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KLUB SZALONYCH EMERYTÓW

Pismo POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO Oddziału BESKID
im. prof. Feliksa Rapfa w Nowym Sączu

Być seniorem
jest fajnie...
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Emerytów w 2019 roku
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NASZE WYCIECZKI 2019

7.4 – TURBACZ

2.6 – KRALOVA HOLA

2.5 – KARKONOSZE

26.6 – VELA STRAŻA, CHORWACJA

28.7 – OTARGAŃCE 11.8 – KOPROWY WIERCH

10.11 – SULOWSKIE WIERCHY27.10 – DWERNIK KAMIEŃ
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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 2019 ro ku do Od dzia łu wstą pi ło 78 osób. Od dział
li czy 386 człon ków.

SKŁAD ZA RZĄ DU OD DZIA ŁU PTT BE SKID:
Jo lan ta Au gu styń ska Pre zes Za rzą du
Woj ciech Sza ro ta Wi ce pre zes
Wła dy sław Ło boz Wi ce pre zes
Zbi gniew Smaj dor Se kre tarz
Ka ta rzy na Hej mej Skarb nik

Jo an na Bo guc ka-Ju ra so vic Czło nek
Krzysz tof Jan kow ski Czło nek
Adam Pła ne ta Czło nek
Piotr Po łom ski Czło nek
Agniesz ka Sze li ga Czło nek

KO MI SJA RE WI ZYJ NA
Agniesz ka Sznaj der
Lu cy na Mi gacz
Wie sław Słyś
Gra ży na Za piór
Bar ba ra Mi cha lik

SĄD KOLEŻEŃSKI
Pa weł My ślik
Iwo na Ko wal czyk – Tu daj
Ja dwi ga Dą brow ska
Kry sty na Wo lak
Jan Li ber

Wykaz imprez za rok 2019 

WYSZCZEGÓLNIENIE I LICZBA UCZESTNIKÓW
Niedzielne, weekendowe wycieczki PTT 1735
Klub szalonych Emerytów 2403
Szkolne Koła PTT 95
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku 260

Sekcja Biegowa 815
Sekcja Narciarska 45 
Sekcja Wysokogórska 22
Razem 5375

Wy ciecz ki pro wa dzo ne by ły spo łecz nie przez 21 prze -
wod ni ków: Woj ciech Sza ro ta, Ma ciej Za rem ba, Je rzy Gał da,
Le szek Ma ło ta, Jo an na Król, Ma ria Do mi nik, Wie sław
Wcze śny, Ro bert Cem pa, Mał go rza ta Przy byl ska, Adam Pła -
ne ta, Zbi gniew Smaj dor, Krzysz tof Jan kow ski, Wła dy sław
Ło boz, Mi chał Osy sko, Ro bert Bier nac ki, Jo lan ta Au gu styń -
ska, Ma te usz Sku pień, Piotr Po łom ski, Ja kub Bier nac ki, Ma -
ciej Woź niak. 

Wie le im prez, to te tra dy cyj nie od lat znaj du ją ce się 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, Nie dzie la Pal mo wa w Lip -
ni cy Mu ro wa nej, Wiel ko piąt ko wa Dro ga Krzy żo wa na Mo -
gie li cę, gó ral ska pa ster ka na Wik to rów kach oraz 16-dnio wa

Spra woz da nie z dzia łal no ści
Od działu PTT Be skid 

w No wym Są czu za rok 2019
Był to 30 rok działalności Oddziału od jego reaktywowania w 1990 roku. Władze

Oddziału pracowały w składzie wybranym podczas X Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczo – Wyborczego Członków, które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2019 r.

Zjazd PTT w Zakopanem FOT. Z. SMAJDOR



GRUDZIEŃ 20194
WWW.PTTNS.PL

wy pra wa na Bał ka ny, 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
na Kra mar ce, udział w ak cji Ra tuj my Są dec kie Ne kro po lie.

Rok 2019 – to ko lej ny rok dzia łal no ści Klu bu Sza lo nych
Eme ry tów PTT O/No wy Sącz. Ko lej ny rok ob fi tu ją cy cie ka -
wy mi wy ciecz ka mi – a by ło ich 50 w któ rych uczest ni czy ło
po nad 2400 uczest ni ków. Od by wa ły się tra dy cyj nie w ka żdą
śro dę w gó ry bli ższe i dal sze, w tym w Ta try. By ły też 4 im -
pre zy wie lo dnio we w Be skid Ślą ski, na Ukra inę, Szla kiem
Pia stow skim oraz w Al py.

Nad ca ło ścią or ga ni zo wa nych przez Klub Sza lo nych Eme -
ry tów imprez czu wa je go or ga ni za tor ka – nie stru dzo na Ba sia
Mi cha lik, któ rej człon ko wie KSE ser decz nie dzię ku ją za po -
świę ce nie i za an ga żo wa nie.

Pięt na ście lat ist nie nia Są dec kie go Uni wer sy te tu Trze cie -
go Wie ku to 15 lat współ pra cy z Ko łem Prze wod ni ków Be -
skidz kich i Te re no wych PTT Od dział Be skid w No wym
Są czu. Zor ga ni zo wa no w tym cza sie 118 wy cie czek, w tym 85
pie szych i pie szo -ro we ro wych oraz 31 au to ka ro wych. Ogó -
łem we wszyst kich for mach ak tyw ne go wy po czyn ku uczest -
ni czy ło 2625 osób. W 2019 ro ku od by ło się 9 wy cie czek
z udzia łem 260 osób. Kon tak ty z SUTW utrzy mu je Wie sław
Wcze śny.

W mi ja ją cym 2019 ro ku Sek cja Bie go wa po dob nie jak w la -
tach po przed nich by ła 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.

Bieg I Rajd Ku rie rów 12 ma ja 2019 ro ku od był się po raz
czwar ty na hi sto rycz nej tra sie: dwo rzec PKP Ry tro – schro -
ni sko na Prze hy bie z udzia łem po nad 200 uczest ni ków. Ca ło -
ścią im pre zy kie ro wa ła Jo lan ta Au gu styń ska.

VI Mię dzy na ro do wy Bieg Cha ry ta tyw ny Run 4 a Smi -
le w dniu 1 czerw ca 2019 ro ku prze szedł do hi sto rii z re -
kor do wa fre kwen cją 615 uczest ni ków. Uczest ni cy oraz
licz ni spon so rzy przy czy ni li się do te go, że uda ło się ze -
brać kwo tę po nad 25 tys. zł na le cze nie i re ha bi li ta cję Da -
wid ka Ce bu li.

Rok 2019 w Sek cji Wy so ko gór skiej upły nął głów nie
pod zna kiem wy cie czek ski tu ro wych, któ re cie szy ły się naj -
więk szym za in te re so wa niem. Po za tym by ło kil ka wyjść tre -
kin go wych po łą czo nych z ele men ta mi wspi nacz ki.
Uczest ni czy ło w nich łącz nie 22 oso by. Od by ło się 28 wy cie -
czek, naj bar dziej ak tyw ny mi uczest ni ka mi by li Sta ni sław Pap -
ciak, Mi chał Osy sko, Łu kasz Mi kul ski.

Sek cja Nar ciar ska dzia ła ła pod kie row nic twem Paw ła Ko -
gu ta. Zor ga ni zo wa no 9 wy cie czek z udzia łem 45 osób co
przy sła bych wa run kach śnie go wych jest osią gnię ciem. Do -
mi no wa ły tra sy nar ciar skie Be ski du Wy spo we go, Gor ców,
Be ski du Sa dec kie go. W dniu 12 grud nia 2019 ro ku prze wod -
ni czą cym sek cji po now nie zo stał wy bra ny Pa weł Ko gut.

Ko mi sja Od dzia ło wa GOT – pro wa dzo na przez Wła dy -
sła wa Ło bo za przy zna ła w 2019 ro ku:

WYSZCZEGÓLNIENIE I LICZBA PRZYZNANYCH ODZNAK
Mała brązowa GOT 17
Mała srebrna GOT 7
Mała złota GOT 5
Duża srebrna GOT 4
Duża złota GOT 1
Ku Wierchom 5
Korona Beskidów Polskich 19
Korona Beskidów Słowackich 2
Turystyczna Korona Tatr:   brązowa 26
Turystyczna Korona Tatr: srebrna 13
Turystyczna Korona Tatr: złota 3
Główny Szlak Sudecki 1
Główny Szlak Świętokrzyski 2
Razem 105

Wy sła no do in nych Od dzia łów i in dy wi du al nych tu ry -
stów 210 ksią że czek od znak wy da wa nych przez Pol skie To -
wa rzy stwo Ta trzań skie.

W 2019 ro ku zo stał wy da ny je den nu mer pi sma „Be skid”
re da go wa ny przez Ma rię Do mi nik. Jest to pi smo po świę co -
ne gó rom, tu ry sty ce, re gio no wi, eko lo gii oraz dzia łal no ści
PTT, a przez wszyst kim Od dzia ło wi w No wym Są czu.

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 2019
to 7230 eg zem pla rzy, w 2019 r. bi blio te ka wzbo ga ci ła się o 30
wo lu mi nów.

Uka za ły się ko lej ne to my Kro ni ki Od dzia łu pro wa dzo ne
ar ty stycz nie przez Kry sty nę i Zbi gnie wa Smaj do rów.

Na bie żą co jest pro wa dzo na stro na in ter ne to wa Od dzia łu
przez Jo an nę Bo guc ką-Ju ra so vic pod ad re sem pttns.pl.

Sekcja Wysokogórska, Wołowy Grzbiet
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Do kład nie 31 mar ca 1990 na stą pi ło
re ak ty wo wa nie no wo są dec kie go
Od dzia łu „Be skid” Pol skie go To wa -
rzy stwa Ta trzań skie go. „Be skid” po -
wstał w na szym mie ście jesz cze
w 1906 ro ku i dzia łał jak ca łe To wa -
rzy stwo do 1950 ro ku. Wte dy to
na po le ce nie ko mu ni stycz nych
władz PTT roz wią za ło się, a swój
ma ją tek prze ka za ło no wo pow sta łe -
mu PTTK. 

Bez sku tecz ne pró by re ak ty wo -
wa nia PTT mia ły miej sce
po ka żdych prze mia nach po -
li tycz nych w na szym kra ju,

a przede wszyst kim w 1956 i 1970 ro -
ku. Jed nak do pie ro sierp nio wy zryw
spo łe czeń stwa w 1980 stwo rzył mo żli -
wość od two rze nia PTT. Osta tecz nie To -

wa rzy stwo zo sta ło re ak ty wo wa ne 10
paź dzier ni ka 1981 ro ku. Jed nak na sku -
tek wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go
a na stęp nie ko lej nych ne ga tyw nych de -
cy zji, ofi cjal na re je stra cja PTT na stą pić
mo gła do pie ro 9 grud nia 1988. 

Przy go to wa nia do re ak ty wo wa nia
Od dzia łu w No wym Są czu zo sta ły pod -
ję te przez Ma cie ja Za rem bę je sie -
nią 1981 ro ku. Prze rwa ło je
wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go. Po no -
wio ne one zo sta ły we wrze śniu 1989 ro -
ku. W wy ni ku prac or ga ni za cyj nych
i ak cji pra so wej, do szło w re zul ta cie
do zwo ła nia ze bra nia za ło ży ciel skie go,
któ re od by ło się 31 mar ca 1990 w Ho -
te lu „Pa no ra ma”. W obec no ści pre ze sa
Za rzą du Głów ne go PTT Ma cie ja Mi -
sch ke, jed no gło śnie pod ję to de cy zję
o re ak ty wo wa niu Od dzia łu PTT w No -

wym Są czu, przy ję to plan dzia ła nia
i wy bra no wła dze. Pre ze sem zo stał Ma -
ciej Za rem ba któ ry peł nił tę funk cję
przez pięć ka den cji, czy li do 2004 ro ku.
Zo stał wów czas wy bra ny Pre ze sem Ho -
no ro wym Od dzia łu, a pre ze sem urzę du -
ją cym zo stał Woj ciech Lip pa. W 2007
na stą pi ła zmia na i pre ze sem Od dzia łu
wy bra no Woj cie cha Sza ro tę któ ry peł nił
tę funk cję przez czte ry ka den cje, czy li
do 2019 ro ku. Od te go wła śnie ro ku pre -
ze sem Od dzia łu jest Jo lan ta Au gu styń -
ska, pierw sza ko bie ta na tym sta no wi sku
po cząw szy od 1906 ro ku. Obec nie wi -
ce pre ze sa mi są Wła dy sław Ło boz
i Woj ciech Sza ro ta, se kre ta rzem Zbi -
gniew Smaj dor a skarb ni kiem Ka ta rzy -
na Hej mej. Po nad to w skład Za rzą du
Od dzia łu wcho dzi jesz cze 6 osób.
W 2010 ro ku Od dział uzy skał oso bo -

30 lat minęło...

Na szczycie Lubania, 7 maja 1995 r. FOT. M. KIERES
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wość praw ną oraz sta tus or ga ni za cji po -
żyt ku pu blicz ne go co po zwa la na po zy -
ski wa nie kwot po cho dzą cych z 1%
po dat ku. Obec nie Od dział li czy 432
człon ków. 

NA SZE MIEJ SCE JEST 
W GÓ RACH 

Za raz po re ak ty wo wa niu Od dzia łu,
Ma ciej Za rem ba rzu cił ha sło „na sze
miej sce jest w gó rach”. Re gu lar na or ga -
ni za cja wy cie czek sta ła się pod sta wo wą
dzia łal no ścią Od dzia łu. I wła śnie wy -
ciecz ki by ły głów nym mo ty wem przy -
cią ga ją cym do PTT lu dzi in te re su ją cych
się gó ra mi. De cy do wa ły o sta łym do pły -
wie człon ków oraz przy czy nia ły się
do ich in te gra cji. W 1990 ro ku od by ło
się 12 im prez a wzię ło w nich odział 336
osób.. Licz by te co ro ku się zwięk sza ły.
W 2019 ro ku Od dział zor ga ni zo wał 127
im prez w któ rych wzię ło udział 5336
osób. Łącz nie przez 30 lat od by ło
się 2930 im prez dla 93 900 osób, a więc
znacz nie wię cej niż No wy Sącz li czy
miesz kań ców. Pierw szą wy ciecz ką był
wy jazd w dniu 24 czerw ca 1990 ro ku
w Ta try Za chod nie, a ce lem by ło oto cze -
nie Do li ny Cho cho łow skiej. Dru gą,
w dniu 30 czerw ca by ło przej ście hi sto -
rycz nej tra sy z Piw nicz nej na Ra dzie jo -
wą i zej ście przez Ha lę Ko niecz ną
do Ry tra. By ło to po wtó rze nie pierw szej
wę drów ki „Be ski du” któ ra od by ła się 1
lip ca 1906 ro ku. Tra sę tę człon ko wie
Od dzia łu prze cho dzą co ro ku i im pre -
za ta sta ła się Świę tem Od dzia łu. Plan
wy cie czek jest tak ukła da ny, by ich
uczest ni cy mie li mo żli wość po zna nia
wszyst kich pasm gór skich, za rów no
w Kar pa tach jak i Su de tach czy Gó rach
Świę to krzy skich. Nie któ re z im prez we -
szły na sta łe do ka len da rza wy cie czek.
Po za wspo mnia nym Świę tem Od dzia łu
są to m.in. Syl we stro wa Msza Świę ta
Lu dzi Gór na Ja wo rzy nie, Nie dzie la Pal -
mo wa w Lip ni cy Mu ro wa nej, Dro ga
Do Krzy ża na Mo gie li cy, wy ciecz ka
w Ta try na przy wi ta nie kro ku sów, sym -
bo licz ne Za koń cze nie Se zo nu w koń cu
paź dzier ni ka, Cmen ta rze I woj ny świa -
to wej w li sto pa dzie, Mi ko ła jo wa Ba bia
Gó ra, Pa ster ka Gó ral ska u Kró lo wej Tatr

na Wik to rów kach itd. Znacz ną część
im prez sta no wią wy ciecz ki za gra nicz ne.
Są to przede wszyst kim wy jaz dy w Ta -
try Sło wac kie i in ne pa sma gór skie te go
kra ju, ale ta kże w gó ry Czech, Ukra iny,
w Kar pa ty ru muń skie. Zor ga ni zo wa no
ta kże wy pra wy w gó ry Buł ga rii, Gre cji,
w Ape ni ny, Al py wło skie czy fran cu -
skie, Pi re ne je, do Gru zji, Azer bej dża nu,
Chor wa cji itd. Prze wod ni cy peł nią swo -
je funk cje spo łecz nie. W cią gu 30 lat
naj wię cej wy cie czek pro wa dzi li: 

1. Woj ciech Sza ro ta 278
2. Maciej Zaremba 259
3. Władysław Kowalczyk 171
4. Je rzy Gał da 159 
5. Krzysz tof Żucz kow ski 154 
6. Ry szard Pa tyk 151 
7. Le szek Ma ło ta 125 
8. Jo an na Król 121 
9. Wie sław Wcze śny 107 
10. Łu kasz Mu siał 84 
Od 2007 ro ku dzia ła bar dzo ak tyw ny

Klub Sza lo nych Eme ry tów pro wa dzo ny
przez Bar ba rę Mi cha lik. Or ga ni zu je ona
co ty go dnio we wy ciecz ki w ka żdą śro dę
przez ca ły rok, z udzia łem po nad dwóch
ty się cy osób. Jed no cze śnie Klub współ -
pra cu je z Fun da cją Są dec ką w for mie
wo lon ta ria tu, m.in. przy przed świą tecz -
nej ak cji „Ser ce Ser cu”, przy go to wu jąc
pacz ki dla naj bar dziej po trze bu ją cych. 

Z ini cja ty wy Ma ria na Ry by, w 1995
ro ku re ak ty wo wa no Ko ło PTT w Kry -
ni cy or ga ni zu ją ce im pre zy głów nie
w se zo nie zi mo wym. Ko ło dzia ła ło
do 2003 ro ku. W 1999 ro ku na wnio sek
Bog da na Ma ślan ki po wo ła ne zo sta ło
Ko ło w Tar no brze gu. By ło naj prę żniej -
szym Ko łem PTT w ska li ca łe go kra ju.
Do ro bi ło się wspa nia łych dzia ła czy
i prze wod ni ków jak Mie czy sław Wi -
niar ski, Ja cek Go spo dar czyk, Bar ba ra
Re czek czy Sta ni sław Boch nie wicz.
Po Bog da nie Ma ślan ce ko lej ny mi pre -
ze sa mi by li Ja cek Ma ślan ka, Grze gorz
Bień i Kon rad Ma gu der. Rocz nie Ko ło
or ga ni zo wa ło do 40 im prez aż do 2017
ro ku, gdy prze kształ ci ło się w sa mo -
dziel ny Od dział. Łącz nie zor ga ni zo wa -
no 515 im prez dla 13.470 osób. Ko ło
w znacz nym stop niu za an ga żo wa ło się
w roz wój Dróg św. Ja ku ba. Wy zna cza -
ło lo kal ne od cin ki Dróg i or ga ni zo wa ło
przej ścia ni mi. W Ofi cy nie Wy daw ni -
czej „Re wasz”, Ko ło wy da ło prze wod -
nik „Ma ło pol ska Dro ga św. Ja ku ba”.

W 2004 ro ku, z ini cja ty wy Wie sła wa
Wcze śne go, Od dział roz po czął re gu lar -
ną współ pra cę z Są dec kim Uni wer sy te -
tem Trze cie go Wie ku. Jest on
or ga ni za to rem wszyst kich im prez, za -
rów no gór skich jak i kra jo znaw czych.
Prze wod ni ka mi więk szo ści z nich by li

Jajecznica na Hali Koniecznej, czerwiec 1992 r.
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Wie sław Wcze śny i Ma ciej Za rem ba.
Od by ło się łącz nie 118 wy cie czek, w któ -
rych wzię ło udział 2480 osób. Od dział ta -
kże uczest ni czył w or ga ni za cyj nym
przy go to wa niu Raj dów Uni wer sy te tów
Trze cie go Wie ku, a je go prze wod ni cy
pro wa dzi li po szcze gól ne gru py na tra sie. 

Od po cząt ku re ak ty wo wa nia Od dzia -
łu, du ży na cisk po ło żo no na pra cę z mło -
dzie żą. Or ga ni zo wa no dla nich spe cjal ne
im pre zy. Przez kil ka lat trwa ła współ pra -
ca z Pań stwo wym Do mem Dziec ka oraz
Ro dzin nym Do mem Dziec ka. Ma ciej
Pie trz kie wicz pro wa dził też Mło dzie żo -
wy Klub Tu ry sty ki Gór skiej. W 1998 ro -
ku Od dział pod jął kil ku let nia współ pra cę
ze Śro do wi sko wym Huf cem Pra cy, spra -
wu ją cym opie kę nad mło dzie żą bied ną
i za nie dba ną. Prze wod ni cy pro wa dzi li
dla nich kil ka dzie siąt wy cie czek gór -
skich a po nad to zor ga ni zo wa no dla pod -
opiecz nych kurs mło dzie żo we go
or ga ni za to ra tu ry sty ki. W 2012 ro ku
z ini cja ty wy Jo an ny Król po wsta ło Ko -
ło PTT przy Ze spo le Szkol no – Gim na -
zjal nym w Ła bo wej a pięć lat póź niej

za czę ło dzia łać Ko ło PTT przy Szko le
Pod sta wo wej nr 18 w No wym Są czu.
Od dział już w 1991 ro ku za an ga żo wał
się w spra wy prze wod nic kie. 

Ma ciej Za rem ba uczest ni czył w kon -
sul ta cjach przy po wsta wa niu ko lej nych
wer sji usta wy o usłu gach tu ry stycz nych
a w 1998 ro ku zor ga ni zo wał pierw szy
w hi sto rii PTT kurs prze wod ni ków be -

skidz kich i pi lo tów wy cie czek. W wy -
ni ku eg za mi nu, upraw nie nia pań stwo we
uzy ska ły 53 oso by. Ślu bo wa nie prze -
wod nic kie od by ło się w su ro wych zi mo -
wych wa run kach na szczy cie
Ra dzie jo wej 6 lu te go 1999 ro ku. 

Pierw szym pre ze sem Ko ła Prze wod -
ni ków zo stał Je rzy Gał da. Ko lej nym był
w 2011 ro ku Łu kasz Mu siał, a od 2019
ro ku peł ni tę funk cję Krzysz tof Jan kow -
ski. W 2008 ro ku od był się dru gi kurs
a je go or ga ni za to rem był Woj ciech Sza -
ro ta. Eg za min z wy ni kiem po zy tyw nym
na prze wod ni ka be skidz kie go zda ło 9
osób a na pi lo ta wy cie czek 31 osób.
Przez 20 lat Ko ło pro wa dzi ło szko le nia
za rów no we wnętrz ne jak i ze wnętrz ne,
np. w par kach na ro do wych. 

Ko ło re gu lar nie bie rze udział w Ogól -
no pol skich Piel grzym kach Prze wod ni -
ków Tu ry stycz nych na Ja snej Gó rze,
a w 2001 by ło or ga ni za to rem tej piel -
grzym ki, co sta no wi ło praw dzi we wy -
zwa nie lo gi stycz ne wo bec oko ło 2
ty się cy uczest ni ków. W 1999 ro ku człon -
ko wie Ko ła peł ni li słu żbę po rząd ko wą

Pierwsza wycieczka w Tatry, 24 czerwca 1990 r.

Od 2007 roku działa
bardzo aktywny Klub
Szalonych Emerytów
prowadzony przez Barbarę
Michalik. Organizuje ona
cotygodniowe wycieczki
w każdą środę przez cały
rok, z udziałem
ponad dwóch tysięcy osób.
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pod czas po by tu Oj ca Świę te go w Sta rym
Są czu. Po tra gicz nej śmier ci w 2012 ro -
ku w Ta trach prze wod ni ka Ry szar da Pa -
ty ka, umiesz czo no na Sym bo licz nym
Cmen ta rzu Ofiar Tatr pod Oster wą, pa -
miąt ko wą ta bli cę je mu po świę co ną. 

Od po cząt ku re ak ty wo wa nia Od dzia -
łu, or ga ni zo wa no ma ły mi gru pa mi
przej ścia am bit niej szy mi tra sa mi wy so -
ko gór ski mi. By ły to przej ścia nie ozna -
ko wa ny mi szla ka mi w pol skich
i sło wac kich Ta trach oraz w Al pach i in -
nych wy so kich gó rach. Sek cja Wy so ko -
gór ska PTT zo sta ła for mal nie
po wo ła na w 2002 ro ku. W jej skład
wcho dzi ły oso by któ re jed no cze śnie by -
ły człon ka mi Klu bu Wy so ko gór skie go
w Biel sku – Bia łej oraz Au striac kie go Al -
pe nve re in. Od 2017 ro ku prze wod ni czą -
cym Sek cji jest Sta ni sław Pap ciak. 

NIE TYL KO TREK KIN GI 
Już w 1990 ro ku, z ini cja ty wy Ta de -

usza Po gwiz da utwo rzo no Sek cję Nar -
ciar ską PTT, pro pa gu ją cą przede
wszyst kim nar ciar stwo śla do we, bie go -
we i to uro we. Od 2005 ro ku roz po czę to
co rocz ne wy pra wy w cze skie Su de ty,
w któ rych bra li udział nar cia rze bie go wi
i zjaz do wi. Póź niej od by wa ły się też wy -
jaz dy na Ukra inę. Od 2019 ro ku prze -
wod ni czą cym Sek cji jest Pa weł Ko gut.

Są dec ka Gru pa Ro we ro wa po wo ła -
na zo sta ła w 2011 ro ku. Jej prze wod ni -
czą cym zo stał Łu kasz Mu siał któ ry był
też or ga ni za to rem im prez. W na stęp -
nych la tach dzia łal ność gru py za czę ła
się roz wi jać. W spra wy or ga ni za cyj ne
włą czy ła się Mał go rza ta Przy byl ska.
W 2017 ro ku pre ze sem Gru py zo sta ła
Al do na Mi ka a od 2019 ro ku jest nim
Piotr Po łom ski. Od 2012 ro ku Gru pa
dys po nu je wła sną przy cze pą sa mo cho -
do wą za ku pio ną przez Od dział. Co ro -
ku od by wa się kil ka na ście im prez
z udzia łem kil ku set osób. 

Sek cja Bie go wa PTT za wią za ła się
spon ta nicz nie przed pierw szym bie giem
w któ rym wzię ła udział. By ło to we
wrze śniu 2013 ro ku pod czas Fe sti wa lu
Bie go we go or ga ni zo wa ne go w ra mach
Fo rum Eko no micz ne go w Kry ni cy. Bie -
gów tych by ło co raz wię cej, w tym ma -

ra to ny czy tak eks tre mal ne im pre zy jak
„Bieg Rzeź ni ka”, „Bieg Ka to rżni ka”
czy „Bieg Ko man do sa”. Sek cja jest m.
in., współ or ga ni za to rem Mię dzy na ro do -
we go Cha ry ta tyw ne go Bie gu „Run 4
Smi le” w któ rym bie rze udział po kil ka -
set osób.. Od 2016 ro ku od by wa się
„Bieg i Rajd Ku rie rów” z Ry tra na Prze -
hy bę.. Sek cja współ or ga ni zu je go ra zem
ze Sto wa rzy sze niem „Vi se grad Ma ra ton
Ry tro”. Re gu lar nie or ga ni zo wa ne są co -
ty go dnio we tre nin gi bie go we. Prze wod -
ni czą cą Sek cji by ła Jo lan ta Au gu styń ska
a od 2019 jest nim Ry szard To biasz. 

NOWOSĄDECKI ODDZIAŁ 
PTT W ZNACZNYM STOPNIU
PRZYCZYNIŁ SIĘ
DO REAKTYWOWANIA GOT PTT

Już w lip cu 1990 ro ku, na wnio sek
Ru dol fa Gaw li ka wy stą pił w tej spra wie
do Za rzą du Głów ne go. Do zre ali zo wa -
nia te go po my słu do szło do pie ro kil ka lat
póź niej. W 1993 ro ku Ma ciej Za rem ba
opra co wał za ło że nia tej od zna ki oraz
wa rian to we pro po zy cje re gu la mi nu.

Po wpro wa dze niu po pra wek i uzu peł -
nień, od zna ka w for mie pię cio stop nio wej
zo sta ła wpro wa dzo na w 1994 ro ku. Od -
dział w No wym Są czu pod jął się ta kże
za ła twie nia pro duk cji i dys try bu cji od -
znak. Po cząt ko wo od dzia ło wą Ko mi sję
GOT pro wa dził Ma ciej Za rem ba
a w 2015 ro ku prze jął ją Wła dy sław Ło -
boz. Z upły wem cza su wa chlarz od znak
mo żli wych do zdo by cia po sze rzał się.
Naj więk szą po pu lar no ścią z nich, cie szy
się wpro wa dzo na w 2016 ro ku przez no -
wo są dec ki Od dział „Tu ry stycz na Ko ro -
na Tatr”. Łącz nie w la tach 1994 – 2019
przy zna no w Od dzia le 921 od znak. Po -
nad to od 2009 ro ku z ini cja ty wy Woj cie -
cha Sza ro ty, pro wa dzo ny jest kon kurs
„Twój Mo unt Eve rest”. Od 1994 ro ku
nada wa ne są w upraw nie nia „Prze wod -
ni ka GOT PTT”. Z Od dzia łu w No wym
Są czu otrzy ma ło je łącz nie 110 osób 

ZNA KO WA NIE SZLA KÓW 
W GÓ RACH

Od dział zaj mu je się też zna ko wa niem.
Pierw szą skrom ną pra cą by ło ozna ko wa -
nie doj ścia do Ja ski ni Zbój nic kiej na sto -
ku Ja wo rza w Be ski dzie Wy spo wym
w 1991 ro ku. Rok póź niej do ko na no naj -
pięk niej sze go chy ba ozna ko wa nia w pol -
skich gó rach. Wy ty czo no Szlak Bł. Kin gi
ze Sta re go Są cza przez Prze hy bę w Pie ni -
ny. Ta bli ca mi by ły drew nia ne pła sko rzeź -
by dłu ta Bo gu sła wa Re pe le wi cza,
umiesz czo ne na ozdob nych ro ga lach.
Trzy la ta póź niej ozna ko wa no doj ście
do osu wi sko we go je zior ka – „Be skidz kie -
go Mor skie go Oka” na sto ku Ma śla nej
Gó ry w Be ski dzie Ni skim. I wresz cie naj -
więk sze przed się wzię cie zna kar skie wy -
ko na ne przez Od dział czy li No wo są dec kie
Szla ki Spa ce ro we PTT, ota cza ją ce mia -
sto 52,5 km pier ście niem i po pro wa dzo -
ne po oko licz nych wzgó rzach. Po mysł
wy su nął Ta de usz Po gwizd jesz cze
w 1990 ro ku. Do je go zre ali zo wa nia do -
szło w 1998 ro ku, gdy Okta wian Du da
i Wła dy sław Ko wal czyk, po prze pro wa -
dze niu re ko ne san su w te re nie, wy ko na li
szcze gó ło wą do ku men ta cję. W mar cu
i kwiet niu 1999 ro ku, oby dwaj pro jek tan -
ci oraz An drzej Zem bu ra do ko na li ozna -
ko wa nia. Wy ko na no też du że ma py tych
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szla ków i zo sta ły one umiesz czo ne w ga -
blo tach przy dwor cu ko le jo wym i au to -
bu so wym. W la tach 2000, 2002, 2004
i 2013 do ko ny wa no do raź nych kon ser -
wa cji a w la tach 2017 i 2018 Wło dzi -
mierz Ło boz do ko nał kom plek so we go
od no wie nia szla ków. 

Od dział dwu krot nie pod jął pró bę uru -
cho mie nia wła sne go obiek tu noc le go we -
go. W 2000 ro ku, po roz mo wach
z peł no moc ni kiem wła ści cie la w obiek cie
znaj du ją cym się na sto ku gó ry Chełm
w Be ski dzie Ni skim, prze pro wa dzo no
pra ce po rząd ko we i za bez pie cza ją ce.
Z przy czyn for mal nych nie do szło jed nak
do pod pi sa nia umo wy z wła ści cie lem
prze by wa ją cym za gra ni cą. Rok póź niej
pod pi sa no umo wę z Urzę dem Gmi ny
w Łąc ku o wy dzie rża wie nie bu dyn ku by -
łej szko ły pod sta wo wej w Obi dzy – Kru -
pów kach, w ce lu urzą dze nia tam
schro ni ska mło dzie żo we go. W obiek cie,
wła sny mi si ła mi prze pro wa dzo no re -
mont, wy po sa żo no w sprzęt i od da no
do użyt ku 45 miejsc noc le go wych. Na -
wią za no współ pra cę z no wo są dec kim
PTSM któ ry kie ro wał tam obo zy wę -
drow ne. W trak cie se zo nu zmie nio ne zo -
sta ły jed nak wy mo gi sa ni tar ne dla te go
ro dza ju obiek tów i Od dział zo stał zmu -
szo ny do je go za mknię cia. 

W 1990 ro ku wy da ny zo stał pierw szy
nu mer pi sma od dzia ło we go „Be skid” Już
kil ka ty go dni po re ak ty wo wa niu Od dzia -
łu, bo w ma ju 1990 ro ku wy da ny zo stał
tech ni ką kse ro gra ficz ną, w na kła dzie 100
eg zem pla rzy pierw szy nu mer pi sma „Be -
skid”, in for mu ją cy szcze gó ło wo o dzia łal -
no ści Od dzia łu. Po cząt ko wo był to
mie sięcz nik, po tem dwu mie sięcz nik a na -
stęp nie kwar tal nik. Od 2005 ro ku „Be -
skid” wy da wa ny był cy klu pół rocz nym
a od 2008, rocz nym. Pi smo roz wi ja ło się
tech nicz nie. Od nr 9. dru ko wa ny jest tech -
ni ką of f se to wą a ko lo ro wą okład kę uzy -
skał od nr 41. Od 1998 ro ku na kład
wy no si 600 eg zem pla rzy. Re dak to rem 63
nu me rów był Ma ciej Za rem ba, 3 nu me -
rów Ar ka diusz Ry biń ski i Woj ciech Lip -
pa a ostat nie 10 nu me rów przy go to wa ła
Ma ria Do mi nik. Po nad to w 2017 i 2018
uka za ło się 5 nu me rów kwar tal ni ka „eBe -
skid” opra co wa nych przez Mar tę Po rem -

bę, Paw ła Groń skie go i Re mi giu sza Ży -
czyń skie go. Od dział wy dał też kil ka po -
zy cji zwar tych. W 1999 ro ku ja ko
współ wy daw ca „Ba ta lię o św. Mał go rza -
tę” Je rze go Pie cho wi cza, na stęp nie
w 2001 ro ku „To wa rzy stwo Tu ry stycz ne
Be skid Od dział Pol skie go To wa rzy stwa
Ta trzań skie go w No wym Są czu w la -
tach 1906 – 1950” Wal de ma ra Na dol skie -
go. W 2005 ro ku „Pol skie To wa rzy stwo
Ta trzań skie Od dział Be skid w No wym
Są czu 1990 – 2005” Ma cie ja Za rem by
oraz w 2015 ro ku „Pol skie To wa rzy stwo
Ta trzań skie Od dział Be skid w No wym

Są czu 1990 – 2015” te go sa me go au to ra.
Kil ka krot nie wy da wa no in for ma tor o No -
wo są dec kich Szla kach Spa ce ro wych
wraz z map ką a ta kże „Ście żki spa ce ro -
we w ob rę bie Sta re go Mia sta”. 

W 1991 ROKU ODDZIAŁ
UTWORZYŁ BIBLIOTEKĘ
GÓRSKĄ

Ma ona wła sny lo kal. Do 2004 pro wa -
dził ją Ma ciej Za rem ba a obec nie bi blio -
te ka rzem jest Wie sław Wcze sny. Dro gą
za ku pów i da ro wizn stan bi blio te ki osią -
gnął 7230 po zy cji. Im po nu ją cy jest zbiór
Kro nik Od dzia łu Pierw sze 14 to mów
opra co wa ła An na To toń. Au to ra mi na -
stęp nych by li Woj ciech Sza ro ta, zno wu
An na To toń i Bar ba ra Gie roń. Od 2013
ro ku kro ni ka rza mi są Kry sty na i Zbi -

gniew Smaj do ro wie. Pierw szą stro nę in -
ter ne to wą Od dział uzy skał w 2000 ro ku.
Na stęp nie pro wa dzi li ją Woj ciech Be re -
zow ski i Ma rek Woj sław. Ak tu al nie dzia -
ła ją ca stro na Od dzia łu www.pttns.pl
zo sta ła uru cho mio na w 2007 ro ku przez
Jo an nę Ju ra so vic i pro wa dzo na jest przez
nią do chwi li obec nej. Stro na jest bar dzo
roz bu do wa na i ak tu ali zo wa na na bie żą -
co. Od 2010 ro ku Od dział po sia da ta kże
kon to na Fa ce bo oku. Swo je gru py pro -
wa dzą też na FB po szcze gól ne sek cje
Od dzia łu. Od 2003 ro ku pro wa dzo na jest
rów nież dzia łal ność wy sta wo wa zdjęć
wy ko na nych pod czas wy praw PTT.
Rów nież od 2003 ro ku Od dział re gu lar -
nie uczest ni czy w kwe ście „Ra tuj my Sa -
dec kie Ne kro po lie”. 

Tak sze ro ka dzia łal ność Od dzia łu nie
by ła by mo żli wa bez ze wnętrz ne go
wspar cia fi nan so we go. Od 1990 ro ku,
głów nym do na to rem jest Urząd Mia sta
w No wym Są czu. Od dział otrzy my wał
też do ta cje na ró żne ce le ze Sta ro stwa Po -
wia to we go w No wym Są czu, Fun da cji
Są dec kiej, Po lme xu Gro up czy Urzę du
Mar szał kow skie go w Kra ko wie. Od dział
od po cząt ku sze ro ko współ pra cu je z Za -
rzą dem Głów nym PTT. Był or ga ni za to -
rem 10 po sie dzeń ZG, kon fe ren cji
pro gra mo wej PTT czy dwu krot nie Ogól -
no pol skich Spo tkań Od dzia łów PTT.
Człon ko wie Od dzia łu by li też wie lo krot -
nie wy bie ra ni do władz To wa rzy stwa.
Człon ka mi Za rzą du Głów ne go by ło ich
łacz nie 15, w tym Ma ciej Za rem ba któ ry
w la tach 1995-2004 peł nił funk cję wi ce -
pre ze sa ZG, Woj ciech Sza ro ta któ ry w la -
tach 2010-2016 spra wo wał te sa mą
funk cję a w ka den cji 2016-2019 zo stał
wy bra ny na pre ze sa ZG. I wresz cie w 2019
ro ku, pierw szą ko bie tą w hi sto rii któ ra wy -
bra na zo sta ła na pre ze sa To wa rzy stwa jest
Jo lan ta Au gu styń ska. Od 1997 ro ku ka pe -
la nem To wa rzy stwa jest ks. Jó zef Dra bik
a w 2004 ro ku Wal ny Zjazd nadał Ma cie -
jo wi Za rem bie ty tuł Człon ka Ho no ro we -
go PTT. Dzia łal ność spo łecz na człon ków
Od dzia łu jest do ce nia na przez wła dze.
Przy zna no im łącz nie 130 od zna czeń pań -
stwo wych, re sor to wych, re gio nal nych oraz
or ga ni za cyj nych. 

MA CIEJ ZA REM BA 

Już kilka tygodni
po reaktywowaniu
Oddziału, bo w maju 1990
roku wydany został
techniką kserograficzną,
w nakładzie 100
egzemplarzy pierwszy
numer pisma „Beskid”,
informujący szczegółowo
o działalności Oddziału.



GRUDZIEŃ 201910
WWW.PTTNS.PL

12 kwiet nia 2019 ro ku w Sa li Kon fe -
ren cyj nej Sta ro stwa Po wia to we go
w No wym Są czu od by ło się Wal ne
Zgro ma dze nie Człon ków Od dzia łu
Be skid Pol skie go To wa rzy stwa Ta -
trzań skie go, pod czas któ re go do ko -
na no wy bo ru no wych władz.
Pre ze sem Za rzą du Od dzia łu zo -
sta ła wy bra na Jo lan ta Au gu -
styń ska.

Wdniach 8-9 czerw ca 2019
ro ku w sie dzi bie Ta trzań -
skie go Par ku Na ro do we -
go w Kuź ni cach od był

się XI Zjazd Spra woz daw czo – Wy bor -
czy Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań -
skie go. W wy ni ku prze pro wa dzo nych
wy bo rów Pre ze sem Za rzą du Głów ne -
go Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań -
skie go zo sta ła Jo lan ta Au gu styń ska.

Cy tu jąc Apo lo niu sza Raj wę, któ ry
za mie ścił re la cję z XI Zjaz du De le ga tów
PTT w Ty go dni ku Pod ha lań skim,
w któ rej na pi sał, że „.. do tych czas, po -
cząw szy od Ga li cyj skie go To wa rzy stwa
Ta trzań skie go, któ re po wsta ło w 1873
ro ku, po przez To wa rzy stwo Ta trzań skie
i Pol skie To wa rzy stwo Ta trzań skie, a ta -
kże po re ak ty wa cji te go ostat nie go
w 1988 ro ku, tyl ko mę żczyź ni spra wo -
wa li funk cję pre ze sa...” na le ży po gra tu -
lo wać ogrom ne go suk ce su Jo li – funk cji
po dwój ne go pre ze sa: za rów no są dec kie -
go Od dzia łu PTT jak i Za rzą du Głów -

ne go. Kim jest na sza Pre ze ska i jak wi -
dzi przy szłość na szej Or ga ni za cji? Za -
py ta li śmy ją o to…

Jest mę żat ką (mąż Piotr) i mat ką
trzech sy nów: Mać ka, Krzyś ka i Pio tru -
sia. Wszy scy są człon ka mi PTT O/Be -

skid. Ab sol went ką geo lo gii naf to wej
i in ży nie rii śro do wi ska Aka de mii Gór -
ni czo -Hut ni czej. Pro wa dzi wraz z mę -
żem wła sną dzia łal ność go spo dar czą.
Bie gacz ką i or ga ni za tor ką bie gów. Ma
na swo im kon cie star ty w 9 ma ra to nach

Nowa kadencja,
nowe wyzwania

„Moje plany na najbliższą kadencję to prowadzenie działań, które pozwolą
nam się doskonalić i które mogą przynieść chlubę i uznanie mojemu

Oddziałowi, jak i całej ogólnopolskiej organizacji PTT.”
JOLANTA AUGUSTYŃSKA
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i dwóch ul tra ma ra to nach na dy stan sie
po wy żej 80 km.

Z gór skich do ko nań mo że się po -
chwa lić zdo by ciem Ger la cha 2655 m
n.p.m, Gross glock ne ra – 3798 m n.p.m,
Mont Blanc – 4810 m n.p.m i Ara ra tu
– 5137 m n.p.m.

12 kwiet nia 2019 r. zo sta łaś wy bra -
na pod czas Wal ne go Zgro ma dze nia
Człon ków Od dzia łu Be skid Pol skie go
To wa rzy stwa Ta trzań skie go na Pre -
ze sa Za rzą du Od dzia łu. Jest to suk -
ces, na któ ry pra co wa łaś od lat,
zdo by wa jąc za ufa nie wy bor ców czy -
li człon ków PTT. Ja kie masz pla ny
na tę ka den cję w Od dzia le Be skid?

– Woj tek Sza ro ta, dłu go let ni Pre zes
na sze go Od dzia łu po sta no wił, że po za -
koń cze niu ka den cji nie bę dzie star to wać
w ko lej nych wy bo rach. Mo je po cząt ki
w PTT ko ja rzą mi się wła śnie z Nim, pa -
mię tam, że gdy ja za czy na łam swo ją
przy go dę z PTT, On za czy nał być prze -
wod ni kiem. Jak sam za uwa żył, przy go to -
wy wał mnie na to sta no wi sko…. Mo że
coś w tym jest. By cie sze fem sto wa rzy -
sze nia, któ re jest wpi sa ne do KRS, po sia -
da sta tus or ga ni za cji po żyt ku
pu blicz ne go, wy ma ga po do ła nia wie lu
obo wiąz kom. Przez 3 ka den cje by łam se -
kre ta rzem na sze go od dzia łu, wiem, że
mój na stęp ca, Zby szek Smaj dor jest lep -
szym se kre ta rzem, tym nie mniej to ja od -
po wia da łam za wpi sa nie na sze go
od dzia łu do KRS, za uzy ska nie sta tu su
Or ga ni za cji Po żyt ku Pu blicz ne go, za wy -
wią zy wa nie się ze spra woz daw czo ści. To
jest mnó stwo for mal nych czyn no ści, któ -
re na le ży po znać i na czas wy ko nać, a nie
bę dąc eta to wym pra cow ni kiem, do strze -
ga się cza so chłon ność tych wszyst kich
dzia łań. Mo je pla ny we ry fi ku je nie co kry -
zys prze wod nic ki, ja ki za uwa żam u nas
w Od dzia le. Ma my, w po rów na niu do in -
nych od dzia łów PTT, naj wię cej im prez
w cią gu ro ku. Za pla no wa nie ich, przy go -
to wa nie, pro wa dze nie, to by ły naj pil niej -
sze mo je za da nia – aby zna leźć lu dzi,
któ rzy się tym wszyst kim zaj mą. Oczy -
wi ście mo gę li czyć na po moc mo je go za -
rzą du, tym nie mniej jest to obo wią zek,
z któ rym mu sia łam się zmie rzyć.

Mo je pla ny na naj bli ższą ka den cję to
pro wa dze nie dzia łań, któ re mo gą przy -
nieść chlu bę i uzna nie PTT, mo je mu
Od dzia ło wi, jak i ca łej ogól no pol skiej
or ga ni za cji. To co uwa żam, za naj wa -
żniej sze, to by cie wi docz nym, za uwa -
żal nym w oto cze niu. Od jed no li te go
stro ju za czy na jąc – uda ło nam się wpro -
wa dzić w po przed niej jesz cze ka den cji
na dość du żą ska lę jed no li te ko szul ki dla
człon ków PTT, po dzia ła nia zwięk sza -
ją ce po zy cję or ga ni za cji przede wszyst -
kim po przez udział w kon fe ren cjach,
spo tka niach, ró żno ra kich ak cjach, wy -
ra ża jąc swo je zda nie i opi nie.

I jesz cze jed na, wg mnie chy ba naj -
wa żniej sza rzecz. Za mie rzam po ło żyć
szcze gól ny na cisk na szko le nia w ró -

żnych dzie dzi nach, któ re przy czy nią się
do pod nie sie nia wie dzy i umie jęt no ści
na szych człon ków.

Uda ło się nam zor ga ni zo wać po raz
pierw szy szko le nie z me dy cy ny gór skiej
i udzie la nia pierw szej po mo cy, pó ki co
pod czas jed nej wy ciecz ki, któ re prze -
pro wa dził le karz, ra tow nik GOPR. Roz -
po czę li śmy współ pra cę z Cen trum
Wspi nacz ko wym, ze bra ła się już gru pa
kil ku oso bo wa, któ ra re gu lar nie uczest -
ni czy w za ję ciach, do ce lo wo bę dzie my
chcie li pro wa dzić szko le nia wspi nacz -
ko we w ska le.

Ma rze niem mo im jest aby śmy mie li
wie dzę i umie jęt no ści, któ re pod czas na -
szych gór skich dzia łal no ści bę dą nam

Jolanta Augustyńska z mężem Piotrem
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gwa ran to wa ły bez pie czeń stwo i pew -
ność sie bie.

To ta kże dzia ła nia pro eko lo gicz ne,
po ży tecz ne dla śro do wi ska, jak i lo kal -
nej spo łecz no ści (co u nas w od dzia le
prze ło ży ło się na zor ga ni zo wa nie pierw -
szej ak cji sprzą ta nia brze gów Du naj ca,
bio rąc przy kład choć by z od dzia łów
w Biel sku – Bia łej i Chrza no wie, któ rzy
po dob ne ak cje prze pro wa dza ją od daw -
na), to by cie jed no ścią, uto żsa mia ną nie
tyl ko z wła snym Od dzia łem, ale ca łym
sto wa rzy sze niem. Ro zu miem przez to
czę ste spo tka nia wszyst kich człon ków
Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go
na spo tka niach ogól no pol skich oraz
spo tka niach po mię dzy od dzia ła mi,
na wspól nych wy ciecz kach.

Po dam wła sny przy kład jak po strze -
ga się ko goś z kim da ne nam by ło się
spo tkać, wy brać na szlak, a jak ko goś
o kim się tyl ko sły sza ło. Obec ny Od -
dział Tar no brzeg przez dłu gie la ta był
Ko łem u nas – ow szem, wszy scy wie -
dzie li śmy, że ma my Ko ło w Tar no brze -
gu, jed nak tyl ko nie wie le osób zna ło się
na wza jem i utrzy my wa ło re la cje. Dla
mnie spo tka nie z ludź mi z Tar no brze gu
po zwo li ło zu peł nie ina czej spoj rzeć
na to „na sze Ko ło”. To by li fak tycz nie

lu dzie, z któ ry mi mo żna roz ma wiać
na ró żne te ma ty, spo tkać się, mi le spę -
dzić czas, a nie ja cyś da le cy, nie mal nie -
re al ni. Ja ko Od dział or ga ni zu je my
wy ciecz ki i wy pra wy, w któ rych uczest -
ni czą człon ko wie in nych od dzia łów,
rów nież tu taj, to znów mo gę po wie dzieć
na wła snym przy kła dzie, dzię ki wza -
jem ne mu po zna niu się, na wią zu je my
dłu go trwa łe ser decz ne re la cje, któ re
na dłu go za pa da ją w na szej pa mię ci.

Nie ma wg mnie zu peł nie żad ne go
po wo du, że by od dzia ły ze so bą ry wa li -
zo wa ły. Ka żdy z nich ma swo ją spe cy -
fi kę, w jed nym na cisk i dzia ła nia
ukie run ko wa ne są na da ne aspek ty,
w in nym na in ne. Nie zna czy to, że któ -
ryś jest lep szy, a któ ryś gor szy. Do brze
by ło by wy ko rzy sty wać wza jem ne do -
świad cze nia i czer pać z nich ko rzy ści.
Po co wy wa żać drzwi, któ re być mo że
już ktoś otwo rzył.

Chcesz za tem kon ty nu ować po mysł
Two je go po przed ni ka, je śli cho dzi
o in te gra cję spo łecz no ści PTT. Ja kie
jesz cze dzie dzi ny dzia łal no ści /sek -
cje/ i im pre zy od dzia ło we za po cząt -
ko wa ne w po przed nich la tach
chcesz kon ty nu ować?

– Bar dzo by mi za le ża ło, aby hi sto -
rycz ne im pre zy od dzia ło we (ostat nia
nie dzie la czerw ca jest świę tem na sze go
Od dzia łu, co rocz nie w tym dniu wę dru -
je my hi sto rycz ną tra są no wo są dec kie go
„Be ski du”, któ ry 1 lip ca 1906 ro ku od -
był swo ją pierw szą wy ciecz kę z Piw -
nicz nej przez Niem co wą, Ra dzie jo wą,
Ha lę Ko niecz ną do Ry tra. Po re ak ty wo -
wa niu są dec kie go PTT w 1990 ro ku po -
sta no wio no tę tra dy cję kul ty wo wać)
przy cią ga ły ca łą spo łecz ność na sze go
Od dzia łu, wszyst kie sek cje i klu by. Po -
dob ną im pre zą jest za koń cze nie se zo nu.

Na sza sto sun ko wo mło da im pre -
za o cha rak te rze pa trio tycz nym to
wspól nie z Vi se grad Ma ra ton Ry tro or -
ga ni zo wa ny Bieg i Rajd Ku rie rów. Też
ży czy ła bym so bie, aby trud or ga ni za cyj -
ny zo stał na gro dzo ny du żą fre kwen cją
zwłasz cza człon ków na sze go Od dzia łu.

Ma my spo ro im prez „kul to wych”,
na pew no są to wy jaz dy w Biesz cza dy,
wy jaz dy na Ukra inę, do Ru mu nii, wa -
ka cyj na wy pra wa, po wta rza ją cych się
co ro ku, i co ro ku przy cią ga ją cych du że
gro no za in te re so wa nych osób. Z pew -
no ścią bę dą kon ty nu owa ne.

Ogrom ną ro lę in te gra cyj ną peł nią
sek cje PTT. Ich człon ko wie sta no wią
jed ną wiel ką ro dzi nę. Nic tak nie łą czy
jak od da wa nie się wspól nym pa sjom:
bie ga niu, wę dro wa niu po gó rach lub
prze mie rza niu ich na ro we rze. Dla te go
bar dzo za le ży mi na kon ty nu owa niu
wszel kich ini cja tyw od dol nych za po -
cząt ko wa nych w po przed niej ka den cji
przez pa sjo na tów, któ rzy po tra fi li „za ra -
zić” in nych.

Sek cja bie go wa, to gru pa, z któ rą się
w peł ni uto żsa miam. Skąd po mysł?
Otóż kil ka lat te mu pa rę osób, w tym
i ja, po sta no wi ło prze biec swój pierw -
szy pół ma ra ton. I tak zro dził się po mysł,
aby wspól nie uma wiać się na tre nin gi
i wspól nie się mo bi li zo wać. Ko rzy sta li -
śmy z do świad cze nia ko le gów, znacz nie
bar dziej wdro żo nych w bie ga nie, re ali -
zo wa li śmy wła sne pla ny i tak to się za -
czę ło. W mo im przy pad ku był to po wrót
do bie ga nia ze szko ły pod sta wo wej
i śred niej, więc ja nie by łam aż ta ką
wiel ką no wi cjusz ką, wra ca łam tyl ko

Jolanta Augustyńska i Zbigniew Smajdor
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do bie ga nia, po dość dłu giej prze rwie.
W tej chwi li ob ser wu je my spa dek fre -
kwen cji na wspól nych tre nin gach – gdy
za cza sów „świet no ści” by wa ło kil ka na -
ście osób, tak te raz zda rza się, że jest
znacz nie mniej, a cza sem rap tem 2-3
oso by. Ale mi mo wszyst ko po sta no wi li -
śmy, że bę dzie my sys te ma tycz nie spo ty -
kać się o okre ślo nej po rze w okre ślo nym
dniu, bo zda rza ją się oso by, któ re tra fia -
ją do nas po raz pierw szy. Na sze tre nin -
gi są za wsze do sto so wa ne do tem pa
i mo żli wo ści uczest ni ków. Je śli jest wię -
cej osób i jest ró żny po ziom za awan so -
wa nia to dzie li my się na pod gru py, je śli
jest nas ma ło tem po do sto so wu je my
do naj słab sze go. To wspól ne bie ga nie
jest nie tyl ko tre nin giem, ale jest oka zją
do spo tka nia się lu dzi o po dob nych za -
in te re so wa niach, wy mia ny do świad -
czeń, opo wie ści o star tach, pla nach.
Ma my rów nież tre nin gi moc niej sze,
bar dziej wy ma ga ją ce, na któ re uma wia -
ją się już oso by o po dob nym, wy ższym
stop niu za awan so wa nia. Sek cja Bie go -
wa jest współ or ga ni za to rem dwóch im -
prez bie go wych: Run 4 a smi le – bieg
cha ry ta tyw ny po uśmiech dziec ka, oraz
Bieg i Rajd Ku rie rów o któ rym już
wspo mi na łam.

Bieg i Rajd Ku rie rów to ry wa li za cja
spor to wa na hi sto rycz nej tra sie, jed nej
z dróg prze rzu to wych, pro wa dzą cej
z Ry tra (sta cja PKP) przez Po łom
na Prze hy bę. Pro wa dze niem gru py raj -
do wej zaj mu ją się prze wod ni cy spod
sztan da ru PTT O/Be skid, zaś za za bez -
pie cze nie bie gu od po wia da ją człon ko -
wie Vi se grad Ma ra ton Ry tro.
Na Prze hy bie przy schro ni sku zlo ka li zo -
wa na jest me ta i tam na stę pu je za koń cze -
nie obu im prez. W ce lu po pu la ry za cji tej
tra sy, a przede wszyst kim upo wszech -
nia nia tej tra dy cji z cza sów woj ny,
w schro ni sku zo sta ła usta wio na skrzyn -
ka, w któ rej znaj du je się ksią żka do wpi -
sów, gdzie mo żna, na wią zu jąc
do hi sto rii, od no to wać swo je prze bie -
gnię cie tra sy wraz z uzy ska nym wy ni -
kiem. W ro ku 2019 od by ła się już
czwar ta edy cja Bie gu i Raj du Ku rie rów.
W im pre zie mo że wziąć udział ka żdy,
kto jest w sta nie po ko nać tra sę 11 km,

a tra sę tę po ko nu ję na wet kil ku let nie
dzie ci. W 2020 ro ku od bę dzie się pią ta,
ju bi le uszo wa.

Uwa żasz, że „ka żdy od dział ma swo -
ją spe cy fi kę, w jed nym na cisk i dzia -
ła nia ukie run ko wa ne są na da ne
aspek ty, w in nym na in ne. Nie zna -
czy to, że któ ryś jest lep szy, a któ ryś
gor szy. Do brze by ło by wy ko rzy sty -
wać wza jem ne do świad cze nia
i czer pać z nich ko rzy ści...” Ja kie do -
ko na nia in nych od dzia łów PTT, mo -
żna by wpro wa dzić u nas?

– Z pew no ścią przy kła dem do na śla -
do wa nia są szkol ne ko ła PTT, któ ry mi
w naj więk szej mie rze szczy cą się Od -
dzia ły w Chrza no wie i w Biel sku -Bia łej.
Szkol ne ko ła u nich „wy ra sta ją jak grzy -
by po desz czu”. U nas jest z tym pro -
blem. Na pew no naj więk sze zna cze nie
ma obec ność w szko le czło wie ka, któ ry
jest za in te re so wa ny two rze niem ko ła,
oraz od prze wod ni ków, któ rzy ze chcą ta -
kie wy ciecz ki pro wa dzić. Jak wia do mo,
w na szym Od dzia le naj bar dziej za an ga -
żo wa ny mi prze wod nicz ka mi są Ma ria
Do mi nik i Jo an na Król i fak tycz nie spo -
ro wy cie czek dla na szych dwóch szkol -
nych kół uda ło się zor ga ni zo wać. Mam
na dzie ję, że uda się wy pra co wać spo sób
na in ten sy fi ka cję tych dzia łań.

Roz po czę li śmy u nas, „pod glą da jąc”
in ne Od dzia ły, cykl slaj do wisk pod na -

zwą „Opo wie ści z pod ró ży”. Pierw sze
pre zen ta cje ma my już za so bą i mo żna
po wie dzieć, że jest spo re za po trze bo wa -
nie na te go ty pu wy da rze nia. Chcia ła -
bym aby ten cykl trwał. Pre le gen tem
mo że być ka żdy chęt ny, któ ry mo że
przy go to wać pre zen ta cję ze swo jej pod -
ró ży i ze chce ją przed sta wić.

Pla nu jesz stwo rzyć cykl im prez de -
dy ko wa nych dzie ciom z ro dzi ca mi
(dziad ka mi, cio cia mi, wuj ka mi,
po pro stu opie ku na mi). Po daj bli ższe
szcze gó ły te go po my słu: w ja ki
dzień ty go dnia, z ja ką czę sto tli wo -
ścią i do kąd?

– Pi lo ta żo wą wy ciecz kę pro wa dzi -
łam sa ma, uczest ni czył w niej mój naj -
młod szy syn wraz ze swo im ko le gą,
po tem do łą czy li do nas Krzy siek Jan -
kow ski wraz z żo ną i dzieć mi.

Wy ru szy li śmy z No we go Są cza
do Kry ni cy, na stęp nie Ko le ją Gon do lo -
wą do tar li śmy na szczyt Ja wo rzy ny
Kry nic kiej. Po tem szla kiem na Ha lę Ła -
bow ską, tam mie li śmy ogni sko i noc leg,
na stęp ne go dnia po wi zy cie na pięk nym
wi do ko wo Dia blim Ka mie niu ze szli śmy
do Ła bow ca, a stąd już sa mo cho dem
do No we go Są cza.

Za mysł jest ta ki, że by wy ciecz ka by -
ła na tra sie, któ ra dzie ciom nie spra wi
zbyt du żej trud no ści, aby by ła ja kaś
atrak cja i był noc leg w schro ni sku. Wy -

Wybory prezesa PTT
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ciecz ki ma ją się od by wać na za sa dzie
wyjść part ner skich, ka żdy opie kun od -
po wia da za swo je dziec ko. Jest też po -
mysł na wy ciecz ki jed no dnio we
de dy ko wa ne dzie ciom. Asia Bogucka-
Jurasovic stwo rzy ła no wą ikon kę, któ rą
ta kie wy ciecz ki w na szym har mo no gra -
mie bę dzie my ozna czać. Pierw szą ma -
my już za so bą, by ła to
im pre za pro wa dzo na przez Mi cha ła
Osy sko, przez Po gó rze Ro żnow skie. Co
bar dzo cie szy, na wy jeź dzie po ja wi ło
się 7 dzie ci pod opie ką ro dzi ców i dziad -
ków. Mam na dzie ję, że im pre zy te sta -
ną się po pu lar ne i bę dzie w nich
uczest ni czy ło co raz wię cej dzie ci.

Kła dziesz na cisk na pro mo cję PTT,
rów nież po przez dzia ła nia pro eko lo -
gicz ne, po ży tecz ne dla śro do wi ska,
jak i lo kal nej spo łecz no ści. Jak wy -
glą da współ pra ca z lo kal ny mi or ga -
ni za cja mi tu ry stycz ny mi
i sa mo rzą do wy mi? Ja kie masz pla ny
w tym za kre sie na przy szłość?

– Mo gę po wie dzieć o tych or ga ni za -
cjach, z któ ry mi do tej po ry współ pra -
co wa łam. Współ pra cu je my z Wy ższą
Szko łą Biz ne su WSB -NLU pod czas or -
ga ni za cji bie gu cha ry ta tyw ne go „Run 4
a smi le”. Jest to im pre za zmie rza ją ca
do po zy ska nia fun du szy na re ha bi li ta cję
bądź le cze nie jed ne go dziec ka pod czas
jed nej bie gu. Ma my za so bą już 5 edy -
cji, dzia ła my przy or ga ni za cji tej im pre -
zy od sa me go po cząt ku. Z WSB -NLU
ma my ta kże przy jem ność współ pra co -
wać w ra mach Uni wer sy te tu I Wie ku.
Na wzór praw dzi wych stu den tów, dzie -
ci w wie ku przed szkol no -wcze snosz kol -
nym uczest ni czą raz w mie sią cu
w wy kła dach. Prze pro wa dzi li śmy dla
mi lu siń skich słu cha czy wy kład na te mat
tu ry sty ki gór skiej, któ ry z ra cji na spo rą
ilość re kwi zy tów, któ re mo żna by ło
obej rzeć i do tknąć, cie szył się du żym
za in te re so wa niem.

Współ pra cu je my ta kże ze sto wa rzy -
sze niem Vi se grad Ma ra ton Ry tro, pod -
czas wspo mi na nej im pre zy ja ką jest
Bieg i Rajd Ku rie rów.

W ostat nich la tach ta kże wspo ma ga -
my or ga ni za cyj nie Fe sti wal „Ba bie la to”,

któ re go po my sło daw cą i głów nym or ga -
ni za to rem jest To wa rzy stwo Przy ja ciół
Do li ny Po pra du. 23 sierp nia od był się
Rajd pie szy pn. „Śla da mi Je rze go Ha ra -
sy mo wi cza i Ada ma Zie mia ni na” z licz -
nym udzia łem człon ków PTT. Tra sa raj du
wio dła Gó ra mi Le lu chow ski mi. Na za -
koń cze nie raj du w Le lu cho wie by ło spo -
tka nie z po etą Ada mem Zie mia ni nem
oraz kon cert ple ne ro wy Ra fa ła No sa la.

Po nad to Klub Sza lo nych Eme ry tów
z sze fo wą Ba sią Mi cha lik po ma ga ją
w or ga ni zo wa nych przez Fun da cję Są -
dec ką im pre zach, ta kich jak „Zjazd Są -
de czan” i ple bi scyt „Są de cza nin Ro ku”.
W ostat nich la tach uczest ni czy li nad to
w ak cji „Ser ce – Ser cu”, kom ple tu jąc
pacz ki świą tecz ne dla po trze bu ją cych.
Kil ku na stu człon ków za an ga żo wa nych
jest w wo lon ta riat dzia ła ją cy przy sto -
wa rzy sze niu „Sur sum Cor da”.

Prócz te go bar dzo wa żne jest aby
uczest ni czyć w wy da rze niach or ga ni zo -
wa nych przez wła dze mia sta. Ja ko gru -
pa PTT, w czer wo nych od zna cza ją cych
się ko szul kach uczest ni czy li śmy
w otwar ciu ście żki bie go wo -ro we ro wej,
by li śmy za uwa żal ni. Część osób bie gła
a część je cha ła na ro we rach. W po dob -
nych stro jach bra li śmy udział w po ka zie
fil mu „Ostat nia gó ra”, po łą czo ne go ze
spo tka niem z na szym człon kiem ho no -
ro wym Krzysz to fem Wie lic kim. To po -
nie kąd drob ne spra wy, ale dzię ki nim
bar dziej po ka zu je my się spo łe czeń stwu
ja ko or ga ni za cja.

Ktoś mi kie dyś po wie dział, że po li ty -
ka od spo łecz ni ka mo żna od ró żnić
po tym, że ten pierw szy opo wia da co
zro bi, a nie ko niecz nie do trzy mu je sło -
wa, spo łecz nik zaś opo wia da o tym co
uda ło się zro bić. To też o pla nach, wię -
cej nie bę dę opo wia dać.

W 2020 ro ku bę dzie my ob cho dzić 30
– le cie re ak ty wo wa nia są dec kie go
od dzia łu PTT. Czy masz już ja kieś po -
my sły na ce le bra cję tej okrą głej
rocz ni cy?.

– Wstęp ne przy go to wa nia są już po -
czy nio ne. Oko licz no ścio wa im pre za od -
bę dzie się 28 mar ca 2020 ro ku
w re stau ra cji Pa no ra ma. Bę dzie ona po -

prze dzo na Mszą św. po łą czo ną z po świe -
ce niem no we go sztan da ru od dzia ło we go,
któ ry wła śnie jest two rzo ny.

***

Na Wal nym Zgro ma dze niu Człon -
ków PTT z 12 kwiet nia wy bra no ta -
kże wi ce pre ze sów i se kre ta rza
na sze go od dzia łu. Ja kie funk cje peł -
ni li wcze śniej i ja kie ma ją pla ny i za -
mie rze nia wo bec or ga ni za cji, któ rą
współ za rzą dza ją?

WOJ CIECH SZA RO TA:
Do pó ki je stem, słu żę po mo cą, je że li
ktoś bę dzie ta kiej po mo cy po trze bo -
wał. Je stem!

– Mi nę ło 12 lat od kie dy ob ją łem sta -
no wi sko pre ze sa Od dzia łu i wy da je mi
się, że to wy star cza ją co dłu gi czas, aby
zwol nić miej sce młod szym, ener gicz niej -
szym. Uwa ża łem tak od sa me go po cząt -
ku, kie dy to ja ko opcja „dru go rzęd nie
re zer wo wa” ule głem na mo wom Ma cie -
ja Za rem by, na sze go dłu go let nie go pre -
ze sa. Zaw sze li czy łem się z Je go zda niem
i Woj cie cha Lip py – po któ rym prze ją -
łem sche dę i za szczyt pro wa dze nia Od -
dzia łu. Po nie waż by łem świe żo
po ukoń cze niu stu diów, po sta no wi łem
wy ko rzy stać wie dzę, któ rej na uczy łem
się od wy kła dow ców Eko no mi ki Tu ry -
sty ki, je że li ro bi łem coś wbrew teo riom
i na uce, nie chaj mi wy ba czą, ale bar dzo
wie le im za wdzię czam. Naj cen niej szym
„za so bem” or ga ni za cji są lu dzie i co
do te go w PTT nikt nie ma wąt pli wo ści.
Jest nie spra wie dli wo ścią, że za pra cę
wie lu lu dzi – pro fi ty, za szczy ty i splen -
do ry zbie ra pre zes. Bez tych, któ rzy
wcze śniej ode szli jak Krzysz tof Żucz -
kow ski czy Bog dan Frej, bez tych któ -
rzy póź niej ode szli: Wła dy sław
Ko wal czyk, Jan Kra jew ski, Ry szard Pa -
tyk, bez bar dzo wie lu, któ rzy ca ły czas
są z na mi – nic by nam się nie uda ło.
Wy mie nię we dług star szeń stwa Jó zef
Or li tę, Ta de usza Po gwiz da, Le sze ka
Ma ło tę, i ca łe rze sze lu dzi, któ rym je -
stem wdzięcz ny i któ rym nie raz wie le
ra zy dzię ko wa łem, a je że li nie, to te raz
bar dzo dzię ku ję.
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Wy mie nić trze ba rów nież na szą We -
bma ster kę Jo an nę Bo guc ką – Ju ra so vić,
od sa me go po cząt ku współ two rzą cą ze
mną roz wój są dec kie go Od dzia łu PTT
oraz Te re sę Frą czek, któ ra czu wa ła
nad fi nan sa mi. Lu dzi do brej wo li i dzia -
ła nia by ło za wsze wie lu i to oni two rzy li
i two rzą na szą Or ga ni za cję. Ja kie dyś
zro bi łem po rów na nie PTT do au to bu su,
z któ re go co rusz ktoś wy sia da i co rusz
ktoś wsia da, ale bez wąt pie nia ka żdy
w nim zo sta wia cząst kę sie bie. Oso bi -
ście nie lu bię opo wia dać o swo ich za -
słu gach wie dząc i zda jąc so bie spra wę
z pra cy wie lu lu dzi, któ rzy za mną dzia -
ła li, współ pra co wa li i współ two rzy li
Od dział PTT. Kła niam się im wszyst kim
„czap ką do zie mi, po pol sku”, a resz tę
zro bią sta ty sty ki od dzia ło we pro wa dzo -
ne bar dzo skru pu lat nie.

Bar dzo chciał bym, aby w ra mach
dzia łal no ści na sze go Od dzia łu, jesz cze
czę ściej, od by wa ły się spo tka nia z cie -
ka wy mi ludź mi, au to ra mi, pod ró żni ka -

mi. Bar dzo ucie szy ło mnie spo tka nie
w Mia stecz ku Ga li cyj skim z Se ba stia -
nem Cie siel ką do ty czą ce Ku by – bra wo!
Chciał bym aby ta kich spo tkań by ło wię -
cej; to mo żli wość po roz ma wia nia
o wspól nych pa sjach, po szu ki wa nia in -
spi ra cji, na ucze nia się cze goś. 

Chciał bym też, aby śmy wy da li prze -
wod nik ele men tów ar chi tek to nicz nych
ra tu sza no wo są dec kie go, bo chy ba nie
ma cie kaw sze go pod tym wzglę dem bu -
dyn ku w na szym mie ście, a by ło by to
nie złe kom pen dium wie dzy dla prze -
wod ni ków i nie tyl ko. 

ZBI GNIEW SMAJ DOR:
My śla łem, że to bę dzie krót ki epi -

zod w mo im ży ciu..
Swo ją dzia łal ność w za rzą dzie Od -

dzia łu PTT „Be skid” roz po czą łem
w 2007 ro ku, po sze ściu la tach od wstą -
pie nia do PTT. Kie ro wa nie od dzia łem
przej mo wał wów czas Woj ciech Sza ro ta.
To on za pro po no wał mo ją oso bę do za -

rzą du Od dzia łu. Zgo dzi łem się, a uczest -
ni cy wal ne go zgro ma dze nia w wy ni ku
wy bo rów to za ak cep to wa li. My śla łem,
że to bę dzie tyl ko ta ki krót ki epi zod
w mo im ży ciu, a trwa już pią tą ka den cję.
Nie wy pa da mi oce niać trzy na stu lat
swo jej dzia łal no ści w PTT, po wiem tyl -
ko, że je stem usa tys fak cjo no wa ny tym
co uda ło mi się wspól nie z ko le żan ka mi
i ko le ga mi w ko lej nych za rzą dach zro -
bić. Przez jed ną ka den cję, w la -
tach 2016-2019, mia łem za szczyt
spra wo wać funk cję wi ce pre ze sa Od dzia -
łu, peł niąc jed no cze śnie obo wiąz ki se -
kre ta rza. Chy ba nie szło mi naj go rzej
z pa pie ra mi, sko ro Jo lan ta Au gu styń ska,
po ob ję ciu pre ze su ry, po wie rzy ła mi to
za da nie na ko lej ne trzy la ta. Na prze -
strze ni trzy na stu lat mia łem przy jem ność
re pre zen to wać Od dział na ko lej nych
Zjaz dach PTT. W 2013 ro ku gło sa mi de -
le ga tów zo sta łem wy bra ny do Głów ne -
go Są du Ko le żeń skie go, w któ rym
za sia dam już trze cią ka den cję. Kto my -
śli, że jest to funk cja bez ro bot na, to się
my li. Mie li śmy kil ka nie ła twych spraw
do roz strzy gnię cia i pra co wa li śmy
nad zmia ną re gu la mi nu. Za swój oso bi -
sty i Wład ka Ło bo za suk ces, uwa żam
zma te ria li zo wa nie po my słu Woj cie cha
Sza ro ty i po wsta nie od zna ki „Tu ry stycz -
na Ko ro na Tatr”, któ ra cie szy się du żą
po pu lar no ścią wśród gór skich tu ry stów
w ca łym kra ju.

Jak wi dzę swo ją przy szłość w PTT?
Od pra cy się nie uchy lam, je śli na dal bę -
dę przy dat ny, to słu żę swo im cza sem,
do świad cze niem i za an ga żo wa niem.
Po przed ni pre ze si: Ma ciej Za rem ba,
Woj ciech Lip pa i Woj ciech Sza ro ta mie -
li swo je wi zje i zna ko mi te po my sły
na funk cjo no wa nie PTT, na oli wi li try by,
któ re funk cjo nu ją spraw nie do dziś. No -
we, świe że po my sły ma też pre zes Jo -
lan ta Au gu styń ska. Nie któ re z nich już
są wdra ża ne, a z pew no ścią bę dą ko lej -
ne. Od te go jest za rząd, aby w tym po -
ma gał i współ uczest ni czył. Pra cy dla
ni ko go chęt ne go nie za brak nie,
przed na mi ju bi le usz, sfi na li zo wa nie
spraw zwią za nych z pro duk cją sztan da -
ru, opra co wa nie pla nu wy cie czek
na przy szły rok i wie le in nych. 

Woj ciech Sza ro ta Zbi gniew Smaj dor
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WŁA DY SŁAW ŁO BOZ:
Na le ży pro pa go wać peł ne brzmie -

nie na zwy Pol skie To wa rzy stwo Ta -
trzań skie.

W dniu 25 paź dzier ni ka 2013 ro ku
zo sta łem człon kiem za rzą du Od dzia łu
PTT BE SKID w No wym Są czu. Głów -
nym za da niem w tam tej ka den cji by ło
pod ję cie się wspól nie ze Zbysz kiem
Smaj do rem opra co wa nia re gu la mi nu
i zna ku gra ficz ne go od zna ki „Tu ry stycz -
na Ko ro na Tatr”. Kil ku mie sięcz ne
uzgod nie nia i ko rek ty za owo co wa ły
uru cho mie niem tej od zna ki z da tą 1
stycz nia 2015 ro ku. Od zna ka od po cząt -
ku cie szy się du żą po pu lar no ścią.
Do dzi siaj (gru dzień 2019) roz dy spo no -
wa no po nad 700 sztuk ksią że czek TKT.

De cy zją X Zjaz du PTT (11-12 czer -
wiec 2016) wsze dłem w skład Za rzą du
Głów ne go PTT. Dzia łam w Ko mi sji
Od znak i Zna kar skiej.

W ko lej nej ka den cji za rzą du na sze -
go Od dzia łu od 4 li sto pa da 2016 r.
obej mu ję funk cję wi ce pre ze sa. Przej -
mu ję od Pre ze sa Ho no ro we go PTT
Ma cie ja Za rem by spra wy we ry fi ka cji
od znak PTT i re je stro wa nia bie żą cych
wy da rzeń w Od dzia le. W związ ku
z fa tal nym sta nem Szla ków Spa ce ro -
wych PTT pod ją łem się przy go to wa -
nia i re ali za cji ich od no wie nia.
Efek tem in wen ta ry za cji szla ków by ła
ko niecz ność czę ścio wej zmia ny ich
prze bie gu. Głów nym po wo dem jest
po stę pu ją ca urba ni za cja ob sza rów
przez któ re są pro wa dzo ne. Wie le od -
cin ków – kie dyś ście żek i dróg po -
lnych - to obec nie po kry te as fal tem lub
be to nem na wierzch nie. W la tach 2017
– 2018 przy czę ścio wej po mo cy Ma -
cie ja Za rem by i Stasz ka Pał ki zo sta ły
te pra ce sfi na li zo wa ne. Łącz na dłu -
gość od no wio nych szla ków wy no si
po nad 54 km.

Wal ne Zgro ma dze nie Człon ków
PTT 12 kwiet nia 2019 r. wy bra ło mnie
po now nie do za rzą du na ko lej ną ka den -
cję /trze cią/ po wie rza jąc funk cję wi ce -
pre ze sa. Spo rym ob cią że niem pra cą
jest we ry fi ka cja od znak i roz pro wa dza -
nie ksią że czek od znak. Przy kła do wo
„ob słu ga” jed nej od zna ki wy ma ga wy -

ko na nia kil ku dość pra co chłon nych
czyn no ści:
n wy jazd i od biór z biu ra „Wa ka cyj ny

Raj” prze sył ki z kon kret ną ksią żecz -
ką od zna ki,

n we ry fi ka cja i po twier dze nie w ksią -
żecz ce zdo by cia od zna ki,

n wpi sa nie do spe cjal ne go re je stru od -
znak,

n przy go to wa nie prze sył ki, wpi sa nie
do ksią żki pocz to wej i wy sła nie jej
pocz tą. Trwa to ok. 3-4 go dzi ny
W ro ku 2018 zwe ry fi ko wa łem po -

nad 140 od znak. Po nad to ca ły czas
pro wa dzi łem in ten syw ną dzia łal ność
in for ma cyj ną z wy ko rzy sta niem za -
kład ki „Bi blio tecz ka” na stro nie
www.pttns.pl. W la tach 2013-2018
w „Bi blio tecz ce” uka za ło się 12 mo ich
opra co wań o łącz nej ob ję to ści po -
nad 500 stron.

Mo je obo wiąz ki w obec nej ka den -
cji obej mu ją oczy wi ście spra wy, któ -
ry mi zaj mo wa łem się do tej po ry. Co

chciał bym zmie nić w funk cjo no wa niu
Od dzia łu PTT w No wym Są czu?

Zin ten sy fi ko wać dzia ła nia pro mo cyj -
ne w szko łach w ce lu przy cią gnię cia na -
uczy cie li i mło dzie ży do szkol nych kół
PTT. Or ga ni za cję ko ła na le ża ło by roz -
po cząć od wy szu ka nia chęt ne go na -
uczy cie la (li), któ rzy są au ten tycz nie
za in te re so wa ni te ma ty ką tu ry sty ki w ich
szko le. Na stęp nie uzgod nie nie za sad
współ pra cy mię dzy Od dzia łem PTT
a dy rek cją przy uwzględ nie niu ak tu al -
nych prze pi sów MEN w tej ma te rii.
Spo tka nie z gru pą dzie ci lub mło dzie ży
i po wo ła nie ko ła. 

W obec nej ka den cji na le ża ło by dą żyć
do sy tu acji, aby w sek cjach do mi no wa li
człon ko wie PTT. Ma my sek cje, w któ -
rych na si człon ko wie sta no wią mniej -
szość. Ko niecz nie trze ba to zmie nić.
Wy ciecz ki po win ny być pla no wa ne
w cy klu pół rocz nym. Mo że na le ża ło by
w to włą czyć oso by uczest ni czą ce w nich
i za chę cić do prze sy ła nia wła snych pro -
po zy cji tras (np. w li sto pa dzie i ma ju).

Na le ży pro pa go wać peł ne brzmie nie
na zwy Pol skie To wa rzy stwo Ta trzań -
skie. W bie żą cych kon tak tach z ludź mi
je ste śmy jed no znacz nie uto żsa mia ni
z PTTK, zda rza się to rów nież urzęd ni -
kom czy środ kom ma so we go prze ka zu.
Pro po nu ję za wsze (słow nie i pi sem nie)
uży wać peł nej na zwy: Pol skie To wa rzy -
stwo Ta trzań skie. Pa rę mie się cy te mu
na po grze bie jed ne go z człon ków Klu -
bu Sza lo nych Eme ry tów do szło do ku -
rio zal nej sy tu acji, kie dy ksiądz
od czy tu jąc in ten cje w spra wie mszy
za Zmar łe go naj pierw miał pro blem
z na zwą „Klub Sza lo nych Eme ry tów”
na stęp nie bez za jąk nie nia prze czy tał
„PTTK” co zo sta ło przy ję te z uśmie -
chem przez lu dzi z tej or ga ni za cji
uczest ni czą cych w po grze bie.

Szko da, że cie szą cy się po pu lar no -
ścią elek tro nicz ny kwar tal nik na sze go
Od dzia łu „eBe skid” prze stał się uka zy -
wać. Nie znam przy czyn za prze sta nia
je go wy da wa nia, ale mo że do tych cza so -
wy Ze spół Re dak cyj ny wzno wi dzia łal -
ność, al bo po ja wi się no wa eki pa lu dzi,
któ rzy się tym zaj mą?

Rozmawiała MARIA DOMINIK

Wła dy sław Ło boz
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SEK CJA BIE GO WA
W mi ja ją cym 2019 ro ku Sek cja Bie go wa 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.

Bieg i Rajd Ku rie rów 12 ma ja 2019 ro ku od by ły się po raz
czwar ty, 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. Czwar ta edy cja Bie gu i Raj du Ku rie rów zgro ma -
dzi ła ok 200 uczest ni ków. Gru pę Raj do wą, pro wa dzi ła na sza
Prze wod nicz ka Jo an na Król. W or ga ni za cję im pre zy ze stro ny
PTT włą czy li się: Woj ciech Sza ro ta, Mał go rza ta i Ro bert Bier -
nac cy, Iza be la Po pie la – Be re ziń ska, Agniesz ka Sze li ga, Jo lan -
ta Ra chwał, Łu kasz Mi kul ski, Ry szard Be ba i Piotr
Au gu styń ski, zaś za ca łość od po wia da ła Jo lan ta Au gu styń ska. 

VI Mię dzy na ro do wy Bieg Cha ry ta tyw ny Run 4 a Smi le
prze szedł do hi sto rii bi jąc wszyst kie do tych cza so we re kor -
dy. 1 czerw ca  2019 ro ku zo sta ł po bi ty re kord fre kwen cji!
W za wo dach w pię ciu ka te go riach wie ko wych wzię ło
udział 615 osób, a mia no wi cie: 154 przed szko la ków, 92
uczniów klas 1-3, 72 uczniów klas 4-6, 32 uczniów
klas VII VIII i III gim na zjum oraz 265 do ro słych w bie gu
głów nym. Uczest ni cy, jak i licz ni spon so rzy przy czy ni li się
do te go, że uda ło się ze brać re kor do wą kwo tę po nad 25 ty się -
cy zło tych, któ re ro dzi ce Da wid ka Ce bu li bę dą mo gli prze -

zna czyć na le cze nie i re ha bi li ta cję sy na. W or ga ni za cji im pre -
zy z ra mie nia PTT po ma ga li, po dob nie jak w la tach po przed -
nich: Mał go rza ta 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.

Spo tka nia człon ków i sym pa ty ków na wspól nym tre nin gu
bie go wym od by wa ją się tak jak do tych czas raz w ty go dniu,
naj czę ściej w po nie dział ki, ko mu ni ka cja od by wa się na por -
ta lu fa ce bo ok. 

Po ni żej w ta bel ce za miesz czo ne jest pod su mo wa nie
star tów człon ków, któ rzy re pre zen to wa li na za wo dach
Sek cję Bie go wą PTT O/Be skid w No wym Są czu i prze ka -
za li da ne:

Dokonania sekcji i klubów
PTT/O Beskid w 2019 roku

 
LP 

 
sko 

 
Nazwa biegu 

 
Dystans 

 
Czas 

 
Uwagi 

 
1 Piotr 

Augustynki 
Festiwal Biegowy 

w Krynicy 
08-09-2019 

10 km 00:58:33 Rekord 
 

Bieg 

Rytrze  
11.11.2019r. 

5 km 00:29:16  

Verona  
17.11.2019 r. 

21 km 02:14:30 miejsce open 
1991 (na 3301) 

M 1511 (na 
2544), kat.292 

2 Sebastian 
Ciesielka 

 
22.03  

23.03.2019 

30 km 04:34:01,41 
Sztafeta 3x30 

km  3 miejsce 
open 

  
20 km 01:40:14  

Wapienne  
25-05-2019 

 
50 km 

 
05:58:02 

Debiut w 
ultramaratonie 
Miejsce open 
13, M30 -  7 

Run4Smile - 
1.06.19 

3 km 16m:47s  

Bieg 7 dolin - 
7.09.19 

64 km 8g:43m:56s  

- Szczawnica - 
15.09.19 

20km 2g:14m:42s  

3 Jolanta 
 

 
22.03  

23.03.2019 

30 km 4:33:06,04 
Sztafeta 3x30 

km  3 miejsce 
open 

Verona Maraton 
 17.11.2019 r. 

 
42,195 km 

03:43:04 miejsce open 
728 (na 2014) 
K 54 (na 348), 

kat.13 
II 

Mi

 
2.05.2019 r. 

21 km 01:58:58 miejsce open 
47, K 5 (108 

 

Koral Maraton  
8.09.2019 r. 

42,195 km 4:45:24  

Run 4 a Smile – bieg po uśmiech dla Dawida FOT. Z. SMAJDOR



 Zosia Ciesielka 
  

Biegi dzieci   

Run 4 a Smile - 
1.06.19 

Biegi dzieci   

- Szczawnica - 
15.09.19 

Biegi dzieci   

11 
Ciesielka 

Per
  

Biegi dzieci   

Run 4 a Smile - 
1.06.19 

Biegi dzieci   

- Szczawnica - 
15.09.19 

Biegi dzieci   

12 
 

Run 4 a smile Biegi dzieci   
Festiwal Biegowy 
w Krynicy 08-09-

2019 

Biegi dzieci   
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4 Ziemowit 
 

 
22.03  

23.03.2019 

30 km 3:47:16,05 
Sztafeta 3x30 

km  3 miejsce 
open 

5 Wojtek 
 

Koral Maraton - 
8.09.2019 r. 

42,195 km 4:45:24 Debiut w  
maratonie 

Run 4 a Smile - 
1.06.19 

3 km 16m:05s  

6   
22.03  

23.03.2019 

30 km 3:53:56 
Sztafeta 3x30 
km  11:14:54 
2 miejsce open 

Koral Maraton - 
8.09.2019 r. 

42,195 km 3:09:10  

 
Verona Maraton 

 17.11.2019 r. 

42,195 km 03:03:40 miejsce open 
130 (na 2014) 

M 123 (na 
1,666), kat.26 

 
27-10-2019 

4,7km 22:15  

7  
 

12.05.2019r. 

11,5km 01:23:23  

V Bieg 

25.08.19r. 

17 km 01:25:30  

- 22.09.2019r. 
13 km 01:06:23  

XVII Bieg 
 

27.10.2019r. 

4,75 km 00:23:46,79  

8  Festiwal Biegowy 
w Krynicy 

10 km 00:58:33 Rekord 
 

Bieg 

Rytrze  
11.11.2019r. 

5 km 00:29:16  

Verona Maraton 
 17.11.2019 r. 

42,195 km 02:14:30 miejsce open 
350 (na 2014) 

M 330 (na 
1,666), kat.66 

 
10 

Katarzyna 
Ciesielka   

6 km 00:41:17   

Run4Smile - 
1.06.19 

3 km 00:19:41  

Per
- Szczawnica - 

15.09.19 

6 km 00:47:33  

RYSZARD TOBIASZ, JOLANTA AUGUSTYŃSKA

SEK CJA WY SO KO GÓR SKA
Rok 2019 w Sek cji upły nął głów nie pod zna kiem wy cie -

czek ski tu ro wych, któ re cie szy ły się naj więk szym za in te re so -
wa niem. Od by ło się też kil ka wyjść trek kin go wych

po łą czo nych z ele men ta mi wspi nacz ki. Uczest ni czy ło w nich
łącz nie 22 człon ków sek cji. 

Ze sta wie nie wy cie czek Sek cji Wy so ko gór skiej od 28 grud -
nia 2018 r. do 18 grud nia 2019 ro ku:
• 29-30.12.2018 – Ha la Ła bow ska (ski tu ry) M. Osy sko 
• 30.12.2018 – Ra dzie jo wa (ski tu ry) S. Pap ciak
• 02-05.01 2019 – Biesz cza dy – Wiel ka Raw ka (ski tu ry)

M. Ma jew ski 
• 05-06.01.2019 – Ha la Ła bow ska i Ki carz (ski tu ry) M. Osy sko 
• 12.01.2019 – Ra dzie jo wa (ski tu ry) M. Osy sko
• 19.01.2019 – Lac ko wa (ski tu ry) S. Pap ciak 
• 20.01.2019 – Pie ni ny Gor lic kie (ski tu ry) S. Pap ciak 
• 26.01.2019 – Ra dzie jo wa (ski tu ry) M. Osy sko
• 27.01.2019 – Wiel ki Ro gacz i Ra dzie jo wa (ski tu ry) S. Pap ciak 
• 03.02.2019 – Gor ce (ski tu ry) S. Pap ciak
• 09.02.2019 – Ostry Wierch i Lac ko wa (ski tu ry) S. Pap ciak 
• 16-17.02.2019 -Ta try Wy so kie SK. Sław kow ski Szczyt, noc -

leg Sto la, Wo ło wy Grzbiet i Hiń czo wy Zwor nik (skialp) 
S. Pap ciak 

• 17.02.2019 -Ta try SK. Do li na 5 Sta wów Spi skich (trek king)
Ł. Mi kul ski 

• 23-24.02.2019 – so bo ta: Ja wo rzy na Ka mie nic ka i Ki czo -
ra/Gor ce/, noc leg Ochot ni ca, nie dzie la: Ta try Za chod nie
Grześ (ski tu ry) S. Pap ciak 

• 17.03.2019 – Ta try Wy so kie -Zad ni Gra nat i Wierch
Pod Faj ki (skialp/wspi nacz ka) S. Pap ciak 

• 17.03.2019 – Ta try Wy so kie SK -Skraj ne So li sko (trek king)
Ł. Mi kul ski 

• 24.03.2019 – Ta try Wy so kie SK.-Prze łęcz Tet ma je ra i Zad -
ni Ger lach (skialp/wspi nacz ka) S. Pap ciak 

Rajd i Bieg Kurierów – Rytro-Prehyba FOT. JANUSZ CZERWIŃSKI
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• 31.03.2019 – Ta try Wy so kie SK.-Kry wań (tre king) Ł. Mi kul ski 
• 31.03.2019 – Ta try Wy so kie SK.-Szczyrb ski Szczyt

(skialp) M. Osy sko 
• 07.04.2019 – Ra dzie jo wa (ski tu ry) M. Osy sko 
• 16.04.2019 – Ta try Za chod nie -Ko pa Kon drac ka (skialp) 

S. Pap ciak 
• 19.04.2019 – Ta try Wy so kie SK.-Ciem nia sta Prze łęcz

(skialp) S. Pap ciak 
• 18.05.2019 – Ta try Za chod nie SK -Sa la ty ny (skialp) M. Osy sko 
• 24.07.2019 – Ta try Wy so kie SK.-Ga nek (wspi nacz ka) 

S. Pap ciak 
• 06.10.2019 – Ta try Wy so kie SK.-Cha ta pod Ry sa mi (tre -

king) S. Pap ciak 
• 25.10.2019 – Ta try Wy so kie SK.-Koń czy sta (wspi nacz ka)

S. Pap ciak 
• 10-11.11.2019 – Gor ce i Ta try Za chod nie (tre king) so bo ta

spo tka nie w Ochot ni cy z noc le giem, nie dzie la Ta try – Gie -
wont S. Pap ciak 

• 24.11.2019 -Ta try Wy so kie, Świ ni ca (tre king) S. Pap ciak
STANISŁAW PAPCIAK , MICHAŁ OSYSKO Wołowy Grzbiet

Ta try – w dro dze na Gie wont

Obecnie w Sekcji Wysokogórskiej PTT działają 64 osoby.
Zapraszamy do śledzenia naszej grupy na Facebook’u
(PTT/O Beskid Sekcja Wysokogórska, grupa publiczna)
i uczestnictwa w naszych wycieczkach.
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KLUB SZA LO NYCH EME RY TÓW
Rok 2019 – to ko lej ny rok dzia łal no ści Klu bu Sza lo nych

Eme ry tów PTT O/No wy Sącz. Ko lej ny rok ob fi tu ją cy cie ka -
wy mi wy ciecz ka mi. Łącz nie od by ło się 50 wy cie czek, w któ -
rych uczest ni czy ła re kor do wa ilość na szych człon ków, bo
aż 2400 osób.

To wiel kie za in te re so wa nie na szy mi im pre za mi, wy ni ka
z po trzeb lu dzi star szych, któ rzy chcą być da lej ak tyw ni fi zycz -
nie i to wa rzy sko. Wy pa dy śro do we KSE to przede wszyst kim
spo tka nia – te raz już nie mal w ro dzin nym gro nie, wy mia na do -
świad czeń, do bra za ba wa przy „sa mo gra ju”, któ ry ma za wsze
przy so bie ko le ga Ka ziu Ko gut. Są ce le bra cje „pich ce nia”
w ple ne rze wspól nej ja jecz ni cy czy zu py, spo tka nia przy grza -
nym wi nie i spe cja łach przy go to wa nych przez so le ni zan tów. 

W śro dy wę dro wa no po Be ski dach, Gor cach, Ta trach.
Dzię ki prze wod ni ko wi z No we go Tar gu ko le dze Ma te uszo -
wi, zwie dza li śmy ma ło zna ne par tie Gor ców, na to miast w lip -
cu od by ły się trzy a we wrze śniu dwie wy ciecz ki w Ta try
pol skie i sło wac kie, któ re pro wa dzi ła ko le żan ka Ma ry sia Do -
mi nik. By li śmy na Ro hac kich Sta wach, Gę siej Szyi, Czer wo -
nych Wier chach i Do li nie Cho cho łow skiej, w Do li nie Pię ciu
Sta wów Pol skich i na Ko zim Wier chu, nad Skal na tym Ple -
sem. Nie wszy scy zdo by li szczy ty, część z nas za do wo li ła się
spa ce rem po ja kże pięk nych ta trzań skich do li nach.

Dłu go bę dzie my wspo mi nać nasz udział w Raj dzie Ba bie -
go La ta, zor ga ni zo wa nym przez gmi nę Mu szy na w sierp niu
br. Tra sa wio dła z Mu szy ny przez Zim ne Dub ne do Le lu cho -
wa, gdzie od by ło się spo tka nie z po etą Ada mem Zie mia ni -
nem oraz pra wie kró lew skie przy ję cie przy go to wa ne przez
miej sco we Ko ła Go spo dyń Wiej skich.

Jak co ro ku i w tym w 101 Rocz ni cę Od zy ska nia Nie pod -
le gło ści od wie dzi li śmy cmen ta rze z I woj ny świa to wej. Tym

ra zem w re jo nie Że go ci ny od wie dzi li śmy z miej sco wym prze -
wod ni kiem osiem ne kro po lii. 

Bar dzo cie ka wa by ła też wy ciecz ka – piel grzym ka do sank -
tu ariów i klasz to rów w Szcze pa no wie, Oku li cach, Heb do wie
i Sta niąt kach.

W grud niu od wie dzi li śmy gmi nę Po de gro dzie, a w niej
pry wat ny skan sen „Ku ba lów ka”. Tu spo tka ła nas du ża nie -
spo dzian ka. Wła ści ciel, p. Krzysz tof Bo dzio ny przy go to wał
dla nas chleb ze smal cem i pod pło my ki. Uczest ni czy li śmy
w wy pie ku opłat ków oraz two rze niu kwia tów z bi bu ły
a do tań ca przy gry wa ła nam miej sco wa ka pe la.

Jed ną śro dę w ka żdym mie sią cu prze zna cza my na re ge ne -
ra cję w siar ko wych ba se nach ter mal nych w Vrbo vie na Sło -
wa cji. Te wy jaz dy cie szą się du żą po pu lar no ścią np.
w gru dnio wym wzię ło udział 75 osób.

By ły też im pre zy wie lo dnio we: 
• w czerw cu dwu dnio wy wy pad w Be skid Ślą ski. Zdo by li -

śmy Klim czok i Czan to rię oraz zwie dzi li śmy Wi słę 
• we wrze śniu trzy dni spę dzi li śmy na Ukra inie. Zwie dzi -

li śmy Lwów, Ole sko, Krze mie niec, Pod hor ce a ta kże naj -
więk szy na Ukra inie klasz tor pra wo sław ny
w Po cza jo wie. Du że wra że nie na uczest ni kach zro bił kur -
han we wsi Za górz, wznie sio ny na cześć pol skich bo ha te -
rów, któ rzy w 1920 r. od par li atak ar mii Bu dion ne go
kie ru ją cej się na Lwów.Zabawa przy „samograju” na szlaku

Wyprawa Alpy Salzburskie FOT. B.BODZIONY
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• W paź dzier ni ku od by ła się czte ro dnio wa wy ciecz ka Szla -
kiem Pia stow skim. Zwie dzi li śmy Po znań, Gnie zno, Krusz -
wi cę, Bi sku pin, klasz tor po cy ster ski w Mo gil nie, re zy den cję
Ra czyń skich w Ro ga li nie i słyn ne dę by ro ga liń skie, pięk ny
pa łac w Kór ni ku oraz sank tu arium w Li che niu.

• 3-10 sierp nia od by ła się ko lej na, już trze cia let nia wy pra -
wa Klu bu Sza lo nych Eme ry tów, któ ra wio dła tym ra zem
nie w Do lo mi ty, lecz Al py Au striac kie, w re jon Sal zbur -
ga. Uczest ni czy ło w niej 8 osób. Gru pa wę dro wa ła w ma -
sy wie Dach ste inu, Ni skich Tau rów i Ten nen ge bir ge
naj pięk niej szy mi szla ka mi zdo by wa jąc m.in. Ho her
Dach ste in, Kop pen kar ste in, Höchste in i Hoch th ron. Wy -
pra wę zor ga ni zo wa ła Ma ria Do mi nik.
Jak co ro ku, 31 grud nia świę tu je my w schro ni sku na Ha li

Ła bow skiej, gdzie o 12: 00 w po łu dnie że gna my Sta ry i wi ta -
my No wy Rok lamp ką szam pa na, skła da jąc so bie ży cze nia
no wo rocz ne. 

Sa me wy ciecz ki to nie ca ła dzia łal ność KSE. Człon ko wie
klu bu włą cza ją się w ak cje spo łecz ne Fun da cji Są dec kiej.
W grud niu pra cu je my przez dwa ty go dnie, przy go to wu jąc
z ze bra nych przez mło dzież w ak cji „Ser ce -Ser cu” pro duk -
tów spo żyw czych ofia ro wa nych przez dar czyń ców, oko -
ło 1500 pa czek dla naj bar dziej po trze bu ją cych. Jest to ogrom
pra cy przez oko ło dwa ty go dnie, w któ rą an ga żu je się więk -
szość człon ków na sze go klu bu. 

Na ko lej ny rok, czy li 2020 Klub ma am bit ne pla ny.
W czerw cu pla nu je my wy jazd na Ma zu ry w re jon Au gu sto -
wa z jed no dnio wym wy pa dem do Wil na, na to miast w paź -
dzier ni ku Ber lin. Tym spo so bem od wie dzi my sie dem
eu ro pej skich sto lic, bo by li śmy już w pię ciu: w War sza wie,
Pra dze, Bu da pesz cie, Wied niu i Bra ty sła wie.

BAR BA RA MI CHA LIK

WY CIECZ KI DLA SUTW 
Pięt na ście lat ist nie nia Są dec kie go Uni wer sy te tu Trze cie -

go Wie ku to 15 lat współ pra cy z Ko łem Prze wod ni ków Be -
skidz kich i Te re no wych PTT O/Be skid w No wym Są czu.

Zor ga ni zo wa no w tym cza sie 118 wy cie czek, w tym 85 pie -
szych i pie szo -ro we ro wych, oraz 31 au to ka ro wych. Ogó łem
we wszyst kich for mach ak tyw ne go wy po czyn ku uczest ni czy -
ło 2625 osób. 

W 2019 r od by ło się 9 wy cie czek z udzia łem 260 osób. Po -
ni żej do kład ne ze sta wie nie im prez dla SUTW w 2019 ro ku:
• 17 lu ty /nie dzie la/ 110 wy ciecz ka 13 osób Ry tro – Cyr la

– Ry tro, prze wod nik Ma ciej Za rem ba
• 14 kwie cień /Nie dzie la Pal mo wa/ 111 wy ciecz ka z udzia -

łem 50 osób Pa szyn – Szym bark, prze wod nik Wie sław
Wcze śny i Jan Spól nik z Szym bar ku

• 3 ma ja /pią tek/ 112 wy ciecz ka, 24 uczest ni ków Dą bro wa
Gó ry – Dą brow ska Gó ra – Ku mi no wiec ka Gó ra, prze -
wod ni cy: Ma ciej Za rem ba i Wie sław Wcze śny

• 26 ma ja /nie dzie la/ 113 wy ciecz ka, 50 uczest ni ków Ol -
cho wiec gmi na Du kla – Łem kow ski od pust na Świę to
Prze nie sie nia Re li kwi Św. Mi ko ła ja, prze wod ni cy: Wie -
sław Wcze śny i Sła wo mir Wcze śny 

• 2 czerw ca /nie dzie la/ 114 wy ciecz ka, 6 uczest ni ków Dą -
brów ka Pol ska – Maj dan, prze wod ni cy Woj ciech Sza ro ta
i Wie sław Wcze śny.

• 31 sierp nia /so bo ta/ 115 wy ciecz ka, 41 uczest ni ków Zie -
mia Są dec ka cz. 1 Do li na Po pra du, Szlak Ar chi tek tu ry
Drew nia nej Ma ło pol ski, źró dła wo dy mi ne ral nej, prze -
wod nik Wie sław Wcze śny

• 28 wrze śnia /so bo ta/ 116 wy ciecz ka, 39 uczest ni ków Zie -
mia Są dec ka cz. 2 Do li na Ka mie ni cy Na wo jow skiej
i Bia łej Du naj co wej, Szlak Ar chi tek tu ry Drew nia nej Ma -
ło pol ski, źró dła wo dy mi ne ral nej, prze wod nik Wie sław
Wcze śny

• 11 li sto pa da /po nie dzia łek/ Świę to Od zy ska nia Nie pod le -
gło ści 117 wy ciecz ka, 21 uczest ni ków, No wy Sącz – Ku -
mi no wiec ka Gó ra – grill u Ste fa na, prze wod ni cy: Ma ciej
Za rem ba i Wie sław Wcze śny

• 15 grud nia /nie dzie la/118 wy ciecz ka, 16 uczest ni ków,
Trze trze wi na Szcząb – Cheł miec, ogni sko. Prze wod nik
Ma ciej Za rem ba.Z WIE SŁAW WCZE ŚNY

Ku mi no wiec ka Gó ra FOT. J. BARAŃSKI
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Bał ka ny czę sto ko ja rzo ne są
z nie sta bil ny mi po li tycz nie
i go spo dar czo no wo -po -
wsta ły mi pań stwa mi na po -

łu dniu Eu ro py, w któ rych tkwi cierń
woj ny. Z pew no ścią tak jest, ale wy bie -

ra jąc opcję wspi na nia się po da chach
Bał ka nów, od na leź li śmy spo kój, pięk -
no na tu ry i życz li wość lu dzi tam miesz -
ka ją cych.

Na szym pierw szym przy stan kiem
oka zał się No wy Sad z po tę żna twier -

dzą Pe tro va ra din i spo koj ną sta rów ką,
gdzie mę żczyź ni le ni wie po pi ja li po ran -
ną ka wę. Nie by li śmy jesz cze przy go -
to wa ni na sza leń stwo noc ne go Ni szu.
Tam gwar uli cy o pół no cy nie słabł
i trud no by ło się prze ci snąć przez tłu -
my. Wy szli śmy na mia sto i nie chcia ło
nam się wra cać. Ty le atrak cji, ale ra no
trze ba wstać by wy ru szyć na Mi dżur,
w za chod niej Sta rej Pła ni nie, na gra ni -
cy buł gar sko -serb skiej, naj wy ższy
szczyt Ser bii. Tra sa wio dła wśród łąk
pach ną cych zio ła mi i nie na le ża ła
do trud nych, a przy schro ni sku mo żna
by ło od po cząć na pla ży z le ża ka mi i na -
sy cić się wi do kiem gór.

Na da chach
Bał ka nów
Wyprawa letnia PTT: 19.07 – 4.08.2019.
Korona Gór Europy: Serbii, 
Kosowa, Bułgarii, Grecji, 
Macedonii Północnej

Zacz nij my od koń ca - wy pra wa uda ła się. Czy zna leź li śmy
prze pis na za spo ko je nie ape ty tów i ocze ki wań uczest ni -
ków? Wy jazd ra czej roz bu dził chęć eks plo ro wa nia te go
zró żni co wa ne go kul tu ro wo, et nicz nie, re li gij nie i geo lo -
gicz nie ob sza ru, o któ rym sły szy się wię cej mi tów niż
fak tycz nych re la cji z pod ró ży.

Ca ła eki pa zdo by ła naj wy ższy szczyt Gre cji – Mi ti kas 2918 m n.p.m, przy pie czę to wu jąc tym sa mym Ko ro nę Bał ka nów

WYPRAWA PTT
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Na stęp ne go dnia z lek ką nie pew no ścią
wy ru szy li śmy do Ko so wa przez Ma ce -
do nię Pół noc ną - jak tam bę dzie? Czy
uda się prze kro czyć gra ni cę na do wód
oso bi sty? Bar dzo szyb ko prze ko na li śmy
się, że na sze oba wy by ło bez pod staw ne.
Do sto li cy Prisz ti ny je cha li śmy wy god -
ną au to stra dą zbu do wa ną w ko ry cie rze -
ki. Wy sie dli śmy na za kor ko wa nej uli cy
Mat ki Te re sy w po szu ki wa niu za byt -
ków. Na pro gu Me cze tu Suł ta na Meh -
me da cze kał mło dy czło wiek, któ ry
opo wie dział nam hi sto rię za byt ku.
W wol nym cza sie po szli śmy na Plac
Skan der ber ga, pod Wie żę Ze ga ro wą, po -
mnik Ibra hi ma Ru go wy, a w sta rej czę -

ści mia sta na po tka li śmy nie co za nie dba -
ne wą skie ulicz ki z licz ny mi ka wiar nia -
mi, skle pa mi z bo ga to zdo bio ny mi
kre acja mi i owo co wy mi stra ga na mi.
W tym dniu za pla no wa ny był jesz cze do -
jazd do ho te lu w oko li cy Dje ra vi cy, naj -
wy ższe go szczy tu Ko so wa, któ ry był
na szym ko lej nym ce lem, więc po spie -
szy li śmy na miej sce zbior ki i w dro gę.
Je śli ktoś po my ślał o chwi li od po czyn ku
w za ci szu ho te lo we go po ko ju, to się po -
my lił. Bo jak tu spać gdy obok ho te lu ca -
ła uli ca za mie nia się wie czo rem
w roz ba wio ną ta wer nę z re gio nal ną mu -
zy ką. Do bra, wcho dzi my w to - wy śpi my
się po po wro cie.

Pro mie nie wscho dzą ce go słoń ca
obej rze li śmy już z au to bu su, bo w pla -
nie te go dnia jesz cze spo ro. W dro dze
mi nę li śmy Mo na ster Vi so ki Dečani
(głów ny mo na ster Serb skiej Cer kwi
Pra wo sław nej w pół noc no -za chod niej
czę ści Ko so wa. Mo na ster znaj du je się
pod ochro ną ONZ i KFOR) i roz po czę -
li śmy wę drów kę przy prze pom pow ni
po zo sta wia jąc na szych kie row ców
na kil ka go dzin wy ma rzo ne go od po -
czyn ku. Ucie szy ło nas szyb ko po ko ny -
wa ne prze wy ższe nie, mo że mię śnie nóg
tro chę na cią gnę li śmy, ale hu mo ry do pi -
sy wa ły. Przy pięk nej po go dzie zdo by cie
naj wy ższe go szczy tu Ko so wa by ło za -
gwa ran to wa ne. Po dro dze ser decz nie
za cze pia li nas lu dzie, a dzie ci li czy ły
na chwi lę roz mo wy czę stu jąc nas pra żo -
nym sło necz ni kiem. Na koń cu wio ski
spo tka li śmy mło de go chłop ca, Ja na,
któ ry nie zasta na wia jąc się ani chwi li
po sta no wił wy brać się z na mi bez szla -
ku. Ot ta ka atrak cja dla dzie ci spę dza -
ją cych wa ka cje w gó rach. Na szczy cie
Dje ra vi ca 2656 m n.p.m, nie wie lu tu ry -
stów, a wi do ki nie sa mo wi te w ka żdym
kie run ku świa ta. „Zo stań my tu taj tro chę
dłu żej”- nie raz jesz cze ktoś krzyk nie
z na dzie ją, że czas się za trzy ma i bę dzie -
my mo gli po sie dzieć na da chu Bał ka nów
i ode tchnąć przed po wro tem do cy wi li -
za cji. Te go dnia na szym punk tem spo -
tka nia z cy wi li za cją by ło Te to vo
w Ma ce do nii Pół noc nej. Po sta no wi li -
śmy się już nie dzi wić, że lu dzie na tej
sze ro ko ści geo gra ficz nej nie za sy pia ją
w no cy, ale przy łą czyć się i po świę to -
wać w po bli skiej re stau ra cji.

Ci, któ rzy już by li na Te to vym Vyr -
chu, za pew nia li, że tra sa na le ży do ła -
twych, ale nie wie dzie li, że są też in ne,
ty pu „wy ry pa” i ta ką wy brał prze wod -
nik nie po zo sta wia jąc tym ra zem miej -
sca na uczu cie nie do sy tu. Cóż, pro fil
tra sy na le ża ło do brać do ocze ki wań dru -
ży ny i tak by ło. W tzw. mię dzy cza sie or -
ga ni zo wa ny był wy jazd na Go lem
Ko rab 2764 m n. p. m od stro ny ma ce -
doń skiej. Dzię ki wie lu te le fo nom
i ogrom nej życz li wo ści pa na Ibra ima
– czło wie ka, któ ry wszyst ko po tra fi
i wszyst kich zna, uda ło się zna leźć prze -
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wod ni ka lo kal ne go i wy na jąć bu sy
na na stęp ny dzień. Naj wy ższy szczyt
Ma ce do nii Pół noc nej i Al ba nii od sło -
nił się przy sło necz nej po go dzie z wi -
do ka mi na ko lej ne pa sma gór skie.
Mo że tam się wy brać na stęp nym ra -
zem? Dla cze go nie? Oprócz 8 wrze śnia,
kie dy to Ma ce doń czy cy piel grzy mu ją
na Go lem Ko rab nie jest to uczęsz cza ny
szlak. Mo żna po kon tem plo wać spo glą -
da jąc na fa lu ją ce pa sma nie koń czą cych
się gór.

Ko lej ny dzień w pla nie to prze jazd
do Buł ga rii. Nu da. Nie, to nie dla nas.
Nie mo żna być tak bli sko i nie zo ba czyć
Ka nio nu Mat ka, do cze go za chę ca li nas
wszy scy. Tam jest bo sko. Per ła Bał ka -
nów. Krót ka de cy zja i po pły nę li śmy
do naj głęb szej ja ski ni pod wod nej na Bał -
ka nach czy li Vre lo, w któ rej Krzysz tof
Star naw ski zszedł na głę bo kość 240 me -
trów dwa la ta wcze śniej. Z tym Pa nem
nie któ rzy spo tka li się na „Bo na wen tu -
rze” w Sta rym Są czu. „Czło wiek gi -
gant”. Z ci chej oa zy skie ro wa li śmy się
do Sko pje – sto li cy Ma ce do nii Pół noc -
nej. Mo żna prze czy tać wie le skraj nych

opi nii o ar chi tek tu rze te go mia sta. Więk -
szość z nas by ła moc no za sko czo na, ze
wzglę du na ilość po mni ków, fon tann, ko -
lo sal nych bu dyn ków i mo stów, któ re po -
wsta ły dzię ki pro jek to wi „Sko pje 2014”.
Ko le ga w ki la mi nut sfo to gra fo wał po -
nad sto. Tu rec ka dziel ni ca han dlo wa
„Czar szi ja” bar dziej przy pa dła nam
do gu stu. Za spo ko iw szy głód zwie dza -
nia wy ru szy li śmy do Bo row ca w Buł ga -
rii. Chy ba ka żdy za pa mię ta ten prze jazd.
Nie dłu gi od ci nek, ale za tan ko wa ne pa li -
wo spra wi ło, że je cha li śmy i je cha li śmy.
Do tar cie do ho te lu oka za ło się wy czy -
nem. Ale ni ko mu to nie prze szka dza ło.
Jest ta ki mo ment na wy pra wie, kie dy
ma ło kto spraw dza w ja kim je ste śmy
kra ju, ile jesz cze do noc le gu i czy bę dzie
cie pła wo da pod prysz ni cem. Bał kań ski
czar. To był ten dzień.

Na naj wy ższy szczyt Buł ga rii, Mu -
sa łę 2925 m n.p.m w gó rach Ri ła wy -
bra li śmy się nie co póź niej, bo w ho te lu
ulo ko wa li nas w tak prze stron nych
apar ta men tach, że po czu li śmy się jak
na all -in c lu si ve, 5-stars. Do te go SPA
z ba se nem. Po ku sa by ła wiel ka, ale

wszy scy wy bra li wę drów kę. Oprócz
nas na po mysł zdo by cia Mu sa ły te go
dnia, wpa dły set ki tu ry stów, z któ ry -
mi sta li śmy w ko lej ce do ko lej ki,
a po tem w dro dze na szczyt i do zdję -
cia na szczy cie. A zdję cie by ło bar dzo
wa żne po nie waż do łą czył do gro -
na PTT ko lej ny pa sjo nat gór. Nie cze -
ka li śmy zbyt dłu go na na sze go ko le gę,
któ ry wy brał pie szą tra sę z Bo row ca.
Chwi le sa mot no ści uda ło się też po -
czuć grup ce na szych, któ ra zna la zła in -
ny szlak w dro dze po wrot nej. Pięk no
je zio rek po lo dow co wych, ro ślin no ści
i wi dok na nie koń czą ce się pa sma gór -
skie za chę cał aby za pla no wać ko lej ny
trek king.

Z Bo row ca po je cha li śmy rów nież
na Ma lo vi cę. Tra wer su jąc tra wia ste
zbo cza spo glą da li śmy na pio no we ska -
ły, gdzie za in te re so wa ni wspi nacz ką
mo gli by spró bo wać swo ich sił. Na sam
szczyt szlak pro wa dził po roz ło ży stej łą -
ce moc no pod gó rę. Na gó rze wy pa try -
wa li śmy ko lej nych na szych szczy tów.
Czę sto dro ga na szczyt jest eks cy tu ją cą
przy jem no ścią, a zejść po pro stu trze ba.

Ko rab 2764 m n. p. m. – naj wy ższy szczyt Ma ce do nii Pół noc nej i Al ba nii
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Szlak do Ril skie go Mo na sty ru oka zał
się wy zwa niem dla tych co wąt pią, po -
trze bu ją zna ków, aby zna leźć dro gę. Na -
zwa li śmy się „bu szu ją cy mi w dzi kim
zbo żu”, bo dłu ższy od ci nek tak wła śnie
wy glą dał. Ro biąc ko lej ny krok po stro -
mym zbo czu w wy so kich tra wach, za -
sta na wia li śmy się kie dy ostat nio ktoś
tam tę dy szedł. Mo że ten szlak wy glą da
ina czej o in nej po rze ro ku. My bu szo -
wa li śmy na wo łu jąc się od cza su do cza -
su. Na koń cu prze pięk ny Mo na styr
za ło żo ny w XIV w. na miej scu pu stel ni
Iwa na z Ri ły z X w. za pro sił nas na od -
po czy nek i krót ką mo dli twę.

Spa cer po naj mniej szym mie ście
Buł ga rii, Mel ni ku, le żą ce go nie opo dal
gór Pi rin, po prze dzi ła wę drów ka z Mo -
na sty ru Ro żeń skie go, jed ne go z nie wie -
lu mo na sty rów śre dnio wiecz nych
w Buł ga rii, przez Pi ra mi dy Mel nic kie -
pia skow co we ska ły. To nie wiel kie mia -
stecz ko ma swój kli mat z licz ny mi skle -
pi ka mi i re stau ra cja mi ofe ru ją cy mi wi no
Mel nik.

Bań sko by ło ba zą wy pa do wą w gó ry
Pi rin i na szczyt Wi chren 2914 m n.p.m,
zbu do wa ny głów nie z mar mu rów. Kto
by od pu ścił spa cer po mar mu rze? To za -
le ży - jest ró żni ca mię dzy su chym a mo -
krym mar mu rem. Spraw dza my po go dę.

Ma rzy nam się po wrót przez Grań Kon -
cze to czer wo nym szla kiem. Je den
z prze wod ni ków mu si pójść do den ty -
sty -ból okrut ny. Jak to bę dzie? Wy star -
to wa li śmy ze schro ni ska Wi chren
na prze łęcz Ka ba ta. Wie dzie li śmy, że im
wy żej tym moc niej szy wiatr, deszcz
i mgła. Za da nio wo – wejść i zejść tą sa -
mą dro gą. Na szczy cie przez chwi le
spoj rze li śmy w stro nę gra ni, szlak roz -
pły wał się we mgle. Smut no. Po zej ściu
chwi la na zmia nę prze mo czo nych ubrań
i nie spo dzian ka. Nasz prze wod nik, któ -
ry szyb ko za ła twił wi zy tę u den ty sty
zde cy do wał po biec na szczyt i nas do -
go nić. Kto go zna nie zdzi wił się, in ni
pa trzy li peł ni po dzi wu. Wpra wi ło nas to
w świet ny na strój.

Ko lej ny dzień, ko lej ne pań stwo. Ma -
syw Olim pu przy wi tał nas mgłą. Na -
szym ce lem by ło doj ście do naj wy żej
po ło żo ne go schro ni ska Gio sos Apo sto -
li dis na nie ma łej wy so ko ści, pra wie
2700 m n.p.m. Prze wy ższe nie 1,5km.
Co to dla nas! Po prze kro cze niu gra ni -
cy la su oko licz ne szczy ty od sła nia ły się
i za sła nia ły. Po kil ku go dzi nach mar szu
w kom ple cie za mel do wa li śmy się
w zna nym z po przed nich wy praw schro -
ni sku. Ktoś po czuł nie do syt? Po szli śmy
na 3 oko licz ne szczy ty  – bez ple ca ków

w sty lu al pej skim – na To ubie, Mont
Olym pus oraz Eliasz. Mi mo mgły i bra -
ku wi do ków, pa miąt ko we zdję cia by ły
obo wiąz ko we. Mie li śmy na dzie ję, że
na stęp ne go dnia po go da nam do pi sze.

Ostat ni gór ski dzień. Zeus był ła ska -
wy. Dwie oso by sta nę ły na Tro nie Zeu -
sa -Ste fa nii, Mi chał oraz na sza ju bi lat ka
Mo ni ka. Ca ła eki pa zdo by ła naj wy -
ższy szczyt Gre cji – Mi ti kas 2918 m
n.p.m, przy pie czę to wu jąc tym sa mym
Ko ro nę Bał ka nów. Przy wspa nia łej po -
go dzie we szli śmy jesz cze na Sko lio
i Ska lę. Te raz czas na upra gnio ny od po -
czy nek oraz świę to wa nie zdo by cia 5 gór
do Ko ro ny Eu ro py dla 6 kra jów. Dwa
dni pla żo wa nia na Ri wie rze Olim pij -
skiej bar dzo szyb ko upły nę ły na utrwa -
le niu śród ziem no mor skiej opa le ni zny.
Oj pie kło cia ło. Przy go da się skoń czy -
ła, ale zna jo mo ści kwit ną i spo ty ka my
się na gór skich szla kach, pla nu je my na -
stęp ne eska pa dy. Zde cy do wa nie na Pół -
wy sep Bał kań ski bę dzie my wra cać bo
tam zna leź li śmy prze pis na uda ną wy -
pra wę. Po dzię ko wa nia za po moc w or -
ga ni za cji wy pra wy dla Ro ber ta Cem py
i Ar ka Ry biń skie go. Prze wod ni cy: Ma -
ciek Woź niak, Piotr Po łom ski.

WIO LET TA KLE CZYŃ SKA
MA CIEJ WOŹ NIAK

Naj wy ższy szczyt Buł ga rii, Mu sa ła 2925 m n.p.m. Czas na upra gnio ny od po czy nek



GRUDZIEŃ 201926
WWW.PTTNS.PL

Ob ra du ją cy w Za ko pa -
nem XI Zjazd De le ga tów
przy znał w dniu 9 czerw -
ca 2019 r. An nie Czer wiń -

skiej – wy bit nej al pi ni st ce i hi ma la ist ce
oraz Są de cza ni no wi Zyg mun to wi
Ber dy chow skie mu god ność Ho no ro -
we go Człon ka Pol skie go To wa rzy stwa
Ta trzań skie go. To naj wy ższe wy ró żnie -
nie PTT przy zna wa ne jest za za słu gi
na rzecz gór i wspie ra nie Pol skie go To -
wa rzy stwa Ta trzań skie go.

Oby dwo je zdo by li Ko ro nę Zie mi oraz
ośmio ty sięcz ni ki za li cza ne do Ko ro ny

Hi ma la jów i Ka ra ko rum. An na Czer -
wiń ska sta nę ła na szczy cie Nan ga Par -
bat, Mo unt Eve re stu, Lhot se, Czo Oju,
Ga szer bru ma II i Ma ka lu, a Zyg munt
Ber dy chow ski na Mo unt Eve re ście, Czo
Oju, Ma na slu i Szi sza pang mie.

Z ini cja ty wą uho no ro wa nia Zyg mun -
ta Ber dy chow skie go wy stą pił pre zes
Woj ciech Sza ro ta i Od dział „Be skid”
PTT w No wym Są czu. Zyg munt Ber dy -
chow ski od wie lu lat wspie ra oso bi ście
i po przez Fun da cję Są dec ką dzia łal ność
Od dzia łu „Be skid”. Ze swo ich gór skich
wy praw wie lo krot nie or ga ni zo wał pre -

lek cje i po ka zy slaj dów dla na szych
człon ków i Są de czan.

Po cho dzi z Ni sko wej, rocz nik 1960,
ab sol went I LO im. J. Dłu go sza oraz
Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji UJ
– po li tyk, dzia łacz spo łecz ny, po seł
na Sejm I i III ka den cji, za ło ży ciel Fun -
da cji „In sty tut Stu diów Wschod nich”,
któ ra or ga ni zu je cy klicz ne spo tka nia po -
li ty ków i przed się bior ców z Eu ro py
Cen tral nej i Wschod niej pod na zwą Fo -
rum Eko no micz ne w Kry ni cy Zdro ju.

Upra wia nar ciar stwo i bie gi, ukoń -
czył m.in. ma ra ton w No wym Jor ku.
Jest po my sło daw cą i or ga ni za to rem Fe -
sti wa lu Bie go we go w Kry ni cy -Zdro ju.

Zyg munt Ber dy chow ski 4 lip ca 2015
sta nął na szczy cie De na li (McKin ley),
naj wy ższej gó ry Ame ry ki Pół noc nej
(6194 m n. p. m.), kom ple tu jąc tym sa -

Zygmunt
Berdychowski
– Honorowy 
Członek PTT

Pol skie To wa rzy stwo Ta trzań skie na da je ho no ro we
człon ko stwo tym, któ rych osią gnię cia za słu gu ją
na szcze gól ne uzna nie.
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mym Ko ro nę Zie mi, sie dem naj wy -
ższych gór wszyst kich kon ty nen tów
i jest 19 Po la kiem, któ re mu się to uda ło.

Ma rze nia Zyg mun ta Ber dy chow skie -
go się ga ją Ko ro ny Hi ma la jów. 24 ma -
ja 2014 ro ku zdo był naj wy ższy szczyt
świa ta – Mo unt Eve rest (8846 m
n.p.m.), 30 wrze śnia 2016 r. sta nął
na szczy cie Czo Oju (8201 m n.p.m)
a 29 wrze śnia 2017 r. – na szczy cie Ma -
na slu (8156 m n.p.m). Shi sha Pang ma
(8013 m n.p.m) to czwar ty z ośmio ty -
sięcz ni ków w je go do rob ku, zdo by ty 29
wrze śnia 2018 po kil ku dniach przy go -
to wań i ocze ki wa nia na okno po go do we.

Na zdo by cie cze ka ją jesz cze K2,
Kan czen dzon ga, Lhot se, Ma ka lu, Dhau -
la gi ri, Nan ga Par bat, An na pur na I, Ga -
szer brum I, Bro ad Pe ak i Ga szer brum II.

„... Ko cham gó ry i wspi na nie, ale to
nie jest ca łe mo je ży cie. To, co sta no wi
punkt wyj ścia w mo jej przy go dzie z gó -
ra mi to kon sta ta cja, że mo je miej sce,
mo ja pra ca są tu, przy Fo rum Eko no -
micz nym, Fe sti wa lu Bie go wym, dzia -
łal no ści pu blicz nej i spo łecz nej któ rą
pro wa dzę. Swo je ży cie po świę cam
przede wszyst kim te mu. Gó ry to jest tyl -
ko i wy łącz nie uzu peł nie nie ży cia, hob -
by, pa sja, a nie cel sam w so bie...”
stwier dził w jed nym z wy wia dów. Za -
da li śmy kil ka py tań na sze mu Ho no ro -
we mu Człon ko wi. Oto co po wie dział
czy tel ni kom „Be ski du”:

Kie dy na stęp na wy pra wa i na któ ry
szczyt z dzie siąt ki po zo sta łych
do zdo by cia ośmio ty sięcz ni ków?

– Trud no na wie le mie się cy wcze -
śniej mó wić o szcze gó łach tak skom pli -
ko wa ne go przed się wzię cia, w któ rym
je stem tyl ko jed nym z wie lu mię dzy na -
ro do wych uczest ni ków. Nie mniej jed -
nak je że li nic nie ule gnie zmia nie,
a mo je zdro wie bę dzie ta kie jak do tej
po ry, to mo że bę dę pró bo wał zdo być
Lhot se, czwar tą naj wy ższą gó rę świa ta.

Na Mo unt Eve rest wspi nał się pan
trzy krot nie. Dwa ra zy się nie uda ło.
Dla cze go?

– Od po wiedź na to py ta nie jest ła twa
i trud na. Ła twa dla te go, bo przy tym po -

zio mie wy tre no wa nia fi zycz ne go, za -
wieść mo gła tyl ko gło wa, i to wszyst ko
co się w niej dzia ło wte dy, gdy by łem
już „tam wy so ko”. Trud na dla te go, bo
do dziś nie wiem czy za de cy do wał wte -
dy brak do świad cze nia tech nicz ne go
(ma łe kro ki, od stęp mię dzy no ga mi,
tem po mar szu, ko rzy sta nie z li ny po rę -
czo wej itd.), czy brak od por no ści
na eks po zy cje, któ re wte dy by ły tak nie -
sa mo wi te, a mo że to by ła at mos fe ra
tam tych cza sów, bo po raz pierw szy peł -
na re la cji o tych co „nie wró ci li”.

Któ ry z ośmio ty sięcz ni ków był naj -
ła twiej szy do zdo by cia a któ ry naj -
trud niej szy? Czy i w ja kich
mo men tach od czu wa pan strach?

– Wyj ście na Mo unt Eve rest i to jesz -
cze ja ko na pierw szy ośmio ty sięcz nik
trud no z czym kol wiek po rów nać, by ło
bar dzo cię żko po nie waż to był ten
pierw szy raz w stre fie śmier ci, dla te go
tak bar dzo tam te prze ży cia zo sta ły w pa -
mię ci. Po tem by ło już ła twiej, choć
oczy wi ście, by ły też trud ne mo men ty,
ale żad ne go z ko lej nych wyjść nie mo -
żna po rów ny wać z tym pierw szym
na Mo unt Eve rest.

Zaw sze jak jest eks po zy cja, nie wa żne
czy w Ta trach, czy w Hi ma la jach po ja -
wia się strach. Wa żne aby umieć
nad nim za pa no wać, aby Cię nie pa ra li -
żo wał. Zaw sze wte dy bar dziej uwa żasz,
je steś bar dziej sku pio ny na osią gnię ciu
ce lu te go po ło żo ne go tuż obok, jak i te -
go po ło żo ne go da lej. Brak stra chu to
we dług mnie go to wość do bra wu ry, któ -
ra pro wa dzi do bra ku kon cen tra cji i nie -
po trzeb ne go ry zy ka. 

Czy przy go to wa nie bie go we przy da -
je się w wy so kich gó rach?

– Ca ły mój tre ning przed ko lej ny mi
wy pra wa mi to tre ning bie go wy. Od wie -
lu lat je stem ak tyw nym bie ga czem
na dy stan sach od 20 do 80 km. Po nie -
waż więk szość z tych bie gów to bie gi
w gó rach, to trud no o lep sze przy go to -
wa nie or ga ni zmu do póź niej sze go wy -
sił ku w dro dze na szczyt. Pro szę so bie
wy obra zić, że aby wy star to wać w naj -
trud niej szej kon ku ren cji Fe sti wa lu Bie -
go we go w Kry ni cy (Iron Run 140 km
w dwa dni) trze ba wcze śniej prze biec
nie mniej niż 1 ty siąc ki lo me trów na tre -
nin gach i do pie ro ta ki wy si łek da je szan -
sę na suk ces.

Jak pan się przy go to wu je do wy pra -
wy w wy so kie gó ry?

– Do te go co już po wie dzia łem mu -
szę do dać co rocz ne wy pra wy w Ta try.
Ra zem z prze wod ni kiem Rom kiem
Szad kow skim cho dzi my dwa, trzy ra zy
w trak cie wa ka cji na ko lej ne ta trzań skie
szczy ty. Po nie waż są to wej ścia szla ka -
mi nie ozna ko wa ny mi, wy ma ga ją cy mi
du że go do świad cze nia i do bre go przy -
go to wa nia fi zycz ne go, więc zna ko mi cie
to uzu peł nia tre ning bie go wy.

Ja kie są kosz ty fi nan so we zdo by cia
ośmio ty sięcz ni ka i czy ma pan spon -
so rów?

– W za le żno ści od te go z kim idziesz
i ja ki jest cha rak ter wy pra wy kosz ty wa -
ha ją się od kil ku do kil ku dzie się ciu ty -
się cy do la rów. Oczy wi ście zna cze nie
ma też to, ja ka to jest gó ra, bo im wy żej
tym dro żej, ale wszę dzie na świe cie
kom fort i bez pie czeń stwo bar dzo du żo

Zygmunt Berdychowski – członek
honorowy PTT FOT. Z. SMAJDOR
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kosz tu ją (na wet wów czas kie dy ten
kom fort i bez pie czeń stwo są względ ne,
bo prze cież na miot to nie luk su so wy
dom, czy ho tel, a Szer pa to nie kel ner
czy słu żą cy).

Wy je żdża pan na wy pra wę, nie wie -
dząc czy wró ci. Mo że pan tam spaść,
za mar z nąć, od mro zić so bie koń czy -
ny. Wy da je pan na to swo je pie nią -
dze. I pa nu się to wszyst ko po do ba?

„... W któ rymś mo men cie nie pod -
cho dzisz do te go w ten spo sób. Pa trzę
na to jak bie gacz. Prze bie gniesz pół ma -
ra ton, to my ślisz o ca łym ma ra to nie. Jak
ci się uda, to ma rzysz o ul tra ma ra to nie.
Bu du jesz fir mę, za trud niasz pierw sze go,
dru gie go, pią te go pra cow ni ka i naj czę -
ściej nie chcesz się na tym za trzy mać, bo
są no we wy zwa nia, no we pro ble my, któ -
re mo żna roz wią zać tyl ko wte dy, gdy bę -
dzie z to bą pra co wa ło co raz wię cej lu dzi.
Jest coś w czło wie ku, co go na pę dza.
W pew nym mo men cie nie mo żesz się

już za trzy mać. Mo gę być zmę czo ny fi -
zycz nie i psy chicz nie, coś mi się nie po -
wio dło, świat się wa li. Wie czo rem
wcho dzę w do mu na bie żnię, bie gam

przez pół to rej go dzi ny i po ta kiej daw ce
świat zno wu się roz ja śnia. Or ga nizm
pro du ku je du żo en dor fin. Wiem, że dam
so bie ze wszyst kim ra dę. To na praw dę
po ma ga. To jest ko niecz ny re set. Nie
znam lep sze go...”/frag ment wy wia du
udzie lo ne go Rzecz po spo li tej/

Ak tyw ność fi zycz na da je pa nu ko -
niecz ny w ży ciu re set. Co chce „wy -
ze ro wać” ze swe go ży cia Zyg munt
Ber dy chow ski w wy so kich gó rach
i czy ła two się wra ca na ni zi ny
do tych sa mych pro ble mów?

– Ka żdy z nas jest zmę czo ny i ze stre -
so wa ny za rów no tem pem ży cia, jak
i wy zwa niem któ re ono z so bą nie sie.
Ka żdy z nas prze ży wa trud no ści w re -
ali za cji swo ich pla nów, dla ka żde go
z nas na wet naj bli żsi współ pra cow ni cy,
by wa ją nie do za ak cep to wa nia, bo cze -
goś nie ro bią, czy ro bią coś nie tak jak
so bie wy obra ża my. Ten re set to po sta -
wie nie przed so bą wy zwań wiel kich

– Wyjście na Mount Everest
i to jeszcze jako na pierwszy
ośmiotysięcznik trudno
z czymkolwiek porównać,
było bardzo ciężko
ponieważ to był ten
pierwszy raz w strefie
śmierci, dlatego tak
bardzo tamte przeżycia
zostały w pamięci. Potem
było już łatwiej...
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i nie co dzien nych, wy zwań któ re prze no -
szą mnie w in ny świat, chy ba tyl ko
po to, aby moc niej ko chać świat w któ -
rym ży ję.

Po wsta ła w 1992 ro ku z pa na ini cja -
ty wy Fun da cja Są dec ka wy ro sła
na zna czą cą i roz po zna wal ną in sty -
tu cję, któ ra na trwa łe wpi sa ła się
w kra jo braz Zie mi Są dec kiej. Wo kół
fun da cji wy ro sły zna czą ce dzie ła.
Pro szę je przy bli żyć na szym Czy tel -
ni kom.

Fun da cja Sa dec ka po wsta ła w 1991
ro ku i jest or ga ni za cją po dej mu ją cą
dzia ła nia w pro fi lach:

– spo łecz no -cha ry ta tyw nym – do ko -
na nia ta kie jak Ak cja Ser ce -Ser cu
(z udzia łem po nad 1300 wo lon ta riu szy
z po nad 50 szkół, po nad 80 skle pów,
w sa mym ze szłym ro ku ze bra no po -
nad 24 to ny żyw no ści dla po nad 1500
ro dzin), Fun dusz Sty pen dial ny im. Bra -
ci Po tocz ków (z któ re go do tej po ry sko -
rzy sta ło 5084 osób, a łącz na war tość
sty pen diów wy nio sła 4 558 900 zł), ko -
lo nie let nie „La to Wiej skich Dzie ci”,
Ple bi scyt „Są de cza nin Ro ku”;

– kul tu ral no -hi sto rycz nym: Na gro da
Li te rac ka im. Ks. Prof. Bo le sła wa Ku -
mo ra (we wszyst kich edy cjach kon kur -
su zgło szo no 173 po zy cje, a ta kże 101
au to rów), kon kurs „Oce na Ak tyw no ści
Gmin Sub re gio nu Są dec kie go”, kon kurs
mu zycz ny „Sa dec kie Mło de Ta len ty”
(od po cząt ku wzię ło w nim udział 1019
uczest ni ków, a w sa mym ze szłym ro ku
licz ba wy świe tleń wi de okli pów pół fi na -
li stów prze kro czy ła 85 000), kon kurs hi -
sto rycz ny „Mój Re gion – Mo ja Du ma,
Mo je Mia sto  – Mo ja Du ma”, (w po -
przed niej edy cji przy stą pi ło do nie -
go 546 osób z 69 szkół oraz po nad 100
opie ku nów na uko wych, we wszyst kich
edy cjach udział wzię ło 2189 osób),
Zjazd Są de czan, kon kurs gwa ry „La -
chow skie Go do nie”;

– wy daw ni czym – mie sięcz nik Są de -
cza nin, por tal Są de cza nin.in fo (po -
nad 650 ty się cy użyt kow ni ków,
po nad 10 mln od słon);

Fun da cja czyn nie wpie ra me ry to -
rycz nie i fi nan so wo współ pra cu ją ce

NGO -sy /or ga ni za cje po za rzą do we/,
któ re oneg daj wy ro sły pod jej skrzy dła -
mi – Sto wa rzy sze nie Soł ty sów Zie mi
Są dec kiej (sku pia ją ce po nad 200 soł ty -
sów), Sto wa rzy sze nie Kas Wza jem nej
Po mo cy (po dzie lo ne na 33 ko ła gmin ne
sku pia ją ce łącz nie 2941 człon ków;
od po cząt ku udzie li ło 50 927 po ży czek
na war tość 76 181 703 zł), Spo łecz no -
-Kul tu ral ne To wa rzy stwo „Są de cza nin”;

Fun da cja czyn nie uczest ni czy w po -
dej mo wa niu ini cja tyw lo kal nych, ostat nio
pod ję ła dzia ła nia na rzecz przy wró ce nia
jed nost ki woj sko wej na Są dec czyź nie od -
wo łu ją cej się do tra dy cji 1 PSP, któ re za -
koń czy ły się suk ce sem.

To z Fun da cją Są dec ką współ pra cu je
Klub Sza lo nych Eme ry tów PTT, po ma -
ga jąc przy or ga ni za cji ró żnych ak cji:
Ser ce – Ser cu, Zjazd Są de czan i in ne.
Jak pan po strze ga tę współ pra cę?

Wspa nia li lu dzie, któ rych stać na wy -
si łek, do któ re go in ni nie są zdol ni. Wie -
rzę, że mo żna zmie niać swo je i in nych
ży cie wła sną ak tyw no ścią i za an ga żo -
wa niem. Ni gdy dość słów, aby im za to
dzię ko wać i ich za to po dzi wiać.

Dzię ku je my za roz mo wę i ży czy my
dal szych suk ce sów nie tyl ko w dzie -
dzi nie spo łecz no -po li tycz nej, ale
przede wszyst kim zre ali zo wa nia
ma rze nia o zdo by ciu ko ro ny zie mi.
Bę dzie my ki bi co wać i trzy mać kciu -
ki za po wo dze nie wy praw na ko lej -
ne ośmio ty sięcz ni ki.

PS. Już nie ba wem uka że się bar dzo
in te re su ją ca ksią żka o gó rach. To za pis
roz mo wy Ja ku ba Ko wal skie go z Zyg -
mun tem Ber dy chow skim. 

... „W dro dze po ko ro nę zie mi”
– ksią żka po wsta wa ła kil ka lat, nie -
spiesz nie two rzo na z za pi sków,
no ta tek, roz mów i ży wych wciąż wspo -
mnień. Sta ła się za pi sem bar dzo oso bi -
stym, do ty ka ją cym stre fy na co dzień
przez wie le osób za zdro śnie skry wa nej
– źró deł mo ty wa cji, nie ustan nych zma -
gań ze so bą, uczuć i my śli to wa rzy szą -
cych do cie ra niu do gra nic fi zycz nej
wy trzy ma ło ści, a czę sto wręcz śmier -
ci… /Są de cza nin.in fo/

Roz ma wia ła MARIA DOMINIK
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„... Ta zie mia od lat by ła mi bli ska.
Wpa try wa łem się z po dzi wem
w uro ki jej kra jo bra zu, wę dro wa łem
gór ski mi pa sma mi i do li na mi
wzdłuż po to ków...”. Ja kże wy mow -
ne są sło wa, wy po wie dzia ne w Tar -
no wie 1987 r. przez Ja na Paw ła II.
Świad czą o Je go wiel kim umi ło wa -
niu zie mi oj czy stej a szcze gól nie
gór i kra jo bra zu.

Prze mie rzy łem już wie le szla -
ków gór skich zdo by wa jąc od -
zna ki, aż po sta no wi łem, że
po wę dru ję stą pa jąc po śla dach

Ka ro la Woj ty ły - księ dza, bi sku pa, kar -
dy na ła, pa pie ża, któ ry te miej sca od wie -
dzał i wszę dzie zo sta wił cząst kę sie bie.
Pod czas wę dro wa nia po szla kach pa pie -
skich czu łem je go obec ność. Spo ty ka -
łem bar dzo wie le zna ków świad czą cych
o obec no ści oj ca świę te go w tych miej -
scach. By ły to ka pli ce, po mni ki, krzy że
czy ta bli ce upa mięt nia ją ce Je go wę -
drów ki czy po byt.

Ma ło pol ski Szlak Pa pie ski, któ re go
głów na tra sa prze bie ga z Kal wa rii Ze -
brzy dow skiej do Sta re go Są cza li -
czy 230 km, za przej ście ca ło ści
otrzy mu je się od zna kę żół to -bia łą z wi ze -
run kiem pa pie ża. Po nad to szlak ten ma 10
wa rian tów tras bocz nych w Be ski dach,
Gor cach i Ta trach, któ re li czą 390 km
a za ich przej ście mo żna otrzy mać trzy
od zna ki: brą zo wą, srebr ną i zło tą.

Na po cząt ku tra sy w Kal wa rii Ze brzy -
dow skiej znaj du je się kom pleks Sank tu -
arium Pa syj no -Ma ryj ne go, na zwie dza nie

któ re go na le ży po świę cić wię cej cza su,
a w ra zie po trze by mo żna sko rzy stać
z noc le gu w Do mu Piel grzy ma. Szlak
do Wa do wic pro wa dzi przez Gó rę Ja ro -
szo wic ką, gdzie jest krzyż i ta bli ca ze sło -
wa mi Oj ca Świę te go. W Wa do wi cach
w ro dzin nym mie ście pa pie ża jest wie le
miejsc do zwie dza nia: Mu zeum Dom
Ro dzi ny Ja na Paw ła II, Ba zy li ka Ofia ro -
wa nia Naj święt szej Ma rii Pan ny, czy li
wa do wic ka fa ra, gdzie Ka rol Woj ty ła zo -
stał ochrzczo ny. W ka pli cy stoi chrzciel -
ni ca przy po mi na ją ca to wy da rze nie.

Opusz cza my Wa do wi ce, wę dru je my
przez Be skid Ma ły tzw. gó ry do mo we

Ka ro la Woj ty ły i wy cho dzi my na Groń
Ja na Paw ła II. Z oka zji Je go 75 uro dzin
zo sta ła ufun do wa na ka pli ca w któ rej
znaj du ją się cen ne pa miąt ki m. in.: ró ża -
niec i fo tel pa pie ski, oraz ob raz Mat ki
Bo żej Kró lo wej Lu dzi Gór. Obok ka pli -
cy stoi po mnik ze sło wa mi „Naj więk sze -
mu Piel grzy mo wi XX wie ku…Ja no wi
Paw ło wi II”. Tra sa da lej pro wa dzi nas
przez Be skid Ży wiec ki, Za wo ję, Prze -
łęcz Kro wiar ki, na stęp nie wkra cza my
w Pa smo Pod ha lań skie, przez Zu brzy cę -
-gdzie na le ży zwie dzić Oraw ski Park Et -
no gra ficz ny – da lej na Prze łęcz
Spyt ko wic ką do Ludź mie rza i No we go

Po be skidz kich
szla kach śla da mi

Oj ca Świę te go

Tablica na głazie w Dolinie Jarząbczej
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Tar gu. W Ludź mie rzu zwie dza my Sank -
tu arium Mat ki Bo żej Kró lo wej Pod ha la,
gdzie nasz „piel grzym” czę sto by wał.

Sto py Oj ca Świę te go bar dzo czę sto
stą pa ły po Gor cach, przez Tur bacz, Gorc
i Lu bań, znaj du je my tu wie le śla dów Je -
go po by tu. Na po la nie w do li nie Ka mie -
ni cy na po ty ka my sza łas w któ rym
me tro po li ta kra kow ski kar dy nał Ka rol
Woj ty ła w lip cu 1976 r. miesz kał przez
bli sko trzy ty go dnie i któ ry na zy wa my
„Pa pie żów ką”. Obok sza ła su stoi głaz
z ta bli cą i na pi sem „ Pil nuj cie mi tych
szla ków”. Na le ży rów nież wspo mnieć o
Sza ła so wym Oł ta rzu pod szczy tem Tur -
ba cza z gła zem pa miąt ko wą ta bli cą i
krzy żem gdzie ksiądz Ka rol Woj ty ła w
1953 r. od pra wił Mszę św. Na pa miąt kę
te go wy da rze nia, w trze cią nie dzie lę
wrze śnia przy tym Oł ta rzu od pra wia na
jest Msza św. koń czą ca se zon tu ry stycz -

ny na Szla kach Pa pie skich. O umi ło wa -
niu tych gór świad czy ta bli ca na Lu ba -
niu z Je go sło wa mi.

Głów na tra sa koń czy się w Be ski dzie
Są dec kim, w na szym re jo nie i prze cho -
dzi przez Kro ścien ko, Prze hy bę do Sta -
re go Są cza z Sank tu arium Świę tej Kin gi
i Oł ta rzem Pa pie skim. Tra sa po win na
koń czyć się przy Oł ta rzu Pa pie skim,
jed nak znak koń czą cy tra sę jest przy
dwor cu ko le jo wym, a w Do mu Piel -
grzy ma o szla ku nie ma wia do mo ści i
in for ma cji. Aby roz pro pa go wać ten
szlak wska za na by ła by in for ma cja w
tym miej scu. Na Oł ta rzu Pa pie skim po
Mszy św. Ka no ni za cyj nej św. Kin gi Oj -
ciec Świę ty wspo mi nał swo je wę drów -
ki i ura do wał ze bra nych „Po wtór ką z
geo gra fii”.

Głów na tra sa Ma ło pol skie go Szla ku
Pa pie skie go to tyl ko część  ca łe go szla -

ku, po nie waż Ka rol Woj ty ła prze mie rzał
wie le szla ków w Be ski dach, Gor cach i
Ta trach. Wę dro wał przez Pa smo Ba bio -
gór skie, wę dro wał przez Rab kę Zdrój,
Lu boń Wiel ki, Lu bo goszcz, Śnie żni cę,
gdzie znaj du je się Ośro dek Re ko lek cyj -
ny. Gdy do tar łem na Śnie żni cę idąc wy -
ma ga ją cym szla kiem „Zbój ni ków
Skrzy dlań skich”, zo sta łem za sko czo ny
cie płym przy ję ciem i po sił kiem, a od
uczest ni ków spo tka nia do wie dzia łem
się o hi sto rii te go miej sca. Na Śnie żni -
cy w 1928 r. ks. Jó zef Win kow ski, pa -
sjo nat Be ski du Wy spo we go za ło żył
Ośro dek Ko lo nij ny, któ ry po woj nie zo -
stał za własz czo ny przez pań stwo, od zy -
ska ny przez ko ściół w 1993 r. Dzi siaj
roz bu do wa ny Ośro dek Re ko lek cyj ny
po sia da 120 miejsc noc le go wych gdzie
mo gą się za trzy my wać też zwy kli tu ry -
ści.  Przy Ośrod ku jest ka pli ca pod we -

Kapliczka na Żeleźnicy Pomnik Jana Pawła II na Groniu
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zwa niem Mat ki Bo skiej Śnie żnej, któ ra
jest pa tron ką te go miej sca. Jest tu ob raz
po da ro wa ny przez pa pie ża Ja na Paw ła II
a bę dą cy ko pią ob ra zu w Ba zy li ce San -
ta Ma ria Mag gio re w Rzy mie. Pa pież
prze mie rzał pra wie wszyst kie gó ry Be -
ski du Wy spo we go aż do Miej skiej Gó -
ry w Li ma no wej.

Z Ludź mie rza wę dro wał też in ną tra -
są przez Sza fla ry, Gu ba łów kę po Ki ry i
da lej bie gnie pięk na tra sa aż do Mor -
skie go Oka. Na Po la nie Si wej ma my ta -
bli cę upa mięt nia ją cą lą do wa nie JP II z
he li kop te ra, na stęp nie ta bli ca na schro -

ni sku na Po la nie Cho cho łow skiej. Od
Do li ny Cho cho łow skiej jest od bocz ka
do Do li ny Ja rząb czej, gdzie w uro czym
miej scu mo że my za my ślić się i od po -
cząć przy ta bli cy pa pie skiej. Od Po la ny
Hu ci ska, gdzie jest po czą tek tra sy nad
Re gla mi wę dru je my przez Przy słop
Mię tu si, Prze łęcz w Grzy bow cu, Po la -
nę Strą żyj ską do Kuź nic i „Księ żów ki”,
gdzie Oj ciec Świę ty czę sto się za trzy -
my wał. Da lej sto py „wę drow ca” pro wa -
dzą nas przez To po ro wą Cyrh lę, Psią
Traw kę, Ru si no wą Po la nę, Pa le ni cę
Biał czań ską do Mor skie go Oka.

Bli sko nas są szla ki pa pie skie w Be -
ski dzie Są dec kim i Ni skim. Ka rol Woj -
ty ła wę dro wał ze Sta re go Są cza przez
Ha lę Pi sa ną, schro ni sko na Ha li Ła bow -
skiej, Ja wo rzy nę Kry nic ką, do Kry ni cy.
Oj ca świę te go no gi nio sły da lej przez
Hu za ry, Ba ni cę, Ro tun dę na Ma gu rę
Wąt kow ską, gdzie od pra wił Mszę św.

Tych szla ków, któ re nasz „piel -
grzym” prze mie rzał jest znacz nie wię -
cej w Ma ło pol sce, jak rów nież
w Be ski dzie Ni skim, Biesz cza dach, czy
Su de tach. Mo je za in te re so wa nie wzbu -
dzi ła ta bli ca ja ka znaj du je się na schro -
ni sku na Ha li Kru po wej, któ ra świad czy,
że ostat nią wy ciecz ką kar dy na ła Woj ty -
ły przed wy bo rem na pa pie ża by ła wę -
drów ka na tym szla ku. Po ko na nie ty lu
szla ków i tras świad czy jak do sko na łym
był pie chu rem i jak ko chał oj czy stą zie -
mię, mat kę na tu rę i gó ry.

Po ko na nie szla ków i tras oraz miejsc,
gdzie zo sta wił swo je śla dy Ka rol Woj ty -
ła ja ko ksiądz, bi skup, kar dy nał i pa pież
nie jest ła twe. Mnie za ję ło to dwa dzie -
ścia pa rę dni na wę drów ki kil ku i jed no -
dnio we. Tych co ma ją czas i mo żli wo ści,
go rą co za chę cam, bo to jest na praw dę
wiel kie prze ży cie, ca ły czas my śląc, że
stą pa się po śla dach Wiel kie go Po la ka
Ja na Paw ła II. Przej ście Szla ku Pa pie -
skie go, to nie tyl ko przy go da tu ry stycz -
na, ale przede wszyst kim od da nie hoł du
na sze mu Wiel kie mu Po la ko wi.

JAN LI BER

Dolina Jarząbcza-Eosochatka z krzyżem i tabliczką „Dziękujemy Ci Boże, że
przysłałeś tu Ojca Świętego”

Tablica na schronisku na Hali Krupowej Tablice przy schronisku na Polanie Chochołowskiej
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W nr 1/73/2016 Be ski du na pi sa łam: „.. na są dec kim
osie dlu Wól ki miesz ka je den z czo ło wych pol skich
wspi na czy, zdo by wa ją cy naj wy ższe szczy ty świa ta
w zło tym okre sie pol skie go hi ma la izmu, za cza sów
świa to wych suk ce sów Wan dy Rut kie wicz, An drze ja Za -
wa dy, Lesz ka Ci che go, Krzysz to fa Wie lic kie go czy le -
gen dar ne go Je rze go Ku kucz ki...” 

Wtym ob szer nym wy wia dzie Wa len ty Fiut, uro -
dzo ny w Po de gro dziu Są de cza nin, opo wia da
o zi mo wej wy pra wie na Mo unt Eve rest w 1980
r, oraz na Lhot se w 1985 i 1987 ro ku. Mó wi też

o dro dze ja ką prze był za nim za czął się wspi nać w Hi ma la jach:
„do naj wa żniej szych osią gnięć mo gę za li czyć I zi mo we przej -
ście pol skie dro gą kla sycz ną pół noc nej ścia ny Eige ru w Al -
pach Szwaj car skich. Wraz z An drze jem Czo kiem, Ja nu szem
Skor kiem i Ja siem Wol fem w 4 dni po ko na li śmy tą jed ną z naj -
groź niej szych i naj więk szych ścian al pej skich na po cząt ku
mar ca 1978 ro ku. Po nad to zdo by łem zi mą Gran des Jo ras ses
przez tzw. „Ca łun” oraz in ne ścia ny al pej skie. Po ko na łem ta -
kże, z ko le ga mi, zi mą trud ne dro gi ta trzań skie z bi wa ka mi (by -
ły to pierw sze zi mo we pol skie przej ścia) m.in. Ru ma no wy
Szczyt pra wym fi la rem z do li ny Ka czej w 1972r., Łom ni cę
– za chod nią ścia ną, dro ga mi:”Wiel ki Fi lar” w 1974r., „Czar -
ny Fi lar” w 1975r., Kie żmar ski Szczyt – po łu dnio wą ścia ną
tzw. „Wiel kim Za cię ciem” (Dro gą Pa ją ków). Do te go mu szę
do dać mo ją bar dzo in ten syw ną dzia łal ność przed Eve re stem
w An dach Pe ru wiań skich (1973r), An dach Ko lum bij skich
(1975/1976r), dwu krot nym po by cie w Kau ka zie, dwu krot nej
dzia łal no ści w Pa mi rze, Hin du ku szu Afgan skim, Kasz mi rze In -
dyj skim itp...” Ca ły czas ma w pa mię ci tra gicz ny wy pa dek
w 1987 ro ku na ścia nie hi ma laj skie go ośmio ty sięcz ni ka Lhot -
se. Ogrom na la wi na zmio tła je go ko le gę Cze sła wa Ja kie la, któ -
ry do znał cię żkie go ura zu krę go słu pa i nie prze żył. Są dec ki
wspi nacz zo stał tyl ko mu śnię ty po dmu chem, ale to wy star czy -
ło, by to cząc się po prze past nym zbo czu, do znał bar dzo po wa -
żne go ura zu bio dra i ko la na, któ ry na za wsze wy eli mi no wał
go z udzia łu w eki pach sztur mo wych na naj wy ższe gó ry. Nie
mógł się po go dzić z fak tem wy co fy wa nia się z wy so kich gór.
Przez la ta a na wet jesz cze dziś śnią mu się gó ry, w któ rych
dzia ła ja ko uczest nik wy praw w naj ró żniej szych sy tu acjach,
nad zwy czaj nych wa run kach. Są to jak stwier dza bar dzo re ali -
stycz ne ob ra zy, roz mo wy z ko le ga mi itp...

W gó rach nie ma dro gi na skró ty. Więk szość pol skich
hi ma la istów za czy na ła tak sa mo: wspi na nie w Ta trach,
po tem w Al pach, na Kau ka zie, do pie ro po tem ru szy li
w Hi ma la je.

O swo ich wspi nacz ko wych po cząt kach w Ta trach opo wia -
da czy tel ni kom „Be ski du” Wa lek Fiut. Od da ję mu głos:

Mój pierw szy po byt w Ta trach nie miał cha rak te ru wspi -
nacz ko we go. Był to wy jazd tu ry stycz ny, któ ry jak się póź niej
oka za ło, zde ter mi no wał resz tę mo je go ży cia. Pierw sze ta trzań -
skie wra że nia głę bo ko wry ły się do me go ser ca. Dla te go
w skró cie je przed sta wiam.

W górach nie ma
drogi na skróty...
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Zbli żał się ko niec ro ku 1968, mia łem wów czas 21 lat. By -
łem umó wio ny z Gie niem Kwie ciń skim z Kęp na na spo tka nie
w Ta trach. Mie li śmy się spo tkać w Ma łym Ci chym u gaź dzin -
ki Jó zi Paw li kow skiej w okre sie mię dzy świę ta mi Bo że go Na -
ro dze nia a Syl we strem. Gie niu przy je chał z gru pą mło dzie ży
z dusz pa ster stwa aka de mic kie go z Po zna nia pro wa dzo ną przez
księ dza Pio tra Sie ber ta. Ja do łą czy łem do nich. Dla mnie był
to pierw szy wy jazd w Ta try. By ła wspa nia ła zi ma, z du żą ilo -
ścią śnie gu i nie za po mnia ny mi wi do ka mi z Ma łe go Ci che go
na grań Tatr, cią gną cą się od Pańsz czy cy po Ka spro wy.

Pew ne go dnia wy bra li śmy się z Gie niem do Mu ro wań ca
do li ną Su chej Wo dy a na stęp nie nad Czar ny Staw Gą sie ni co -
wy. Po go da do pi sy wa ła, więc wy bra li śmy się na Karb i gra nią
na Ko ście lec. Nie by ło to ła twe po dej ście. Za pa da li śmy się
w świe żym śnie gu po ko la na. Mi mo to brnę li śmy wy żej i wy -
żej. Gie niu miał bu ty „ma ra to ny” a ja skó rza ne bu ty do kost ki,
do któ rych przy pi na łem w ra zie po trze by nar ty spe cjal ny mi
sprę ży na mi. Przo dy tych bu tów by ły ce lo wo ob cię te i do pa so -
wa ne do wią zań ty pu „kan da har”. Spody mia ły skó rza ne bez
żad nej wi bra my, więc zu peł nie nie trzy ma ły się śnie gu, ale nie -
ustan nie śli zga jąc się do sze dłem ja koś do szczy tu. Po go da do -
pi sy wa ła w dal szym cią gu. Po dzi wia li śmy ośnie żo ne gó ry.
Ocza mi po że ra łem nie zwy kłe dla mnie wi do ki... Jed nak trze ba
by ło scho dzić, bo gru dnio we słoń ce zbli ża ło się do ho ry zon tu.

Zej ście oka za ło się o wie le trud niej sze. Śnieg na dość stro -
mych pły tach ob su wał się pod na szym cię ża rem. Grań jest
wą ska i ka żde po wa żne po śli zgnię cie gro zi ło zje cha niem
w dół do li ny. Ja koś ze szli śmy do prze łę czy Karb a da lej zje -
żdża li śmy na tył kach w kie run ku Czar ne go Sta wu.

Do Ma łe go Ci che go wró ci li śmy póź nym wie czo rem zmę -
cze ni, ale szczę śli wi i dum ni ze zdo by cia Ko ściel ca.

Na Syl we stro wy wie czór gru pa mło dzie ży z księ dzem Pio -
trem za pla no wa ła ku lig na Ru si no wą Po la nę. Po mysł mi się
spodo bał. Ja z Gie niem mie li śmy ze so bą nar ty więc za py ta -
li śmy wła ści cie li za przę gów czy po zwo lą nam je chać za sa -
nia mi za cze pie ni lin ką.

Nie sprze ci wia li się. Za pa dał zmrok kie dy pa rę za przę gów
wy ru szy ło spod do mostw Ma łe go Ci che go. Mło dzież sie dzą -
ca na sa niach oświe tla ła dro gę roz pa lo ny mi po chod nia mi.
Dzwo necz ki uwie szo ne na koń skich uprzę żach nada wa ły
rytm a ich dźwięk uno sił się w le sie jak by aniel skie chó ry gra -
ły. Ko nie par ska ły, spod ko pyt i pod ków co i raz wy pa da ły
śnie żne gru dy a woź ni ce od cza su do cza su strze la li z bi czy.
Mło dzież śpie wa ła ko lę dy. Gie niu i ja je cha li śmy na nar tach,
ucze pie ni do sań na dłu gich lin kach. Mo gli śmy je chać sla lo -
mem od kra wę dzi do kra wę dzi dro gi. Las był ośnie żo ny, po -
bo cza i ca ła dro ga rów nież. Wów czas nikt nie po sy py wał dro gi
pro wa dzą cej na Wierch Po ro niec pia skiem, żwi rem ani też so -
lą. To by ła ist na fraj da je chać ta kim ku li giem.

Na Wier chu Po ro niec zje cha li śmy w stro nę Ru si no wej Po la -
ny le śną dro gą za sy pa ną śnie giem, ale ko nie z sa nia mi da wa ły
so bie ra dę. Na tym od cin ku je cha li śmy wol niej. Po mi mo no cy
by ło ja sno.

Mię dzy drze wa mi uka zy wał nam się, pra wie w peł ni, księ -
życ. Kie dy przy wy jeź dzie z la su uka za ły nam się pierw -
sze sza ła sy, uj rza łem po raz pierw szy Ru si no wą Po la nę
i nie zwy kłą pa no ra mę, chy ba naj pięk niej szą w ca łych Ta -
trach. Przed na mi pię trzy ła się dłu ga i stro ma grań, czy li
Gę sia Szy ja. Po le wej stro nie uka za ły się na szym oczom
Ta try Biel skie i Wy so kie, te po Sło wac kiej stro nie, się ga -
ją ce aż po Ry sy. Gó ra le przy kry li ko nie der ka mi i da li im sia -
no w wor kach.

Mło dzież z księ dzem i my z Gie niem po szli śmy w kie run -
ku Gę siej Szyi. Za bra li śmy wor ki pla sti ko we wy peł nio ne czę -
ścio wo sia nem. W po ło wie wznie sie nia Gę siej sia da li śmy
na wor kach i zje żdża li śmy w dół. Drą ży li śmy wą skie tu ne le
w kop nym śnie gu, ale przy du żej stro miź nie to i tak nie ha -
mo wa ło zbyt nio śli zgu. Gło śne roz mo wy, śmie chy to wa rzy -
szy ły wszyst kim. By ła to wspa nia ła za ba wa.

Mło dzież za cho wy wa ła się jak dzie ci. Mo że dla te go tak
mi ło i sym pa tycz nie wspo mi nam tam ten czas, tam ten ku lig.
Zbli ża ła się pół noc. Ksiądz Piotr wy jął gór ski ze staw do od -
pra wia nia mszy przed wej ściem do jed ne go z sza ła sów. By ły
ko lę dy, by ło sło wo Bo że na za koń cze nie sta re go ro ku i roz -
po czę cie no we go. Po mszy świę tej strze la ły kor ki od szam -
pa nów i wszy scy – wszyst kim ży czy li wszel kiej po myśl no ści.
Wra ca li śmy tą sa mą dro gą ze śpie wa mi, w bar dzo do brych
na stro jach.

Po tem na sta ło mo je wiel kie za an ga żo wa nie się w gó ry, w ro -
bie nie cze goś na praw dę cie ka we go, z pa sją. Du żą prze szko dą
był dla mnie chro nicz ny brak pie nię dzy. Cza sa mi pra co wa łem
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do ryw czo przy pra cach fi zycz nych aby zdo być to mi ni mum po -
zwa la ją ce na ko lej ny wy jazd w Ta try na ta bo ri sko (miej sce
gdzie mo żna roz bić na mio ty) przy Mor skim Oku lub na Ha li
Gą sie ni co wej. Cza sa mi, głów nie w Sło wac kich Ta trach wraz
z ko le ga mi spa li śmy w ko le bach. Ofi cjal nie nie wol no by ło, ale
gdy się mia ło tak wiel ką po trze bę wspi na nia? Zi mą nie ste ty nie
mo żna by ło prze by wać na ta bo ri sku więc z ko niecz no ści naj -
czę ściej „wa le to wa łem” (spa nie bez opła ty) np w schro ni sku
w Mor skim Oku. Po ja kimś cza sie, Dziu nia czy li Pa ni Ła piń -
ska szu ka jąc mnie żar to bli wie wo ła ła „gdzie jest ten wa let?”

Mo je pierw sze dni wspi nacz ko we by ły dla mnie czar ną
ma gią. O wspi na niu, o po ru sza niu się w gó rach wie dzia łem
co nie co z ksią żek gór skich i „Ta ter ni ka”, któ re pod su wał mi
Gie niu Kwie ciń ski, kie dy ra zem słu ży li śmy w woj sku. Nie
by łem na żad nym kur sie wspi nacz ko wym. W tym po cząt ko -
wym okre sie, Gie niu był mo im na uczy cie lem: prze ka zał mi
bar dzo du żo in for ma cji o wspi na niu, spo so bach ase ku ra cji, to -
po gra fii itd. Po tem by ła prak tycz na we ry fi ka cja te go wszyst -
kie go na ścia nie. Szcze gó ły przy cho dzi ły na ka żdej no wej
dro dze wspi nacz ko wej. Trze ba je by ło roz wią zy wać jak naj -
le piej i mo żli wie jak naj szyb ciej. Gie niu, zna ją cy już tro chę
Ta try, wy bie rał dla nas „dro gi” na na sze mo żli wo ści tech nicz -
ne i sprzę to we. Wy bie rał przede wszyst kim ta kie, któ re by ły
kla sycz ny mi przej ścia mi i chy ba naj cie kaw szy mi frag men ta -
mi ścian ta trzań skich po pro wa dzo ny mi przez naj sław niej -
szych ta ter ni ków pol skich w okre sie mię dzy wo jen nym
i po II woj nie świa to wej. W tym pierw szym mo im okre sie
wspi nacz ko wym, po le ga łem na Je go wy bo rach.

By ły to wspa nia łe dro gi na ró żnych ścia nach ta trzań skich.
Uczy łem się przy oka zji to po gra fii i po zna wa łem mo żli wo ści
wy co fy wa nia się z po szcze gól nych ścian.

W po ni ższym ze sta wie niu nie ma mo wy o sy tu acjach za -
ska ku ją cych wspi na czy w cza sie zdo by wa nia da nej ścia ny czy
też gó ry. A ta ko we ja kże czę sto się zda rza ły. Nie by ło prze -
cież w la tach 70 – tych ubie głe go wie ku żad nych ko mó rek
ani in nych urzą dzeń do wska zy wa nia pro gnoz po go dy. Wy -
cho dzi li śmy np. z „ta bo ri ska” przy Wło sie ni cy wcze snym ran -
kiem przy bar dzo do brej po go dzie, wspi na li śmy się i na gle
w go dzi nach po łu dnio wych za ska ki wa ła nas bu rza z pio ru na -
mi i ogrom nym desz czem. Cza sa mi zmok nię ci i zzięb nię ci
prze cze ki wa li śmy nie ko rzyst ne wa run ki i po bu rzy jesz cze
koń czy li śmy wspi na nie. Zda rza ły się jed nak i ta kie sy tu acje,
że trze ba się by ło wy co fać nie do koń czyw szy „dro gi”. Ka żde
wyj ście w tam tych la tach na wspi na nie mu sia ło być wpi sa ne
do „Ksią żki wyjść”, znaj du ją cej się w schro ni sku. Trze ba by -
ło wpi sać da tę, gó rę lub ścia nę na da nej gó rze, nu mer dro gi
we dług prze wod ni ka np. Pa ry skie go, kie dy prze wi du je my po -
wrót, z kim wy cho dzi my. Po po wro cie trze ba by ło zro bić
wpis, że się dro gę zro bi ło i po dać go dzi nę po wro tu. Przy „wy -
co fie” tez trze ba by ło wpi sać po wrót bez ukoń cze nia dro gi.
Je że li ja kiś ze spół nie wró cił w wy zna czo nym ter mi nie, dy -
żu ru ją cy w schro ni sku ra tow nik GOPR po wi nien był wsz cząć
roz po zna wa nie za ist nia łej sy tu acji.

Zda rza ło się, że miesz ka li śmy w sza ła sie na strysz ku u gó -
ra li Ko by lar czy ków na Ru si no wej Po la nie. Po dej ście w re jon
Mor skie go Oka nie na le ża ło wów czas do krót kich zwłasz cza
po wspi nacz ce, gdy trze ba by ło jesz cze wró cić na Ru sin kę.
Pew ne go ra zu ro bi li śmy ścia nę Ka zal ni cy Mię gu szo wiec kiej
dro gą Ko ro sa do wi cza (przed wspi nacz ką wy star to wa li śmy
z Ru sin ki). Po zej ściu w dół gdzieś na wy so ko ści Czar ne go Sta -
wu usły sze li śmy wo ła nie o po moc. Wo ła nie po wta rza ło się,
więc przy sta nę li śmy i sta ra li śmy się zlo ka li zo wać skąd do cho -
dzi. Z do cho dzą cych od gło sów usta li li śmy, że wo ła ją cy znaj -
du je się gdzieś na fi la rze Cu bry ny. Zbie gli śmy nad Mor skie
Oko i wte dy uj rze li śmy wo ła ją ca oso bę na ma łej pół ce, nad dol -
nym urwi skiem fi la ra Cu bry ny.

Prze ka za li śmy prze cho dzą cym tu ry stom in for ma cję o wo -
ła ją cym o po moc czło wie ku. Szyb ko po szli za wia do mić
w schro ni sku GOPR a my po de szli śmy pod ścia nę Cu bry ny
z za mia rem doj ścia do cze ka ją ce go na po moc. Bę dąc
pod ścia ną mie li śmy szan sę skon tak to wać się z po szko do wa -
nym. Pro si li śmy go aby nie opusz czał miej sca, w któ rym się
znaj do wał. Roz po czę li śmy wspi nacz kę, wy bie ra jąc naj ła -
twiej sze miej sca. Chy ba w po ło wie dro gi do po szko do wa ne -
go usły sze li śmy gło sy znad Mor skie go Oka. To gło sy
ra tow ni kow, po in for mo wa li nas, że idą w kie run ku Ga le ri Cu -
bryń skiej. Mu szą dojść na ple cy mni cho we, skąd da lej w mia -
rę ła twą ście żką na Ga le rię, na fi la rze Cu bry ny.

My wspi na li śmy się ca ły czas w kie run ku po szko do wa nej
oso by. Wresz cie do tar li śmy. Roz trzę sio ny, sto sun ko wo mło -
dy tu ry sta sie dział na ma łej i nie wy god nej pół ce tra wia stej.

Pod nim by ła prze paść a nad nim dość stro ma ścian ka. Po -
cie szy li śmy go, za bez pie czy li śmy lin ka mi. Nie ste ty nie mie -
li śmy żad nych pły nów. Do wią za li śmy go do na szej li ny
i za czę li śmy wspi nać się ra zem z nim do gó ry. Po oko ło 40
me trach zo ba czy li śmy scho dzą cych do nas ra tow ni ków. Prze -
ka za li śmy za błą ka ne go tu ry stę go prow com. Mie li her ba tę
na wzmoc nie nie po szko do wa ne go, my też sko rzy sta li śmy.
Do wie dzie li śmy się, że tu ry sta prze by wał w oko li cy szczy tu
Cu bry ny a w dół po sta no wił scho dzić na skró ty, wprost
do Mor skie go Oka. Miał szczę ście, że nie zro bił jed ne go kro -
ku wię cej… Gdzieś na wy so ko ści Mni cha do się gła nas noc.
Z lamp ka mi scho dzi li śmy do „Mo ka” gdzie roz sta li śmy się
z owym tu ry stą i ra tow ni ka mi.

Po krót kim od po czyn ku po szli śmy dro gą do Wo do grz mo -
tów a da lej czer wo nym szla kiem na Ru sin kę. Pra wie peł ny
księ życ uła twiał nam po wrót, bo na sze ba te rie w la tar kach
prze sta ły do star czać świa tła

Wró ci li śmy do sza ła su bar dzo zmę cze ni i wy głod nia li, ale
z po czu ciem do brze speł nio ne go obo wiąz ku. By łem prze cież
też ra tow ni kiem i we wnętrz ny głos pod po wia dał mi, że tak
mu szę się za cho wać.

Po ni żej przed sta wiam mo je dro gi wspi nacz ko we w Ta trach
w la tach 1969-1977 oraz w ja ski niach ta trzań skich w paź -
dzier ni ku 1980 ro ku.

WA LEK FIUT
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Lista członków PTT O/Beskid
przyjętych w 2019 roku
1. KATARZYNA CIESIELKA
2. DARIUSZ TAMBOR
3. ANNA JAREK
4. PATRYCJA PORĘBSKA
5. ROBERT HAJDUK
6. MARTA MARCINOWSKA
7. DARIUSZ OPAŁEK
8. STANISŁAW TUREK
9. RYSZARD MALESZA
10. ANDRZEJ KOZALSKI
11. KATARZYNA PRUSAK
12. PAWEŁ FLOREK
13. STANISŁAW JACHYM
14. ANNA BUKOWSKA-BOGACZ
15. PAULINA MAMAK
16. TOMASZ LESZEK DUDA
17. MARIA MARCINIEC
18. DARIUSZ MARCINIEC
19. AGNIESZKA MRZYGŁÓD
20. MARIUSZ BASTA
21. EWA MIRLAK
22. MAGDALENA KOŚCISZ
23. BARBARA ZAREMBA
24. ANDRZEJ ZAREMBA
25. KRZYSZTOF POLAKIEWICZ

26. DANUTA LEŚNIAK
27. JANUSZ GARGAS
28. ANNA KICA
29. WOJCIECH KLICH
30. BERNADETA RYCHLEC
31. PAWEŁ TYLKA
32. MIECZYSŁAW GÓRSKI
33. MARIUSZ GAJEWSKI
34. JOLANTA RYBCZYŃSKA
35. BOGDAN TYLEK
36. MARIUSZ NOWAKOWSKI
37. MACIEJ PULIT
38. AGATA IZWORSKA
39. PAWEŁ MASTALSKI
40. DARIUSZ FARMAS
41. MONIKA MAZUREK
42. NATALIA ZIELIŃSKA
43. BARTŁOMIEJ ZIELIŃSKI
44. KATARZYNA ZIELIŃSKA
45. MARCIN ZIELIŃSKI
46. AGATA BOGUSZ
47. MIROSŁAW BOGUSZ
48. KRZYSZTOF MAŁYS
49. ROBERT SOKÓŁ
50. AGATA BOCHENEK
51. BOŻENA ŚCIURKA
52. MARIUSZ GÓRALSKI

53. ANNA BARAŃSKA
54. ELŻBIETA  GROSIAK
55. MARCIN NOSAL
56. DOROTA SZAREK
57. WIOLETTA KASIŃSKA
58. JERZY OLSZEWSKI
59. MAGDALENA SZCZUPAK- ZWOLIŃSKA
60. JOANNA PAMPUCH
61. FRANCISZKA ZOFIA DENENFELD
62. IGOR IZWORSKI
63. OSKAR IZWORSKI
64. TAMARA GULA LEŚNIEWSKA
65. JAROSŁAW LEŚNIEWSKI
66. EUGENIUSZ HALO
67. PAWEŁ DOMINIK
68. WOJCIECH DOMINIK
69. MAREK SŁOMCZYŃSKI
70. MICHAŁ OPAŁEK
71. AGATA OBROCHTA
72. SYLWIA ZWOLENIK
73. ANDRZEJ BIELA
74. ZOFIA CIESIELKA
75. PIOTR CIESIELKA
76. ELŻBIETA MAJCHERSKA
77. JERZY JURZYNEK
78. MAGDALENA KUCABA

Witamy w naszym gronie!

29 grud nia 2020 ro ku, mi nie 100 rocz ni ca uro dzin
zmar łe go w 2010 ro ku Lu dwi ka Je rze go Ker na. Być
mo że nie ka żdy wie, że zna ny po eta, sa ty ryk a ta kże
dzien ni karz i tłu macz li te ra tu ry pięk nej uro dzo ny w Ło -
dzi, lu bił przed la ty od wie dzać Są dec czy znę a na sze mu
mia stu po świę cił pięk ny wiersz pt. „Od Ho me ra”.

OD HO ME RA
Od Ho me ra
A na pol skie cza sy bio rąc, to od Pia sta
Lu dzie bar dzo lu bią chwa lić ró żne mia sta.
Opi sy wać lu dzie lu bią ró żne me tro po lie
W neo no we świa tła po stro jo ne
Ni by ba dy lar ki w ko lie.
Mó wią: Pa ryż!
Mó wią: Lon dyn!
Mó wią: Wie deń: (ten od śnia dań)
Mó wią: To kio!
Mó wią: Ha ga!
A ja do syć mam tych ga dań.

Coś mi wte dy za raz mó wi:
„Te raz ty się, bra cie, włącz!”
Więc się włą czam i po wia dam:
– Chwi lecz kę, a No wy Sącz?
Ja ro zu miem, że jest ła twiej chwa lić
San Fran ci sco,
Bo da le ko jest,
A No wy Sącz jest bli sko.
Że Dżi bu tii al bo Aden brzmi o wie le eg zo tycz niej...
Dla mnie Aden
Cy mes ża den
W No wym Są czu jest o wie le ślicz niej.
I Du na jec jest co le ci pro sto do Ro żno wa,
I ten ra tusz, jak by go Ni ki for pro jek to wał,
I sa mo lot, co przy cup nął pod zam kiem przy wjeź dzie,
I te lo dy, co sma ku ją tak, jak w żad nym in nym mie ście...
I dla te go pro szę pań stwa,
(Do dam za nim skoń czę)
Jak mnie ktoś New Yor kiem strze la,
To ja go – New Są czem.

LU DWIK JE RZY KERN



KLUB SZALONYCH EMERYTÓW, 11.09 – CZERWONE WIERCHY

KLUB SZALONYCH EMERYTÓW, 24-27.08 – UKRAINA

KLUB SZALONYCH EMERYTÓW, 24.07 – WODOSPADY ZIMNEJ WODY

SEKCJA BIEGOWA, PÓŁMARATON W WERONIE

ŚLUB MARTY I PAWŁA, 20.10 :-) SEKCJA ROWEROWA, DOLINA CHOCHOŁOWSKA

SZKOLNE KOŁO PRZY SP 18, 14.12, WIGILIA NA CYRLISZKOLNE KOŁO W ŁABOWEJ, 18.02 – LEWOCZA, SK
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21 paź dzier ni ka 2019 r. od by ły się Są dec kie Ob cho dy
Świa to we go Dnia Tu ry sty ki pod czas uro czy stej ga li
zor ga ni zo wa nej w ho te lu IBIS Sty les w No wym Są czu
po łą czo ne z ob cho da mi ju bi le uszu 20 le cia dzia łal no -
ści No wo są dec kiej Izby Tu ry stycz nej. 

Pod czas ga li wi ce wo je wo da ma ło pol ski Zbi gniew
Sta rzec wrę czył za słu żo nym dla tu ry sty ki oso bom
i or ga ni za cjom Zło te, Srebr ne i Brą zo we Krzy że
Za słu gi przy zna ne przez pre zy den ta RP An drze ja

Du dę, od zna ki ho no ro we „Za za słu gi dla tu ry sty ki” przy -
zna ne przez Mi ni stra Spor tu i Tu ry sty ki, zo sta ły rów nież
wrę czo ne dy plo my gra tu la cyj ne od Sta ro sty no wo są dec kie -
go i Pre zy den ta Mia sta No we go Są cza. Srebr nym Krzy żem
Za słu gi zo stał uho no ro wa ny se kre tarz na sze go Od dzia łu
Zbi gniew Smaj dor, na to miast od zna kę ho no ro wą otrzy ma -
ły: Bar ba ra Mi cha lik, Ma ria Do mi nik i Jo lan ta Au gu styń -
ska. Uro czy sta ga la by ła rów nież oka zją do wrę cze nia
dy plo mów, któ re przy znał za dzia łal ność na rzecz roz wo ju
tu ry sty ki na na szym te re nie Pre zy dent Mia sta Lu do mir
Han dzel, otrzy mał go Ma ciej Za rem ba i Od dział Be skid
PTT. I wresz cie pod czas ga li zo stał roz strzy gnię ty XX Kon -
kurs „Są dec ki Laur Tu ry stycz ny”. Wy ró żnie nie w ka te go -
rii oko ło tu ry stycz nej za naj lep sze ini cja ty wę i ofer tę oko ło
tu ry stycz ną w 2019r za im pre zę „Bieg i Rajd Ku rie rów”
otrzy mał nasz Od dział wspól nie ze współ or ga ni za to rem tej
im pre zy Sto wa rzy sze niem Vi se grad Ma ra ton Ry tro, na to -
miast Bar ba ra Mi cha lik otrzy ma ła dy plom za uczest nic two
w ka te go rii -oso bo wość są dec kiej tu ry sty ki –„za do ko na -
nia oraz ini cja ty wę na ni wie tu ry stycz nej” Pre zes No wo są -
dec kiej Izby Tu ry stycz nej wrę czył ta kże pięk ne gra wer to ny
ja ko po dzię ko wa nie za 20 lat przy na le żno ści do bra nżo we -
go sa mo rzą du go spo dar cze go i wspie ra nie No wo są dec kiej
Izby Tu ry stycz nej w dzia ła niach na rzecz roz wo ju tu ry sty -

ki na Są dec czyź nie przy zna ne dla Od dzia łu Be skid PTT
oraz in dy wi du al ny dla Ma cie ja Za rem by. PTT O/Be skid re -
pre zen to wa li: Ma ciej Za rem ba, Woj ciech Lip pa, Ma ria Do -
mi nik, Bar ba ra Mi cha lik, Zbi gniew Smaj dor i Jo lan ta
Au gu styń ska.
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