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NASZE WYCIECZKI 2018

13.5 – LESKOWIEC

26.8 – ZADNIE KOPERSZADY

12.8 – GRANATY

9.09 – KUDŁACZE

21.10 – LUBAŃ 18.11 – LUBOŃ WIELKI

16.12 – MAGURKI2.12 – BABIA GÓRA
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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

W 2018 ro ku do Od dzia łu wstą pi ło 37 osób. 
Od dział li czy 317 człon ków.

PTT (nie dziel ne, week en do we, wy pra wy) – 2013 osób
Klub Sza lo nych Eme ry tów – 2311 osób
Szkol ne Ko ła PTT – 271 osób
Są dec ka Gru pa Ro we ro wa – 428 osób
Są dec ki Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku – 228 osób
Sek cja Bie go wa – 42 osoby
Sek cja Nar ciar ska – 56 osób
Sek cja Wy so ko gór ska – 45 osób
Ra zem – 5414 osób

W y ciecz ki by ły pro wa dzo ne spo łecz nie
przez 24 prze wod ni ków: Król Jo an na 20,
Pap ciak Sta ni sław 17, Jan kow ski Krzysz -
tof 14, Do mi nik Ma ria, Ło boz Wła dy sław 12,

Ma ło ta Le szek 11, Sza ro ta Woj ciech 8, Smaj dor Zbi gniew 7,
Przy byl ska Mał go rza ta 6, Cem pa Ro bert, Za rem ba Ma ciej,
Wcze śny Wie sław, Al do na Mi ka 5, Mu siał Łu kasz, Bo ga now
Ta de usz 3, Gał da Je rzy, Sku pień Ma te usz 2, Bier nac ki Ro bert,
Ko gut Pa weł, Hru by Ze non, Au gu styń ska Jo lan ta, Cia rach
Wie sław, Wcze śny Sła wo mir, Pa weł Groń ski 1. 

Wie le im prez, to tra dy cyj nie od lat znaj du ją ce w ka len da -
rzu Od dzia łu jak: przej ście tra sy na Ra dzie jo wą co jest nie ofi -
cjal nym świę tem Od dzia łu, po wi ta nie No we Ro ku
na Ja wo rzy nie Kry nic kiej na Mszy Lu dzi Gór, Nie dzie la Pal -
mo wa w Lip ni cy Mu ro wa nej, Wiel ko piąt ko wa Dro ga
do Krzy ża na Mo gie li cę, gó ral ska pa ster ka na Wik to rów kach
oraz 5-dnio wa wy pra wa do Ru mu nii (Gó ry Za chod nio ru muń -
skie) i 20-dnio wa do Gru zji i Azer bej dża nu, piel grzym ka
do Czę sto cho wy, sym bo licz na im pre za „Za koń cze nie Se zo -
nu”, któ ra mia ła miej sce w paź dzier ni ku w Przy siet ni cy,
udział w ak cji Ra tuj my Są dec kie Ne kro po lie.

Ko ło Prze wod ni ków li czy 22 człon ków. Dzia ła nia Ko ła
w 2018 ro ku to: w dniu 13.01. wzię to udział we wspól nym

prze wod nic kim są dec ko -kry nic kim spo tka niu opłat ko wym
w Ka mian nej, w dniu 11 lu te go od by ło się tra dy cyj ne wej -
ście człon ków Ko ła „na kre chę” na Ra dzie jo wą.
W dniach 10-11. 03 de le ga cja Ko ła wraz z pocz tem sztan -
da ro wym wzię ła udział w XXXII Piel grzym ce Prze wod ni -
ków Tu ry stycz nych na Ja snej Gó rze, człon ko wie Ko ła
uczest ni czy li we wszyst kich aspek tach dzia łal no ści Od dzia -
łu a przede wszyst kim pro wa dzi li spo łecz nie wy ciecz ki or -
ga ni zo wa ne przez Od dział dla miesz kań ców mia sta oraz dla
słu cha czy Są dec kie go Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku,
człon ko wie Ko ła pro wa dzi li wy ciecz ki w sek cji ro we ro wej
o na zwie Są dec ka Gru pa Ro we ro wa. 

Był to dwu na sty rok dzia łal no ści gru py se nio rów przy na -
szym Od dzia le PTT pod na zwą Klub Sza lo nych Eme ry tów.
W 2018 ro ku zor ga ni zo wa no 51 wy cie czek w któ rych wzię ło
udział 2311 uczest ni ków. Wy ciecz ki jed no dnio we od by wa ły
się w śro dy po Be ski dzie Są dec kim, Po gó rzach, Gor cach, Be -
ski dzie Ni skim, Pie ni nach, Ta trach Pol skich, od wie dza no co
mie siąc sło wac kie ter my. By ły też dwu dnio we w Biesz cza dy
i Gó ry Świę to krzy skie, oraz trzy dnio we: Za mość i oko li ce
i Trzy sto li ce (Bu da peszt, Wie deń, Bra ty sła wa) oraz sied mio -
dnio wa w Al py. Głów nym or ga ni za to rem wszyst kich wy cie -
czek jest od po cząt ków ist nie nia Klu bu Bar ba ra Mi cha lik.
Wy ciecz ki wy so ko gór skie w Ta try i Al py w 2018 ro ku or ga -
ni zo wa ła Ma ria Do mi nik.

Ko lej ny rok trwa ła współ pra ca z Są dec kim Uni wer sy te tem
Trze cie go Wie ku. Od by ło się 8 im prez a wzię ło w nich
udział 228 osób. Wszyst kie wy ciecz ki zor ga ni zo wał Wie sław
Wcze śny a pro wa dzi li wspól nie z Ma cie jem Za rem bą, Wła -
dy sła wem Ło bo zem, Sła wo mi rem Wcze śnym, Woj cie chem
Sza ro tą i Ma rze ną Mu siał. Pro pa go wa no „No wo są dec kie
Szla ki Spa ce ro we PTT” ota cza ją ce mia sto 52,5 km pier ście -
niem, któ re zo sta ły od no wio ne. Wśród uczest ni ków im prez
oraz za po śred nic twem biu ra PTT i Cen trum In for ma cji Tu -
ry stycz nej, roz pro wa dza ne by ły in for ma to ry z opi sem i ma pą
tych szla ków. Przej ścia ni mi od by wa ły się m.in. pod czas im -

Działalność Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego Oddział „BESKID”

w Nowym Sączu w roku 2018

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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prez or ga ni zo wa nych przez Klub Sza lo nych Eme ry tów oraz
dla słu cha czy Są dec kie go Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku. 

Sek cja nar ciar ska pro pa gu je wę drów ki na nar tach bie go -
wych, ski tu ro wych i zjaz do wych. Naj wa żniej szą im pre zą był
czte ro dnio wy wy jazd na Ukra inę w dniach 17 – 20.02. Gru pę
zjaz do wą pro wa dził Ro bert Bier nac ki a bie go wą Pa weł Ko gut.

Po wo ła na w 2011 ro ku Gru pa Ro we ro wa kon ty nu owa ła
swo ją dzia łal ność. Od by ło się 29 wy cie czek jed no - i wie lo -
dnio wych. Od by wa ły się one po Be ski dzie Są dec kim, Gor -
cach, Be ski dzie Ni skim, Biesz cza dach, Po gó rzach, wo kół
Tatr, Gó rach Za chod nio ru muń skich, Au strii, Sło wa cji. Łącz -
nie udział w nich wzię ło po nad 400 uczest ni ków. Gru pa dys -
po nu je od 2012 ro ku wła sną przy cze pą ro we ro wą.

Był to pią ty rok dzia łal no ści Sek cji Bie go wej pro wa dzo nej
przez Jo lan tę Au gu styń ską. Sek cja spo ty ka się na tre nin gach
w nie mal ka żdy po nie dzia łek wie czo rem (wy jąt kiem jest okres
du że go za nie czysz cze nia po wie trza). W 2018 ro ku sek cja an -
ga żo wa ła się w or ga ni za cję 8 im prez oraz w in dy wi du al ne star -
ty w za wo dach spor to wych. Sek cja współ or ga ni zo wa ła bieg
cha ry ta tyw ny w czerw cu „Run 4 a Smi le” oraz w kwiet niu
„III Bieg i Rajd Ku rie rów Są dec kich”.

W dniu 1 stycz nia 2018 ro ku po wo ła na zo sta ła Sek cja Wy -
so ko gór ska kie ro wa na przez Sta ni sła wa Pap cia ka. Sek cja wy -
ka za ła du żą ak tyw ność cze go do wo dem jest aż 17 wy cie czek
w bie żą cym ro ku.

Ko mi sja Od dzia ło wa GOT przy zna ła: Ma ła Brą zo wa Od -
zna ka GOT PTT – 15, Ma ła Srebr na Od zna ka GOT PTT – 4,
Ma ła Zło ta Od zna ka GOT PTT – 10, Du ża Srebr na GOT PTT
– 1, Ku Wier chom – 61, Ko ro na Be ski dów Pol skich – 6, Ko -
ro na Be ski dów Sło wac kich – 1, Ko ro na Be ski dów Cze skich
– 6, Głów ny Szlak Be skidz ki – 2, Ma ły Szlak Be skidz ki -16,
Tu ry stycz na Ko ro na Tatr 18 (11 brą zo wych, 3 srebr nych i 4
zło te). Łącz nie przy zna no re kor do wą ilość 140 od znak.

W 2018 ro ku wy da no je den nu mer pi sma „Be skid” re da -
go wa ny przez Ma rię Do mi nik, w ob ję to ści 42 stron w na kła -
dzie 600 egz. „Be skid” po świę co ny jest gó rom, tu ry sty ce
gór skiej, re gio no wi, eko lo gii oraz dzia łal no ści PTT, a przede
wszyst kim Od dzia łu w No wym Są czu. Pi smo roz pro wa dza -
ne jest bez płat nie wśród uczest ni ków im prez oraz wszyst kich
za in te re so wa nych przez biu ro PTT oraz Cen trum In for ma cji
Tu ry stycz nej w No wym Są czu. Po nad to otrzy mu je je m.in.
czy tel nia Są dec kiej Bi blio te ki Pu blicz nej. Tra fia ta kże do in -
nych Od dzia łów PTT. W związ ku z po sia da niem nu me ru
ISSN, „Be skid” prze ka zy wa ny jest rów nież do po nad dwu -
dzie stu naj wa żniej szych bi blio tek w kra ju.

Bi blio te ka Gór ska na sze go Od dzia łu pro wa dzo na jest przez
Wie sła wa Wcze śne go. Stan na ko niec ro ku to 6 942 egz.

W 2018 ro ku bi blio te ka otrzy ma ła ko lej ne 100 po zy cji
jako dar Ma cie ja Za rem by ze zbio rów je go nie ży ją ce go bra -
ta. Uka za ły się ko lej ne to my Kro ni ki Od dzia łu pro wa dzo ne
przez Kry sty nę i Zbi gnie wa Smaj do rów, na bie żą co pro wa -
dzo na jest przez Jo an nę Bo guc ką-Ju ra so vic stro na in ter ne to -
wa Od dzia łu pod ad re sem www.pttns.pl.

SKŁAD ZA RZĄ DU OD DZIA ŁU PTT BE SKID:
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

12.10 – konferencja programowa PTT FOT. J. AUGUSTYŃSKA
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Sek cja Bie go wa

W 2018 ro ku po dob nie jak w la tach po przed nich by ła
współ or ga ni za to rem dwóch im prez bie go wych: Run 4 a smi -
le oraz Bie gu i Raj du Ku rie rów Są dec kich.
• III Bieg i Rajd Ku rie rów Są dec kich od był się 28 kwiet -

nia 2018r., tak jak w po przed nich la tach, na hi sto rycz nej
tra sie wy ko rzy sty wa nej przez Ku rie rów pod czas II woj ny
świa to wej, start z dwor ca PKP w Ry trze za koń cze nie
przy schro ni sku na Prze hy bie. Trze cia edy cja bie gu zgro -
ma dzi ła re kor do wą ilość uczest ni ków, ok. 300. Or ga ni za -
cją Raj du zaj mo wa li się: Mał go rza ta, Pau li na i Ro bert
Bier nac cy, Agniesz ka Sze li ga, Iza be la Po pie la – Be re ziń -
ska, Łu kasz Mi kul ski, Pio truś, Ma ciej, Jo lan ta i Piotr Au -
gu styń scy. Na to miast Ma ciej Za rem ba, Jo an na Król,
Wła dy sław Ło boz, Zbi gniew Smaj dor za pew nia li uczest -
ni kom opie kę prze wod nic ką./1/

• Na to miast 2 czerw ca 2018 r od był się V ju bi le uszo wy Mię -
dzy na ro do wy Bieg Cha ry ta tyw ny „Run 4 a smi le” („Bieg
po uśmiech”), w któ rym ry wa li zo wa li za wod ni cy w czte -
rech ka te go riach wie ko wych dzie cię cych i w bie gu głów -
nym – ok. 4 km. W za wo dach wzię ła udział re kor do wa
ilość za wod ni ków 549! (w tym 112 przed szko la ków, 67
uczniów klas 1-3, 77 uczniów klas 4-6, 55 uczniów
klas VII i gim na zja li stów, 238 do ro słych). W bie gu uczest -
ni czy ło ta kże 90 stu den tów WSB -NLU z 9 ró żnych kra jów

– Ira nu, In do ne zji, Ka zach sta nu, Ukra iny, Bia ło ru si, USA,
Ro sji, In dii, Ma ro ka. Pod czas im pre zy uda ło się ze brać po -
nad 16 tys. zł, (co by ło głów nym za ło że niem), któ re w ca -
ło ści zo sta ły prze ka za ne na le cze nie, pod opiecz ne go
Sto wa rzy sze nia Sur sum Cor da. Or ga ni za cją Raj du zaj mo -
wa li się: Agniesz ka Sze li ga, Mał go rza ta i Ro bert Bier nac -
cy, Łu kasz Mi kul ski oraz Pio truś, Krzysz tof, Ma ciej,
Jo lan ta i Piotr Au gu styń scy.
W ro ku 2018 naj wię cej star tów w za wo dach miał Łu kasz

Mi kul ski, któ ry kil ka krot nie po pra wiał wła sny re kord ży cio wy
w ma ra to nie (42,195 km), ko lej no uczest ni czył w: DOZ Ma ra -
ton Łódź – czas 3:32h, Ko ral Ma ra ton – czas 3:11h, 6 PKO Ma -
ra ton w Rze szo wie – czas 3:21h, Lju bl ja na Ma ra ton
– czas 3:03h, a ta kże w Ma łym Pie niń skim Ma ra to nie (18 km)
– czas – 1:13h, Bie gu Nie pod le gło ści w Ry trze dy stan sie 10 km
– czas 4508min., i Pod bie gu na Ma ko wi cę – czas 48:13min.

W Pod bie gu na Ma ko wi cę rów nież bar dzo do brze upla so -
wał się Mi chał Osy sko, któ ry za jął 10 miej sce open z cza -
sem 55 min.

Z ma ra to nem w ro ku 2018 mie rzył się ta kże dwu krot nie
Se ba stian Cie siel ka, ukoń czył: Łódź, DOZ Ma ra ton Łódź
z cza sem 3.49.24h i 6 PKO Ma ra ton w Rze szo wie z cza -
sem 3.30.31h, a ta kże 18 km Ma ły Pie niń ski Ma ra ton uzy sku -
jąc czas 1.20.25h.

Na to miast na dy stan sie pół ma ra to nu (21,098 km) w Lju bl -
ja nie de biu to wał Piotr Au gu styń ski, któ ry ukoń czył swój bieg
z cza sem 2.17.18h, w bie gu tym bra li udział ta kże Ro bert
Bier nac ki i Jo lan ta Au gu styń ska, któ rzy to wa rzy szy li de biu -
tan to wi na tra sie.

Ko lej nym bie giem, w któ rym uczest ni czy li człon ko wie na -
szej sek cji był Bieg Be jo rów, w tym ro ku, or ga ni zo wa ny
w dwóch ter mi nach, bieg na Kra mar kę ukoń czy li: Ro bert
Bier nac ki i Pio truś, Krzysz tof, Ma ciej Jo lan ta i Piotr Au gu -
styń scy.

Naj licz niej Sek cja Bie go wa by ła re pre zen to wa na pod czas
Bie gu Nie pod le gło ści w Ry trze upa mięt nia ją ce go 100 rocz -
ni cę od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści, w bie gach na dy -
stan sie 5 i 10 km bra li udział: Łu kasz Mi kul ski, Ro bert
Bier nac ki, Piotr Au gu styń ski, Al do na Mi ka, Mar ta Bo dzio ny,
Li lia na Na zi mek i Jo lan ta Au gu styń ska.

JO LAN TA AU GU STYŃ SKA

Sek cja Wy so ko gór ska

Ce lem sek cji jest uła twie nie wy jaz dów wy so ko gór skich
i spe cja li stycz nych (ski tu ro wych) jej człon kom i dzie le nie się
z ni mi wie dzą i do świad cze niem. Do Sek cji Wy so ko gór skiej

Dokonania sekcji i klubów
PTT/O Beskid w 2018 roku
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mo że na le żeć ka żdy czło nek PTT. Wy star czy od wie dzić stro -
nę sek cji na Fa ce bo oku lub skon tak to wać się z prze wod ni czą -
cym sek cji, oso bi ście lub przez in ne go człon ka. In for ma cje
o po wo ła niu sek cji po ja wi ły się w ak tu al no ściach na stro nie
głów nej PTT pod da tą 01.01.2018 oraz w Pi śmie Be -
skid 2018/I (str. 6).

Sek cja dzia ła wy łącz nie na za sa dach ko le żeń skich. Pod -
czas wy jaz dów po ma ga my so bie na wza jem, ale ka żdy od po -
wia da za sie bie, ka żdy po wi nien dys po no wać okre ślo ny mi
umie jęt no ścia mi, sprzę tem, ubez pie cze niem itd.

Wszy scy chęt ni po win ni zwe ry fi ko wać swo je pre dys po zy -
cje pod ką tem ka żde go wy jaz du na pod sta wie umie jęt no ści,
do świad cze nia, kon dy cji.

Prze wod ni czą cy i po zo sta li człon ko wie sek cji słu żą in for -
ma cja mi i po ra da mi w tym za kre sie.

In for ma cje o wy ciecz kach po ja wia ją się na stro nie Sek cji
na Fa ce bo oku. Po nad to wszy scy za in te re so wa ni in for mo wa -
ni są te le fo nicz nie / sms -em. Wy ciecz ki są naj czę ściej spon -
ta nicz ne i zo sta ją po twier dza ne w dniu wy jaz du, a je że li to
mo żli we w je go przed dzień. Spe cy fi ka wy jaz dów wy so ko gór -
skich wy ma ga bar dzo do brej po go dy, dla te go mo gą być od -
wo ły wa ne do słow nie w ostat niej chwi li. Utrud nia to
in for mo wa nie o nich na stro nie głów nej PTT.

W 2018 r od by ło się 17 wy cie czek:
• Sty czeń: Ta try – Przeł. Li lio we i Be skid (ski tu ry) – 08.01.

Biesz cza dy – Po ło ni ny We tliń ska, Ca ryń ska i Ma ła Raw -
ka (ski tu ry/nar ty bie go we) – 28.01.

• Lu ty: Biesz cza dy – Wiel ka Raw ka (ski tu ry/nar ty bie go we)
– 11.02. Czar no ho ra – Ho wer la (ski tu ry) – 21.02.

• Ma rzec: Ta try Ni żne – Dzium bier (ski tu ry) – 04.03; Ta try
– Ry sy i Hiń czo wy Zwor nik (ski tu ry) – 11.03; Prze łęcz
Nad Sze ro kim Żle bem w Gra ni Baszt (ski tu ry) – 18.03;
Kry wań (ski tu ry) – 24.03.

• Kwie cień: Ta try – Ro hat ka i Świ sto wy Szczyt (ski tu ry)
– 09.04; Wy so ka (ski tu ry) – 21.04; Ba ra nia Prze łęcz (ski -
tu ry) – 22.04.

• Maj: Ta try – Ba ra nie Ro gi (wspi nacz ka/trek king) – 12.05;
Ni żne Ry sy (ski tu ry) – 20.05; Koń czy sta (wspi nacz ka/trek -
king) – 31.05.

• Sier pień: Ta try – Łom ni ca (wspi nacz ka/trek king) – 19.08.
• Wrze sień: Ta try – Sza tan (wspi nacz ka/trek king) – 30.09.
• Li sto pad: Ta try – Ża bi Wy żni Szczyt i Ża bi Mnich (wspi -

nacz ka /trek king) – 04.11.

W wy ciecz kach sek cji uczest ni czy ło łącz nie 9 człon ków PTT
No wy Sącz. Re la cje z wy jaz dów oraz wszel kie in for ma cje do -
ty czą ce dzia łal no ści do stęp ne na stro nie sek cji na Fa ce bo oku.

PAP CIAK STA NI SŁAW

Są dec ka Gru pa Ro we ro wa

Sekcja dzia ła przez ca ły rok. Po ofi cjal nym za koń cze niu
se zo nu /w paź dzier ni ku/ re zy gnu je się z „ro we ró wek” w środ -
ku ty go dnia ze wzglę du na krót ki dzień. Jed nak to nie zna czy,
że ro wer idzie w od staw kę. W gru pie jest kil ku sza leń ców,
któ rzy je żdżą na ro we rze przez ca ły rok.

Po ni żej ze sta wie nie naj wa żniej szych „ro we ró wek”: 
• Sty czeń: 6 stycz nia – tra sa o dł. 72 km i 1088 UP prze wy -

ższe nia, w któ rej wzię ło udział 10 osób. Tra sa pro wa dzi ła
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w kie run ku Klim ków ki – Jel nej – Po rąb ki – Bart ko wej
– Po sa do wej – Ro żno wa – Roz to ki -Brze zi ny i Tro pia. Pro -
mem prze pły nę li śmy do Tropsz ty na, stam tąd przez
Mi chal czo wą i Ło so si nę pe da ło wa li śmy do No we go Są cza.

• Lu ty: 9 lu te go – In ter na tio nal Win ter Bi ke to Work Day.
Był to 6 co rocz ny mię dzy na ro do wy do jazd ro we rem
do pra cy w wa run kach zi mo wych. Faj na za ba wa.
Re je stru jąc się na stro nie te go wy da rze nia mo żna by ło po -

znać in nych lu dzi z ró żnych stron świa ta. Po le ga ło to na tym,
że wir tu al nie wy lo so wa nej oso bie mo żna by ło prze sy łać drob -
ny upo mi nek oraz od wrot nie – otrzy mać ta kże dla sie bie
od nie zna jo me go. Przy kład: Ja wy lo so wa łam oso bę z Tur cji
na to miast mnie wy lo so wa ła oso ba ze Sztok hol mu.
• Ma rzec: 31 mar ca – tra sa o dł. 53 km i 667 UP prze wy -

ższe nia, udział wzię ło 5 osób.
By ła to pę tel ka po oko li cy No we go Są cza a przy oka zji ja,

Mar ta i Ja cek krę ci li śmy ki lo me try ce lem po mo cy dla Schro ni -
ska dla Bez dom nych Zwie rząt w Zie lo nej Gó rze. Otrzy ma li śmy
za to pa miąt ko we me da le.
• Kwie cień: 14 kwiet nia – roz po czę cie se zo nu ro we ro we go

któ re od by ło się przy pięk nej po go dzie.
Tra sa pro wa dzi ła do Ka mion ki Ma łej na stęp nie przez Wo -

lę Ni żną na Wzgó rze św. Krzy ża, gdzie przy Krzy żu Mi le nij -
nym cze kał już na nas ko le ga Mio dek ze Stróż oraz Mag dzia
z dzie cia ka mi. Po od po czyn ku wspól nie ru szy li śmy w kie run -
ku Mszal ni cy i na sze go miej sca do ce lo we go czy li pod wia tę
w La sku Fal kow skim. Tam pie kli śmy kieł ba skę, roz ma wia li -
śmy i ogrze wa li śmy się w pro mie niach słoń ca.

Od by ły się jesz cze czte ry kwiet nio we wy pa dy, po oko -
ło 50 km ka żdy, w któ rych wzię ło udział 26 osób: w oko li -
cach No we go Są cza dwie ro we rów ki; ko lej na na tra sie
Zmi gród – Chy ro wa; oraz pod czas III Bie gu i Raj du Ku rie -
rów Są dec kich /28.04/ pe da ło wa li śmy na Prze hy bę przez
Zgrzy py 
• Maj: „Ma jów ka w To ska nii”, zor ga ni zo wa na przez Prze -

wod ni ka Ta trzań skie go i Be skidz kie go Mał go rza tę Przy -
byl ską. Wzię ło w niej udział 8 człon ków Są dec kiej Gru py

Ro we ro wej. Prze je cha li śmy i zwie dzi li śmy m. in: Mon te -
ca ti ni Val di Ce ci na, Sie na, Mon te rig gio ni, San Gi mi gna -
no, Vol ter ra, Piz za, Flo ren cja i El ba
Po nad to 19 ma ja 5 osób z SGR wzię ło udział w II Raj dzie Pod -

kow ca w Piw nicz nej na tra sie o dłu go ści 117 km i 1480 m UP.
30.05 – 3.06 – czte ro oso bo wa re pre zen ta cja SGR -u w po -

łą cze niu z gru pą pie szych z PTT uda ła się w Gó ry Za chod -
nio ru muń skie. Był to bar dzo in ten syw nie spę dzo ny czas.
Zo ba czy li śmy wie le i w no gach też od czu li śmy spo ro. Pierw -
sze go dnia na sza czte ro oso bo wa grup ka pró bo wa ła wy je chać
na Bi hor 1849 m n. p. m. po ko nu jąc oko ło 1100 m prze wy -
ższe nia. Jeź dzi li śmy po ró żnych dro gach i na wierzch niach.
Cza sa mi szla ka mi ty po wo gór ski mi a cza sa mi przez łą ki.
Z uśmie chem na twa rzy a cza sa mi z kro pel ka mi po tu. Zaw -
sze spo ty ka li śmy się z cie płym przy ję ciem i życz li wo ścią
miej sco wych. Na wet zwie rzę ta ob ser wo wa ły nas z za cie ka -
wie niem, zwłasz cza kro wy. Wszyst ko tam by ło ta kie ma gne -
tycz ne i fa scy nu ją ce. Świat z baj ki.
• Czer wiec: 6.06 – Mag da Ko ścisz re pre zen to wa ła Są dec ką

Gru pę Ro we ro wą w Czar no gó rze.
23/24.06 – od by ła się im pre za „Ro we ro wo po Wor ku Ra -

czań skim” przy wy jąt ko wo ka pry śnej po go dzie. Udział wzię -
ło 10 osób. By ło spo ro błot ka i do te go zim no, mo kro i śli sko.
Wy krę ci li śmy 48 km, a su ma prze wy ższeń wy nio sła oko -
ło 1500 m.
• Li piec: od by ły się czte ry ro we rów ki po oko ło 50 km w oko -

li cach No we go Są cza z udzia łem 23 osób, oraz 13 osób
z SGR -u wzię ło udział w III Raj dzie Ro we ro wym po Zie -
mi Gry bow skiej /9.07/. Prze je cha li śmy oko ło 90 km i w su -
mie wy szło oko ło 1500 m prze wy ższe nia.
19.07 – po czą tek ro dzin nej ro we rów ki dwóch człon ków

SGR -u tj. Paw ła, Do rot ki i ich dzie ciacz ka przez frag ment
Nie miec i pra wie ca łą Au strię. Więk szość tra sy bie gła wzdłuż
Du na ju. Pięk ny szlak, szcze gól nie po le ca ny dla ro dzin o dłu -
go ści oko ło 358 km i 1150 UP.
• Sier pień za czy na my ro we ro wym week en dem /6/7.08/

po biesz czadz kich szla kach wraz z oso ba mi z So ko ła Gry -

Czte ro oso bo wa re pre zen ta cja SGR -u w po łą cze niu z gru pą pie szych z PTT uda ła się w Gó ry Za chod nio ru muń skie 
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bow skie go. Po my sło daw cą wy jaz du był An drzej i Ma rze -
na z Gry bo wa. Łącz nie prze je cha li śmy 106 km i zro bi li -
śmy 1700 UP.
12.08 – dwie oso by wzię ły udział w I Spon ta nicz nym Zlo -

cie Ro we rzy stów na Ma gu rę Ma ła stow ską or ga ni zo wa nym
przez gor li ce bi ke. pl. Wy krę ci li śmy 94 km i 1713 UP
• Wrze sień: wzię li śmy udział w dwóch im pre zach: 9 wrze -

śnia dwie oso by z SGR pe da ło wa ły w raj dzie ro we ro wym

„Przez nie ist nie ją ce wsie Be ski du” – zor ga ni zo wa nym
przez Ro we ry Ma dej. Ce lem im pre zy by ło wspól ne prze -
je cha nie 84 ki lo me tro wej tra sy w jak naj lep szym na stro ju
i hu mo rze. Licz ne prze rwy po zwa la ły na za cie śnia nie wię -
zi, wspo min ki o prze je cha nych tra sach i pla no wa nie przy -
szłych wy jaz dów.
Na to miast 29.09 kil ku na szych wzię ło udział w III Raj dzie

Ro we ro wym „Do upa dłe go” po Be ski dzie Ni skim, któ re go

Zakończenie sezonu rowerowego FOT. ALDONA MIKA

Na przełęczy Małastowskiej FOT. ALDONA MIKA
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or ga ni za to rem by ła gru pa Gor li ce Bi ke i Nad le śnic two Gor li -
ce. Tra sa Gor li ce – Owczar ska Prze łęcz – Ma ła stów – Ba ców -
ka (schro ni sko) w Bart nem li czy ła 45 km i oko ło 1500 UP.

W mię dzy cza sie, 22/23.09 – wy bra li śmy się na week end
ro we ro wy „Wo kół Sło wac kie go Ra ju” po wspa nia le przy go -
to wa nych i ozna ko wa nych cy klo ce stach.
• Paź dzier nik: 13/14.10 – Na za koń cze nie se zo nu wy bra li -

śmy się na ro we ro wy week end w Pa smo Lu bo wel skie. /4/
Był to wy jazd bar dzo uda ny, za rów no przez po zna nie cie -

ka wych tras jak i przez wy jąt ko wo sło necz ną po go dę. Po mi -
mo do bre go ozna ko wa nia ruch tu ry stycz ny jest tu taj zni ko my.
Bar dzo nam to od po wia da ło. Mie li śmy du żo prze strze ni wy -
łącz nie dla sie bie. 

Prze bieg tra sy: Mu szy na (do jazd po cią giem z No we go Są -
cza o godz. 8.51) – Ma ły Lip nik – Ma lo lip nic kie Se dlo
(589 m) – Ośli Wierch (859 m) – dłu ższy od po czy nek na ogni -
sko i sma że nie kieł ba sek – Se dlo Va bec (766 m) – Cier ta że
(829 m) – Cer to va Ska la – wej ście na skał ki skąd roz ta cza się
sze ro ka pa no ra ma wi do ko wa na oko licz ne gó ry – Me dve de -
li ca (888 m) – Elia szów ka (1023 m) – cha ta Ma gó ry, miej sce
na sze go noc le gu.

Dru gi dzień: Cha ta Ma gó ry – Elia szów ka (1023 m) – Po -
la na Li taw co wa – Li taw co wa (968 m) – da lej czer wo nym szla -
kiem omi ja jąc Wiel ki Ro gacz – na stęp nie tra wer su je my
Ra dzie jo wą i je dzie my w kie run ku Prze hy by. Po krót kiej prze -
rwie w schro ni sku zje cha li śmy w kie run ku Goł dy nów ki
w Przy siet ni cy, gdzie cze ka ła na nas gru pa pie szych PTT,
świę tu ją ca „Za koń cze nie Se zo nu”. Zje dli śmy, wy pi li śmy i ru -
szy li śmy w ta ny. By ło mi ło i ra do śnie. Jak to zwy kle by wa
na te go ty pu spo tka niach.

31.10 – wzię li śmy udział w ofi cjal nym otwar ciu kład ki ro -
we ro wej na Ve lo Du na jec łą czą cej No wy i Sta ry Sącz
• W li sto pa dzie nie od sta wi li śmy ro we rów: już pierw sze go

wy krę ci li śmy ro we rów kę z No we go Są cza przez Ha lę Ła -
bow ską do Ba ców ki nad Wier chom lą, stam tąd przez
Szczaw nik – Mu szy nę – Że gie stów – Piw nicz ną do No we -
go Są cza. Ca łość oko ło 102 km i oko ło 1200 UP.
Na to miast 11 li sto pa da uczci li śmy 100 – le cie od zy ska nia

nie pod le gło ści prze je żdża jąc 100 km szla kiem cmen ta rzy wo -
jen nych. AL DO NA MI KA

Są dec ki Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku

W ra mach 14 let niej współ pra cy, Ko ło Prze wod ni ków PTT,
zor ga ni zo wa ło w ro ku aka de mic kim 2017/18 dla słu cha czy
i sym pa ty ków SUTW osiem wy cie czek: w tym 5 pie szych i 3
au to ka ro we. We wszyst kich for mach wy jaz dów wzię ło
udział 228 uczest ni ków.
• 11.11.2017 – 100 wy ciecz ka PTT -SUTW – szlak spa ce ro -

wy PTT nr. 3 zna ki zie lo ne: No wy Sącz – Chru śli ce – Ja -
nu szo wa – Li bran to wa – Ku mi no wiec ka Gó ra (543 m n. p.
m.) – Li bran to wa. W wy jeź dzie uczest ni czy ły 24 oso by,
któ re otrzy ma ły pa miąt ko wy dy plom opra co wa ny i wy ko -

na ny przez A. Woj na row skie go. Prze wod ni cy: Wan da
Wcze śny, Łu kasz Mu siał – Pre zes Ko ła Prze wod ni ków
PTT oraz Wie sław Wcze śny.

• 10.12.2017- szlak spa ce ro wy PTT nr 1 zna ki zie lo ne
– Szcząb – Cheł miec. Przy sło necz nej po go dzie w wy ciecz -
ce wzię ło udział 16 osób, przy wia cie w Chełm cu na ogni sku
pie czo no kieł ba ski. Prze wod nik: Ma ciej Za rem ba

• 18.02.2018 – Głów ny Szlak Be skidz ki – zna ki czer wo ne:
Be skid Są dec ki – Pa smo Ja wo rzy ny Kry nic kiej: Ry tro – Cyr -
la schro ni sko – Ry tro. W wy ciecz ce w pięk nej zi mo wej sce -
ne rii uczest ni czy ły 24 oso by. Prze wod nik: Ma ciej Za rem ba

• 25.03.2018 – Trzy na sta już tra dy cyj na wy ciecz ka au to ka -
ro wa dla słu cha czy i sym pa ty ków SUTW, na kon kurs palm
wiel ka noc nych. Tym ra zem tra są: Za ko pa ne – Sank tu arium
MB Fa tim skiej na Krzep tów kach – Kuź ni ce – Ka spro wy
Wierch /łącz nie 180 km /
W Sank tu arium uczest ni czy li śmy w uro czy stej mszy św,

po wi ta ni przez ks. pro bosz cza. Jed nym z ce le bran sów był
uczest nik wy ciecz ki ks. Sta ni sław Pie trzak – Prze wod nik Ho -
no ro wy PTTK „Be skid”, eme ry to wa ny pro boszcz i ku stosz
Sank tu arium św. Świe ra da i Be ne dyk ta w Tro piu. Po mszy
oglą da li śmy gó ral skie pal my bio rą ce udział w kon kur sie.
Wcze snym po po łu dniem uda li śmy się do Kuź nic pod dol ną
sta cję ko lej ki li no wej, skąd o 14 /mie li śmy re zer wa cję/ wy je -
cha li śmy na Ka spro wy Wierch. Po go da by ła wy śmie ni ta, Ta -
try w słoń cu, metr śnie gu, cu dow na wi docz ność.

Od by li śmy spa cer pod opie ką prze wod ni ka Sław ka Wcze -
śne go głów ną gra nią Tatr w kie run ku Świ ni cy, na naj bli ższy
dwu ty sięcz nik ta trzań ski Be skid /2012 m n. p. m/. Czas przej -
ścia tam i z po wro tem 1 go dzi na. Po zje cha niu w dół, uda li -
śmy się bu sa mi pod Wiel ką Kro kiew, gdzie do łą czy ła do nas
gru pa, któ ra po zo sta ła w Za ko pa nem i zwie dza ła mia sto
pod opie ką Jó ze fa Bart kow skie go.

W wy ciecz ce uczest ni czy ło 55 osób. Prze wod ni cy: Wie -
sław Wcze śny, Sła wo mir Wcze śny oraz Jó zef Bart kow ski.
• 03.05.2018 – szlak spa ce ro wy PTT nr. 3 – zna ki zie lo ne:

Dą bro wa Gó ry – Dą brow ska Gó ra – Ku mi no wiec ka Gó ra
– Li bran to wa.
Tra dy cyj na trze cio – ma jo wa wy ciecz ka, w któ rej wzię ło

udział 19 osób. By ła wspa nia ła po go da, cie pła i sło necz na.
Na Dą brow skiej Gó rze przy ka plicz ce upa mięt nia ją cej po byt
pa pie ża św. JP II na Są dec czyź nie, uczest ni cy mo dli li się i za -
śpie wa li ulu bio ną pieśń świę te go „Bar kę”. Na Ku mi no wiec -
kiej Gó rze cze kał na nas roz pa lo ny grill przez Ste fa na So wę
z mał żon ką.

Prze wod ni cy: Ma ciej Za rem ba i Wie sław Wcze śny.
• 10.06.2018 – szlak spa ce ro wy PTT nr. 5 – zna ki nie bie -

skie: Dą brów ka Pol ska – Maj dan
To 14 – ta już wy ciecz ka zor ga ni zo wa na na za koń cze nie

ro ku aka de mic kie go SUTW, w któ rej wzię ły udział 23 oso -
by. W Dą brów ce Pol skiej zwie dzi li śmy za byt ko wy ko ściół pw.
św. Ro cha zbu do wa ny z drze wa mo drze wio we go
w XVI/XVII w. Na miej sco wym cmen ta rzu od wie dzi li śmy
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grób śp. Sta ni sła wa Sma gi, na uczy cie la, prze wod ni ka i al pi -
ni sty, któ ry zgi nął w An dach w 1998 r.

Na tra sie by ło też ogni sko, a z Maj da nu /499 m n. p. m/ po -
dzi wia li śmy pa no ra mę Be ski dów.

Prze wod ni cy: Woj ciech Sza ro ta i Wie sław Wcze śny.
• 25.08.2018 – wy ciecz ka au to ka ro wa w Be skid Ni ski tra są:

No wy Sącz – Gor li ce – Sia ry – Sę ko wa – Owcza ry – Ro pi ca
Gór na – Mę ci na Wiel ka – Bart ne – Prze łęcz Ma ła stow ska
– Cmen tarz nr. 60 – schro ni sko na Ma gu rze Ma ła stow skiej
– No wy Sącz
Zwie dzi li śmy neo ba ro ko wy pa łac Dłu go szów w Sia rach

z 1900 r.; go tyc ki, drew nia ny ko ściół śś Fi li pa i Ja ku ba Młod -
sze go w Sę ko wej z 1520 r. wpi sa ny w 2003 r. na li stę UNE -
SCO; jed ną z naj pięk niej szych i naj le piej za cho wa nych
– XVII w. cer kiew pw. Opie ki Bo gu ro dzi cy w Owcza rach
z cen nym wy po sa że niem i po li chro mią, od 2013 na li ście
UNE SCO; cer kwie w Mę ci nie Wiel kiej, Ro pi cy Gór nej
i Bart nem. Na Prze łę czy Ma ła stow skiej od wie dzi li śmy cmen -
tarz z I woj ny świa to wej, za pro jek to wa ny przez Dušana Jur -
ko viča, na któ rym spo czy wa 174 żoł nie rzy au striac kich.
Po tem od by li śmy 20-mi nu to wy spa cer do schro ni ska, le żą ce -
go na sto kach Ma gu ry Ma ła stow skiej na wys. 740 m n. p. m,
gdzie cze kał na nas po czę stu nek.

W wy jeź dzie wzię ło udział 37 uczest ni ków. Prze wod nik:
Wie sław Wcze śny.
• 23.09.2018 r. – wy ciecz ka au to ka ro wa w Be skid Ni ski – Zie -

mia Gor lic ka – gmi ny: Ro pa, Gor li ce, Uście Gor lic kie.
Zwie dzi li śmy za byt ko we cer kwie w: Ro pie, Ło siu, Bie lan -

ce, Czar nej, Bru na rach, Hań czo wej, Kwia to ni i Re gie to wie.
W Re gie to wie uczest ni czy li śmy w im pre zie, od by wa ją cej się
co ro ku pod ko niec wrze śnia „Pro mo cja ko ni hu cul skich”.

W wy jeź dzie wzię ło udział 30 osób. Prze wod nik: Wie sław
Wcze śny.

Wszy scy uczest ni cy wy jaz dów au to ka ro wych otrzy ma li
ob szer ne biu le ty ny wy ciecz ko we opra co wa ne przez prze wod -
ni ków PTT Ta de usza i Wie sła wa Wcze śny.

W cza sie 14 lat współ pra cy SUTW z Ko łem Prze wod ni -
ków Be skidz kich i Te re no wych PTT zor ga ni zo wa no 107 wy -
cie czek tu ry stycz nych w tym 80 pie szych i pie szo
– ro we ro wych oraz 27 au to ka ro wych, w któ rych wzię ło
udział 2378 uczest ni ków. By ły one atrak cyj ną for mą czyn ne -
go wy po czyn ku umo żli wia ją cą po zna nie i po dzi wia nie kul -
tu ry, przy ro dy i za byt ków Pol ski i Sło wa cji.

WIE SŁAW WCZE ŚNY

Klub Sza lo nych Eme ry tów

w 2018 ro ku od by ło się 51 im prez, w któ rych uczest ni czy -
ło 2311 osób. Naj wię cej wy cie czek by ło w Be ski dy, na to miast
naj więk szym po wo dze niem cie szy ły się wy jaz dy na ba se ny
ter mal ne do Vrbo va, od by ło się ich 9 z udzia łem 512 osób.

By ło też kil ka in nych wy praw:
• dwa wy jaz dy na Sło wa cję: w lu tym na Hre be niok, gdzie

aż 71 osób po dzi wia ło prze pięk ne rzeź by lo do we, na to -
miast w czerw cu do Ba chle do wej Do li ny gdzie od by li śmy
spa cer pra wie pół to ra ki lo me tro wą tra są ko ro na mi drzew
na wy so ko ści 14 m.

• 27-29.06 wy ciecz ka „Za mość i oko li ce”.
Po za zwie dza niem Za mo ścia z miej sco wym prze wod ni -

kiem zo ba czy li śmy rów nież sta re mia sto w Lu bli nie, uzdro -
wi sko Kra sno bród, Szcze brze szyn, gdzie „chrząszcz brzmi
w trzci nie”, nie miec ki obóz za gła dy w Be łżcu, Zwie rzy niec

Kuminowiecka Góra
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– ser ce Or dy na cji Za moj skich, Roz to czań ski PN z ho dow lą
re zer wa to wą ko ni ka pol skie go „Osto ja”. Zwie dzi li śmy też Pa -
łac w Ko złów ce – XVIII w re zy den cję Za moj skich, do sko na -
le za cho wa ną ze zbio rem por ce la ny mi śnień skiej i wy ro bów
ze zło ta i sre bra. Znaj du je się tu taj rów nież słyn na Ga le ria
Sztu ki So cre ali zmu – je dy na w Pol sce ko lek cja gro ma dzą ca
pla ka ty, ob ra zy i rzeź by z mi nio nej epo ki m.in. po są gi Le ni -
na, Bie ru ta, Mar chlew skie go i in nych.
• 19-20.09 zwie dzi li śmy Gó ry Świę to krzy skie: zdo by wa jąc

naj wy ższy szczyt Ły si cę i Klasz tor Mi sjo na rzy Ob la tów
na św. Krzy żu a ta kże Kiel ce, Chę ci ny i Ję drze jów.

• 26-29.10 „Trzy sto li ce w trzy dni” – to naj cie kaw szy wy -
jazd KSE. Na szym prze wod ni kiem na ca łej tra sie był nasz
ko le ga z PTT Ro bert Cem pa. Zwie dzi li śmy:
Bu da peszt: Plac Bo ha te rów z Po mni kiem Ty siąc le cia,

Wzgó rze Zam ko we, Basz tę Ry bac ką, Ko ściół Ma cie ja, Par -
la ment oraz od by li śmy rejs po Du na ju oglą da jąc mi ja ne za -
byt ki z po zio mu rze ki;

Wie deń: kom pleks pa ła co wo -ogro do wy Schönbrunn i Bel -
we der, sta re mia sto w ob rę bie Rin gu a w nim m.in. ogród ró -
ża ny ce sa rzo wej Sis si, Ho fburg – daw ną sie dzi bę ro du
Habs bur gów, ma ją cą już oko ło 700 lat o pow. prze kra cza ją -
cej 240 ty się cy m2 z 19 dzie dziń ca mi i ze spo łem bu dyn ków
z 2600 po ko ja mi oraz mu ze ami, ka pli ca mi, ogro da mi, bi blio -
te ka mi. Zwie dzi li śmy rów nież śre dnio wiecz ną ka te drę św Ste -
fa na oraz oglą da li śmy wie le wspa nia łych gma chów, w tym

Ra tusz, Par la ment, Ope ra Na ro do wa itd. W Par ku Miej skim
obej rze li śmy „zło te go Straus sa” a na ko niec po dzi wia li śmy
słyn ne bu dow nic two eko lo gicz ne Hun der twas se ra. 

Bra ty sła wa: Wzgó rze Zam ko we skąd oglą da li śmy roz le głą
pa no ra mę mia sta, po tem ze szli śmy na sta rów kę gdzie po dzi -
wia li śmy Ka te drę Św. Mar ci na, to tu taj przez nie mal 300 lat
ko ro no wa no wę gier skich mo nar chów, Pa łac Pry ma sow ski,
Bra mę Mi chal ską oraz Ry nek ze sta rym Ra tu szem i Mu zeum
Miej skim.
• Dzię ki uprzej mo ści „świe żo upie czo ne go” prze wod ni ka

z No we go Tar gu, Ma te usza Stęp nia, wę dro wa li śmy bez sz -
la ko wo po „Ma ło zna nych Gor cach” za zna ja mia ni szcze -
gó ło wo z pa no ra ma mi i oso bli wo ścia mi przy ro dy na tra sie.
Od by ły się dwie ta kie wy ciecz ki, na któ re Ma te usz po świę -
cił dwa dni swo je go urlo pu pro wa dząc nas spo łecz nie czy li
bez wy na gro dze nia.

• Rok 2018 to rok ju bi le uszu 100 – le cia od zy ska nia przez
Pol skę nie pod le gło ści.
Z tej oka zji by ły 3 wy ciecz ki: w ma ju cmen ta rze wo jen ne

w oko li cach Li ma no wej na Ja błoń cu i pod Gol ców Wier chem,
oraz 14 li sto pa da na zie mi tar now skiej w Łow czów ku, Mesz -
na Opac ka, Li chwin Gło wa Cu kru, Mosz cze ni ca. Śpie wa li -
śmy pie śni pa trio tycz ne i za pa li li śmy zni cze.
• 31.10 człon ko wie KSE uczest ni czy li w spa ce rze „Śla da mi

hi sto rii – dro ga do wol no ści”, któ ry pro wa dzi li zna ni hi sto -
ry cy są dec cy.

Zamość
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• Przez ca ły li piec w ka żdą śro dę or ga ni zo wa ne by ły przez
Sek cję Wy so ko gór ską KSE wy ciecz ki w Ta try: na Ry sy,
Gie wont, Ba ty żo wiec ki Staw i Ha lę Gą sie ni co wą oraz Ba -
bią Gó rę.
W dniach 29.07 – 4.08 od by ła się wy pra wa w Al py, w któ -

rej uczest ni czy ło 9 osób.
Zdo by li śmy: Sas son gher o wy so ko ści 2625 m n.p.m. le żą -

cy w Do lo mi tach Pu ez, Mon te Pa ter no 2746 m n.p.m. – fer -
ra tą In ner ko fler oraz od by li śmy trek king wo kół ma sy wu Tre

Ci me di La va re do, w ko lej nych dniach Gran Cir 2592 m n.p.m
le żą cy w pa śmie Pu ez, Piz Boe 3152 m n.p.m. – naj wy ższy
szczyt pa sma Sel la, La go del So ra pis 1923m n.p.m. w ma sy -
wie So ra pis, a ostat nie go dnia wy pra wy pe ne tro wa li śmy ma -
syw To fa na Fa nes – z Pi co La ga zo ui 2752 m n.p.m., któ ry
zdo by li śmy wy je żdża jąc ko lej ką, na stęp nie scho dzi li śmy po -
nad 1000 m w dół do Ca pa na Al pi na 1720 m n.p.m.

Wszyst kie wy jaz dy wy so ko gór skie or ga ni zo wa ła i pro wa -
dzi ła kol. Ma ria Do mi nik, prze wod nik PTT.
• 10.10 – ko le żan ka Te re sa Sur ma, kie dyś miesz kan ka Mu -

szy ny po pro wa dzi ła nas nie zwy kle ma low ni czym, szcze -
gól nie je sie nią „Szla kiem sa dzo ne go jaj ka” z Mu szy ny
do Złoc kie go.
Wy ciecz ka za koń czy ła się w Rum caj sów ce im pre zą spon -

so ro wa ną przez so le ni zan tów ob cho dzą cych imie ni ny. By ły
ró żne ogni sko we ra ry ta sy a na wet pie ro gi w licz bie 500 sztuk
ule pio ne przez jed ną z Te res. Py cho ta! By ły też tań ce, dzię ki
sprzę to wi gra ją ce mu no szo ne mu na ka żdej wy ciecz ce przez
Kaz ka Ko gu ta.
• 12.09 dzię ki ko le żan ce Ire nie Le gut ko mie li śmy oka zję

bez płat ne go rej su stat kiem po Je zio rze Ro żnow skim.
• Fun da cja Są dec ka co ro ku przed świę ta mi Bo że go Na ro -

dze nia or ga ni zu je zbiór kę żyw no ści dla naj ubo ższych w ra -
mach ak cji „Ser ce – Ser cu”. W te go rocz nej zbiór ce
żyw no ści uczest ni czy ło aż 1320 uczniów z 56 szkół.
Wspól nie uda ło się uzbie rać bli sko 25 ton żyw no ści. Już
po raz trze ci w ak cję włą czy li się człon ko wie Klu bu Sza -
lo nych Eme ry tów, któ rzy wy ko na li ka wał do brej ro bo ty.
Na si lu dzie zwo zi li żyw ność ze skle pów, na stęp nie se gre -
go wa li i pa ko wa li do pa czek. Zro bi li śmy 1555 pa czek, któ -
re tra fi ły do po trze bu ją cych.
Wy ciecz ki KSE cie szą się co raz więk szym po wo dze niem,

śred nia fre kwen cja na ka żdym wy jeź dzie wy no si 45 osób.
O pla nach na 2019, któ re są bar dzo am bit ne jesz cze nie mó -
wi my. Ak tu al nie je ste śmy na eta pie po szu ki wa nia spon so rów.

BAR BA RA MI CHA LIK

Szkolne Koło PTT przy Szkole
Podstawowej im. Św. Franciszka
z Asyżu w Łabowej
Ak tyw nie i nie prze rwa nie funk cjo nu je od sze ściu lat. Zrze -

sza 25 człon ków oraz kil ku na stu adep tów, 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 2018 ro ku od by ło się 6 jed no dnio wych wy cie czek i jed -
na dwu dnio wa.

Opie kę nad dzieć mi na wy ciecz kach spra wu ją Bo że na Świ -
gut i Do ro ta Rol ka oraz prze wod nik pa ni Jo an na Król. Po nad -
to pa ni Świ gut pro wa dzi fo to re la cje z wy cie czek na szkol nej
stro nie in ter ne to wej.

W mi nio nym ro ku człon ko wie ko ła:
• po zna wa li wa lo ry kra jo bra zo we, geo gra ficz ne i przy rod ni -

cze Be ski dów i Tatr. Zdo by wa li od zna ki i wy ró żnie nia.

Giewont FOT. CZ. WASZCZYŁKO

Trzy stolice – Budapeszt – Plac Bohaterów FOT. A. JANIK
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Wzię li udział w kon kur sach wie dzy. Kon ty nu owa li sta ra -
nia o zdo by cie pre sti żo wej od zna ki „KO RO NA Be ski dów”.

• uczci li 100 rocz ni cę od zy ska nia nie pod le gło ści pod czas
prze jaz du „Po cią giem wol no ści” z No we go Są cza do Cha -
bów ki. By ła to lek cja „ży wej hi sto rii” i oka zja do roz bu -
dze nia pa trio ty zmu wśród mło dzie ży.

• wzię li udział w spo tka niu z pod ró żni ka mi p. Ja nu szem
Fosz czem i ks. Ro ber tem Piech ni kiem z tar now skie go od -
dzia łu PTT, któ rzy zor ga ni zo wa li pre lek cję z po ka zem slaj -
dów o swo jej ostat niej wy pra wie do In dii i trek kin gu
po Hi ma la jach.

• włą czy li się w III Bieg i Rajd Pie szy Ku rie rów Są dec kich
na tra sie Ry tro – Prze hy ba

• pod su mo wa li rok ka len da rzo wy tra dy cyj nym spo tka niem
opłat ko wym w Jam nej.

• two rzy li gru pę co raz bar dziej am bit ną i ak tyw ną. Wspie -
ra ją cą się w trud nych gór skich wa run kach. Z po wo dze niem
włą czy li w swo je sze re gi ro dzi ców.

Za kres ak tyw no ści ko ła obej mu je ró żne ob sza ry i roz wi ja
pa sje mło dzie ży, ale przede wszyst kim kształ tu je ich po sta wy
spo łecz ne i pa trio tycz ne oraz wzmac nia wię zi ro dzin ne i przy -
ja ciel skie.

DO RO TA ROL KA

Sek cja bie gów ko wa

Po czą tek ro ku 2018 nie był po myśl ny dla nar cia rzy bie go -
wych, bo bra ko wa ło śnie gu. Uda ło się jed nak zre ali zo wać kil -
ka wy pa dów na bie gów ki:

7.01.2018 tra są z Obi do wej na Tur bacz wraz gor lic ką gru -
pą tu ry stów nar ciar skich.

Tra sa 23 km w po go dzie ra czej kiep skiej, du żo mgły, – 8
uczest ni ków.

21.01.2018 Obi do wa – Tur bacz i z po wro tem, wy ciecz ka
sa mot na – tyl ko tam był śnieg na upra wia nie bie go we go spor -
tu nar ciar skie go

3.02.2018 wy ciecz ka Pio tra Po łom skie go dwóch uczest ni -
ków. Tra sa: Ko sa rzy ska – Prze łęcz Gro madz ka – Ma łe Pie ni -
ny – Szczaw ni ca 

17-20.02.2018 wy jazd z PTT na Ukra inę
dzień 1: wy jazd „gru za wi ka mi” do sta cji nar ciar skiej Dra -

ho brat, wy jazd ko lej ką i tra sa na Bliź ni cę – naj wy ższy szczyt
pa sma Świ do wiec. Od oko ło 1500m wiel ki „tu man” czy li ze -
ro wa wi docz ność aż na szczyt /1882 m n. p. m/. Zjazd i po -
wrót zie lo nym szla kiem do Ja si nii – 18 km 

dzień 2: Tra sa: Wo roch ta – nie bie skim szla kiem wyj ście
na Po ło ni na La bie ska 1460 m n. p. m – Wo roch ta. Pięk ne wi -
docz ki z po ło ni ny, ide al ne na chy le nie tra sy dla BC +, du żo
pu chu na stro mej koń ców ce – 23 km 

dzień 3: W koń cu od wie dza my Bu ko vel. Tra sa na prze łęcz
Sto ły 1100m n. p. m, po tem ostra wspi nacz ka na Po ło ni nę Do -
vha. Zjazd przy go to wa ny mi tra sa mi z naj wy ższej po ło żo ne -
go wy cią gu (Do vha 1372) z pie ro go wą ucztą w po ło wie
– 13 km 

3- 4.03.2018 cy klicz na im pre za nar ciar ska „Dra pa” w Be -
ski dzie Wy spo wym

11.03.2018 tra sa bie go wa wo kół Mo gie li cy 21 km w szyb -
kim zmro żo nym śnie gu i lo dzie – 2 oso by 

18.03.2018 tra sa: Lu bo mierz Rze ki – Tur bacz – 3 oso by
– 27 km 

PA WEŁ KO GUT

III Bieg i Rajd Kurierów Sądeckich FOT. J. AUGUSTYŃSKA

Ukraina z PTT FOT. P. KOGUT
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O d zy ska nie nie pod le gło ści do ko na ło się po przez
wal kę peł ną po świę ce nia i bo ha ter stwa nie tyl ko
na po lach bi tew, ale i w co dzien nych zma ga niach
o za cho wa nie du cho wej i ma te rial nej sub stan cji

na ro do wej oraz w co dzien nym trwa niu pol skich ro dzin – gło -
si uchwa ła.

123 la ta. Ty le cze ka li śmy na wol ność. Nic za tem dziw ne -
go, że przy pa da ją ca w 2018 ro ku set na rocz ni ca od zy ska nia
nie pod le gło ści by ła świę to wa na w spo sób szcze gól ny.

Rów nież w No wym Są czu od by ło się sze reg uro czy sto ści
rocz ni co wych. W ten ka len darz wpi sał się ta kże nasz Od dział,
uczest ni cząc w ob cho dach zor ga ni zo wa nych przez mia sto, jak
rów nież wła snych, któ re ka żda z sek cji zor ga ni zo wa ła w in ny
spo sób.

31 paź dzier ni ka od był się „Spa cer śla da mi hi sto -
rii – dro ga do wol no ści 1918-2018” 

zor ga ni zo wa ny przez Fun da cję Są dec ką. Wzię ła w nim
udział spo ra gru pa człon ków KSE PTT zmo bi li zo wa na przez
Ba się Mi cha lik. Pro gram spa ce ru na te mat wy zwo le nia na -
sze go mia sta ko men to wa li zna ni są dec cy hi sto ry cy, dr Ja kub
Bul zak oraz dr Łu kasz Po łom ski.

Tra sa spa ce ru wio dła od Dwor ca Ko le jo we go, skąd
w sierp niu 1914 ro ku od je żdża li do Kra ko wa ochot ni cy wstę -
pu ją cy do Le gio nów Pol skich, a no cą z 29-30 paź dzier ni -
ka 1918 r ko le ja rze ze rwa li por tre ty ce sa rza w bu dyn ku
dwor ca a wy wie si li szar fę z na pi sem:”Niech ży je Wol na, Nie -
pod le gła Pol ska”. Ko lej ne przy stan ki za pla no wa no przed Ko -
ścio łem Ko le jo wym św. Elżbie ty, pod Do mem Ro bot ni czym,
przed któ rym 31 paź dzier ni ka ze bra ła się kom pa nia POW, któ -
ra ru szy ła do ko nać woj sko we go prze wro tu w ko sza rach

i oczy wi ście przy Ko sza rach, to tam te go sa me go dnia do ko -
na ło się roz bro je nie ofi ce rów ar mii au striac kiej.

Po tem by ły jesz cze przy stan ki przy mau zo leum gen. Bro -
ni sła wa Pie rac kie go oraz przy Dę bie Wol no ści na plan tach
miej skich. Tra sa spa ce ru wio dła da lej obok dwóch są dec kich
szkół: SP nr. 2 im. św. Ja dwi gi oraz I Gim na zjum i Li ceum
im. Ja na Dłu go sza. W obu bu dyn kach sta cjo no wa ły od dzia ły
ar mii au striac kiej. Na stęp nie po chód ru szył do Ka pli cy szkol -
nej św. Ka zi mie rza, gdzie w la tach 1914 – 1918 od by wa ły się
na bo żeń stwa pa trio tycz ne. Na prze ciw ko ścio ła znaj du je się
bu dy nek „So ko ła”, w któ rym w 1914 r. dzia ła ło biu ro wer -
bun ko we Le gio nów. Trze cie go li sto pa da 1918 r. w sa li „So -
ko ła” ukon sty tu owa ła się Ra da Na ro do wa.

Na ryn ku uczest ni cy spa ce ru za trzy ma li się na dłu żej: tu -
taj 16 grud nia 1914 r. miesz kań cy wi ta li wkra cza ją ce go
do mia sta Jó ze fa Pił sud skie go, a 17 li sto pa da 1918 r. od pra -
wio no mszę po lo wą z oka zji po wro tu z fron tu żoł nie rzy 20

„Dla Niepodległej”, czyli jak
świętowaliśmy 100-lecie

Odzyskania Niepodległości
przez nasz Oddział PTT

„11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie narodziło
się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji,

po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata” – czytamy
w uchwale Sejmu ustanawiającej 2018 r. Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania

przez Polskę Niepodległości. Jak podkreślono w dokumencie, to dzięki tym, którzy
pozostali nieugięci, nasz Naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby. 
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Ga li cyj skie go Puł ku Pie cho ty. W Ra tu szu 9 li sto pa da 1918 r.
pod czas po sie dze nia ra dy miej skiej, od czy ta no te le gra my
o pro kla mo wa niu przez Ra dę Re gen cyj ną nie pod le gło ści Kró -
le stwa Pol skie go. W Ba zy li ce św. Mał go rza ty i ko ście le św.
Du cha od pra wio no oko licz no ścio we na bo żeń stwa.

Ostat nim przy stan kiem na tra sie spa ce ru by ły ru iny są dec -
kie go zam ku i mur Basz ty Ko wal skiej, gdzie od sło nię to te go
sa me go dnia /31.10.2018/ re pli ki ta blic z na zwi ska mi 194 po -
le głych żoł nie rzy I Puł ku Strzel ców Pod ha lań skich, któ rzy
wal czy li w obro nie nie pod le gło ści Pol ski w la tach 1918-1920.
Ory gi nal ne ta bli ce umiesz czo ne w tym miej scu w okre sie
mię dzy wo jen nym, zo sta ły usu nię te przez nie miec kie wła dze
oku pa cyj ne w cza sie II woj ny świa to wej.

(BM)

4 listopada członkowie Towarzystwa
Tatrzańskiego zostali upamiętnieni na Przehybie 

gdzie zo stał od sło nię ty obe lisk upa mięt nia ją cy człon ków
To wa rzy stwa Ta trzań skie go, któ rzy w la tach 1914 – 1918
swo ją po sta wą przy czy ni li się do od zy ska nia przez Pol skę
Nie pod le gło ści. Obe lisk wraz z pa miąt ko wą ta bli cą po wstał
z ini cja ty wy i sta ra niem Od dzia łu PTTK Be skid w No wym
Są czu. Ak tu od sło nię cia do ko na li: Rad ny Sej mi ku Wo je wódz -
twa Ma ło pol skie go Pa tryk Wi cher, Czło nek Za rzą du Po wia -
tu No wo są dec kie go Ma rian Ry ba oraz Pre zes Od dzia łu PTTK
Be skid Adam Sob czyk. Uro czy sto ści od sło nię cia po prze dzi -
ła msza świę ta, któ rą od pra wił ks. dr An drzej Je dy nak.
W pięk nej, pa trio tycz nej ho mi lii na wią zał do hi sto rii To wa -
rzy stwa Ta trzań skie go i nie pod le gło ścio wych za sług je go
człon ków, w tym dzia ła czy są dec kich: bur mi strza Wła dy sła -

wa Bar bac kie go, Hen ry ka Su chan ka, Ro ma na Si chra wy, Sta -
ni sła wa Fli sa, Jó ze fa Woj dy gi i prof. Fe lik sa Rap fa. W tym
wy jąt ko wym dniu na Prze hy bie by ła też obec na skrom na gru -
pa człon ków PTT. To do brze, bo za rów no PTTK jak i PTT
w swo jej hi sto rii od no szą się do spu ści zny i tra dy cji To wa rzy -
stwa Ta trzań skie go. (ZS)

10 listopada – 100 kilometrów na rowerze
Szlakiem Mmentarzy z I Wojny Światowej

Są dec ka Gru pa Ro we ro wa wraz z in ny mi gru pa mi ro we -
ro wy mi i sym pa ty ka mi jaz dy ro we ro wej /łącz nie oko ło 25
osób/ wy ru szy ła w tra sę o dłu go ści 100 km tzw. Szla kiem
Cmen ta rzy z I Woj ny Świa to wej. Na wy bra nych cmen ta rzach
ro bi li śmy kil ku mi nu to wy po stój w ce lu za po zna nia się z je go
hi sto rią i aby za pa lić sym bo licz ny znicz. Ja ko pierw szy od -

„Spa cer śla da mi hi sto rii – dro ga do wol no ści 1918-2018”
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wie dza my cmen tarz nr 121 w Bie snej znaj du ją cy się przy dro -
dze pro wa dzą cej w kie run ku Tar no wa. Na na szej tra sie zna -
la zły się ko lej no:

– cmen tarz nr 118 usy tu owa ny na wzgó rzu Men tlów ka we
wsi Stasz ków ka. Zro bił na wszyst kich nie sa mo wi te wra że nie
poprzez osa dze nie na nim 4 po tę żnych ka mien nych py lo nów
– cmen tarz nr 119 we wsi Stasz ków ka – cmen tarz nr 120
na skra ju la su przy dro dze pro wa dzą cej do Łu żnej – cmen tarz
nr 122 w Łu żnej przy wzgó rzu Pust ki – cmen tarz nr 123 w Łu -
żnej na wzgó rzu Pust ki, któ re mu KE przy zna ła w 2016 r. znak
dzie dzic twa eu ro pej skie go, gdyż jest miej scem pa mię ci od -
zwier cie dla ją cym idee eku me ni zmu i bra ter stwa, za pew nia -
jąc jed na ko we trak to wa nie wszyst kich tam po le głych, bez
wzglę du na ich przy na le żność re li gij ną lub et nicz ną i fakt
po któ rej stro nie wal czy li. Na cmen ta rzu po cho wa nych
jest: 912 żoł nie rzy ar mii au strio -wę gier skiej (bli sko po ło wa
z nich to Po la cy), 65 żoł nie rzy ar mii nie miec kiej, 227 żoł nie -
rzy ar mii ro syj skiej. Cmen tarz jest od re mon to wa ny i pięk nie
po ło żo ny. Tu taj za trzy ma li śmy się dłu żej: za pa li li śmy znicz
i od śpie wa li śmy hymn Pol ski. Do hym nu sta nął z na mi no wo
wy bra ny wójt gmi ny Łu żna pan Ma riusz Tar sa, któ ry przy -
bli żył nam hi sto rię te go miej sca. Po tem od wie dzi li śmy jesz -
cze cmen ta rze: nr 124 w Mosz cze ni cy, nr 95 w Stró żów ce,
nr 91 usy tu owa ny na Gó rze Cmen tar nej w Gor li cach, nr 80
w Sę ko wej nr 62 w Ba ni cy, aby do nie go do trzeć trze ba by ło
z dro gi głów nej skrę cić w le wo i zje chać w kie run ku po bli -
skich pól. Stam tąd wspię li śmy się na Prze łęcz Ma ła stow ską,
gdzie od wie dzi li śmy dwa cmen ta rze nr 60 i nr 59 a na ko niec
zje cha li śmy do Ło sia, tam na cmen ta rzu nr 71 za pa li li śmy
ostat ni na na szej tra sie znicz. Stam tąd ru szy li śmy w kie run ku

Ro py, Gród ka, Bia łej Ni żnej i Go spo dar stwa Pa siecz ne go „Są -
dec ki Bart nik”. To w „Bart ni ku” roz po czy na li śmy i koń czy -
li śmy nasz 100 km rajd. Po go da do pi sa ła, tra sa wy ma ga ją ca,
ale uroz ma ico na, wszy scy wró ci li za do wo le ni a ta kże spra -
gnie ni i głod ni. Zo sta ło to oczy wi ście prze wi dzia ne i na te re -
nie „Bart ni ka” zrobiliśmy „in te gra cję”, o któ rą za dbał ko le ga
Mio dek, ser wu jąc nam na roz grzew kę her bat ki z mio dem, żu -
rek i wi śniów ki do mo wej pro duk cji. (AMI) 

10 li sto pa da – szla kiem cmen ta rzy wo jen nych
w Be ski dzie Ni skim

Po nad 40 oso bo wa gru pa dzie ci ze Szkol ne go Ko ła PTT
przy SP nr. 18 w No wym Są czu pod opie ką ro dzi ców, na uczy -
cie li i opie ku nek ko ła Wie sła wy Gór skiej i Ma rii Ol szyń skiej,
wy ru szy ła z No we go Są cza na Prze łęcz Ma ła stow ską. Tam
od wie dzi li śmy cmen tarz nr 60 pro jek tu Du sa na Jur ko vi ca,
na któ rym spo czy wa 174 żoł nie rzy au stro -wę gier skich, któ -
rzy po le gli w ma ju 1915 ro ku wal cząc z ar mią ro syj ską.

Po tem nie bie skim szla kiem po wę dro wa li śmy naj pierw
do schro ni ska, skąd po krót kim od po czyn ku wspię li śmy się
na szczyt Ma gu ry Ma ła stow skiej 813 m npm. Tam za pa li li -

śmy znicz na ko lej nym cmen ta rzu wo jen nym nr 58 pro jek tu
te go sa me go ar ty sty. Jest on naj wy żej po ło żo ny, spo śród 400
cmen ta rzy, któ re po wsta ły w la tach 1915-1918 w Ga li cji Za -
chod niej dla upa mięt nie nia ofiar bi twy gor lic kiej prze ło mo -
wej dla dzie jów woj ny na fron cie wschod nim. Po tem
ze szli śmy nie bie skim szla kiem na Prze łęcz Owczar ską i żół -
tym ro we ro wym do Owczar. Tam od wie dzi li śmy cmen tarz
nr 70 pro jek tu Han sa May ra, zu peł nie in ny od po przed nio
oglą da nych. Mo gli śmy po rów nać kon cep cje ar ty stycz ne oby -
dwu twór ców.

Na ko niec zwie dzi li śmy cer kiew pw Opie ki Mat ki Bo żej
z 1653 r, któ ra zo sta ła wpi sa na na li stę UNE SCO w 2013 r.

(MD)

Cmen tarz nr 118 usy tu owa ny na wzgó rzu Men tlów ka
we wsi Stasz ków ka
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11 listopada – cmentarze I wojny światowej,
Łowczówek 

Są dec ki Od dział PTT po sta no wił prze zna czyć /jak co ro -
ku/ nie dziel ny wy jazd, wy pa da ją cy aku rat 11 li sto pa da na wę -
drów kę po zbro czo nej krwią ga li cyj skiej zie mi, gdzie
Nie pod le głość ro dzi ła się w bo ju. Od wie dzi li śmy czte ry z po -
nad 400 za chod nio ga li cyj skich cmen ta rzy wo jen nych. Pierw -
szym był cmen tarz nr 158 – Tu chów / Gar bek, zwa ny też
cmen ta rzem w Mesz nie Opac kiej. Głów nym ce lem na szej pa -
trio tycz nej wy ciecz ki był Cmen tarz Le gio ni stów Pol skich
nr 171 w Łow czów ku, po ło żo ny na wzgó rzu Ko pa li ny. To je -
den z naj więk szych cmen ta rzy wo jen nych. Spo czy wa
na nim 483 żoł nie rzy, w tym 80 pol skich le gio ni stów, 162 żoł -
nie rzy ar mii au striac kiej i 241 ar mii ro syj skiej.

W dal szej ko lej no ści nie pod le gło ścio wy szlak za pro wa dził
nas na wznie sie nie Wał, gdzie na je go zbo czu po ło żo ny jest
cmen tarz nr 186 oraz na wzgó rze Gró dek i cmen tarz nr 185,
na zwa ny przez au striac kich żoł nie rzy Gło wą Cu kru. Od wie -
dzi nom wo jen nych ne kro po lii to wa rzy szy ło pa trio tycz ne śpie -
wa nie. Co rusz w eter Po gó rza Cię żko wic ko – Ro żnow skie go
nio sły się me lo die „Wo jen ko, wo jen ko, có żeś ty za pa ni”,
„Przy by li uła ni pod okien ko”, „Roz kwi ta ły pą ki bia łych róż”
i wie le, wie le in nych.

Go dzi na 12:00 za sta ła nas w miej sco wo ści Li chwin.
W szcze rym po lu, wspól nie z gru pą ro we rzy stów z Tar no wa
i z ca łą pa trio tycz ną Pol ską, od śpie wa li śmy Ma zur ka Dą brow -
skie go. Do peł nie niem pa trio tycz ne go świę to wa nia był ko cio łek
żur ku, ser wo wa ny przy ogni sku przez Ewę i Wieś ka. (ZS)

11 listopada – „POCIĄG WOLNOŚCI”-
historyczna podróż w czasie pociągiem retro
z Nowego Sącza do Chabówki 

Ten wy jąt ko wy dla wszyst kich dzień mło dzież z Ko ła PTT
przy SP w Ła bo wej po sta no wi ła spę dzić w nie ty po wy spo -
sób. Sko rzy sta li śmy z ofer ty No wo są dec kie go Sto wa rzy sze -

nia Mi ło śni ków Ko lei bio rąc udział w prze jeź dzie „po cią giem
wol no ści” na tra sie No wy Sącz – Cha bów ka.

Po przy jeź dzie au to bu sem do No we go Są cza zwie dzi li śmy
wy sta wę fo to gra ficz ną eks po no wa ną w głów nym ho lu dwor -
ca ko le jo we go oraz Izbę Tra dy cji Ko le ja rzy Wę zła No wo są -
dec kie go. Pra wie wszy scy z na szej 41 oso bo wej gru py mie li
na so bie or ga ni za cyj ne po la ry PTT z przy pię ty mi oko licz no -
ścio wy mi ko ty lio na mi, przy go to wa ny mi przez Pa nie na uczy -
ciel ki. Dla te go już na pe ro nie wzbu dza li śmy za in te re so wa nie
in nych osób sły sząc py ta nie „skąd ma cie ta kie ku bracz ki?”.
Na sza pod róż trwa ła nie speł na 5 go dzin. Czas ten wy peł nio -
ny był ró żny mi atrak cja mi m.in. po ka za mi gru py re kon struk -
cyj nej. Nie za bra kło rów nież śpie wu pa trio tycz nych pie śni.
Szcze gól nie roz śpie wa ny i we so ły był nasz wa gon. Ni ko mu
nie prze szka dza ło, że jest ostat nim wa go nem po cią gu, wprost
prze ciw nie uzna li śmy to za wy ró żnie nie. Wszy scy chęt nie an -
ga żo wa li się w śpiew, ko rzy sta jąc ze spe cjal nie przy go to wa -
ne go na ten dzień śpiew ni ka.

Po go dzi nie 16, w pro mie niach za cho dzą ce go słoń ca, po -
ciąg dum nie wje chał na sta cję w Cha bów ce. Stąd au to bu sem
wró ci li śmy do No we go Są cza, a na stęp nie do Ła bo wej. Szcze -
gól ne uzna nie na le ży się uczest ni czą cej w wy jeź dzie mło dzie -
ży z Ko ła PTT w Ła bo wej, któ ra swo ją po sta wą god nie
re pre zen to wa ła na sze To wa rzy stwo w tym wy jąt ko wym dniu.
My ślę, że na dłu go zo sta nie nam w pa mię ci prze jazd hi sto -
rycz nym po cią giem oraz pa mięć o tych, któ rzy wy wal czy li dla
nas upra gnio ną wol ność od da jąc czę sto w za mian swo je mło -
de ży cie. (JK)

11 listopada – Święto Odzyskania Niepodległości
z SUTW na Kuminowieckiej Górze

No wo są dec ki Od dział PTT z ini cja ty wy Wie sła wa Wcze -
śne go, na wią zał w 2004 ro ku współ pra cę z Są dec kim Uni wer -
sy te tem Trze cie go Wie ku. Dla je go słu cha czy i sym pa ty ków
Wie siek co ro ku or ga ni zu je wy ciecz ki gór skie i kra jo znaw -
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cze. Przez 14 lat na zbie ra ła się po nad set ka tych im prez.
W tym ro ku, już ósma od by ła się 11 li sto pa da. Jest to tra dy -
cyj na wy ciecz ka or ga ni zo wa na od lat dla uczcze nia Świę ta
Od zy ska nia Nie pod le gło ści. Ta by ła wy jąt ko wa, bo by ła to ju -
bi le uszo wa, set na rocz ni ca. Przy pięk nej, sło necz nej po go dzie
spo tka li śmy się przy mo ście na Łu bin ce. Tu prze wod nik któ -
rym dzi siej sze go dnia był Ma ciej Za rem ba, krót ko przy po -
mniał wy da rze nia tam tych dni. Roz po czę ło się wszyst ko 13
grud nia 1914 ro ku, gdy Jó zef Pił sud ski wraz ze swy mi le gio -
ni sta mi wkro czył do No we go Są cza. Tu taj 19 grud nia utwo -
rzył słyn ną I Bry ga dę Le gio nów, któ ra na stęp ne go dnia
wy ru szy ła na swój pierw szy bój, któ ry od był się w bo żo na ro -
dze nio we świę ta pod Łow czów kiem. Wła ści wa wol ność na -
de szła 4 la ta póź niej. Do No we go Są cza za wi ta ła już 31
paź dzier ni ka 1918 ro ku gdy Au stria cy zo sta li roz bro je ni, ich
sym bo le usu nię te a wła dzę w mie ście ob ję li Po la cy.

Po przy po mnie niu tych in for ma cji wy ru szy li śmy na zie lo -
ny szlak, bę dą cy czę ścią Są dec kich Szla ków Spa ce ro wych
PTT, wy zna ko wa nych przez nasz Od dział w 1999 ro ku. Nasz
od ci nek szla ku prze bie gał przez wzgó rza Be ski du Wy spo we -
go. Naj pierw po de szli śmy pod ka plicz kę w Chru śli cach, gdzie
na stą pił pierw szy po stój a na stęp nie pod prze kaź nik te le wi -
zyj ny, stąd mo gli śmy po dzi wiać roz le gły wi dok na mia sto
i Ko tli nę Są dec ką. No i oczy wi ście na ota cza ją ce No wy Sącz
pa sma gór skie, czy li Be skid Są dec ki a po bo kach Be skid Ni -
ski i Gor ce. Prze szli śmy przez le śne za gaj ni ki a na stęp nie
otwar tym te re nem przez Ja nu szo wą do Li bran to wej, gdzie do -
tar li śmy po 2 go dzi nach wę drów ki. Stąd jesz cze tyl ko stro -
me, 20 mi nu to we po dej ście na Ku mi no wiec ką Gó rę
li czą cą 543 m npm, bę dą ce ce lem tej wy ciecz ki. Cze kał tam
na nas wcze śniej umó wio ny pan Ste fan, sę dzi wy miej sco wy
go spo darz. Dwa ra zy w ro ku, 3 ma ja i wła śnie 11 li sto pa da
po dej mu je nas z ol brzy mią ser decz no ścią. Sto ły w ogro dzie
by ły już za sta wio ne. Ku sił oczy i nos pięk nie pach ną cy wiej -
ski chleb, ró żne wła sne  wy ro by: sa łat ki, ma ry no wa ne ry dze

itd. Nie mo gło też za brak nąć sma ko wi tych na le wek. Cze kał
też roz pa lo ny grill, któ ry za peł ni li śmy przy nie sio ny mi kieł -
ba ska mi. O godz. 12-tej od śpie wa li śmy hymn, no i roz po czę -
ła się uczta prze ry wa na śpie wa niem pa trio tycz nych
i le gio no wych pio se nek. W mię dzy cza sie pan Ste fan po chwa -
lił się otrzy ma nym nie daw no od zna cze niem, któ re ode brał
wraz z żo ną za 50-le cie po ży cia ma łżeń skie go. My wrę czy li -
śmy mu na to miast pre zent w po sta ci pięk nie opra wio ne go
zdję cia z na sze go po przed nie go tu po by tu. Jesz cze tyl ko
wspól ne zdję cie na szej 35-oso bo wej gru py z pa nem Ste fa nem,
ser decz ne po że gna nie i zej ście w dół do Li bran to wej, skąd
kur so wym bu sem po wró ci li śmy do No we go Są cza.

(MZ)

11 li sto pa da – Bieg Nie pod le gło ści w Ry trze
Po raz ko lej ny sto wa rzy sze nie Vi se grad Ma ra ton Ry tro zor -

ga ni zo wa ło Bieg Nie pod le gło ści. Do kład nie o go dzi nie 11.00
na star cie sta nę ło nie mal trzy sta osób. To by ła już pią ta, ju bi -
le uszo wa edy cja. W bie gu w dy stan sach na 5 i 10 ki lo me trów
wzię ło udział 299 osób z na sze go re gio nu i nie tyl ko. Ry wa -
li zo wa li za wzię cie, ale naj wznio ślej szą i naj wa żniej szą chwi -
lą bie gu by ło wspól ne wy ko na nie pol skie go hym nu. Pod czas
im pre zy zor ga ni zo wa no rów nież zbiór kę da rów dla Po la ków
miesz ka ją cych na Ukra inie. Ak cję cha ry ta tyw ną ko or dy nu je
Fun da cja Brat nia Du sza.

Sek cja Bie go wa PTT by ła re pre zen to wa na w bie gach
na dy stan sie 5 i 10 km. Wzię li w nich udział: Łu kasz Mi kul -
ski, Ro bert Bier nac ki, Piotr Au gu styń ski, Al do na Mi ka, Mar -
ta Bo dzio ny, Li lia na Na zi mek i Jo lan ta Au gu styń ska.

Wy da rze nie wpi sa ło się w cykl pod na zwą „Li ga Bie gów
Pa trio tycz nych”, or ga ni zo wa ny przez Vi se grad Ma ra ton Ry tro.
Na LBP zło ży ły się trzy wy ści gi: Tro pem Wil czym Bieg Pa -
mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych w Ry trze V edy cja, 2 Bieg Ku rie -
rów Są dec kich oraz wła śnie V Bieg Nie pod le gło ści w Ry trze.

(JA)
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LUDZIE

C zym są gó ry dla Cze si, naj star szej uczest nicz ki
nie dziel nych wy cie czek PTT? W 2019 ro ku skoń -
czy 80 lat i wciąż re gu lar nie uczest ni czy w nie -
mal wszyst kich wy jaz dach. Wę dru je za wsze

gdzieś z przo du gru py z naj bar dziej spraw ny mi kon dy cyj nie
i znacz nie młod szy mi. Zaw sze uśmiech nię ta i życz li wie na -
sta wio na do oto cze nia. Ob da rzo na ład nym gło sem, chęt nie
śpie wa mo bi li zu jąc do te go in nych, co po zy tyw nie wpły wa
na at mos fe rę na wy ciecz kach. Z fo to gra fii za miesz cza nych
w ga le rii PTT spo glą da zgrab na, ład na blon dyn ka, któ rej nikt
nie wy ce nił by na ty le lat. Jak ona to ro bi? Skąd u niej ta mło -
dzień cza we rwa i ra dość ży cia? Oto co opo wie dzia ła o so bie
czy tel ni kom Be ski du:

Kie dy za in te re so wa łaś się tu ry sty ką gór ską?
– Za in te re so wa łam się tu ry sty ką gór ską jak przy je cha łam

z ro dzi ną do No we go Są cza. By ło to w 1975 r. Za fa scy no wa -
łam się gó ra mi wo kół No we go Są cza i tak so bie po my śla łam,
że do brze by by ło pójść w te gó ry. Pew nej nie dzie li wy bra li -
śmy się z mę żem z Ga bo nia na Prze hy bę. Wi do ki mnie urze -
kły i po my śla łam so bie, że by czę ściej wy cho dzić w te gó ry
i jesz cze le piej je po znać. Po tem jak pra co wa łam w Stu dium
Wy cho wa nia Przed szkol ne go w No wym Są czu, ko le żan ki
wy cią ga ły mnie na wy pa dy w gó ry, na szym prze wod ni kiem
był za wsze pro fe sor Ba ra now ski. Cho dzi li śmy so bie od cza su
do cza su, aż po łknę łam ta kie go bak cy la, że chcia łam cho dzić
co raz czę ściej. Jak po szłam na eme ry tu rę wy da wa ło mi się,

Zaw sze by łam oso bą,
któ ra lu bi ła ruch

Rozmowa z Czesławą Ja nik

„...Dla jednych góry są tylko rumowiskiem głazów, dla innych najwspanialszą
architekturą wzniesioną ponad przemijaniem i trwaniem, dla jeszcze innych
wiecznym niedosytem i niespełnieniem...” W. Krygowski
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że mam za du żo cza su. Szłam so bie uli cą Ja giel loń ską, my -
śląc jak za go spo da ro wać je go nad miar i zo ba czy łam w ga blo -
cie afisz in for mu ją cy o wy ciecz ce PTT do Sło wac kie go Ra ju.
Na zwa nie ko ja rzy ła mi się z ja kimś kon kret nym miej scem,
ale wstą pi łam do biu ra, któ re wte dy mie ści ło się go ścin nie
w BP „Tu ry sta” że by się za pi sać. Za py ta łam p. Jo lę czy mo -
gę je chać, czy się na da ję i czy nie bę dzie to zbyt eks tre mal ne
dla mnie. Pa ni Jo la oznaj mi ła, że to wy ciecz ka dla ka żde go,
ale nie ste ty mo że mnie za pi sać na ko lej ną, bo na tą już nie ma
miejsc. Był to rok 1992. Za pi sa łam się więc na Ha li gow skie
Skał ki. Po je cha łam, wio sen na przy ro da do słow nie pul so wa -
ła, do oko ła by ło tak pięk nie, mnó stwo ko lo ro wych kwia tów
na łą kach, by łam ocza ro wa na. Grupę pro wa dził Ma ciek Za -
rem ba i po my śla łam so bie wte dy, że ja już z tą gru pą zo sta ję
i bę dę cho dzi ła na wy ciecz ki.

Ja ką pra cę wy ko ny wa łaś za wo do wo i w ja kim wie ku
prze szłaś na eme ry tu rę?

– Ukoń czy łam Li ceum Pe da go gicz ne, a ta kże już pra cu jąc,
stu dia ma gi ster skie na kie run ku Pe da go gi ka Ogól na. Pra co wa -
łam w przed szko lu, tro chę w szko le. Jak przy je cha łam do No -
we go Są cza pra co wa łam przez pięć lat w Wy dzia le Oświa ty

ja ko wi zy ta tor przed szko li. Ko lej ne pięć lat uczy łam w Stu dium
Wy cho wa nia Przed szkol ne go, któ re funk cjo no wa ło przy I Li -
ceum im. Ja na Dłu go sza. Stam tąd prze szłam na eme ry tu rę
z kar ty na uczy cie la po trzy dzie stu la tach pra cy, ale pra co wa łam
jesz cze dwa la ta pra wie na ca łym eta cie. Gdy wy je cha łam
do dzie ci do Ka na dy to już zre zy gno wa łam z pra cy. Mam mę -
ża i wy cho wa łam tro je dzie ci. Dwo je: syn i cór ka miesz ka ją
w Ka na dzie a naj młod szy syn w No wym Są czu. Mam dwie
wnucz ki, jed ną w Ka na dzie a dru gą w No wym Są czu.

Jak to ro bisz że masz ta ką wspa nia łą kon dy cję w tym
wie ku?

– Zaw sze by łam oso bą, któ ra lu bi ła ruch. W szko le by łam
zwią za na ze spor tem, uczy łam się pły wać, uczest ni czy łam
w ró żnych spor to wych im pre zach, wy je żdża łam w wa ka cje
na obo zy spor to we. W li ceum na le ża łam do sks -u, zdo by wa -
łam me da le, m.in. w rzu cie dys kiem by łam wi ce mi strzy nią
wo je wódz twa rze szow skie go.

Czy sto su jesz ja kąś spe cjal ną die tę
– Ni gdy nie sto so wa łam żad nych diet. My ślę, że mam

w ge nach po trze bę cią głej ak tyw no ści i ob co wa nia z przy ro -
dą, po mo ich ro dzi cach. Oj ciec był mi ło śni kiem przy ro dy i pa -
mię tam, że jak by łam dziec kiem, czę sto po po wro cie z pra cy
opo wia dał nam jak pięk nie jest w le sie i na po lach, o któ re za -
ha czał w dro dze z pra cy. Mo ja ma ma dłu go ży ła, a dwie sio -
stry ma ją już po po nad 90 lat i na dal są na cho dzie i świet nie
so bie ra dzą.

Jak two je 80-let nie ko la na da ją ra dzą so bie z po ko ny -
wa niem gór skich prze wy ższeń?

– Nie ukry wam, że się zma gam z bó lem ko lan od lat. Cho -
dze nie w gó ry, a zwłasz cza re gu lar ne wy jaz dy na ba se ny siar -
ko we na Sło wa cję po zwa la ją mi utrzy mać je w spraw no ści.
Jest to dla mnie re we la cja, czu ję się te raz znacz nie le piej niż
wte dy gdy wal czy łam z bó lem ko lan far ma ko lo gicz nie. Le ki
i re ha bi li ta cja da wa ły ulgę tyl ko na krót ko. Te raz, gdy raz w ty -
go dniu pły wam w siar ce to mi na praw dę po ma ga.

Je steś za wsze uśmiech nię ta i przy jaź nie na sta wio na
do in nych. Skąd bie rze się twój opty mizm i po go da du cha?

– To, że prze by wam w gó rach z ludź mi mło dy mi po zwa la
mi za cho wać mło de go du cha. Ja ko cham lu dzi, uwiel biam to -
wa rzy stwo, ob co wa nie z przy ro dą i cią gle zmie nia ją cy mi się
kra jo bra za mi. Nie dzie le spę dza ne w gó rach z gro nem cu dow -
nych lu dzi z PTT, ta kich jak ja mi ło śni ków ak tyw ne go wy po -
czyn ku, da ją mi wie le ra do ści i po wo du ją, że czu ję się
znacz nie mło dziej niż to wy ni ka z mo je go pe se lu…

***
Dro ga Ju bi lat ko – ży czy my Ci zdro wia i do brej kon dy cji

przez wie le jesz cze lat oraz co ty go dnio wych spo tkań w do -
bo ro wym to wa rzy stwie przy ja ciół z PTT. 

Rozmawiała MARIA DOMINIK
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Za kła da ny głów ny cel: zdo by cie Ka zbe ga z po wo dów
obiek tyw nych (zła po go da, la wi ny i du ża ilość świe -
że go śnie gu) nie udał się, co więk szość przy ję ła
z po ko rą lu dzi gór. Zwie dzi li śmy 9 kra jów i rów nież

ty le sa mo przejść gra nicz nych. Nie któ re prze kra cza li śmy 6
go dzin, a nie któ re na wet za dru gim po dej ściem.

Oka za ło się, że zmie ni ły się prze pi sy i kie row cy mu sie li
po sia dać wi zy pra cow ni ków co wią za ło się z wi zy tą w kon -
su la cie Tur cji w Pło vdi wie. Aku rat by ła nie dzie la, więc trze -
ba by ło po szu ki wać noc le gu w po bli żu gra ni cy
w Svi len gra dzie. Ro bert Cem pa z po mo cą Ar ka ta ki noc leg
zna lazł szyb ko, więc mo gli śmy wy po cząć. Mia sto nie co cha -
otycz ne, choć nie po zba wio ne za byt ków czy atrak cji np. sta -
ry most Mu sta fy Pa szy z 1529 r. na rze ce Ma ri cy. Obec nie to
mia sto ka sy no, głów nie dla przy by szów zza Bos fo ru. W po -
nie dzia łek nie uzy ska li śmy wiz, uda ło się to do pie ro w dniu
ko lej nym. To do pie ro fal start.

Wje żdża my do Tur cji z dwu dnio wym opóź nie niem, trze -
ba od wo ły wać noc le gi, ko ry go wać pla ny. Zwie dza my no cą
Istam buł w je go za byt ko wym sta rym cen trum w tłu mie
tu ry stów i tu ry stek dość czę sto za kry tych ha dżi bem – ni -
ka bem. Za raz po tem ru sza my jesz cze no cą w stro nę gra ni cy
z Gru zją, aż po kres mo żli wo ści kie row ców w oko li ce Tra -
zbo nu w Vak fi ke bir. Tam no cu je my i zwie dza my oko li ce ho -
te lu. Ko lo ryt mia stecz ka i tem pe ra ment je go miesz kań ców
jest ja kże in ny od nam zna nych. Sma ku je nam miej sco wa her -
ba ta, je ste śmy jak by nie by ło w za głę biu słyn nej tu rec kiej her -
ba ty. Wy da je nam się, że je dy nym za ję ciem tu tej szych
mę żczyzn jest de lek to wa nie się her ba tą i czy ta nie ga zet.

Ran kiem wy ru sza my w stro nę Ba tu mi i do cie ra my do gra -
ni cy przed po łu dniem, ale ko lej ka au to ka rów i sa mo cho dów
bar dzo dłu ga. Po oko ło 6 go dzi nach je ste śmy w Gru zji. Zwie -
dza my już o zmierz chu Ba tu mi i ru sza my w stro nę Ku ta isi,

gdzie ma my za stęp czy noc leg, mu sie li śmy od wo łać te za re -
zer wo wa ne w Achal ci che. Do cie ra my pod ho tel oko ło
godz. 23. Ran kiem po śnia da niu ru sza my w stro nę Tbi li si
zwie dza jąc po spiesz nie sto li cę Gru zji, by da lej ru szyć
w stro nę gra ni cy azer skiej.

Prze kra cza nie gra ni cy azer skiej przy po mi na nie co za mierz -
chłe cza sy. Za ka żdym po jaz dem za my ka na jest du ża że la zna
bra ma. My rów nież cze ka my przed bra mą dla pa sa że rów do -
bre 40 mi nut. Po dro bia zgo wej kon tro li prze cho dzi my na te -
ry to rium Azer bej dża nu. Prze je żdża my do Gan dży, to
dru gie, li czą ce 330 tys. miesz kań ców mia sto Azer bej dża -

WYPRAWA PTT

Śla da mi
Ce za re go Ba ry ki
17 sierpnia po 22 dniach powróciła kolejna wyprawa Polskiego Towarzystwa

Tatrzańskiego Oddział Beskid z wojaży po Gruzji i Azerbejdżanie p. t. „Śladami
Cezarego Baryki”. Sądząc po ilości przygód i przeciwności można ją bardziej

porównać do Eneidy, ale z równie pozytywnym zakończeniem.

Istambuł, Turcja – Błękitny Meczet
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nu. We dług le gen dy skarb czy li po arab sku gan dża, miał
się przy śnić wład cy arab skie mu Mu ham ma do wi Ibn Kha -
li do wi i wła śnie w tym miej scu za ło żył mia sto. Na sza gru -
pa śpi nie co za mia stem, nie opo dal mau zo leum Ni za mie go,
po ety per skie go, twór cy li te ra tu ry per skiej. Ni za mi miał
ogrom ny wpływ na li te ra tu rą mu zuł mań ską, ale i eu ro pej ską
np. na utwo ry” Dy wan Wscho du i Za cho du” Go ethe go czy
„Ro meo i Ju lię” Szek spi ra. Zna ny kla syk roc ko wy „ Lay la”
Eri ca Clap to na to rów nież utwór w stre fie słow nej na wią zu -
ją cy do po ezji Ni za mie go.

Ko lej ny dzień spę dza my w po ło żo nym kil ka na ście ki lo -
me trów na po łu dnie od Gan dży, Göygölskim Par ku Na ro -
do wym, któ ry po wstał 2008 ro ku na ba zie sta re go
re zer wa tu przy ro dy Je zio ro Göygölskie z ro ku 1925. Do je -
żdża my na par king, skąd ru sza my szo są by za chwi lę zła pać
„mar szrut kę” do gór ne go je zior ka. Od par kin gu ru sza my
scho da mi be to no wy mi do je zior ka na wy so ko ści ok. 2020 m.
n.p.m. Na si gór scy za pa leń cy ru sza ją bez zwło ki w gó rę w
stro nę gra ni. Ja zo sta ję z pa ro ma oso ba mi nad je zio rem, nad
któ rym gó ru je szczyt przy po mi na ją cy nasz Gie wont. Jest to
uro cze miej sce ze wspa nia łym po wie trzem. Gdy ru sza my z
po wro tem, na gle za czy na pa dać deszcz. Znaj du je my schro -
nie nie w szo pie prze zna czo nej dla ko ni, co uchro ni ło nas
przed prze mo cze niem. Nie ste ty na si gór scy to wa rzy sze prze -
ży li dość gwał tow ną,  ob fi tu ją cą w pio ru ny, deszcz i grad bu -
rzę. Nie mu szę do da wać, że zej ście w roz mo czo nych stro mych
traw kach do star czy ło im nie la da trud no ści. Wra ca my ca li i
zdro wi do Gan dży, wy sia da jąc w jej cen trum, aby coś zjeść.
Mu szę przy znać, że Aze ro wie są bar dzo go ścin ni i uczyn ni,
za raz szyb ko nas ob słu gu ją i py ta ją co ja kiś czas, czy cze goś
nie po trze bu je my. Je dze nie z gril la smacz ne, ob fi tu ją ce w sa -
łat ki. Po wra ca my do ho te lu po zmierz chu.

Ko lej ne go dnia zwie dza my Gan dżę, mia sto za ło żo ne w V
wie ku, pra wa miej skie otrzy ma ło w 859 ro ku. Znisz czo ne
przez trzę sie nie zie mi w 1139 r. i licz ne na jaz dy, pod upa dło.
W XVI w. zo sta ło po wtór nie lo ko wa ne przez Abas sa wład cę
per skie go, w miej scu od da lo nym o oko ło 8 km na wschód od
pier wot ne go za ło że nia. Po ło żo ne na szla ku han dlo wym mie -
dzy Mo rzem Ka spij skim i Mo rzem Czar nym na jed nym z wa -
rian tów tzw. Je dwab ne go Szla ku do sko na le roz wi ja ło się. Do
dziś za cho wa ło się wie le za byt ków, w więk szo ści do sko na le
utrzy ma nych: Ha mam, Ka ra wan se raj sza cha Abas sa, czy
Ugur łu cha na z XVII. Ka ra wan se ra je to za jaz dy dla wę dru ją -

Tbilisi, Gruzja – twierdza Narikala Gandża, Azerbejdżan – mauzoleum Nizamiego

Azerbejdżan – Göygölski Park Narodowy
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cych ka ra wan, z po miesz cze nia mi dla to wa rów, zwie rząt i
pod ró żu ją cych. Te obiek ty w Gan dży są na praw dę im po nu ją -
ce i co istot ne ca ły czas trwa ich wa lo ry za cja przy wra ca ją ca
daw ny blask i wy gląd. Zwie dza my Me czet piąt ko wy sza cha
Abas sa z XVI wie ku. Opie kun me cze tu pro po nu je nam
zwie dze nie du my mu zuł man – sank tu arium i ne kro po lii
Imam za da. Bu dow la za chwy ca pre cy zją i kunsz tow no ścią
wy koń cze nia. Wo kół spo kój i wy ci sze nie, choć lu dzi jest
dość spo ro.

Z Gan dży ru sza my w stro nę pół wy spu Ap sze roń skie go, w
któ re go cen trum po ło żo ne jest naj więk sze mia sto Azer bej dża -
nu, Ba ku. Dro ga szyb kie go ru chu jest bez za strze żeń, więc
bez przy gód do cie ra my do Go bu sta nu, le żą ce go nie co na po -
łu dnie od Ba ku. To je den z naj bar dziej ja ło wych i nie go ścin -
nych ob sza rów. Te ry to rium Azer bej dża nu jest bar dzo
zró żni co wa ne przy rod ni czo. W naj wy ższych par tiach Kau ka -
zu po ło żo nych w pół noc nej czę ści kra ju wy stę pu ją łą ki al pej -
skie, ska ły i lo dow ce, Gó ry Ka ra bach skie i Ta ły skie po ło żo ne
w po łu dnio wej czę ści po ra sta ją gę ste la sy, na to miast w środ -
ko wej znaj du ją się ste py oraz pół pu sty nie. Azer bej dżan jest
ta kże pań stwem, na któ re go ob sza rze znaj du je się po ło wa
wszyst kich wul ka nów błot nych na świe cie. Z ist nie ją cych na
świe cie 800 wul ka nów błot nych, 350 znaj du je się na je go te -
ry to rium.

My naj pierw uda je my się do bę dą cych na li stach UNE -
SCO na skal nych ry sun ków sprzed po nad 40 ty się cy lat.
Gmach bu dyn ku par ku ar che olo gicz ne go jest oka za ły, a ście -
żki dy dak tycz ne upo rząd ko wa ne i do brze ozna czo ne. Wę dru -
je my ostro żnie, po nie waż co rusz spo ty ka my ta blicz ki, któ re
ostrze ga ją przed nie bez piecz ny mi ma ły mi wę ża mi, po dob no
bar dzo groź ny mi. Na skal ne ma lun ki i ry ty są wy raź ne i bar -
dzo cie ka we gra ficz nie - uprosz czo ne, a jed no cze śnie pięk ne
w swej pro sto cie i wy ra zie. Tań czą cy lu dzie, by dło i in ne
zwie rzę ta spra wia ją wra że nie jak by wy szły spod rę ki nie co
non sza lanc kich gra fi ków. To miej sce Aze ro wie uwa ża ją za
swo ja ko leb kę. Przod ko wie Aze rów by li obec ni na tych zie -
miach od dzie sią tek ty się cy lat, co po twier dza ją do kład ne ba -
da nia nad ry sun ka mi. Ale na po łu dnio wym Kau ka zie nic nie
jest tak jed no znacz ne jak przed sta wia ją to ofi cjal ne prze ka zy
i źró dła, lecz za le ży od po strze ga nia przez po szcze gól ne na -
cje za miesz ku ją ce ten zró żni co wa ny kraj. Do ty czy to nie tyl -
ko Aze rów, ale i Or mian, Gru zi nów, Ose tyń ców,  Ab cha zów
czy Or mian z Gór ne go Ka ra ba chu i in nych. Aze ro wie uwa -
ża ją się za po tom ków lu dów tu rec kich, wszak ję zyk tu rec ki i
azer ski po kry wa ją się w 90 %. Z dru giej stro ny hi sto ry cy rzą -
do wi i pań stwo wi od wo łu ją się do tra dy cji Al ba nów Kau ka -
skich bę dą cym lu dem in do eu ro pej skim o re li gii
chrze ści jań skiej, a więk szość Aze rów to mu zuł ma nie. Po ło -
wa mu zuł man jest szy ita mi, to ci któ rzy za miesz ku ją te re ny
bli żej Ira nu, a dru ga po ło wa sun ni ta mi w pół noc nej czę ści kra -
ju. Ale wra ca jąc do re la cji – gdy wy cho dzi my z par ku ar che -
olo gicz ne go od ra zu je ste śmy na ga by wa ni przez tak sów ka rzy
ofe ru ją cych prze jazd do wul ka nów błot nych.  

Co ro ku ty sią ce tu ry stów od wie dza Azer bej dżan by po -
dzi wiać efek tow ne wy bu chy wul ka nów błot nych, wy wo ła -
ne erup cją ga zu ziem ne go, któ ry prze do sta je się do
po wierzch ni zie mi. Zda rza się, że po wsta je wte dy słup ognia
się ga ją cy do 1000 m wy so ko ści (np. wul kan Ga ra su). Na koń -
cu po bli skie go mia stecz ka do ga du je my się z 5 tak sów ka rza -
mi na kwo tę 8 azna rów. Na wet nie przy pusz cza łem, że bę dzie
to fa scy nu ją ce i peł ne emo cji sa fa ri przez pół pu styn ne bez -
dro ża. Kie row cy chcie li się na wza jem wy prze dzać, nie
oszczę dza jąc swo ich wo zów. Po po wro cie z wul ka nów do
mia stecz ka, gdzie cze kał na nas nasz bus, wszy scy by li pod -

Gandża, Azerbejdżan – sanktuarium Imamzada
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Naskalne malunki i ryty są wyraźne i bardzo ciekawe
graficznie - uproszczone, a jednocześnie piękne w swej
prostocie i wyrazie
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eks cy to wa ni wła śnie tą jaz dą, jak by spy cha jąc na dal szy plan
kil ka na ście wy so kich od 1 - 5 me trów wul ka nów wy rzu ca ją -
cych co rusz ze swo ich kra te rów płyn ne bło to. Czę ściej le ni -
wie od nie chce nia, ale zda rza ły się erup cje chla pią ce
ob ser wa to rów. Po dob no bło to ma wła ści wo ści lecz ni cze na
cho ro by skó ry i wca le nie tak ła two go usu nąć z tej skó ry. Je -
dzie my z Go bu sta nu wzdłuż wy brze ża Mo rza Ka spij skie go.
Świet na oka zja na wy ką pa nie się w tym naj więk szym sło nym
je zio rze bez od pły wo wym, li czą cym ok. 370 000 km2. Je zio -
ro to po dob nie jak Mo rze Czar ne czy Śród ziem ne jest re lik -
tem Oce anu Te ty dy. Za si la ne jest rze ka mi słod ko wod ny mi:

Woł gą, Atre kiem, Ku mą, gru ziń sko -azer ską Ku rą, Te re kiem
czy Ura lem. Śred nia głę bo kość w pół noc nej czę ści te go mo -
rza wy no si 5-6 m, w środ ko wej 190 m, w po łu dnio wej głę bo -
kość osią ga po nad 1 km. Z Mo rza Ka spij skie go po ła wia no
je sio tra, co do pro wa dzi ło do je go nad mier ne go wy trze bie nia,
więc na ra zie za nie cha no po ło wów, a na gra ni cy spraw dza ją
czy nie wy wo zi się ka wio ru z te go ga tun ku ryb. Ką piel w za -
cho dzą cym słoń cu przy no si uko je nie po peł nym wra żeń dniu,
zbie ram mu szel ki, któ rych w tym miej scu jest ca ła ma sa.

Wie czo rem do je żdża my do na sze go ho te lu w Ba ku,
kwa te ru je my się i jesz cze oko ło 21:00 wy ru sza my na noc -
ne zwie dza nie. Ba ku to dwu mi lio no we mia sto bu do wa ne z
roz ma chem i nie kie dy z prze py chem. To naj ni żej po ło żo ne
mia sto tej wiel ko ści - znaj du ją ce się na wy so ko ści 28 m po ni -
żej po zio mu mo rza. Wy ru sza my au to ka rem do ści słe go cen -
trum i po za sta rym mia stem tzw. mia stem we wnętrz nym,
po dzi wia my bu dyn ki i bu dow le pięk nie oświe tlo ne zwłasz cza
wie żo wiec z ilu mi na cją w po sta ci pło mie ni zmie nia ją cych się
we fla gę Azer bej dża nu.  Na oświe tlo nym na brze żu wi docz na
jest wie ża wiert ni cza. Wszak Ba ku na ro pie le ży. To tu taj w
dru giej po ło wie XIX wie ku przy by wa li ci, któ rzy chcie li na
tej ro pie za ro bić wiel kie pie nią dze. Rów nież wie lu Po la ków:
z gu ber ni ro syj skich, z Kró le stwa Pol skie go, z Ga li cji. Wśród
nich Wi told Le on Zglel nic ki,  ze sła ny z pań stwo wej po sa dy
w Kró le stwie za de frau da cję pań stwo wych pie nię dzy, w Ba -
ku po dej mu je się wy do by wa nia ro py naf to wej z dna mo rza.
Wcze śniej zaj mo wał się hut nic twem że la za. Po nie waż był
geo lo giem pa sjo na tem, do kład nie na mie rzył po la naf to we i
zba dał ich za sob ność. Zbu do wał pierw szą na świe cie plat for -
mę wiert ni czą,  czy niąc z Ba ku praw dzi we naf to we El do ra -
do. Kon stru ował przy rzą dy do po mia ru pre cy zyj no ści
wier ceń, ofe ru jąc je naf cia rzom. Na wet szach Ira nu do ce nił
go, za okre śle nie i opi sa nie złóż ro po no śnych swo je go kra ju.
Mo żna po wie dzieć, że był pier wo wzo rem, ar che ty pem oj ca
Ce za re go Ba ry ki, po nie waż pra wie wszyst kie swo je do cze sne
bo gac twa prze zna czył na roz wój na uki pol skiej oraz sty pen -
dia dla zdol nych Po la ków. Był czło wie kiem wszech stron nym,
wi zjo ner skim, nie spo koj nym. „Two rze niem no wych war to ści
i roz mna ża niem no we go do bra trze ba wy nisz czać w lu dziach
sa mą za wiść i sa mą nie na wiść” pi sał Że rom ski w  „Przed -
wio śniu”. Ten cy tat do sko na le stresz cza do ko na nia Le ona
Zgle nic kie go jak i in nych Po la ków roz wi ja ją cych swo je mo -
żli wo ści w Ba ku, a tę sk nią cych za wy ide ali zo wa ną Pol ską.
By li to m.in. in ży nie ro wie i na ukow cy: Alek san der Ma ko -
wel ski, Pa weł Zdro dow ski, Pa weł Po toc ki, Ste fan Skrzy wan,
Mi chał Abra mo wicz, Teo dor Szu mow ski, Lu dwik Mło ko sie -
wicz, Jó zef Je śman. Rów nież ar chi tek ci ma jąc fi nan so we
wspar cie azer skich no wo bo gac kich, w tym licz nych Po la ków,
roz wi ja li swo je fan ta zje i twór czość, re ali zu jąc wie le oka za -
łych bu dyn ków i bu dow li. Jó zef Płosz ko na le żał do naj bar -
dziej płod nych i in spi ru ją cych twór ców tam tych cza sów.
Fa scy no wał się ar chi tek tu rą orien tu, wzbo ga ca jąc ją o ele men -
ty hi sto ry zmu, se ce sji, mo der ni zmu. Ce cho wa ła go nie okieł -

Gobustan, Azerbejdżan – wulkany błotne

Baku, Azerbejdżan – Ogniste Wieże
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za na fan ta zja i po lot. Był wzię tym ar chi tek tem, a je go re ali -
za cje cie szy ły się wiel kim uzna niem. W kra jo bra zie Ba ku i
Azer bej dża nu za pi sa li się ta kże in ni nie mniej wy bit ni: Eu ge -
niusz Ski biń ski, Jó zef Go sław ski, Ka zi mierz Skó re wicz. Oni
wszy scy  nie za po mnie li, że są Po la ka mi, w ró żny spo sób
wspie ra jąc Pol skę i jej prze trwa nie, sta jąc się szla chet nym za -
czy nem no wo po wsta ją cej Pol ski. Dla te go w ro ku 100-le cia
od zy ska nia nie pod le gło ści war to o nich pa mię tać, wspo mi -
nać. In spi ra cją do na pi sa nia „Przed wio śnia” by ły dla Ste -
fa na Że rom skie go  opo wie ści ko biet re emi gu ją cych z Ba ku
do no wo po wsta łej Pol ski. Już od 1918 ro ku zbie rał wy cin -
ki z ga zet do ty czą ce Ba ku i Po la ków tam ży ją cych. My ma -
my wspa nia łą oka zję, aby po 100 la tach do tknąć na ży wo
miejsc roz po czy na ją cych tę po wieść. Ko lej ne go dnia do po -
łu dnia na sza wy pra wa zwie dza mia sto we wnętrz ne, po dro -
dze mi ja my Cen tum Hay da ra Ali je wa. Cóż za nie co dzien ny
bu dy nek za pro jek to wa ny przez Za hę Ha did. To ar chi tekt ka
po cho dzą ca z Ira ku, ale two rzą ca w Lon dy nie. Re ali zo wa ła
np: przy sta nek tram wa jo wy w Stras bur gu, skocz nie w Ber gi -
sel w In s bru ku. Jej wy jąt ko wy, fu tu ry stycz ny bu dy nek Cen -
trum o mi ster nych kształ tach peł nych po fał do wań, za ła mań i
od chy leń two rzy ar chi tek to nicz ny kra jo braz. Szko da, że ta
przed sta wi ciel ka de kon struk ty wi zmu w ar chi tek tu rze już nie
ży je i nic nie stwo rzy. Wcho dzi my scho da mi wzdłuż ko lej ki
szy no wo - te re no wej na wzgó rze nad mia stem, wśród zie le ni
miej skiej, tu taj spe cjal nie do glą da nej i chro nio nej. Roz cią ga
się osza ła mia ją cy wi dok na Za to kę Ba kij ską, na wspo mi na ne
na brze że i na Ogni ste Wie że gó ru ją ce nad sta rów ką.  Ich ścia -
ny od ze wnątrz po kry te są ekra nem LED, dzię ki cze mu mo -
żli we jest two rze nie efek tow nych wi zu ali za cji, któ re
oglą da li śmy pod czas wczo raj sze go noc ne go zwie dza nia.
Scho dząc, prze kra cza my śre dnio wiecz ne mu ry omal po ty ka -

jąc się o bu dy nek Am ba sa dy Pol skiej. Da lej już wą ski mi
ulicz ka mi do cie ra my do Wie ży Dzie wic, gdzie we dług ar che -
olo gów znaj do wa ła się zo ro astryj ska świą ty nia, zbu do wa na
po nad 2500 lat te mu; do Pa ła ców Sza chów Szyr wa nu, do Ha -
ma mów, Bra my Kup ców przez któ rą wje żdża ły ka ra wa ny na
szla ku je dwab nym. Mia sto Ba ku by ło zna ne już od V wie ku.
W ję zy ku per skim „Bad ku be” - to zna czy „mia sto wia trów”.
Rze czy wi ście, mia sto po ło żo ne jest na pół wy spie i wia try
mor skie do sta ją się do nie go przy naj mniej z trzech stron.

Po prze rwie na po si łek po wra ca my do na sze go bu sa pod -
ziem nym przej ściem, któ re ośle pia czy sto ścią i po ły skiem.
Wy ru sza my jesz cze do miej sco wo ści Su ra cha ny, gdzie za -
cho wa ła się świą ty nia czci cie li ognia – Ate szgiach. Świą ty -
nia zbu do wa na zo sta ła w miej scu, gdzie gaz sta le
wy do by wa się spod zie mi i za pa lo ny ogień już nie ga śnie.
Miej sca wiecz nie pa lą ce go się „świę te go” ognia by ły od wie -
dza ne przez piel grzy mów z In dii – wy znaw ców re li gii Zo ro -
astran. Na sza gru pa rów nież od wie dza to miej sce, wcze śniej
pła cąc wej ściów kę. Fo to gra fie przy ogniu wy ma ga ją od por -
no ści na tem pe ra tu rę, ale ka żdy chce zro bić so bie zdję cie jak
naj bli żej ognia. Wy cho dzi my rów nież na po bli skie wzgó rze
z wi do kiem na mo rze Ka spij skie. Póź niej wy ru sza my na po -
bli skie pla że, po opa lać się i ochło dzić w mo rzu. Wie czo rem
po wra ca my do ho te lu, mi ja jąc osie dle „szkla nych do mów”.
Wi zja Se we ry na Ba ry ki nie by ła zbyt nio fu tu ry stycz na, i
zmia ny któ re opi sy wał re ali zu ją się, a za py ta nie Ce za re go
„gdzież są two je szkla ne do my?” nie jest już tyl ko gorz kim
wy rzu tem.

Na stęp ne go dnia z po wo du opóź nień mu si my wy je chać z
Ba ku w stro nę La hicz. Naj pierw od wie dza my zbu do wa ny
przez Jó ze fa Płosz kę me czet piąt ko wy Dżu ma w mie ście Sha -
ma cha. Oczy wi ście osta tecz ny szlif i do sto jeń stwo od zy skał

Surchany, Azerbejdżan – Świątynia czcicieli ognia Surchany, Azerbejdżan – święty ogień
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dzię ki Hay da ro wi Aliy ewo wi. In for mu je nas o tym bia ły obe -
lisk, znaj du ją cy się na środ ku pla cu przed me cze tem. Jó zef
Płosz ko nie miał fun du szy na bu do wa nie tak istot nych w is la -
mie wież. Po dob no kon struk cja cen tral nej ko pu ły by ła ro bio -
na w War sza wie we dług pro jek tu Płosz ki. Bu dow li nie
ukoń czył z po wo du bra ku fi nan sów gmi ny, a póź niej na de szła
woj na do mo wa i re wo lu cja ro bot ni cza. Mo żna mieć ró żne po -
dej ście do kul tu jed nost ki Hay da ra Aliy ewa w Azer bej dża nie,
ale jest to „na sze” zbu do wa ne na eu ro pej skiej per spek ty wie i
wie dzy po dej ście. Ten czło wiek, są dząc po je go trwa łych do -
ko na niach, dbał o wszyst kie za byt ki, nie szczę dząc fun du szy
na od no wę czy re no wa cję. Me czet ten bu dzi za chwyt kunsz -
tem i pre cy zją od no wy. Na sze eu ro pej skie za byt ki już po pa -
ru la tach po re stau ra cji, zna czy ząb cza su i wy cho dzą
wszel kie go ro dza ju nie do rób ki, bo od na wia się je za pie nią -
dze pu blicz ne. Tu taj jest od wrot nie, i ten me czet w miej sco -
wo ści Sha ma cha jest te go do sko na łym przy kła dem.

My w dal szym cią gu pod ró żu je my w stro nę La hicz, skąd
ma wy ru szyć wy ciecz ka na Ba ba dag, świę tą gó rę Aze rów. Ba -
ba dag zna czy „Gó ra Oj ciec” i wła śnie tam Aze ro wie wę -
dru ją aby speł ni ły się ich ży cze nia. Jest to gó ra o wy so ko ści
3629 m.n.p.m. we wschod nim Kau ka zie, po ło żo na zresz tą
nie da le ko naj wy ższe go szczy tu Azer bej dża nu Ba zar du zu
4466 m. n.p.m. Z dro gi kra jo wej na le ży skrę cić na pół noc kil -
ka na ście ki lo me trów w stro nę La hicz. To ba za wy pa do wa na
Ba ba dag. Kie dyś, zwłasz cza w śre dnio wie czu miej sco wość ta
by ła ogrom nym cen trum sny cer stwa i wszel kich wy ro bów me -
ta lo wych. Pro du ko wa no tam wy ra fi no wa ną broń pal ną, bia łą,
uzbro je nie dla dwo rów mo nar szych i kró lew skich nie tyl ko
wscho du, ale i za cho du. Jesz cze na po cząt ku XX wie ku by ło
tam ok. 200 warsz ta tów, a i obec nie na dal jest ich tam przy -
naj mniej kil ka na ście, choć na po trze by tu ry stów.

Więk szość na szej gru py wy naj mu je „gru za wi ka”, by pod -
wiózł ich ok 30 km w głąb do li ny do pod nó ży Ba ba da gu.

Trwa ło to pra wie do je de na stej, więc gdy by nie do świad cze -
nie i tem po gru py, zdo by cie szczy tu by ło by nie mo żli we. Za -
sad ni cza gru pa da ła ra dę, a Szy mon Pyrć po kon tu zji w
zna ko mi tym sty lu zdo był gó rę, bu dząc wśród po zo sta łych po -
dziw. Pa rę osób we szło tyl ko na głów ną grań, ale i tak im gra -
tu lu ję ta kie go wy czy nu. Ja z bra tem i kie row ca mi po zo sta łem
w La hicz, ko rzy sta jąc z po sił ku w po ło żo nym w cie ni stym
ogro dzie ba rze. Po tem zwie dza my mia stecz ko, któ re skła da
się z kil ku na stu wy bru ko wa nych oto cza ka mi ulic, z dzia ła ją -
cym sta rym sys te mem od pro wa dza nia ście ków w pod ziem -
nych ka na łach. Co rusz znaj du je się stud nia, a w za sa dzie
na ziem ne po daj ni ki wo dy. Ścia ny ka mien nych do mów co oko -
ło 50 cm prze pla ta ne są dę bo wy mi bel ka mi. Te bel ki two rzą
jak by ste laż, od por ny na wet na trzę sie nia zie mi. Prze wod ni ki
in for mu ją, że to jest in no wa cyj ny sys tem. ni gdzie in dziej nie
spo ty ka ny. Lu dzie w ma low ni czych warsz ta tach i na stra ga -
nach ma ją wy gląd in do eu ro pej ski. Je den z rze mieśl ni ków,
któ ry gra we ru je na sze mu kie row cy pre zent dla je go żo ny,
uśmie cha się szcze rze i mó wi: ja lu bię Po la ków, wczo raj by -
ło ich tu taj dwóch. Mo żna tu zna leźć nie tyl ko wy ro by me ta -
lo we, bi żu te rię, ale ta kże zio ła, pa tel nie, no że ta sa ki,
przy rzą dy do gril lo wa nia, ta kże tka ni ny. Obec nie wła śnie
warsz ta ty włó kien ni cze, tkac kie są ma gne sem przy cią ga ją cym
tu ry stów z Azer bej dża nu i ze świa ta. Na si wra ca ją ok 24:00
moc no zmę cze ni, po go da by ła ład na, ale tra sa „gru za wi kiem”
i gór ska by ły bar dzo wy czer pu ją ce, bo re ali zo wa ne w tak krót -
kim cza sie. Na sze go bu sa i nas pil no wa li „smut ni” pa no wie,
ale ro bi li to dość dys kret nie i „nie na mol nie”, czu li śmy ich
obec ność już od pierw szych dni w Azer bej dża nie. Na le ży do -
dać, że przy wy sia da niu z „gru za wi ka” na sza Ni na ule gła wy -
pad ko wi, upa dła ca łym cia łem na sta lo wą osło nę tyl ne go ko ła.
Nie by ła to jej wi na, po nie waż ktoś po cią gnął plan de kę pod -
ci na jąc ją. Ni na po obi ja na i obo la ła by ła bar dzo dziel na wsia -
da jąc do bu sa, któ ry zmie rzał ku gra ni cy z Gru zją.

Nad ra nem bez spe cjal nych przy gód mi nę li śmy gra ni cę w
miej sco wo ści Cod na, do ko nu jąc jesz cze na gra ni cy szyb kiej wy -
mia ny azna rów na gru ziń skie la ri. Wje cha li śmy na te ry to rium
Ka che tii, kra iny praw dzi we go wi na gru ziń skie go. Oko ło go -
dzin po po łu dnio wych do je żdża my już do Gu dau ri nar ciar -
skie go ku ror tu Gru zji. Nasz pen sjo nat jest bar dzo przy jem ny,
ale nie ma my cza su na kon tem plo wa nie je go wa lo rów.

Roz po czy na ją się szyb kie przy go to wa nia do ak cji Ka zbek.
Ra no wy ru sza my wszy scy w stro nę przy gra nicz ne go Ka zbe -
gi /na gra ni cy z Ro sją/, gdzie na si wspi na cze mel du ją się w
agen cji tu ry stycz nej w ocze ki wa niu na pod wóz kę do klasz to -
ru Cmin da Sa me ba. Resz ta bez spe cjal nych re zer wa cji za oko -
ło pół go dzi ny ru sza w stro nę wspo mnia ne go klasz to ru
wy na ję tym na cen tral nym pla cu te re no wym „mit su bi szi”.
Opła ta za nie go jest du żo ni ższa niż 2 la ta te mu, bo wy no si
10 la ri za oso bę, a wte dy wy no si ła 20 eu ro od oso by. Po zwie -
dza niu klasz to ru przy bez desz czo wej po go dzie, ale z ten den -
cją do opa dów, wra ca my po spiesz nie do mia stecz ka. W
sa mym Ka zbe gi -Ste panc min da roz po czy na się ule wa, przed

FO
T. 

W
. S

ZA
RO

TA

Azerbejdżan - gruzawikiem pod Babadag (3629 m.n.p.m)



GRUDZIEŃ 2018 27
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

któ rą ucie ka my w ostat niej chwi li. Na szym ży czy my wszyst -
kie go naj lep sze go, a my wra ca my do ho te lu. W no cy by ło kil -
ka burz ze spo ry mi opa da mi desz czu, /śpi my na wy so ko ści
po nad 2200 m n.p.m./ ale ra nek jest pięk ny, więc ma my na -
dzie ję, że na si ata ku ją Ka zbe ga. My wy na ję tym te re no wym
au tem wy ru sza my do Tbi li si naj pierw do szpi ta la z Ni ną. To
już mo ja dru ga wi zy ta w szpi ta lu gru ziń skim w cią gu 2 lat.
Tym ra zem na Ni nę cze ka my nie co kró cej. Wra ca z opi sem
w ję zy ku gru ziń skim, ale tłu ma czy, że ma zła ma ne czte ry że -
bra w tym dwa z prze miesz cze niem i za le ca ne jest le cze nie
za cho waw cze. Nasz kie row ca pod wo zi nas do za byt ko we go
cen trum, ale tym ra zem chce my zo ba czyć naj więk szą współ -
cze sną bu dow lę Gru zji - ka te drę Cmin da Sa me ba. Wy bu do -
wa no ją w 2004 r. ja ko do wód wdzięcz no ści za re ka to li za cję
Gru zji. Wcze śniej uda je my się do po ło żo nej obok gru ziń skiej
re stau ra cji. Tam na otwar tej sa li na da chu urzą dza my so bie
gru ziń ską „su prę” wzno sząc to a sty za wy pra wę. Wra ca my po -
po łu dniem do Gu dau ri. Naj wa żniej sze, że Ni na bę dzie ży ła,
choć z cią głym bó lem przez kil ka na ście ty go dni. A w ho te lu
na si już z po ko rą, ale i z uczu ciem za wo du cze ka ją po po wro -
cie z Ka zbe ga. Na rze ka li na po go dę, ule wy, któ re więk szość

prze mo czy ły, na spar tań skie wa run ki w sta cji me te oro lo gicz -
nej, ale przede wszyst kim na du że opa dy śnie gu, la wi ny i cał -
ko wi te za chmu rze nie.

Ko lej ne go dnia ru sza my w stro nę Ku ta isi, po dro dze
zwie dza jąc Mchet tę. To daw na sto li ca, miej sce w któ rym
Gru zja przy ję ła chrze ści jań stwo w 337 ro ku. Mi mo że król
Wach tang Gor ga sa li prze niósł sto li cę do Tbi li si, to Mchet ta
na za wsze po zo sta ła miej scem ko ro na cji jak i po chów ków
kró lów Gru zji aż do XIX w. Mia sto oto czo ne mu ra mi zo sta -
ło wpi sa ne na li stę UNE SCO w ro ku 1994, choć od 2009 ro -
ku jest na li ście za gro żo nych za byt ków z po wo du sta nu
mu rów i fre sków. Obec nie i mu ry i fre ski są w sta nie ide al -
nym, a ca ły ko lo ryt i zgiełk tu ry stów do da je ma gii zwie dza -
niu. Da lej wy ru sza my w stro nę skal ne go mia sta Upli scy che
(pierw szej sto li cy od VI w p.n.e), na któ re go zwie dza nie ma -
my go dzi nę.

Do Ku ta isi do cie ra my o zmierz chu, by ran kiem wy ru szyć
w stro nę Ba tu mi, wszak przed dzie sią tą ma my zja wić się w
biu rze „Ukfer ry”, ukra iń skie go ope ra to ra pro mo we go. Oka -
za ło się, że biu ro otwar to do brze po dzie sią tej i na gle po ja wia
się ko lej ka chęt nych, głów nie kie row ców ti rów. Opła ca my już
tyl ko prze pra wę na sze go bu sa, bo bi le ty mie li śmy za pła co ne
przed wy jaz dem. Ale do wia du je my się, że wy pły nie my do -
pie ro na stęp ne go dnia o dwu na stej, a w rze czy wi sto ści sta ło
się to do pie ro o dwu dzie stej. Mu sie li śmy za ła twić ja kiś do -
dat ko wy noc leg. Ope ru jąc mię dzy na brze żem a przy brze żnym
mia stem we wła snym za kre sie zwie dza my i ką pie my się w
mo rzu przy po chmur nej i wietrz nej po go dzie, ale w tem pe ra -
tu rze cał kiem zno śnej. Wy gląd Ba tu mi z per spek ty wy wy pły -
wa ją ce go pro mu był osza ła mia ją cy. Sam rejs cał kiem
przy jem ny, w ogó le nie ko ły sa ło, ka bi ny by ły cał kiem wy god -
ne, a i je dze nie smacz ne: śnia da nie, obiad, ko la cja. Po go da
by ła pięk na, ca ły czas sło necz na. I tak po dwóch i pół dniach
i trzech no cach do cie ra my do Czer no mor ska k/Ode ssy oko ło
siód mej. Tam mie li śmy ze czte ry od pra wy pasz por to we oraz
cel ną, więc wy ru sza my z por tu do pie ro ko ło je de na stej. Te raz
tyl ko do ba jaz dy non stop, i nad ra nem prze kra cza my cał kiem
spo koj nie gra ni cę w Kro ścien ku. W No wym Są czu by li śmy
oko ło 8:00. To już mój dru gi dzień ab sen cji w pra cy po za
zgło szo nym urlo pem. Ale wszyst ko wy szło w po rząd ku.

Wy pra wa po mi mo wie lu per tur ba cji uda ła się i wy ra żam
na dzie ję, że wszy scy na swój spo sób ja koś są za do wo le ni. Ka -
zbek cze ka i „na pa lo nych” na nie go, jesz cze kie dyś przy wi ta
go ścin nie. A sam Ste fan Że rom ski i je go „Przed wio śnie” jak -
by sta ły się bar dziej zro zu mia łe dla nas. „...Je ste śmy uro dze -
ni z de fek tem pol sko ści...”oraz „...Ka żdy ma swo je miej sce
ulu bio ne w dzie ciń stwie. To jest oj czy zna du szy...”  - te cy ta -
ty z „Przed wio śnia” ja kże są ak tu al ne dla ty się cy pol skich ga -
star baj te rów ma rzą cych o po wro cie do oj czy zny. Dzię ku ję
wszyst kim za wy ro zu mia łość, a tym, któ rzy or ga ni zo wa li,
wspo ma ga li, po ma ga li w or ga ni za cji wy pra wy dzię ku ję po -
dwój nie.

(W.SZ.)

Kutaisi, Gruzja – Katedra Bagrata
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Galeria pozytywnie
zakręconych w PTT

Rok te mu za pro po no wa łam stwo rze nie ta kiej ga le rii
na FB PTT, ale po mysł się nie przy jął (mo że z po wo du
RO DO?). Na pi sa łam wte dy: „... Są ta kie „bzi ki”, po zy -
tyw ne za krę ce nia, któ re spra wia ją, że choć la ta mi ja ją
lu dzie są wciąż mło dzi, je śli nie cia łem, to du chem
na pew no. 

Nie za le żnie od wie ku, płci, pro fe sji, sta tu su ma te -
rial ne go od da ją się swo jej pa sji, któ ra na da je ich
ży ciu sens. Spo łecz ność PTT skła da się z lu dzi
ma ją cych „bzi ka” na punk cie ak tyw no ści ru cho -

wej. Gó ry, bie ga nie, ro we ry, nar ciar stwo to ich na krę ca, po -
wo du je, że cią gle są peł ni ener gii i za ra ża ją nią wszyst kich
do ko ła. Nie któ rzy z nich ma ją jesz cze in ne pa sje. War to po -
znać ich bli żej. Stwórz my ga le rię „lu dzi z pa sją” czy li po zy -
tyw nie za krę co nych, na wzór tej te le ek spre so wej. Pro szę
zgła szać kan dy da tu ry z uza sad nie niem, czy li opi sem ich po -
zy tyw nie za krę co nych pa sji. Mo żna też zgło sić sie bie. Ga le -
ria bę dzie pu bli ko wa na w ko lej nych nr „Be ski du”

Cho dzi o oso by wy ró żnia ją ce się po zy tyw ny mi, dzia ła nia -
mi /mo że to być też ja kieś nie ty po we hob by/, za cho wa nia mi,

ce cha mi, ema nu ją ce po zy tyw ną ener gią, bu dzą ce po wszech -
ną sym pa tię. Ta kich osób nie bra ku je w PTT i ja mo gła bym
wska zać wie lu, ale my ślę, że ka żdy z was ma swo je ty py. Pro -
szę, zgła szaj cie swo je pro po zy cje z krót kim uza sad nie niem
dla cze go uwa ża cie ta ką oso bę za po zy tyw nie za krę co ną. Mo -
żna do łą czyć kil ka zdjęć /max 3-5/. Swo je pro po zy cje przy -
sy łaj cie na ad res e -ma ilo wy: ma ria do mi nik@op.pl lub przez
FB. Mo że na ko niec przy szłe go ro ku zro bi my gło so wa nie
i wy bie rze my su per po zy tyw nie za krę co ne go? 

(MD)

Ze względu na zupełny brak odzewu
na mój apel, zgłaszam swoje typy (alfabetycznie)

1. JO LA AU GU STYŃ SKA za za ra że nie człon ków PTT
wi ru sem bie ga nia

2. EWA CIA RACH za to, że przez żo łą dek tra fi ła do serc
więk szo ści człon ków PTT

3. RO BERT CEM PA za ten sam od lat blond spi ral ny ja -
ko znak roz po znaw czy i zdra dze nie nam wszel kich

skan da li pa ła co wych od cza sów sta ro żyt nych po współ cze sne



4. PA WEŁ GROŃ SKI za 50 po pro wa dzo nych wy cie -
czek PTT w je den rok oraz gó ral skie hob by – czy li rzeź -

bie nie w li po wym drew nie.

5. CZE SIA JA NIK – za po go dę du cha i uśmiech w ka -
żdej sy tu acji oraz za nie zwy kłą kon dy cję, umo żli wia ją -

cą jej zdo by wa nie al pej skich trzy ty sięcz ni ków w wie ku 80 lat.

6. JO ASIA JU RA SO VIĆ za nie ustan ne zma ga nia z la -
wi ną fo tek wy ko ny wa nych na ka żdej im pre zie PTT

przez od dzia ło wych pa pa raz zich

7. STJE PAN JU RA SO VIĆ za peł ne po świę ce nia wy sił -
ki wy lan so wa nia chor wac kie go wi na wśród Po la ków

i wia rę, że to się uda

8. KA ZEK KO GUT za dba nie o war stwę mu zycz ną
na śro do wych wy ciecz kach PTT, co po zwa la Sza lo nym

Eme ry tom wy tań czyć się do słow nie wszę dzie

9. PA WEŁ KO GUT za wia rę w to, że uda się prze kształ -
cić gór skich pie chu rów w mi ło śni ków nart bie go wych

i ski tu ro wych

10. JO ASIA KRÓL za dba nie o od mło dze nie sze re -
gów PTT

11. JA SIU LI BER za nie zwy kłą mi łość do gór, któ ra
gna go do sa mot ne go (cza sem uda je mu się zna leźć

to wa rzy sza) prze mie rza nia wszyst kich gór Pol ski

12. WŁA DEK ŁO BOZ za nie ustan ne po więk sza nie
in ter ne to wej bi blio tecz ki PTT o ko lej ne pu bli ka cje

wła sne go au tor stwa

13.LE SZEK MA ŁO TA za „Gó ral kę Hal kę” śpie wa ną
Sza lo nym Eme ry tom

14. BA SIA MI CHA LIK za stwo rze nie Klu bu Sza lo -
nych Eme ry tów PTT i ra dze nie so bie jed no oso bo wo

z tym ca łym „maj da nem”.

15.ŁU KASZ MU SIAŁ za to, że po pro wa dził pierw szy
ro we ro wy pe le ton PTT

16. GO SIA PRZY BYL SKA za cią głe do sko na le nie
się, co skut ku je tym, że jest naj bar dziej wszech stron -

nym prze wod ni kiem w na szym Od dzia le

17. KRY SIA I ZBY SZEK SMAJ DOR za pra co wi te
week en dy z kro ni ką PTT

18. WOJ TEK SZA RO TA za sku tecz ne lan so wa nie
nie in ge ru ją ce go sty lu kie ro wa nia Od dzia łem i ca łym

PTT, któ ry po le ga na nie tłu mie niu ini cja tyw od dol nych

19. WIE SIU WCZE ŚNY za roz ru sza nie stu den tów
SUTW

20. MA CIEK ZA REM BA za do rzu ce nie ka mycz ka
do hi sto rii Pol ski w po sta ci re ak ty wo wa nia na sze go

Od dzia łu PTT po ko mu ni stycz nym nie by cie.
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O swo jej przy go dzie z PTT ja ko pierw szy opo wia da za ło -
ży ciel są dec kie go Od dzia łu „Be skid” Ma ciej Za rem ba.

Kie dy za czę ła się Two ja przy go da z PTT:
– Tak się zło ży ło, że mo ja sy tu acja jest in na niż po zo sta -

łych uczest ni ków an kie ty. Po nie waż w 1990 uda ło mi się do -
pro wa dzić do re ak ty wo wa nia PTT w No wym Są czu i to ja
or ga ni zo wa łem wy ciecz ki przez pierw sze la ta dzia łal no ści
Od dzia łu, a ta kże pod czas więk szo ści z nich peł ni łem funk -
cję prze wod ni ka, więc pierw sza im pre za PTT by ła też pierw -
szą mo ją.

Czy to by ły dla Cie bie pierw sze spo tka nia z gó ra mi, czy
upra wia łeś wcze śniej ja kieś for my tu ry sty ki?

– Po gó rach cho dzi łem już od dzie ciń stwa. Po raz pierw -
szy gdy mia łem 4 la ta. Bę dąc na wa ka cjach u bab ci w Piw -
nicz nej, prze sze dłem z ro dzi ca mi tra sę z Piw nicz nej
na Ki carz, z zej ściem do Łom ni cy i po wro tem do Piw nicz nej.
Przez pe wien czas w na szych na stęp nych wy ciecz kach uczest -
ni czył Jó zef Gu cwa, przy ja ciel ro dzi ny i póź niej szy bi skup
tar now ski. Na Prze hy bie po raz pierw szy by łem kil ka lat póź -
niej. Schro ni ska jesz cze wów czas tam nie by ło.

Zre la cjo nuj nam swój pierw szy wy jazd z PTT
– By ło to 24 czerw ca 1990, kie dy wy peł nio nym au to ka -

rem wy je cha li śmy w Ta try Za chod nie. Ce lem by ło przej ście
gra ni Do li ny Cho cho łow skiej. Po dzie li łem uczest ni ków
na czte ry gru py. Kil ka osób zo sta ło w Do li nie pod opie ką Ani

Mo ja przy go da z PTT
Po galerii przewodników PTT, nadszedł czas, żeby na łamach „Beskidu” poznać

bliżej tych członków PTT, którzy mają najdłuższy staż, czyli uczestniczą
w imprezach oddziałowych od jego reaktywacji w 1990 r. Poznajmy historię

naszego Oddziału PTT ich oczyma. Cotygodniowy wypad w góry z grupą takich
samych pasjonatów wędrowania, stał się ważną częścią ich życia. O swoich
wrażeniach, przygodach i miłości do gór opowiedzą w kolejnych nr Beskidu.

LUDZIE

24 czerwca 1990 r. Na Grzesiu – Tatry Zachodnie
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To toń uczest ni cząc w od by wa ją cym się aku rat od pu ście św.
Ja na. Sta szek Sma ga i Sta szek Le śnik po szli ze swo imi gru -
pa mi i prze szli część gra ni, na to miast ja ze bra łem tych najam -
bit niej szych i prze szli śmy ca łą grań od Grze sia aż po Prze łęcz
Racz ko wą. Na stęp na wy ciecz ka od by ła się ty dzień póź niej
i z udzia łem 8 osób prze szli śmy tra sę pierw szej wy ciecz ki są -
dec kie go PTT, a ści ślej, wów czas TT, któ ra od by ła się 1 lip -
ca 1906 i pro wa dzi ła z Piw nicz nej przez Niem co wą,
Ra dzie jo wą i Ha lę Ko niecz ną do Ry tra. Wów czas Le szek No -
wak za pro po no wał by ta im pre za od by wa ła się co rocz nie i tak
się dzie je do dzi siaj. Jest to świę to na sze go Od dzia łu. Rzu ci -
łem też ha sło „Na sze miej sce jest w gó rach” Zo sta ło ono przy -
ję te z en tu zja zmem i re gu lar na or ga ni za cja gór skich
wy cie czek sta ła się od tąd na szą pod sta wo wą dzia łal no ścią.
Za czę li śmy od 12 im prez w 1990. Co ro ku się ona zwięk sza -
ła a po raz pierw szy ich set kę prze kro czy li śmy 10 lat póź niej.

Są dec ki Od dział PTT z bie giem lat stwo rzył cał kiem po -
kaź ną ofer tę im prez, któ re co ro ku są or ga ni zo wa ne
w po dob nych ter mi nach, cie sząc się nie zmien nie du żą
po pu lar no ścią wśród miesz kań ców Są dec czy zny.
W któ rych im pre zach cy klicz nych re gu lar nie uczest ni -
czy łeś i uwa żasz za naj cie kaw sze.

– Z cy klicz nych im prez or ga ni zo wa nych przez Od dział re -
gu lar nie uczest ni czy łem w Świę cie Od dzia łu na Ha li Ko niecz -
nej, Wiel ko piąt ko wej Dro dze do Krzy ża na Mo gie li cę,
Syl we strze na Ja wo rzy nie, Szla kiem Cmen ta rzy z I Woj ny
Świa to wej czy w Za koń cze niu Se zo nu. Oczy wi ście nie opusz -
cza łem też wy cie czek w Ta try, po czy na jąc od kwiet nio wych
kro ku sów. Bra łem rów nież udział w czę ści po zo sta łych cy -
klicz nych im prez. Nie ste ty, od pew ne go cza su mo je zdro wie
się zbun to wa ło i po sta wi ło pew ne ba rie ry, któ re ogra ni cza ją
mo ją dzia łal ność gór ską.

Czy ro dzi na ak cep tu je /mo że po dzie la/Two ją pa sję, jak
re agu je na nie dzie le bez Cie bie?

– Mu szę sa mo kry tycz nie przy znać, że to nie ro dzi na ale ja
de cy do wa łem, że pra wie wszyst kie nie dzie le spę dza łem w gó -
rach, głów nie na wy ciecz kach PTT lub pry wat nych. Od cza -
su do cza su wę dro wa łem po szla kach z cór ką a póź niej
z wnucz ką.

Lu dzie w gó rach szu ka ją mo żli wo ści po by cia ze so bą
i prze strze ni do roz my ślań nad sen sem ży cia, in ni
spraw dze nia swo ich mo żli wo ści w sy tu acjach skraj nie
trud nych, dla wie lu gó ry są oka zją do ry wa li za cji w zdo -
by wa niu od znak tu ry stycz nych i lau rów w raj dach
i kon kur sach. Czym są gó ry dla Cie bie, cze go w nich
szu kasz?

– Na py ta nie czym są gó ry dla mnie i cze go w nich szu -
kam, mo gę od po wie dzieć że przede wszyst kim są one spo so -
bem czy ra czej jed nym ze spo so bów na ży cie. Cho dze nie
po gó rach da je ko rzy ści za rów no fi zycz ne jak i co pew nie wa -

żniej sze, du cho we. Przy no si zmę cze nie, ale jest to zmę cze nie
zdro we. Po pra wia kon dy cję i ogól ną spraw ność. Do tle nia or -
ga nizm, wy mie nia miej skie po wie trze znaj du ją ce się w płu -
cach. Tlen przy po mo cy krwi do sta je się też do mó zgu co
znacz nie po pra wia spraw ność umy sło wą i po pra wia na strój.
Wę drów ka przy no si nam tak po trzeb ny od po czy nek psy chicz -
ny. Ob cu jąc z przy ro dą i po dzi wia jąc ją, od ry wa my się od kło -
po tów i pro ble mów dnia co dzien ne go. Ra dość i za do wo le nie
przy no si osią gnię cie za ło żo nych ce lów. Bar dzo lu bię cho dzić
po gó rach sam, choć zda ję so bie spra wę że nie za wsze jest to
bar dzo roz sąd ne. Na wet w Hi ma la je po je cha łem sam je den.
Mo że wła śnie dla te go prze ży cia z tej wy pra wy by ły nie sa mo -
wi te i za pa mię tam je do koń ca ży cia. By łem tyl ko ja i to gór -
skie sank tu arium, naj wy ższe gó ry świa ta. W jed nym
z wy wia dów kie dyś po wie dzia łem że w gó rach naj le piej po -
zna je się sa me go sie bie i in nych lu dzi. I to wie lo krot nie się
spraw dzi ło Na za wsze za pa mię ta łem też usły sza ne w Ne pa lu
po wie dze nie, że kto idzie w gó ry, idzie do wła snej mat ki.

**
An na To toń uczest ni czy ła ak tyw nie w pro ce sie re ak ty -
wa cji są dec kie go Od dzia łu PTT, pra co wa ła spo łecz nie
w je go or ga nach an ga żu jąc się moc no w je go bie żą cą
dzia łal ność i zre da go wa ła 20 to mów kro ni ki PTT. Oto
jej opo wieść:

Czy mo żna na zwać mo je za an ga żo wa nie przez ty le lat
„przy go dą?” Zde cy do wa nie – nie. Ja ko prze wod nik PTTK
od 1966 r., za agi to wa na przez Ma cie ja Za rem bę, po szłam 31
mar ca 1990 r. na spo tka nie z pre ze sem Za rzą du Głów ne go
– dr Ma cie jem Mi sch ke.

Oka zał się czło wie kiem o nie zwy kłej cha ry zmie, któ ry nie
agi to wał, tyl ko wy ja śnił spo koj nie jak to z tym PTT by ło. Po -
dob nie jak in nych prze ko nał mnie, za pi sa łam się, a na na stęp -
nym ze bra niu we szłam w skład za rzą du (Sąd Ko le żeń ski).

Po gó rach cho dzi łam od po cząt ku zdo by cia upraw nień
prze wod nic kich w PTTK. In ten syw nie dzia ła łam w mia rę
wol ne go cza su od pra cy i obo wiąz ków ro dzin nych w ko le
„Grodz kie” PTTK. Do szło PTT. Lu bi łam sza le nie tę od skocz -

Anna Totoń i jej kronika
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nię od ryt mu dnia co dzien ne go i co war te za zna cze nia: i w jed -
nym i dru gim sto wa rzy sze niu by ły wspa nia łe na stro je ko le -
żeń skie i cu dow ne na mia rę mo ich mo żli wo ści tra sy
do wę dro wa nia. To wspo mi nam naj go rę cej, gdy już po gó rach
nie jest mi da ne obec nie cho dzić. Nie przej mo wa łam się „ści -
gan ta mi” na ka żdej wy ciecz ce. Nie im po no wa li mi „re kor da -
mi” w po ko ny wa niu tras, za rów no w pol skich gó rach, czy
na wy pra wach po za gra ni ca mi kra ju. Ja mia łam za wsze wo -
kół sie bie lu dzi z któ ry mi mo głam po dzi wiać po swo je mu uro -
ki przy ro dy, bez po śpie chu i w cał ko wi tej har mo nii.

Po dwóch la tach od re ak ty wo wa nia PTT, we szłam w skład
za rzą du (wi ce pre zes), a jed no cze śnie pod ję łam się ro li kro ni -
kar ki. Po tem by łam przez krót ki okres skarb ni kiem, na stęp -
nie tyl ko człon kiem za rzą du, ale za wsze kro ni kar ką. Na wet
gdy zdo by łam upraw nie nia pi lo ta wy cie czek za gra nicz nych
i czę sto wy je żdża łam, sta ra łam się spro stać tej ro li. Gdy mu -
sia łam zre zy gno wać, sta ra łam się po ma gać w kon ty nu owa niu
pi sa nia kro ni ki Wojt ko wi Sza ro cie, a na wet zgło si łam do bro -
wol ny ak ces na uzu peł nie nie, gdy pi sa nie kro nik prze ję ła nie -
for tun nie Ba sia Gie roń. Wa run kiem by ło tyl ko do star cze nie
mi ma te ria łów do do mu. Nie uda ło się jej do te go na mó wić
– szko da. Te pra wie 20 opa słych to mów, któ re zre da go wa łam,
to naj więk szy mój wkład w dzia łal ność PTT. Nie uczest ni czy -
łam we wszyst kich wy jaz dach gór skich, ale ży łam ty mi wę -
drów ka mi opi su jąc je we dług spra woz dań uczyn nych ko le gów
i wkle ja jąc ro bio ne przez nich zdję cia na tra sie. Tak na mar -
gi ne sie, to z ca łe go ser ca po dzi wiam pra cę obec nych kro ni -
ka rzy. To bal sam na mo je ser ce, że utrzy mu ją tra dy cję.

Wszyst ko by ło w po rząd ku z mo im dzia ła niem i w PTT
i PTTK do mo men tu, gdy wraz z Ma cie jem Za rem bą zna leź -

li śmy się w są dzie i mu sie li śmy tłu ma czyć: dla cze go? i po co
„Re ak ty wa cja”? i dla cze go przy ję li śmy na zwę „Be skid”?
Na do da tek to tal nie mnie wku rzy ło gdy wła dze PTTK przy -
sła ły mi pi smo – ul ti ma tum mó wią ce, że na le żąc do Ko ła
Prze wod ni ków w PTTK mu szę zde cy do wać się, gdzie chcę
być – w PTT czy w PTTK?.

W są dzie py ta na przez ad wo ka ta, od po wie dzia łam py ta -
niem: „Czy ota cza ją ce nas gó ry te naj bli ższe i te dal sze nie
mo gą być do wspól ne go wę dro wa nia uczest ni ków wy cie czek
or ga ni zo wa nych przez oby dwie or ga ni za cje tu ry stycz ne?” Ad -
wo kat po dzię ko wał, ale ja stra ci łam chęć do pra cy spo łecz nej
naj pierw w PTTK, a po tem w PTT.

Po gó rach na dal cho dzi łam i z jed ną i dru gą mi łą, fa cho wą
ob słu gą, słu ży łam po mo cą or ga ni za to rom peł niąc ro lę tzw.
„klu cza” za my ka ją ce go gru pę i to są mo je naj cu dow niej sze
wspo mnie nia spo tkań z ludź mi ko cha ją cy mi wę drów ki.

W PTT oprócz pra cy spo łecz nej z sa tys fak cją po dej mo wa -
łam się ró żnych pre si żo wych dzia łań, któ re mi pro po no wa no:
– wy bra no mnie na de le ga ta na II Zjazd De le ga tów PTT w Lu -
dżmie rzu – za pro po no wa no wy kła dy na pierw szym or ga ni -
zo wa nym kur sie prze wod ni ków PTT – za pro po no wa no
sze fo wa nie wraz z Jur kiem Gał dą or ga ni zo wa nej w 2011r
trzy dnio wej Piel grzym ki Kół Prze wod ni ków z ca łej Pol ski,
gdzie we wspa nia łym do bo ro wym gro nie spi sa li śmy się
na me dal ja ko PTT Od dział „Be skid” z No we go Są cza.

By ły też in ne spo tka nia i za wsze w mym ser cu tkwi nu ta
przy jaź ni, ser decz no ści ja ką oka zy wa li mi ich uczest ni cy. By -
ły też opro wa dza ne prze ze mnie wy ciecz ki z PTT, któ re są
opi sa ne szcze gó ło wo w mo jej pry wat nej kro ni ce.

By ły też od zna cze nia, wy ró żnie nia, dy plo my uzna nia z któ -
rych naj bar dziej ce nię so bie otrzy ma ną w 2004 r. „Zło tą Od -
zna kę PTT z Ko sów ką”.

Czas mi ja nie ubła ga nie, lat przy by ło, spraw ność po ostat -
nim wy pad ku sa mo cho do wym spa dła do cho dze nia z „przy -
ja cie lem” czy li ki jem, ale jest coś co nikt mi nie od bie rze: 

– cu dow nej pa ster ki na Wik to rów kach (by łam tyl ko raz) 
– otwar tej „księ gi” Tatr na Ru si no wej Po la nie przy cu dow -

nym błę kit nym nie bie i przej rzy stym po wie trzu 
– wi do ku Tatr po wy je cha niu na Łom nic ki Szczyt 
– gó ral skiej her ba ty w schro ni sku pod Ry sa mi po sło wac -

kiej stro nie gdy na do le by ła to tyl ko bu rza a nas wi ta no
w schro ni sku w so plach lo du w środ ku la ta 

– pierw szego wi dok palm, ty się cy palm na ryn ku w Lip ni -
cy Mu ro wa nej 

– prze strze ni w Biesz cza dach
Nie by łam ni gdy na Ja wo rzy nie Kry nic kiej w Syl we stra, ale

by łam na wie lu Spo tka niach Opłat ko wych w do bo ro wym gro nie,
de gu stu jąc pysz no ści przy go to wy wa ne przez uro cze ko le żan ki.

Te raz, gdy oglą dam uczest ni ków wy cie czek PTT w in ter -
ne cie i in nych me diach, za sta na wiam się dla cze go ja już ni -
ko go z tych przed sta wia nych osób nie znam? Od po wiedz cie
so bie sa mi – wszyst ko jest do pew ne go cza su! Po tem zo sta ją
już tyl ko -wspo mnie nia. AN NA TO TOŃ

Skład Zarządu Oddziału w 1995 r.
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***
Cze sia Ja nik – obec nie naj star sza uczest nicz ka im prez
PTT. W 2019 ro ku koń czy 80 lat. Spo tkać ją mo żna co
nie dzie lę na gór skich wy ciecz kach PTT, jak wę dru je
z du żo młod szy mi, do trzy mu jąc im kro ku. W śro dy za si -
la sze re gi Sza lo nych Eme ry tów wę dru ją cych już
po krót szych i mniej wy ma ga ją cych tra sach. To w tej
gru pie kon ty nu ują swo ją gór ską ak tyw ność ko le żan ki
Cze si, z któ ry mi prze mie rza ła szla ki od lat 90-tych.

Mo je pierw sze spo tka nie z gó ra mi prze ży łam na wy ciecz -
ce wa ka cyj nej na Dia bli Ka mień w Be ski dzie Ni skim w oko -
li cach Fo lu sza. Ce lem na szej ro dzin nej wy pra wy by ło
zbie ra nie ja gód, któ rych by ło wie le na le śnych po la nach. Dłu -
go po tem na stęp nych wyjść w gó ry nie mia łam. W szko le pod -
sta wo wej i li ceum do któ re go uczęsz cza łam, nie
or ga ni zo wa no wyjść w gó ry. Prze wa żnie jeź dzi li śmy do za -
byt ko wych miast ta kich jak: Kra ków, San do mierz i in nych
zwią za nych z hi sto rią Pol ski.

W 1975 ro ku, za miesz ka łam z ro dzi ną w No wym Są czu.
Pięk ne po ło że nie mia sta w Ko tli nie Są dec kiej oto czo nej
z trzech stron pa sma mi Be ski du Są dec kie go, za chę ca ło

do spa ce rów i wę dró wek. Nie ste ty obo wiąz ki ro dzin ne i za -
wo do we nie po zwa la ły na ich re ali za cję.

Pra cu jąc z mło dzie żą ja ko wy cho waw ca i opie kun, przy -
naj mniej raz w ro ku wy cho dzi li śmy w gó ry.

Naj czę ściej wę dro wa li śmy je sie nią, szla ka mi Be ski du Są -
dec kie go i Gor ców.

Po przej ściu na eme ry tu rę po sta no wi łam ak tyw nie wy ko -
rzy stać nad miar wol ne go cza su. Po my śla łam, że do brze by by -
ło bli żej po znać pięk no Są dec czy zny. Uda łam się do sie dzi by
PTTK i tam za pi sa łam się na wy ciecz kę szla kiem Kon fe de ra -
tów Bar skich. Po tem jesz cze kil ka cie ka wych wy cie czek z ni -
mi od by łam.

Pew ne go ra zu prze cho dząc uli cą Ja giel loń ską w oknie biu -
ra „Tu ry sta” za uwa ży łam pla kat z in for ma cją o wy ciecz kach
Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go. Po my śla łam wte dy, że
to ja kaś wy spe cja li zo wa na gru pa wspi nacz ko wa i ta kie wy -
jaz dy nie są dla mnie. We szłam jed nak do środ ka, aby uzy -
skać wię cej in for ma cji. Za py ta łam, czy mo gę brać udział
w pro po no wa nych wy ciecz kach. Pa ni Jo la wy ja śni ła, że ka -
żdy mo że uczest ni czyć kto czu je się do brze fi zycz nie i lu bi
wę dro wać. Za pi sa łam się na naj bli ższą wy ciecz kę, by ły to Pie -
ni ny, a do kład nie Ha li gow skie Skał ki na Sło wa cji. Za nim au -
to bus przy je chał, prze wod nik Ma ciej Za rem ba za py tał czy
wszy scy po sia da ją pasz port /wte dy do prze kro cze nia gra ni cy
po trzeb ny był wa żny pasz port/. Ja w tym mo men cie „za mar -
łam”. Po my śla łam: ni ci z mo jej wy ciecz ki – pasz port zo stał
w do mu. Zgło si łam to prze wod ni ko wi, któ ry zgo dził się abym
po bie gła do do mu po do ku ment, bo do od jaz du by ło jesz cze
tro chę cza su. Bar dzo by łam za to wdzięcz na Mać ko wi. Tak
za czę ła się mo ja przy go da z PTT.

Po od pra wie gra nicz nej, do je cha li śmy do ska łek i we szli -
śmy na gór ski szlak. Był pięk ny ma jo wy po ra nek. Cie pły
desz czyk lek ko pa dał, ale szyb ko nie bo wy nie biesz czy ło się
i po ja wi ło się słoń ce.

Wszyst ko wo kół pach nia ło wio sną: so czy sta zie leń nie wiel -
kich łąk za wie szo nych wśród ska łek cie szy ła wzrok a upoj ny
za pach pierw szych wio sen nych kwia tów ła sko tał noz drza. Ta -
kich cud nych wi do ków do tąd nie wi dzia łam. Od tąd sys te ma -
tycz nie uczest ni czy łam we wszyst kich na stęp nych
wy ciecz kach, nie bę dąc jesz cze człon kiem PTT.

W ro ku 1995 wstą pi łam w sze re gi PTT i otrzy ma łam le gi -
ty ma cje człon kow ską. Jak do tąd nie wy obra żam so bie nie -
dziel bez wę drów ki z mo ją za przy jaź nio ną gru pą. Tu taj
na wią za ły się mo je pierw sze przy jaź nie, któ re trwa ją do dziś.
Po zna łam wie lu do brych, szla chet nych lu dzi. To wa rzy szy nam
za wsze do bra at mos fe ra. Dzie li my się wza jem nie ra do ścia mi
i tro ska mi, a kie dy trze ba wza jem nie wspo ma ga my. W gó rach
do świad cza my pięk na ota cza ją cej przy ro dy, na bie ra my ogól -
nej spraw no ści fi zycz nej, wy ci sza my się, nie my śli my o pro -
ble mach co dzien ne go dnia. Dzię ki wy ciecz kom z PTT
po zna łam wszyst kie pol skie gó ry: szczy ty Be ski dów, Gor ców,
Biesz czad, Tatr, Gór Świę to krzy skich i Su de tów. Po zna łam
rów nież ska li ste szczy ty Tatr Sło wac kich, Gó ry Ru mu niiNa Giewoncie z KSE 2018 r.
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i Ukra iń skie Kar pa ty oraz prze pięk ne wo do spa dy, uro kli we
wą wo zy, za byt ko we mia stecz ka, ko ściół ki, cer kiew ki, wsie.
Trud no wy li czyć jak wie le do świad czy łam pięk na ota cza ją -
ce go świa ta. To co zo ba czy łam, po zna łam, prze ży łam za -
wdzię czam na szej prze wod nic kiej dru ży nie. Ich
prze wod nic kim umie jęt no ściom w prze ka zy wa niu wie dzy
o gó rach i zna jo mo ści gór. Oni przy czy ni li się do wzmoc nie -
nia wię zi ob co wa nia z przy ro dą gór ską, ob ser wa cją jej pięk -
na. Gru pa się roz wi ja, przy by wa co raz wię cej mło dych lu dzi.
Na stę pu je wy mia na po ko leń. Jest to na tu ral ne -star szych uby -
wa bo czas jest nie ubła ga ny. Mło dzi wpro wa dza ją ra dość,
świe żość, opty mizm. Lu bię z ni mi prze by wać. Sta ję się du -
cho wo młod sza ra du jąc się z ni mi. My ślę, że do pó ki sił i zdro -
wia star czy, wę dro wać po gó rach bę dę. A to, że po zo sta łam
tu do dziś za wdzię czam tej pierw szej wy ciecz ce, któ rą pro -
wa dził Ma ciek, wów czas ja ko prze wod nik i pre zes Od dzia łu
w jed nej oso bie.

Od wie lu lat Od dzia łem PTT kie ru je Woj tek Sza ro ta, a Ma -
ciek Za rem ba po zo sta je ho no ro wym pre ze sem. Jak wspo -
mnia łam wcze śniej na stę pu je wy mia na po ko leń. Gru pa się
od mło dzi ła, przy by ło no wych sek cji w któ rych ak tyw nie
uczest ni czą mło dzi lu dzie. Gru pa se nio rów /Sza le ni Eme ry -
ci/ dzia ła pod wo dzą Ba si Mi cha lik. Ra zem wę dru je my
po pol skich i sło wac kich gó rach, zwie dza my też mia sta. Ostat -
nio by li śmy w trzech eu ro pej skich sto li cach: Bu da pesz cie,
Wied niu i Bra ty sła wie. O ich hi sto rii i za byt kach opo wia dał

barw nie do świad czo ny prze wod nik Ro bert Cem pa. By li śmy
pod uro kiem tych pięk nych me tro po lii.

Wspo mnę ta kże o tym, jak pro fe sjo nal nie pro wa dzo na jest
kro ni ka PTT przez Kry się i Zbysz ka Smaj do rów. Wszyst kie
wy ciecz ki, wy da rze nia na sze go Od dzia łu sys te ma tycz nie
i na czas są za pi sa ne i udo ku men to wa ne zdję cia mi i pla stycz -
ną opra wą świad czą cą o kunsz cie ar ty stycz nym twór ców.

Na ko niec zo sta wi łam to co naj mil sze i naj pięk niej sze prze -
ży łam na tej dro dze, któ rą od lat idę z PTT. Są to mo je ko lej no
trzy wy pra wy w Al py. Dwie w ra mach sek cji wy so ko gór skiej
Klu bu Sza lo nych Eme ry tów: w 2016 r Do lo mi ty Pa la oraz
w 2018 r Pu ez, Sel la, Fa nes, Tre Ci me i So ra piss.  W 2017 r
uczest ni czy łam w wy pra wie PTT „Od Tri gla va do Ca sto ra czy li
mi to lo gie na szczy tach”. Spo tka nia z ty mi gi gan tycz ny mi
szczy ta mi, kształ ta mi, prze strze nia mi, wi do ka mi na zie lo ne do -
li ny z ich pięk nem nie do opi sa nia, zro bi ły na mnie ogrom ne
wra że nie. To wszyst ko cze go do wie dzia łam się o tych prze pięk -
nych gó rach i co zo ba czy łam, prze szło mo je wszel kie wy obra -
że nia. Nie opi sa ne pięk no ukwie co nych al pej skich łąk,
wo do spa dów, ty sią ce gór skich szla ków, spo tka nia z ludź mi
z ca łe go świa ta. By ły to chwi le głę bo kich prze żyć es te tycz nych,
du cho wych i emo cjo nal nych. Nie da się te go opi sać! Tam trze -
ba być! Dzię ku ję Ma ry si i Mar ko wi za świet ną or ga ni za cję wy -
praw i za to, że czu li śmy się na nich bez piecz nie. Cze ka my
na na stęp ne pro po zy cje.

CZE SŁA WA JA NIK

W Dolomitach Sorapiss, 2018 r.
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De tox w wer sji chiń skiej

W Chi nach per spek ty wa się zmie nia, tu wszyst ko jest naj:
naj więk sze, naj star sze, naj dłu ższe i naj szyb sze. Pierw szym
naj, za raz po wy lą do wa niu, jest lot ni sko w Pe ki nie – dru gie
naj bar dziej ru chli we lot ni sko świa ta, ustę pu ją ce, pó ki co, tyl -
ko Atlan cie pod wzglę dem licz by ob słu żo nych pa sa że rów.
Zde tro ni zo wa nie ame ry kań skie go gi gan ta to tyl ko kwe stia
cza su -na ukoń cze niu jest fu tu ry stycz ne lot ni sko Be ijing, naj -
więk szy port prze siad ko wy na świe cie, któ ry la da chwi la
otwo rzy swe po dwo je dla tu ry stów. Tu na chwi lę za chwy ty
się koń czą. Tuż po wy lą do wa niu do świad cza my pew ne go
chiń skie go na wy ku, któ ry w na szej czę ści świa ta zo stał by
uzna ny za cał ko wi ty brak kul tu ry. Ocze ku jąc na trans port
z nu dów ob ser wu je my miej sco we go pra cow ni ka pcha ją ce -
go kil ka dzie siąt wóz ków ba ga żo wych. Wtem roz le ga się
dość cha rak te ry stycz ny dźwięk ku mu la cji ob fi tej ilo ści fleg -
my za le ga ją cej w płu cach i tuż obok na szych stóp lą du je zie -
lo na maź. Znie sma cze ni prze su wa my się z na szy mi
ba ga ża mi. Po dob nych za cho wań do świad czy my wie lo krot -
nie bo, jak się póź niej do wie my, dla Chiń czy ka nie zwy kle
istot ne jest oczysz cza nie or ga ni zmu, za miast gro ma dze nia
zbęd nych wy dzie lin w so bie. Char cha ją wszy scy i wszę dzie,
trze ba się do te go przy zwy cza ić. Za nie czysz cze nie po wie -
trza, zwłasz cza w Pe ki nie, do dat ko wo po tę gu je to zja wi sko.
Pod czas na sze go trzy dnio we go po by tu w sto li cy Chin, któ -
ry przy padł na okres week en du smo gu nie by ło, ba! świe ci -
ło na wet słoń ce, któ re mu do nie daw na trud no by ło prze bić
się przez chmu rę spa lin. Sy tu acja się zmie ni ła w ostat nich
la tach, po tym jak wła dze wpro wa dzi ły roz bu do wa ny sys -
tem kon tro li. Nasz przy jazd zbiegł się z wi zy tą afry kań skich
przy wód ców, dla te go też głów ni tru ci cie le czy li wiel kie fa -
bry ki prze my sło we do sta ły okre so wy za kaz dzia łal no ści.

Stan dar do wą pro ce du rą są też ogra ni cze nia dla kie row ców.
Co dru gi week end na dro gi mo gą wy je żdżać na zmia nę au -
ta z pa rzy sty mi lub nie pa rzy sty mi nu me ra mi ta blic, co zna -
czą co przy czy nia się do ogra ni cze nia kor ków i emi sji spa lin
(Kra ków czy War sza wa po win ny się od Pe ki nu uczyć!). Chi -
ny po sta wi ły rów nież na sa mo cho dy i au to bu sy elek trycz ne,
sta jąc się w tej kwe stii, o czym nie wie le się mó wi, świa to -
wą po tę gą, ale to te mat na osob ny pra graf. 

W krainie smoków
i szybkich pociągów

Przeciętnemu Europejczykowi Chiny kojarzą się z wielką faktorią badziewia
wytwarzanego przez miliard małych rączek za groszowe wynagrodzenie,

a przecież to jeden z najstarszych krajów na świecie, szczycący się największymi
zdobyczami cywilizacyjnymi. Państwo Środka to obecnie jeden z najszybciej

rozwijających się krajów na świecie, technologicznie bijący na głowę Europę czy
Stany. Ale Chiny to także kraj egzotyczny i ekscentryczny, a jego mieszkańcy choć

towarzyscy, bywają dziwaczni i obrzydliwi.

Typowa azjatycka cyklistka
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Bla do skó rzy ce le bry ci

Pe kin nie po wa la uro dą. To wiel ki, be to no wy ko los,
w któ rym osta ły się jed nak wy jąt ko wej uro dy miej sca. Na -
szą chiń ską ody se ję za czy na my od zwie dza nia Pa ła cu Let -
nie go, czę ścio wo wzo ro wa nego na … Wer sa lu, choć trud no
tu zna leźć ja kieś punk ty wspól ne. Pa łac usy tu owa ny
na Wzgó rzu Dłu go wiecz no ści – Wan shou Sha, to przede
wszyst kim ze spół ogro dów za pro jek to wa ny w har mo nii
z wo dą, ska łą i ro śli na mi. Chiń czy cy lu bią spę dzać tu wol -
ne chwi le. Lu dzi, jak mo żna się by ło spo dzie wać po naj lud -
niej szym pań stwie świa ta, jest mnó stwo, a wśród
nie prze bra ne go tłu mu kil ku sta rusz ków z pędz la mi i wia der -
ka mi z wo dą ćwi czy ka li gra fię na wy as fal to wa nych ście -
żkach chęt nie za pi su jąc imio na tu ry stów, choć wca le nie
ma my gwa ran cji co kry je się za skom pli ko wa ny mi zna ka mi
szyb ko zni ka ją cy mi w po nad 30-sto stop nio wym upa le.
Jesz cze te go sa me go dnia ru sza my do naj bar dziej roz po -
zna wal nej chiń skiej atrak cji, po noć wi docz nej z ko smo -
su – Wiel kie go Mu ru. Je go hi sto ria się ga V w. p. n. e., choć
obec ny kształt po wstał za cza sów dy na stii Ming. Bu do wa
mu ru po chło nę ła bez lik ofiar, za pi su jąc go w wy obraź ni lud -
no ści ja ko naj dłu ższy na świe cie cmen tarz, cią gną cy się
na dłu go ści 2400 km. Le gen da gło si, że nie po słusz nych bu -

dow ni czych żyw cem za mu ro wy wa no w mu rze. Le ni wie,
w dłu giej ko lej ce wspi na my się w pa lą cym słoń cu po stro -
mych i nie rów nych scho dach. Osią gnię cie pierw szej na na -
szej dro dze wie ży kosz tu je nas spo ro wy sił ku. Po dzi wia my
nie tyl ko bu dow ni czych ale ta kże wo jów, któ rzy mu sie li pa -
tro lo wać mur. W nie co mniej szym tłu mie ru sza my do ko lej -
nej wie ży, przy czwar tej z ko lei nie ma już tłu mu, więk szość
zo sta ła na do le. War to by ło wy lać tro chę po tu, by zo ba czyć
wi dok roz po ście ra ją cy się z wy żej po ło żo nych stra żnic. Koń -
ca mu ru nie wi dać, wi je się stro mo nie ty le mię dzy, co
po wzgó rzach. To tej kla sy za by tek, któ ry nie za wo dzi, wy -
obra żasz so bie, że jest wspa nia ły a na ży wo i tak przy ćmie -
wa więk szość te go, co do tej po ry wi dzia łeś. Przy sia dam
na chwi lę na scho dach w cie niu pod Wiel kim Mu rem. Pod -
cho dzi le ci wa Azjat ka i na mi gi po ka zu je, ze chce so bie ze
mną zro bić zdję cie. Mo ja dru ga po ło wa pstry ka kil ka fo tek,
pa ni Chin ka jest wnie bo wzię ta, ści ska mnie i usil nie pró bu -
je ze mną po roz ma wiać. Uczę ją mo je go, zda wa ło by się pro -
ste go imie nia, kom plet nie jej nie wy cho dzi, sa ma nie je stem
w sta nie po wtó rzyć jej imie nia, przy tych gim na sty kach ję -
zy ko wych jest za to ku pa śmie chu. Azja ci uwiel bia ją fo to -
gra fo wać się z bia ło skó ry mi, do świad czy li śmy te go już m.in.
w In do ne zji. W Chi nach po czu łam się jak ce le bryt ka, gdy
oko ło 8 let nia dziew czyn ka ska ka ła z ra do ści po tym, gdy
jej ma ma zro bi ła nam wspól ne zdję cie. W cią gu ko lej nych
dni ta kich se sji bę dę mia ła jesz cze wie le. Je ste śmy naj wy -
raź niej dla Chiń czy ków bar dziej eg zo tycz ni, niż oni dla nas,
mi mo rze szy tu ry stów od wie dzaj cych Chi ny. 

Praw dzi we ob li cze Mao i skle po wa Pan da

Po zwie dza niu przed mie ści i opłot ków Pe ki nu, tra fia my
w sam śro dek sto li cy na plac Tian’an men – Nie biań skie go
Spo ko ju, któ re go za pew ne nie za znał tu nikt od se tek lat. To
naj więk szy na świe cie plac miej ski zaj mu ją cy po wierzch -
nię 40 ha i chy ba naj bar dziej za tło czo ny. To tu do szło
do krwa wych starć stu den tów z woj skiem, tu znaj du je się
Mau zo leum Prze wod ni czą ce go Mao, do któ re go w ko lej ce
stoi nie prze bra na ma sa chiń skich oby wa te li, głod nych wi do -
ku wiel kie go ide olo ga ma oizmu. Gdy Mao prze niósł się
w za świa ty, by tam krze wić swe re wo lu cyj ne po glą dy, zwró -
co no się do brat nich kra jów ma ją cych już do świad cze nie
w bal sa mo wa niu swych przy wód ców: ZSRR i Wiet na mu
o po moc przy kon ser wa cji je go zwłok. Re ak cyj na le gen da
gło si, że bal sa mi sta od sta wił fu sze rę i obec nie w krysz ta ło -
wej trum nie znaj du je się wo sko wa la la. Nie za le żnie od te go
na ile zwło ki Mao są praw dzi we, wie lo ty sięcz na ko lej ka co -
dzien nie nie stru dze nie piel grzy mu je do je go gro bu, być choć
raz w ży ciu spoj rzeć w ob li cze Prze wod ni czą ce go. My pa -
trzy my mu pro sto w oczy, prze py cha jąc się przez Bra mę
Nie biań skie go Spo ko ju, któ rą zdo bi po kaź nych roz mia rów
por tret Mao. Ko lej na bra ma to wej ście do naj słyn niej szej
wi zy tów ki Pe ki nu – Za ka za ne go Mia sta, ce sar skiej re zy -

Mur Chiński
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den cji dy na stii Ming i Qing zaj mu ją cej po wierzch -
nię 74 ha, dla te go na zwie dza nie na le ży za go spo da ro wać
so bie kil ka go dzin. Do bu do wy kom plek su nie uży to ani
jed ne go gwoź dzia. Wstęp do ce sar skiej re zy den cji ogra ni -
czał się tyl ko do za ufa nych osób i słu żby, za ka za ny zaś był
dla zwy kłych śmier tel ni ków miesz ka ją cych po za je go mu -
ra mi, stąd na zwa „Za ka za ne Mia sto”. Szcze gól ną ro lę w pa -
ła cu od gry wa ją sym bo le. Wszyst kie licz by i na zwy ma ją
ma gicz ne zna cze nie. Wy ko rzy sta ne ko lo ry nie są przy pad -
ko we. Da chy pa ła cu ce sar skie go są zło te, gdyż był to ko lor
ce sar ski, mu ry we wnątrz – pur pu ro we, bo ko lor ten ko ja rzył
się z mo cą, bo sko ścią i nie śmier tel no ścią, zaś tron ce sa rza
w głów nym pa wi lo nie był za ra zem cen trum świa ta. W cza -
sach swej naj więk szej świet no ści, w XVIII wie ku, pa łac za -
miesz ki wa ło oko ło 300 ty się cy osób, czy niąc go swo istym
mia stem w mie ście. Ja ko dru ga, po Wiel kim Mu rze, naj -
więk sza atrak cja Chin przy cią ga mro wie tu ry stów. Na le ży
uzbro ić się w cier pli wość pod czas prze chadz ki po kom plek -
sie i przy go to wać na prze py chan ki. Chiń czy cy zwie dzać
uwiel bia ją, głów nie zbio ro wo po ru sza jąc się po obiek tach,
nie ba cząc zu peł nie na in nych tu ry stów. Od no szę wra że nie,
że tyl ko w ku pie czu ją się bez piecz nie. Wy star czy, że je den
Chiń czyk skrę ci w któ rąś stro nę, a za nim bez myśl nie po -
pły nie fa la je go kra ja nów. 

Wie czo rem uda je my się na drob ne za ku py. Tra fia my
na ma lut ki acz zda wa ło by się opusz czo ny skle pik. Cze ka my
cier pli wie, lecz nikt się nie po ja wia. Po chwi li do skle pu
wcho dzi in ny klient i wo ła coś po chiń sku. Wtem zza la dy,
ni czym mu mia z gro bow ca pod no si się z pod ło gi pa ni skle -
po wa z ma secz ką w kształ cie mi sia pan dy na twa rzy. Za ga -

du je my do niej po an giel sku, po zo sta je jed nak nie wzru szo -
na. Od tej po ry prze cho dzi my na ję zyk pol ski i mi go wy.
Chiń czy cy w no sie ma ją in ne ję zy ki, a już naj bar dziej an giel -
ski, zresz tą nie ma się cze mu dzi wić. Ja ko po tę ga go spo dar -
cza i naj lud niej szy kraj świa ta, ma ją pra wo wy ma gać, by to
in ni uczy li się chiń skie go. Sęk w tym, że tu tej si miesz kań cy
z ró żnych kan to nów też się nie ro zu mie ją, dla te go wła dze
ogło si ły man da ryń ski (któ ry zna więk szość Chiń czy ków
i Taj wań czy ków) głów nym dia lek tem urzę do wym. 

WC w wer sji chiń skiej

Ru sza my noc nym po cią giem do – jed nej z czte rech sta -
ro żyt nych chiń skich sto lic -Xian. To tu znaj du je się Ar mia
Te ra ko to wa. Mknie my po nad 300 km/h, co w po rów na niu
z na szym Pen do li no wy da je się pręd ko ścią za wrot ną. Po ciąg
jest wy god ny i nie wie le od bie ga od eu ro pej skich stan dar -
dów, no mo że po za to a le tą. W Chi nach do mi nu je wc w kuc -
ki. W sta rych dziel ni cach chiń skich -tzw. hu ton gach
miesz kań cy cha dza ją za po trze bą do zbio ro wych sza le tów
miej skich. To miej sca sprzy ja ją ce za cie śnia niom wię zi, ra -
czej ma ło in tym ne -nie rzad ko zda rza się, że ustę py nie są od -
dzie lo ne od sie bie żad ną ścian ką, tek tur ką czy fi ran ką, tak
więc pod czas tzw. „za ła twia nia” mo żna też za ła twić spra wy
z są sia dem ku ca ją cym obok. Wy pię ty Chiń czyk bez ga ci,
czę sto z pa pie ro sem w ustach to wi dok, do któ re go trze ba
się przy zwy cza ić. W ostat nich la tach sy tu acja to a le to wa i tak
ule gła po pra wie. Now sze sza le ty, ho te le, re stau ra cje czy
dwor ce wy po sa żo ne są w co naj mniej jed ną ka bi nę (!) ze
znacz kiem nie peł no spraw no ści – to wła śnie dla in wa li dów

Zakazane miasto
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prze wi dzia no ty po we w Eu ro pie musz le klo ze to we, do któ -
rych sto ją tyl ko bia li, Chiń czy cy wo lą tło czyć się w ko lej ce
do dziu ry w pod ło dze, brzy dząc się ma ło hi gie nicz nym w ich
mnie ma niu sie dzi skiem. W po cią gach spo tkać mo żna za -
zwy czaj obie wer sje ubi ka cji. Cho ciaż to wła śnie w Chi nach
wy na le zio no pa pier to a le to wy, wy da je się tu taj to wa rem de -
fi cy to wym, rzad ko spo ty ka nym w ustę pach. Wo le li śmy nie
drą żyć te go śmier dzą ce go te ma tu, więc po ru sza li śmy się ze
swo imi za so ba mi przy wie zio ny mi z Pol ski. 

Zbu duj swo je ma rze nia

O te ra ko to wej ar mii ce sa rza Qin Shi Hu an ga sły szał
chy ba ka żdy. Mau zo leum pierw sze go wład cy Ce sar stwa
Chiń skie go przez nie mal 40 lat bu do wa ło 700 tys. ro bot -
ni ków przy mu so wych, ar chi tek tów i rze mieśl ni ków, by
ar mia z gli ny strze gła go ta kże po śmier ci. Tak po wsta -
ło 7,5 tys. te ra ko to wych wo jow ni ków i 600 ko ni na tu ral -
nej wiel ko ści, ka żda z tych fi gur ma in dy wi du al ne ce chy,
ró żne ucze sa nie, in ne emo cje wy pi sa ne na twa rzy. Pier -
wot nie rzeź by by ły po ma lo wa ne, ko lor jed nak utle nił się
po ich wy do by ciu, gdy po po nad 2 ty sią cach lat od śmier ci
ce sa rza trzech oko licz nych rol ni ków przy pad kiem na tra fi ło
na te ra ko to we fi gu ry pod czas ko pa nia stud ni. 

Wy jąt ko wym i za ska ku ją cym miej scem w Xian jest
Dziel ni ca Mu zuł mań ska i Wiel ki Me czet. Prze py cha jąc się
mię dzy kra ma mi i gło śnym tłu mem tra fia my do ma gicz ne -
go za kąt ka. Na pierw szy rzut oka me czet nie ró żni się od in -
nych chiń skich świą tyń. Nie ma mi na re tów ani
cha rak te ry stycz nej ko pu ły, nie od łącz nie ko ja rzą cych się
z mu zuł mań ską ar chi tek tu rą. Jest za to ty po wy chiń ski ogród
i wy gię te, bo ga to zdo bio ne da chy, pa go dy ale też pi sa ne

po arab sku cy ta ty z Ko ra nu. Me czet po wstał w 742 r. i jest
naj star szą te go ty pu świą ty nią w Chi nach, uży wa ną zresz tą
do dziś. 

Xian sły nie nie tyl ko ze swych za byt ków, ale ta kże no wo -
cze sne go trans por tu pu blicz ne go. Nie mal wszyst kie au to bu -
sy i tak sów ki są tu elek trycz ne i nie jest to wca le ewe ne ment.
Chiń ski rząd po sta wił na roz wój elek tro mo bil no ści i do -
strzegł w nim si łę na pę do wą dla kra jo wej go spo dar ki oraz
spo sób na zre du ko wa nie po zio mu za nie czysz czeń po wie trza
w mia stach, sta jąc się tym sa mym naj więk szym ryn kiem po -
jaz dów elek trycz nych na świe cie. Mi mo, iż Te sla cie szy się
tu ogrom nym po wo dze niem, to nie fir ma Elo na Mu ska jest
wio dą cym pro du cen tem elek trycz nych sa mo cho dów a BYD
– Bu ild Your Dre ams (z angl. zbu duj swo je ma rze nia), je -
den z 500 chiń skich pro du cen tów te go ty pu aut, któ ry wy -
rósł na glo bal ne go li de ra (au to bu sy mar ki BYD je żdżą już
ta kże u nas). W Chi nach elek trycz ne są nie mal wszyst kie
sku te ry, jest z ni mi tyl ko je den pro blem -są bez gło śne, a wie -
czo ra mi spryt ni kie row cy ma ją zwy czaj jeź dzić bez świa teł,
by oszczę dzić tro chę ba te rii i wy dłu żyć dy stans, dla te go idąc
pew ne go ra zu do re stau ra cji nie mal przy tu li łam użyt kow ni -
ka ta kie go jed no śla du. 

Biz nes w sty lu Sha olin

Z Xian ru sza my do ko lej ne go nie zwy kłe go miej sca
Long men Shi ku – Gro ty Dzie się ciu Ty się cy Bud dów. Gdy
na po cząt ku XX wie ku za czę to li czyć pła sko rzeź by, oce nio -
no że jest ich po nad 97 ty się cy, jed nak pod czas ostat nich ba -
dań do li czo no się 142 289 bud dów. Fi gu ry po wsta ły mię dzy
koń cem V a IX w. a naj więk sza z nich mie rzy 17 m. Da lej
na na szym szla ku jest naj bar dziej chy ba zna ny klasz tor

Terakotowa Armia Wielki Meczet-Xian
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na świe cie, roz sła wio ny przez prze mysł fil mo wy – Sha -
olin, w któ rym obec nie wię cej ko mer cji niż udu cho wie -
nia. Za sła wą klasz to ru stoi zmar ły tra gicz nie gwiaz dor
fil mów kung -fu Bru ce Lee, któ ry sam ni gdy w nim nie był.
Spi sko wa teo ria gło si, że to mni si z Sha olin „cio sem wi bru -
ją cej pię ści” po zba wi li go ży cia za to, że ujaw nił se kret ne
taj ni ki Kung -fu. Przez po nad 1500 lat klasz tor za mknię ty był
dla ga wie dzi, re gu ła wy ma ga ła sku pie nia, mo dli twy, me dy -
ta cji i co dzien nych ćwi czeń fi zycz nych. We dług le gen dy Bo -
dhi dhar ma – na wpół le gen dar ny pa triar cha bud dy zmu
in dyj skie go, któ ry przy był do Chin by na uczać ma ha ja ny (je -
den z kie run ków bud dy zmu) po spo tka niu z ce sa rzem Wu
Di udał się do klasz to ru Sha olin, nie zo stał jed nak przy ję ty
i tak spę dził dzie więć lat, sie dząc w po bli skiej gro cie twa -
rzą do ścia ny. Mni si w Sza olin, wi dząc jak me dy tu je Bo dhi -
dhar ma na bra li do nie go wiel kie go sza cun ku i za pro si li
w koń cu do klasz to ru. Gdy ten za uwa żył, że bra cisz ko wie
są sen ni i cho ro wi ci, za chę cił ich do co dzien nej gim na sty ki,
opar tej na in dyj skim tań cu wo jen nym imi tu ją cym ru chy wo -
jow ni ków oraz ćwi cze niach jo gi. Tak na ro dzi ło się dzi siej -
sze wu shu (kung -fu), któ re go adep tów mo żna spo tkać
w znacz nej licz bie w roz sia nych wo kół klasz to ru ośrod kach
tre nin go wych. I jest na co po pa trzeć – kil ku let nie ber be cie
wi ru ją w po wie trzu lą du jąc w szpa ga cie, nie co star si roz bi -
ja ją pię ścią ce gły, prze bi ja ją igłą ba lo nik znaj du ją cy się
za szy bą, krę cą się na ostrzu mie cza – dzie ją się tu tak nie -
wia ry god ne rze czy, że na gle fil mo we ko pan ki prze sta ją być
fik cją. To, co przez wie ki za re zer wo wa ne by ło tyl ko dla mni -

sich oczu, od nie mal 20 lat mo że po dzi wiać ka żdy tu ry sta.
Co dzien nie 60 ty się cy adep tów, w tym dziew cząt (choć Sha -
olin to klasz tor mę ski), szli fu je tech ni ki wal ki w oko licz nych
par kach, ogro dach, bo iskach. Ale Sha olin to ta kże wiel ki ba -
zar tan det nych pa mią tek w za po ro wych ce nach, tak dro go
nie by ło i nie bę dzie na na szym chiń skim szla ku. Opat Shi
Yon gxin prze ko nu je, że dzię ki tu ry stom klasz tor na sie bie
za ra bia, a przy oka zji mo że wy peł niać swo ją mi sję sze rze -
nia kul tu ry i tra dy cji Sha olin. Do opa ta przy lgnę ła ety kiet -
ka me ne dże ra, za rzu ca mu się, że je go ży cie da le kie jest
od re gu ły klasz tor nej, po noć na bo ku ma dom, żo nę i dzie ci
a kro cie z bi le tów wstę pu wy da je na luk su so we przed mio ty.
Po twier dzo ne są na to miast in for ma cję, że Shi Yon gxin kil -
ka lat te mu pró bo wał wpro wa dzić Sha olin na no wo jor ską
gieł dę, opy cha jąc po ło wę ak cji pew nej spół ce tu ry stycz nej.
Do trans ak cji jed nak nie do szło, gdyż sprze ci wi ło się jej
chiń skie biu ro ds. re li gii, wpro wa dza jąc mo cą usta wy za kaz
sprze da ży udzia łów dla wszyst kich obiek tów świą tyn nych
w kra ju. Tak bru tal nej ko mer cji się nie spo dzie wa li śmy, ale
gdy by nie przed się bior czy opat, nie da ne by ło by nam klasz -
to ru zo ba czyć, nie smak jed nak po zo stał. 

Wiel ki Brat pa trzy

Przed na mi ostat ni szla gier i ko lej ne „naj” tej wy pra -
wy – Szan ghaj – naj lud niej sze mia sto w Chi nach, li czą ce
we dług ró żnych sza cun ków od 23 do 27 mln. miesz kań -
ców. Po dro dze zwie dza my uro kli we Su zhou i Ton gli zwa -

Groty Longmen Shaolin
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ne We ne cją Wscho du, mia sta ka na łów, ogro dów, ro man tycz -
nych ka mien nych most ków i bru ko wa nych wą skich uli czek,
któ re upodo ba li so bie już przed wie ka mi ar ty ści, ucze ni
i kup cy. Po za pad nię ciu zmro ku, ka nał w Ton gli roz bły sku -
je świa tłem ty sią ca ko lo ro wych chiń skich lam pio nów, sta jąc
się jesz cze bar dziej ma low ni czym niż za dnia. Prze wod nik
su ge ru je bli żej przyj rzeć się jed nej z uro czych lamp. Ka me -
ra umiesz czo na w środ ku jest nie mal nie do strze gal na.
Wkrót ce oka zu je się, że je ste śmy śle dze ni nie mal na ka żdym
kro ku. Ta kie wła śnie są Chi ny, pań stwo ma kon tro lę nad ka -
żdym przy jezd nym i miesz kań cem. Na sze twa rze by ły ska -
no wa ne już wie lo krot nie na lot ni sku i dwor cach ko le jo wych.
Przed wej ściem na sta cje ko le jo wą pod ró żny prze cho dzi
kon tro lę rów nie ry go ry stycz ną jak na lot ni skach, łącz nie
z prze świe tla niem ba ga żu. O dzi wo pro ce du ra ta nie ge ne -
ru je spe cjal nych ko le jek. 

Chi ny to kraj roz wią zań, któ re nie śni ły się zwy kłym Eu -
ro pej czy kom. Jed nym z nich jest We Chat, apli ka cja na te le -
fon, na oko ko mu ni ka tor ja kich wie le w App Sto re czy
Go ogle Play, w rze czy wi sto ści po tę żne na rzę dzie nie mal
do wszyst kie go, da ją ce przy oka zji nie ogra ni czo ne mo żli -
wo ści pań stwo we go nad zo ru prze cięt ne go oby wa te la. We -
Chat po cząt ko wo był chiń ską od po wie dzią na Fa ce bo oka,
z cza sem stał się su per a pli ka cją, któ ra obec nie po za ty po -
wy mi mo żli wo ścia mi ko mu ni ka to ra, słu ży do pła ce nia
w skle pach i zwy kłych ba za rach, ro bie nia prze le wów, za ma -
wia nia tak sów ki czy ku po wa nia bi le tów. By le sprze daw ca
wa rzyw z ma łym stra ga ni kiem na kół kach w za pa dłej chiń -
skiej wsi ma swój kod QR, trans ak cje od by wa ją się bez go -
tów ko wo – pła cisz ska nu jąc kod sprze daw cy. Tu kar ty
płat ni cze nie mal nie ist nie ją (zbyt ła two wy kraść z nich da -
ne), ter mi na le wy stę pu ją głów nie w skle pach dla tu ry stów,
go tów ka rów nież prze cho dzi do la mu sa, płat no ści do ko nu -
je się te le fo nem. Ja ko, że Chiń czy cy to świa to wej sła wy spe -
cja li ści od kra dzie ży cu dzych roz wią zań i po tra fią sko pio wać
nie mal wszyst ko, za dba li by ich apli ka cja by ła su per bez -

piecz na, tak by je go spryt ni miesz kań cy nie mo gli okra dać
sa mych sie bie, więc na wet je śli zgu bisz te le fon, nikt in ny nie
zro bi za ku pów za je go po mo cą. Jest tyl ko jed no a na wet dwa
nie ma łe „ale”. Po pierw sze We Chat to wiel ka ba za da nych
o chiń skich oby wa te lach, po dru gie sto su je cen zu rę – w ko -
mu ni ka to rze le piej nie po ru szać te ma tów po li tycz nych,
zwłasz cza wte dy, gdy ma się o wła dzy kry tycz ne zda nie. Ta -
ki też jest tu tej szy in ter net – od izo lo wa ny od za chod nich
plat form, wszyst kie za chod nie prze glą dar ki czy ko mu ni ka -
to ry ta kie jak Sky pe, What sUp czy Vi ber bez VPN nie bę dą
dzia łać, nie po czy tasz też wia do mo ści na BBC, któ re zna la -
zło się na chiń skiej czar nej li ście.

Szan ghaj elek try zu je nas swo ją wiel ko ścią, wie lo po zio -
mo wy mi es ta ka da mi, wia duk ta mi, no wo cze sną ar chi tek tu rą
i bo gac twem. Z naj wy ższe go dra pa cza chmur Shan ghai To -
wer trud no do strzec je go kra niec. Wie czo rem wy bie ra my się
na rejs po Hu ang pu, by z in nej per spek ty wy zo ba czyć chiń -
ski Man hat tan. Mo rze ko lo ro wych świa teł od bi ja się w rze -
ce, za pie ra jąc dech w pier siach. W Szan gha ju te stu je my
naj szyb szą ko lej świa ta – Ma glev. Roz pę dza my się do 431
km/h, prze jazd 30 km od cin ka zaj mu je nam 7 mi nut. Gdzieś
po dro dze wpa da my do ty po we go cen trum han dlo we go,
gdzie na na szych oczach skła da ne są Ipho ny czy Sam sun gi
sper so na li zo wa ne pod klien ta, oczy wi ście ma de by żół ta
rącz ka na po cze ka niu – 100% chiń ski ory gi nał. W pod zie -
miach do mi nu je Guc ci, Pra da i Co nver sy. Tra fia my na sto -
isko z pa miąt ka mi. Tar go wa nie się z Chiń czy ka mi to po kaz
dra ma tur gii i ak tor skich umie jęt no ści. Pła czą, rzu ca ją przed -
mio ta mi, bie gną za klien tem, by w koń cu spu ścić z ce ny na -
wet 80%, po mstu jąc, że przez je go skąp stwo dzie ci nie
wy kar mią. Wra ca my bez Guc cie go, za to z po są giem chiń -
skie go smo ka i kub kiem do pa rze nia her ba ty wy tar go wa -
nych za 7 krot nie ni ższą kwo tę. 

W Szan gha ju na sza przy go da z Chi na mi się koń czy.
Przed wej ściem na lot ni sko do sta je my atrak cyj ną ofer tę na -
by cia naj now sze go Ipho na, ko lej ną otrzy mu je my po przej -
ściu pierw szej kon tro li. Tu tej si han dla rze nie da ją
za wy gra ną, to oka zja dla tych, któ rym ja kimś cu dem nie
uda ło się ku pić chiń skie go ga dże tu na któ rymś z ba za rów.
W sa mo lo cie do Du ba ju po ło wa pa sa że rów to Chiń czy cy.
Je den z nich, któ ry nie szczę śli wie zo stał usa dzo ny wśród Eu -
ro pej czy ków bła ga ste war des sę, by ta zna la zła mu miej sce
wśród swo ich. Pod ró żu ją cy sa mot nie Ame ry ka nin nie wy -
trzy mu je, gdy po raz trze ci zo sta je po pro szo ny, by się prze -
siadł. Pod czas lą do wa nia je den z azja tyc kich pa sa że rów
wy pi na się z pa sów bez pie czeń stwa i bie gnie do ko goś z ro -
dzi ny, usa dzo ne go kil ka sie dzeń da lej. Ste war des sa krzy czy
na nie go zde ner wo wa na, chło pak wra ca na miej sce, by
w mo men cie przy zie mie nia znów je opu ścić. Chiń czy cy zo -
sta wia ją po so bie w sa mo lo cie nie by wa ły ba ła gan, jak by hu -
ra gan prze szedł przez ich sek tor. Ta kie wła śnie są Chi ny
i Chiń czy cy – za ska ku ją cy i nie prze wi dy wal ni jak po go da. 

AN NA DO MI NIK

Szanghaj
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Wy ru sza my 27.07.2018 o 24.00 z No we go Są cza
nie mi ło sier nie ob ła do wa nym 9-cio oso bo wym
bu sem, pro wa dzo nym przez Do ro tę Naj duch.
Je dze nia za bra li śmy na co naj mniej 2 ty go dnie,

„Piw ni czan ki” też spo ry za pas, nie wia do mo po co, bo mia -
stecz ko du że i do brze za opa trzo ne. Ta nad mier na za po bie gli -
wość, nie ste ty ze mści ła się na nas – kil ka ki lo me trów
przed Co rva rą na ostrym pod jeź dzie nasz po jazd od mó wił dal -
szej jaz dy. Po wy rzu ce niu ba la stu, czy li pa sa że rów, spo koj nie
do je chał do me ty – Do rot ka i Ma rek roz ła do wa li ba ga że i wró -
ci li po nas. Lo kum w pen sjo na cie Re si den ce Cha let Pi nis oka -
za ło się wy god ne. Za ję li śmy trzy apar ta men ty, ka żdy
z kuch nią za opa trzo ną na wet w zmy war kę.

W cie niu wiel kiej gó ry

Pierw szy dzień wy ciecz ko wy, czy li nie dzie lę prze zna czy -
li śmy na zdo by cie szczy tu wi szą ce go nad na szym pen sjo na -
tem 1000 m ścia ną, czy li Sas son gher o wy so ko ści (2625 m n.
p. m.) le żą cy w pa śmie Pu ez. Że by nie co zmniej szyć prze wy -
ższe nie, pod je cha li śmy do są sied niej miej sco wo ści Col fo sco
pod dol ną sta cję ko lej ki na Col Pra dat, gdzie na par kin gu zo -
sta wi li śmy bu sa. Wy ru szy li śmy da lej dro gą do schro ni ska
Ede lve iss (1832 m n. p. m.), po tem na wprost wzdłuż nie czyn -
ne go wy cią gu nar ciar skie go do łącz ni ka ze szla kiem 4b, po -
tem jesz cze raz w pra wo w nr. 7, któ rym do szli śmy
do prze łę czy Sas son gher (2435 m n. p. m.). Ca ły czas to wa -
rzy szą nam pięk ne wi do ki na ma syw Sel li, ogra ni cza ją cy do -
li nę od po łu dnia. Na prze łę czy otwie ra się wi dok na do li nę
Val De Ju el i pła sko wyż Pu ez. Część osób nie de cy du ję się

na dal szą wspi nacz kę wzdłuż ubez pie czeń, czy li li ny. Piąt ka
od wa żnych po ko nu je ten, jak się oka za ło krót ki od ci nek bez
więk szych pro ble mów, a wy żej by ło już tyl ko ła twiej, czy li
wy god na ście żka pną ca się za ko sa mi na szczyt. Na roz le głej
cza pie wierz choł ka – krzyż. Osza ła mia ją ca pa no ra ma! Zesz -
li śmy tą sa mą tra są do schro ni ska Ede lve iss, gdzie wy bor nie
sma ko wa ło nam zim ne pi wo. Tu, do tar ła po chwi li He nia

Do lo mi ty 
raz jesz cze….

To już nasz drugi wyjazd w Dolomity, którym udowadniamy, że w wieku 60+ można
realizować wysokogórskie marzenia. Tym razem niewielka, 9-osobowa grupa Sekcji

Wysokogórskiej Klubu Szalonych Emerytów /8 kobiet i Marek/ za bazę wybrała
alpejską miejscowość Corvara. Ten narciarski kurort znajduje się w dogodnym

komunikacyjnie i nasłonecznionym miejscu środkowej części Dolomitów, w regionie
turystycznym Sellaronda, u podnóża góry Sassongher, na wysokości 1568 m npm.

Zarezerwowaliśmy 7 noclegów w przytulnym pensjonacie, na obrzeżach miejscowości.

Corvara a nad nią Sassongher, 2625 m n.p.m FOT. M. DOMINIK
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i oka za ło się, że wę dro wa ła so bie nr. 4 przez ma syw do schro -
ni ska Pu ez (2475 m n. p. m.) i wró ci ła tą sa mą tra są miesz -
cząc się w wy zna czo nym cza sie. Bra wo! Ca ła wy ciecz ka
za ję ła nam oko ło 6 go dzin i zro bi li śmy 900 m prze wy ższe nia.
Zdą ży li śmy jesz cze te go dnia zro bić pysz ny obiad z na szych
za pa sów i uczest ni czyć w nie dziel nej mszy w pięk nym, ale
skrom nym ko ście le w Co rva ra.

Do oko ła Tre Ci me – naj pięk niej szych
ścian skal nych Eu ro py

Ko lej ny dzień czy li po nie dzia łek przy wi tał nas peł nym
słoń cem. Ten dzień prze zna cza my na naj bar dziej od da lo ną
od Co rva ry wy ciecz kę z na sze go pro gra mu – trek king do oko -
ła ma sy wu Trzech Ko ron, czy li Tre Ci me di La va re do. Gru pa
strze li stych tur ni skła da się z pię ciu ma sy wów. Naj wy ższy to
Ci ma Gran de (2999 m n. p. m.), dru gi co do wiel ko ści to Ci -
ma Ovest (2973 m n. p. m.), a ko lej ny to Ci ma Pic co la
(2857 m n. p. m.). W skład ca łej gru py wcho dzą jesz cze 2
mniej sze ma sy wy – Pun ta di Fri da (2792 m n. p. m.) oraz Ci -
ma Pic co lis si ma (2700 m n. p. m.). Ca ła gru pa swo ją na zwę
za wdzię cza pierw szym 3 wy mie nio nym szczy tom. Ścia ny Tre
Ci me di La va re do nie są naj wy ższy mi szczy ta mi Do lo mi tów,
nie bie gną ni mi też naj dłu ższe dro gi wspi nacz ko we bla dych
gór, a mi mo to wła śnie one sta no wią sym bol Do lo mi tów. Ich
syl wet ki są umiesz cza ne na pocz tów kach, re kla mach piw czy
też okład kach map z te go re jo nu.

Je dzie my przez prze łęcz Fal za re go (2105 m n. p. m.), na -
stęp nie zje żdża my do Cor ti ny d'Am pez zo, by znów wspiąć się
na Pas so Tre Cro ci (1805 m n. p. m.), ka wa łek pra wie pła sko
do Mi su ri ny, da lej płat ną dro gą ostro pod gó rę do schro ni ska
Au ron zo (2320 m n. p. m.). Gru pa trek kin go wa po wę dro wa -

ła szla kiem nr 105 do schro ni ska Lo ca te li /zwa ne go czę ściej
schro ni skiem Tre Ci me/ (2405m n. p. m.). Tam przy cu dow -
nej po go dzie od da wa ła się le ni stwu i kon tem pla cji nie zwy kłej
pa no ra my, po tem szla kiem 101 naj pierw ze szła kil ka dzie siąt
me trów w dół a na stęp nie wspię ła się na Prze łęcz La va re -
do (2454 m n. p. m), skąd wę dro wa ła już tyl ko w dół do schro -
ni ska La va re do i na miej sce star tu czy li Rif. Au ron zo.

Trój ka, czy li ni żej pod pi sa na, Do rot ka i Ma rek po szła
w od wrot nym kie run ku – szla kiem 101 do schro ni ska Tre Ci -
me /krót szy niż 105/ z za mia rem zdo by cia szczy tu Mon te Pa -
ter no (2746 m n. p. m) fer ra tą In ner ko fler o ska li trud no ści 3/6.
Na Mon te Pa ter no pro wa dzą trzy ubez pie czo ne tra sy: oprócz
fer ra ty In ner ko fler, jesz cze via fer ra ta Per cor so del le For cel le
i uży wa na na ogół w zej ściu fer ra ta z prze łę czy For cel la La -
va re do.

Oko li ce Tre Ci me by ły w cza sie I woj ny świa to wej te re -
nem ostrych walk mię dzy si ła mi wło ski mi i au striac ki mi. Kto
miał szczy ty ten miał wła dzę, ta kie za sa dy rzą dzi ły tu wte dy.
Na Tor re To blin ni czym w nie do stęp nej twier dzy oko pa li się
Au stria cy. Mon te Pa ter no za ję li Wło si. Au stria cy przez trzy
la ta drą ży li w ska łach tu ne le, by zy skać prze wa gę. Aż skoń -
czy ła się woj na.

W hi sto rii tej jest po zy tyw ny bo ha ter, Sepp In ner ko fler, któ -
ry wspiął się na wierz cho łek z ma te ria ła mi wy bu cho wy mi
i choć je go plan wy sa dze nia wro ga się nie po wiódł, a on sam
zgi nął, jest ho łu bio ny do dziś. Je go na zwi skiem na zwa no via
fer ra tę, któ rą bę dzie my wcho dzić. Śla dy pro wa dzo nych tu po -
ty czek wi dać po dziś dzień, cze go przy kła dem jest wy drą żo -
ny w ma sy wie tu nel, któ rym wie dzie czę ścio wo na sza fer ra ta.
Na dro gę oprócz sprzę tu ase ku ra cyj ne go za bie ra my kask
i czo łów kę, nie zbęd ną w ciem no ściach sztol ni. Ze schro ni ska
po cząt ko wo idzie my gra nią, póź niej wcho dzi my w wo jen ny

Widok na Tre Cime di Lavaredo ze szczytu Monte Paterno Monte Paterno 2746 m n.p.m FOT. M. DOMINIK



GRUDZIEŃ 2018 43
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

tu nel. Jest ciem no, wspi na my się po wy so kich, stro mych stop -
niach wy ku tych w ska le. W sztol ni to wa rzy szy nam li na, ale
wa run ki po zwa la ją na wcho dze nie bez ase ku ra cji. Po kil ku -
dzie się ciu mi nu tach wy cho dzi my z cze lu ści na nie zbyt ob -
szer ną pół kę. Wspi na my się ścian ką, w kie run ku po tę żne go

żle bu, opa da ją ce go spod For cel la Ca mo sci. Nim da lej, w kie -
run ku sa me go sio dła. Na cia śniut kiej prze łę czy krót ko od po -
czy wa my, uzu peł nia jąc pły ny. Wspi na my się w pra wo, dwo ma
eks po no wa ny mi tra wer sa mi po ko nu jąc ścian kę, któ rej przej -
ście otwie ra dro gę na wierz cho łek. Da lej idzie my krót ki mi za -
ko sa mi, w kil ka na ście mi nut osią ga jąc szczyt (od Tre
Ci me 1.5-2 go dzi ny). Na szczy cie wi ta nas wiel ki krzyż
i przy wią za ne do nie go ko lo ro we ty be tań skie cho rą giew ki.
Ale wi dok! Nie bez po wo du ta część Do lo mi tów uwa ża na jest
za naj pięk niej szą. Na wy cią gnię cie rę ki jest cha rak te ry stycz -
ny roz dwo jo ny Tor re di To blin, gó ru ją cy nad schro ni skiem
Tre Ci me i ko ron ka szczy tów bli ższych i dal szych. Wi sien ką
na tor cie jest wi dok po tę żnej pół noc nej ścia ny Trzech Ko ron
wi dzia ny z gó ry. Po dej mu je my de cy zję, że scho dzi my tą sa -
mą tra są. Ła two nie jest, ale prze szli śmy nią w gó rę, więc wy -
da je się oswo jo na. W schro ni sku Tre Ci me za trzy mu je my się
na zim ne pi wo, ogar nia jąc wzro kiem na je żo ną ka mien ny mi
igli ca mi gó rę, któ rą zdo by li śmy. Za sad ni czą gru pę do ga nia -
my do pie ro ko ło schro ni ska Au ron zo. To był uda ny dzień!

Na Gie won cie Do lo mi tów

Wto rek, trze ci z wy ciecz ko wych dni prze zna cza my na zdo -
by cie Gran Cir (2592 m n. p. m.) zwa ny Gie won tem Do lo mi -
tów, bo po dob nie jak on ku si pio no wy mi ścia na mi
wy ra sta ją cy mi wprost z hal Gar de na. Jest też ob le ga ny przez
tu ry stów, bo jest ła two do stęp ny i ofe ru je nie zwy kłe wi do ki.

Wy je żdża my na prze łęcz Pas so Gar de na (2124 m n. p. m.)
To tyl ko 10 km od Co rva ry, więc zy sku je my za pas cza su, po -
dej ście też jest nie zbyt dłu gie, wg Tka czy ka zaj mie ja kieś 2
go dzi ny. Jed nak gó ra nie na le ży do ła twych. Spo ro osób wspi -
na się na nią w uprzę ży, po nie waż więk szość szla ku jest ubez -
pie czo na li ną. My opie ra my się na opi nii wy żej
wy mie nio ne go, któ ry uwa ża że jest „nie co trud no” a ase ku -
ra cja nie po trzeb na. Bę dzie to dla nas do bry tre ning wspi nacz -
ko wy po zwa la ją cy oswo ić się z li ną i eks po zy cją. Wę dru je my
od par kin gu szla kiem 2B w gó rę przez roz le głe, moc no po -
fał do wa ne łą ki aż do ka mie ni ste go żle bu na za chód od Gran
Cir. Żleb jest stro my i pia rży sty, trze ba uwa żać by się nie zsu -
nąć. Kie ru jąc się w pra wo za zna ka mi pod cho dzi my do po -
cząt ku ubez pie czeń, wzdłuż nich idzie my pod skal nym
mu rem i wcho dzi my na dość roz le głą pół kę, z któ rej roz ta cza
się za chwy ca ją ca pa no ra ma Sel li. Po tem zyg za kiem przez
ubez pie czo ne ścian ki i ko lej ne ta ra sy wspi na my się pod sam
krzyż na szczy cie. Wi do ki zna ko mi te! Roz sia da my się na gła -
zach i spo koj nie na pa wa my roz le głą pa no ra mą: na wy cią gnię -
cie rę ki ma my skal ne ba stio ny Sel li, Pu ez, Sas so lun go
a w do le zie lo ne do li ny od dzie la ją ce te ma sy wy z wę ży ka mi
szos i in fra struk tu rą nar ciar ską. Te peł ne za chwy tów chwi le,
mą ci tyl ko wi zja scho dze nia tą sa mą tra są w dół /in nej nie ma/.
Ła two nie bę dzie, ale po sta na wia my scho dzić po wo li, ma my
du użo cza su! Zej ście po szło nam za dzi wia ją co gład ko,
na prze łę czy z nie do wie rza niem spo glą da li śmy na wy glą da -

Na szczycie Monte Paterno FOT. M. TOWPIK

Wspinaczka na Gran Cir FOT. M. DOMINIK



GRUDZIEŃ 201844
WWW.PTTNS.PL

ją cą na nie do zdo by cia tur nię Gran Cir: jak my tam wy szli -
śmy? Ko niecz nie trze ba uczcić zdo bycz zim nym pi wem, co
ocho czo zro bi li śmy de lek tu jąc się na ta ra sie re stau ra cji
przy par kin gu. Resz tę dnia prze zna cza my na pich ce nie obia -
du, drob ne prze pier ki i wie czor ny spa cer po oko li cy.

Naj ła twiej szy al pej ski trzy ty sięcz nik

Śro da jak ka żdy z po przed nich dni za po wia da się po god -
nie. To wa żne dla nas, bo po sta na wia my za ata ko wać Piz Boe
(3152 m n. p. m.) – naj wy ższy szczyt pa sma Sel la, ba stio nu
skal ne go za my ka ją ce go od po łu dnia do li nę w któ rej le ży Co -
rva ra. Za pla no wa łam, że wy je dzie my ko lej ką Val lon bez po -
śred nio z Co rva ry do schro ni ska Kost ner (2541 m n. p. m.)
i da lej pie szo szla kiem 672 przez sły ną cą z wi do ków grań
Cre sta Stren ta, na to miast zej dzie my szla kiem 638 przez Ris -
sa da Pi go lerz. Ca łość za ję ła by 6 godz, obie tra sy ma ją od -
cin ki ubez pie czo ne li ną, ale nie wy ma ga ją uży cia sprzę tu
do ase ku ra cji. Jed nak gru pa w swej „zbio ro wej mą dro ści” wy -
bra ła wer sję ła twiej szą. Tak więc je dzie my przez Arab bę
na Pas so Po rdoi (2239 m n. p. m.), skąd wy je żdża my ko lej ką
na Sass Po rdoi (2950 m n. p. m.). Ze szczy tu po dzi wia myNa szczycie Gran Cir 2592 m n.p.m. FOT. M. DOMINIK

Piz Boe 3152 m n.p.m.  FOT. M. DOMINIK
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w po ran nym słoń cu nie zwy kłe kra jo bra zy Sel li i le żą ce do -
słow nie nie opo dal ma sy wy Sas so lun go, Od le, Pu ez, no i Mar -
mo la dę od pół noc nej stro ny z jej kur czą cym się lo dow cem.
Po tem scho dzi my po nad 100 m w dół szla kiem 627 do schro -
ni ska Po rdoi (2829 m n. p. m.) le żą ce go na prze łę czy o tej sa -
mej na zwie, w któ rej za le ga spo ry lo dow czyk. Wę dru je my
przez pła sko wyż i wspi na my się ostro pod gó rę, miej sca mi
ubez pie czo nym li ną szla kiem 638 na wierz cho łek pe łen ak -
cen tów cy wi li za cyj nych: an te ny, lą do wi sko dla he li kop te rów,
no i spo re schro ni sko. W gęst nie ją cym tłu mie po dzi wia my na -
praw dę roz le głe pa no ra my i wę ży ki ludz kie zmie rza ją ce
na szczyt z ró żnych kie run ków /oczy wi ście naj dłu ższy od ko -
lej ki li no wej/. No tak, w koń cu to naj ła twiej szy do zdo by cia
al pej ski trzy ty sięcz nik.

Po twier dza my, przy wy śmie ni tej po go dzie jak dzi siaj – tak.
Scho dzi my nie śpiesz nie tą sa mą tra są.

Turkusowe jezioro w skalnym
amfiteatrze

Czwart ko wy ra nek wi ta nas jak co dzień pięk nym słoń cem.
Je dzie my w Pa smo So ra piss nad Je zio ro So ra piss, sły ną ce
z nie zwy kłej mię to wej bar wy. Pa smo le ży na po łu dnio wy
wschód od Cor ti ny d'Am pez zo. Ma kształt am fi te atru ukształ -
to wa ne go przez lo do wiec z je zio rem po środ ku, reszt ki lo du
po zo sta ły w ko tle pod pół noc ny mi ścia na mi. Ma syw oto czo -
ny jest do li na mi: Val de An siei, Val Bo ite, Val di San Vi to.
Naj wy ższym szczy tem jest Pun ta So ra piss (3205 m n. p. m.).
W tej gru pie jest kil ka trud nych fer rat. Ruch tu ry stycz ny kon -
cen tru je się pod schro ni skiem Van del li, do któ re go pro wa dzi
atrak cyj ny i ła twy szlak nr. 215. Je dzie my tra są jak w po nie -
dzia łek, czy li przez Cor ti nę d'Am pez zo na prze łęcz Tre Cro -
ci (1805 m n. p. m.). Nad prze łę czą od stro ny pół noc nej
wzno si się ma syw Cri stal lo (3154 m n. p. m.), po dro dze mi -
ja li śmy dol ną sta cję ko lej ki li no wej, któ ra wspi na się w oko -
li ce szczy tu. My wy ru sza my na po łu dnie bar dzo przy jem ną,
ła god ną, le śną ście żką, mi ja jąc po dro dze su che ko ry ta po to -
ków spa da ją cych ze żle bów. Szlak po ła god nym po cząt ku
wzno si się te raz co raz bar dziej ku gó rze. W nie co bar dziej
eks po no wa nych miej scach jest ubez pie czo ny li ną oraz sta lo -
wy mi scho da mi przez co je go przej ście jest w mia rę bez piecz -
ne na wet dla dzie ci i star szych osób. Kie dy osią gnę li śmy
gra ni cę la su i we szli śmy w ko so drze wi nę szlak wy raź nie od -
bił w stro nę wnę trza pod ko wy ja ką two rzy ma syw So ra piss.
Przed na mi za ry so wu je się bu dy nek schro ni ska Van del li,
na ra zie omi ja my go, kie ru jąc się do je zio ra znaj du ją ce go się
nie co wy żej. Prze cho dzi my po gła zach przez po tok i wspi na -
my się na nie wy so ką mo re nę. I wresz cie jest – La go So ra piss
(1923 m n. p. m.) – aż za mu ro wa ło mnie z wra że nia. To naj -
pięk niej szy od cień tur ku su ja ki wi dzia łam, wy cza ro wa ny
przez mat kę na tu rę. Nie sa mo wi te! Roz sia da my się wśród gła -
zów i od po czy wa my w nie zwy kłej sce ne rii trzy ty sięcz ni ków
prze glą da ją cych się w mię to wych wo dach je zio ra, oko lo ne go

zie le nią al pej skiej ro ślin no ści. Wo kół pro wa dzi ście żka spa -
ce ro wa. Wy ru sza my na dru gą stro nę: ja i Ma rek wy bie ra my
trud niej szą opcję z le wej stro ny je zio ra, da ją cą mo żli wość
oglą da nia go z gó ry. Po zo sta li wę dru ją po pra wej, ła twą ście -
żką tuż nad wo dą. Spo ty ka my się po dru giej stro nie, gdzie jest
pla ża, któ ra jed nak nas roz cza ro wu je – peł no mu łu i ko lor już
nie ta ki mię to wy.

Scho dzi my do schro ni ska, aby z je go ta ra su uwiecz nić le -
żą ce po prze ciw le głej stro nie do li ny ma sy wy Ca di ni oraz Tre
Ci me di La va re do. Wra ca my tym sa mym szla kiem do przeł.
Tre Cro ci.

Wo jen nym szla kiem na La ga zu oi

Pią tek – ostat ni dzień wy ciecz ko wy prze zna cza my na ma -
syw To fa na Fa nes. Je dzie my na prze łęcz Fal za re go (2105 m
n. p. m.), któ rą po ko ny wa li śmy prze jaz dem już dwu krot nie.
Nad nią od pół noc nej stro ny, wzno si się ma syw gó ry La ga -
zoui (2778 m n. p. m.) Bi twa o jej zdo by cie by ła jed ną z naj -
bar dziej nie zwy kłych kam pa nii woj sko wych I woj ny
świa to wej. Szczyt za ję ty był przez Au stria ków, na to miast
u pod nó ża oko pa li się Wło si, któ rzy po przez drą że nie tu ne li
we wnątrz gó ry i za kła da nie ma te ria łów wy bu cho wych chcie li
wy sa dzić ma syw w po wie trze ra zem z prze ciw ni ka mi. Au -
stria cy nie po zo sta li dłu żni i roz po czę li drą że nie swo ich wła -
snych tu ne li od gó ry, by po wy sa dze niu osu wa ją ce się urwi sko
za sy pa ło znaj du ją cych się na do le Wło chów. Przez dwa la ta
oby dwie stro ny kon flik tu pod ko py wa ły się pod sie bie na wza -
jem i za po mo cą wie lu ton ma te ria łów wy bu cho wych pró bo -
wa ły wy sa dzać w po wie trze umoc nie nia prze ciw ni ka.
Od no to wa no 5 ta kich prób (ostat nia, au striac ka od by ła się 17
wrze śnia 1917 ro ku). Żad na ze stron nie zy ska ła dzię ki nim
prze wa gi. Wy je żdża my ko lej ką na Pi co La ga zo ui (2752 m n.
p. m.). Wę dru je my w kie run ku krzy ża upa mięt nia ją ce go po -

Jezioro Sorapiss 1923 m n. p. m. FOT. M. TOWPIK
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le głych w bi twie o szczyt. Cze sia wspo -
mi na swo je go oj ca, któ ry wal czył z ar -
mią au striac ką w Al pach. Mo że to by ło
wła śnie tu taj? Po tej wie lo let niej bi twie
po zo stał spo ry kom pleks mrocz nych tu -
ne li wy drą żo nych przez wal czą cych,
w któ rych spę dzi li dwa la ta. Za glą da my
do jed ne go z nich. Bar dzo ciem no i wil -
got no. Po miesz cze nie wy ku te w ska le
zaj mu je wiel ki stół. Obok sta no wi ska
bo jo we, skła dy amu ni cji, oko py. Nie -
zwy kłe mu zeum.

Po tem scho dzi my szla kiem nr. 20
nad Je zio ro La ga zo ui, pięk nie po ło żo ne
u stóp Ci ma Sco to ni (2876 m n. p. m.).
Spo ro lu dzi od po czy wa wo kół je zio ra.
Roz sia da my się i my, ob ser wu jąc wspi -
na czy po ko nu ją cych kil ku set me tro wą
pio no wą ścia nę Ci ma Sco to ni. Po krót -
kim od po czyn ku scho dzi my z mo re ny
na któ rej po ło żo ne jest je zio ro do do li -
ny La ga cio. Po dro dze za glą da my
do prze pięk nie po ło żo ne go schro ni ska
Sco to ni (1985 m n. p. m.) i scho dzi my
jesz cze ni żej do Ca pa na Al pi na (1720 m
n. p. m.). Łącz nie ze szli śmy 900 m ni -
żej, co czu je my w no gach. Jesz cze tyl ko
pa rę km po pła skim i je ste śmy przy na -
szym bu sie. Po sta na wia my na za koń cze -
nie po by tu zjeść na obiad ja kieś
miej sco we po tra wy w przy dro żnej go -
spo dzie no i uzu peł nić pły ny. Je dze nie

bar dzo nam sma ko wa ło, bo na sze wik -
tu ały ze sło ików i pu szek tro chę nam się
znu dzi ły. Wra ca my do Co rva ry i pa ku -
je my się. Ju tro wy je żdża my do do mu.

To był bar dzo uda ny wy jazd. Przede
wszyst kim nie za wio dła po go da: ca ły ty -
dzień by ły ide al ne wa run ki do wę drów -
ki i wspa nia ła wi docz ność po zwa la ją ca
bez ogra ni czeń de lek to wać się pięk nem
Do lo mi tów. Wszyst kim do pi sa ła rów -
nież kon dy cja, cho dzi li śmy ca łą gru pą,
mie li śmy do bre tem po co po zwa la ło
nam wra cać do pen sjo na tu dość wcze -
śnie. By ło to istot ne, po nie waż sa mi
przy go to wy wa li śmy obia do ko la cje. By -
ły cał kiem wy staw ne, skła da ły się z zu -
py, dru gie go da nia, wiel kiej mi sy sa ła ty,
no i lamp ki wi na. Gra tu lu ję wszyst kim
osią gnięć gór skich i dzię ku ję za en tu -
zjazm z ja kim po dej mo wa li ście ko lej ne
wy zwa nia i ra dość ka żde go dnia. Dzię -
ku ję Mar ko wi za po moc w or ga ni za cji
wy jaz du (re zer wa cję noc le gów, dru ko -
wa nie ma te ria łów in for ma cyj nych dla
uczest ni ków, za ła twia nie spraw or ga ni -
za cyj nych na miej scu). Osob ne po dzię -
ko wa nia na le żą się na sze mu dziel ne mu
kie row cy Do ro cie Naj duch. Wspa nia le
so bie ra dzi ła kie ru jąc bu sem po nie zli -
czo nych al pej skich „agraf kach”, bra wu -
ro wo zdo by wa ła za wie szo ne wy so ko
prze łę cze i bez stra chu zje żdża ła do głę -

bo kich do lin. Ale to nie wszyst ko! Zdo -
by ła z na mi wszyst kie za pla no wa ne
szczy ty i wspię ła się fer ra tą na Mon te
Pa ter no. Udo wod ni ła, że „ba by” są na -
praw dę dziel ne!

Gdzie po nie sie nas w na stęp nym ro -
ku? Pew nie znów wy so ko!

(MD)

Lista członków PTT
przyjętych w 2018 roku

1. Zaczek Filip, Łabowa
2. Zaczek Anna, Łabowa
3. Matyjewicz Patrycja, Łabowa
4. Król Kajetan, Łabowa
5. Cabak Łucja, Łabowa
6. Hadała Kamil, Łabowa
7. Wostowicz Mirosław
8. Durałwk Aneta
9. Kieroński Tomasz
10. Lorek Andrzej
11. Jarek Andrzej
12. Durałek Barbara Irena
13. Zapiór Grażyna
14. Gadzina Dariusz, Łabowa
15. Cabak Antoni, Łabowa
16. Kłębczyk Daria, Łabowa
17. Kulpa Julia, Łabowa
18. Wojtaczka Teresa
19. Czech-Klima Elżbieta
20. Klima Tadeusz
21. Kiełbasa Barbara
22. Majoch Maria
23. Jankowska Barbara
24. Kurzeja Zofia
25. Laskosz Magdalena
26. Izworski Jabub
27. Izworski Tadeusz
28. Sarota-Gądek Maria
29. Opoka Mateusz
30. Niedźwiedź Tomasz
31. Janik-Baran Izabela
32. Baran Arkadiusz
33. Druzgalska Elżbiera
34. Druzgalski Roman
35. Dudczak Izabela
36. Nosal Kinga
37. Mikulski Łukasz

Witamy w naszym gronie!

Na Lagazuoi 2778 m n.p.m. Za nami Tofana di Rozes FOT. Z. TOWPIK



SEKCJE I KLUBY PTT

KLUB SZALONYCH EMERYTÓW, 19-23.10 – TRZY STOLICE

KLUB SZALONYCH EMERYTÓW, 19-20.09 – ŚWIĘTOKRZYSKIE

KLUB SZALONYCH EMERYTÓW, 27-30.06 – ZAMOŚĆ, LUBLIN

SEKCJA BIEGOWA, 11.11 – BIEG NIEPODLEGŁOŚCI, RYTRO

SEKCJA BIEGÓWKOWA, TURBACZ SEKCJA ROWEROWA, ZAKOŃCZENIE SEZONU

SZKOLNE KOŁO PRZY SP 18, 21.4 – GORCSZKOLNE KOŁO W ŁABOWEJ, 15.12 – JAMNA
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KRONIKA PTT
W 2018 ro ku po wsta ły dwa ko lej ne to my kro ni ki PTT
opra co wa ne przez Kry sty nę i Zbi gnie wa Smaj do rów. Są
bar dzo sta ran nie wy ko na ne, z mnó stwem zdjęć do ku -
men tu ją cych wie lo płasz czy zno wą dzia łal ność na sze go
Od dzia łu, opa trzo nych ręcz nie na pi sa nym ko men ta rzem.
Od 2013 ro ku po wsta ło łącz nie 12 to mów kro ni ki ich au -
tor stwa, któ re są świa dec twem nie by wa łej pra co wi to ści
oraz li te rac kich i pla stycz nych zdol no ści jej twór ców.
Gdzie mo żna obej rzeć kro ni ki?. Cy fro we wer sje do stęp -
ne są na stro nie in ter ne to wej pttns. pl., a pa pie ro we?

Chy ba tyl ko na od dzia ło wym opłat ku, bo wszyst kie to my
au to rzy trzy ma ją we wła snym do mu. Zna my trud no ści
lo ka lo we są dec kie go Od dzia łu PTT i ape lu je my do władz
że by się nad „na szą bez dom no ścią” wresz cie po chy li ły.
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PAMIĘTNIK PTT
W 2018 r uka zał się ko lej ny, 26 już, tom „Pa mięt nik PTT”,
któ ry oprócz pre zen ta cji dzia łal no ści bie żą cej Za rzą du
Głów ne go PTT i wszyst kich Od dzia łów, za wie ra wie le in -
te re su ją cych ar ty ku łów. Za bie ra nas w pod róż po gó -
rach Wiel kiej Bry ta nii i Ir lan dii, na ski tu ro we wę drów ki
po Gor ga nach i Czar no ho rze oraz w od wie dzi ny do ta -
trzań skich ko lib. Po zna my hi sto rię Rzecz po spo li tej Za -
ko piań skiej i Er ne sta Ma li now skie go, twór cy ko lei
w An dach pe ru wiań skich. Pa mięt nik PTT mo żna otrzy -
mać w BP „Wa ka cyj ny Raj”.

Kronikarski tandem

WARTO WIEDZIEĆ


