
Ku mat ce czu łej,
Wró ci li śmy do do mu, bło go sła wie ni
Przez Ma ry ję Dzie wi cę z Csik som lyo.

Ta kich to wła śnie lu dzi ze brał pod swo je roz ka zy wsła wio -
ny pod Ostro łę ką „oj czu lek”... Z ta ki mi to wła śnie ludź mi
okry wał się no wą bo jo wą chwa łą.. I ta kich za pa mię tał cy to -
wa ny już dwu krot nie wiersz:

Już „Ostro łęc ka gwiaz da” lśni
Na gór Har gic kich szla ku.
I sły chać daw ny Cza by głos:

„Se kle rzy, do ata ku.”

I choć osta tecz nie pod Sze gesz wa rem prze mógł wróg, to
prze cież w nie ca łe dwa dzie ścia lat póź niej mo gli się Sze kle -
rzy cie szyć wol ną, wę gier ską Oj czy zną... I cie szy li się nią
przez pół wie cze, za nim ty ra ni z En ten ty nie po ka za li im sro -
ższe go niż habs bur skie czy ro syj skie ob li cza. Oto bo wiem
po I woj nie świa to wej Wę gry – rów nie od po wie dzial ne za wy -
buch Wiel kiej Woj ny, co Au stria, Fran cja, Niem cy, Ro sja
i Wiel ka Bry ta nia – utra cić mia ły... 71,5% swo je go te ry to rium
(!!!). Wśród tych te re nów zna lazł się nie mal ca ły ob szar wę -
gier skich Kar pat i ab so lut nie ca ły Sied mio gród, ca łe uko cha -
ne Erdély... A wraz z nim ca ła Sze klersz czy zna... Wró ci ła ona
do ma dziar skiej „Ma cie rzy” w 1940 r., ale kres II woj ny świa -
to wej przy niósł osta tecz ny po wrót ru muń skie go pa no wa nia
nad Széke lyföld... A prze cież zna cze nie folk lo ru dziel nych po -
tom ków Cza by w wę gier skiej kul tu rze jest prze ogrom ne, po -
rów ny wal ne z ro lą Pod ha la w kul tu rze pol skiej, o czym
świad czyć mo że – a to le d wie jed na kro pla w ca łym mo rzu
fa scy na cji – zbiór Pie śni sze kler skie Be li Bar to ka...

O TYM CO ŁĄCZYŁO WALECZNYCH LECHTÓW
Z DUMNYMI MADZIARAMI

Nie od rze czy bę dzie w tym miej scu przy po mnieć o zdu -
mie wa ją cej kul tu rze ru muń skiej Sied mio gro du (a zwłasz cza
Ma ra mu resz!), któ ra sta no wi bez dwóch zdań te mat -rze kę.
Ale czy – po mi mo te go – mo gą tak na praw dę ist nieć Wę gry
bez Tran syl wa nii i Sze klersz czy zny? Pew nie – tak jak Pol ska
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bez Wil na i Lwo wa – mo gą. Ale – a ty czy się to i na sze go kra -
ju – cóż to za Wę gry?...

Czę sto i nie bez ra cji pod kre śla się pol sko -wę gier skie po -
do bień stwa i wza jem ną sym pa tię dwóch zu peł nie nie spo krew -
nio nych ze so bą na ro dów, któ re przez ty siąc le cie ze so bą
są sia do wa ły, od dzie lo ne tyl ko głów ną gra nią Kar pat, zwień -
czo ną ska li stą ko ro ną Tatr. Oba mie wa ły cza sy świet no ści
i po tę gi, gdy li czo no się z ni mi w ca łej Eu ro pie, oba do świad -
czy ły też sro giej nie wo li i dwu krot nej trau my roz bio rów (Wę -
gry w XVI, Pol ska w XVIII w., a wresz cie jed no i dru gie
w XX stu le ciu). Oba uwa ża ły się za „przed mu rze chrze ści jań -
stwa” i gor li wie wy peł nia ły tę mi sję w za wzię tych zma ga niach
z Tur ka mi Osmań ski mi, jed no cze śnie oba w pew nych okre -
sach li czy ły – bez re li gij nych uprze dzeń – na wspar cie Istam -
bu łu. Oba nio sły za chod nio eu ro pej ską kul tu rę na wschód, oba
też sta no wi ły na Ukra inie i w Sied mio gro dzie swo isty po most
po mię dzy eu ro pej skim Wscho dem i Za cho dem. Nic za tem
dziw ne go, że jed no z pięk nych ma dziar skich wy obra żeń mó -
wi o dwóch drze wach, któ re wy ra sta ły pod Kar pa ta mi z jed -
ne go ko rze nia... I nic dziw ne go, że w obu – tak prze cież
nie po dob nych – ję zy kach ukształ to wa ło się (praw do po dob nie
w cza sach kon fe de ra cji bar skiej) to sa mo przy sło wie: Po lak,
Wę gier – dwa bra tan ki i do sza bli, i do szklan ki (węg. Len gy -
el, Ma gy ar két jó barát, együtt har col, s is sza borát).

Bo je śli wspo mi na my dzie je pol sko -nie miec kie go są siedz -
twa, to na tych miast od zy wa się w na szych uszach szczęk orę ża
i ob ra zy, ja kie łą czą się w je den ciąg walk ze wschod nio nie -
miec ki mi mar gra bia mi, sa my mi ce sa rza mi, Bran den bur gią,
Krzy ża ka mi, Pru sa ka mi, Au stria ka mi, Rze szą „we imar ską”
w Wiel ko pol sce i wresz cie sze ścio let nie zma ga nia o prze ży cie
z hi tle row ski mi Niem ca mi, prze ry wa ne tyl ko spo ra dycz ny mi
so ju sza mi, unią pol sko -sa ską i chlub ną au to no mią ga li cyj ską.
Rzut oka na są siedz two z Ru sią przy po mi na nam o daw nych
star ciach z Ru ry ko wi cza mi, per ma nent nym wo jo wa niu z na -
po rem Mo skwy, Ro sji i ro syj sko ję zycz ne go Związ ku Ra dziec -
kie go, bru tal nych wal kach z Ko za ka mi Za po ro ski mi
i Ukra iń ca mi, od cze go wy jąt ka mi po zo sta wa ły cza sy pol sko -
-ru skiej sie lan ki pia stow skich ożen ków, po ko jo we współ ży -
cie z Ru si na mi na te re nie wspól ne go pań stwa, bra ter stwo
bro ni z wcze sną Ko za czy zną i so jusz z wol ną Ukra iną Szy -
mo na (Se me na) Pe tlu ry, i tak za wsze w koń cu to pio ne w mo rzu
krwi. Ta kże dzie je są siedz twa z Cze cha mi roz po czę ły nie koń czą -
ce się star cia Pia stów z Prze my śli da mi, a na stęp nie roz wi nę ły się
one w za bor czość Luk sem bur gów i kon flik ty z mię dzy wo jen ną
(ale i dwu krot nie z po wo jen ną) Cze cho sło wa cją.

I je dy nie ty siąc let nia gra ni ca pol sko -wę gier ska po zo sta wa -
ła spo koj ną i nie mal za wsze bez piecz ną. Je śli na wet przy po -
mni my so bie o wy po wie dze niu w 1410 r. Pol sce woj ny przez
Zyg mun ta I Luk sem bur skie go (a osta tecz nie po tę żni Wę grzy
i tak nie roz po czę li po wa żniej szych walk w in te re sie krzy żac -
kie go so jusz ni ka, ogra ni cza jąc się tyl ko do spu sto sze nia zie mi
są dec kiej), o od na wia ją cym się kil ka krot nie kon flik cie z eks -
cen trycz nym Ma cie jem I Kor wi nem oraz o roz bio ro wych kno -

wa niach i groź nym, nisz czą cym na jeź dzie szwedz kie go so jusz -
ni ka – Je rze go II Ra ko cze go z 1657 r., to otrzy ma my tyl ko trzy
star cia zbroj ne przez ca łe dzie więć set le cie wspól ne go są siedz -
twa (!), i to dwa z Wę gra mi ja ko ta ki mi i jed no z Sied mio gro -
dem. A z Niem ca mi, Cze cha mi czy sze ro ko po ję tą Ru sią
nor mę trzech kon flik tów wy ra bia li śmy zwy kle w cią gu lat
dzie więć dzie się ciu, a by wa ło że i dzie wię ciu...

Nie rzecz jed nak w sta ty sty kach, choć tak po ko jo we są siedz -
two istot nie po zo sta je nie zwy kłym. Rzecz w tak licz nych kar tach
hi sto rii, ja kie ści śle po łą czy ły chi me rycz nych, lecz wa lecz nych
Le chi tów z dum ny mi Ma dzia ra mi. Pa mię tać więc trze ba o za -
kar pac kich wy pra wach i kon kret nym wspar ciu Bo le sła -
wa II Szczo dre go, któ re za pew ni ły na Wę grzech pa no wa nie
ko lej nym trzem wład com, Be li I, Ge zie I i Wła dy sła wo wi I Świę -
te mu, wbrew szy ku ją cym się do kon tro li nad Ko ro ną św. Ste fa -
na Niem com. O re al nej po mo cy, ja kiej do świad czył Wła dy sław
Ło kie tek od po tę żne go Ka ro la I Ro ber ta kie dy jed no czył Pol skę
i pró bo wał oprzeć się groź ne mu so ju szo wi cze sko -krzy żac kie mu.
O pa no wa niu nad oby dwo ma kra ja mi Lu dwi ka I Wę gier skie go
(w kra ju Ma dzia rów słusz nie na zy wa ne go Lu dwi kiem I Wiel -
kim), któ ry w dzie jach Ma gy arország za pi sał naj świet niej szą kar -
tę, a od Kró le stwa Pol skie go ode rwał Ruś ha lic ko -wło dzi mier ską,
ale prze cież sa mym fak tem unii Bu dy i Kra ko wa oraz po wa gą
swe go ma je sta tu za pew nił kra jo wi Le chi tów bez pie czeń stwo
od ze wnętrz nych nie przy ja ciół. O Lu dwi ko wej cór ce, Ja dwi dze I,
któ ra pod bi ła ser ca pol skich pod da nych, re ak ty wo wa ła kra kow -
ską Aka de mię, jako dzie dzicz ka An de ga we nów od zy ska ła z rąk
wę gier skich sta ro stów Ha licz i Wło dzi mierz, a swo ją kra sę zło -
ży ła na oł ta rzu wiel kie go pro jek tu cy wi li za cyj ne go na Wscho -
dzie i in te re sów po li ty ki pol skiej. O dru gim wspól nym mo nar sze
– Wła dy sła wie III War neń czy ku (na Wę grzech Wła dy sław I),
któ ry o ile ja ko nie roz sąd ny mło dzian, po rwa ny na głym unie sie -
niem, za prze pa ścił war neń ską ba ta lię, o ty le swo im mę stwem
i dziel no ścią stwo rzył pięk ny mit bo ha ter ski, jed no czą cy oba na -
ro dy. O ro dzin nych wię zach łą czą cych Ja giel lo nów z Za po ly ami.
O wiel kim sy nu na ro du wę gier skie go, wład cy Sied mio gro du Ste -
fa nie I Ba to rym (Bátho ry István), któ ry ja ko król Pol ski nie tyl -
ko twar do eg ze kwo wał pra wo wo bec szla chec kich pie nia czy, nie
tyl ko z tro ską wy po mi nał Sar ma tom ich de mo kra tycz ny fa na -
tyzm, nie tyl ko two rzył pie cho tę wy bra niec ką (moc no zresz tą
prze re kla mo wa ną), ale i w trzech bły sko tli wych kam pa niach
zmu sił do uko rze nia się mo skiew skie go na jeźdź cę. O zwy cię -
stwach Ja na III So bie skie go, któ re po zwo li ły wy zwo lić Bu dę
od osmań skich rzą dów. O ukry wa ją cych się w pol sko -li tew skiej
Rze czy po spo li tej po wstań cach Fran cisz ka II Ra ko cze go.
O udzia le Le gio nów Pol skich i wy bit nym wkła dzie pol skich
do wód ców – z ge ne ra łem Be mem na cze le – w wal kę prze ciw
au striac kim rzą dom. O fe to wa niu w 1939 r. od ro dze nia wspól -
nej gra ni cy w Biesz cza dach, Gor ga nach i Czar no ho rze. O wę -
gier skim re gen cie i dyk ta to rze Mi ko ła ju (Mi klo su) Hor thym,
któ ry – z ko niecz no ści zwią za ny po li tycz nie z Ber li nem – sta -
now czo sprze ci wił się prze mar szo wi wojsk nie miec kich przez
te ry to rium od ro dzo ne go Kró le stwa w cza sie kam pa nii wrze śnio -



wej, przyj mo wał za to go ścin nie pol skich żoł nie rzy z upa da ją ce -
go kra ju i umo żli wiał im prze do sta nie się do Fran cji. Wresz cie,
o wspar ciu pol skie go spo łe czeń stwa dla na ro du wę gier skie go
w cza sie an ty ra dziec kie go, wol no ścio we go pu czu z 1956 r.

ŚWIĘTA KINGA SYMBOLEM 
POLSKO-WĘGIERSKICH ZWIĄZKÓW

W tym cią gu wza jem nych,
po zy tyw nych po wią zań i sen ty -
men tów istot ne ogni wo two rzy
świę ta Kin ga. Cór ka Be -
li IV i żo na Bo le sła wa V Wsty -
dli we go ucho dzić mo że wręcz
za sym bol pol sko -wę gier skich
związ ków i sym bol Kar pat. Ta,
któ ra za go spo da ro wy wa ła po -
gra ni cze obu kra jów, któ ra tak
moc no wpi sa ła się w le gen dy
i tra dy cje Pie nin oraz zie mi są -
dec kiej, ta któ ra za ini cjo wa ła
po noć wy do by cie so li w Pol sce, ta któ ra po śmier ci ma łżon -
ka osia dła w klasz to rze w Są czu (obec ny Sta ry Sącz), a stam -
tąd pa tro no wa ła naj star sze mu (?) prze kła do wi bi blij nych
psal mów na ję zyk pol ski (Psał terz świę tej Kin gi), sta ła się
na za wsze kró lo wą Kar pat, o któ rej szem ra ły po to ki od Po gó -
rza Wie lic kie go, przez Ko tli nę Są dec ką, Be skid Są dec ki i Pie -
ni ny, aż po wy nio słe sto ki wul ka nicz nej Ma da ra si
Har gi ty. I tak, jak ge ne rał Jó zef Bem złą czył bo jo wym do -
świad cze niem Pol skę i Sze klersz czy znę, tak po noć świę ta
Kin ga wrzu cić mia ła swój pier ścień do sol nych szy bów w sze -
kler skim Prajd, od naj du jąc go póź niej w Wie licz ce (we dle in -
nej wer sji – w Boch ni). W ten spo sób pol skie związ ki – na wet
je śli tyl ko le gen dar ne – z prze pięk ną kra iną mru ko wa tych wę -
gier skich gó ra li oka zu ją się daw niej sze i sil niej sze. A wiel ka
kar pac ka świę ta nie na dar mo cie szy się szcze gól ną mi ło ścią
i od da niem za rów no peł nych fan ta zji Gó ra li Pie niń skich, jak
i wa lecz nym Sze kle rów z Tran syl wa nii...

Od wiedź my ją za tem, ni czym ja skół ka z pięk nej sze kler -
skiej pie śni mknąc ku Sta re mu Są czo wi. Za iste, wiel ka to roz -
kosz na wie dzić prze pięk ną Ko tli nę Są dec ką, oto czo ną
dźwi ga ją cy mi się po nad nią, za le sio ny mi sto ka mi Be ski du
Wy spo we go i Be ski du Są dec kie go, z jed nej tyl ko stro ny
otwar tą na Po gó rze. Za iste, wiel ka to roz kosz na wie dzić za -
cny sta ro są dec ki gród, ozdo bio ny ma low ni czym ry necz kiem,
uro kli wy mi dom ka mi, wie ża mi za byt ko wych ko ścio łów, za -
to pio ny w nie zwy kłym ma ło mia stecz ko wym cza rze. Ozda -
bia ją go rzecz ja sna rów nież wspa nia łe mu ry klasz to ru
kla ry sek, strze gą ce ta kich skar bów, jak nie sa mo wi te Drze wo
Jes se go. To tu taj ostat nie la ta ży cia spę dzi ła świą to bli wa księ -
żna, pol sko -wę gier ska mo nar chi ni, pie niń sko -sze kler ska Pa -
ni. I tu taj też w let ni dzień 1999 r. pa pież Jan Pa weł II, wiel ki
syn gó ral skie go ro du z Be ski dów Za chod nich, wy niósł ją
do gro na świę tych, ku ra do ści sta ro są de czan, licz nie przy by -

łych Po la ków i Wę grów, gó ra li pol skich i sied mio grodz kich.
Po uro czy sto ści po zo sta ły dwie pa miąt ki: Oł tarz Pa pie ski, po -
śród scho dzą cych w stro nę Po pra du pól i... Bra ma Sze kler ska.
Wy ko na li ją spie szą cy na uro czy stość gó ra le z Ge len ce, prze -
no sząc na zie mię, gdzie osia dła ich uko cha na kró lew na ma łą
cząst kę Széke lyföld. Pięk nie rzeź bio ną bra mę ozda bia ją go -
dła Wę gier, Pol ski i Wa ty ka nu oraz po do bi zny Kin gi i kró lo -
wej Ja dwi gi I An de ga weń skiej – in nej wiel kiej ko bie ty, któ rą
Ma dzia rzy da li Pol sce... Mo żna też prze czy tać wę gier ski na -
pis: Świę ta Kin ga – Mat ka Na ro du i obej rzeć na wła sne oczy
ów fe no men, ja ki sta no wią ta jem ni cze zna ki ro wa szu – naj -
bar dziej spek ta ku lar ny prze jaw sze kler skiej od ręb no ści.

Po dą ża jąc na pół noc ny wschód do sta nie my się z Ko tli ny
Są dec kiej na Po gó rze Ro żnow skie, a na stęp nie ozdo bio ne
słyn nym Ska mie nia łym Mia stem Po gó rze Cię żko wic kie, aby
osta tecz nie do trzeć do Tar no wa. To tu taj wzno si się ko lej -
na Bra ma Sze kler ska, wy bu do wa na w sto sie dem dzie sią tą
rocz ni cę bi twy pod Ostro łę ką przez miesz kań ców Świę te go
Je rze go obok po mni ka San do ra Petöfie go, po le głe go u bo ku
„oj czul ka” pod Sze gesz wa rem. To tu taj, w ro dzin nym mie -
ście, spo czę ły w 1929 r. w pięk nym mau zo leum po śród Par -
ku Strze lec kie go pro chy ge ne ra ła Jó ze fa Be ma vel Mu ra ta
Pa szy, któ ry wiódł on giś do wal ki Sze kle rów...

Po daw nych wal kach wiel ki wódz
W ostat nim już po cho dzie
Do wol nej zie mi wró cić ma:
Hej, bacz ność w Sied mio gro dzie!

Wy ru sza jąc z ko lei od Sta re go Są cza w ima gi na cyj ną pod róż
na po łu dnie, do tknie my uko cha nych przez wę gier ską kró lew nę
za le sio nych wier chów Be ski du Są dec kie go i strze li stych Pie nin,
aby stam tąd – osią ga jąc po łu dnio wo -wschod ni kie ru nek – prze -
mie rzyć wspa nia łe Kar pa ty sło wac kie z Gó ra mi Le woc ki mi
i Gó ra mi Slań ski mi, mu snąć pół noc ne obrze ża Wiel kiej Ni zi ny
Wę gier skiej i do li ną Sa mo szu wtar gnąć do oto czo nej wy nio sły -
mi pa sma mi Tran syl wa nii na spo tka nie z ukry tą w cie niu Har -
gi ty kra iną barw nych stro jów, urze ka ją cej ce ra mi ki, nie zwy kłych
na grob ków, drew nia nych do mostw, pie czo ło wi cie rze za nych
bram, li rycz nych pie śni i wspa nia łych tań ców. Kra iny, gdzie nie -
zwy kle wa lecz ny i wier ny lud fa scy nu je swo ją od ręb no ścią, pe -
łen tem pe ra men tu rów nie wul ka nicz ne go, co uko cha ne
wierz choł ki Har gi ty. A ży je dziś pod ob cą wła dzą, cho ciaż przez
wie ki strzegł czuj nie ru bie ży wę gier skiej oj czy zny i swo jej wła -
snej kra iny. Kra iny zwa nej Sze klersz czy zną…

BAR TŁO MIEJ GRZE GORZ SA LA

Bartłomiej Grzegorz Sala jest historykiem i etnografem. Na swoim
koncie ma różne publikacje, m.in. książki: „Legendy zamków

karpackich” (fragmenty publikowaliśmy w poprzednich nr Beskidu),
"Księga karpackich zbójników" czy "Księga smoków polskich".

ZDJĘCIA POCHODZĄ ZE STRONY:
WWW.FACEBOOK.COM/SEKLERSZCZYZNA-NIEDOCENIONE-WĘGIERSKIE-SERCE-RUMUNII
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SEKCJE I KLUBY PTT

KLUB SZALONYCH EMERYTÓW - CMENTARZE I WOJNY ŚWIATOWEJ KLUB SZALONYCH EMERYTÓW - TRÓJMIASTO I TORUŃ

SEKCJA NARCIARSKA – SZPINDLEROWY MŁYN, 28.1-1.2 SEKCJA ROWEROWA – BESKID ŻYWIECKI, 24-25.6

SEKCJA ROWEROWA – LUBOWLAŃSKA WERCHOWINA: 21-22.10 SZKOLNE KOŁO W ŁABOWEJ – LUBOŃ WIELKI, 20.5

SZKOLNE KOŁO W ŁABOWEJ – WYSOKA, 24.6 SZKOLNY KLUB PTT PRZY SP 18 – RADZIEJOWA, 30.9
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W Fun da cji Są dec kiej spo tka li się przed sta wi cie le wo -
lon ta riu szy, Klu bu Sza lo nych Eme ry tów oraz Ka sy
Wza jem nej Po mo cy. By ła to oka zja do wy mia ny do -
świad czeń z udzia łu w ak cji Ser ce -Ser cu.

P rzed świą tecz na ak cja cha ry ta tyw na Ser cu – Ser cu
or ga ni zo wa na jest przez Fun da cję Są dec ką od 20
lat, a jej ce lem jest po moc ro dzi nom, któ re z ró -
żnych przy czyn, za zwy czaj ma te rial nych, nie mo -

gą god nie prze żyć te go wy jąt ko we go cza su dla ka żde go
– Świąt Bo że go Na ro dze nia. W tym ro ku w ak cję włą czy ło
się aż 1191 wo lon ta riu szy z 54 szkół. Zbie ra li oni żyw ność
w 90 skle pach na te re nie po wia tu są dec kie go, li ma now skie -

go i gor lic kie go. Dzię ki ich po mo cy i hoj no ści lu dzi uda ło się
ze brać 23 to ny pro duk tów. Do osób po trze bu ją cych tra fi ło
aż 1700 pa czek, w któ rych by ły naj bar dziej po trzeb ne rze czy,
a więc cu kier, ma ka ro ny, her ba ta, ka wa, mą ka i sło dy cze.

Po dob nie jak w po przed nich la tach, tak i w tym ro ku w ak -
cji wzię li udział na si człon ko wie z Klu bu Sza lo nych Eme ry -
tów. Za ję li się przy go to wy wa niem iden ty fi ka to rów dla
wo lon ta riu szy oraz se gre ga cją i pa ko wa niem ze bra nych pro -
duk tów: po ma ga li zwo zić to war ze skle pów, sor to wa li żyw -
ność, spo rzą dza li i wy da wa li go to we pacz ki.

Nad ca ło ścią czu wa ła ko bie ta o nie spo ży tej ener gii i wiel -
kim ser cu, czy li Ba sia Mi cha lik, sze fo wa KSE.

(MD)

Klub Sza lo nych Eme ry tów
w ak cji Ser ce -Ser cu
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