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Oddziału PTT „Beskid” 
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– poświęcenie 
sztandaru

Pismo POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO Oddziału BESKID
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Historię powstania sztandaru i relację z uroczystości
poświęcenia znajdziesz wewnątrz numeru
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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

Roz dział I §6 sta tu tu usta na wia, że PTT uży wa tra dy cyj -
nych od znak i pie czę ci sto so wa nych do ro ku 1950 z na pi sem
Pol skie To wa rzy stwo Ta trzań skie i wy obra że niem ko zi cy oraz
po sia da sztan dar. Za rząd Głów ny mo że usta no wić in ne sym -
bo le PTT.

Nasz wie lo let ni pre zes a obec nie pre zes ho no ro wy, przez wie -
le lat sta rał się za in te re so wać człon ków i wła dze Od dzia łu tą ini -
cja ty wą. Wy ko na nie sztan da ru jest dość kosz tow ne i or ga ni za cji
non pro fit ja ką jest PTT nie by ło zwy czaj nie na to stać.

Pierw szy sztan dar ufun do wa ło Ko ło prze wod ni ków PTT
przy O/Be skid w No wym Są czu w 2001r. W tym wła śnie ro -
ku nasz Od dział był or ga ni za to rem XVII Piel grzym ki Prze -
wod ni ków Tu ry stycz nych na Ja sną Gó rę. By ło to ogrom ne
wy zwa nie or ga ni za cyj ne i fi nan so we, któ re mu Od dział,
a zwłasz cza ist nie ją ce od ro ku Ko ło Prze wod ni ków, po do ła -
ło. Sztan dar zo stał wy ko na ny sys te mem „go spo dar czym”, np.
drzew ce po zy ska no z za byt ko we go kar ni sza po sia da ją ce go
już dłu gą hi sto rię i by ło za koń czo ne orzeł kiem. Sym bo licz -
na ko zi ca po ja wi ła się na nim do pie ro oko ło 2007 ro ku i by -
ła drew nia na, wy ko na na przez są dec kie go rzeź bia rza
Fran cisz ka Pal kę. Sztan dar zo stał uro czy ście po świę co ny
w Ka pli cy Ja sno gór skiej przed ob li czem Mat ki Bo skiej Czę -
sto chow skiej. Po czet sztan da ro wy z wie lo let nim Cho rą żym
Wie sła wem Wcze śnym brał udział w ko lej nych piel grzym -
kach do Czę sto cho wy, jak i uro czy sto ściach ju bi le uszo wych
i po grze bach człon ków PTT. Na le ży do dać, że fu te rał
na sztan dar Wie siu za ku pił za wła sne pie nią dze i miał w nim
oprócz sztan da ru z ak ce so ria mi, rów nież ża łob ny kir. Jak
wspo mi na, przy dał się on w cza sie uro czy sto ści Ju bi le -
uszu 20-le cia Od dzia łu, świę to wa ne go 10.04.2010 na Ro so -
chat ce w Be ski dzie Ni skim, kie dy do tar ła wia do mość
o ka ta stro fie pre zy denc kie go sa mo lo tu.

W 2008 ro ku, Za rząd Głów ny PTT do cze kał się wła sne go
sztan da ru. Zo stał on ufun do wa ny przez Ja dwi gę i Wło dzi mie -
rza Ja nu si ków. Wło dzi mierz Ja nu sik był pre ze sem ZG PTT
w la tach 2007-2010.

Na wnio sek wie lu człon ków PTT/Be skid, Za rząd Od dzia -
łu na ze bra niu w dniu 9 lu te go 2017 r. pod jął de cy zję o wy -
ko na niu sztan da ru Od dzia łu „Be skid” PTT. /po przed ni był jak
wspo mnia no wy żej Sztan da rem Ko ła Prze wod ni ków PTT/
Zwró cił się z proś bą do wszyst kich człon ków i sym pa ty ków
or ga ni za cji o do bro wol ne fi nan so we wspar cie na ten cel. Po -
świę ce nie sztan da ru za pla no wa no na 2020 rok, z oka zji Ju bi -
le uszu 30-le cia Od dzia łu.

W. Sza ro ta: – Roz po czę li śmy przy go to wa nia zmie rza ją ce
do opra co wa nia wzo ru i wszel kich szcze gó łów zwią za nych
z wy glą dem sztan da ru Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go
na szcze blu Za rzą du Głów ne go PTT, któ re go rów nież by łem
wów czas pre ze sem.

Na IX po sie dze niu Za rzą du Głów ne go X ka den cji, któ re
ob ra do wa ło w dniu 16 lu te go 2019 ro ku w Kra ko wie, Szy -
mon Ba ron przed sta wił ze bra nym przy go to wa ny przez kol.

Jak to ze 
sztandarem było…

Dla pod kre śle nia in te gra cji jed no stek Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go i za pew nie nia
god nej re pre zen ta cji pod czas wy stą pień ofi cjal nych, PTT uży wa sztan da ru. 

Sztan dar jest wy ra zem na sze go sza cun ku oraz przy wią za nia do naj wyż szych war to ści, 
sym bo li pa trio tycz nych oraz tra dy cyj nych zna ków i barw.

Jasna Góra 2001 FOT. M.ZAREMBA
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Krzysz to fa Kar bow skie go (Pre zes PTT O/Dę blin) pro jekt
sztan da ru Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go, któ ry zo stał
uzgod nio ny z Ko mi sją He ral dycz ną przy MSWiA. Pod ję to
wów czas uchwa łę (Uchwa ła Za rzą du Głów ne go PTT
nr 3/2019 z dnia 16 lu te go 2019 r. w spra wie zna ków Pol skie -
go To wa rzy stwa Ta trzań skie go), któ ra pre cy zo wa ła wy gląd
zna ków PTT. W ro ku 2019 zle ci łem Pa ni Gra ży nie Gin ter
z fir my: GoRaf opra co wa nie gra ficz ne sztan da ru. Pa ni Gra -
ży na by ła go to wa na kon sul ta cje w lip cu 2019 ro ku. Po je cha -
li śmy na nie z Jo lą Au gu styń ską, no wą Pre zes na sze go
Od dzia łu. Jed no cze śnie Wła dy sław Ło boz i Zby szek Smaj -
dor po szu ki wa li firm do wy ko na nia drzew ca i je go me ta lo -
wych czę ści.

J. Augustyńska: – Roz po czę li śmy przy go to wa nia zmie rza -
ją ce do opra co wa nia wzo ru i wszel kich szcze gó łów zwią za -
nych z wy glą dem sztan da ru Pol skie go To wa rzy stwa
Ta trzań skie go na szcze blu Za rzą du Głów ne go PTT, któ re go
Pre ze sem był wów czas Woj tek Sza ro ta. Na sze dzia ła nia opie -
ra ły się o prze pi sy usta lo ne uchwa łą ZG z 16.02.2019.

Ba zu jąc na tych wy tycz nych zo sta ło zle co ne opra co wa nie
gra ficz ne sztan da ru i wy ko na nie ha ftu pa ni Gra ży nie Gin ter
z fir my GoRaf.

Pod czas przy go to wań oka za ło się, że nie któ re wy tycz ne
za war te w uchwa le są nie do koń ca pre cy zyj ne, lub też wzbu -
dza ją pro test na szych człon ków. Swo je zda nie w tym te ma -
cie sfor mu ło wał nasz Pre zes Ho no ro wy Ma ciej Za rem ba
i zwró cił się z tym do Za rzą du Głów ne go. By ło to już po wy -
bo rach w czerw cu 2019 ro ku i by łam no wą pre zes Za rzą du
Głów ne go, oraz Od dzia łu Be skid, w związ ku z tym przed ło -
ży łam te uwa gi pod ob ra dy ZG. Człon ko wie ZG skła nia jąc
się ku wnio sko wi Ma cie ja Za rem by, przy chy li li się do zmia -

ny roz mia ru sztan da ru z 75 cm x 75 cm, na wnio sko wa -
ny 100 cm x 100 cm, przyj mu jąc sto sow ną Uchwa łę.

Pro jekt ha ftu sztan da ru był do pra co wa ny, Pa ni Gra ży -
na Gin ter roz po czę ła pra cę.

Roz po czę to po szu ki wa nie wy ko naw ców po zo sta łych ele -
men tów, czy li drzew ca z gło wi cą i z ca łym osprzę tem. Po -
cząt ko wo za mie rza no, po dob nie jak to mia ło miej sce
w przy pad ku sztan da ru Ko ła Prze wod ni ków, czy nić to w spo -
sób „go spo dar czy”, za an ga żo wa li się w to prócz mnie jesz -
cze Woj tek Sza ro ta, Wła dek Ło boz, Zbi gniew Smaj dor,
Ma rek Li ma nów ka (któ ry był go to wy wy ko nać nie zbęd ne
ele men ty ze sta li nie rdzew nej) i Ka sia Hej mej.

Uchwa ła Za rzą du Głów ne go PTT nr 3/2019 z dnia 16 lu te -
go 2019 r. w spra wie zna ków Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie -
go), któ ra pre cy zo wa ła wy gląd zna ków PTT:

„Roz dział 1
Prze pi sy ogól ne
Art. 1. 1. Zna ka mi Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go są:
1. go dło PTT,
2. znak PTT,
3. lo go PTT,
4. od zna ka PTT,
5. cho rą giew PTT,
6. fla ga PTT,
7. sztan dar PTT,
8. sztan dar od dzia łu PTT.
2. W Pol skim To wa rzy stwie Ta trzań skim mo gą być uży wa ne

tak że in ne zna ki, nie wy mie nio ne w ust. 1.
3. Za rząd Głów ny Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go mo -

że okre ślić, w dro dze uchwa ły, in ne zna ki uży wa ne w PTT, bio rąc
pod uwa gę spe cy fi kę i tra dy cje PTT i jed no stek te re no wych PTT,
uho no ro wa nie człon ków PTT oraz in ne po trze by.

4. Zna ki, o któ rych mo wa w ust. 1 i 2 nie mo gą być de for mo -
wa ne.

Art. 2. 1. Zna ki, o któ rych mo wa w art. 1, są uży wa ne wy łącz nie
w Pol skim To wa rzy stwie Ta trzań skim.

2. Zna ki wzo ro wa ne na zna kach, o któ rych mo wa w art. 1 ust. 1
pkt 1 i 3, mo gą być uży wa ne po za Pol skim To wa rzy stwem Ta trzań -
skim za zgo dą Za rzą du Głów ne go PTT.

3. Zna ki Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go po zo sta ją
pod szcze gól ną ochro ną pra wa, prze wi dzia ną w od ręb nych prze -
pi sach.

Art. 3. Za rząd Głów ny Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go
okre śli w dro dze uchwa ły, spo sób uży wa nia zna ków PTT, któ rych
mo wa w art. 1 ust. 1 i 2, uwzględ nia jąc miej sce ich umiesz cza nia,
no sze nia oraz spo sób i oko licz no ści pre zen to wa nia pod czas ob -
cho dów świąt pań stwo wych, re gio nal nych, lo kal nych, uro czy sto -
ści i zgro ma dzeń PTT oraz świąt i im prez tu ry stycz nych, a tak że
w nie wy mie nio nych oko licz no ściach”.

10.04.2010 r., 20-lecie PTT



GRUDZIEŃ 2020 5
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

Fi nal nie zo sta ła wy bra na pro fe sjo nal na fir ma wy ko nu ją ca
sztan da ry i tam zle co no opra co wa nie i wy ko na nie drzew ca
wraz z wień czą cą go gło wi cą pod po sta cią ko zi cy (fir ma
ARTBRASS Sta ni sła wa Czaj ki).”

Uro czy ste po świę ce nie sztan da ru za pla no wa no na 21 mar -
ca 2020 r. w Ba zy li ce Św. Mał go rza ty (Plac Ko le giac ki 1, No -
wy Sącz) na go dzi nę 15.00. Nie ste ty z po wo du sy tu acji
epi de micz nej, uro czy stość kil ka krot nie prze kła da na, od by ła
się 19 wrze śnia o 12.00.

Sztan dar wrę czy ła pocz to wi sztan da ro we mu Pre zes Od -
dzia łu PTT.

Re la cja J. Au gu styń skiej: – Na wią zu jąc do prze szło ści od -
dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go zwią za nej w szcze -
gól no ści z tu ry sty ką gór ską, ba da niem i ochro ną gór skie go
dzie dzic twa kul tu ro we go i przy rod ni cze go oraz na ka zu jąc czuj -
ność o kształt je go przy szło ści, sta tut re ak ty wo wa ne go w 1990
ro ku PTT, usta na wia sztan dar. Sta no wi on sym bol wspól no ty,
przy wią za nia do tra dy cji, hi sto rii i do rob ku ide owe go To wa -
rzy stwa, go to wo ści po dej mo wa nia wspól nych wy sił ków dla je -
go roz wo ju i obro ny wspól ne go do bra...

Uro czy ste po świę ce nie sztan da ru by ło pla no wa ne du żo
wcze śniej, ja ko głów ny punkt ob cho dów 30 -le cia Re ak ty wo -
wa nia Od dzia łu „Be skid”, jed nak w związ ku z pa nu ją cą sy -
tu acją epi de mio lo gicz ną, nie by ło to moż li we.

19 wrze śnia o go dzi nie 12, pod czas uro czy stej Mszy świę -
tej Ks. dr Je rzy Jur kie wicz Pre po zyt Ka pi tu ły Ko le giac kiej
w No wym Są czu, Pro boszcz Pa ra fii pw. Św. Mał go rza ty,
Sank tu arium Prze mie nie nia Pań skie go w No wym Są czu do -

ko nał po świę ce nia sztan da ru. Po czet sztan da ro wy sta no wi li:
Mi ro sław Bo gusz, Iwo na Ko wal czyk-Tu daj i Edy ta Do bek.

Uro czy stość nada nia i po świę ce nia sztan da ru to bar dzo
pod nio sła chwi la dla spo łecz no ści sku pio nej pod tym sztan -
da rem. Tak, jak w ho mi lii pod kre ślił Ks. Pro boszcz, na da je
or ga ni za cji splen do ru, pre sti żu, jed no czy i umac nia człon ków
or ga ni za cji w tej wspól no cie.

Za rząd Od dzia łu re pre zen to wa ło 7 osób z Pre ze sem Ho -
no ro wym Ma cie jem Za rem bą na cze le, a uro czy stość zgro -
ma dzi ła ok. 70 człon ków i sym pa ty ków na sze go Od dzia łu
wraz z naj młod szy mi Igą i Ma ry sią. Róż ni ca po mię dzy naj -
star szą a naj młod szą oso bą wy no si ła po nad 80 lat, cie szy fakt,
że ko lej ne po ko le nia skła nia ją się ku PTT…”

„Uchwa ła Za rzą du Głów ne go PTT nr 2/XI/2019 w spra wie
zmia ny Uchwa ły Za rzą du Głów ne go PTT nr 3/2019 z dnia 16 lu -
te go 2019 r. w spra wie zna ków Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań -
skie go

§ 1. w roz dzia le 8 w art. 15 do da je się ustęp 5 o tre ści:
5.1 – do pusz cza się wy ko na nie pła ta sztan da ru o in nych wy -

mia rach jed nak nie mniej szych niż 750x750 mm i nie więk szych
niż 1000x100 0 mm.

5.2 – W przy pad ku wy ko na nia sztan da ru o wy mia rze in nym
niż 750x750 mm wy mia ry zna ków gra ficz nych i li ter na le ży od -
po wied nio do sto so wać.

5.3 – de cy zję o wy bo rze wy mia ru pła ta sztan da ru po dej mu -
je Za rząd jed nost ki or ga ni za cyj nej, któ rej wy ko na nie sztan da -
ru do ty czy. (….)

19.09.2020 Po świę ce nie Sztan da ru Od dzia łu FOT. J. AU GU STYŃ SKA

19.09.2020 Po świę ce nie Sztan da ru Od dzia łu FOT. Z. SMAJDOR
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Ma ciej Za rem ba: – Za wsze by łem mi ło śni kiem tra dy cji
i mię dzy in ny mi pa sjo no wa łem się hi sto rią tu ry sty ki. Zna łem
dość szcze gó ło wo hi sto rię Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań -
skie go od 1873 ro ku, gdy jesz cze na zy wa ło się To wa rzy -
stwem Ta trzań skim. To by ły pio nier skie cza sy w gór skiej
tu ry sty ce. Pierw sze schro ni ska, pierw si prze wod ni cy, pierw -
sze szla ki tu ry stycz ne itd, itd. Im po nu ją cy był do ro bek To wa -
rzy stwa, któ re zna ko mi cie roz wi ja ło się do 1939 ro ku. Cie szył
mnie wkład człon ków no wo są dec kie go Od dzia łu w te osią -
gnię cia, jak prof. Ka zi mie rza So snow skie go czy prof. Ed mun -
da Rap fa. Zresz tą Od dział był jed nym z naj pręż niej szych
w ca łej hi sto rii PTT. Okres po wo jen ny to po czą tek od bu do -
wy do rob ku To wa rzy stwa po znisz cze niach wo jen nych. Ale
też po czą tek tzw. ko mu ny, i nisz cze nia tra dy cji wy pra co wa -
nej przez po ko le nia Po la ków. Nie to le ro wa no żad nych sa mo -
rząd nych, nie za leż nych od wła dzy or ga ni za cji. M. in.
li kwi do wa no tak za słu żo ne dla kra ju or ga ni za cje jak To wa -
rzy stwo Gim na stycz ne „So kół”, Zwią zek Har cer stwa Pol skie -
go czy Pol ską Aka de mię Umie jęt no ści. In ne, o po dob nym
pro fi lu dzia łal no ści łą czo no ze so bą w jed ną, w ce lu ła twiej -
sze go ich kon tro lo wa nia.

Ta ki los spo tkał też Pol skie To wa rzy stwo Ta trzań skie. De -
cy zję wła dze ko mu ni stycz ne pod ję ły 2 mar ca 1950 ro ku i zo -
sta ła ona sfor mu ło wa na w do ku men cie Ra dy Tu ry stycz nej.
Eg ze ku cja do ko na ła się 16 grud nia 1950 ro ku, gdy Zjazd De -
le ga tów PTT pod jął wy mu szo ną uchwa łę o tre ści:

a) z dniem dzi siej szym roz wią zać Pol skie To wa rzy stwo Ta -
trzań skie,

b) ca ły ma ją tek PTT łącz nie z prze ję tym ma jąt kiem Od -
dzia łów prze zna czyć na rzecz no wo po wsta łe go Pol skie go To -
wa rzy stwa Tu ry stycz no – Kra jo znaw cze go. Wy mie nio ne
PTTK po wo ła ne zo sta ło do ży cia na stęp ne go dnia, tzn 17
grud nia 1950 ro ku, gdy PTT już nie ist nia ło. 

Po sierp nio wym zry wie spo łe czeń stwa w 1980 ro ku wy -
two rzył się do bry kli mat dla or ga ni za cji po za rzą do wych. Z za -
in te re so wa niem więc śle dzi łem po czy na nia zmie rza ją ce
do re ak ty wo wa nia PTT. Spi ri tus mo vens i do brym du chem
był tu re dak tor Ste fan Ma cie jew ski, pra cu ją cy w „Ga ze cie
Kra kow skiej”. Opu bli ko wał w tym dzien ni ku kil ka na ście ar -
ty ku łów pro pa gu ją cych re ak ty wo wa nie PTT oraz wie le ak tu -
al nych in for ma cji o sta nie prac nad tym przed się wzię ciem.
Waż nym wy da rze niem by ło zor ga ni zo wa nie Kra jo we go Sej -
mi ku, pod czas któ re go pod ję to uchwa łę o re ak ty wo wa niu
PTT i po wo ła no Tym cza so wy Za rząd z pre ze sem Ste fa nem
Ma cie jew skim na cze le. Ja ko da tę roz pa trze nia wnio sku o for -
mal ne re ak ty wo wa nie To wa rzy stwa, wła dze wy zna czy ły
dzień 14 grud nia 1981 ro ku. Wpro wa dze nie dzień wcze śniej

30 lat mi nę ło…
Jak to się zaczęło... czyli historia reaktywowania sądeckiego Oddziału PTT oczyma

osób, sygnatariuszy uchwały o jego powołaniu, członków Zarządu w pierwszych latach
funkcjonowania organizacji oraz uczestników wycieczek w latach 90-tych. Jako

pierwszy głos zabierze Maciej Zaremba, człowiek instytucja, bez którego
zaangażowania i pasji Oddział PTT „Beskid” by nie powstał. 

Po czą tek ar ty ku łu, któ ry uka zał się w Dzien ni ku Pol -
skim 28.03.1990 r. (za czerp nię ty z Kro ni ki PTT tom I)

15.07.1990 r., Ru si no wa Po la na, Ta try FOT. KRONIKI PTT, A.TOTOŃ
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sta nu wo jen ne go spra wi ło, że To wa rzy stwo zo sta ło za re je -
stro wa ne do pie ro 9 grud nia 1988 ro ku. Umoż li wi ła to wol -
na wresz cie Pol ska, któ ra przy nio sła de mo kra cję i plu ra lizm,
oba la jąc ko mu ni stycz ne mo no po le. Od cię li śmy się od po li ty -
ki któ ra kil ka dzie siąt lat wcze śniej wdar ła się do wszyst kich
dzie dzin ży cia, w tym do tu ry sty ki.

A jak wy glą da ły po cząt ki Od dzia łu w No wym Są czu? 28
czerw ca 1989 wy stą pi łem do Za rzą du Głów ne go PTT w Kra -
ko wie, skąd otrzy ma łem po trzeb ne ma te ria ły, łącz nie ze sta -
tu tem oraz za pro sze nie na I Zjazd PTT, któ ry za pla no wa ny
był na 7 paź dzier ni ka w Za ko pa nem. W Zjeź dzie nie mo głem
uczest ni czyć po nie waż w tym cza sie by łem służ bo wo po -
za kra jem. Nie mniej roz po czą łem ak cję in for ma cyj ną w są -
dec kim śro do wi sku tu ry stycz nym. Cie szy ło mnie du że
za in te re so wa nie tą ini cja ty wą. Za pla no wa łem, że zo sta nie ona
sfi na li zo wa na wcze sną wio sną na stęp ne go ro ku. I Po mię -
dzy 24 a 28 mar ca za mie ści łem ar ty ku ły w „Ga ze cie Kra kow -
skiej”, „Dzien ni ku Pol skim”, „Ty go dni ku Są dec kim” oraz
„Du naj cu”, za wie ra ją ce in for ma cję o zwo ła niu ze bra nia za ło -
ży ciel skie go na dzień 31 mar ca 1990 ro ku o godz. 11.00. Roz -
wie si łem też afi sze na te re nie mia sta. Ze bra nie od by ło się
w sa li kon fe ren cyj nej ho te lu „Pa no ra ma”. Za pro si łem na nie
pre ze sa ZG PTT Ma cie ja Mi sch ke. Ze bra ni jed no gło śnie pod -
ję li uchwa łę o re ak ty wo wa niu Od dzia łu oraz wy bra li pierw -
szy za rząd. Z przy kro ścią mu szę po wie dzieć że nikt z te go
za rzą du nie włą czył się na do bre w pra ce PTT. Wy jąt kiem by -
ło kil ku prze wod ni ków któ rzy w póź niej szym okre sie pro wa -
dzi li na sze wy ciecz ki. By roz po cząć kon kret ną dzia łal ność,
mu sia łem prze jąć wszyst kie obo wiąz ki. Przy or ga ni za cji wy -
cie czek by ło to za pla no wa nie ich, za ła twie nie au to ka rów oraz
prze wod ni ków, na pi sa nie i roz wie sze nie afi szów, spo rzą dze -
nie in for ma cji do pra sy, pro wa dze nie za pi sów na wy ciecz ki
i przyj mo wa nie wpłat, roz li cze nie im prez. Po nad to pro wa dze -
nie se kre ta ria tu Od dzia łu, re da go wa nie, wy da wa nie i dys try -
bu cja mie sięcz ni ka „Be skid”, po zy ski wa nie środ ków
fi nan so wych z Urzę du Mia sta i Urzę du Wo je wódz kie go,

współ pra ca z Za rzą dem Głów nym PTT itd. Na szczę ście
w mia rę szyb ko ta sy tu acja za czę ła się stop nio wo zmie niać.
Chęć współ pra cy za czę ły de kla ro wać ko lej ne oso by. Część
z nich we szła w skład kom plet nie od no wio ne go za rzą du wy -
bra ne go pod czas II Wal ne go Zgro ma dze nia Człon ków Od -
dzia łu któ re od by ło się w 1992 ro ku.

Roz po czę li śmy od dwóch wy cie czek, 24 czerw ca 1990
w Ta try oraz 30 czerw ca 1990, kie dy to prze szli śmy szlak
pierw szej wy ciecz ki no wo są dec kie go Od dzia łu z 1906 ro ku,
z Piw nicz nej przez Ra dzie jo wą i Ha lę Ko niecz ną do Ry tra.
Im pre za ta jest po wta rza na co ro ku i sta ła się świę tem na sze -
go Od dzia łu. Wy star czy po wie dzieć że wszyst ko co ro bi li -
śmy, to by ło coś no we go. Wszyst ko by ło pierw sze. Mi mo że
pew nie nie unik nę li śmy błę dów, dzia łal ność Od dzia łu z mie -
sią ca na mie siąc za czę ła się roz wi jać. Wy pra co wa li śmy pro -
ce du ry, któ re się spraw dzi ły i na któ rych dzia ła Od dział
i dzi siaj, czy li po 30 la tach. Bar dzo waż ną rze czą by ło rzu co -
ne prze ze mnie ha sło „Miej sce PTT jest w gó rach” czy li ina -
czej mó wiąc, pod sta wo wą dzia łal no ścią Od dzia łu sta ła się
re gu lar na, przez ca ły rok, or ga ni za cja wy cie czek gór skich.
W za my śle, mia ło to przy cią gnąć do PTT no wych człon -
ków. I to się spraw dzi ło. Dy na micz nie ro sła ilość or ga ni zo -
wa nych im prez i jed no cze śnie człon ków Od dzia łu.
Wy two rzy ła się gru pa osób re gu lar nie uczest ni czą cych
w więk szo ści wy cie czek. Czę sto sta wa li się oni ak tyw ny mi
dzia ła cza mi To wa rzy stwa. Po cząt ko wo, zde cy do wa ną więk -
szość, sta no wi ły wy ciecz ki jed no dnio we, or ga ni zo wa ne głów -
nie w nie dzie le. Rów nież w pierw szym okre sie, spo ro
wy cie czek od by wa ło się środ ka mi lo ko mo cji pu blicz nej. Póź -
niej, przy do jaz dach do gór co raz czę ściej ko rzy sta li śmy z wy -
naj mo wa nych au to ka rów. Wy two rzy ła się też li sta im prez
któ re na sta łe we szły do ka len da rza Od dzia łu i są kon ty nu -
owa ne do dzi siaj. Nasz Od dział stał się naj więk szym i naj -
pręż niej szym w Pol sce. Przez kil ka lat or ga ni zo wa li śmy
wię cej im prez niż po zo sta łe Od dzia ły ra zem wzię te.24.06.1990 r. Na Grze siu, Ta try Za chod nie FOT. KRO NI KI PTT, A. TO TOŃ

31.12.2001 r., Sylwestrowa Msza Ludzi Gór FOT. KRONIKI PTT, A.TOTOŃ



GRUDZIEŃ 20208
WWW.PTTNS.PL

Dy na micz ny roz wój Od dzia łu trwał póź niej ca ły czas.
Zwięk sza ła się ilość człon ków, ilość im prez, ich co raz szer -
szy wa chlarz, po wsta wa ły ko lej ne sek cje, wy szko li li śmy wła -
snych prze wod ni ków, wy zna ko wa li śmy zna ki tu ry stycz ne,
pro wa dzo na jest ak cja zdo by wa nia gór skich od znak PTT itd,
itd. Przy cho dzi li no wi dzia ła cze, ko lej ni pre ze si. Mie li no we
po my sły, wno si li cią gle coś no we go. Chciał bym tą dro gą jak
naj ser decz niej po dzię ko wać wszyst kim któ rzy się do roz wo -
ju Od dzia łu przy czy ni li. Po cząw szy od tych któ rzy włą czy li
się w dzia łal ność 30 lat te mu, do tych któ rzy pra cu ją obec nie.
Na zwisk tu ce lo wo nie wy mie niam. Syl wet ki nie któ rych
z nich mo że my zo ba czyć w in nym miej scu te go nu me ru „Be -
ski du”. Dzię ku ję też „sze re go wym” człon kom To wa rzy stwa.
Bez Was PTT by nie ist nia ło. Jesz cze raz wszyst kim bar dzo,
a to bar dzo dzię ku ję i ży czę na stęp nych wspól nych 30 lat
w gó rach...” 

WIELE WSPOMNIEŃ MAJĄ UCZESTNICY
WYCIECZEK Z LAT 90-TYCH:

T. Po gwizd: – Pierw szą wy ciecz ką na sze go Od dzia łu był
wy jazd w Ta try Za chod nie w czerw cu 1990 r., w dniu Świę -
to jań skie go Od pu stu w Do li nie Cho cho łow skiej. Au to ka rem
z PKS do je cha li śmy do Hu cisk /po la ny gdzie znaj do wał się
par king/. Ce lem wy ciecz ki by ła grań nad Do li ną Cho cho łow -
ską. Z za pa łem ru szy li śmy przed sie bie do schro ni ska. Część
gru py zo sta ła tu na uro czy sto ściach od pu sto wych. Więk szość
po wę dro wa ła na Grze sia, gdzie część zre zy gno wa ła z przej -
ścia ca łej gra ni i po sta no wi ła dojść tyl ko do Wo łow ca
pod opie ką dwóch prze wod ni ków Sta ni sła wów: Sma gi i Le -
śni ka. Oko ło dzie się ciu osób pod wo dzą Mać ka Za rem by, wy -
ru szy ło na naj dłuż szą tra sę – przez Ra koń, Wo ło wiec,
Ja rząb czy Wierch, Koń czy stą, Sta ro ro bo ciań ski Wierch
i przez Si we Tur nie, Do li nę Sta ro ro bo ciań ską – wró ci li śmy
do Do li ny Cho cho łow skiej. A tam pięk ny ob ra zek: po wra ca -

ją ce za przę gi, gó ra le i gó ral ki w swo ich pięk nych stro jach.
Ko nie i wo zy wy stro jo ne, mu zy ka gó ral ska i śpiew. Gó ra le
po wra ca ją ze swo jej Do li ny, ze swo je go świę ta, peł ni pa to su,
go to wi bro nić swo jej „Dzie dzi ny”.

Dru gie wspo mnie nie – wy ciecz ka na Mo gie li cę.
Au to ka rem PKS czy li „ogór kiem” do jeż dża my do Szcza -

wy, skąd przez Wy ro bi ska Szczaw skie i Za le sie wy ru sza my
na naj wyż szy szczyt Be ski du Wy spo we go czy li wspo mnia ną
Mo gie li cę. Po od po czyn ku i po sił ku, scho dzi my przez Chy -
szów ki, Prze łęcz Ry dza Śmi głe go/ na ma pach tu ry stycz nych
w cza sach PRL-u nie ist nia ła/, Ło pień do Do brej na sta cję
PKP. Z tej wy ciecz ki naj bar dziej za pa mię ta łem pie ska p. Ko -
wal czy ków, któ ry tra sę po ko nał kil ka krot nie dłuż szą. Wła -
dziu szedł z na mi w przo dzie, Te re sa z dzieć mi z ty łu, a ten
wier ny pie sek spraw dzał swo ich bli skich cią gle bie ga jąc
z przo du do ty łu i na od wrót. Trze ba za zna czyć, że w po cząt -
kach lat 90-tych mo gli śmy bez prze szkód ko rzy stać z ko mu -
ni ka cji pu blicz nej za rów no PKS jak i PKP. Obec nie
zli kwi do wa no po łą cze nie ko le jo we z Cha bów ką, po zo sta ły
oka zjo nal ne prze jaz dy po cią ga mi re tro.

Noworoczna Msza Ludzi Gór na Jaworzynie Krynickiej.
Uczest ni cze nie w no wo rocz nej mszy św. Na Ja wo rzy nie

Kry nic kiej, or ga ni zo wa ne przez ka pe la na PTT ks. Jó ze fa Dra -
bi ka by ło na szym du cho wym obo wiąz kiem. Do jazd do Kry ni -
cy od by wał się po cią giem PKP oraz sa mo cho da mi
pry wat ny mi. Wy ru sza ją cy po cią giem mie li do prze by cia tra sę
z Kry ni cy przez Czar ny Po tok na Ja wo rzy nę, gdzie po ni żej
schro ni ska PTTK, obok daw nej „Go prów ki” ce le bro wa no
mszę. Po tem, oko ło pół no cy, po wy pi ciu szam pa na i ży cze niach
przy ogni sku wra ca li śmy z po wro tem na sta cję PKP w Kry ni -
cy i ocze ki wa li śmy na po ran ny po ciąg do No we go Są cza.

Któ re goś Syl we stra przy je cha li śmy do Kry ni cy, wie czór
mroź ny tem pe ra tu ra oko ło -20 stop ni. Ru sza my na Ja wo rzy -23.01999 r., Oddziałowy Opłatek FOT. KRONIKI PTT, A.TOTOŃ

Tak ba lo wa no po zej ściu z Ja wo rzy ny do Czar ne go Po to ka 



nę. Ze wzglę du na re mont „Go prów ki” msza No wo rocz na jest
ce le bro wa na przy gór nej sta cji ko lej ki gon do lo wej w pod piw -
ni cze niu, któ re nie po mie ści ło wszyst kich uczest ni ków. Jest
bar dzo zim no, wy cią ga my z ple ca ków po la ry, go re tek sy i otu -
la my się. Po mszy tyl ko ży cze nia, to a sty zmro żo nym szam pa -
nem z po wo du zim na za nie cha ne, i gnę bią ca nas myśl że trze ba
w tym mro zie zejść do Kry ni cy i cze kać na po ciąg do ra na.

Za pro po no wa łem wte dy gru pie, że by przejść przez Ru nek
na Wier chom lę i tam wsiąść do te go sa me go po cią gu.

Noc na szczę ście po mi mo mro zu spo koj na, bez wietrz na,
nie bo gwiaź dzi ste, wi docz ność do bra, śnieg nie zbyt głę bo ki.

Wy ru sza my gru pą śmiał ków przez Ru nek i do cie ra my
do Ba ców ki nad Wier chom lą. Wpusz cza ją nas do schro ni ska.
W środ ku spo ty ka my zna jo mych. Wy cią ga my z ple ca ków
szam pa ny, by je wresz cie wy pić i nie dźwi gać. Po oko ło pół
go dzi nie ru sza my na tra sę. Czar nym szla kiem scho dzi my
do Wier chom li Ma łej. Śnieg pod no ga mi skrzy pi. Ma sze ru je -
my da lej przez Wier chom lę Wiel ką do sta cji PKP i do cie ra my
do niej pół go dzi ny przed od jaz dem po cią gu. Wszy scy oszro -
nie ni. Ścią gam go re teks, a na po la rze szron, któ ry otrze pu ję.
Za baw na hi sto ria. Wsia da my do po cią gu, cie pło. Śp. Ja siu
Kra jew ski wy cią ga z ple ca ka pi wo pusz ko we i mó wi: wresz -
cie na pi ję się pi wa” – otwie ra pusz kę, prze chy la do ust i zdzi -
wio ny wo ła:” nic się nie le je, pi wo mi za mar z ło” Po ło żył
na grzej ni ku w wa go nie – do No we go Są cza nie od mar z ło.

Z cza sem na mszę syl we stro wą jeź dzi li śmy au to ka rem
z Jur kiem Ja błoń skim. Pew ne go ra zu, nie da le ko dol nej sta cji
wy cią gów na Ja wo rzy nę, zo ba czy li śmy w świa tłach re flek to -
rów, je le nia z ogrom nym po ro żem, któ ry spa ce ro wał po dro -
dze. Na szczę ście Ju rek nie je chał szyb ko i zdą żył
wy ha mo wać a zwie rzę czmych nę ło do la su. Od dwóch lat
msze wi ta ją ce no wy rok nie od by wa ją się. Mam na dzie ję, że
po wró cą...” 

M. Kie res: – Do PTT tra fi łam w 1991 ro ku i to dość przy -
pad ko wo. Pew ne go dnia spo tka łam na uli cy Ja giel loń skiej
Wład ka Ko wal czy ka. Zwie rzy łam mu się, że nie mam to wa -
rzy stwa z któ rym mo gła bym cho dzić po gó rach. Opo wie dział
mi wte dy o „po zy tyw nie za krę co nych lu dziach”, pa sjo na tach
gór, za pro wa dził do biu ra TKKF-u gdzie mie ścił się punkt
in for ma cyj ny PTT, i krót ko mó wiąc, pod jął za mnie de cy zję
o wstą pie niu do or ga ni za cji, o któ rej nie mia łam naj mniej -
sze go po ję cia. Po cząt ko wo nie by łam prze ko na na do tzw. tu -
ry sty ki ma so wej, jed nak szyb ko zmie ni łam zda nie
po pierw szej wy ciecz ce w Ta try. W dro dze do Ślą skie go Do -
mu w desz czo wy i par ny dzień, zbyt cie pło ubra na, za sła -
błam. Za opie ko wa li się mną: Ru dek Gaw lik, Ry siek Fi rek
i Olek Be row ski. Zro zu mia łam, że do bre to wa rzy stwo to
pod sta wa na wy ciecz kach. Zresz tą Ry siek i Olek oka za li się
być wspa nia ły mi opie ku na mi rów nież na in nej wy ciecz -
ce – w Be skid Ży wiec ki. Skrę ci łam wte dy no gę a oni nie od -
stę po wa li mnie ani na krok, na wet w szpi ta lu. Póź niej
po mo gli do stać się do mo je go miesz ka nia na czwar tym pię -
trze, co nie by ło ta kie ła twe z gip sem od pal ców po pa chwi -
ny. Na wszyst kich wy ciecz kach pa no wa ła nie sa mo wi ta,
nie mal ro dzin na at mos fe ra. Uczest ni czy ły w nich oso by
od przy sło wio wych 2 – 102 lat. By ło du żo dzie ci: bliź niacz -
ki Agniesz ka i Ewe li na, Iwon ka i Ra fał, Sła wek, Ma ciek, Ku -
ba i wie le in nych, któ rych imion już nie pa mię tam. Lu bi łam,
gdy mó wi ły do mnie „cio ciu”, a zna jo mo ści za war te w gó -
rach prze nio sły się po tem na ży cie pry wat ne i za owo co wa ły
wie lo ma przy jaź nia mi trwa ją cy mi do dzi siaj. Wszyst kie dzie -
ci włą cza ły się też chęt nie do po mo cy w przy go to wa niu
ognisk, spo tkań opłat ko wych czy na wet syl we stra. Im pre zy
te mia ły cał kiem in ny cha rak ter niż dzi siaj. Wszyst ko or ga -
ni zo wa li śmy od pod staw we wła snym za kre sie: sprzą ta nie,
na kry wa nie sto łów, de ko ro wa nie sa li. Pra wie każ dy uczest -
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nik przy no sił ze so bą do mo we cia sta, owo ce, lub coś do po -
pi cia. Te wspól ne przy go to wy wa nia, a póź niej sprzą ta nia,
jed no czy ły nas rów nie moc no jak wy ciecz ki. Tych z bie giem
cza su od by wa ło się co raz wię cej i mo gli śmy przed sta wić
miesz kań com No we go Są cza i oko lic co raz szer szą ofer tę.
Na tzw.”dłu gim dniu” by ły wy jaz dy w wyż sze i dal sze par -
tie gór, a je sie nią, zi mą i wcze sną wio sną w oko li ce No we go
Są cza – wszę dzie tam gdzie moż na by ło do trzeć ko mu ni ka -
cją au to bu so wą lub ko le jo wą. Zwłasz cza te zi mo we mia ły
swój urok. Od by wa ły się w mniej szym gro nie i prze pięk nej
zi mo wej sce ne rii, co te raz jest rzad ko ścią. Tar za niu się w bia -
łym pu chu i bi twom na śnież ki nie by ło koń ca, a przy ogni -
sku moż na by ło roz grzać się upie czo ną na pa ty ku kieł ba ską
oraz „spe cjal ną” her bat ką. Do do mu by ło prze cież nie da le -
ko. Mi ło wspo mi nam też wspól ne im pre zy syl we stro -
we – w Do li nie Strą ży skiej na tle za mar z nię tej Si kla wi cy czy
też w drew nia nej cha cie Woj cie cha Wie lo chy na Kor dow cu.
Po tem, z mo je go po my słu na ro dzi ła się tra dy cja uczest nic -
twa we Mszy Św. Syl we stro wej Lu dzi Gór na Ja wo rzy nie
Kry nic kiej. Na bo żeń stwu, czę sto eku me nicz ne mu prze wo -
dził ksiądz Jó zef Dra bik, póź niej szy ka pe lan PTT, a nie za -
po mnia ne ho mi lie wy gła szał ks. bi skup Jan Styr na. Nie wie le
osób wie, że wła dze są dec kie go Od dzia łu PTT zwra ca ły się
do PKP z proś bą i to sku tecz ną o uru cho mie nie do dat ko we -
go kur su, któ rym uczest ni cy mszy mo gli wró cić do do mu.
Nie wiem, czy obec nie by ło by to moż li we. My jed nak ba lo -
wa li śmy do bia łe go ra na w wy na ję tym przed szko lu na te re -

nie ośrod ka wy po czyn ko we go na le żą ce go do BT „Gro ma -
da” w Czar nym Po to ku. Hi tem by ły jed nak tzw. „za koń cze -
nia se zo nu”, oczy wi ście po dob nie jak i te raz sym bo licz ne.
Ich głów ną po sta cią był Ru dek Gaw lik i ser wo wa na przez
nie go gro chów ka. Na mo czo ny w me ta lo wych „kan kach”
groch mu sie li śmy wy no sić na miej sce ogni ska. Ru dek
przy nie wiel kiej na szej po mo cy /ale za to du żym do pin gu/
obie rał ziem nia ki, kro ił i sma żył ce bu lę z bocz kiem i kieł ba -
są, go to wał wszyst ko w że liw nym ko cioł ku, przy pra wiał
i na ko niec ser wo wał go to we da nie. Oczy wi ście wszyst kim
ocze ki wa nie dłu ży ło się bar dzo, ale na praw dę war to by ło
cze kać.

Kie dy już tro chę okrze pli śmy, przy szedł czas na bar dziej
am bit ne pro jek ty. W 1998r zor ga ni zo wa li śmy pierw szy kurs
prze wod nic ki, a w 2001 ro ku Ogól no pol ską Piel grzym kę Prze -
wod ni ków Tu ry stycz nych na Ja sną Gó rę. To wa rzy stwo mo że
tak że po szczy cić się wy zna ko wa niem szla ku św. Kin gi ze Sta -
re go Są cza do Kro ścien ka. Sty lo we ta bli ce wy rzeź bił Bo guś
Re pe le wicz. Naj wię cej pra cy wy ma ga ło jed nak wy ty cze nie
i ozna ko wa nie szla ków spa ce ro wych wo kół No we go Są cza,
łącz nie po nad 50 km. Za an ga żo wa li się w to Okta wian Du da,
Wła dek Ko wal czyk i in ni. Wszyst ko to oczy wi ście by ło moż -
li we dzię ki cha ry zmie i pra co wi to ści za ło ży cie la i pierw sze go
pre ze sa Od dzia łu – Mać ka Za rem by i za an ga żo wa niu prze -
wod ni ków, któ rzy spo łecz nie pro wa dzi li na sze wy ciecz ki.
W krót kiej re la cji nie spo sób wy mie nić wszyst kich. Wspo mnę
tyl ko Tad ka Po gwiz da, Lesz ka Ma ło tę – tro chę roz trze pa ne -
go, umie ją ce go żar to wać nie tyl ko z in nych, ale przede wszyst -
kim z sa me go sie bie i na któ re go moż na by ło li czyć na wet
w naj cięż szych chwi lach. Prze ci wień stwem był Wła dek Ko -
wal czyk – roz waż ny i po ukła da ny mi ło śnik Gor ców, któ re znał
jak wła sną kie szeń i w któ rych za wsze wy szu kał na od po czy -
nek naj pięk niej sze wi do ko we po la ny. Póź niej po ja wił się
Krzy siek Żucz kow ski. Chy ba wszy scy pa mię ta ją je go słyn ne

Kronikarka Anna Totoń i autorka wspomnień Małgosia
Kieres FOT. KRONIKI PTT, A.TOTOŃ

Na Szpi gla so wej Prze łę czy z mi strzem „od bo czek”
Krzyś kiem Żucz kow skim, 1997 r. FOT. KRO NI KI PTT, A. TO TOŃ
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„od bocz ki”. Ich łącz na dłu gość do rów ny wa ła czę sto dłu go ści
za pla no wa nej wcze śniej tra sy. W związ ku z tym zda rza ły się
bar dzo póź ne po wro ty do do mu, cza sa mi na wet po 24-tej. Krą -
ży ło po wie dze nie: „pro szę za brać ze so bą la tar ki, bo pro wa -
dzi Krzy siek”. Więk szość nie trak to wa ła te go ja koś po waż nie.
Aż pew ne go ra zu w Ma łej Fa trze w pro gra mie zna la zła się ma -
ła ja ski nia i oka za ło się, że by ły tyl ko dwie lub trzy la tar ki
na ca łą gru pę.

Nad do ku men ta cją ca łej dzia łal no ści Od dzia łu czu wa ła
nie zrów na na kro ni kar ka Ania To toń. Z na szych su chych
i krót kich re la cji sta ra ła się wy do być róż ne „smacz ki” i cie -
ka wost ki i cią gle stro fo wa ła nas, że zbyt du ża ilość do star cza -
nych zdjęć by ła ro bio na w trak cie przerw na po sił ki, jak by to
był głów ny cel na szych wę dró wek.

To wa rzy stwo, to nie tyl ko wła dze, dzia ła cze i prze wod ni -
cy. To przede wszyst kim uczest ni cy wy cie czek, wspa nia li lu -
dzie, któ rych mia łam szczę ście spo tkać na mo jej tu ry stycz nej
dro dze, to rów nież przy jaź nie, któ re za wią za ły się na wie le
lat. War to przy po mnieć jesz cze syl wet ki trzech naj więk szych
we dług mnie „ory gi na łów”. Dzię ki nim świat był we sel szy.
Pierw szy z nich to wspo mnia ny wcze śniej Le szek Ma ło ta.
Dru gi to Jó ziu Or li ta, „pierw szy tan cerz PTT”, we so ły i szar -
manc ki, nie raz rzu cał pod no gi pań je dli nę, by mo gły w kom -
for to wych wa run kach po ko nać błot ni ste ka łu że. No i chy ba
naj bar dziej zna ny to Ja siu Kra jew ski. Na pra wie każ dej wy -
ciecz ce z du mą pre zen to wał ja kiś no wy ga dżet tu ry stycz ny.
Ku pio ny na „ru skim tar gu”, czę sto mo dy fi ko wa ny pod wła -
sne po trze by a jesz cze czę ściej w ca ło ści wy ko na ny wła sno -
ręcz nie. Hi tem był ostru ga ny ki jek za koń czo ny spryt nie
za mon to wa nym i ukry tym ko zi kiem, któ ry mógł słu żyć nie
tyl ko do kro je nia, ale i do pie cze nia kieł ba sek na ogni sku. Je -
go ko lek cja lor ne tek na wszyst kich ro bi ła nie ma łe wra że nie.
W ple ca ku miał też za wsze „stra te gicz ne ja jecz ko„(cza sem
z ubie głe go ty go dnia) i co naj waż niej sze – szmat kę do bu tów,

bo nie moż na by ło prze cież wra cać z wy ciecz ki ubło co nym.
Po dob no zi mą czę sto spał w śpi wo rze przy otwar tym sze ro -
ko oknie, aby przy zwy cza jać się do eks tre mal nych wa run ków
w gó rach...

By ły też zwie rzę ta: ma ły Ba di Ko wal czy ków i kil ka
owczar ków Tad ka Du dy. Ba di na swych kró ciut kich nóż kach
po ko ny wał dziel nie cza sem na wet po nad dwu dzie sto ki lo me -
tro we tra sy.

Po tem przy szli no wi uczest ni cy, no wi prze wod ni cy i no we
wła dze To wa rzy stwa. Ale to już ma te riał na in ne wspo mnie -
nia….”

Iwona Ko wal czyk-Tu daj: – Gó ry i wy ciecz ki gór skie to -
wa rzy szy ły na szej ro dzi nie chy ba od za wsze. Każ dy dzień
wol ny spę dza li śmy na ło nie na tu ry. W krót kie zi mo we dni
spa ce ro wa li śmy po ścież kach po bli skie go Prze kaź ni ka, Ja nu -
szo wej czy choć by wzdłuż brze gu Ka mie ni cy do tzw. Ska łek.

Ja ko dziec ko nie po dzie la łam pa sji ro dzi ców i czę sto ma -
rzy łam że by dzień wol ny spę dzić tak po pro stu w do mu, le -
niu chu jąc. My ślę, że są sie dzi z blo ku nie raz za sta na wia li się,
jak tym Ko wal czy kom chce się w każ dą nie dzie lę, nie rzad ko
przy po go dzie nie za chę ca ją cej by wy chy lać nos z miesz ka -
nia, z wła snej i nie przy mu szo nej wo li iść w gó ry. Pa mię tam
pierw sze wy ciecz ki z PTT. Jed ną z ta kich wy cie czek był wy -
jazd w Ta try do Do li ny Cho cho łow skiej, gdzie gru pa za sad -
ni cza, w tym mój ta ta, zdo by wa ła szczy ty gó ru ją ce nad do li ną,
a ja z bra tem Ra fa łem i ma mą wy po czy wa li śmy przy schro -
ni sku za ja da jąc przy sma ki. Swo ją dro gą te przy sma ki by ły
po nie kąd za bie ra ne przez ma mę na wy ciecz ki na za chę tę i że -
by nam te tru dy wy ciecz ki ja koś wy na gro dzić.

W mo jej pa mię ci za pi sa ły się też wy ciecz ki na któ rych by -
ły ja kieś do dat ko we atrak cje, a ta ką atrak cją nie wąt pli wie by -
ły ogni ska z przy go to wy wa ną przez pa na Rud ka Gaw li ka
gro chów ką. Go rą ca gro chów ka sma ko wa ła wy bor nie i by ła

Józiu Orlita pierwszy tancerz PTT FOT. KRONIKI PTT, A.TOTOŃ Rudkowa grochówka na Lubogoszczy, 1990 r. FOT. KRONIKI PTT, A.TOTOŃ
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nie po wta rzal na w sma ku, a sam pro ces jej przy go to wa nia
w ko cioł ku nie za po mnia ny. Dla mnie pierw szą wy ciecz ką
na któ rej mia łam przy jem ność skosz to wać „Rud ko wej gro -
chów ki” by ło wyj ście na Lu bo goszcz. Pierw sze wy ciecz ki
szcze gól nie w okre sie zi mo wym by ły bar dzo ka me ral ne i li -
czy ły kil ka lub co naj wy żej kil ka na ście osób.

Z no stal gią wspo mi nam po ciąg re la cji No wy Sącz -Cha -
bów ka z któ re go kur sów czę sto ko rzy sta li śmy do jeż dża jąc
do miej sco wo ści wyj ścia w tra sę, a tak że po wro tów z wy cie -
czek. Pa mię tam ma łe kar to no we bi le ty, ma łe sta cyj ki ko le jo -
we na tra sie, któ re te raz od ży wa ją tyl ko na czas prze jaz du
po cią gu re tro. Czę sto ko rzy sta li śmy z ko mu ni ka cji PKS. Pa -
mięt ne są też pierw sze tra dy cyj ne wyj ścia na Ha lę Ko niecz -
ną z Piw nicz nej, gdzie kul mi na cyj nym punk tem by ły
uro czy ste ogni ska. Ta rocz ni co wa wy ciecz ka co ro ku mia ła
co raz więk szą fre kwen cję i by ła (i na dal jest) nie mal że wy -
ciecz ką obo wiąz ko wą dla człon ków i sym pa ty ków PTT.
W związ ku z tym, że in ter net nie był jesz cze w po wszech nym
uży ciu, ogło sze nia o wy ciecz kach by ły pu bli ko wa ne w lo kal -
nej pra sie lub na afi szach. Jed nym z ta kich pun ków by ła ga -
blo ta w wi try nie skle pu „MERINO” zlo ka li zo wa ne go
w Ryn ku. By ły tam tak że wie sza ne zdję cia z po przed nich wy -
jaz dów, któ re za chę ca ły do uczest nic twa w im pre zach PTT.

Przez te wszyst kie la ta na wy ciecz kach po zna łam mnó stwo
osób, któ re po dzie la ją tą pięk ną pa sję. Nie któ rzy z nich cho -
dzą z PTT od po cząt ku re ak ty wo wa nia od dzia łu, część z nich
już ode szła, część z róż nych po wo dów nie uczest ni czy już
w wy ciecz kach. Do brze jest po wspo mi nać i po przy po mi nać
so bie wy jaz dy, od któ rych już mi nę ło ty le lat. Mi ło jest zaj -
rzeć do kro nik PTT, z sen ty me ne tem od two rzyć te wszyst kie
pięk ne chwi le spę dzo ne w wy jąt ko wym gro nie.

Tu taj trze ba do ce nić wiel ką pra cę ja ką wy ko na li przez te
la ta pro wa dzą cy kro ni ki. Są one nie zwy kle waż nym źró dłem
in for ma cji o dzia łal no ści Od dzia łu po zwa la ją cym wró cić

do wy jaz dów sprzed lat lub za po znać się z bo ga tym do rob -
kiem są dec kie go PTT...”

Wojciech Sza ro ta: – W PTT przy go dę roz po czą łem wy ciecz -
ką na Sław kow ski Szczyt, któ rą pro wa dził Le szek Ma ło ta.

Póź niej, na wy jaz dach z PTT, za przy jaź ni łem się z Bog da -
nem Frey em (+2005), Ry szar dem Pa ty kiem (+2012), Krzysz -
to fem Żucz kow skim (+2004) no i z wie lo ma wspa nia ły mi
ży ją cy mi: Cze sia Ja nik, by ła pra wie na wszyst kich wy ciecz -
kach od sa me go po cząt ku, Ta de usz Po gwizd, Je rzy Gał da.

Te naj bar dziej fa scy nu ją ce wy ciecz ki, nie za po mnia ne by -
ły wła śnie z ty mi co ode szli: Po śred nia Grań, Lo do wy Szczyt,
Śnież ka. Czy sa mot ne wę drów ki po Be ski dzie Ni skim
z Krzysz to fem Żucz kow skim.

Ten kon takt i przy jaźń z wie lo ma cie ka wy mi i nie po wta -
rzal ny mi oso ba mi i ad re na li na, któ ra tym wę drów kom to wa -
rzy szy ła po zo sta nie w mej pa mię ci na za wsze. „Czyż war to
ina czej na zie mi tej żyć?” (Pio sen ka Gru ziń ska  – Bu ła ta Oku -
dża wy)...”

Leszek Ma ło ta: – By ło to ze dwa dzie ścia pięć lat te mu. By -
li śmy na wy ciecz ce PTT w Be ski dzie Ślą skim. Pro wa dził Wła -
dek Ko wal czyk, a ja by łem za my ka ją cym. Scho dzi li śmy
aku rat ze Stoż ka, do Wi sły -Głęb ce, do przy siół ka Do li ny, gdzie
miał na nas cze kać au to kar. Zgod nie z usta le nia mi wy ru szy -
łem ja ko ostat ni, ma jąc przed so bą dwo je mło dych uczest ni -
ków wy ciecz ki. Nie spie sząc się, sze dłem za ni mi w od le gło ści
ok. 30m, sta ra jąc się nie tra cić ich z oczu. Po go da by ła pięk -
na i sło necz na i by ło upal nie. Zu peł na bez tro ska. Po oko ło go -
dzi nie nie śpiesz ne go mar szu, ma jąc ca ły czas tych dwo je
przed so bą, do sze dłem do au to ka ru. Ja kież by ło mo je zdzi wie -
nie, gdy nie zo ba czy łem na szej gru py, ani prze wod ni ka.

Po my śla łem – pew nie po szli gdzieś na pi wo, ale py tam kie -
row cę, a był nim nasz Ju rek – gdzie resz ta? Jesz cze nie przy -
szli – od po wia da mi. A coś ty się wy rwał tak do przo du. Ja
je stem za my ka ją cym – od po wia dam. Po pa ru chwi lach do -
cie ra za sad ni cza gru pa wraz z prze wod ni kiem. Oj, do sta ła mi
się re pry men da od Wład ka. Do wie dzia łem się, że je stem nie -
od po wie dzial ny i brak mi dba ło ści, by wy wią zać się z po wie -
rzo nej funk cji. Przez na stęp ne wy ciecz ki, pro wa dzo ne przez
Wład ka, nie otrzy my wa łem już za da nia za my ka ją ce go. Ale
chwa lę się do dzi siaj, że ja ko za my ka ją cy, do tar łem pierw szy
do ce lu. Kto tak po tra fi, no kto?

Ty tu łem wy ja śnie nia na le ży po wie dzieć, że prze wod nik
z gru pą scho dził szla kiem, do syć okręż ną dro gą, a ja idąc bez -
wied nie za tą dwój ką wy ciecz ko wi czów, po sze dłem znacz -
nym skró tem i tym spo so bem by łem przy au to ka rze
wcze śniej.

G. Świer czek: – By wa ło też tak, że No wy Rok wi ta li śmy
na Ja wo rzy nie Kry nic kiej. Czę sto po ko la na w śnie gu z po -
chod nia mi w dło ni, szli śmy w dość licz nej, zwar tej gru pie
do oł ta rza usy tu owa ne go pod schro ni skiem PTTK. Tam o go -Haligowskie Skałki, 23.05.1992 r. FOT. M.ZAREMBA
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dzi nie 23:00 Ka pe lan PTT ksiądz Jó zef Dra bik ce le bro wał
mszę świę tą. Śpie wa li śmy ko lę dy i w rytm me lo dii pod ska -
ki wa li śmy, aby nie zmar z nąć. O pół no cy ze wszyst kich stron
strze la ły szam pa ny, bły ska ły zim ne ognie, a my skła da li śmy
so bie ży cze nia. 

W dro dze po wrot nej zjeż dża li śmy na bu tach, a co nie któ -
rzy na czte rech li te rach, do ośrod ka wy po czyn ko we go „Gro -
ma dy”, gdzie urzą dza li śmy Syl we stra. Każ dy z nas przy pi nał
do stro ju tu ry stycz ne go ak cent kar na wa ło wy. Na sza naj młod -
sza uczest nicz ka Agniesz ka prze bra ła się raz za wróż kę. Ba -
wi li śmy się su per. Za ba wa trwa ła do pierw sze go po cią gu,
któ ry wy jeż dżał z Kry ni cy ko ło pią tej ra no...”.

Krystyna Wo lak: – Na pierw szą wy ciecz kę z PTT wy bra -
łam się wio sną 1992 r., koń cem kwiet nia al bo po cząt kiem ma -
ja na Ha li gow skie Skał ki. Wy cho dzi li śmy od stro ny
sło wac kiej przy pięk nej po go dzie i po dzi wia li śmy bia łe skał -
ki roz rzu co ne w zie lo nych łą kach stro me go po dej ścia. Scho -
dzi li śmy w kie run ku Czer wo ne go Klasz to ru a po tem
wę dro wa li śmy uro kli wą Dro gą Pie niń ską do Szczaw ni cy.
Na tej wy ciecz ce po zna łam Cze się, któ ra też roz po czy na ła
wę dro wa nie z PTT Na sza zna jo mość wła ści wie od po cząt ku
prze ro dzi ła się w przy ja ciel ską więź, któ ra trwa do tej po ry.

Ko lej na wy ciecz ka, któ rą za pa mię ta łam to by ły Gor ce i tra -
sa na Lu bań. Na tej wy ciecz ce za chwy ci ły mnie Gor ce, któ re
szcze gól nie ko chał śp. Wła dziu Ko wal czyk. To On był prze -
wod ni kiem i wę dro wał wraz z ro dzi ną – żo ną Te re są i dzieć -
mi. W cza sie wę drów ki za gu bi ła mu się uko cha na żo na co
bar dzo prze ży wał. Na szczę ście oka za ło się, że ze szła na dół
wcze śniej szym zej ściem niż gru pa i wszyst ko do brze się skoń -
czy ło. Ze wspa nia łą ro dzi ną Ko wal czy ków po łą czy ła mnie
ser decz na więź, któ ra trwa do dzi siaj.

Za pa mię ta łam też pierw szą wy ciecz kę w Ta try. By ła to By -
stra w Ta trach Za chod nich Sło wac kich. Pro wa dził Le szek
Ma ło ta. Je cha łam w au to ka rze z nie wiel ką gru pą jesz cze mi
nie zna ną i z oba wą słu cha łam Lesz ka kie dy opi sy wał tra sę
pod kre śla jąc jej uciąż li wość. Prze ję ta tym, że by się nie zgu -
bić i trzy mać bli sko prze wod ni ka szłam ca ły czas za nim i to -
wa rzy szą cą mu gru pą. Tem po by ło dla mnie dość moc ne, ale
sta ra łam się nie zo sta wać w ty le. Jed nak wy si łek był dla mnie
tak du ży, że za czę łam zo sta wać i tra cić kon dy cję. W pew nym
mo men cie uzna łam, że da lej nie dam ra dy iść, usia dłam, że -
by od po cząć po si lić się – zda jąc się na Opatrz ność bo zu peł -
nie nie wie dzia łam co mam ro bić. Na szczę ście oka za ło się,
że wie le osób idą cych wol niej szym tem pem do szło do mnie
i wspól nie po szli śmy da lej. Na szczę ście wkrót ce do tar li śmy
do od po czy wa ją cej gru py z prze wod ni kiem i ru szy li śmy
na szczyt, któ ry już był bli sko. Na dłu go za pa mię ta łam tę wy -
ciecz kę i sam szczyt By strą, któ rą od tej po ry roz po zna wa łam
wśród in nych szczy tów Tatr Za chod nich.

Przez wy ciecz ki z PTT po ko cha łam gó ry, któ re za wsze
mnie po cią ga ły swo im pięk nem i ma je sta tem. Cho dzi łam sys -
te ma tycz nie z PTT, po zna wa łam lu dzi, z któ ry mi łą czy ło mnie
i do tej po ry łą czy umi ło wa nie pięk na gór a z wie lo ma oso ba -
mi bli skie i ser decz ne wię zi, któ re bar dzo so bie ce nię wśród
licz nych in nych zna jo mo ści.

Na pew nym eta pie za an ga żo wa łam się or ga ni za cyj nie,
uczest ni cząc w pra cach Za rzą du Od dzia łu PTT (przez pra wie
dwie ka den cje)...”

Jarabiński Przełom, 2005 r. FOT. KRONIKI PTT, A.TOTOŃ

Sylwester w Czarnym Potoku FOT. G.ŚWIERCZEK
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W tym okre sie pre ze sa mi Od dzia łu
by li: Ma ciej Za rem ba w la tach 1990-
2004, Woj ciech Lip pa 2004-2007, Woj -
ciech Sza ro ta 2007-2019 oraz Jo lan ta
Au gu styń ska od 2019. I to oni otwie ra -
ją ga le rię za słu żo nych.. Każ dy z nich
wy ty po wał oso by, któ re w cza sie je go
pre ze su ry szcze gól nie się wy róż ni ły,
na któ rych za an ga żo wa nie i współ pra cę
za wsze mo gli li czyć.

MA CIEJ ZA REM BA
Re ak ty wo wał no -

wo są dec ki Od dział
PTT w 1990, był je -
go pre ze sem przez
pięć ka den cji w la -
tach 1990-2004, a od
2004 ro ku Pre ze sem
Ho no ro wym. Rzu cił
ha sło „Na sze miej -
sce jest w gó rach”

i wy ciecz ki gór skie sta ły się pod sta wo -
wą dzia łal no ścią Od dzia łu. Ja ko prze -
wod nik pro wa dził 260 wy cie czek.
Zor ga ni zo wał 2 kur sy prze wod ni ków
be skidz kich i za ło żył Ko ło Prze wod ni -
ków PTT. Za ło żył Bi blio te kę Od dzia ło -
wą. Zor ga ni zo wał wy zna ko wa nie
Szla ku bł. Kin gi i No wo są dec kich Szla -
ków Spa ce ro wych PTT. Do pro wa dził
do re ak ty wo wa nia w PTT od zna ki GOT
i w la tach 1994-2004 był prze wod ni czą -
cym Ko mi sji Od dzia ło wej GOT we ry -
fi ku jąc od zna ki. Zre da go wał i wy dał 63
nu me ry pi sma „Be skid”. W 2005 na pi -
sał mo no gra fię Od dzia łu oraz przy go to -
wał jej uzu peł nio ne wy da nia w 2015
i 2020. Na pi sał wie le prac i ar ty ku łów
do ty czą cych hi sto rii Od dzia łu od 1906,
za miesz czo nych m. in. w „Pa mięt ni ku

PTT”, „Rocz ni ku Są dec kim”, „Al ma na -
chu Są dec kim” czy „Są de cza ni nie”. Był
bar dzo ak tyw nym człon kiem ZG PTT
od 1991 oraz w la tach 1995 – 2004
przez trzy ka den cje je go wi ce pre ze sem.
Od 1995 re pre zen to wał PTT w Ra dzie
d/s Tu ry sty ki przy Pre mie rze RP. Był
człon kiem Wo je wódz kich Ko mi sji Eg -
za mi na cyj nych dla Prze wod ni ków Gór -
skich oraz dla Pi lo tów Wy cie czek.

Nada no mu pra wie 40 od zna czeń, m.
in. Krzyż Ka wa ler ski, Zło ty Krzyż Za -
słu gi, Srebr ny Krzyż Za słu gi, Me dal
Stu le cia Od zy ska nej Nie pod le gło ści,
Od zna ka Za Za słu gi dla Nie pod le gło -
ści 1956-1989, Za Za słu gi dla Tu ry sty -
ki, Zło ta Za słu żo ny Dzia łacz Tu ry sty ki,
Za słu żo ny Dzia łacz Kul tu ry Fi zycz nej,
Zło ta Za Za słu gi dla Spor tu, Zło ta
Za Za słu gi dla Woj. No wo są dec kie go,
Zło ty Krzyż Ma ło pol ski, Me dal Za Za -
słu gi dla Woj. Ma ło pol skie go, Zło ta Tar -
cza Her bo wa No we go Są cza,
Me dal 700-le cia Mia sta No we go Są cza,
Zło te Jabł ko Są dec kie, Zło ta Od zna ka
PTT z Ko sów ką i in ne. Otrzy mał kil ka
ty tu łów a m. in. Oso bo wość Są dec kiej
Tu ry sty ki, Prze wod nik Tu ry stycz -
ny 2017, Prze wod nik Tu ry stycz ny XX-
le cia i in ne.

WOJ CIECH LIP PA
W ka den cji 2004-

2007 był pre ze sem
Od dzia łu PTT „Be -
skid”, a w la -
tach 1995-2001
peł nił funk cję wi ce -
pre ze sa. Był też wy -
bie ra ny do władz
kra jo wych To wa rzy -

stwa. Przez trzy ka den cje był człon kiem
Za rzą du Głów ne go. W la tach 2002-
2008 był wi ce pre ze sem Ko ła Prze wod -
ni ków. Od 2011 ro ku do chwi li obec nej
spra wu je tą funk cję po now nie. Po sia da
upraw nie nia prze wod ni ka be skidz kie go
i pi lo ta wy cie czek. Po pro wa dził dla od -
dzia łu 39 wy cie czek. Za dzia łal ność
spo łecz ną w PTT wy róż nio ny Od zna ką
Ho no ro wą „Za za słu gi dla tu ry sty ki”,
Zło tą Od zna ką PTT z Ko sów ką oraz
Dy plo mem Mar szał ka Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go.

WOJ CIECH SZA RO TA
W za rzą dzie Od -

dzia łu PTT „Be -
skid” już ósmą
ka den cję – od 2001
ro ku. Przez czte ry
ka den cje peł nił
funk cję pre ze sa,
a przez dwie wi ce -
pre ze sa. Spra wo wał
tak że waż ne funk cje

we wła dzach kra jo wych To wa rzy stwa.
Od 2007 ro ku, nie prze rwa nie do chwi li
obec nej, jest człon kiem Za rzą du Głów -
ne go PTT. W la tach 2010-2016 był wi -
ce pre ze sem, a w ka den cji 2016-2019
pre ze sem Za rzą du Głów ne go. Po sia da
upraw nie nia prze wod ni ka be skidz kie -
go, pi lo ta wy cie czek i zna ka rza szla -
ków tu ry stycz nych. Po pro wa dził dla
od dzia łu 280 wy cie czek, w tym wy cie -
czek pio nier skich i wie lo dnio wych.
Od 1999 do 2019 ro ku był człon kiem
za rzą du Ko ła Prze wod ni ków, peł niąc
w ka den cji 2008-2011 funk cję wi ce pre -
ze sa. Za dzia łal ność spo łecz ną w PTT
od zna czo ny przez Pre zy den ta RP

Ga le ria 30-le cia
W ciągu 30 lat istnienia reaktywowanego Oddziału PTT „Beskid”, przez jego struktury

przewinęło się wiele zasłużonych osób, których zaangażowanie miało decydujący
wpływ na efekty działalności i wizerunek naszej Organizacji.



GRUDZIEŃ 2020 15
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

Srebr nym Krzy żem Za słu gi i Me da lem
Stu le cia Od zy ska nej Nie pod le gło ści,
a przez Mar szał ka Wo je wódz twa Ma -
ło pol skie go Zło tym Krzy żem Ma ło pol -
ski. Wy róż nio ny tak że Od zna ką
Ho no ro wą „Za za słu gi dla tu ry sty ki”,
Zło tą Od zna ką PTT z Ko sów ką, Dy -
plo mem Mar szał ka Wo je wódz twa Ma -
ło pol skie go i Zło tym Jabł kiem
Są dec kim. Zo stał wy bra ny Czło wie -
kiem Bran ży Tu ry stycz nej Są dec czy -
zny 2018 ro ku.

JO LAN TA AU GU STYŃ SKA
W Za rzą dzie Od -

dzia łu PTT „Be skid”
dzia ła już czwar tą
ka den cję. W la -
tach 2007-2016 spra -
wo wa ła funk cję
se kre ta rza, a od 2019
ro ku jest pre ze sem
no wo są  dec kie  go
Od dzia łu. Peł ni ła

tak że waż ne funk cje we wła dzach kra jo -
wych To wa rzy stwa. W la tach 2013-2016
by ła se kre ta rzem Głów ne go Są du Ko le -
żeń skie go, a ko lej ną ka den cję 2016-
2019 se kre ta rzem Za rzą du Głów ne go.
Od 2019 ro ku spra wu je za szczyt ną
funk cję pre ze sa Za rzą du Głów ne go
PTT. Jest współ or ga ni za tor ką z ra mie -
nia PTT O/Be skid „Bie gu i Raj du Ku -
rie rów”, przy współ pra cy ze
Sto wa rzy sze niem Vi se grad Ma ra ton
Ry tro, oraz Bie gu cha ry ta tyw ne go
„Run 4 a smi le” wspól nie z Wyż szą
Szko łą Biz ne su WSB-NLU w No wym
Są czu, a tak że Am ba sa dor ką Fe sti wa lu
Bie go we go w Kry ni cy. Za ło ży ła w PTT
sek cję bie go wą i przez wie le lat by ła jej
prze wod ni czą cą. Z jej ini cja ty wy po -
wsta ła for mu ła „wy cie czek ro dzin nych”
oraz ak cja eko lo gicz na „sprzą ta nie mia -
sta No we go Są cza”. Za spo łecz ną dzia -
łal ność w PTT od zna czo na przez
Pre zy den ta RP Me da lem Stu le cia Od -
zy ska nej Nie pod le gło ści oraz wy róż -
nio na Od zna ką Ho no ro wą „Za za słu gi
dla tu ry sty ki”, Dy plo mem Mar szał ka
Wo je wódz twa Ma ło pol skie go, Zło tą
Od zna ką PTT z Ko sów ką oraz przez
Pre zy den ta Mia sta No we go Są cza.

Wy róż nie ni za pra cę spo łecz ną dla
Od dzia łu PTT „Be skid” wy ty po wa ni
przez ko lej nych pre ze sów w ko lej no -
ści al fa be tycz nej:

JO AN NA BO GUC KA JU RA SO VIĆ
W Za rzą dzie Od -

dzia łu PTT „Be skid”
czwar tą ka den -
cję – od 2010 ro ku.
Od 2007 ro ku, nie -
prze rwa nie, pro wa dzi
stro nę in ter ne to wą
od dzia łu. Przez dwie
ka den cje, w la -
tach 2010-2016 by ła

człon kiem Za rzą du Głów ne go PTT, dla
któ re go rów nież pro wa dzi ła w tym okre -
sie stro nę in ter ne to wą. Za spo łecz ną pra -
cę w PTT wy róż nio na Od zna ką
Ho no ro wą „Za za słu gi dla tu ry sty ki”,
Zło tą Od zna ką PTT z Ko sów ką oraz
przez Pre zy den ta Mia sta No we go Są cza.

RO BERT CEM PA
Po sia da upraw nie -

nia prze wod ni ka be -
skidz kie go i pi lo ta
wy cie czek. Or ga ni za -
tor i prze wod nik
więk szo ści kil ku na -
sto dnio wych wy praw
PTT, nie któ rych
z nich jest ini cja to rem.
Po pro wa dził dla od -

dzia łu 89 wy cie czek (w więk szo ści wie lo -
dnio wych, co znacz nie zwięk sza ilość dni
wy ciecz ko wych po pro wa dzo nych dla Od -
dzia łu). Za dzia łal ność spo łecz ną w PTT
wy róż nio ny Od zna ką Ho no ro wą „Za za -
słu gi dla tu ry sty ki”, Zło tą Od zna ką PTT
z Ko sów ką i Zło tym Jabł kiem Są dec kim.

MA RIA DO MI NIK
Od 2011 ro ku re da gu je pi smo od dzia -

ło we „Be skid”. Po sia da upraw nie nia
prze wod ni ka be skidz kie go i pi lo ta wy cie -
czek. Po pro wa dzi ła dla od dzia łu 58 wy -
cie czek, w tym dla dzie ci ze Szkol nych
Kół PTT i se nio rów z Klu bu Sza lo nych
Eme ry tów. W ka den cji 2013-2016 spra -
wo wa ła funk cję se kre ta rza Są du Ko le żeń -
skie go Od dzia łu, a w la tach 2014-2019

by ła człon kiem za -
rzą du Ko ła Prze wod -
ni ków. Za dzia łal ność
spo łecz ną w PTT
wy róż nio na Od zna ką
Ho no ro wą „Za za słu -
gi dla tu ry sty ki”, Dy -
plo mem Mar szał ka
Wo je wódz twa Ma ło -
pol skie go i Zło tą Od -

zna ką PTT z Ko sów ką.

TE RE SA FRĄ CZEK
W za rzą dzie Od -

dzia łu PTT „Be skid”
w la tach 2007-2016.
Przez trzy ka den cje
peł ni ła funk cję
skarb ni ka. Za dzia -
łal ność spo łecz ną
w PTT wy róż nio -
na Od zna ką Ho no -
ro wą „Za za słu gi dla

tu ry sty ki”, Zło tą Od zna ką PTT z Ko -
sów ką i Zło tym Jabł kiem Są dec kim.

JE RZY GAŁ DA
Czło nek Za rzą du

Od dzia łu PTT „Be -
skid” w la tach 2001-
2016. Przez pięć
ka den cji peł nił funk -
cję wi ce pre ze sa.
Od 1999 do 2011 ro -
ku był pre ze sem Ko -
ła Prze wod ni ków.
Po sia da upraw nie nia

prze wod ni ka be skidz kie go i pi lo ta wy cie -
czek. Po pro wa dził dla od dzia łu 160 wy -
cie czek, w tym nie mal wszyst kie kul to we,
zi mo we wyj ścia na Ra dzie jo wą, na tzw.
„kre chę”. Peł nił wie le funk cji we wła -
dzach kra jo wych PTT. W la tach 2001-
2004 był człon kiem Za rzą du Głów ne go,
a w ko lej nej ka den cji człon kiem Głów ne -
go Są du Ko le żeń skie go. W la tach 2007-
2010 prze wod ni czył Głów nej Ko mi sji
Re wi zyj nej. Za dzia łal ność spo łecz ną
w PTT wy róż nio ny Ho no ro wą Od zna ką
„Za za słu gi dla tu ry sty ki”, Dy plo mem
Mar szał ka Wo je wódz twa Ma ło pol skie go,
Zło tym Jabł kiem Są dec kim i Zło tą Od -
zna ką PTT z Ko sów ką.
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RU DOLF GAW LIK
Był wśród człon -

ków – za ło ży cie li re -
a k  t y  w o  w a  n e  g o
Od dzia łu PTT „Be -
skid”. Po pro wa dził
dla od dzia łu 16 wy -
cie czek. Był au to rem
wnio sku o re ak ty wo -
wa nie GOT PTT.
Włą czał się w pra -

wie wszyst kie dzia ła nia od dzia łu. Był
pre kur so rem ko lar stwa gór skie go w od -
dzia le. Przez kil ka lat roz wie szał w mie -
ście afi sze in for mu ją ce o wy ciecz kach
od dzia łu. Za dzia łal ność spo łecz ną
w PTT wy róż nio ny Od zna ką Ho no ro wą
„Za słu żo ny Dzia łacz Tu ry sty ki” oraz
dwu krot nie przez wo je wo dę no wo są dec -
kie go. Zmarł w 2019 ro ku.

KA TA RZY NA HEJ MEJ
W za rzą dzie Od -

dzia łu PTT „Be skid”
od 2016 ro ku
do chwi li obec nej.
Dru gą ka den cję spra -
wu je funk cję skarb ni -
ka. Od 2019 ro ku jest
tak że skarb ni kiem
Za rzą du Głów ne go
PTT. Prócz bie żą cej

dzia łal no ści pra cu je przy po zy ski wa niu
i roz li cza niu do ta cji tak w Od dzia le jak
i dla Za rzą dzie Głów nym. Za dzia łal ność
spo łecz ną w PTT wy róż nio na Zło tą Od -
zna ką PTT z Ko sów ką oraz przez Pre zy -
den ta Mia sta No we go Są cza.

KRZYSZ TOF JAN KOW SKI
Od 2019 ro ku jest

człon kiem Za rzą du
Od dzia łu „Be skid”
i pre ze sem Klu bu
Prze wod ni ków PTT.
Po sia da upraw nie nia
prze wod ni ka be -
skidz kie go i pi lo ta
wy cie czek. Po pro -
wa dził dla od dzia -

łu 36 wy cie czek. Za dzia łal ność
spo łecz ną w PTT wy róż nio ny Dy plo mem
Mar szał ka Wo je wódz twa Ma ło pol skie go.

MAŁ GO RZA TA KIE RES
W za rzą dzie Od -

dzia łu PTT „Be skid”
w la tach 1992-2001.
Spra wo wa ła przez
trzy ka den cje funk cję
se kre ta rza, łą cząc ją
w ka den cji 1998-
2001 z funk cją wi ce -
pre ze sa. Peł ni ła
rów nież funk cje we

wła dzach kra jo wych PTT. Od 1992
do 1995 ro ku by ła wi ce prze wod ni czą cą
Głów ne go Są du Ko le żeń skie go, a przez
dwie ka den cje, w la tach 1995-2001,
człon kiem Za rzą du Głów ne go. Po pro wa -
dzi ła dla od dzia łu 10 wy cie czek. Pi sa ła
ar ty ku ły do Be ski du. Za dzia łal ność spo -
łecz ną w PTT wy róż nio na Od zna ka mi
Ho no ro wy mi „Za za słu gi dla tu ry sty ki”
i „Za słu żo ny dzia łacz tu ry sty ki”, Zło tą
Od zna ką PTT z Ko sów ką oraz Me da -
lem 700-le cia Mia sta No we go Są cza.

WŁA DY SŁAW KO WAL CZYK
Czło nek za rzą du

Od dzia łu PTT „Be -
skid” od 1995
do 2007 ro ku. W ka -
den cji 1998-2001
peł nił funk cję wi ce -
pre ze sa. Po sia dał
upraw nie nia prze -
wod ni ka be skidz kie -
go i pi lo ta wy cie czek.

Po pro wa dził dla od dzia łu 171 wy cie czek.
Za dzia łal ność spo łecz ną w PTT wy róż -
nio ny Od zna ka mi Ho no ro wy mi „Za za -
słu gi dla tu ry sty ki” i „Za słu żo ny dzia łacz
tu ry sty ki”, Zło tą Od zna ką PTT z Ko sów -
ką oraz Me da lem 700-le cia Mia sta No -
we go Są cza. Zmarł w 2009 ro ku.

JAN KRA JEW SKI
Czło nek Za rzą du Od dzia łu PTT „Be -

skid” w la tach 1998-2004. Po nad to
przez dwie ka den cje był prze wod ni czą -
cym Są du Ko le żeń skie go, a przez jed -
ną, za stęp cą prze wod ni czą ce go Ko mi sji
Re wi zyj nej.

Od 2010 do 2013 ro ku był człon kiem
Głów ne go Są du Ko le żeń skie go. Po sia dał

upraw nie nia Prze -
wod ni ka GOT PTT.
Za dzia łal ność spo -
łecz ną w PTT wy -
róż nio ny Od zna ką
Ho no ro wą „Za za -
słu gi dla tu ry sty ki”
i Zło tą Od zna ką PTT
z Ko sów ką. Zmarł
w 2013 ro ku.

JO AN NA KRÓL
W Za rzą dzie Od -

dzia łu PTT „Be skid”
od 2007 do 2019 ro -
ku. Z jej ini cja ty wy
po wsta ły przy no wo -
są dec kim od dzia le
dwa szkol ne ko ła
PTT. Po sia da upraw -
nie nia prze wod ni ka
be skidz kie go i pi lo ta

wy cie czek. Po pro wa dzi ła dla od dzia -
łu 129 wy cie czek, w tym kil ka dzie siąt dla
dzie ci. W la tach 2011-2019 by ła wi ce pre -
ze sem Ko ła Prze wod ni ków. Peł ni ła funk -
cje we wła dzach kra jo wych PTT.
W ka den cji 2010-2013 by ła skarb ni kiem
Za rzą du Głów ne go, a w la tach 2013-2016
za stęp cą prze wod ni czą ce go Głów nej Ko -
mi sji Re wi zyj nej. Za dzia łal ność spo łecz -
ną w PTT od zna czo na przez Pre zy den ta
RP Me da lem Stu le cia Od zy ska nej Nie -
pod le gło ści oraz wy róż nio na Od zna ką
Ho no ro wą „Za za słu gi dla tu ry sty ki”, Dy -
plo mem Mar szał ka Wo je wódz twa Ma ło -
pol skie go, Srebr nym Jabł kiem Są dec kim
i Zło tą Od zna ką PTT z Ko sów ką.

WŁA DY SŁAW ŁO BOZ
Czło nek Za rzą du

Od dzia łu PTT „Be -
skid” od 2013 ro ku.
Od 2016 ro ku
do chwi li obec nej
peł ni funk cję wi ce -
pre ze sa. W la -
tach 2013-2016
pra co wał w Głów nej
Ko mi sji Re wi zyj nej,

a w la tach 2016-2019 był człon kiem Za -
rzą du Głów ne go PTT. Jest prze wod ni -
czą cym Ko mi sji We ry fi ka cyj nej
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Gór skiej Od zna ki Tu ry stycz nej, a tak że
twór cą no wej od zna ki „Tu ry stycz na Ko -
ro na Tatr”, dla któ rej opra co wał re gu la -
min. Po sia da upraw nie nia Prze wod ni ka
GOT PTT i zna ka rza szla ków tu ry stycz -
nych. Po pro wa dził dla od dzia łu 17 wy -
cie czek. W 2017 ro ku oso bi ście od no wił
po nad 50 km Są dec kich Szla ków Spa -
ce ro wych PTT. Za dzia łal ność spo łecz -
ną w PTT wy róż nio ny Od zna ką
Ho no ro wą „Za za słu gi dla tu ry sty ki”,
Zło tą Od zna ką PTT z Ko sów ką, Me da -
lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej, a tak -
że przez Pre zy den ta Mia sta No we go
Są cza i No wo są dec ką Izbę Tu ry stycz ną.

LE SZEK MA ŁO TA
Czło nek za rzą du

Od dzia łu PTT „Be -
skid” przez pięć ka -
den cji, w la tach
1992-2007. Od 2010
do 2013 ro ku był
człon kiem Są du Ko -
le żeń skie go, a w ko -
lej nej ka den cji
człon kiem Ko mi sji

Re wi zyj nej. Po sia da upraw nie nia prze -
wod ni ka ta trzań skie go i be skidz kie go oraz
pi lo ta wy cie czek. Po pro wa dził dla od dzia -
łu 136 wy cie czek. Za dzia łal ność spo łecz -
ną w PTT wy róż nio ny Od zna ka mi
Ho no ro wy mi „Za za słu gi dla tu ry sty ki”
i „Za słu żo ny dzia łacz tu ry sty ki”, Zło tą
Od zna ką PTT z Ko sów ką, Me da lem 700-
le cia Mia sta No we go Są cza oraz Zło tym
Jabł kiem Są dec kim.

BAR BA RA MI CHA LIK
W 2009 ro ku za -

ło ży ła przy no wo są -
dec kim od dzia le
PTT sek cję se nio -
rów, pod na zwą
„Klub Sza lo nych
Eme ry tów” i zo sta ła
jej prze wod ni czą cą.
Jej ideą jest pro mo -
wa nie wśród se nio -

rów ak tyw no ści fi zycz nej i zdro we go
try bu ży cia, ob co wa nia z przy ro dą i to -
wa rzy skiej in te gra cji. Osią ga te ce le po -
przez or ga ni za cję w cią gu ro ku 50

wy cie czek gór skich, kra jo znaw czych
i im prez in te gra cyj nych.

Oprócz dzia łal no ści tu ry stycz nej za -
in spi ro wa ła wśród se nio rów wo lon ta riat
w ob sza rze cha ry ta tyw nym i spo łecz -
nym. Ra zem z człon ka mi Klu bu Sza lo -
nych Eme ry tów bie rze cy klicz nie
czyn ny udział w ak cji cha ry ta tyw nej
„Ser cu-Ser ce”, a tak że w wie lu ak cjach
spo łecz nych na Są dec czyź nie.

Za dzia łal ność spo łecz ną na rzecz se -
nio rów wy róż nio na Od zna ką Ho no ro wą
„Za za słu gi dla tu ry sty ki”, Dy plo mem
Mar szał ka Wo je wódz twa Ma ło pol skie -
go, Zło tym Jabł kiem Są dec kim i Zło tą
Od zna ką PTT z Ko sów ką. W 2016 ro -
ku zo sta ła no mi no wa na w ple bi scy cie
„Są de cza nin Ro ku”, w któ rym za ję ła za -
szczyt ne dru gie miej sce.

WI TOLD MI KU SIŃ SKI
W za rzą dzie Od -

dzia łu PTT „Be skid”
od 1992 do 2001 ro -
ku. Peł nił przez jed -
ną ka den cję funk cję
se kre ta rza, a przez
ko lej ną, wi ce pre ze -
sa. Przez kil ka lat
wy pi sy wał ręcz nie
afi sze in for mu ją ce

o wy ciecz kach. Za dzia łal ność spo łecz -
ną w PTT wy róż nio ny Zło tą Od zna ką
PTT z Ko sów ką, Od zna ką Ho no ro wą
„Za słu żo ny dzia łacz tu ry sty ki” oraz Me -
da lem 700-le cia Mia sta No we go Są cza.

ŁU KASZ MU SIAŁ
W Za rzą dzie Od -

dzia łu PTT „Be skid”
w la tach 2010-2019.
W 2011 ro ku ob jął
funk cję pre ze sa Ko -
ła Prze wod ni ków,
któ rą spra wo wał
do ro ku 2019. W la -
tach 2011-2017 był
prze wod ni czą cym

Są dec kiej Gru py Ro we ro wej PTT. Po -
sia da upraw nie nia prze wod ni ka be -
skidz kie go i pi lo ta wy cie czek. Dla
od dzia łu po pro wa dził 84 wy ciecz ki.

Przez kil ka na ście lat przy go to wy wał
pla ka ty wy ciecz ko we. Za dzia łal ność
spo łecz ną w PTT wy róż nio ny Od zna ką
Ho no ro wą „Za za słu gi dla tu ry sty ki”,
Zło tą Od zna ką PTT z Ko sów ką, Dy plo -
mem Mar szał ka Wo je wódz twa Ma ło -
pol skie go i Srebr nym Jabł kiem
Są dec kim

PA WEŁ MY ŚLIK
Od 2016 ro ku

do chwi li obec nej
jest człon kiem Za -
rzą du Głów ne go
PTT, gdzie od 2019
ro ku spra wu je funk -
cję se kre ta rza.
W Od dzia le PTT
„Be skid” trze cią ka -
den cję jest prze wod -

ni czą cym Są du Ko le żeń skie go.
Zor ga ni zo wał di gi ta li za cję ar chi wal -
nych Kro nik PTT i „Be ski du”. Za dzia -
łal ność spo łecz ną w PTT wy róż nio ny
Od zna ką Ho no ro wą „Za za słu gi dla
ochro ny śro do wi ska i go spo dar ki wod -
nej”, Zło tą Od zna ką PTT z Ko sów ką
oraz Dy plo mem Mar szał ka Wo je wódz -
twa Ma ło pol skie go.

JÓ ZEF OR LI TA
W za rzą dzie Od -

dzia łu PTT „Be skid”
od 2010 do 2019 ro -
ku. Wcze śniej, przez
trzy ka den cje, był
prze wod ni czą cym
Ko mi sji Re wi zyj nej.
Przez kil ka na ście lat
roz wie szał afi sze in -
for mu ją ce o wy ciecz -

kach. By ła to mo zol na, wy ma ga ją ca
sys te ma tycz no ści i ter mi no wo ści pra ca.
Za dzia łal ność spo łecz ną w PTT wy róż -
nio ny Od zna ką Ho no ro wą „Za za słu gi
dla tu ry sty ki”, Zło tą Od zna ką PTT z Ko -
sów ką oraz przez Pre zy den ta Mia sta No -
we go Są cza.

STA NI SŁAW PAŁ KA
Czło nek Za rzą du PTT „Be skid”

w ka den cji 2016-2019. Po ło żył pod wa -
li ny pod po wsta nie Klu bu Sza lo nych
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Eme ry tów, or ga ni -
zu jąc już kil ka lat
wcze śniej nie for mal -
ne wy ciecz ki dla se -
nio rów. Po sia da
upraw nie nia Prze -
wod ni ka GOT PTT.
Po pro wa dził 24 wy -
ciecz ki od dzia ło we
oraz bli sko 150 dla

Klu bu Sza lo nych Eme ry tów. Za dzia łal -
ność spo łecz ną w PTT wy róż nio ny Od -
zna ką Ho no ro wą „Za za słu gi dla
tu ry sty ki”, Zło tą Od zna ką PTT z Ko -
sów ką i Zło tym Jabł kiem Są dec kim.
Otrzy mał tak że wy róż nie nie No wo są -
dec kiej Izby Tu ry stycz nej.

RY SZARD PA TYK
Po sia dał upraw -

nie nia prze wod ni ka
be skidz kie go i pi lo ta
wy cie czek. Dla od -
dzia łu po pro wa -
dził 151 wy cie czek.
W ka den cji 2007-
2010 był se kre ta -
rzem Są du
Ko le żeń skie go Od -

dzia łu, a w la tach 1998-2005 człon kiem
za rzą du Ko ła Prze wod ni ków. Za dzia -
łal ność spo łecz ną w PTT wy róż nio ny
Ho no ro wą Od zna ką „Za za słu gi dla tu -
ry sty ki” i Zło tą Od zna ką PTT z Ko sów -
ką. Zmarł w 2012 ro ku.

TA DE USZ PO GWIZD
Czło nek za rzą du

Od dzia łu PTT „Be -
skid” w la tach 1992-
2001. W ka den cji
2001-2004 był prze -
wod ni czą cym Są du
K o  l e  ż e ń  s k i e  g o ,
a przez dwie ko lej ne
ka den cje za stęp cą
prze wod ni czą ce go

i człon kiem Ko mi sji Re wi zyj nej. W 1990
ro ku z je go ini cja ty wy utwo rzo no Sek cję
Nar ciar ską PTT. Był jej prze wod ni czą cym
aż do 2018 ro ku. Po pro wa dził dla od dzia -
łu 36 wy cie czek. Za dzia łal ność spo łecz -
ną w PTT od zna czo ny przez Pre zy den ta

RP Srebr nym Krzy żem Za słu gi. Wy róż -
nio ny tak że Od zna ką Ho no ro wą „Za za -
słu gi dla tu ry sty ki”, Zło tą Od zna ką PTT
z Ko sów ką oraz Me da lem 700-le cia Mia -
sta No we go Są cza.

MAŁ GO RZA TA PRZY BYL SKA
Od 2013 do 2017

ro ku dzia ła ła ak tyw -
nie w Są dec kiej
Gru pie Ro we ro wej
PTT. Po sia da upraw -
nie nia prze wod ni ka
mię dzy na ro do we go
UIMLA, prze wod -
ni ka ta trzań skie go
i be skidz kie go, pi lo -

ta wy cie czek oraz zna ka rza szla ków tu -
ry stycz nych. Po pro wa dzi ła dla
od dzia łu 60 wy cie czek. W la tach 2011-
2014 by ła se kre ta rzem Ko ła Prze wod ni -
ków. Za dzia łal ność spo łecz ną w PTT
wy róż nio na Zło tą Od zna ką PTT z Ko -
sów ką oraz przez Pre zy den ta Mia sta
No we go Są cza.

KRY STY NA SMAJ DOR
Od 2013 w ar ty -

stycz nej for mie opra -
co wu je kro ni kę
od dzia łu, do ku men -
tu jąc wy ciecz ki i in -
ne wy da rze nia
z dzia łal no ści od -
dzia łu. Przez osiem
lat zre da go wa ła pięt -
na ście ob szer nych

to mów, bo ga to ilu stro wa nych zdję cia mi
i opa trzo nych ko men ta rzem. Za dzia łal -
ność kro ni kar ską wy róż nio na Dy plo mem
Mar szał ka wo je wódz twa Ma ło pol skie go,
Srebr nym Jabł kiem Są dec kim i Zło tą
Od zna ką PTT z Ko sów ką.

ZBI GNIEW SMAJ DOR
Czło nek Za rzą du Od dzia łu PTT „Be -

skid” pią tą ka den cję – od 2007 ro ku.
W la tach 2016-2019 peł nił funk cję wi -
ce pre ze sa, a przez dwie ka den cje funk -
cję se kre ta rza. Czło nek Głów ne go Są du
Ko le żeń skie go PTT od 2013 ro ku
do chwi li obec nej. Po sia da upraw nie nia
Prze wod ni ka GOT PTT i zna ka rza szla -

ków tu ry stycz nych.
Po pro wa dził dla od -
dzia łu 36 wy cie czek.
Od 2013 ro ku
współ re da gu je kro -
ni kę od dzia łu.
Za dzia łal ność spo -
łecz ną w PTT od -
zna czo ny przez
Pre zy den ta RP

Srebr nym Krzy żem Za słu gi i Me da lem
Stu le cia Od zy ska nej Nie pod le gło ści.
Wy róż nio ny tak że Od zna ką Ho no ro wą
„Za za słu gi dla tu ry sty ki”, Dy plo mem
Mar szał ka Wo je wódz twa Ma ło pol skie -
go, Srebr nym Jabł kiem Są dec kim i Zło -
tą Od zna ką PTT z Ko sów ką.

AGNIESZ KA SZE LI GA
W za rzą dzie Od -

dzia łu PTT „Be -
skid” od 2016 ro ku.
W od dzia le od po -
wie dzial na głów nie
za po zy ski wa nie
i roz li cza nie do ta cji,
włą czy ła się tak że
w po zy ski wa nie do -
ta cji dla Za rzą du

Głów ne go. Za dzia łal ność spo łecz ną
w PTT wy róż nio na Dy plo mem Mar -
szał ka Wo je wódz twa Ma ło pol skie go.

GRA ŻY NA ŚWIER CZEK
Czło nek za rzą du

Od dzia łu PTT „Be -
skid” w la tach 1998-
2007. Przez trzy
ka den cje spra wo wa -
ła funk cję skarb ni ka.
Za dzia łal ność spo -
łecz ną w PTT wy -
róż nio na Od zna ką
Ho no ro wą „Za za -

słu gi dla tu ry sty ki” i Zło tą Od zna ką
PTT z Ko sów ką.

AN NA TO TOŃ
By ła wśród 30 osób – za ło ży cie li re -

ak ty wo wa ne go Od dzia łu PTT „Be skid”.
Od 1992 do 2001 ro ku by ła człon kiem
za rzą du Od dzia łu PTT „Be skid”, peł -
niąc przez jed ną ka den cję funk cję wi ce -
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pre ze sa, a przez ko -
lej ną, skarb ni ka.
Spra wo wa ła też
funk cję se kre ta rza
Są du Ko le żeń skie go
Od dzia łu. Roz po -
czę ła opra co wy wa -
nie kro nik od dzia łu.
Jest au tor ką 19 to -
mów. Po pro wa dzi ła

dla od dzia łu 11 wy cie czek. Za dzia łal -
ność spo łecz ną w PTT wy róż nio na Od -
zna ką Ho no ro wą „Za za słu gi dla
tu ry sty ki”, Zło tą Od zna ką PTT z Ko -
sów ką oraz Me da lem 700-le cia Mia sta
No we go Są cza.

MAR TA TRE IT
Czło nek za rzą du

Od dzia łu PTT „Be -
skid” w ka den -
cji 2007-2010.
Przez 20 lat w za rzą -
dzie Ko ła Prze wod -
ni ków, peł niąc
w tym cza sie, przez
pięć ka den cji, funk -
cję se kre ta rza. Po sia -

da upraw nie nia prze wod ni ka
be skidz kie go i pi lo ta wy cie czek. Po pro -
wa dzi ła dla od dzia łu 22 wy ciecz ki.
Za dzia łal ność spo łecz ną w PTT wy róż -
nio na Od zna ką Ho no ro wą „Za za słu gi
dla tu ry sty ki”, Zło tą Od zna ką PTT
z Ko sów ką oraz Dy plo mem Mar szał ka
Wo je wódz twa Ma ło pol skie go.

WIE SŁAW WCZE ŚNY
Czło nek za rzą du

Od dzia łu PTT „Be -
skid” przez czte ry
ka den cje, od 2004
do 2016 ro ku. Przez
trzy ka den cje peł nił
funk cję wi ce pre ze sa.
Od 1999 do 2011 ro -
ku spra wo wał też
funk cję wi ce pre ze sa

Ko ła Prze wod ni ków. Po sia da upraw nie -
nia prze wod ni ka be skidz kie go i pi lo ta
wy cie czek. Po pro wa dził dla od dzia -
łu 110 wy cie czek. Z je go ini cja ty wy
roz po czę to w 2004 ro ku współ pra cę

z Są dec kim Uni wer sy te tem Trze cie go
Wie ku. Był or ga ni za to rem wszyst kich
wy cie czek dla słu cha czy SUTW i więk -
szość z nich po pro wa dził ja ko prze wod -
nik. Opie ku je się Bi blio te ką Gór ską
PTT oraz ko or dy nu je udział prze wod -
ni ków PTT w kwe ście Ra tuj my Są dec -
kie Ne kro po lie. Za dzia łal ność
spo łecz ną w PTT wy róż nio ny Od zna -
ka mi Ho no ro wy mi „Za za słu gi dla tu -
ry sty ki” i „Za słu żo ny dzia łacz
tu ry sty ki”, Zło tą Od zna ką PTT z Ko -
sów ką, Dy plo mem Mar szał ka Wo je -
wódz twa Ma ło pol skie go, Zło tym
Jabł kiem Są dec kim oraz przez No wo -
są dec ką Izbę Tu ry stycz ną.

MA REK WOJ SŁAW
Czło nek za rzą du

Od dzia łu PTT „Be -
skid” w la tach 2001-
2007. Od 1999
do 2019 ro ku w za -
rzą dzie Ko ła Prze -
wod ni ków. Przez
trzy ka den cje spra -
wo wał funk cję wi ce -
pre ze sa, a przez 20

lat funk cję skarb ni ka.
W la tach 2001-2004 był człon kiem

Głów nej Ko mi sji Re wi zyj nej. Po sia da
upraw nie nia prze wod ni ka be skidz kie go
i pi lo ta wy cie czek. Po pro wa dził dla od -
dzia łu 40 wy cie czek. Za dzia łal ność
spo łecz ną w PTT wy róż nio ny Od zna ką
Ho no ro wą „Za za słu gi dla tu ry sty ki”,
Zło tą Od zna ką PTT z Ko sów ką i Dy plo -
mem Mar szał ka Wo je wódz twa Ma ło -
pol skie go.

KRY STY NA WO LAK
Czło nek za rzą du

Od dzia łu PTT „Be -
skid” w la tach 2001-
2007. Przez dwie
ka den cje peł ni ła
funk cję se kre ta rza.
W ka den cji 1998-
2001 by ła za stęp cą
prze wod ni czą ce go
Ko mi sji Re wi zyj nej,

a w 2019 ro ku zo sta ła wy bra na człon -
kiem Są du Ko le żeń skie go.

JA CEK ZA REM BA
Czło nek – za ło ży -

ciel re ak ty wo wa ne -
go Od dzia łu PTT
„Be skid”. Zło żył
pierw szych 55 nu -
me rów „Be ski du”.
Przez la ta prze pi sy -
wał na kom pu te rze
tek sty z rę ko pi sów
i ma szy no pi sów,

łącz nie 1200 stron. Na pi sał do ko lej nych
nu me rów „Be ski du” wie le ar ty ku łów,
głów nie hi sto rycz nych, zwią za nych
z re gio nem. Przez kil ka na ście lat pra cu -
jąc ja ko dzien ni karz w re gio nal nej pra -
sie, re gu lar nie za miesz czał ma te ria ły
do ty czą ce dzia łal no ści od dzia łu. Rów -
nież przez kil ka na ście lat wy ko ny wał
afi sze in for mu ją ce o wy ciecz kach. Włą -
czał się też w pra ce nad „Pa mięt ni kiem
PTT”. Otrzy mał na gro dę wo je wo dy no -
wo są dec kie go oraz mi ni ste rial ną od zna -
kę „Za Za słu gi dla Kul tu ry”. Zmarł
w 2017 ro ku.

KRZYSZ TOF ŻUCZ KOW SKI
Czło nek za rzą du

Od dzia łu PTT „Be -
skid” w ka den -
cji 2001 – 2004.
Po sia dał upraw nie -
nia prze wod ni ka be -
skidz kie go i pi lo ta
wy cie czek. Po pro -
wa dził dla od dzia -
łu 154 wy ciecz ki,

był ini cja to rem kil ku cy klicz nych im -
prez wie lo dnio wych. W la tach 2001-
2004 był człon kiem Głów ne go Są du
Ko le żeń skie go. Za dzia łal ność spo łecz -
ną w PTT wy róż nio ny Od zna ką Ho no -
ro wą „Za za słu gi dla tu ry sty ki” i Zło tą
Od zna ką PTT z Ko sów ką. Zmarł
w 2004 ro ku.

GA LE RIA 30-LE CIA
POLSKIEGO

TOWARZYSTWA
TATRZAŃSKIEGO
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Pierw szą by ła wy ciecz ka w Ta try Za -
chod nie 24 czerw ca 1990 ro ku pod prze -
wod nic twem Ma cie ja Za rem by, wzię ło
w niej udział 46 uczest ni ków.

Ju bi le uszo wą ty sięcz ną im pre zą był
wy jazd w Sło wac kie Ta try 10 lip ca 2005
ro ku, po pro wa dzo ną przez Lesz ka Ma -
ło tę, dwu ty sięcz ną – zor ga ni zo wa ną 30
kwiet nia 2014 ro ku przez Klub Sza lo -
nych Eme ry tów w oko li ce Mu szy ny,
rów nież pro wa dzo ną przez Lesz ka Ma -
ło tę a trzy ty sięcz ną do Sło wac kie go Ra -
ju pro wa dzi ła Jo an na Król w dniu 29
wrze śnia 2019 ro ku.

Jak wspo mi na ją te wy ciecz ki ich
prze wod ni cy i uczest ni cy?

WY CIECZ KA NR 1: GRA NIĄ
NAD DO LI NA CHO CHO ŁOW SKĄ
I OD PUST ŚW. JA NA

Oto re la cja An ny To toń i Ru dol fa
Gaw li ka za miesz czo na w trze cim nr na -
sze go pi sma od dzia ło we go czy li Be ski -
dzie z sierp nia 1990 r.

„.. Na ten dzień trze ba by ło cze kać 40
lat. 24 czerw ca wy ru sza my na pierw szą
od 1950 r. wy ciecz kę zor ga ni zo wa ną
przez no wo są dec ki Od dział PTT. Po nie -
waż na zwa To wa rzy stwa zo bo wią zu je,
o godz. 6,30 wy jeż dża my au to ka rem
spod DKK z kom ple tem 46 osób w kie -
run ku Tatr, Pre zes Od dzia łu, kol. Ma -
ciek Za rem ba, po przy wi ta niu te go by ło,
nie by ło wy da rze nia,- pod czas jaz dy
przy po mi na hi sto rię PTT od po wsta nia
w 1873, do zli kwi do wa nia w 1950 ro ku
oraz trwa ją ce od 1981 r. pró by re ak ty -
wo wa nia tej or ga ni za cji, za koń czo ne
po zy tyw nie do pie ro w ostat nich kil ku -

na stu mie sią cach. In for mu je też o ce -
lach, ja kie przed so bą sta wia PTT oraz
o pla nach no wo są dec kie go Od dzia łu
na naj bliż szy okres. Efek tem jest kil ka -
na ście roz da nych de kla ra cji wśród kan -
dy da tów na no wych człon ków oraz
sprze da nie wie lu eg zem pla rzy dwóch
nu me rów „Be ski du”. 

W mię dzy cza sie mi ja my Łąc ko, Kro -
ścien ko, No wy Targ, po dzi wia my naj -
pięk niej szą chy ba wieś w Pol sce, tj.
Cho cho łów – i już je ste śmy na Po la nie
Hu ci ska. Wi docz ność i po go da ja kie
moż na so bie wy ma rzyć, choć na szczę -
ście upa łu nie ma. Po chwi li nad jeż dża
au to kar Ko ła Grodz kie go PTTK
i wspól nie dzie li my się na gru py. Wy -
ma ga te go licz ba 90 osób oraz wy ni ka -
ją ca z wie ku róż ni ca w kon dy cji
fi zycz nej. 

Od daj my te raz głos Ani To ton:”...
Ra zem z Niu sią Sty czyń ską zwo łu je my
przy dzie lo ne nam pod opie kę oso by
i po dzi wia jąc pięk no Do li ny Cho cho -
łow skiej idzie my wol no do schro ni ska.
Ma my tro chę cza su, więc za bie ra my się
do śnia da nia i spa ce ru je my po oko li cy.
No i wresz cie włą cza my się w „gó ral ski
ró ża niec” do Do li ny Ja rząb czej, któ ry
ce le bru je ka pe lan Związ ku Pod ha lan ks.
Wła dy sław Zą zel. Ca łą dro gę mo dlą -
cym się to wa rzy szą ka pe le pol ska i sło -
wac ka. O go dzi nie 12.00 Anioł Pań ski
w miej scu gdzie w 1983 r. od po czy wał
pa pież i po wrót na Po la nę Cho cho łow -
ską, gdzie roz po czy na się msza ce le bro -
wa na przez czte rech księ ży. Głów ni
ce le bran si to ks. Zą zel i ks. prof. Jó zef
Ti sch ner. To wa rzy szą im księ ża z Dzia -
ni sza i Cho cho ło wa, kle ry cy, bra cia Sa -

Moja przygoda z PTT
Dokładnie 31 marca 2020 roku minęło 30 lat od reaktywowania nowosądeckiego Oddziału

„Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Podstawową jego działalnością jest
organizowanie nie tylko cotygodniowych wycieczek w góry, ale też wielodniowe imprezy

górskie i krajoznawcze. Ile się ich odbyło do tej pory? Łącznie przez 30 lat Oddział
zorganizował 3031 imprez, w których wzięło udział prawie 100 000 uczestników.

Wycieczka pierwsza – 24 czerwiec 1990 Przed schroniskiem w Dolinie
Chochołowskiej KRONIKA PTT 1990-1992  A. TOTOŃ
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le zja nie. We mszy uczest ni czą po raz
pierw szy za pro sze ni gó ra le ze Sło wa cji,
a tak że ży wiec cy, ka pe la spod Ba ra niej
Gó ry i wie le ty się cy gó ra li z oko lic oraz
tu ry stów. Jest ba jecz nie ko lo ro wo. Miej -
sco wi w stro jach gó ral skich. Rzu ca się
w oczy pięk ny strój sło wac kich gó ra li
z Ter cho vej, wsi Ja no si ka. Ho mi lię wy -
gła sza ks. Zą zel a „ogło sze nia pa ra fial -
ne” ks. prof. Ti sch ner. Pod czas tych
„ogło szeń” wy bu cha ją sal wy śmie chu.
Ca ła zresz tą at mos fe ra mszy jest bar dzo
ro dzin na i har mo ni zu je z nią pięk no oto -
cze nia.

Ks. Zą zel w swej ho mi lii po pro stu
gwa rzy z bra cią gó ral ską. Obec ny jest
kon sul Sta nów Zjed no czo nych za pro -
szo ny przez Zwią zek Pod ha lan, po raz
pierw szy po dob no przy by ły dy rek tor
Ta trzań skie go Par ku Na ro do we go,
wnuk Ty tu sa Cha łu bin skie go i wie lu in -
nych go ści. Po wrę cze niu upo min ków
go ściom przez pre ze sa Związ ku Pod ha -
lan, wszy scy je ste śmy za pro sze ni na żę -
ty cę do ba có wek i po wo li że gna my to
uro cze, ską pa ne w słoń cu miej sce..”.

O tym co w mię dzy cza sie dzia ło się
„wy żej” opo wia da Ru dek Gaw lik: „..
Chęt ni do pój ścia w gó ry dzie lą się
na gru py. „Śred nia cy” pla nu ją cy tyl ko
wyjść na grań i po prze by ciu jej od cin -
ka zejść naj bliż szym szla kiem w dół,
wy ru sza ją pod prze wod nic twem Stasz -
ka Le śni ka (w pla nie Wo ło wiec)
i Stasz ka Sma gi (Grześ). Ja włą czam się
do „najam bit niej szej gru py, któ ra
pod wo dzą Mać ka Za rem by ma za miar
przejść ca łą za chod nia i po łu dnio wą
grań nad Do li ną Cho cho łow ską. Ma -
sze ru je my więc w 14 osób, naj pierw
do schro ni ska, w któ rym za trzy mu je my
się na kil ka mi nut by zaj rzeć do księ -
gar ni „Pod Grze siem”, a na stęp nie wy -
ru sza my w stro nę praw dzi we go
Grze sia. Idzie my pod gó rę, bie gną cą
ko ło stru my ka sta rą dro gą gór ni czą,
któ rą w ubie głym wie ku zwo żo no ru dę
z Bo brow ca. Wresz cie wcho dzi my po -
mię dzy dwa wierz choł ki Grze sia i skrę -
ca jąc w pra wo, je ste śmy już
na głów nym. Po po ko na niu po -
nad 500 m wy so ko ści na le ży się nam
od po czy nek, no i po ra na śnia da nie.

Pierw sza też dzi siaj moż li wość po dzi -
wia nia wspa nia łych wi do ków. Pa trzy -
my na oto cze nie. Do li ny
Cho cho łow skiej, Ta try Oraw skie, gra -
ni to we Ro ha cze i wy zie ra ją ce nad To -
ma no wą Prze łę czą Ta try Wy so kie.
Mi mo słoń ca nad gło wa mi, z nie po ko -
jem pa trzy my na po bli ski Ra koń, któ ry
za czy na się cho wać w chmu rach. Oba -
wia jąc się, że mo że to być ostat nia moż -
li wość zro bie nia zdjęć do kro ni ki,
wy ko nu je my kil ka pstryk nięć i ru sza -
my Dłu gim Upła zem w kie run ku Ra ko -
nia. Chmu ry i mgły jak by się co fa ły
przed na mi i gdy je ste śmy na szczy cie,
prze su wa ją się nad na szym na stęp nym
ce lem, czy li Wo łow cem. Po dzi wia my
kra jo braz nie ty po wy dla ła god nych
na ogół Tatr Za chod nich. Gra ni to we
oto cze nie Do li ny Ro hac kiej za ska ku je
wy so ko gór skim cha rak te rem. Mrocz ne
ścia ny Ro ha czy, usy pi ska piar gów,
i lśnią ce lu stra Ro hac kich Sta wów,
przy po mi na ją ra czej Ta try Wy so kie.
Za pół go dzi ny osią ga my szczyt Wo -
łow ca, pierw sze go dwu ty sięcz ni ka
na na szej tra sie. Tu zno wu się za trzy -
mu je my. Chmu ry znik nę ły. Mgła jest
tyl ko gdzieś da le ko na pół no cy, prze sła -
nia jąc nie co Pod ta trze. Rów nież cha -
rak te ry stycz ny wierz cho łek Ba biej
Gó ry jest nie co za ma za ny. Naj waż niej -
sze, że ma my do brą wi docz ność na jed -
ną z naj cie kaw szych pa no ram
ta trzań skich. Mi mo słoń ca nie czu je my
jed nak upa łu. Ta ka po go da utrzy mu je
się już do koń ca wy ciecz ki. Zza Tatr
Za chod nich wy glą da co raz. wię cej
szczy tów Tatr Wy so kich. Roz po zna je -
my m.in. Świ ni cę, Mię gu szo wiec ki,
Kry wań. Ma my wiel ką ocho tę wy sko -
czyć na bę dą cy pra wie w za się gu rę ki
ku szą cy nas Ro hacz Ostry. Cóż, mu si -
my zre zy gno wać, bo to prze cież za gra -
ni cą. Ma my na dzie ję, że (wkrót ce?)
wró cą cza sy, gdy tak jak przed woj ną,
moż na bę dzie z le gi ty ma cją PTT w kie -
sze ni ha sać po ca łych Ta trach nie za sta -
na wia jąc się czy to „na sze”, czy już nie.
Po zo sta wia my jed nak ma rze nia na Wo -
łow cu i ru sza my głów nym grzbie tem
Tatr Za chod nich, zwa nym Lip tow ską
Gra nią. Scho dzi my ku Dziu ra wej Prze -

łę czy, po dzi wia jąc w do le pięk ne Jam -
nic kie Sta wy. Tra wer su je my wierz cho -
łek Ło pa ty po łu dnio wym sto kiem
a jed nak je ste śmy za gra ni cą, któ ra
prze bie ga przez szczyt) i ob ni ża my się
ku Ni skiej Prze łę czy. Stąd roz po czy na -
my żmud ne po dej ście zło mo wi skiem
skal nym na znaj du ją cy się po nad 300 m
wy żej Ja rząb czy Wierch. Tu z ulgą od -
po czy wa my. Dla więk szo ści prze cież,
to pierw sza w tym ro ku wy ciecz ka
w Ta try. I zno wu po dzi wia my wspa nia -
łą, choć nie co in ną niż z Wo łow ca pa -
no ra mę. Tak że i tu chcia ło by się
zbo czyć na po łu dnie i wejść na nie od -
le głą, im po nu ją co wy glą da ją cą Racz ko -
wą Czu bę, któ rej grań wraz
z Otar gań ca mi od dzie la Do li nę Jam nic -
ką nad któ rą prze szli śmy od Do li ny
Racz ko wej. Scho dzi my ska li stą gra nią
w dół spo glą da jąc to na pół noc w kie -
run ku Ko mi niar skie go Wier chu, to
na po łu dnie, gdzie lśnią ko lej ne, tym ra -
zem Racz ko we Sta wy. Z Ja rząb czej
Prze łę czy zno wu w gó rę i po krót kim
po sto ju na Koń czy stym Wier chu, ru sza -
my w stro nę Sta ro ro bo ciań skie go Wier -
chu. Po stro mym zbo czu wy cho dzi my
na ten naj wyż szy na na szej tra sie punkt,
li czą cy 2.176 m. Tu tym ra zem tro chę
dłuż szy od po czy nek po łą czo ny z opa -
la niem, wy koń cze niem na szych żyw no -
ścio wych za pa sów i za chwy tem
nad chy ba naj cie kaw szą w dniu dzi siej -
szym pa no ra mą. Na Racz ko wej Prze łę -
czy że gna my się z Lip tow ską Gra nią
oraz wi do ka mi na po łu dnie, i już je ste -
śmy na Si wej Prze łę czy. Mi mo spo re go
już zmę cze nia kor ci nas jesz cze przej -
ście Or na ku i zej ście do pie ro z Iwa niac -
kiej Prze łę czy. Po prze ana li zo wa niu
te go po my słu mu si my z nie go zre zy -
gno wać, gdyż nie zdą ży li by śmy na wy -
zna czo na go dzi nę zbiór ki,
a kil ka dzie siąt osób nie mo że prze cież
cze kać. Scho dzi my więc w dół w dłu go
cią gną ca się Do li nę Sta ro ro bo ciań ską,
ma jąc po pra wej stro nie Or nak, a po le -
wej Trzy dnio wiań ski Wierch. Czar nym
szla kiem do cho dzi my do szo sy, gdzie
mie sza my się z tu ry sta mi i gó ra la mi
wra ca ją cy mi z od pu stu. Nie któ rzy
z tych dru gich w po dej rza nie do brych
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hu mo rach. Gra ją ka pe le, a gó ral skie
śpie wy by naj mniej nie o tre ści re li gij -
nej. W tym we so łym to wa rzy stwie zbli -
ża my się do Hu cisk. Skrę ca my jesz cze
na pa rę mi nut w pra wo nad słyn ne wy -
wie rzy sko zwa ne źró dłem Cho cho łow -
skim. Za sta na wia my się nad tym
fe no me nem, gdzie mi mo wy pły wu
aż 600 li trów na se kun dę wy do sta ją -
cych się nie ma ły mi prze cież po to ka mi,
na dnie sta wu nie wi dać ab so lut nie żad -
ne go ru chu wo dy. Na bie ram jej do po -
jem ni ka na wie czor ną ka wę w do mu
i za chwi lę je ste śmy już na par kin gu.
Wi ta ją nas okla ski cze ka ją cej już gru py
z Anią To toń na cze le. To po chwa ła
za na szą punk tu al ność (jest wła śnie do -
kład nie 17,30), w co ma ło kto wie rzył,
bio rąc pod uwa gę, że we dług Ny ki,
dzi siej szą tra sę po win ni śmy za koń czyć
pół to rej go dzi ny póź niej. Do pie ro tu taj
da je znać o so bie upał, któ re go nie od -
czu wa li śmy po nad ty siąc me trów wy -
żej. W do brych hu mo rach wsia da my
do au to ka ru, że gna jąc Do li nę Cho cho -
łow ską. Dzie ląc się wra że nia mi nie za -
uwa ża my, że po go da się zmie nia.
W oko li cach No we go Tar gu ktoś pa -
trzy w pra wo i wy krzy ku je: tam prze -
cież le je. I rze czy wi ście. Ta try za snu te
są w ca ło ści ciem ny mi chmu ra mi.
Wszyst ko więc w cza sie tej pierw szej
wy ciecz ki, łącz nie z po go dą nam
sprzy ja ło. Ma ciek przed sta wia plan na -
stęp nych wy cie czek, któ re or ga ni zo wa -
ne bę dą przez PTT. Jest ich w okre sie
wa ka cji jesz cze 6. Wszy scy ma my na -
dzie ję, że bę dą one rów nie uda ne, jak
dzi siej sza…”

War to rów nież wspo mnieć o dru -
giej wy ciecz ce, któ rą by ło zdo by cie
Ra dzie jo wej, a na zej ściu po pas na Ha li
Ko niecz nej. Od by ła się ona 30 czerw -
ca 1990 ro ku i wzię ło w niej udział 8
osób. Uczest nik tej wy ciecz ki, Le szek
No wak, za pro po no wał wów czas, by or -
ga ni zo wać ją co ro ku. Pro po zy cja zo -
sta ła przy ję ta i w la tach 1990-2020
od by ło się 31 przejść tej tra sy, przy sta -
le zwięk sza ją cej się fre kwen cji. Im pre -
za sta ła się nie ofi cjal nym świę tem
Od dzia łu. Oto re la cja Jo lan ty Chru ślic -
kiej, po cho dzą ca ze wspo mnia ne go

wy żej trze cie go nr Be ski du, z te go
pierw sze go po re ak ty wa cji Od dzia łu,
wyj ścia na Ra dzie jo wą i bie sia dy
na Ko niecz nej:

„... 25 ma ja 1906 r. po wo ła no do ży -
cia Od dział To wa rzy stwa Tatrzańskiego
„Be skid” w No wym Są czu. Roz po czę -
ło ono dzia łal ność wy ciecz ką z Piw nicz -
nej na Ra dzie jo wą (gdzie ist niał
wów czas schron my śliw ski), wra ca jąc
przez Ha lę Ko niecz ną do Ry tra. By ło
to 1 lip ca 1906 r. Nie przy pad ko wo
więc 30 czerw ca, w wi gi lię 84 -tej rocz -
ni cy te go wy da rze nia na tę hi sto rycz ną
tra sę wy ru szy ła pod prze wod nic twem
kol. Ma cie ja Za rem by gru pa człon ków
nie daw no re ak ty wo wa ne go no wo są dec -
kie go od dzia łu PTT. Spo tka li śmy się
na dwor cu PKP, skąd o 7,30 wy je cha li -
śmy po cią giem do Piw nicz nej. Jest nas

nie wiel ka, bo tyl ko 8 oso bo wa gru pa.
Nie któ rzy ob cią że ni ple ca ka mi z pro -
wian tem na za pla no wa ną gro chów kę.
Po nie waż po go da za po wia da ła się
wspa nia le, więc hu mor wszyst kim do -
pi sy wał i z ocho tą wy ru szy li śmy z piw -
ni czań skie go ryn ku żół tym szla kiem
w kie run ku Niem co wej. Wę dru je my
przy wzma ga ją cym się upa le i bez -
wietrz nej po go dzie. Czym wy żej, tym
pięk niej sze, choć nie co przy mglo ne wi -
do ki, no i do dat ko we opóź nia ją ce nam
znacz nie marsz atrak cje, czy li pysz ne,
pach ną ce po ziom ki i bo rów ki. Ko le ga
Ru dek znaj du je na wet ro sną ce go
przy sa mym szla ku praw dziw ka, co zo -
sta je oczy wi ście uwiecz nio ne na zdję -

ciu. Pod czas od po czyn ku na Wiel kim
Ro ga czu mi mo ca łe go czy ste go nie ba,
do cho dzą nas od stro ny Szczaw ni cy od -
gło sy od le głej bu rzy. Skra ca my więc od -
po czy nek i ru sza my w kie run ku
Ra dzie jo wej. Po dro dze spo ty ka my
człon ka PTT Jur ka Ba ra now skie go pro -
wa dzą ce go gru pę mło dzie ży prze by wa -
ją cej na obo zie w Ry trze. Oba wia jąc się
bu rzy scho dzą wła śnie do Piw nicz nej.
Na to miast my osią ga my głów ny cel wy -
ciecz ki, czy li Ra dzie jo wą. Kil ku ko le -
gów wcho dzi na be to no wy słup sto ją cy
na miej scu ist nie ją cej tu nie gdyś wie ży
trian gu la cyj nej, spraw dza jąc, czy nie
go ni nas bu rza. Nad gło wa mi da lej błę -
kit ne nie bo, a grzmo ty prze su nę ły się
z za cho du na po łu dnie. Ko le ga · Le szek
No wak za sta na wia się gło śno z wy so ko -
ści kil ku me trów, czy na sze To wa rzy -

stwo nie mo gło by się pod jąć
zbu do wa nia tu wie ży wi do ko wej. Ale to
te mat nie na dzi siaj. Nie bę dąc pew ny -
mi, czy ba wią ca się z na mi w ciu ciu bab -
kę bu rza w koń cu nas nie do się gnie,
po zro bie niu kil ku zdjęć do kro ni ki ru -
sza my w stro nę Ha li ko niecz nej. Ko le -
ga' Ta dek Po gwizd pro po nu je przej ście
na skró ty sta rą, daw no nie uży wa ną tzw.
„Ścięż ką Teo do ra”. Zba cza my więc
z czer wo ne go szla ku na pra wo i pro wa -
dze ni przez Tad ka idzie my czę ścio wo
za ro śnię tą ścież ką, za sta na wia jąc się
z pew nym wzru sze niem, czy to nie tę dy
wła śnie szli na si po przed ni cy 84 la ta te -
mu. W kil ku miej scach mu si my prze -
pra wiać się przez prze gra dza ją ce nam

Wy ciecz ka dru ga – Ha la Ko niecz na
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dro gę po wa lo ne sta re drze wa. A jesz -
cze 30 lat te mu Ta dek bie gał tę dy
na nar tach. I wresz cie je ste śmy na ha li..
Mi ja my prze wró co ny po mnik i scho dzi -
my ni żej, za trzy mu jąc się ko ło sza ła su.
Tu na stę pu je dłuż szy po stój i za bie ra my
się do przy go to wy wa nia głów nej atrak -
cji dzi siej sze go dnia, to zna czy gro -
chów ki. Dzie li my się pra cą. Część idzie
do la su po chrust na ogni sko a in ni
po pysz ną wo dę bez chlo ru do po bli -
skie go źró deł ka. W mię dzy cza sie z nie -
po ko jem pa trzy my w nie bo
za snu wa ją ce się chmu ra mi i co raz gło -
śniej sze grzmo ty. Po chwi li jed nak zno -
wu ma my słoń ce. Ta za cho dzą ca nas już
od trze ciej stro ny bu rza wy ma ga jed nak
moc nych ner wów. Mi strzem kuch ni jest
dziś Ru dek Gaw lik, a na sza po moc
ogra ni cza się głów nie do roz pa le nia
ognisk pod ko cioł ka mi na gro chów kę
i her ba tę. Nie któ rzy pa trzą z prze ra że -
niem na ol brzy mie ilo ści przy praw
wrzu ca nych przez nie go do go tu ją cej się
gro chów ki, nie mal pró bu jąc mu je
wśród żar tów ode brać. I wresz cie pró ba
co z te go wy szło. Je dy nym od waż nym
był oczy wi ście Ru dek. Po nie waż ob ser -
wa cje wy ka za ły, że mi mo jej zje dze nia
czu je się do brze, za czę1iśmy i my pró -
bo wać. Wy ni kiem tych prób był... pu sty
w cią gu kil ku mi nut 5-li tro wy ko cio łek.
Jak na 8 osób, nie by ły to por cje ma łe,
a mi mo te go nie któ rzy spraw dza li, czy
Ru dek nie ma w ple ca ku jesz cze tro chę
gro chu.

Za ró żo wio ny nie wia do mo czy
od ogni ska, czy od po chwał Ru dek,
obie cu je nam nie gor sze wspa nia ło ści 12
sierp nia pod czas za pla no wa nej przez
nasz od dział wy ciecz ki na Lu bo goszcz.
Obie cu je my mu nasz udział w tym na -
stęp nym wy da rze niu tu ry stycz no – ku li -
nar nym i skru sze ni obie cu je my, że nie
bę dzie my mu już wię cej pod po wia dać
ile ma je ran ku lub kmin ku ma do ko cioł -
ka sy pać. Pi jąc her ba tę z dru gie go ko -
cioł ka obie cu je my też so bie, że ta
rocz ni co wa wy ciecz ka, sta nie się na szą
co rocz ną tra dy cją. Po nie waż jed nak po -
go da prze sta ła nas już stra szyć i na se rio
się za chmu rzy ło, po zo sta ło nam tyl ko
po sprzą tać po so bie i ru szyć do Ry tra.

W do le zno wu nie bo za czę ło za po wia -
dać deszcz, ale chy ba tyl ko dzię ki we -
wnętrz ne mu prze ko na niu uczest ni ków
wy ciecz ki, że po dać nie mo że (no bo jak
w desz czu przy go to wy wać gro chów -
kę?), skoń czy ło się na kil ku kro plach
gdy do cho dzi li śmy do cze ka ją ce go już
na nas au to bu su WPK ko ło „Jan ta ra”.
Po go dzi nie 17-tej wy sie dli śmy w No -
wym Są czu opa le ni, peł ni wra żeń oraz
sy ci gro chów ką. Niech ża łu ją ci, któ rych
z na mi nie by ło...”

Wy ciecz ki ty sięcz ną i dwu ty sięcz -
ną jak się oka za ło, pro wa dził ten sam
prze wod nik. Był to Le szek Ma ło ta. Po -
ni żej je go krót kie re la cje z obu im prez.

Przy pa dło mi w udzia le po pro wa dze -
nie ty sięcz nej wy ciecz ki Pol skie go To -
wa rzy stwa Ta trzań skie go w dniu
10.07.2005 ro ku w sło wac kie Ta try 
Za chod nie. O tym, że by ła to ty sięcz -
na wy ciecz ka na sze go Od dzia łu do wie -

dzia łem się wie le lat póź niej. Tra sa
wy ciecz ki ogło szo na na pla ka tach bie -
gła z Do li ny Ro hac kiej na Ba nów kę
i Trzy Ko py z zej ściem Smut ną Do li ną
do Bu fe tu Ro hac kie go. Z No we go Są -
cza wy je cha li śmy o godz. 6.00, ja dąc na

Chyż ne – w Pod bie li skrę ca jąc na Oraw -
ski Bia ły Po tok i do Zwie rów ki. Po go -
da w tym dniu nie na pa wa ła
opty mi zmem, od ra na by ło po chmur nie
i deszcz wi siał w po wie trzu. Po prze kro -
cze niu gra ni cy w Chyż nem za czę ło sią -
pić i to co raz moc niej. Wi docz ność
po wy żej 1500 m żad na. W tej sy tu acji
ogło si łem, że z uwa gi na złe wa run ki at -
mos fe rycz ne, nie ma sen su pchać się
w gór ne par tie, a tym bar dziej na grań
i na sza wy ciecz ka ogra ni czy się tyl ko
do spa ce ru nad Sta wy Ro hac kie. Po de -
szło wte dy do mnie z ty łu au to ka ru
dwóch mło dzia nów, któ rzy oznaj mi li
mi, że na pla ka tach by ła tra sa na Trzy
Ko py i oni ta ką wła śnie wy ciecz kę opła -
ci li i chcą być wszę dzie zgod nie z pro -
gra mem, a deszcz im nie prze szka dza.
Zbyt po chop nie obie ca łem, że jak prze -
sta nie pa dać to pój dzie my da lej po -
nad Sta wy Ro hac kie do kąd się da,

są dząc że na pew no deszcz nie usta nie.
Ja kież by ło mo je zdzi wie nie gdy fak -
tycz nie w oko li cach odej ścia nad Sta wy
Ro hac kie prze sta ło pa dać. Za czę li śmy
wiec po dą żać da lej Do li ną Spa lo ną
w kie run ku Ba ni kow skiej Prze łę czy.

Wycieczka tysięczna 10.07.2005 r., Słowackie Tatry Zachodnie KRONIKA PTT 1/2005  A. TOTOŃ
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Na prze łę czy, a to by ło już 2045 m n. p.
m, do rwał nas wiatr i na no wo za czę ło
pa dać. Bar dziej z prze ko ry niż z roz sąd -
ku jesz cze w pół go dzi ny do szli śmy
na Ba nów kę 2178 m n. p. m w pa da ją -
cym desz czu i wie trze. Na Ba nów ce
wiatr bar dziej się wzmógł, a z desz czem
za czął za ci nać mo kry śnieg. Za rzą dzi -
łem bez względ ny od wrót i już wszy scy
zgod nie, przez Ba ni kow ską Prze łęcz ze -
szli śmy nad Sta wy Ro hac kie i dol ną
czę ścią Do li ny Smut nej do Bu fe tu Ro -
hac kie go czy li daw nej Ta tlia ko wej Cha -
ty. By li śmy zmar z nię ci i prze mo cze ni
choć peł ni sa tys fak cji, że uda ło nam się
w tak nie sprzy ja ją cych wa run kach osią -
gnąć nie tyl ko grań głów ną, ale wejść
jesz cze na Ba nów kę. Po de szło wte dy
do mnie kil ku in nych mło dych lu dzi
z pi wem, dzię ku jąc za wy ciecz kę
i szczę śli wy po wrót. Śmie jąc się wspo -
mnie li jak to ci, co ko niecz nie chcie li iść
na Trzy Ko py już na Ba nów ce „wy mię -
ka li” i po tul nie, bez pro te stów scho dzi -
li. Od tej wy ciecz ki za wnio sko wa łem,
by na pla ka tach po ja wia ła się in for ma -
cja, że tra sa wy ciecz ki mo że ulec zmia -
nie ze wzglę dów po go do wych bądź
in nych, zwią za nych z bez pie czeń stwem
uczest ni ków. Każ do ra zo wo o tych zmia -
nach bę dzie de cy do wał prze wod nik.

Dwu ty sięcz na wy ciecz ka PTT
Odział No wy Sącz to jak się oka za ło im -
pre za zor ga ni zo wa na przez Klub Sza lo -
nych Eme ry tów dzia ła ją cy pręż nie
w na szym Od dzia le. Od by ła
się 30.04.2014 ro ku. Wy je cha li śmy z No -
we go Są cza au to ka rem o godz. 8.00.
Przez Kry ni cę do je cha li śmy do Po wroź -
ni ka, gdzie zwie dzi li śmy cer kiew z 1603r.
pod we zwa niem św. Ja ku ba Młod sze go
Apo sto ła. Z Po wroź ni ka przez Czar ne
Gar by i Mal nik ze szli śmy do Mu szy ny.
W Mu szy nie by li śmy w mu zeum, Wy -
szli śmy do ru in zam ku mu szyń skie go
oraz po dzi wia li śmy Ogro dy Sen so rycz ne.
Dro gę po wrot ną do No we go Są cza wy -
bra li śmy dla od mia ny przez Piw nicz ną.
Wy ciecz ka by ła uroz ma ico na, bo za wie -
ra ła przej ście gór skie oraz zwie dza nie.

Trzy ty sięcz ną wy ciecz kę po pro wa -
dzi ła Jo an na Król w dniu 29.09.2019
na Wiel ki So kół w Sło wac kim Ra ju.
Oto re la cja Zbysz ka Smaj do ra z tej im -
pre zy:

Wiel ki So kół, to naj dłuż sza i naj pięk -
niej sza ro kli na Sło wac kie go Ra ju o cha -
rak te rze wą skie go, skal ne go wą wo zu.
My wy ru szy li śmy z miej sco wo ści Pi ła
szla kiem zie lo nym, któ ry do pro wa dził
nas do wej ścia do do li ny. Naj bar dziej
atrak cyj ny jej frag ment, zwa ny Ka mien -

ny mi Wro ta mi, znaj du je się w środ ko wej
czę ści, gdzie wy so kość skal nych ścian
do cho dzi na wet do 300 m. Jest tu taj naj -
więk sze na gro ma dze nie pro gów skal -
nych i wą skich przejść, kła dek, dra bi nek,
łań cu chów i most ków. Naj pierw po ja -
wia ją się Ma łe Ka ska dy, póź niej Ma ły
Wo do spad o wy so ko ści 8,5 m i Wiel kie
Ka ska dy, a na koń cu Wiel ki Wo do spad
o wy so ko ści 7 m. Ta ki pa ra doks, że Ma -
ły jest więk szy od Wiel kie go! Żół ty szlak
dnem do li ny do pro wa dził nas do Glac -
kiej Ce sty na za słu żo ny od po czy nek.
Stąd spa ce ro wą dro gą pła sko wy żu Glac,
przez Ma łą Po la nę, do tar li śmy do punk -
tu wyj ścia. Ucie szy ła nas bar dzo obec -
ność na wy ciecz ce spo rej grup ki dzie ci.
Naj młod si świet nie so bie ra dzi li na me -
ta lo wych udo god nie niach. Naj więk sze
trud no ści, tak że do ro słym, spra wia ły mo -
kre i śli skie po wa lo ne kło dy drzew,
po któ rych trze ba by ło się po ru szać.

War to do dać ty tu łem pod su mo wa nia,
że pierw szy ty siąc wy cie czek PTT zo stał
osią gnię ty po 15 la tach dzia łal no ści, ko -
lej ny po 9 la tach, a trze cią ty sią cz kę zre -
ali zo wa no w 5 lat! Ile cza su po trze ba
na czwar ty ty siąc? Pew nie ko lej ne go re -
kor du nie bę dzie, bo dzia łal ność tu ry -
stycz na wy ha mo wa ła z po wo du
pan de mii...

Trzytysięczna wycieczka do Słowackiego Raju FOT. Z. SMAJDOR
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Chy ba nikt nie prze wi dział ta kie go sce na riu sza, że świat
mo że się „za trzy mać”. Jesz cze w grud niu 2019 ro ku i stycz -
niu 2020 są dzi li śmy, że Chi ny to nie Eu ro pa, więc sy tu acja
nas kla sycz nie nie do ty czy. Na prze ło mie lu te go i mar ca już
nam to my śle nie od bi ło się czkaw ką. Ca ły świat za czy na wal -
czyć z Pan de mią Co vid -19, na róż ne spo so by pró bu jąc ogra -
ni czyć roz prze strze nia nie się za ka żeń. Wal czy my
z nie zna nym prze ciw ni kiem, więc po stę po wa nie i pro ce du ry
są świe że. Za my ka my gra ni ce, lo ka le usłu go we, szko ły, sa le
fit ness, si łow nie, ba se ny. Wpro wa dza my bez piecz ne od le gło -
ści, na kaz no sze nia ma se czek, ogra ni cza my swo bo dę po ru -
sza nia się, za bie ra my lu dziom „klu cze” do la su – sie dzi my
w do mach, jest LOCKDOWN. 

Dy stans od in nych lu dzi i po zo sta wa nie w do mach to je den
ze spo so bów, w ja ki spo łe czeń stwo wal czy z ko ro na wi ru sem.

Za wie szo na zo sta ła oczy wi ście dzia łal ność wy ciecz ko wa
PTT. Jak ra dzi li so bie lu dzie przy zwy cza je ni do czę stej ak -
tyw no ści na gór skich szla kach oraz ro we ro wych i bie go wych
tra sach?

Pre zes na sze go Od dzia łu Jo lan ta Au gu styń ska:”... Sy tu acja
epi de mio lo gicz na z ja ką ma my do czy nie nia, bez wąt pie nia
jest bez pre ce den so wą i nie ma my wzor ców jak na le ży po stą -
pić, moż na po wie dzieć, że „ana to mii uczy my się na ży wym
or ga ni zmie”.

Z pew no ścią, dla każ de go z nas bar dzo trud ne by ło i jest
prze by wa nie w do mo wej kwa ran tan nie, za nie cha nie spo tkań
i wspól nych wę dró wek, któ re by ły na szą do tych cza so wą do -
me ną, po go dze nie się z czę ścio wą bez czyn no ścią. Nie je ste -
śmy do te go stwo rze ni, ale sy tu acja ta kich za cho wań od nas
wy ma ga.

Spo glą da jąc wstecz moż na so bie przy po mnieć ko lej ne eta -
py roz wo ju epi de mii i co za tym idzie ogra ni czeń z któ ry mi
uczy li śmy się żyć.

Ostat nią ofi cjal nie zor ga ni zo wa ną wy ciecz ką przed wpro -
wa dze niem ogra ni czeń, by ło wyj ście z Klu bem Sza lo nych
Eme ry tów na Bia ło wodz ką Gó rę 11 mar ca 2020. By ła to ra -
do sna im pre za, po łą czo na z wrę cze niem le gi ty ma cji PTT
dzie cię ciu oso bom, któ re przy stą pi ły do na sze go Od dzia łu.
Pa mię tam, że z nie po ko jem przy słu chi wa li śmy się ko mu ni -
ka tom, i oka za ło się, że od na stęp ne go dnia szko ły prze cho -
dzą na na ucza nie zdal ne.

Za mknię cie szkół, z per spek ty wy na szych chę ci zin ten sy fi -
ko wa nia dzia łań na rzecz Szkol nych Kół, do któ re go się przy -

Aktywność fizyczna
społeczności PTT 

w czasach pandemii
Lockdown – angielsko – języczne słowo o ponurym znaczeniu, oznaczającym

przymusową izolację poznał w 2020 roku każdy z nas. Najpierw w okolicach Bożego
Narodzenia zaczęły do nas docierać niepokojące informacje z chińskiego Wuhan

o zabójczym patogenie dziesiątkującym mieszkańców tego miasta, a dwa miesiące
później koronawirus rozprzestrzenił się na cały dosłownie świat.

11.03.2020 r., Białowodzka Góra FOT. W. ŁOBOZ
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go to wy wa li śmy i je roz po czę li śmy, by ło nam bar dzo nie na rę -
kę. Uda ło się tyl ko od być spo tka nie po łą czo ne ze szko le niem
w na szym Szkol nym Ko le PTT „Tu pot ma łych nó żek”
przy SP 18 w dniu 10 mar ca. Bra łam w nim udział wraz z Wład -
kiem Ło bo zem i aż ser ce ro sło, bo mło dzież by ła bar dzo za in -
te re so wa na uczest nic twem w pla no wa nych wy ciecz kach.

Od 16 kwiet nia wpro wa dzo no no we na ka zy, na le ża ło za -
sła niać w prze strze ni pu blicz nej usta i nos. A zda je się naj -
gor szym wpro wa dzo nym ogra ni cze niem był za kaz wstę pu
do la su obo wią zu ją cy od 21 mar ca! Cho ciaż zo stał znie sio -
ny 20 kwiet nia, to cu dow ną wio sen ną po go dę, któ rą mie li śmy
w kwiet niu wie le osób oglą da ło tyl ko z bal ko nów, zwłasz cza
miesz kań cy blo ków.

W na szym Od dzia le w nor mal nym za pla no wa nym har mo -
no gra mie od by wa ły się wy ciecz ki do 8 mar ca, by ły to:

06.01 – Ko lę do wa nie w Ka mian nej, Be skid Ni ski; 12.01 – Pa -
nień ska Gó ra, Po gó rze Wi śnic kie; 18.01 – Opła tek
PTT; 19.01 – Lac ko wa, Be skid Ni ski; 24-26.01 – Spo tka nie PTT,
San do mierz; 26.01 – Fer del, Be skid Ni ski; 02.02 – Ku dła cze,
Be skid Ma kow ski; 05-08.02 – Be skid Ślą sko – Mo raw ski
(CZ); 09.02 – Ra dzie jo wa na kre chę, Be skid Są dec -
ki; 16.02 – Tur bacz, Gor ce oraz Cyr la z SUTW; 23.02 – Lu boń
Wiel ki, Be skid Wy spo wy; 28.02- 01.03 – Biesz cza dy zi mo we,
Ukra ina; 08.03 – Skal na te Ple so, Ta try (SK).

Po tem wpro wa dzo no ob ostrze nia, nie mo gli śmy or ga ni -
zo wać wspól nych wy jaz dów, „po lu zo wa nie” mia ło miej sce
w czerw cu i lip cu, oczy wi ście sko rzy sta li śmy z moż li wo -
ści i tu uda ło nam się prze pro wa dzić ko lej ne wy ciecz ki od -
działo we:

28.06 – Ra dzie jo wa, Be skid Są dec ki; 05.07 – Ry sy, Ta try
(SK); 12.07 – Do li na Gą sie ni co wa, Ta try; 19.07 – Ro hac kie
Sta wy, Ta try Za chod nie (SK); 26.07 – Prze łęcz pod Ko pą, Ta -
try Biel skie (SK); 30.07-02.08 – Pra ga zna na i nie zna -
na (CZ); 02.08 – Oster wa, Ta try Wy so kie (SK).

I znów czer wo na stre fa i znów za wie sze nie im prez PTT, aż
do wrze śnia, kie dy to wy ru szy li śmy na ko lej ne wy ciecz ki:

13.09 – Pu sta Wiel ka, Be skid Są dec ki; 20.09 Kry wań, Ta -
try Wy so kie (SK); 01-04.10 – Su de ty; 04.10 – Rajd Ku rie -
rów; 11.10 – Pu sta, Be skid Są dec ki; 06.12 – Ba bia Gó ra,
Be skid Ży wiec ki.

Dwie, z cy klicz nie or ga ni zo wa nych przez nasz Od dział
wy cie czek, a mia no wi cie czerw co wa Ra dzie jo wa, i gru dnio -
wa Ba bia Gó ra od by ły się ina czej niż zwy kle, na si człon ko -
wie i sym pa ty cy w ma łych gru pach, z ra cji na obo wią zu ją ce
obo strze nia epi de mio lo gicz na, prze mie rza li szla ki i zdo by -
wa li gó ry.

Nie ty po wo od by wał się też co rocz ny bieg cha ry ta tyw ny,
jak i bie gi nie pod le gło ści, w któ rych udział bra li lu dzie spod
sztan da ru PTT. Każ dy prze mie rzał za ło żo ny dy stans sa mo -
dziel nie i do ku men to wał swój wy nik. 

Co nam się nie uda ło? Nie ste ty, po mi mo kil ka krot nie prze -
kła da ne go ter mi nu na sze go ju bi le uszu „30 – le cia re ak ty wa -
cji Od dzia łu”, fi nal nie nie uda ło się go zor ga ni zo wać.

Je dy ną po cie chą jest to, że w ro ku ju bi le uszo wym Od dział
nasz mógł po świę cić swój sztan dar, o któ ry za bie gał jesz cze
po przed ni za rząd z pre ze sem Wojt kiem Sza ro tą na cze le.

Po świę ce nie sztan da ru mia ło miej sce 19 wrze śnia 2020r.
Po mi mo, iż nie mo gło w nim brać udzia łu zbyt wie le osób, to

30.07-2.08.2020, Praga FOT.J.MIKULEC
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wszy scy obec ni my ślę, że po twier dzą, że by ła to nie zwy kle
pod nio sła i do stoj na uro czy stość, któ ra na dłu go, je śli nie
na za wsze za pad nie w na szej pa mię ci i ser cach.

Pa trząc z per spek ty wy ro ku, któ ry ma się ku koń co wi,
w któ rym zmu sze ni zo sta li śmy do za cho wy wa nia dy stan su
spo łecz ne go, do bra ku moż li wo ści spo ty ka nia się w szer szym
gro nie, do ko niecz no ści prze mie rza nia szla ków w ma łych naj -
czę ściej ro dzin nych gru pach, trze ba stwier dzić, że bar dzo licz -
ne gro no człon ków jak i sym pa ty ków PTT wę dro wa ło
po gó rach, za pew ne nie któ rzy po raz pierw szy sa mo dziel nie
po ko ny wa li ścież ki i szla ki. Z utę sk nie niem cze ka my na po -
wrót do nor mal no ści!...”

Ma ria Do mi nik:”... Na 2020 rok mia łam śmia łe pla -
ny. I choć sty czeń spę dzi łam w sa na to rium, to na resz tę zi my
i wio snę za pla no wa łam in ten syw ne bu do wa nie kon dy cji gór -
skiej, tak że bym mo gła do trzy mać kro ku znacz nie młod szym
uczest ni kom ko lej nej wa ka cyj nej wy pra wy PTT, za pla no wa -
nej na 24.07-10.08 w Al py, Ma syw Cen tral ny i Pi re ne je. Cho -
dzi łam pry wat nie z cór ką i wnu kiem, oraz gru pą Sza lo nych
Eme ry tów.

Do lock dow nu by łam w gó rach 8 ra zy; m.in. na Ra dzie jo -
wej, 3 ra zy na Cyr li, 2 ra zy w Ba ców ce nad Wier chom lą a tak -
że w Ta trach Sło wac kich: Sta ry Smo ko wiec – Cha ta
Zam kow skie go. Od 11.03 wpro wa dzo no zdal ne na ucza nie,
a od 20.03 za mknię to ga le rie han dlo we i pla ców ki kul tu ral -
ne, i na po cząt ku kwiet nia wy da no za kaz wstę pu do la sów.
PTT od wo łał naj bliż sze wy ciecz ki i wa ka cyj ną wy pra wę
na któ rą się wy bie ra łam. Od 20 kwiet nia rząd za czął ła go dzić
ob ostrze nia. Czy sie dzia łam w do mu w okre sie od 20.03
do 20.04? Otóż nie do koń ca. Co dzien nie, po za koń czo nych
lek cjach, wy cho dzi łam z wnu kiem do la su nie opo dal mo je go
osie dla i wę dro wa li śmy oko ło 5 km le śny mi ścież ka mi,
od cza su do cza su sły sze li śmy na wo ły wa nia przez me ga fo ny:
„Zo stań w do mu”, wte dy do pa da ły mnie re flek sje, że ła mię
prze pi sy, ale po trze ba ru chu na świe żym po wie trzu – co dzien -
nie bra ła gó rę nad oby wa tel ską pra wo rząd no ścią.

Po od blo ko wa niu la sów, 23.04 zdo by łam ro dzin nie Prze -
hy bę, a 30 kwiet nia uda łam się tam po now nie w ma łym gro -
nie przy ja ciół z PTT. Po tem do wa ka cji by łam dość czę sto
w gó rach, ale ra czej w ma łym ro dzin nym gro nie lub z kil ku -
oso bo wą gru pą przy ja ciół z PTT. By ły to dwu krot ne wyj ścia
na Ra dzie jo wą, Ła bow ską Ha lę i Tur bacz, w dłu gi week end
czerw co wy z cór ką i wnu kiem zro bi li śmy 2 dnio wy wy pad
w Ta try, gdzie pierw sze go dnia wę dro wa li śmy z Kuź nic
nad Czar ny Staw Gą sie ni co wy, a dru gie go Do li ną Cho cho -
łow ską na Grze sia. W tym cza sie wzię łam udział w trzech wy -
ciecz kach gru po wych: dwie z KSE oraz nie dziel ną wy ciecz kę
otwie ra ją cą se zon let ni w PTT, czy li ja jecz ni cę na Ha li Ko -
niecz nej. Ze wzglę du na stop nio we zno sze nie ob ostrzeń wa -
ka cje za po wia da ły się pra wie nor mal nie. Już 1.07. zdo by łam
Ra dzie jo wą z ko le żan ka mi z PTT, a Be ski dy oraz Pie ni ny by -
ły naj częst szym kie run kiem wa ka cyj nych wę dró wek, rów nież

ko mer cyj nych, bo po ja wi ły się zle ce nia od pół ko lo nii. Zor -
ga ni zo wa łam rów nież 4 wy pa dy w Ta try z Sek cją Wy so ko -
gór ską KSE PTT. W osiem osób + dwie prze sym pa tycz ne
dziew czy ny z Kra ko wa, któ re do cie ra ły do nas wła snym
trans por tem, zdo by li śmy Zbój nic ką Cha tę ze Sta re go Smo -
kow ca, Ko pro wy Wierch z Po pradz kie go Ple so, Oster wę
z Po pradz kie go Ple so i 5.09 By strą Ław kę ze Szczyrb skie go
Ple so. Oster wę ata ko wa łam jesz cze dwu krot nie: w nie dzie -
lę 2.08 z PTT wę dro wa li śmy z Po pradz kie go Ple so przez
Oster wę do Slą skie go Do mu, a na za koń cze nie wa ka cji 29.08
zdo by łam Oster wę z cór ką, wnu kiem i Psot ką czy li na szą ko -
cha ną, mi łu ją cą gó ry mi nia tu ro wą sucz ką. By li śmy też ro -

dzin nie kil ka dni w Biesz cza dach na po cząt ku sierp nia
i wę dro wa li śmy po szla kach do stęp nych dla psa, czy li po -
za BPN, m.in. zdo by li śmy Ja sła i Ło pien kę. 

Bar dzo mi ło wspo mi nam ko mer cyj ną trzy dnio wą wy ciecz -
kę do Pra gi pod ko niec sierp nia. Pra ga w cza sach pan de mii
by ła bar dzo przy ja zna, mo gli śmy za chwy cać się jej uro ka mi
bez tło ku, co zda rzy ło mi się po raz pierw szy od po nad 10 lat,
w cza sie któ rych re gu lar nie jeź dzi łam z gru pa mi do sto li cy
Czech.

Szó ste go sierp nia mi ni ster zdro wia Łu kasz Szu mow ski za -
po wie dział, że w związ ku z ro sną cą licz bą no wych za ka żeń
wra ca ją nie któ re ob ostrze nia. Tym ra zem nie do ty czą one ca -
łej Pol ski, a je dy nie wy bra nych po wia tów. Kraj po dzie lo no
więc na zie lo ne, żół te i czer wo ne stre fy. Nasz po wiat i mia sto
by ły na prze mian to w stre fie czer wo nej, to żół tej, co prze kła -
da ło się na ogra ni cze nia wy jaz dów więk szych grup, ale po -
czą tek wrze śnia ta kie wy jaz dy umoż li wiał. Od by łam wte dy
kil ka wy cie czek z du ży mi gru pa mi, oczy wi ście z za cho wa -
niem wy ma ga ne go re żi mu sa ni tar ne go. Z gru pą dzie ci wę dro -
wa łam po Ska mie nia łym mie ście w Cięż ko wi cach,

30.04.2020 r., Przehyba FOT M. DOMINIK
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a z do ro sły mi przez dwa dni w Biesz cza dach. We wrze śniu
by łam trzy krot nie w Ta trach, w tym raz z du żą gru pą KSE
PTT, zdo by li śmy wte dy Grze sia. Ostat nią wy ciecz ką z du żą
gru pą był dwud nio wy wy jazd na po cząt ku paź dzier ni ka Wie -
licz ka -Kra ków -Pu sty nia Błę dow ska - Oj cow ski Park Na ro do -
wy z mło dzie żą szkol ną. Jesz cze 10.10 uda ło mi się zdo być
Prze hy bę z mo imi sio stra mi.

Po pię ciu dniach od tej wy ciecz ki za cho ro wa łam na Co -
vid. W ogó le nie bra łam pod uwa gę moż li wo ści za cho ro wa -
nia, je śli już to bez ob ja wo wo. By łam od por na, rzad ko kie dy
cho ro wa łam na gry pę, na wet pra cu jąc ja ko na uczy ciel, gdzie
na ra że nie by ło więk sze. No si łam ma secz kę w miej scach pu -
blicz nych i za cho wy wa łam dy stans. Po za tym by łam
w świet nej kon dy cji, a płu ca re gu lar nie wen ty lo wa ne w gó -
rach wy da wa ły mi się od por ne na za ra zek. Jak że się my li -
łam. Co vi do va ru let ka wska za ła wła śnie na mnie. Za czę ło
się od su che go kasz lu, roz stro ju żo łąd ka i nie wiel kiej go -
rącz ki, jed nak z każ dym dniem by ło co raz go rzej. Dusz no -
ści na ra sta ły unie moż li wia jąc mó wie nie, a bez sen ne no ce
spę dza łam na sie dzą co, bo w po zy cji le żą cej du si łam się.
Zro bi łam test, któ ry oka zał się do dat ni. Po dwóch ty go -
dniach zma gań z co vid w do mu, pod da łam się i po zwo li łam
za wieźć do szpi ta la. To by ła bar dzo do bra de cy zja. Oka za ło
się, że oba płu ca to czy stan za pal ny, a w le wym gro ma dzi
się płyn. Za apli ko wa no mi od po wied nie le cze nie an ty bio ty -
ko we i tle no te ra pię co przy nio sło szyb kie co fa nie się pro ble -
mów od de cho wych. W szpi ta lu spę dzi łam 12 dni. Je stem
ozdro wień cem. Co dzien nie spa ce ru ję zwięk sza jąc dy stans,
po ko nu ję też wznie sie nia. Nie mam za dysz ki, a róż ne do le -
gli wo ści po co vi do ve stop nio wo ustę pu ją. Co bę dzie da lej?

Czy wró cę w wy so kie gó ry, bez któ rych nie wy ob ra żam so -
bie ży cia? Bar dzo bym chcia ła, czas po ka że...”

Mi rek Bo gusz:”... Uro dzi łem się i wy cho wa łem w Be ski dzie
Ni skim. Tu ry sty ka gór ska od gry wa w mo im ży ciu zna czą ca ro -
lę. Ta ki wła śnie ro dzaj spor tu upra wiam od po nad dwu dzie stu
lat. Upra wiam trek king po cząw szy od Biesz czad skoń czyw szy
na Su de tach. Swo je wyj ścia re ali zu ję z żo ną, al bo z ko le ga mi.
W chwi li obec nej re ali zu ję pro jekt Ko ro ny Gór Pol ski i Ko ro nę
Tu ry stycz ną Tatr. Więk szość szczy tów zdo by wam po raz dru -
gi, po to, aby udo ku men to wać wej ście zdję ciem ze szczy tu i pie -
cząt ką do ksią że czek. Ja kiś czas te mu, wraz z żo ną,
po sta no wi li śmy wstą pić w sze re gi PTT Od dział Be skid w No -
wym Są czu. Przy świe ca ła nam chęć po zna wa nia no wych lu dzi,
któ rzy ma ją ta ką sa mą pa sję jak my, a przy oka zji zdo by wa nie
no wych szczy tów z To wa rzy stwem. Pierw szy raz z To wa rzy -
stwem wy bra li śmy się na Ukra inę, w Biesz cza dy, w ma ju 2019
ro ku. Wy ciecz ka zor ga ni zo wa na wzo ro wo, wszyst ko do pię te
na ostat ni gu zik i te dzi kie, ukra iń skie Biesz cza dy – nie by wa ła
rzecz. Po tem wy ciecz ki z To wa rzy stwem po sy pa ły się już la wi -
no wo. By ła na stęp na wy ciecz ka w sierp niu 2019 ro ku na Ukra -
inę i jesz cze kil ka in nych. Tak by ło do mar ca, do mo men tu
lock dow nu. Nie ste ty epi de mia do tknę ła bran żę tu ry stycz ną. PTT
za wie si ło wy ciecz ki. W trak cie to tal ne go lock dow nu by ło cięż -
ko bez wy praw, bra ko wa ło ob co wa nia z przy ro dą. Był jed nak
czas na prze my śle nia i snu cie pla nów. W trak cie te go okre su na -
kre śli łem so bie plan i wie rzy łem, iż kie dyś bę dzie moż na wy je -
chać w gó ry i re ali zo wać swo ją pa sję.

Po udo stęp nie niu par ków na ro do wych i otwar ciu schro -
nisk, przy stą pi łem do re ali za cji pla nów. W tym miej scu

23.09.2020 r., KSE Do li na Cho cho łow ska – Grześ FOT. M. DO MI NIK
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chciał bym przed sta wić mo je trek kin gi w ro ku 2020,
a w szcze gól no ści w do bie pan de mii.

6 stycz nia 2020 – zi mo we wyj ście na Or nak (Ki ry - Iwa -
niac ka Prze łęcz - Or nak - Iwa niac ka Prze łęcz – Ki ry),

25 stycz nia 2020 – zi mo we Czer wo ne Wier chy (Kuź ni ce -
Ka spro wy Wierch - Ko pa Kon drac ka – Ma ło łącz niak - Krze -
sa ni ca - Ciem niak – Ki ry),

1 lu ty 2020 – zi mo we Pie ni ny (Szczaw ni ca - Pa le ni -
ca – Wy so ki Wierch – Ak sa mit ka – Pla śna – Czer wo ny Klasz -
tor – Schro ni sko PTTK Trzy Ko ro ny – Prze łęcz Szop ka -
Kro ścien ko nad Du naj cem),

6 lu ty 2020, 29 lu ty – zi mo wy Be skid Ni ski – Ma gu ra Ma -
ła stow ska i Schro ni sko PTTK im. prof. Ga bry ela,

29 lu ty 2020 – pró ba zi mo we go zdo by cia Wo łow ca. Nie ste -
ty po ry wy wia tru osią ga ją ce pręd kość 100 km/h nie po zwo li ły
nam zdo być te go szczy tu. Dzia ła nia za koń czo no na Ra ko niu.
Tra sa: Si wa Po la na – Schro ni sko PTTK na Po la nie Cho cho -
łow skiej – Bo bro wiec ka Prze łęcz - Grześ – Ra koń. Ze wzglę du
na wa run ki po go do we po wrót na sta pił ta sa ma tra są,

26 kwiet nia 2020 – kro ku sy na Tur ba czu (Prze łęcz Knu -
row ska – Ki czo ra - Schro ni sko PTTK na Tur ba czu),

10 ma ja 2020 – Gor ce, Ku dłoń (Rze ki - Do li na Ka mie ni -
cy – Skrzy żo wa nie pod Sta wień cem – Gorc Tro szac ki – Ku -
dłoń - Po la na Pod ska ły – Rze ki),

17 ma ja 2020 – Gor ce, Lu bań (Ochot ni ca Dol na – Lu bań -
Ja wo rzy ny Ochot nic kie – Mor gi – Ochot ni ca Dol na),

6 czerw ca 2020 – Ta try Za chod nie (Si wa Po la na – Sta ro -
bo ciań ska Do li na – Si wa Prze łęcz – Sta ro bo ciań ski
Wierch – Koń czy sty Wierch – Ja rząb czy Wierch – Ło pa -
ta – Wo ło wiec – Wy żnia Do li na Cho cho łow ska – Schro ni sko
PTTK na Po la nie Cho cho łow skiej – Si wa Po la na)

6 lip ca 2020 ro ku wraz z żo ną wy je cha łem do woj. dol no -
ślą skie go ce lem zdo by cia 16. szczy tów za li cza nych do Ko ro -
ny Gór Pol ski. 7 lip ca roz po czą łem re ali za cję ce lu.

7 lip ca 2020 – Ślę ża – 718m, Ma syw Ślę ży, Cheł miec – 869m,
Gó ry Wał brzy skie, Wa li gó ra – 936m, Gó ry Ka mien ne.

8 lip ca 2020 – Śnież nik – 1425m, Ma syw Śnież ni ka,
Kłodz ka Gó ra – 765, Gó ry Bardz kie.

10 lip ca 2020 – Skal nik – 945m, Ru da wy Ja no wic kie, Sko -
piec – 724m, Gó ry Ka czaw skie, Wy so ka Ko pa – 1126m, Gó -
ry Izer skie.

12 lip ca 2020 – Ko wa dło – 989m, Gó ry Zło te, Ru da -
wiec – 1112m, Gó ry Bial skie, Ja god na – 977m, Gó ry By -
strzyc kie.

13 lip ca 2020 – Wiel ka So wa - 1015m, Gó ry So wie,
Szcze li niec Wiel ki - 919m, Gó ry Sto ło we, Or li ca – 1084m,
Gó ry Or lic kie.

14 lip ca 2020 – Bi sku pia Ko pa – 889m, Gó ry Opaw skie.

Cel zo stał pra wie w ca ło ści zre ali zo wa ny. Do zdo by cia zo -
sta ła Śnież ka. Wcze śniej by li śmy na niej dwa ra zy, jed nak
nam po trzeb na by ła pie cząt ka i oczy wi ście zdję cie ze szczy -
tu. W związ ku z tym Śnież ka zo sta ła prze ło żo na do zdo by cia

na ko niec lip ca, pod czas dru gie go wy jaz du w dol no ślą skie.
Na stęp ne wy pra wy wy glą da ły na stę pu ją co: 

19 lip ca 2020 ro ku z Pol skim To wa rzy stwem Ta trzań skim
wy bra łem się na Ro hac kie Ple sa (Cha ta Zve ro vka – Ta tlia ko -
va cha ta – Ro hac kie Ple sa – Adam cu la – Cha ta Zve ro vka),

21 lip ca 2020 – Be skid Ni ski, Lac ko wa – 997m (Rop ki -
Ostry Wierch – Lac ko wa – Ostry Wierch – Rop ki),

24 lip ca 2020 – po now ny wy jazd w dol no ślą skie i wyj ście
na Śnież kę – 1603m, Kar ko no sze.

1 sierp nia 2020 – Ta try Sło wac kie – Lo do wa Prze -
łęcz 2372m i Czer wo na Ław ka 2352m (Sta ry Smo ko -
vec – Hre bie nok – Zam kow skie go cha ta – Te ry ho
cha ta – Lo do wa Prze łęcz – Czer wo na Ław ka – Zbój nic ka cha -
ta – Nad Ra ine ro wą cha tą – Sta ry Smo ko vec)

15 sierp nia 2020 – Mo gie li ca, 1170m, Be skid Wy spo wy
(Jur ków – Mo gie li ca – Prze łęcz E. Ry dza - Śmi głe go),

6 sierp nia 2020 – Ta try Sło wac kie – Ko pro wy
Wierch, 2367m, Oster wa, 1984m (Po pradz kie Ple so – Ko pro -
wy Wierch – Po pradz kie Ple so – Oster wa – Po pradz kie Ple so)

22 sierp nia 2020 – Ta try - Ca ła Or la Perć (Pa le ni ca Biał czań -
ska – Do li na Roz to ki – Ta bli ca Bro ni kow skie go – Za wrat – Ma -
ły Ko zi Wierch – Za mar ła Tur nia –Ko zie Czu by – Ko zi
Wierch – Bu czy no wa Straż ni ca – Za dni Gra nat – Po śred ni Gra -
nat – Skraj ny Gra nat – Or la Basz ta – Krzyż ne – Do li na Pię ciu
Sta wów Pol skich – Do li na Roz to ki – Pa le ni ca Biał czań ska).

12 wrze śnia 2020 – Ta try Sło wac kie – Ma ła Wy so ka, 2429m,
Ro hat ka, 2288m (Sta ry Smo ko vec – Pod Sław kow skim Szczy -
tem – Slą ski Dom – Ma ła Wy so ka – Ro hat ka – Zbój nic ka Cha -
ta – Hre bie nok – Sta ry Smo ko vec).

10 paź dzier nik 2020 – Ta try Sło wac kie – Ba ra -
niec, 2184m, Smrek, 2089m, Ro hacz Płacz li wy, 2126m,

25 paź dzier nik 2020 – Ta try – By stra, 2248m,
Błyszcz, 2159, Sta ro bo ciań ski Wierch, 2176m, Koń czy sty
Wierch, 2002m, Trzy dnio wiań ski Wierch, 1758m

1 li sto pa da 2020 – Ta try – Ru si no wa Po la na, Gę sia Szy -
ja, 1489m.

Z uwa gi na sy tu ację epi de micz ną w kra ju, PTT Odział Be -
skid w No wym Są czu nie or ga ni zu je wy cie czek. W związ ku
z tym, je śli nie na stą pi ko lej ny lock do wn, mam w pla nach
na stęp ne trek kin gi. Do ty czą one przede wszyst kim zi mo -
wych wejść na wy bra ne prze ze mnie szczy ty. Miej my jed nak
wszy scy na dzie ję, iż te trud ne cza sy mi ną, a Pol skie To wa -
rzy stwo Ta trzań skie w No wym Są czu wzno wi swo je wy -
ciecz ki, któ re do star cza ją człon kom mnó stwo atrak cji,
prze żyć i ra do ści...” 

Do kład ne pod su mo wa nie do ko nań po szcze gól nych sek cji
i klu bów PTT w ro ku pan de micz nych ogra ni czeń znaj du je
się w Spra woz da niu z dzia łal no ści Od dzia łu „Be skid” Pol -
skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go w No wym Są czu
za rok 2020.
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Wła dze Od dzia łu pra co wa ły w skła dzie wy bra nym pod -
czas X Wal ne go Zgro ma dze nia Spra woz daw czo – Wy bor cze -
go Człon ków Od dzia łu, któ re od by ło się 12 kwiet nia 2019 r. 

SKŁAD ZA RZĄ DU OD DZIA ŁU PTT BE SKID:
• Jolanta Augustyńska – prezes
• Wojciech Szarota – wiceprezes
• Władysław Łoboz – wiceprezes
• Zbigniew Smajdor – sekretarz
• Katarzyna Hejmej – skarbnik
• Joanna Bogucka – Jurasović – członek zarządu 
• Joanna Król – członek zarządu (do 03-01-2020r.)
• Agnieszka Szeliga – członek zarządu
• Krzysztof Jankowski – członek zarządu
• Adam Płaneta – członek zarządu
• Piotr Połomski – członek zarządu

SĄD KOLEŻEŃSKI
• Paweł Myślik – przewodniczący 
• Jan Liber – z-ca
• Iwona Kowalczyk-Tudaj – sekretarz
• Jadwiga Dąbrowska – członek
• Krystyna Wolak – członek

KO MI SJA RE WI ZYJ NA
• Agnieszka Sznajder – przewodnicząca
• Wiesław Słyś – z-ca
• Lucyna Migacz – sekretarz
• Barbara Michalik – członek
• Grażyna Zapiór – członek

Człon ko wie na sze go Od dzia łu peł nią rów nież funk cje
w Za rzą dzie Głów nym: (Jo lan ta Au gu styń ska – pre zes, Ka -
ta rzy na Hej mej – skarb nik, Pa weł My ślik – se kre tarz, Woj -
ciech Sza ro ta – czło nek ZG), w Głów nym Są dzie
Ko le żeń skim (Zbi gniew Smaj dor i Ja cek Be re ziń ski – człon -
ko wie GSK) oraz w Ko mi sjach dzia ła ją cych przy ZG: (Ko -

mi sja Sta tu to wo – Praw na – Pa weł My ślik, Ko mi sja ds. Ro -
do – Jo lan ta Au gu styń ska, Ko mi sja GOT – Wła dy sław Ło -
boz, Zbi gniew Smaj dor, Ko mi sja ds. Człon ko stwa
Ho no ro we go i Od zna czeń – Jo lan ta Au gu styń ska, Ko mi sja
or ga ni za cyj no – tech nicz na – Jo lan ta Au gu styń ska, Piotr Au -
gu styń ski, Ka ta rzy na Hej mej, Da riusz Kul pa).

Pod su mo wa nie pra cy człon ków Za rzą du.
Ze bra nia Za rzą du Od dzia łu zgod nie ze Sta tu tem § 42 pkt. 3.

po win ny się od być przy naj mniej trzy ra zy do ro ku, w ro -
ku 2020, po mi mo du żych or ga ni czeń zwią za nych z pan de mią
uda ło się zor ga ni zo wać pięć po sie dzeń za rzą du. W ze bra niach
uczest ni czy li: Jo lan ta Au gu styń ska, Ka ta rzy na Hej mej, Zbi -
gniew Smaj dor, Krzysz tof Jan kow ski, Piotr Po łom ski – 5 ra -
zy, Wła dy sław Ło boz, Agniesz ka Sze li ga – 4 ra zy, Woj ciech
Sza ro ta -2 ra zy, Jo an na Ju ra so vić – 1 raz, Adam Pła ne ta – nie
uczest ni czył w żad nym ze bra niu. 

8 grud nia od by ło się ze bra nie człon ków Pre zy dium Za rzą -
du w peł nym skła dzie. 

Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi, ja ko Or ga ni za cja
Po żyt ku Pu blicz ne go raz do ro ku je ste śmy zo bo wią za ni
do zwo ła nia Wal ne go Ze bra nia Człon ków Od dzia łu, któ re go
ce lem jest m.in. za twier dze nie spra woz da nia me ry to rycz ne -
go i fi nan so we go za mi ja ją cy rok. Od by ło się ono w pią tek 26
czerw ca w lo ka lu Fun da cji Są dec kiej, z za rzą du wzię li w nim
udział: Jo lan ta Au gu styń ska, Woj ciech Sza ro ta, Wła dy sław
Ło boz, Ka ta rzy na Hej mej, Zbi gniew Smaj dor, Agniesz ka
Sze li ga, Krzysz tof Jan kow ski i Piotr Po łom ski. 

Ko lej nym bar dzo waż nym wy da rze niem w mi ja ją cym ro -
ku by ło po świę ce nie sztan da ru Od dzia łu, mia ło ono miej sce
w Ba zy li ce św. Mał go rza ty w No wym Są czu 19 wrze -
śnia 2020 ro ku, na stę pu ją cy człon ko wie Za rzą du Od dzia łu
wzię li w nim udział: Jo lan ta Au gu styń ska, Wła dy sław Ło boz,
Ka ta rzy na Hej mej, Zbi gniew Smaj dor, Agniesz ka Sze li ga
i Krzysz tof Jan kow ski.

4 lipca 2020r. w sali II Liceum Ogólnokształcącego im.
Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie odbył się Zjazd
Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Nasz

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

w No wym Są czu za rok 2020
Rok 2020 to był 31 rok działalności Oddziału od jego reaktywowania w 1990 roku. 

W 2020 roku do Oddziału wstąpiło 68 osób, na dzień 31 grudnia 2020 roku 
liczba Członków naszego Oddziału wynosi 417 osób.
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Oddział był reprezentowany przez następujących Delegatów:
Jolantę Augustyńską, Katarzynę Hejmej, Joannę Król, Pawła
Myślika, Wojciecha Szarotę i Zbigniewa Smajdora. 

Podobnie jak w minionych latach w roku 2020 byliśmy
nastawieni na to, aby organizować i prowadzić wycieczki.
Niestety z powodu ograniczeń wynikających z ogłoszonego
w kraju jak i na świecie stanu epidemiologicznego, częściowo
nasze plany musiały zostać zmienione, a wycieczki odwołane.
Zarząd dostosowywał na bieżąco plany wycieczkowe
do aktualnej sytuacji, te wycieczki, które mogły się odbyć (czyli
przed ogłoszeniem stanu epidemiologicznego oraz w okresie
„poluzowania” ograniczeń zostały przeprowadzone), w okresie
gdy obowiązywały znaczne ograniczenia proponowane były
wyłącznie wycieczki rodzinne, w małym gronie.

Odbyły się następujące imprezy Oddziałowe, w których
wzięło udział:
n 6.01.2020 Kamianna – 31 osób
n 12.01.2020 Panieńska Góra – 26 osób
n 18.01-2020 Opłatek – 69 osób
n 19.01.2020 – Lackowa – 30 osób
n 26.01.2020 Ferdel – 36 osób
n 2.02.2020 Kudłacze -31 osób

n 5-8.02-2020 narty w Beskidzie Morawskim – 34 osoby
n 9.02.2020 Radziejowa – 33 osoby
n 16.02.2020 Turbacz – 34 osoby
n 23.02.2020 Luboń Wielki – 19 osób
n 27.02 – 01.03 Bieszczady Ukraińskie – 51 osób
n 8.03.2020  Skalniate Pleso – 50 osób
n 5.07.2020  Rysy - 42 osoby
n 12.07.2020 Dolina Gąsienicowa – 27 osób
n 19.07.2020 Rohackie Stawy – 21 osób
n 26.07.2020 Przełęcz pod Kopą – 50 osób
n 30.07 – 02.08 Praga – 26 osób
n 2.08.2020 Osterwa – 29 osób
n 13.09.2020 Pusta Wielka – 9 osób
n 20.09.2020 Krywań – 38 osób
n 1-4.10 Sudety – 33 osoby
n 11.10.2020 Pusta – 31 osób

Ogółem 750 osób

Prócz im prez wy żej wy mie nio nych, or ga ni zo wa nych przez
Za rząd Od dzia łu, człon ko wie za rzą du, człon ko wie od dzia łu
by li or ga ni za to ra mi, współ or ga ni za to ra mi lub uczest ni ka mi
na stę pu ją cych wy da rzeń: 
n 16.01.2020 Opła tek Prze wod ni ków w Ka mian nej;
n 27.01.2020 XX No wo rocz ne Spo tka nie Bran ży Tu ry stycz -

nej Są dec czy zny;
n 21.02.2020 Spo tka nie z Mar szał kiem Wo je wódz twa pre -

zen tu ją ca Stra te gię Roz wo ju Wo je wódz twa „Ma ło pol -
ska 2030”;

n 27.02.2020 Slaj do wi sko Kry sty ny Wo lak „Opo wie ści o po -
dró ży do Ekwa do ru”;

n 29.02.2020 Wiel ka Ga la Wo lon ta ria tu w Kry ni cy pod su -
mo wu ją ca ak cję „Ser ce – Ser cu” or ga ni zo wa na przez Fun -

5-8.02.2020 narty Beskid Morawski - Czechy FOT. P.KOGUT

28.06 2020 Jajecznica na Hali Koniecznej FOT.M.DOMINIK
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da cję Są dec ką, Ga la Na gro dy Li te rac kiej im. ks. prof. Bo -
le sła wa Ku mo ra;

n 01.03.2020 Wiel ka Ga la Są de czan w Ma ło pol skim Cen -
trum Kul tu ry SOKÓŁ;

n 13.04.2020 Msza św. W in ten cji Człon ków PTT;
n 06-07.06 Run For a Smi le – bieg cha ry ta tyw ny
n 26.06.2020 Wal ne Zgro ma dze nie Człon ków Od dzia łu Be -

skid;
n 04.07.2020 Wal ny Zjazd De le ga tów PTT, wrę cze nie Me -

da li Stu le cia Od zy ska nej Nie pod le gło ści;
n 19.09.2020 Po świę ce nie sztan da ru Od dzia łu Be skid PTT;
n 04.10.2020 V Bieg i Rajd Ku rie rów Są dec kich;
n 12.10.2020 Są dec kie Ob cho dy Świa to we go Dnia Tu ry sty -

ki pod ha słem „Łą czy nas tu ry sty ka”;
n 13.10.2020 Ma ło pol skie Ob cho dy Świa to we go Dnia Tu ry -

sty ki w Opac twie Be ne dyk ty nów w Tyń cu;
n 29.10.2020 Za pa le nie zni czy na gro bach na szych zmar łych

Człon ków;
n 08.12.2020 Ob cho dy Świę ta Ma ło pol ski w Sank tu arium

Św. Ja na Paw ła II Wiel kie go w Kra ko wie.

Za rząd Od dzia łu po sta no wił, że w ro ku 2020, XII edy cji
zdo by wa nia „Two je go Mo unt Eve re stu” zo sta nie nie co zmo -
dy fi ko wa na. Do pod su mo wa nie moż na by ło zli czać wy ciecz -
ki od by te w ra mach wy cie czek Od dzia ło wych, ale tak że
wy ciecz ki in dy wi du al ne.

XII EDYCJA MOUNT EVEREST 2020
Lp Kat. Imię i nazwisko Wysokość Punkty
1 1 Natalia Zielińska (2007) 24122 2,7
2 Piotrek Ciesielka (2012) 11202 1,2
3 Zosia Ciesielka (2009) 11202 1,2
4 3 Dariusz Tambor (1981) 62448 7,05
5 Marcin Zieliński (1976) 57512 6,5
6 Mirosław Bogusz (1975) 50908 5,75
7 Anna Jarek (1983) 30884 3,49

Wioletta Kleczyńska (1975) 20146 2,27
8 4 Andrzej Jarek (1961) 44748 5,06
9 5 Jan Liber (1947) 68848 7,78
10 Aleksander Groński (1956) 68224 7,71
11 Lucyna Migacz (1959) 59328 6,7

Zestawienie opracował Władysław Łoboz.

W ro ku 2020 na stę pu ją cym Człon kom na sze go Od dzia łu
zo sta ły przy zna ne wy róż nie nia:
n 01.03.2020 – Pod czas Wiel kiej Ga li Są de czan w Ma ło pol -

skim Cen trum Kul tu ry SOKÓŁ wy róż nie nie w ka te go rii
Są de cza nin Ro ku otrzy mał Ma ciej Za rem ba;

n 04.07.2020 – Pod czas Zjaz du Jo lan ta Au gu styń ska, Jo an -
na Król, Woj ciech Sza ro ta i Zbi gniew Smaj dor zo sta li od -
zna cze ni za za słu gi dla Nie pod le głej Me da lem Stu le cia
Od zy ska nej Nie pod le gło ści, przy zna nym przez Pre zy den -
ta Rze czy po spo li tej Pol skiej. Ak tu uro czy ste go wrę cze nia

do ko na ła Pa ni Mo ni ka Ko la sa – Dy rek tor Biu ra Wo je wo -
dy Ma ło pol skie go.

n 12.10.2020 – Pod czas Ga li Są dec kich Ob cho dów Świa to -
we go Dnia Tu ry sty ki 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 w tej dzie dzi nie
na gro dzo no Wła dy sła wa Ło bo za. Na to miast dy rek tor wy -
dzia łu Spor tu i Tu ry sty ki To masz Ba li czek w imie niu Pre -
zy den ta Mia sta No we go Są cza Lu do mi ra Handz la przy znał
wy róż nie nie dla Jo lan ty Au gu styń skiej.

n 13.10.2020 – Pod czas Ga li Ma ło pol skich Ob cho dów Świa -
to we go Dnia Tu ry sty ki wrę czo ne zo sta ły Dy plo my Mar -
szał ka Wo je wódz twa Ma ło pol skie go za wkład w roz wój
i pro mo cję tu ry sty ki w Ma ło pol sce, któ re wrę czył To masz
Ury no wicz, Wi ce mar sza łek Wo je wódz twa Ma ło pol skie go.
Wy róż nie ni zo sta li: Bar ba ra Mi cha lik, Kry sty na Smaj dor,
Agniesz ka Sze li ga, Pa weł My ślik, Zbi gniew Smaj dor
i Krzysz tof Jan kow ski.

n 08.12.2020 – w Sank tu arium Św. Ja na Paw ła II Wiel kie go
w Kra ko wie od by ła się uro czy sta msza świę ta wień czą ca
ob cho dy Świę ta Ma ło pol ski, po jej za koń cze niu mar sza łek
Wi told Ko złow ski wraz z prze wod ni czą cym Sej mi ku Wo -
je wódz twa Ma ło pol skie go prof. Ja nem Ta de uszem Du dą
wrę czy li za słu żo nym Ma ło po la nom Me da le Ho no ro we
za Za słu gi dla Wo je wódz twa Ma ło pol skie go otrzy mał je
Ma ciej Za rem ba.

DZIA ŁAL NOŚĆ WY DAW NI CZA
W stycz niu 2020 ro ku zo stał wy da ny ko lej ny nu mer na -

sze go pi sma od dzia ło we go „Be skid” nr 1 (76) za rok 2019,
pod re dak cją Ma rii Do mi nik, oraz uka za ła się mo no gra fia
z oka zji 30-le cia re ak ty wo wa nia Od dzia łu PTT w No wym Są -
czu pt. „Pol skie To wa rzy stwo Ta trzań skie Od dział „Be skid”
w No wym Są czu 1990-2020” opra co wa na w ca ło ści przez
Ma cie ja Za rem bę. Druk obu pu bli ka cji zo stał sfi nan so wa ny
ze środ ków po cho dzą cych z 1%.

Bi blio te ka Gór ska na sze go Od dzia łu wy no si 7260 wo lu -
mi nów, pro wa dzo na jest w dal szym cią gu przez Wie sła wa
Wcze śne go.

Kry sty na i Zbi gniew Smaj dor po dob nie jak w la tach po -
przed nich two rzy li ar ty stycz ną „Kro ni kę Od dzia łu”.
Za rok 2020 opra co wa ny zo stał je den tom.

Stro na Od dzia ło wa www.pttns.pl pro wa dzo na jest, po dob -
nie jak w po przed nich la tach, przez Jo an nę Bo guc ką – Ju ra -
so vić, w za kre sie pu bli ko wa nia wia do mo ści do ty czą cych
wy cie czek wspo ma ga we bma ster kę Piotr Po łom ski.

SPRAWOZDANIE KLUBU PRZEWODNIKÓW PTT
ODDZIAŁ „BESKID” W NOWYM SĄCZU
ZA ROK 2020.

W 2020 r. wy ciecz ki by ły pro wa dzo ne spo łecz nie przez 16
prze wod ni ków: Alek san der Groń ski – 8, Le szek Ma ło ta – 6,
Ma ria Do mi nik, Krzysz tof Jan kow ski – 5, Ro bert Cem pa, Jo -
an na Król – 4, Woj ciech Sza ro ta – 2, Ja kub Bry niar ski, Je rzy
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Gał da, Pa weł Ko gut, Wła dy sław Ło boz, Ry szard Ma le sza,
Mi chał Osy sko, Piotr Po łom ski, Ma te usz Sku pień i Ma ciej
Za rem ba – 1.

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: nar ty w Cze chach, Ra dzie jo wa na Kre -
chę, zi mo we Biesz cza dy, przej ście tra sy na Ra dzie jo wą – co
jest nie ofi cjal nym świę tem Od dzia łu, bar bór ko wa Ba bia Gó -
ra (in dy wi du al nie). Ze wzglę du na pan de mię SARS-COVID 2
nie od by ły się ta kie im pre zy jak: piel grzym ka do Czę sto cho -
wy, 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, Bo żo cia ło wy wy jazd
do Ru mu nii, wy pra wa wa ka cyj na, wa ka cyj na Ukra ina, szlak
win ny, sym bo licz na im pre za „Za koń cze nie Se zo nu” i wie le
nie dziel nych wy cie czek oraz udział w ak cji Ra tuj my Są dec -
kie Ne kro po lie.

Klub Prze wod ni ków – li czy 12 prze wod ni ków z upraw nie -
nia mi pań stwo wy mi, oraz 6 prze wod ni ków GOT PTT. Dzia -
ła nia Klu bu w 2020 ro ku to: w dniu 16 stycz nia wzię to udział
we wspól nym prze wod nic kim są dec ko -kry nic kim spo tka niu
opłat ko wym w Ka mian nej, w dniu 9 lu te go od by ło
się XXI tra dy cyj ne wej ście człon ków i sym pa ty ków Klu bu
„na kre chę” na Ra dzie jo wą, oraz uczest ni cze nie we wszyst -
kich aspek tach dzia łal no ści Od dzia łu, a przede wszyst kim
pro wa dze nie spo łecz nie wy cie czek or ga ni zo wa nych przez
Od dział dla miesz kań ców mia sta i słu cha czy Są dec kie go Uni -
wer sy te tu Trze cie go Wie ku, co w do bie pan de mii SARS-
COV-2 nie by ło ła twe. Wy pra co wa no no we po dej ście
do upra wia nia tu ry sty ki w tych cięż kich cza sach w po sta ci
pro po zy cji wy cie czek in dy wi du al nych.

PROWADZĄCY WYCIECZKI POLSKIEGO
TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO ODDZIAŁ
BESKID W NOWYM SĄCZU
Lp. Imię i nazwisko 1990-2015 2016 2017 2018 2019 2020 suma
1 Wojciech Szarota 234 24 10 8 2 2 280

2 Maciej Zaremba 237 6 6 5 5 1 260
3 Władysław Kowalczyk 171 0 0 0 0 0 171
4 Jerzy Gałda 146 6 2 2 3 1 160
5 Krzysztof Żuczkowski 154 0 0 0 0 0 154
6 Ryszard Patyk 151 0 0 0 0 0 151
7 Leszek Małota 109 0 4 11 6 6 136
8 Joanna Król 64 14 15 20 12 4 129
9 Wiesław Wcześny 90 3 4 5 8 0 110
10 Robert Cempa 71 1 4 5 4 4 89
11 Łukasz Musiał 64 12 5 3 0 0 84
12 Małgorzata Przybylska 37 6 9 6 2 0 60
13 Adam Płaneta 42 3 0 0 13 0 58
13 Maria Dominik 22 6 0 12 13 5 58
15 Paweł Groński 3 23 25 1 0 0 52
16 Aleksander Jarek 49 0 1 0 0 0 50
17 Marek Wojsław 40 0 0 0 0 0 40
18 Wojciech Lippa 38 0 1 0 0 0 39
19 Tadeusz Pogwizd 35 0 1 0 0 0 36
19 Zbigniew Smajdor 10 3 7 7 9 0 36
19 Krzysztof Jankowski 0 0 2 14 15 5 36
22 Paweł Kiełbasa 27 2 4 0 0 0 33

W 2020 ROKU WYCIECZKI PROWADZILI TEŻ
PRZEWODNICY:
27 Michał Osysko 10 0 0 0 8 1 19
28 Władysław Łoboz 0 0 0 12 4 1 17
42 Aleksander Groński 0 0 0 0 0 8 8
43 Piotr Połomski 0 0 0 0 6 1 7
55 Paweł Kogut 0 0 2 1 0 1 4
62 Jakub Bryniarski 0 0 0 0 1 1 2
87 Ryszard Malesza 0 0 0 0 0 1 1

Peł ny wy kaz prze wod ni ków pro wa dzą cych wy ciecz ki PTT
w okre sie 30-lat funk cjo no wa nia re ak ty wo wa ne go Od dzia łu
zo sta nie opu bli ko wa ny na na szej stro nie in ter ne to wej
www.pttns.pl

SPRA WOZ DA NIE SEK CJI WY SO KO GÓR SKIEJ PTT
OD DZIAŁ „BESKID” W NO WYM SĄ CZU
ZA ROK 2020.

Rok 2020 w sek cji upły nął głów nie pod zna kiem wy cie czek
ski tu ro wych w re jon Tatr, Gor ców i Be ski du Są dec kie go. 

Uda ło się zre ali zo wać 14 wy cie czek ski tu ro wych: 
n 06 sty czeń – Ru nek /Be skid Są dec ki
n 12 sty czeń – Ko pro wy Szczyt / Ta try Wy so kie 
n 15 sty czeń – Tur bacz /Gor ce
n 26 sty czeń – Si mi ny /Gó ry Le voc kie Sk
n 27 sty czeń – Ma łe Pie ni ny 
n 01 lu ty – Za wra cik Ró wien ko wy /Ta try Wy so kie 
n 08 lu ty – Dol. Stwol ska /Ta try Wy so kie 
n 09 lu ty – Ra dzie jo wa – Zło mi ste Wier chy / Be skid Są dec ki 
n 13 lu ty – Ha la Ła bow ska /Be skid Są dec ki 
n 16 lu ty – Gor ce 

11.10.2020 Pusta Wielka FOT. J.AUGUSTYŃSKA
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n 28 lu ty – 1 mar ca – Biesz cza dy Ukra iń skie / Pi kuj 
n 29 lu ty – Ostra Ho ra /Ukra ina 
n 01 ma rzec – Ber do /Ukra ina 
n 08 ma rzec – Ru nek / Be skid Są dec ki 

Po za wy ciecz ka mi ski tu ro wy mi od by ło się 9 wyjść tre kin -
go wo – wspi nacz ko wych:
n 05 li piec – frag ment gra ni Mor skie go Oka – Niż ne Ry -

sy – Ry sy / Ta try Wy so kie 
n 02 sier pień – Hun cow ski Szczyt – Kież mar ski Szczyt / Ta -

try Wy so kie 
n 09 sier pień – Ja strzę bia Grań – Ko ło wy Szczyt /Ta try Wy -

so kie 
n 14 sier pień – Ger lach /Ta try Wy so kie 
n 22 sier pień – Grań Koń czy stej /Ta try Wy so kie 
n 13 li sto pad – Mię gu szo wiec ki Szczyt Czar ny /Ta try Wy -

so kie 

n 19 li sto pad – Grań Ko ściel ców /Ta try Wy so kie 
n 02 gru dzień – Świ ni ca /Ta try Wy so kie 
n 20 gru dzień – frag ment Or lej Per ci – Ko zi Wierch – Gra -

na ty /Ta try Wy so kie. 
W su mie od by ły się 23 wy ciecz ki. Wy ciecz ki po pro wa dzi -

li: Pap ciak Sta ni sław – 19 i Mi chał Osy sko – 4
Opra co wał Sta ni sław Pap ciak – szef Sek cji Wy so ko gór skiej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI
BIEGOWEJ PTT O/BESKID W NOWYM SĄCZU
ZA ROK 2020

W mi ja ją cym 2020 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 V Bie gu i Raj du Ku rie rów
Są dec kich.

Bieg i Rajd Ku rie rów Są dec kich od był się, ze wzglę du
na ogło szo ny stan za gro że nia epi de mio lo gicz ne go, w in nym
niż pla no wa ny ter mi nie, tj. w dniu 4 paź dzier ni ka 2020 ro ku.
By ła to V edy cja, 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. Gru pę raj do wą, pro wa dzi li na -
si prze wod ni cy Woj ciech Sza ro ta i Alek san der Groń ski. W or -
ga ni za cję im pre zy ze stro ny PTT włą czy li się: Piotr
Au gu styń ski, Krzysz tof Jan kow ski, Pa tryk Jan kow ski i Pio -
truś Au gu styń ski. 

VII Mię dzy na ro do wy Bieg Cha ry ta tyw ny Run 4 a Smi le
był szcze gól ny, gdyż w związ ku z pan de mią co ro na wi ru sa
i licz ny mi ogra ni cze nia mi m.in. w zgro ma dze niach od by wał
się w zmie nio nej for mie tj. „w do wol nym miej scu na Zie mi”.
Każ dy uczest nik po za pi sa niu i wy ku pie niu pa kie tu star to we -
go mógł wy brać do wol ny ro dzaj ak tyw no ści i dy stans – bieg,
marsz, jaz dę na ro we rze, na rol kach, czy de sko rol kach, w par -
kach, la sach, po ścież kach ro we ro wych, bież niach w na szych
do mach, ogro dach i na bal ko nach – by wspo móc re ha bi li ta -
cję Sta sia. 

Or ga ni za to rzy wy my śli li no wą for mu łę kla sy fi ka cji uczest -
ni ków, każ dy po ko ny wał sa mo dziel nie tra sę i mie rzył so bie
czas 6 lub 7 czerw ca, póź niej był kla sy fi ko wa ny w jed nej
z trzech ka te go rii:

– naj dłuż szy dy stans po ko na ny w cza sie 4 go dzin;
– naj szyb szy czas po ko na nia 4 km;
– naj dłuż szy dy stans po ko na ny w cza sie 4 go dzi na na ro -

we rze, hu laj no dze, de sko rol ce.
We ry fi ka cja za wod ni ków od by wa ła się na pod sta wie prze -

sła nej do or ga ni za to rów apli ka cji, któ ra do ku men to wa ła wy nik.
PTT re pre zen to wa li: 
O/Ra dom – Alek san dra Kwiat kow ska, To masz Kwiat kow -

ski, Ar tur Tra czyk. 
O/Jaworzno - Sebastian Łasaj, Mariusz Czarny.
O/No wy Sącz – Wio let ta Kle czyń ska, Mał go rza ta Przy byl -

ska, Ry szard Be ba, To masz Kie roń ski, Zu zan na Dłu gosz,
Adam Dłu gosz, Mar ta Bo dzio ny, Pio truś Au gu styń ski, Piotr

9.08.2020 Sekcja Wysokogórska PTT – Przejście
graniowe z dol. Jagnięcej na Kołowy Szczyt 2418 m
n.p.m FOT. J.AUGUSTYŃSKA



GRUDZIEŃ 2020 35
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

Au gu styń ski, Piotr Po łom ski, Woj ciech Dą bro wa, Agniesz ka
Sze li ga, Jo lan ta Au gu styń ska.

Uda ło się ze brać po nad 30 000 zł!
Spo tka nia człon ków i sym pa ty ków na wspól nym tre nin gu

bie go wym po mi mo ogra ni czeń zwią za nych ze sta nem pan de -
mii od by wa ją się tak jak do tych czas raz w ty go dniu (z wy jąt -
kiem okre sów, kie dy ta ko we są nie moż li we, ze wzglę du
na ogło szo ne ogra ni cze nia), 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.

Od li sto pa da człon ko wie Sek cji Bie go wej do po nie dział -
ko wych tre nin gów do łą czy li mor so wa nie. Waż ne jest aby
mor so wać stop nio wo zwięk sza jąc czas za nu rze nia w wo dzie
oraz aby ro bić to sys te ma tycz nie.

W mi nio nym ro ku bar dzo du żo im prez spor to wych, jak
i za wo dów bie go wych zo sta ło od wo ła nych, po ni żej ze sta wie -
nie star tów na szych człon ków:

Woj ciech Dą bro wa – Ko ral Ma ra ton re kord ży cio wy, 3
miej sce w ka te go rii Ma sters – 3:45:01

VIII Bieg Nie pod le gło ści – bieg wir tu al ny (po dob nie jak
Run 4 a Smi le) – udział wzię li i me da le otrzy ma li: Ka ta rzy -
na Cie siel ka, Se ba stian Cie siel ka, Woj ciech Dą bro wa, Piotr
Au gu styń ski, Ry szard To biasz, Jo lan ta Au gu styń ska.

Opra co wał Ry szard To biasz – szef Sek cji Bie go wej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU
SZALONYCH EMERYTÓW POLSKIEGO
TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO O/BESKID
W NOWYM SĄCZU ZA ROK 2020

Klub Sza lo nych Eme ry tów, mi mo pan de mii ak tyw nie dzia -
łał w 2020 ro ku. Do 11 li sto pa da od by ło się 36 wy cie czek,
w któ rych łącz nie uczest ni czy ło 1420 człon ków KSE.
Do mar ca wy ciecz ki od by wa ły się w licz nym gro nie i sys te -
ma tycz nie. By ły dwa spo tka nia opłat ko we – w Do mu Re ko -

19.12.2020r. - Trening biegowy członków Sekcji Biegowej
PTT w okolice Kamionki Wielkiej, najwyższy punkt na
trasie to Kozie Żebro - 888 m n.p.m FOT. J.AUGUSTYŃSKA

5.02.2020 Śnieznica KSE FOT CZ. WASZCZYŁKO

14.12.2020r. – Po tok ry ter ski – mor so wa nie po roz -
grzew ce a przed tre nin giem bie go wym człon ków Sek -
cji Bie go wej PTT FOT. J. AU GU STYŃ SKA
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lek cyj nym pod Śnież ni cą i ostat ko we w Bar ci cach, z przej -
ściem pie szym z Że leź ni ko wej Wiel kiej. W tym cza sie po je -
cha li śmy jak co ro ku w lu tym na Sło wa cję, gdzie
po dzi wia li śmy rzeź by lo do we na Hre be nio ku. W 2020 ro ku
od by ły się tyl ko trzy wy jaz dy na ba se ny, w któ rych uczest ni -
czy ło 278 osób: dwa do mar ca, a trze ci we wrze śniu.

W okre sach po lu zo wa nia re stryk cji sa ni tar nych do ty czą -
cych wy jaz dów gru po wych by li śmy na Tur ba czu, dwu krot -
nie w Ta trach du żą gru pą: Szczyrb skie Ple so – Wo do spad
Skok i Do li na Cho cho łow ska. Po nad to Sek cja Wy so ko gór -
ska KSE pod prze wod nic twem Ma rii Do mi nik zor ga ni zo wa -
ła czte ry wyj ścia w Ta try z udzia łem 8-10 osób każ da:
Zbój nic ką Cha tę ze Sta re go Smo kow ca, Ko pro wy Wierch
z Po pradz kie go Ple so, Oster wę z Po pradz kie go Ple so i By strą
Ław kę ze Szczyrb skie go Ple so.

Od wie dzi li śmy też Mu szy nę, gdzie zwie dza li śmy Re zer -
wat Przy ro dy „Czar na Mła ka”. Na Sło wa cji wę dro wa li śmy
od Prze łę czy Va bec przez Ośli Wierch do Sta rej Lu bow ni.

W Be ski dzie Ni skim zwie dzi li śmy Wy so wą, a z Wa pien -
ne go wę dro wa li śmy do Fo lu sza. Od wie dzi li śmy też Po gó rze
Cięż ko wic ko - Roż now skie: wę dro wa li śmy z Pław nej przez
Re zer wat „Dia ble Bo isko” oraz Ką śną Dol ną, gdzie zwie dza -
li śmy Dwo rek Pa de rew skie go do Cięż ko wic do „Ska mie nia -
łe go Mia sta”.

Cie ka wa wy ciecz ka od by ła się 7 paź dzier ni ka 2020. Zo ba -
czy li śmy ru iny zam ku w Od rzy ko niu, Re zer wat „Prząd ki”
i Mu zeum Ma rii Ko nop nic kiej.

Uro czy ście spę dzi li śmy Dzień Nie pod le gło ści. W ubie -
głych la tach, za wsze od wie dza li śmy cmen ta rze wo jen ne
z lat 1914-1918. W ro ku pan de mii po wę dro wa li śmy na Pa ścią
Gó rę, za pa li li śmy ogni sko, od śpie wa li śmy Hymn Na ro do wy
i in ne pie śni pa trio tycz ne.

Sto su jąc się do re stryk cji zwią za nych z ko ro na wi ru sem
od mar ca z okre so wy mi prze rwa mi/ kie dy by ły one po lu zo -

wa ne/, więk szość wy cie czek to by ły wyj ścia w ma łym gro -
nie, po naj bliż szej oko li cy, trans por tem pu blicz nym. Naj czę -
ściej wę dro wa li śmy w dwóch gru pach, jed nej prze wod ni czy li
p. Ko gu to wie, a w dru giej or ga ni zo wa nej przez Ba się Mi cha -
lik ko le dzy: Olek Groń ski, Wła dek Ło boz, Le szek Ma ło ta,
Sta szek Szczyp ka, Olek Be row ski, Sta szek Fi do wicz, Te re sa
Pa siut i Ma rze na Mu siał.

Tyl ko dwu krot nie człon ko wie Klu bu uczest ni czy li w im -
pre zach or ga ni zo wa nych przez Fun da cję Są dec ką: w Tar gach
Książ ki i w otwar ciu tzw. „Kla ste ra Tu ry stycz ne go” zwią za -
ne go z wy ko pa li ska mi na Gó rze Zyn dra ma w Masz ko wi cach.

Jak waż ne są wyj ścia w te ren dla eme ry tów moż na się
prze ko nać pod czas wy cie czek, na któ re po mi mo sza le ją cej
pan de mii de cy du je się spo ra gru pa osób. Na wy ciecz kę
w dniu 18 li sto pa da w ma łych gru pach, po la sach w oko li cach
Bo gu szy wy bra ło się 20 osób, a do Jam nej na przej ście
po szla ku, ko lej nych 10.

Wi dać, że po trze ba spo tkań i spa ce rów na świe żym po wie -
trzu jest dla nas prio ry te to wa!

Za pa mię ta li śmy sło wa Ma rii Ko nop nic kiej, któ ra opi su jąc
wra że nia z po dró ży na pi sa ła:

„.. Je że li ko chasz przy ro dę i chcesz wy pa trzyć jej ta jem ni -
cze pięk no ści, jej gwa ry i szu my i po czuć piesz czo tę peł ną
świe żo ści i si ły – weź odzież wę drow ca, kij w rę kę i pójdź ze
mną w gó ry..” To na sze mot to…

Nie speł ni li śmy na szych ma rzeń i nie od wie dzi li śmy w tym
ro ku dal szych, tym ra zem dwóch sto lic: Ber li na i Wil na. Moż -
li we, że te ma rze nia zre ali zu je my w 2021 ro ku. Czas po ka że...

Opra co wa ła Bar ba ra Mi cha lik – sze fo wa KSE

SPRA WOZ DA NIE KO MI SJI GOT PTT O/BE SKID
W NO WYM SĄ CZU ZA ROK 2020

Zestawienie przyznanych odznak PTT w Oddziale
BESKID w Nowym Sączu za rok 2020.

Lp Nazwa odznaki Stopień Ilość
1 GOT PTT Mała brązowa 8
2 Mała srebrna 8
3 Mała złota 3
4 Duża srebrna 3
5 Ku Wierchom 6
6 Korona Beskidów Polskich 14
7 Korona Beskidów Słowackich 3
8 Turystyczna Korona Tatr Brązowa 28
9 Srebrna 5
10 Złota 5
11 Główny Szlak Beskidzki 2
12 Główny Szlak Sudecki 1
13 Główny Szlak Świętokrzyski 5
14 Mały Szlak Beskidzki 2

Roz pro wa dzo no łącz nie 782 ksią że czek od znak. Wy sła -
no 120 prze sy łek pocz to wych.

2.09.2020 Kąśna Dolna KSE FOT. M.DOMINIK
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Opra co wa ła Wła dy sław Ło boz – Wi ce pre zes Od dzia łu,
szef Ko mi sji GOT O/Be skid PTT

SPRA WOZ DA NIE SĄ DEC KIEJ GRU PY RO WE RO -
WEJ PTT OD DZIAŁ „BESKID” W NO WYM SĄ CZU
ZA ROK 2020

Są dec ka Gru pa Ro we ro wa z ra cji na epi de mię i wy ni ka ją -
ce z niej ogra ni cze nia nie or ga ni zo wa ła wspól nych wy cie czek
ro we ro wych w więk szej gru pie. Człon ko wie gru py re ali zo -
wa li wła sne pla ny w po je dyn kę, w gro nie ro dzin nym lub też
w ma łych gru pach, za leż nie od ak tu al nie ogła sza nych za le -
ceń i ogra ni czeń.

SPRA WOZ DA NIE SZKOL NYCH KÓŁ POL SKIE GO
TO WA RZY STWA TA TRZAŃ SKIE GO OD DZIAŁ
„BESKID” W NO WYM SĄ CZU ZA ROK 2020

W ro ku 2020 z po wo du epi de mii nie zo sta ła zor ga ni zo wa -
na ani jed na wy ciecz ka w Szkol nych Ko łach PTT, ani
w Szkol nym Ko łe PTT „Tu pot ma łych nó żek” przy SP 18
w No wym Są czu, ani w Szkol nym Ko le PTT w Ła bo wej.

Uda ło się tyl ko zor ga ni zo wać 10 mar ca spo tka nie po łą czo -
ne z pre zen ta cją do ty czą cą za cho wa nia się w gó rach oraz wy -
po sa że nia na gór skich wy ciecz kach w Szkol nym Ko le PTT
„Tu pot ma łych nó żek” przy SP 18 w dniu 10 mar ca. Mia ło to
być spo tka nie, roz po czy na ją ce wy ciecz ki gór skie dla szkol -
nej mło dzie ży.

SPRA WOZ DA NIE ZE WSPÓŁ PRA CY Z SĄ DEC KIM
UNI WER SY TE TEM TRZE CIE GO WIE KU PTT OD -
DZIAŁ „BESKID” W NO WYM SĄ CZU ZA ROK 2020
(TO BYŁ 16 ROK WSPÓŁ PRA CY PTT – SUTW 2004 -2020)

W ro ku aka de mic kim 2019/2020 zor ga ni zo wa ło dla słu -
cha czy i sym pa ty ków SUTW 3 pie sze wy ciecz ki w któ rych
wzię ło udział 41 osób.

n 11 li sto pa da 2019 r./ nie dzie la/ 117 wy ciecz ka PTT-SUTW,
pie szo ro we ro wa – Szlak Spa ce ro wy PTT nr 3 „wschod -
ni” – zna ki zie lo ne, No wy Sącz -Chru śli ce/prze kaź nik/-Ja nu -
szo wa -Li bran to wa -KuminowieckaGóra/453 m/-Li bran to wa.
Prze wod ni cy: Ma ciej Za rem ba i Wie sław Wcze śny

n 5 grud nia 2019 r. /nie dzie la/ 118 wy ciecz ka PTT-SUTW,
pie sza – Szlak Spa ce ro wy PTT nr 1 „za chod ni” – zna ki
czer wo ne, Trze trze wi na -Szcząb, szlak PTT nr 2 – zna ki
zie lo ne, Szcząb -Cheł miec. W wy ciecz ce wzię ło udział 17
osób. Prze wod ni cy: Ma ciej Za rem ba i Wie sław Wcze śny.

n 16 lu te go 2020 r./nie dzie la/ 119 wy ciecz ka PTT-SUTW,
pie sza wy ciecz ka gór ska – Głów ny Szlak Be skidz ki
PTTK – zna ki bia ło -czer wo ne, Be skid Są dec ki Pa smo Ja -
wo rzy ny Kry nic kiej: Ry tro -Cyr la. W wy ciecz ce w zi mo -
wej sce ne rii wzię ło udział 13 osób. Prze wod nik: Ma ciej
Za rem ba.
Spra woz da nie na pod sta wie opra co wa nia Wie sła wa Wcze śne go

27.09.2020r. Be skid Ni ski, pę tla w oko li cy Ja ślisk – człon -
ko wie Są dec kiej Gru py Ro we ro wej PTT FOT. J. AU GU STYŃ SKA

16.02.2020 Cyr la z Są dec kim Uni wer sy te tem Trze cie go
Wie ku 
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Witamy w naszym
gronie – lista osób
przyjętych do PTT
O/Beskid w 2020 roku
1 Bed na rek Ta tia na
2 Bed na rek Ka zi mierz
3 Smyrd An drzej
4 Grze lak Be ata
5 Grze lak Ro bert
6 Le li to Zo fia
7 Dą bro wa Ma ria
8 Dą bro wa Mag da le na
9 Bań ski Ro man
10 Kwiat kow ski An drzej
11 Jo an na Cię ci wa
12 To biasz Ja dwi ga
13 Ko zio ryń ska Iwo na
14 Grze sik Zo fia
15 Aren dar czyk Sta ni sław
16 Szu rek To masz
17 Or don Grze gorz
18 Ko ścirz Pa weł
19 Gar gu la – Pół to rak Agniesz ka
20 Pół to rak Ja kub

21 Za rem ba An na
22 Ko łacz Mał go rza ta
23 Te kie li Ja cek
24 Zię tal Je rzy
25 Kru czek Jo an na
26 Szar mach Ro ma na
27 Ko cierz Krzysz tof
28 Zon tek Ewa
29 Prze toc ka An na
30 Ko wal ska Bar ba ra
31 Ku lak Edward
32 Mi gacz Bar ba ra
33 Pa łu biak Krzysz tof
34 Pa łu bu ak Ma ria
35 Pa siut Ste fa nia
36 Roch Ka zi mie ra
37 Ur szu la An na Łu ka szyk
38 Bo czoń Bar ba ra
39 Pi lip Ur szu la
40 Fa ron Krzysz tof
41 Men te ith Ka rol
42 Ko gut Ma ria
43 Ko gut Ka zi mierz
44 Woj ta ro wicz Al do na

45 Koł pak Sła wo mir
46 Gu tow ski Mie czy sław
47 Czu ba – Szew czyk Ma ria
48 Je leń ski Sta ni sław
49 Le win Ewa
50 Le win Bog dan
51 Jan kow ski Jó zef
52 Jan kow ska Da nu ta
53 Ko wa lew Je rzy
54 Po ręb ska An na
55 Wasz czył ko Cze sław
56 Wasz czył ko Ja dwi ga
57 Fa ron Wik to ria
58 Szpi low ska Kry sty na
59 Ko cierz Wik to ria
60 Szew czyk Mar cin
61 Smo larz Agniesz ka
62 Bo ber Ma ria
63 Bie niek Mi ro sław
64 Bie niek Mał go rza ta
65 Ka siecz ka Ma rek
66 Stu dziń ska Mar ta
67 Stu dziń ski Piotr
68 Na wrot Jan

Kartkę namalowała 13-letnia
Wiktoria, wnuczka G. Świerczek



NASZE WYCIECZKI 2020

5.7 – RYSY

23.9 – GRZEŚ

13.9 – PUSTA WIELKA

5.9 – DOLINA MŁYNICKA

20.9 – KRYWAŃ

12.7 – DOLINA GĄSIENICOWA

4.10 – WIELKA SOWA2.10 – ZAMEK KSIĄŻ
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WARTO WIEDZIEĆ

W so bo tę 24 lu te -
go 2020 r. pod czas
Wiel kiej Ga li Wo lon -
ta ria tu w Kry ni cy
Zdro ju, pod su mo wa -
no gru dnio wą ak cję
„Ser ce – Ser cu” or ga -
ni zo wa ną przez Fun -
da cję Są dec ką.
W ak cji wzię ło udział oko ło 1400 wo lon ta riu szy w tym
80 osób, człon ków Klu bu Sza lo nych Eme ry tów. 

***
4 lip ca 2020r. w sa li II Li ceum Ogól no kształ cą ce go im.

Kró la Ja na III So bie skie go w Kra ko wie od był się Zjazd De -
le ga tów Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go.

Pod czas Zjaz du Jo lan ta Au gu styń ska, Jo an na Król, Woj -
ciech Sza ro ta i Zbi gniew Smaj dor zo sta li od zna cze ni za za -
słu gi dla Nie pod le głej Me da lem Stu le cia Od zy ska nej
Nie pod le gło ści, przy zna nym przez Pre zy den ta Rze czy po spo -
li tej Pol skiej. Ak tu uro czy ste go wrę cze nia do ko na ła Pa ni Mo -
ni ka Ko la sa – Dy rek tor Biu ra Wo je wo dy Ma ło pol skie go.

***
Są dec kie Ob cho dy Świa to we go Dnia Tu ry sty ki od by ły

się 12.10.2020 r. pod ha słem „Łą czy nas tu ry sty ka”. 
Pod czas Ga li wrę czo ne zo sta ły Są dec kie Lau ry Tu ry stycz -

ne, któ re przy zna je Ka pi tu ła Kon kur so wa. 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
w tej dzie dzi nie na gro dzo no Wła dy sła wa Ło bo za Wi ce pre ze -
sa na sze go Od dzia łu. Na to miast dy rek tor wy dzia łu Spor tu
i Tu ry sty ki To masz Ba li czek w imie niu Pre zy den ta Mia sta
No we go Są cza Lu do mi ra Handz la przy znał wy róż nie nie dla
Jo lan ty Au gu styń skiej.

***
Ma ło pol skie Ob cho dy Świa to we go Dnia Tu ry sty ki zo sta ły

zor ga ni zo wa ne 13.10.2020 r. w Opac twie Be ne dyk ty nów

w Tyń cu. Dy plo my Mar szał ka Wo je wódz twa Ma ło pol skie go
za wkład w roz wój i pro mo cję tu ry sty ki w Ma ło pol sce przy zna -
ne człon kom na sze go Od dzia łu wrę czył To masz Ury no wicz,
Wi ce mar sza łek Wo je wódz twa Ma ło pol skie go. Wy róż nie ni zo -
sta li: Bar ba ra Mi cha lik, Kry sty na Smaj dor, Agniesz ka Sze li ga,
Pa weł My ślik, Zbi gniew Smaj dor i Krzysz tof Jan kow ski.

***
8 grud nia mar sza łek Wi told Ko złow ski wraz z prze wod ni -

czą cym Sej mi ku Wo je wódz twa Ma ło pol skie go prof. Ja nem
Ta de uszem Du dą wrę czy li za słu żo nym Ma ło po la nom Me da -
le Ho no ro we za Za słu gi dla Wo je wódz twa Ma ło pol skie go.
Wśród wy róż nio nych zna lazł się Pre zes Ho no ro wy Od dzia łu
PTT „Be skid” Ma ciej Za rem ba. Me dal, któ ry jest naj wyż -
szym wy róż nie niem wo je wódz kim przy zna wa nym od 2011
ro ku, zo stał przy zna ny Ma cie jo wi Za rem bie „w uzna niu za -
sług na rzecz Wo je wódz twa Ma ło pol skie go po przez pro pa -
go wa nie ru chu tu ry stycz ne go, pra cę na rzecz za cho wa nia oraz
pro mo wa nia war to ści przy rod ni czych i kul tu ro wych Są dec -
czy zny oraz za wy bit ne za słu gi w dzia łal no ści spo łecz nej”.
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