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

W ro ku 2020 świę to wa li śmy 30-le cie re ak ty wo wa nia 
są dec kie go Od dzia łu „Be skid” Pol skie go To wa rzy stwa 
Ta trzań skie go. Po przed ni nu mer Be ski du 77/2020 po -
świę co ny zo stał pra wie w ca ło ści te mu ju bi le uszo wi.  

 
Na le ży jed nak pa mię tać, że pró by wskrze sze nia PTT za -

ini cjo wa ne zo sta ły 10 lat wcze śniej przez garst kę dzien ni ka -
rzy i dzia ła czy tu ry stycz nych, któ rzy w dniach 10-11 
paź dzier ni ka 1981 r. w Klu bie Dzien ni ka rzy „Pod Grusz ką” 
w Kra ko wie za wią za li Sej mik Oby wa tel skie go Ko mi te tu Re -
ak ty wo wa nia PTT. Uczest ni czy li w nim przed sta wi cie le 16 
ośrod ków z ca łe go kra ju. Pod ję to wów czas uchwa łę o re ak -
ty wo wa niu Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go z sie dzi -
bą w Kra ko wie. W 2021 ro ku mi ja 40 lat od tych wy da rzeń. 

Po niż sze ar ty ku ły au tor stwa osób, któ re za ini cjo wa ły pro -
ces od ro dze nia PTT, po świę co ne nie stru dzo nym za bie gom 
re ak ty wa cyj nym sprzed 40 lat są prze dru kiem z In for ma to -
ra ZG PTT „Co sły chać?” nr. 9 (369) z wrze śnia 2021 r. 

 

STE FAN MA CIE JEW SKI (O/KRA KÓW) 

Ku wskrze sze niu PTT 
Mi ja czter dzie ści lat od od ro dze nia Pol skie go To wa rzy stwa 

Ta trzań skie go, roz wią za ne go w 1950 ro ku de cy zją władz po -
li tycz nych ów cze snej Pol ski. W ja kich oko licz no ściach do -
szło do re ak ty wo wa nia te go za słu żo ne go tu ry stycz ne go 
sto wa rzy sze nia? War to od po wie dzieć na to py ta nie – za nim 
opusz czą ten ziem ski byt świad ko wie, ostat ni uczest ni cy re -
ak ty wo wa nia PTT. Jest nas już nie wie lu… 

Rok 1980, i na stęp ny, był wy jąt ko wo bo ga ty w wy da rze -
nia na tu ry po li tycz nej i spo łecz nej. Po tęż na, ro bot ni cza fa la 
straj ko wa prze to czy ła się przez Pol skę, or ga ni zu jąc się 
w wol ne, nie za leż ne od władz związ ki za wo do we „So li dar -
ność”. Ko mu ni stycz ne wła dze nie by ły zdol ne do si ło we go 
– jak to by ło w 1956, 1970, 1976 ro ku – roz pra wie nia się  
z 9 mi lio na mi bun tow ni ków, do któ rych do łą czy ła się część 
in te li gen cji. W tej sy tu acji wład cy po szli na pew ne ustęp -
stwa, two rząc złu dze nie po li tycz nej „od wil ży” i swo bód oby -
wa tel skich. Two rzy ły się licz ne, od dol ne ini cja ty wy 
– li te ra tu ra dru gie go obie gu, ze lże nie cen zu ry, ła twiej szy wy -
jazd do kra jów „zza że la znej kur ty ny”, za bie gi re ak ty wo wa -
nia Li gi Mor skiej i „So ko ła”, po wsta nie pierw szej w blo ku 
ko mu ni stycz nym nie za leż nej od władz or ga ni za cji w służ bie 

ochro ny przy ro dy i ochro ny śro do wi ska, pod na zwą Pol skie -
go Klu bu Eko lo gicz ne go.  

W tej w mia rę ko rzyst nej at mos fe rze zro dził się za mysł re ak -
ty wo wa nia Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go. Ini cja to rem 
był re dak tor wy so ce pod ów czas po pu lar nej, re for ma tor skiej 
„Ga ze ty Kra kow skiej” – Ste fan Ma cie jew ski.  

Po ni żej, w chro no lo gicz nym ze sta wie niu, od po wiedź 
na po sta wio ne na wstę pie py ta nie o po cząt ki na ro dze nia się 
idei re ak ty wa cji PTT. 

Wszyst ko za czę ło się od fer men tu (od po ło wy 1980 r.) 
w śro do wi sku Pol skie go To wa rzy stwa Tu ry stycz no -Kra jo -
znaw cze go, po śród dzia ła czy zwią za nych z dzia łal no ścią tu -
ry stycz ną w gó rach. Wła dze PTTK z sie dzi bą w War sza wie, 
spy cha ły tu ry sty kę gór ską na rzecz ni zin nej. Na tym tle do -
cho dzi ło do kon tro wer sji stron.  

Na stro je se pa ra ty stycz ne „gó ra li” do pro wa dzi ły 14 grud -
nia 1980 r. do Kra jo wej Na ra dy Ak ty wu Gór skie go PTTK.  

Na ra da mia ła prze bieg burz li wy, ale by ła kon struk tyw na. 
Wy ło ni ła trzy wa rian ty: po wo ła nia do ist nie nia PTT, po wo -
ła nie Fe de ra cji Pol skich To wa rzystw Tu ry stycz no -Kra jo znaw -
czych, w tym PTT oraz utwo rze nie PTT ja ko sa mo dziel nej 
jed nost ki przy PTTK. 

Za rząd Głów ny PTTK był prze ciw ny tak ra dy kal nym 
zmia nom. Stłu mił od dol ne re for ma tor skie za pę dy dzia ła czy 
z gór. Po wró ci ły one echem kil ka mie się cy póź niej, lecz już 
po za śro do wi skiem PTTK-owskim. 

W po ło wie mar ca 1981 r. w lo ka lu Ko mi sji Tu ry sty ki Gór -
skiej PTTK spo tka li się – Ka zi mierz Po lak, To masz No wal -
nic ki, Ma ciej Mi sch ke, Edward Mo ska ła, Ste fan Ma cie jew ski, 
Je rzy Mi ku lec. Ini cja tor spo tka nia, Ste fan Ma cie jew ski, zwró -
cił się do ze bra nych z py ta niem, czy aby nie war to – wzo rem 

40 lat minęło...

13 października 1981 r., zebranie Tymczasowego Zarządu
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od ra dza ją cych się Li gi Mor skiej i „So ko ła” – po my śleć o re -
ak ty wo wa niu Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go. Po wy -
mia nie zdań, ze bra ni jed no myśl nie za apro bo wa li ini cja ty wę. 
To masz No wal nic ki, Ka zi mierz Po lak i Edward Mo ska ła zo -
bo wią za li się, ze brać pod pi sy pod po trzeb ną do re je stra cji li -
stą człon ków za ło ży cie li, co też uczy ni li. Wy ma ga ne 
do ku men ty, z da tą 19 czerw ca 1981 r. zło ży li w od po wied nim 
wy dzia le Urzę du Mia sta Kra ko wa. Wnio sek pod pi sa ny był 
przez Jó ze fa Gą sto ła, Mar ka Emi no wi cza, Win cen te go Cie -
śle wi cza i Edwar da Mo ska łę. Nie ste ty, od po wiedź otrzy ma li -
śmy od mow ną. Ali ści ziar no zo sta ło za sia ne, a zwo len ni ków 
re ak ty wo wa nia PTT przy by wa ło, jak i ar gu men tów „za”.  

31 ma ja 1981 r. na ła mach „Ży cia Li te rac kie go” uka zał się 
ar ty kuł wy bit ne go dzia ła cza tu ry sty ki gór skiej, pro fe so ra Jac -
ka Kol bu szew skie go, pod zna mien nym ty tu łem „Czy od ro -
dzi się PTT?”. Au tor pod da wał ostrej kry ty ce co raz bar dziej 
roz bu do wu ją cą się dzia łal ność ko mer cyj ną PTTK, ne go wał 
sens tu ry sty ki ma so wej kosz tem in dy wi du al nej, su ge ru jąc po -
wrót do idei tu ry sty ki gór skiej, któ re słu ży ły po ko le niom 
przed zli kwi do wa niem w 1950 r. PTT. Na wo ły wał do re ak -
ty wo wa nia PTT. Wy ra żo ne ha sło przez J. Kol bu szew ske go 
by ło po my śli sku pio nych wo kół mnie zwo len ni ków re ak ty -
wa cji. Uzna łem, że czas od słów przejść do czy nów. Wy ko -
rzy sta łem do świad cze nie zdo by te przy po wsta niu i or ga ni za cji 
Pol skie go Klu bu Eko lo gicz ne go.  

7 lip ca 1981 r. gru pa zwo len ni ków od ro dze nia PTT spo -
tka ła się w lo ka lu Cen tral nej Bi blio te ki Gór skiej. Po trzy go -
dzin nej dys ku sji uczest ni cy spo tka nia uzna li jed no gło śnie, że 
na le ży pod jąć sta ra nia o re ak ty wo wa nie PTT. 

13 lip ca 1981 w klu bie pla sty ków „Pry zmat” przy uli cy Łob -
zow skiej w Kra ko wie zor ga ni zo wa ne zo sta ło otwar te spo tka -
nie osób za in te re so wa nych od ro dze niem PTT. Sa la wy peł ni ła 
się bez resz ty. Prze wod ni czy łem te mu dys ku syj ne mu fo rum. 
Przed sta wi łem ze bra nym tekst „Po sła nia w spra wie re ak ty wo -
wa nia PTT”. Po oży wio nej dys ku sji Ideę po par li obec ni nie mal 
jed no gło śnie. Po spo tka niu, naj ak tyw niej si utwo rzy li Oby wa -
tel ski Ko mi tet Re ak ty wo wa nia PTT (OKR PTT). Zo sta łem je -
go prze wod ni czą cym. Trze ba do dać, że in for ma cję o spo tka niu, 
oraz o je go prze bie gu, po da ła kra kow ska pra sa, „Echo Kra ko -
wa”, „Dzien nik Pol ski” i „Ga ze ta Kra kow ska”. Nad to te dzien -
ni ki opu bli ko wa ły tekst „Po sła nia…”. Tak że Pol skie Ra dio 
i Te le wi zja nam sprzy ja ły. Dzię ki mo im kon tak tom dzien ni kar -
skim te ma ty kę od ro dze nia PTT pod ję ło rów nież wie le in nych 
cza so pism. W cią gu dwu ty go dni ca ła Pol ska do wie dzia ła się 
o wskrze sze niu na sze go sto wa rzy sze nia. 

Pierw sze spo tka nie ro bo cze OKR PTT mia ło miej sce w kra -
kow skim klu bie dzien ni ka rzy „Pod Grusz ką”. Omó wio no tekst 
za ło żeń ide owo -pro gra mo wych, tekst de kla ra cji oraz kom ple to -
wa nia do ku men tów po trzeb nych do re je stra cji. Wnet się oka za -
ło, że dłu ga cze ka ła nas dro ga do ce lu. Stan wo jen ny po krzy żo wał 
nam pla ny. Ale wy trwa li śmy… I je ste śmy od czter dzie stu lat. 

Tak to wszyst ko wy glą da ło u na ro dzin PTT. 
 

BAR BA RA MO RAW SKA -NO WAK (O/KRA KÓW) 

Za bie gi o re je stra cję 
W dniach 10-11 paź dzier ni ka 1981 r. miał miej sce w Klu bie 

Dzien ni ka rzy „Pod Grusz ką” w Kra ko wie Sej mik Oby wa tel skie -
go Ko mi te tu Re ak ty wo wa nia PTT. Uczest ni czy li w nim przed -
sta wi cie le 16 ośrod ków na sze go sto wa rzy sze nia z ca łe go kra ju. 
W to ku dys ku sji opo wie dzia no się zde cy do wa nie za re ak ty wa -

Pierwsze spotkanie robocze OKR PTT 
miało miejsce w krakowskim klubie 
dziennikarzy „Pod Gruszką”. Omówiono 
tekst założeń ideowo-programowych, 
tekst deklaracji oraz kompletowania 
dokumentów potrzebnych do rejestracji. 
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cją PTT. Omó wio no za ło że nia sta tu tu, tekst de kla ra cji ide owo -
-pro gra mo wej, a na ko niec pod ję to uchwa łę o re ak ty wo wa niu 
Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go z sie dzi bą w Kra ko wie.  

W dru gim dniu ob rad ukon sty tu ował się Tym cza so wy Za -
rząd z prze wod ni czą cym PTT, Ste fa nem Ma cie jew skim. Za -
rząd za pierw szo pla no we za da nie po sta wił spra wę opra co wa nie 
sta tu tu i skom ple to wa nia do ku men tów po trzeb nych do re je stra -
cji sto wa rzy sze nia. 12 li sto pa da 1981 r. wpły nę ło pi smo z do -
ku men ta cją i li stą człon ków za ło ży cie li do Wy dzia łu 
Ad mi ni stra cyj ne go Urzę du m. Kra ko wa.  

Wpły wo wi dzia ła cze PTTK sku tecz nie za blo ko wa li na szą 
pró bę re je stra cji. Na stęp ną po czy ni li śmy już w wa run kach sta -
nu wo jen ne go, a trze cią w 1983 r. Nie ma jąc w naj bliż szym 
cza sie szans na re je stra cję za wie si li śmy swą dzia łal ność ofi cjal -
ną, pod trzy mu jąc dzia łal ność nie for mal ną, by nie po wie dzieć 
pod ziem ną. Tu war to za zna czyć, że za cho wa ła się w ca ło ści ar -
chi wal na do ku men ta cja na szych sta rań o re je stra cję. 

W krót kim cza sie po Uchwa le o re ak ty wo wa niu PTT, za -
czę ły się or ga ni zo wać od dzia ły w te re nie. Na spo tka niu za in -
te re so wa nych 23 paź dzier ni ka 1981 w klu bie „Pod Grusz ką”, 
de kla ra cje człon kow skie zło ży ło 400 osób. Wy bra łam się 
na to spo tka nie wraz z mo im mę żem Ja nu szem. Ma ciej Mi -
sch ke ucie szył się mo ją obec no ścią, znał mnie bo wiem już 
z dzia łal no ści w Ko le Kra kow skim Klu bu Wy so ko gór skie go, 
gdzie przez czte ry la ta by łam se kre tar ką.  

12 grud nia w Za ko pa nem mia ło miej sce dwu dnio we spo -
tka nie przed sta wi cie li ośrod ków PTT. Ob ra dy roz po czę to 
w go dzi nach po po łu dnio wych, prze no sząc je na dzień na stęp -
ny. Ali ści ra no gen. Ja ru zel ski ogło sił stan wo jen ny na te re -
nie ca łe go kra ju. Mi mo to kon ty nu owa no ob ra dy do po łu dnia. 
Stan wo jen ny prze kre ślił szan se na ofi cjal ną dzia łal ność na -
sze go sto wa rzy sze nia. Trze ba by ło nam cze kać kil ka lat… 

Mi mo nie ko rzyst nej sy tu acji, spo ty ka li śmy się w Kra ko -
wie, w Dziel ni co wym Do mu Kul tu ry w Pod gó rzu, gdzie pra -
co wał wów czas Ma rian Zu rzyc ki. Nie ba wem za czę ły się 
co rocz ne ogól no pol skie spo tka nia ośrod ków PTT. Na pierw -
szym nie by łam, dru gie zor ga ni zo wał Ro mu ald Za rę ba w Ka -
li szu i An to ni nie, a na stęp nie ko lej ne trzy zor ga ni zo wał 
Kra ków w schro ni sku na Po la nie Cho cho łow skiej. Oma wia -
no sta ra nia o re je stra cję. Pro wa dze nia sta rań pod ję li się Sta -
ni sław Ge re ga z Brze gu i Ar tur Sta ni sław De sław ski 
z Wro cła wia. W sta ra niach tych naj bar dziej za słu ży ła się 
praw nicz ka Ali cja Na bz dyk -Kacz ma rek z Opo la. 

Mi nę ło 7 lat, kie dy wresz cie na de szła ra do sna wia do mość 
– zo sta li śmy za re je stro wa ni, ja ko To wa rzy stwo Ta trzań skie 
w Ka to wi cach, w dniu 8 grud nia 1988.  

Rok 1989 to czas or ga ni zo wa nia się od dzia łów PTT. 8 paź -
dzier ni ka 1989 r. zwo ła no I Zjazd PTT w Za ko pa nem w wil li 
Oksza. Zjazd wy brał Za rząd Głów ny PTT z pre ze sem Ma cie -
jem Mi sch ke. Uchwa lo no prze nie sie nie re je stra cji To wa rzy -
stwa do Kra ko wa i przy ję cie na zwy Pol skie To wa rzy stwo 
Ta trzań skie. Nie ba wem za czę to wy da wać co mie sięcz ny in -
for ma tor or ga ni za cyj ny „Co sły chać”, a rok póź niej – rocz nik 

„Pa mięt nik Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go”. Ca ły czas 
wy da ję ten Pa mięt nik, po cząt ko wo z za ko piań skim dzien ni -
ka rzem Ada mem Li be ra kiem, a po je go śmier ci ko lej ne pięć 
to mów wy dał ze mną red. Ste fan Ma cie jew ski. Ak tu al nie wy -
da li śmy tom 29, w przy go to wa niu jest tom 30. 

Ak tu al nie, we dług da nych po da nych w Pa mięt ni ku PTT, 
tom 29, za rok 2020 r. PTT li czy 3388 człon ków zrze szo nych 
w 17 od dzia łach i 45 ko łach te re no wych. 

Mi ja 40 lat od re ak ty wo wa nia PTT. Przez ten czas or ga ni -
za cja okrze pła, roz wi nę ła sze ro ko dzia łal ność tu ry stycz no -
-kra jo znaw czą w du chu pa trio tycz nym, wier na wska za niom 
oj ców za ło ży cie li sprzed dwu wie ków. 

 

JÓ ZEF HA DUCH (O/CHRZA NÓW) 

Po sła nie (frag ment) 
– 40 lat mi nę ło… 

My, by li człon ko wie PTT i obec ni człon ko wie PTTK oraz 
nie zrze sze ni mi ło śni cy gór – przed kła da my po ni żej głów ne ce -
le, ja kim bę dzie słu żyć re ak ty wo wa ne PTT, ja ko or ga ni za cja 
spo łecz no -kul tu ral na, sa mo rząd na, nie za leż na, wprzę gnię ta 
w służ bie praw dzi wie po ję te go kra jo znaw stwa, re gio na li zmu, 
ochro ny przy ro dy i wła ści we go kształ to wa nia tu ry sty ki gór skiej. 

Ce lem PTT bę dzie kształ to wa nie się w spo łe czeń stwie wła -
ści wych po staw wo bec gór oraz po pu la ry zo wa nie ich war to -
ści kra jo znaw czych, kul tu ro twór czych, przy rod ni czych 
i kra jo bra zo wych oraz ochro na po wyż szych war to ści. 

W szcze gól no ści PTT zaj mo wać się bę dzie: 
1. Sze ro ko ro zu mia nym wy cho wa niem spo łe czeń stwa 

– zwłasz cza mło dzie ży – dla gór, two rząc opar ty na ro dzi -
mych tra dy cjach pro gram spo łecz nie po żą da nej edu ka cji 
w tym wzglę dzie. 

2. Kształ to wa niem kul tu ro twór cze go sto sun ku do gór po przez 
po pu la ry za cję ich wa lo rów es te tycz nych, kra jo znaw czych 
i na uko wych; in spi ro wa nie i in te gro wa nie ba dań i po czy -
nań twór czych w tym wzglę dzie. 

3. Wła ści wym za go spo da ro wa niem prze strzen nym gór i ta -
kim ich wy ko rzy sta niem, aby nie na stę po wa ła de gra da cja 
kra jo bra zo wa, eko lo gicz na i kul tu ro wa. 

4. Ochro ną i ra to wa niem – wraz z pol skim ru chem eko lo gicz -
nym – przy rod ni czych, pej za żo wych oraz kul tu ro wych 
war to ści gór, szcze gól nie gór skich par ków na ro do wych 
i ob sza rów chro nio nych. 

5. Two rze niem i wcie le niem w prak ty kę spo łecz nie po żą da -
ne go mo de lu tu ry sty ki gór skiej, tak in dy wi du al nej, jak i ze -
spo ło wej kwa li fi ko wa nej oraz spe cja li stycz nej. Od da nie 
ba zy w służ bę tej tu ry sty ki. 

6. In spi ro wa niem i po pie ra niem kul tu ro twór czych dzia łań re -
gio nal nych przy współ pra cy z lo kal ny mi sto wa rzy sze nia mi 
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spo łecz no -kul tu ral ny mi. Two rze niem kli ma tu dla re gio na li -
zmu i swojsz czy zny oraz pol skiej kul tu ry ziem gór skich.  
 
Po sła nie w ca ło ści sfor mu ło wa ne i uchwa lo ne na Sej mi ku 

OKR PTT przez od waż nie uspo so bio nych in spi ra to rów 
w paź dzier ni ku 1981 ro ku obie gło pra wie ca łą Pol skę, opu -
bli ko wa ne w pra sie i w po sta ci ulo tek. Ta treść me ry to rycz -
na za war ta w punk tach od 1 do 6 dla okrze płe go dziś 
sto wa rzy sze nia i wpi sa ne go nie tyl ko w tu ry stycz ną ma pę Pol -
ski, jest na dal ak tu al na, tak jak przed czter dzie sto ma la ty. Po -
sła nie to za in spi ro wa ło lo kal nych dzia ła czy do pod ję cia 
wy sił ku w swo ich re gio nach do utwo rze nia de le ga tur, któ re 
dzi siaj sta ły się pręż ny mi od dzia ła mi. W ro ku bie żą cym 2021 
Pol skie To wa rzy stwo Ta trzań skie li czy już po nad 3 000 swo -
ich człon ków, dys po nu je ofiar ny mi i od da ny mi dzia ła cza mi, 
po sia da gór skich kwa li fi ko wa nych prze wod ni ków tu ry stycz -
nych, wy da je wła sne in for ma to ry na szcze blu ZG i Od dzia -
łów. Wy da je rocz nik Pa mięt nik PTT w tym ro ku już tom 
nr 29, bę dą cy kon ty nu ato rem daw ne go hi sto rycz ne go wy daw -
nic twa. A wszyst ko to od by wa się i dzia ła bez eta to wych pra -

cow ni ków i bez wspar cia ko mer cyj ną dzia łal no ścią. 
Moż na po wie dzieć, że drob na iskier ka roz pa li ła ini cja ty wę 
z na dzie ją na ist nie nie i dal szy wzrost.  

Pol ska to kraj ni zin ny, te re ny wy żyn ne i gór skie to rap tem 
oko ło 9% z ca łe go ob sza ru kra ju. Ta try, gó ry o cha rak te rze al -
pej skim, nie wiel ki skra wek w Pol sce, są naj wyż szym pa smem 

w Kar pa tach. To fe no men w ni zin nym kra ju i o tym na le ży 
pa mię tać, i dbać o ich przy ro dę a w tym o zrów no wa żo ny roz -
wój ob sza rów przy le głych i w otu li nie Ta trzań skie go Par ku 
Na ro do we go. I jest to je dnym z waż niej szych kie run ków dzia -
łal no ści w obec nym PTT z my ślą o za cho wa nia i ochro nie 
przy ro dy dla ko lej nych po ko leń.

Ce lem PTT bę dzie kształ to wa nie się 
w spo łe czeń stwie wła ści wych po staw wo -
bec gór oraz po pu la ry zo wa nie ich war to -
ści kra jo znaw czych, kul tu ro twór czych, 
przy rod ni czych i kra jo bra zo wych oraz 
ochro na po wyż szych war to ści. 
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Jak oce niasz mi nio ny rok w PTT? Co 
uda ło się do ko nać, a cze go nie zre -
ali zo wa no? 

– Dla wszyst kich, jak są dzę, był to 
ko lej ny nie ła twy rok. Ja ko sto wa rzy sze -
nie, któ re w głów nej mie rze zaj mu je się 
or ga ni za cją wspól nych wy jaz dów, mie -
li śmy bar dzo trud ną do prze wi dze nia 
fre kwen cję na wy ciecz kach. Nie któ re 
im pre zy z ra cji zbyt ma łej ilość chęt -
nych, mu sie li śmy od wo łać, na to miast 
in ne, wy da wa ło by się, mniej atrak cyj ne, 
mia ły 100 % ob ło że nie. To du ży pro -

blem przy or ga ni za cji wy cie czek, tak 
jed no dnio wych jak i wie lo dnio wych. 

Na po cząt ku mi nio ne go ro ku, z po wo -
du wpro wa dzo nych za ka zów wy jaz dy 
nie by ły or ga ni zo wa ne, przed sta wia li śmy 
pro po zy cje wy cie czek, bez or ga ni zo wa -
nia wspól ne go trans por tu. Być mo że na -
si człon ko wie, tak bar dzo za sma ko wa li 
in dy wi du al nych wy pa dów, że co raz 
mniej ma ją ocho ty na wy jaz dy wspól ne. 
Na pew no oso by od po wie dzial ne 
za or ga ni za cję, przy go to wa nie i prze -
pro wa dze nie wy cie czek mo gą być usa -

tys fak cjo no wa ne, gdyż te, któ re do szły 
do skut ku, mia ły bar dzo do brą opi nię 
u uczest ni ków. Suk ce sem był na pew -
no czerw co wy wy jazd w Su de ty; sierp -
nio wa wy pra wa w gó ry Ru mu nii, 
pod czas któ rej uda ło się zdo być wie le 
dwu ipół ty sięcz ni ków; wrze śnio wy, 
nie co mniej wy ma ga ją cy kon dy cyj nie, 
wy jazd do Ka zi mie rza Dol ne go czy li -
sto pa do wy po byt w gó rach Be ski du 
Ślą skie go i Ży wiec kie go. 

Uda ło się, mi mo wciąż spo rych 
na wio snę ogra ni czeń zwią za nych 
z pan de mią, zor ga ni zo wać i prze pro wa -
dzić dwie ak cje sprzą ta nia te re nów 
nad rze ką Ka mie ni cą. Oby dwie od by -
wa ły się pod pa tro na tem Pre zy den ta 
Mia sta No we go Są cza Lu do mi ra 
Handz la, zwłasz cza pierw sza kwiet nio -
wa by ła wiel kim suk ce sem or ga ni za cyj -
nym, bo zgro ma dzi ła pond 150 osób, 
a ilo ści ze bra nych śmie ci wy nio sły po -
nad 5 ton! Dru ga czerw co wa, wpraw -
dzie mniej licz na, by ła uzu peł nie niem 
po przed niej, więc dzię ki na szym dzia ła -
niom czy ste brze gi Ka mie ni cy mo gły 

Jak mi nął rok...

Ko niec ro ku to czas pod su mo wań i pla nów na rok na stęp ny. O do ko na -
niach, któ re uda ło się zre ali zo wać w PTT w 2021 ro ku opo wie na sza Pa ni 
Pre zes Jo la Au gu styń ska. Czy ła two peł nić po dwój ną funk cję i to w do dat -
ku spo łecz nie? Ta kie py ta nie nur tu je spo łecz ność PTT, któ ra śle dzi nie -
stru dzo ną ak tyw ność Jo li – pre zes Za rzą du Głów ne go i jed no cze śnie 
pre zes na sze go są dec kie go Od dzia łu. Jak uda je się jej w na pię tym gra fi ku 
obo wiąz ków służ bo wych, spo łecz nych i ro dzin nych zna leźć czas na bie ga -
nie i gór skie wy pra wy?

4-15.8.2021, wy pra wa PTT, Le spe zi 2517 m n.p.m., Fo ga ra sze FOT. PIOTR PO ŁOM SKI
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ocze ki wać na miesz kań ców mia sta 
w let nich mie sią cach. 

Po rocz nej prze rwie, nasz Od dział, po -
now nie był współ or ga ni za to rem dwóch 
cy klicz nych już wy da rzeń (w ro ku 2020 
nie mo gły się one od być). Na po cząt ku 
czerw ca (5-6 czerw ca 2021 r.) w Mia -
stecz ku Ga li cyj skim mia ła miej sce 8 edy -
cja Run 4 a smi le, głów ną im pre zą 
tra dy cyj nie był bieg na dy stan sie oko -
ło 4 km, a to wa rzy szy ły mu in ne bie gi, 
rów nież prze pro wa dza ne on li ne, oraz in -
ne wy da rze nia. Po my sło daw cą i or ga ni -
za to rem od po cząt ku jest Wyż sza Szko ła 
Biz ne su – Na tio nal Lo uis Uni ver si ty, 
pod prze wod nic twem Pa ni dr Ju sty ny So -
ko łow skiej Woź niak, a Od dział Be skid 
rów nież od po cząt ku w tych dzia ła niach 
uczest ni czy. 

Pod czas te go rocz ne go even tu padł 
re kord, uda ło się ze brać dla Ma ry si 
Zwo liń skiej kwo tę – 50.000 zł!!! 

Dru gim wy da rze niem by ła 6 edy cja 
Bie gu i Raj du Ku rie rów Są dec kich, któ -
ry od by ł się 10 paź dzier ni ka, na tej co 
zwy kle tra sie: start Ry tro PKP – Po łom 
– Cyr chla (szlak żół ty) – Pasz ko wa 
(szlak zie lo ny) – Wdża ry Niż ne 
– Wdża ry Wy żne – Wietrz ne Dziu ry 
(szlak nie bie ski) – me ta schro ni sko 
na Prze hy bie (szlak czer wo ny). Jest to 

hi sto rycz na tra sa, a in for ma cje o niej zo -
sta ły po zy ska ne z pra cy Je rze go Ko tlar -
skie go i Pio tra Po łom skie go „Strzel cy 
Pod ha lań scy – AK. Od dzia ły par ty zanc -
kie na Są dec czyź nie i Pod ha lu”. By li -
śmy jej po my sło daw ca mi i two rzy my ją 
od sa me go po cząt ku.  

Bie ga cze ry wa li zo wa li pod czas bie -
gu, zaś uczest ni cy raj du spo koj nie po -
ko ny wa li tra sę, ki bi cu jąc za wod ni kom. 
Na Prze hy bie wszy scy zaś mo gli cie -
szyć się z pięk ne go dnia, wła snych osią -
gnięć oraz sma ko wać przy go to wa ne 
po tra wy. 

Po raz pierw szy 26 paź dzier ni ka 
przed sta wi cie le na sze go Od dzia łu 
uczest ni czy li w co rocz nym je sien nym li -
cze niu zwie rząt na te re nie Ba bio gór skie -
go Par ku Na ro do we go me to dą pę dzeń 
prób nych. Po le ga to na pro wa dze niu na -
gon ki przez od po wied nio roz miesz czo -
nych lu dzi, któ rzy pło szą zwie rzy nę 
i kie ru ją w stro nę ob ser wa to rów do kład -
nie li czą cych wszyst kie zwie rzę ta. 

Ak cja pro wa dzo na by ła w trzech re -
jo nach, na trzech po wierzch niach: Cza -
to ża, po wy żej zie lo ne go szla ku z Za woi 
Mar ko wej oraz w oko li cy Sto nów. 

Pierw sze go li sto pa da, człon ko wie na -
sze go Od dzia łu, bra li udział w co rocz nej 
kwe ście na Cmen ta rzu Ko mu nal nym 

w No wym Są czu, by ła to XX kwe sta 
„Ra tuj my Są dec kie Ne kro po lie”. 

Na za koń cze nie ro ku mie li śmy oka zję 
wy słu chać opo wie ści Ewy Chwał ko, 
pierw szej Po lki, któ ra sa mot nie po ko na -
ła, pod czas jed ne go przej ścia ca ły, li czą -
cy 2 367 km Łuk Kar pat. Wy pra wa 
trwa ła osiem dzie siąt czte ry dni. Pre lek cja, 
któ ra by ła do peł nie niem uro czy stej in au -
gu ra cji dzia łal no ści Aka de mic kie go Ko -
ła PTT, od by ła się 2 grud nia 2021 w au li 
WSB-NLU. Pod czas uro czy sto ści przed -
sta wi cie le ka dry aka de mic kiej na cze le 
z Je go Ma gni fi cen cją Rek to rem WSB-
NLU dr Da riu szem Woź nia kiem oraz stu -
den tów ode bra li swo je le gi ty ma cje 
człon kow skie PTT. Ze bra nie za ło ży ciel -
skie Człon ków Uczel nia ne go Ko ła Aka -
de mic kie go WSB-NLU przy Od dzia le 
„Be skid” Pol skie go To wa rzy stwa Ta -
trzań skie go od by ło się 4 czerw ca w sie -
dzi bie Ko ła – w Wyż szej Szko le Biz ne su 
– Na tio nal Lo uis Uni ver si ty w No wym 
Są czu, przy uli cy Zie lo nej 27. Zgod nie 
z wy mo giem wzię ło w nim udział 10 
osób. W wy ni ku wy bo rów zo stał wy bra -
ny tym cza so wy Za rząd Ko ła w skła dzie: 
Pre zes – Gra ży na Mo sto wik, Se kre tarz 
– Mi chał Ka pa ła i Skarb nik – Ju sty na So -
ko łow ska – Woź niak. W dniu 15 czerw -
ca pod czas ze bra nia Za rząd Od dzia łu 
„Be skid” pod jął uchwa łę nr 6/2021 
w spra wie po wo ła nia Aka de mic kie go 
Ko ła PTT. Pierw szą wy ciecz ką, w któ rej 
uczest ni czy li człon ko wie no wo po wo ła -
ne go Ko ła, był udział w VI edy cji Raj du 
i Bie gu Ku rie rów Są dec kich. W po przed -
nich la tach spo łecz ność WSB- NLU rów -
nież w tym raj dzie uczest ni czy ła. 

Z ja ki mi pro ble ma mi mie rzy ła się 
na sza or ga ni za cja w 2021 r? 

Na sza or ga ni za cja w ro ku 2021 nie 
otrzy ma ła żad nej po mo cy, do ta cje 
udzie la ne co rocz nie przez Urząd Mia -
sta by ły wstrzy ma ne dla sek to ra tu ry -
sty ki. Nie otrzy ma li śmy też żad nych 
środ ków po mo co wych, zwią za nych 
z li kwi do wa niem skut ków pan de mii, 
na to miast kosz ty sta łe by ły ta kie jak 
w la tach mi nio nych. 

Brak środ ków z ze wnątrz, jak i du ża 
nie prze wi dy wal ność fre kwen cji na wy -

3 maja – 6 czerwca 2021 r. – Run 4 a Smile FOT. J. AUGUSTYŃSKA
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ciecz kach bar dzo utrud nia ły pla no wa nie 
i przy czy ni ły się do od wo ła nia kil ku za -
pla no wa nych wcze sniej im prez. 

Co uwa żasz za swój i or ga ni za cji 
naj więk szy suk ces a co za po raż kę? 

W cza sie pan de mii, z któ rą żyć nam 
przy szło już dru gi rok, zmie ni ło się na -
sta wie nie znacz nej czę ści osób do wspól -
nych wy jaz dów, co ob ra zo wa ła nam ilość 
uczest ni ków na po szcze gól nych wy -
ciecz kach od dzia ło wych. Jed nak, fre -
kwen cja na wy ciecz kach Klu bu 
Sza lo nych Eme ry tów, zu peł nie tym re gu -
łom nie pod le ga ła.  

Moż na więc za ło żyć, że moi po przed -
ni cy Pre ze si, jak i Prze wod ni cy tak do -
brze wy kształ ci li i wy szko li li Człon ków 
Od dzia łu, że sta li się oni sa mo dziel ni 
i sa mi, w ma łych ro dzin nych gru pach re -
ali zu ją swo je gór skie pa sje. A je śli spoj -
rzeć do na sze go Sta tu tu to jest to jak 
naj bar dziej zbież ne z ce la mi PTT. 

Czy li coś na plus. Plus or ga ni za cji. 
Suk ce sem są wszyst kie ini cja ty wy, któ -
re uda ło się do pro wa dzić do koń ca, wy -
ciecz ki, któ re się od by ły, zna jo mo ści 
któ re się za wią za ły. 

A na mi nus – na mi nus to nie ste ty to, 
że w du żej mie rze ja ko człon ko wie or -
ga ni za cji, do któ rej do bro wol nie się za -
pi sa li śmy, nie kie dy za po mi na my, że 
my, każ dy z osob na, tę or ga ni za cję two -
rzy, i prócz wy ma gań, do brze by by ło, 
aby każ dy ze chciał od cza su do cza su 
coś dać od sie bie. 

Przy kła dem niech bę dzie dzia łal ność 
Są dec kiej Gru py Ro we ro wej PTT, któ -
ra pięk nie dzia ła ła, na fb sku pia 885 
człon ków, i pew no w tej chwi li nie wie -
le z tych osób wie, że to jed na z sek cji 
dzia ła ją cych w na szym od dzia le. Nie 
mie li śmy w cza sie obec nej ka den cji 
oso by w za rzą dzie, któ ra by dys po no -
wa ła do sta tecz ną ilo ścią cza su, aby mo -
bi li zo wać i pro wa dzić gru pę ro we ro wą. 
A ilu ma my na szych Człon ków, któ rzy 
są słyn ni z po ko ny wa nych km na dwóch 
kół kach! Gdy by choć raz za pro sić 
na wspól ną prze jażdż kę ko goś in ne go, 
po pro wa dzić po zna nych so bie szla -
kach, dro gach i bez dro żach... gdy by po -
czu wać się do przy na leż no ści do SGR 

PTT i pi sać re la cje, wsta wiać zdję cia... 
zu peł nie ina czej by to wy glą da ło.  

Po raż ka or ga ni za cyj na to rów nież to, 
że na dal nie ma my swo je go lo ka lu. Od -
by ło się spo tka nie w tej spra wie z Pre zy -
den tem Mia sta oraz pra cow ni ka mi 
od po wied nich wy dzia łów UM, jed nak 
po moc w po zy ska niu lo ka lu na po trze by 
or ga ni za cji, przy ro ku fi nan so wym za -
my ka nym na mi nus, oka za ła się zu peł -
nie nie wy star cza ją ca. Pro po zy cje ja kie 
otrzy ma li śmy by ły dla nas „zbyt dro gie”. 

A te raz suk ce sy i po raż ki oso bi ste. 
Mam kil ka suk ce sów bie go wych, kil -

ka cie ka wych wyjść gór skich, i moż -
na po wie dzieć, suk ces w upar tym 
po dą ża niu za wy zna czo nym ce lem, wy -
zwa niem, a na wet wy zwa nia mi. To świe -
że suk ce sy. Kie dyś, daw no te mu, chy ba 
jesz cze w li ceum tra fi łam na ta ką sen ten -

cję i z sen ty men tem za wsze do niej pod -
cho dzę: „Bo że! Pro szę, daj mi si łę, abym 
po go dził się z tym, cze go zmie nić nie 
mo gę; od wa gę, abym zmie nił to, co 
zmie nić mo gę i mą drość, abym po tra fił 
od róż nić jed no od dru gie go”. I wy da je mi 
się, że mi tej mą dro ści nie co przy by ło, 
bę dzie więc czas na pew ne dzia ła nia al -
bo ich za nie cha nie. 

Ja ko oso bi stą po raż kę trak tu je udział 
tyl ko 15 osób Człon ków na sze go Od -
dzia łu w or ga ni zo wa nej gru dnio wej pre -
lek cji. To, jak dla mnie, ob ra zu je 
fak tycz ny stan, że nie po tra fię od czy tać 
ocze ki wań lu dzi sku pio nych w No wym 
Są czu pod sztan da rem PTT. Dla mnie 
opo wieść o po ko ny wa niu i to jesz cze sa -
mot nym Łu ku Kar pat wy da ła się tak 
bar dzo in te re su ją ca, zwa żyw szy na na -
sze czę ste wy ciecz ki or ga ni zo wa ne 
w tam te re jo ny – Ru mu nia, Ukra ina..., 

6 grudnia 2021 r. – inauguracja działalności Akademickiego Koła PTT przy 
Wyższej Szkole Biznesu – NLU



że są dzi łam, że bę dzie to strza łem 
w dzie siąt kę, że spo tka nie bę dzie się 
cie szyć du żym za in te re so wa niem.  

Przed pan de mią pre lek cje, czy in ne 
im pre zy o cha rak te rze to wa rzy skim, ta -
kie jak spo tka nie opłat ko we, za ba wy 
kar na wa ło we czy an drzej ko we cie szy ły 
się du żym po wo dze niem. Przez ostat nie 
dwa la ta nie or ga ni zo wa li śmy ich, i wy -
da wa ło mi się, że bę dzie za po trze bo wa -
nie na ta ką im pre zę in te gru ją cą 
śro do wi sko. Trud no te raz oce nić, czy 
po pro stu to jed no wy da rze nie nie by ło 
in te re su ją ce dla na szych Człon ków, czy 
też wciąż ży je my w prze świad cze niu 
obaw i lę ków spo wo do wa nych pan de -
mią i te go ty pu im pre zy są nie ce lo we. 

Ja kie za mie rze nia za pla no wa łaś 
na ko lej ny rok? Czy zmie ni się ka len -
darz im prez? 

– Na dzień dzi siej szy za pla no wa ne są 
wy ciecz ki na pierw szy kwar tał ro -
ku 2022, pla no wa nie by ło na za sa dach 
po dob nych jak w la tach mi nio nych. Mu -
si my ca ły czas mieć na uwa dze ogra ni -
cze nia ja kie są i ja kie mo gą zo stać 
wpro wa dzo ne z po wo du wciąż trwa ją ce -
go sta nu epi de mio lo gicz ne go. Głów ne 
im pre zy kil ku dnio we, też są już za pla -
no wa ne i wi docz ne na na szej stro nie in -
ter ne to wej. Ma my rów nież za pla no wa ne 
Wal ne Ze bra nie Spra woz daw czo – Wy -
bor cze Człon ków Od dzia łu „Be skid” 
na 10 mar ca 2022 ro ku – i na ra zie 
na tych pla nach po prze sta nę. 

Jak wy glą da plan dnia Pa ni Pre zes? 
Jak uda je się go dzić spo łecz ną funk -
cję pre ze sa, obo wiąz ki za wo do we 
i ro dzin ne i wy kro ić czas na re ali za -
cję swo ich wy so ko gór skich i bie go -
wych pa sji? 

–  Od pew ne go cza su co dzien nie bie -
gam lub cho dzę co naj mniej 10 km, 
więc te mu w pierw szej ko lej no ści jest 
dzień pod po rząd ko wa ny. Naj czę ściej 
bie gam wie czo rem, rza dziej ra no, prze -
waż nie wte dy gdy mam ja kieś spra wy 
do za ła twie nia póź nym po po łu dniem. 

Je śli nie ma na uki zdal nej to od wo żę 
naj młod sze go sy na do szko ły a po tem 
wra cam do do mu, któ ry jest miej scem, 
gdzie ra zem z mę żem pra cu je my. Więk -

szość cza su spę dzam przy kom pu te rze, 
jest to kil ka go dzi na na sie dzą co. Nor -
mal ny roz kład dnia, ty po wy pew no dla 
wie lu pra cu ją cych. 

Oprócz obo wiąz ków służ bo wych, zaj -
mu ję się oczy wi ście spra wa mi PTT – al -
bo od dzia ło wy mi al bo ZG, w za leż no ści 
od po trzeb. Nie kie dy mam wy jaz dy, spo -
tka nia, róż ne im pre zy, na któ rych z ra cji 
zaj mo wa ne go sta no wi ska być po win nam 
i wte dy nie pra cu ję, tyl ko re pre zen tu ję. 

Na pew no po szko do wa nym na tym 
mo im pre ze so wa niu jest naj młod szy syn 
Pio truś, wła ści wie już Piotr bo 12 let ni, 
od uro dze nia czło nek PTT. Nie po świę -
cam mu ty le cza su, ile star szym sy nom.  

Nie mam cza su na te le wi zję, bar dzo 
rzad ko coś oglą dam, cza sem tyl ko coś 
czy tam. Czy się uda je go dzić funk cje? 
Nie do koń ca. Trud no mó wić o po go -
dze niu, pew ne rze czy są re ali zo wa ne 
kosz tem in nych. 

By cie pre ze sem Są dec kie go Od dzia łu 
i jed no cze śnie pre ze sem Za rzą du Głów -
ne go PTT, to ozna cza po dwój ne obo wiąz -
ki i na praw dę w pew nych okre sach, 
je stem zu peł nie wy łą czo na z in nych dzia -
łań, z nor mal nej pra cy. Nie kie dy są wy -
jaz dy na ca ły dzień, i tak jak ktoś traf nie 
za uwa żył, tych dni w ro ku jest wię cej niż 
peł ny urlop. W mo jej sy tu acji to wy ro zu -
mia ło ści mę ża mo gę za wdzię czać, że mo -
gę do trwać do koń ca ka den cji, sta ra jąc się 
jak naj le piej wy peł niać obo wiąz ki wy ni -
ka ją ce z mo jej po dwój nej pre ze su ry. To 
by ło du że zo bo wią za nie, do któ re go przy -
stę po wa łam z wiel kim en tu zja zmem, ży -
cie jed nak i po czę ści pan de mia, pew ne 
spra wy zwe ry fi ko wa ły. Cie szę się, że ka -
den cja się koń czy i mam na dzie ję ją do -
koń czyć. Na pew no dla pre ze sa bar dzo 
waż ny mi oso ba mi w za rzą dzie jest se kre -
tarz a ja za rów no u nas w Od dzia le, jak 
i w ZG mam świet nych po moc ni ków 
i jesz cze nie oce nio ne go skarb ni ka! 

Jest wie le osób, któ re po świę ca ją 
swój czas, swo ją pra cę, za an ga żo wa nie, 
dla do bra or ga ni za cji, bez tych osób 
dzia łal ność w ta kim wy mia rze by ła by 
nie moż li wa.  

W kwe stii zna le zie nia cza su na pa -
sje... Moż na po wie dzieć, że to prze war -
to ścio wa nie waż nych i mniej waż nych 

rze czy, po sta wie nie so bie ce lów i po dą -
ża nie za ni mi. Na pew no mo je kon tak ty 
ze zna jo my mi ucier pia ły, spo ty kam ich 
prak tycz nie tyl ko na im pre zach wy ni ka -
ją cych z dzia łal no ści PTT. 

Co zaś do wza jem nych re la cji mię -
dzy ludz kich w na szej or ga ni za cji to ży -
czę so bie i nam wszyst kim, aby śmy 
chcie li z przy po wie ści Mi che la Pi qu -
ema la „Trzy si ta” sko rzy stać: 

Któ re goś dnia zja wił się u fi lo zo fa 
So kra te sa ja kiś czło wiek i chciał się 
z nim po dzie lić pew ną wia do mo ścią. 

– Po słu chaj, So kra te sie, ko niecz nie 
mu szę ci po wie dzieć, jak się za cho wał 
twój przy ja ciel. 

– Od ra zu ci prze rwę – po wie dział 
mu So kra tes – i za py tam, czy po my śla -
łeś o tym, że by prze siać to, co masz mi 
do po wie dze nia, przez trzy si ta? 

A po nie waż roz mów ca spoj rzał 
na nie go nic nie ro zu mie ją cym wzro -
kiem, So kra tes tak to ob ja śnił: 

– Otóż, za nim za cznie my mó wić, za -
wsze po win ni śmy prze siać to, co chce -
my po wie dzieć, przez trzy si ta. 
Przy pa trz my się te mu! 

Pierw sze si to to si to praw dy. Czy 
spraw dzi łeś, że to, co masz mi do po -
wie dze nia, jest do sko na le zgod ne 
z praw dą? 

– Nie, sły sza łem, jak o tym mó wio no, i... 
– No cóż... Są dzę jed nak, że przy naj -

mniej prze sia łeś to przez dru gie si to, 
któ rym jest si to do bra. Czy to, co tak 
bar dzo chcesz mi po wie dzieć, jest przy -
naj mniej ja kąś do brą rze czą? 

Roz mów ca So kra te sa za wa hał się, 
a po tem od po wie dział: 

– Nie, nie ste ty, to nie jest nic do bre -
go, wręcz prze ciw nie... 

– Hm! – wes tchnął fi lo zof. – Po mi mo 
to przy pa trz my się trze cie mu si tu. Czy 
to, co pra gniesz mi po wie dzieć, jest 
przy naj mniej po ży tecz ne? 

– Po ży tecz ne? Ra czej nie... 
– W ta kim ra zie nie mów my o tym 

wca le! – po wie dział So kra tes. – Je że li 
to, co pra gniesz wy ja wić, nie jest ani 
praw dzi we, ani do bre, ani po ży tecz ne, 
wo lę nic o tym nie wie dzieć. A i to bie ra -
dzę, że byś o tym za po mniał... 

Rozmawiała MARIA DOMINIK

GRUDZIEŃ 202110
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O swo jej nie stru dzo nej ak tyw no ści, po dzi wia nej przez 
co raz więk sze gro no człon ków PTT z ca łej Pol ski opo -
wia da ko bie ta wie lu pa sji – Jo la Au gu styń ska. 

 
My ślę, że mo gę śmia ło po wie dzieć, że spę dzam dość du -

żo cza su w gó rach i ge ne ral nie na ło nie na tu ry. Bar dzo rzad -
ko zda rza się ta ki week end, że ja i mo ja ro dzi na spę dza my go 
w do mu. W na szym Od dzia le PTT ma my kil ka sek cji: bie go -
wą, ro we ro wą, wy so ko gór ską, nar ciar ską i we wszyst kich ak -
tyw nie uczest ni czę. 

Je śli cho dzi o do tych cza so we gór skie do ko na nia, to nie 
mam ich mo że zbyt wie le, tym nie mniej, je stem z nich dum -

na. Są to ak cje pro wa dzo ne w ze spo łach ko le żeń skich, gdzie 
(za wy jąt kiem wyj ścia na Ara rat gdzie obec ność prze wod ni -
ka miej sco we go by ła nie zbęd na z ra cji na stre fę przy gra nicz -
ną jak i trwa ją ce w re gio nie kon flik ty) wspi na my się bez 
opła ca ne go prze wod ni ka, któ ry na „li nie wy pro wa dzał by nas 
na szczyt”. Ce nię so bie ta kie wła śnie ko le żeń skie eks plo ro -
wa nie gór, gdzie każ dy czło nek ze spo łu ma za da nie do wy -
peł nie nia i nic ni ko mu na ta cy nie zo sta je po da ne. 

W 2008 ro ku wraz z Asią Król pod prze wod nic twem Wojt -
ka Sza ro ty we szli śmy na Ger lach 2655 m n.p.m, w ro ku 2013 
zdo by li śmy Gross glock ner – 3798 m n.p.m, (sze fem był wów -
czas Ja cek Ka la rus, ma ją cy z nas wszyst kich naj więk sze do -

Bie ga nie jest mo ją 
głów ną pa sją….

3 października 2021 r. – Bieg Beskidnika FOT. FRAMED MOMENTS
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świad cze nie gór skie i wy so ko gór skie), w na stęp nym ro ku 
Mont Blanc – 4810 m n.p.m, pod do wódz twem Ka ro la Kro -
kow skie go, któ ry był zda je się wte dy na Da chu Eu ro py po raz 
dru gi lub trze ci i w 2015 ro ku Ara rat – 5137 m n.p.m, gdzie 
głów nym or ga ni za to rem wy jaz du był Ro bert Bier nac ki. 
Oczy wi ście pod czas ta kich wy praw za wsze jest li der, bo ktoś 
rzą dzić mu si, ale wszy scy są peł no praw ny mi uczest ni ka mi. 

Do pie ro w 2021 ro ku uda ło mi się od być i skoń czyć kurs 
wspi nacz ko wy, pod sta wo wy – skał ko wy. Uko ro no wa niem te -
go kur su by ło pierw sze sa mo dziel ne wej ście na Mni cha dro -
gą Or łow skie go z part ne rem wspi nacz ko wym Wojt kiem 
Dą bro wą, z któ rym ra zem się szko li li śmy. Wcze śniej mia łam 
kil ka wyjść „ta ter nic kich”, ale za wsze ja ko dru ga oso ba, nie 
pro wa dzą ca. W taj ni ki re ali zo wa nia am bit niej szych ce lów 
wpro wa dza li mnie: Ma rek Chrząszcz, Sta ni sław Pap ciak 
i Zie mo wit Wroń ski. 

Je śli mia ła bym wy brać dys cy pli nę, z któ rą je stem naj bar -
dziej zwią za na, to jest to bie ga nie. Bie ga łam w szko le pod -
sta wo wej, w szko le śred niej, a po tem by ła dość dłu ga prze rwa. 

Mam na swo im kon cie prze bie gnię tych 9 ma ra to nów (Bra -
ty sła wa, Ja wo rów – Lu ba czów, Ko szy ce, Kra ków, 2x Lu bli -
niec – Ma ra ton Ko man do sa, w peł nym żoł nier skim mun du rze 
z ple ca kiem 10 kg, Bel grad, Kry ni ca, We ro na), przy czym 
wciąż naj lep szym mo im wy ni kiem jest czas uzy ska ny pod -
czas mo je go de biu tu ma ra toń skie go (42km 195m) – 3:39:57h. 
Ukoń czy łam już 5 ul tra ma ra to nów: dwa pierw sze w ro -
ku 2015 i 2016 na dy stan sie po nad 80 km w Bie gu Rzeź ni ka 

w Biesz cza dach. Mia łam oka zję uczest ni czyć w ostat nim bie -
gu, po pro wa dzo nym przez po ło ni ny i w pierw szym, ze zmie -
nio ną tra są. 

Ko lej ne trzy, to jak by no wa hi sto ria. Pod czas Fe sti wa lu 
Bie gów 11 wrze śnia 2021r. ukoń czy łam 100 km Bieg 7 Do -
lin, zaj mu jąc wśród ko biet 5 miej sce, z cza sem 12:55:15h. 3 
paź dzier ni ka wy star to wa łam w Bie gu Be skid ni ka Ul tra na dy -
stan sie 63,5 km, gdzie z cza sem 06:54:56h za ję łam dru gie 
miej sce wśród ko biet, a 9 open. I ostat ni start 15 stycz nia 2022 
ro ku to udział w Zi mo wej Po nie wier ce – Ul tra Su chy Ług, 
na dy stan sie ok. 65 km, ukoń czo nym z cza sem 06:31:25 h, co 
da ło mi pierw sze miej sce w ka te go rii ko biet i 6 open. 

Po dob nie jak pod czas wyjść w gó ry, tak i przy bie ga niu 
dłu go dy stan so wym mia łam swo ich men to rów, któ rzy udzie -
la li rad, i jed no cze śnie to wa rzy szy li pod czas przy go to wań, 
by li to Jan Po lak, Łu kasz Mi kul ski i An drzej Wró blew ski, 
a ostat nio tak że Mi chał Osy sko, któ ry mnie do tych ostat nich 
star tów na mó wił, bo wca le ich nie pla no wa łam. 

Te raz ko lej na nar ty bie go we, ja ko ła god ne przej ście 
do nar ciar stwa. 

Gdy z per spek ty wy pra wie dwu let niej, pa trzę na mój start 
w Bie gu Wa zów to mu szę stwier dzić, że to przed się wzię cie by -
ło na praw dę sza lo ne. Otóż po na mo wach ko le gów, bie ga czy nar -
ciar skich, za pi sa łam się na naj dłuż szy na świe cie i naj słyn niej szy 
bieg nar ciar ski, Bieg Wa zów na dy stan sie 90 km! W czym tkwi -
ło sza leń stwo po my słu? – otóż ja wcze śniej nie bie ga łam na nar -
tach, uda ło mi się od być tyl ko dwie go dzin ne lek cje 
z in struk tor ką, i w ra mach „przy go to wań” prze biec w su mie 
ok. 50 km. 

Po dro dze wszyst ko mo gło się wy da rzyć i mo głam tak na -
praw dę nie ukoń czyć te go bie gu (co bra li pod uwa gę moi ko le -
dzy), ale by łam tak zmo ty wo wa na, że mu sia łam dać ra dę! Bieg 
ukoń czy łam ja ko je dy na Po lka z cza sem 8 h, 8 min, 46 sek. 

Upra wiam rów nież nar ciar stwo zjaz do we i nar ciar stwo tu ro -
we, ale ja ko, że uczy łam się tej sztu ki już ja ko oso ba do ro sła, 
trud no w mo im sty lu jaz dy do pa trzeć się gra cji, zwin no ści i po -
lo tu, na to miast szyb kość pod czas zjaz dów nie od bie ga od mo ich 
bar dziej do świad czo nych ko le gów. Na to miast na tu rach znacz -
nie le piej idzie mi pod gó rę, niż z gó ry. 

Ro wer to tak że jed na z mo ich lu bia nych ak tyw no ści. 
Szcze gól nie w po przed nim, 2020 ro ku du żo cza su na nim spę -
dzi łam, po zna jąc naj bliż sze oko li ce (ze wzglę du na ogra ni -
cze nia i za ka zy, któ re zo sta ły wpro wa dzo ne z po wo du 
pan de mii). No wy Sącz z ra cji umiej sco wie nia w ko tli nie ma 
pro ble my ze smo giem, ale jest też nie zwy kle uprzy wi le jo wa -
ny je śli cho dzi o wy bór tras ro we ro wych, prak tycz nie w każ -
dym kie run ku, moż na wy je chać z mia sta i z nich ko rzy stać. 

Wspo mnia łam o kil ku oso bach, któ re po zna łam w PTT, 
a któ re mnie w pe wien osób kształ to wa ły. Jed nak, z pew no -
ścią gdy by nie mój mąż Piotr Au gu styń ski, to wszyst ko by ło -
by nie moż li we do osią gnię cia. Ca ła na sza ro dzi na na le ży 
do PTT, mąż i sy no wie: Ma ciej, Krzysz tof i Pio truś. 

JO LA AU GU STYŃ SKA 

Rodzinnie na Orlicy – najwyższym szczycie polskiej części 
Gór Orlickich i Sudetów Środkowych FOT. J. AUGUSTYŃSKA
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Ktoś kie dyś po wie dział, że sam nie 
po tra fię zor ga ni zo wać so bie wy ciecz -
ki. Ta ki przy tyk do pro wa dził do te go, 
że zde cy do wa li śmy się wraz z Go sią 
na wy pra wę na Dach Afry ki – słyn ną, 
naj wyż szą wol no sto ją cą gó rę na na -
szym glo bie – Ki li man dża ro. 

CZAS START! 
24 wrze śnia 2021 r. w go dzi nach 

przed po łu dnio wych ocze ku je my na przy -
jazd kur so we go au to bu su do Kra ko wa. 
Na gle po ja wia się nasz ko le ga – prze wod -
nik Sła wek. Pa trzy na na sze kla mo ty i py -
ta  – „gdzie je dzie cie?” Na sza od po wiedź 
„na Ki li”. Sła wek, ka wa larz py ta jesz cze 
raz „do bra, do bra, ale gdzie je dzie cie?” 
Od po wiedź ta sa ma „na Ki li man dża ro”. 
Nie do wie rza i z uśmie chem na ustach 
mó wi: „aha.. a ja idę na kisz kę i wód kę!”. 
Ro bi my wspól ne zdję cie i ru sza my 
do Kra ko wa. Stam tąd prze siad ka na Pen -
do li no do War sza wy. Za trzy mu je my się 
w ho te lu na prze ciw ko lot ni ska Cho pi na. 
O 4-tej ra no ma my zbiór kę z li de rem na -
szej eks pe dy cji, a o 6-stej cze ka nas lot 
do Am ster da mu, by póź niej wsiąść 
do Dre am li ne ra -Bo eing 787 i roz po cząć 
lot mię dzy kon ty nen tal ny, któ re go ce lem 
jest port lot ni czy Ki li man dża ro w Tan za -
nii. Póź nym wie czo rem mel du je my się 
na tan zań skim lot ni sku, gdzie spraw dza -
ne są wy ni ki te stu PCR, mie rzo na jest 
tem pe ra tu ra cia ła etc. W ter mi na lu 
przy kon tro li pasz por to wej po bie ra ne są 

od ci ski pal ców oraz trze ba za pła cić 40 
do la rów za wi zę. Po wie dzieć, że idzie to 
spraw nie, to jak nic nie po wie dzieć. 
W koń cu od bie ra my na sze ba ga że i ru sza -
my wy na ję tym mi kro bu sem do ho te lu 
w Mo shi – naj bliż sze go więk sze go mia -
sta przy ma sy wie Ki li man dża ro. Po ta kiej 
po dro ży tyl ko prysz nic i sen. Na stęp ny 
dzień spę dza my na za ku pach, wy mia nie 
do la rów na szy lin gi tan zań skie, nie co eks -
plo ru jąc in dy wi du al nie mia sto – zwie dza -
nie to za du że sło wo od no śnie te go mia sta 
– to dzi ka Afry ka. Ko la cja przy piw ku Sa -
fa ri oraz Ki li man dża ro i po zna nie to wa -
rzy szy wę drów ki, któ rzy przy le cie li 
póź niej szym lo tem. 

Po śnia da niu i ka wu si ro bi my z ta ra -
so we go ho te lu zdję cie Ma sy wu Ki li -
man dża ro. Pięk ny wi dok! 

Ku pu je my kar tę SIM od lo kal sów, któ -
rzy cze ka ją na nas po wyj ściu z ho te lu oraz 
bu tel ki na wo dę. Nie moż na wno sić żad -
nych na po jów w opa ko wa niu PET do Par -
ku Na ro do we go Ki li man dża ro. Gro zi 
za to grzyw na – pod po wia da nasz li der 
Mi chał. Pa ku je my na sze ba ga że na dach 
bu sa i je dzie my do bra my par ku za cząć 
na sza przy go dę. Bę dzie się dzia ło! 

MACHAME CHECKPOINT  
1900 m n.p.m. DROGA MACHAME 
(WHISKY ROUTE) 

Je ste śmy przy bra mie Par ku Na ro do -
we go Ki li man dża ro, por te rzy bio rą na -
sze tor by (max 13kg) i idą za kła dać 

obóz. Ro bi my pa miąt ko we zdję cie z fla -
gą PTT i z lek kim ple ca kiem ru sza my 
przez las tro pi kal ny do obo zu po ło żo ne -
go ok. 1000 m wy żej, czy li Ma cha me 
Camp na wy so ko ści 2980 m n.p.m. 
Przy po mnę, że spry sku je my się 
MUGGĄ prze ciw ko ma rom tro pi kal -
nym – lo kal si mó wią co praw da, że jest 
już za wy so ko i nie wy stę pu ją, ale le piej 
dmu chać na zim ne. Ły ka my też ta blet -
ki an ty ma la rycz ne (obo wiąz ko wo co -
dzien nie przez ca łą po dróż oraz 2 dni 
przed wy lo tem i 7 dni po przy lo cie). 

Ru sza my z Go sią z przy tu pem jak 
na PTT przy sta ło, ale lo kal ni prze wod -
ni cy nas sto pu ją i mó wią że trze ba iść 
po wo li - sły szy my słyn ne w ję zy ku Su -
ahi li – „POLE, POLE”. Wie my o tym, 
bo czy ta li śmy re la cje oraz oglą da li śmy 
fil my, ale obo wią zu ją ce tem po tro chę 
nas wku rza - szyb ciej szli śmy póź niej 
ty łem, dla żar tu. (Jak się póź niej oka -
za ło, był w tym sens i je den ze spo so -
bów na na szą gó rę). Las tro pi kal ny 
urze ka wszyst kich przy jezd nych. Na -
sze pa pro cie ni jak się ma ją z gi gan tycz -
ny mi 7- me tro wy mi w Tan za nii. 
Po kil ku go dzi nach do cie ra my do obo -
zu nr 1, gdzie na sze na mio ty już cze ka -
ją. Ro bi się zim no, więc wy cią ga my 
cie płą odzież. „Prze cież w Afry ce jest 
cie pło, mó wi li..”. Ko le dzy wy cią ga ją 
sa mo gon – po kie li chu i to a le cie (ma -
my prze no śną „por ce la nę” z two rzy wa 
sztucz ne go oraz je go straż ni ka  – Don 

Wyprawa na Kilimandżaro, 5985 m n.p.m. 

Na Dachu Afryki
FOT. MAŁGORZATA KIEŁBASA
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Szam be la na), Za sy pia my w śpi wo rach 
o kom for cie do -10 stop ni. 

MACHAME CAMP (2980 m n.p.m.) – 
SHIRA CAMP (3840 m n.p.m.) 

Punk tu al nie o 6.30 por te rzy przy cho -
dzą z cie płą wo dą w ter mo sie i py ta ją czy 
chce my ka wę czy her ba tę. Ta ki ry tu ał to -
wa rzy szy nam w każ dym ko lej nym obo -
zie. Je ste śmy już pod rów ni kiem, 
na pół ku li po łu dnio wej, to też co dzien nie 
dzień trwa 12 go dzin, od 6 ra no do 18. 
W pro mie niach słoń ca pa ku je my się 
i po śnia dan ku ru sza my na szlak – cel 
na dziś to przej ście do Shi ra Camp na wy -
so ko ści 3840 m n.p.m. Dzień we dług nas 
ła twy i przy jem ny. Po dzi wia my od le gły 
o 70 km szczyt Mo unt Me ru 4567 m 
n.p.m. naj wyż szy ak tyw ny wul kan 
w Afry ce (Ma ciej Za rem ba go zdo był!). 
Po kil ku go dzi nach je ste śmy na miej scu. 
Ro bi my z Go sią pa miąt ko we zdję cie 
i idzie my na ko la cję do me sy (wiel ki na -
miot, gdzie je my po sił ki, roz ma wia my, 
oraz mie rzy my pul sok sy me trem na szą sa -
tu ra cję). Po wcze snej ko la cji część gru py 
idzie do na mio tów, ale my nie za mie rza -
my pa ko wać się do śpi wor ków i ro bi my 
jesz cze re ko ne sans. 

SHIRA CAMP (3840 m n.p.m.)  
– BARRANCO CAMP (3950 m n.p.m.) 

Na mio ty zło żo ne, bu ty ubra ne, więc 
czas na ko lej ne zma ga nia z gó rą. Dzi siej -
szy dzień to przej ście do obo zu Bar ran co 
via La va To wer – tur nią na ok. 4600 m 
n.p.m. – naj wyż szy punkt dzi siej sze go 
dnia, któ ry po mo że nam w lep szej akli -
ma ty za cji. Prze cho dzi my przez Shi -
ra 3940 m n.p.m. je den z trzech 
wierz choł ków ma sy wu Ki li man dża ro 
i pod cho dzi my za ko sa mi w kie run ku La -
va To wer. Se sja zdję cio wa obo wiąz ko wa. 
Nie któ rzy z gru py już czu ją wy so kość 
– w koń cu je ste śmy na 4600 m n.p.m. tj. 
wy żej niż Mat ter horn. Me sa z obia dem 
go to wa. „Ja kie me nu nas dziś?” Zu pa, 
a po tem fryt ki z kur cza kiem i wa rzyw ka. 
Ku cha rze jak zwy kle spi sa li się na me dal! 
Czas roz po cząć zej ście do obo zu Bar ran -
co. Przy scho dze niu po dzi wia my jak że 
nie od le gły szczyt na szych ma rzeń (któ ry 
mu si my obejść), z lo do spa da mi oraz tu -

tej sze kil ku me tro we en de mi ty „Lo be lia 
Dec ke nii”. Jest pięk nie! Co chwi le przy -
sta je my zro bić zdję cia tym ro śli nom i zo -
sta je my w ty le. Prze wod ni cy na nas 
cze ka ją i wspól nie w ję zy ku an giel skim 
roz ma wia my o fau nie i flo rze w ma sy wie 
Ki li man dża ro. 

BARRANCO CAMP (3950 m n.p.m.)  
– KARRANGA CAMP (3980 m n.p.m.) 

Dziś pierw szy raz cho wa my na sze 
kij ki do ple ca ków. We dług lo kal nych 
prze wod ni ków cze ka nas wy ry pa w ska -
li stym te re nie. Je ste śmy go to wi, więc 
w dro gę! Kra jo braz zmie nia się wraz 
z wy so ko ścią. Nie któ rzy ko rzy sta ją 
z po mo cy prze wod ni ków lo kal nych by 
obejść trud niej sze od cin ki np. ska łę 
„Kis sing Rock”, gdzie by przejść, na le -
ży ob jąć ska łę okra kiem i naj le piej po -
ca ło wać. Dla nas to bła host ka, je ste śmy 
oby ci z gó ra mi. Do cho dzi my do obo zu, 
zrzu ca my na sze ple ca ki i de lek tu je my 
się ota cza ją cym nas kra jo bra zem. 

KARRANGA CAMP (3980 m n.p.m.)  
– BARRAFU CAMP (4550 m n.p.m.) 

Dzień do bry Ki li man dża ro! Otwie ra -
my nasz na miot i po dzi wia my z ka wu sią 
w dło niach wschód słoń ca z mo rzem 
chmur na ho ry zon cie. Jest tak pięk nie, że 

chcia ło by się tu zo stać, ale ma my gó rę 
do zdo by cia! Dziś bę dzie „na lu za -
ka” 600 m w pio nie. Na le ży pa mię tać, że 
je ste śmy na 4000 m n.p.m., więc nasz or -
ga nizm nie jest tak „wy tre no wa ny” jak 
w No wym Są czu, na po wiedz my 300 m 
n.p.m. Po zmie rze niu sa tu ra cji i śnia da niu 
ru sza my w dro gę do ostat nie go obo zu 
przed ata kiem szczy to wym! 

Co raz wy żej, co raz zim niej, ubie ra my 
go re tex. Mniej wię cej po trzech go dzi -
nach do cie ra my do ostat nie go obo zu 
i szu ka my miej sca na na szą lo ka cję. Im 
wy żej, tym le piej (bę dzie my wte dy 
pierw szy mi star tu ją cy mi na atak szczy -
to wy, więc omi nie my tych wol niej -
szych). Ma wen zi 5150 m n.p.m. 
– ko lej ny wierz cho łek ma sy wu Ki li man -
dża ro od sło nił się, to też se sja zdję cio wa 
po roz lo ko wa niu mu sia ła na stą pić. Czas 
na od po czy nek. Po krót kim le że niu je -
ste śmy „głod ni szczy tu”, idzie my z li de -
rem wy żej, zdo być lep szą akli ma ty za cję. 
Ro bi my sku tecz ne wej ście na 4700-
4800 m n.p.m., od po czy wa my i pi je my 
du żo wo dy (to ko lej na rzecz, któ ra po -
ma ga we wła ści wym za akli ma ty zo wa -
niu się i zdo by ciu gó ry). Pstry ka my 
zdję cia Ma wen zi z wyż szej per spek ty wy 
oraz Ki li man dża ro, któ re ata ko wać bę -
dzie my za kil ka go dzin! Scho dzi my 
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na ko la cję i mie rzy my sa tu ra cję… je ste -
śmy 8-9 oso ba mi w ko lej ce i ma my 
ok. 70/100!?, po akli ma ty za cji?? Re se -
tu je my pul sok sy metr i ma my opty mal ne 
wy ni ki. To by ła chwi la gro zy! Pa ku je my 
ple ca ki na atak szczy to wy, przed pół no -
cą wy marsz. 

BARRAFU CAMP (4550 m n.p.m.)  
– UHURU PEAK (5895 m n.p.m.)  
– MILLENNIUM CAMP (3800 m n.p.m.) 

O 22:30 spa ko wa ni, go to wi do dro gi, 
mel du je my się w me sie na go rą cą her -
ba tę do ter mo sów i ja kieś sma ko ły ki. 
Jest bar dzo zim no, uży wam che micz -
nych ogrze wa czy na sto py i dło nie. Wy -
po sa że ni w la tar ki czo ło we, zna ną dro gą 
z po przed nie go dnia, osią ga my obóz 
wy su nię ty – Ad van ced Bar ra fu Camp. 
Za ko sa mi po ko nu je my ko lej ne od cin ki, 
wy da je się, ze trwa to la ta! Czas na prze -
rwę tech nicz ną. Mu szę za ło żyć ła pa wi -
ce i naj cie plej szą pu chów kę. Po kil ku 
go dzi nach w ciem no ściach do cie ra my 
na kra wędź wul ka nu, a sło necz ko 
wscho dzi. Cze ka li śmy na to! Na po ran -
ną „zło tą go dzi nę”, a ja, przede wszyst -
kim, na ocie ple nie. Zmar z łem bar dzo. 
W pro mie niach słoń ca, któ re do da ło 
nam sił, osią ga my Stel la Po int 5756 m 
n.p.m. Za na mi są ko le dzy, któ rzy ma ją 
tu przy twier dzić ta bli cę upa mięt nia ją cą 
Alek san dra Do bę. Krót ka prze rwa i ru -
sza my z kal de ry wul ka nu na naj wyż szy 
wierz cho łek Ki bo. Wy so kość da je się 
lek ko we zna ki. Już nie „po py la my” tak 
szyb ko jak z PTT na ta trzań skich szla -
kach. Prze wod ni cy in for mu ją, że jesz cze 
go dzin ka do szczy tu. Je ste śmy ciut 
wcze śniej niż mó wi li i osią ga my Uhu ru 
Pe ak 5985 m n.p.m. Je ste śmy szczę śli -
wi, choć jak wia do mo to po ło wa suk ce -
su. Trze ba jesz cze bez piecz nie zejść. 

Wy cią ga my ba ner PTT by uczcić, 
że „na si tu by li”, a po tem na stę pu je ta 
chwi la... Gdzie się oświad czyć No wej 
Pa ni Prze wod nik, jak nie na szczy cie 
Uhu ru Pe ak? Naj wyż szej gó rze Tan -
za nii oraz ca łej Afry ki, naj wyż szej 
wol no sto ją cej gó rze na świe cie, naj -
wyż szym wul ka nie Afry ki, no i +1 
do Ko ro ny Zie mi i Ko ro ny Wul ka -
nów. Po wie dzia ła „TAK”! 

Przy zej ściu zro bi li śmy mnó stwo 
zdjęć, np. lo dow ców, o któ rych pi sał Er -
nest He min gway w książ ce „Śnie gi Ki -
li man dża ro”. Po za tym, wi dzie li śmy 
tzw. „pe ni ten ty” czy li stoż ki śnież ne 
wy stę pu ją ce m. in na ko pu le szczy to wej 
Uhu ru Pe ak, a tak że na naj wyż szym 
szczy cie Ame ry ki Płd. – Acon ca gui. 
W prze rwie tech nicz nej od naj du je my ta -
bli cę po świę co ną Ol ko wi Do bie przy -
twier dzo ną do ska ły przy Stel la Po int! 
Bar dzo szyb ko zbie ga my do na sze go 
obo zu w Bar ra fu Camp, gdzie od po czy -
wa my oraz je my lunch. Skła da my na sze 
obo zo wi sko i scho dzi my ok. dwie go -
dzi ny do Mil le nium Camp na 3800 m, 
by spę dzić ostat ni noc leg w na mio cie. 

MILLENNIUM CAMP  
(3800 m n.p.m.) – MWEKA GATE 
(1800 m n.p.m.) – MOSHI 

Po śnia da niu roz li cza my się z na szy -
mi por te ra mi. Po za umó wio ną za pła tą, 
da je my tak że coś eks tra. Tan zań czy cy 
nie ma ją ła two. By zo stać tra ga rzem, 
przez pierw szy rok nie do sta ję się wy -
na gro dze nia od swo jej agen cji al bo 
sym bo licz nie po 1 USD/dzien nie. 
Uśmiech nię ci, dzię ku je my so bie wza -
jem nie, a lo kal si za czy na ją tań czyć 
i śpie wać „ha ku na ma ta ta” (po wie dze -
nie to to wa rzy szy ło nam przez ca ły trek -
king w Tan za nii i na Zan zi ba rze, 
„ha ku na ma ta ta” zna czy: nie martw się, 
nie ma pro ble mu). Ostat ni rzut oka 

na zdo by te Ki li. Po kil ku go dzi nach spę -
dzo nych w le sie desz czo wym, do cie ra -
my do bra my par ku, gdzie przy bi ja my 
so bie „piąt ki” i ku pu je my zim ne piw ko, 
któ re nie ste ty bły ska wicz nie się koń -
czy:) Że gna my się z tra ga rza mi i prze -
wod ni ka mi. Wra ca my mi kro bu sem 
w stro nę na sze go ho te lu w Mo shi, 
po dro dze za trzy mu jąc się na obiad 
z sze fem na szej agen cji trek kin go wej. 
Moż na tu taj rów nież za ku pić pa miąt ki 
lo kal nych rze mieśl ni ków. Po po łu dniu 
ro bi my za ku py w mar ke cie, gdyż cze ka 
nas dziś wie czo rem uro czy sta ko la cja. 

Mel du je my się w na szym ho te lu, bio -
rąc upra gnio ny prysz nic. Na ko la cji każ -
dy z nas do sta je imien ny cer ty fi kat 
po twier dza ją cy zdo by cie naj wyż sze go 
szczy tu Afry ki. Czas świę to wać! Ale to 
nie ko niec atrak cji. Ko lej ne 2 dni spę -
dzi my na Sa fa ri…. Z su ahi li skim po -
zdro wie niem, Ha ku na Ma ta ta! 

MACIEJ WOŹNIAK  
I MAŁGORZATA KIEŁBASA

Pełna relacja z naszej afrykańskiej 
wyprawy jest dostępna na www.pttns.pl

FOT. MACIEJ WOŹNIAK



GRUDZIEŃ 202116
WWW.PTTNS.PL

Rok 2021 to był 31 rok dzia łal no ści Od dzia łu od je go re -
ak ty wo wa nia w 1990 ro ku. W 2021 ro ku do Od dzia łu 
wstą pi ło 68 osób, na dzień 31 grud nia 2021 ro ku ilość 
człon ków wy no si ła 472 oso by.  

 
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 
w na stę pu ją cym skła dzie: 

ZA RZĄD 
Jo lan ta Au gu styń ska pre zes 
Woj ciech Sza ro ta wi ce pre zes  
Wła dy sław Ło boz wi ce pre zes  
Zbi gniew Smaj dor se kre tarz  
Ka ta rzy na Hej mej skarb nik  
Agniesz ka Sze li ga czło nek  
Krzysz tof Jan kow ski czło nek  
Piotr Po łom ski czło nek 

 
W mi nio nym ro ku re zy gna cję z pra cy w za rzą dzie zło ży -

ły dwie oso by: Jo an na Bo guc ka – Ju ra so vić – 1 kwiet -
nia 2021 ro ku, na to miast 23 kwiet nia 2021 Za rząd pod jął 
uchwa łę nr 3/2021 o od wo ła niu Ada ma Pła ne ty z funk cji 
człon ka za rzą du (z po wo du cał ko wi te go bra ku obec no ści 
i ak tyw no ści). 

W mi ja ją cym ro ku od by ło się 7 ze brań za rzą du: Wła dy -
sław Ło boz, Zbi gniew Smaj dor, Ka ta rzy na Hej mej, Piotr Po -
łom ski, Krzysz tof Jan kow ski i Jo lan ta Au gu styń ska by li 
obec ni na wszyst kich, zaś Agniesz ka Sze li ga i Woj ciech Sza -
ro ta – na czte rech. Od by ło się tez Wal ne Ze bra nie Człon ków 
Od dzia łu w dniu 15 czerw ca 2021 ro ku, któ re jak co ro ku, 
zgod nie z wy mo ga mi mu sia ło za twier dzić spra woz da nie fi -
nan so we OPP. 

W ro ku 2021, po dob nie jak w 2020 r. or ga ni za cja im prez, 
wy cie czek, nor mal na pra ca, zde ter mi no wa ne by ły po ja wia ją -
cy mi się okre so wo za ostrze nia mi i po lu zo wa nia mi ogra ni -
czeń, wy ni ka ją cy mi ze sta nu epi de mio lo gicz ne go, któ ry tak 
w Pol sce, jak i na ca łym świe cie wciąż obo wią zy wał i obo -

wią zu je. Nie któ re wy ciecz ki, mi mo iż za pla no wa ne nie mo -
gły dojść do skut ku, in ne z po wo du zbyt ma łej ilo ści chęt nych 
mu sia ły zo stać od wo ła ne. 

XIII Edycja Mount Everest 
Za rząd Od dzia łu po sta no wił, że w 2021 r. na dal obo wią -

zu je for mu ła ta ka jak w la tach po przed nich, czy li do pod su -
mo wa nie moż na by ło za li czać wy ciecz ki od by te wy łącz nie 
w ra mach wy jaz dów od dzia ło wych. Ry wa li za cja od by wa ła 
się w pię ciu ka te go riach wie ko wych (w dwóch naj młod szych 
nie by ło zgło szeń) i do dat ko wej, spe cjal nie dla KszE. 

Naj wię cej punk tów zdo był Piotr Po łom ski z wy ni -
kiem 4,82, ale naj wyż szą łącz ną punk ta cję w kla sy fi ka cji 
ogól nej i KSzE uzy skał Alek san der Groń ski – 5,7. 

Wy ni ki w po szcze gól nych ka te go riach: 
Kat. 20-40 – Piotr Po łom ski 4,82 
Kat. 40-60 – Mał go rza ta Kieł ba sa 3,98, Krzysz tof Jan kow -

ski 3,47, Piotr Au gu styń ski 3,37, An drzej Ja rek 2,75 
Kat. 60+ Alek san der Groń ski 2,85 
KSzE – Bar ba ra Mi cha lik 3,25, Ja kub Ku la szyń ski 3,24, 

Ste fa nia Pa siut 2,97, Alek san der Groń ski 2,85, Bar ba ra Mi -
gacz 2,24, Ire na Le gut ko 2,23, Ja ni na Kin 1,52, Piotr Me -
der 1,37. 

Odznaczenia i wyróżnienia w 2021 roku 
Pod czas Ma ło pol skich Ob cho dów Świa to we go Dnia Tu -

ry sty ki, któ re zo sta ły zor ga ni zo wa ne 28 paź dzier ni ka 2021 r. 
w Oświę ci miu, w Mu zeum – Zam ku zo sta ły wrę czo ne: Od -
zna ki Ho no ro we Wo je wódz twa Ma ło pol skie go „Krzyż Ma -
ło pol ski”: Zło tą Od zna kę Ho no ro wą otrzy mał Od dział 
„Be skid” Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go, zaś Srebr ną 
Od zna ką Ho no ro wą zo stał od zna czo ny Woj ciech Sza ro ta. 

Pod czas tej uro czy sto ści Mar sza łek Iwo na Gi bas wrę czy -
ła rów nież Dy plom 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”, na -
sze mu prze wod ni ko wi – Lesz ko wi Ma ło cie.  

Na stęp ne go dnia, 29.10.2021 w Ho te lu Per ła Po łu dnie 
w Ry trze z oka zji Świa to we go Dnia Tu ry sty ki na Są dec czyź -
nie, No wo są dec ka Izba Tu ry stycz na przy zna ła wy róż nie nie 

Spra woz da nie 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 2021
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w ka te go rii oko ło tu ry stycz nej za naj lep szą ini cja ty wę i ofer tę 
w ro ku 2021 Klu bo wi Sza lo nych Eme ry tów PTT za re ali za -
cję za da nia „Ak tyw ny Se nior” – wy róż nie nie ode bra ła sze fo -
wa KSzE – Bar ba ra Mi cha lik. 

Dzia łal ność wy daw ni cza 
W stycz niu 2021 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 (77) za rok 2020, 
pod re dak cją Ma rii Do mi nik, na kład 600 egz. Nr ISSN: 1426-
6776. Druk pu bli ka cji zo stał sfi nan so wa ny ze środ ków po -
cho dzą cych z 1%. 

Komisja GOT PTT  
Ko mi sja GOT PTT przy Od dzia le PTT Be skid w No wym 

Są czu w ro ku 2021 dzia ła ła, tak jak i w la tach mi nio nych, 
w jed no oso bo wym skła dzie, w oso bie Sze fa Ko mi sji GOT 
oraz Człon ka Głów nej Ko mi sji GOT dzia ła ją cej przy Za rzą -
dzie Głów nym PTT – Wła dy sła wa Ło bo za. 

 
W mi nio nym ro ku roz dy spo no wa ne zo sta ły:  
A. Ksią żecz ki od znak: 
1. Tu ry stycz na Ko ro na Tatr – 747 
2. GOT PTT – 60 
3. Głów ny Szlak Be skidz ki – 16 
4. Ma ły Szlak Be skidz ki – 32 

5. Głów ny Szlak Świę to krzy ski – 33 
6. Głów ny Szlak Su dec ki – 3 
7. Wiel ka Ko ro na Be ski dów – 41 
    Łącz nie: 932 
B. Le gi ty ma cje PTT: 420 
C. Od zna ki dla in nych od dzia łów PTT: 121 
D. Zwe ry fi ko wa no i przy zna no od zna ki: 
1. Brą zo wa GOT PTT kat. II – 10 
2. Srebr na GOT PTT kat. II – 15 
3. Zło ta GOT PTT kat. II – 12 
4. Srebr na GOT PTT kat. I – 2 
5. Zło ta GOT PTT kat. I – 2 
6. Ku Wier chom – 8 
7. Ko ro na Be ski dów Pol skich – 8 
8. Ko ro na Be ski dów Sło wac kich – 2 
9. Głów ny Szlak Be skidz ki – 8 
10. Ma ły Szlak Be skidz ki – 9 
11. Tu ry stycz na Ko ro na Tatr 
– brą zo wa – 20 
– srebr na – 8 
– zło ta – 4 
   Łącz nie: 108 
E. Prze sył ki li sto we i in ne: 123 
 

Dzia łal ność Sek cji i Klu bów PTT przed sta wia kolejny ar ty kuł.

Witamy w naszym gronie 
– lista osób przyjętych 
do PTT O/Beskid  
w 2021 roku 
1. Piotr Federowicz 
2. Barbara Filip 
3. Zofia Marczyk 
4. Małgorzata Poręba 
5. Agnieszka Janiec 
6. Katarzyna Gołąb 
7. Jakub Niedźwiedź 
8. Joanna Lorek 
9. Jakub Lorek 
10. Diana Dębska 
11. Robert Dębski 
12. Agnieszka Rola-Wąsowicz 
13. Jakub Wąsowicz 
14. Marcin Kucharski 
15. Joanna Pabis-Romańczyk 
16. Anna Szewczyk 
17. Zofia Smoła 
18. Wojciech Kościsz 
19. Lucyna Krężołek 
20. Iwona Różycka 

21. Sabina Mastej 
22. Irena Legutko 
23. Zygmunt Lelito 
24. Mariusz Siewierski 
25. Włodzimierz Melchiór 
26. Stanisław Majoch 
27. Grażyna Kordys 
28. Maria Mazur 
29. Janina Janczyk 
30. Jadwiga Izworska 
31. Jerzy Kotarba 
32. Łucja Zając Duda 
33. Renata Fyda 
34. Agnieszka Opioła 
35. Lucyna Sas-Dunajewska 
36. Wanda Górecka 
37. Anna Katarzyna Zygmunt 
38. Maria Barbara Dudka 
39. Barbara Gabryś 
40. Danuta Gieniec – Majerska 
41. Łukasz Szkaradek 
42. Justyna Sokołowska Woźniak 
43. Dariusz Woźniak 
44. Dariusz Szybka 

45. Ewa Kuzak 
46. Wiktoria Zięba 
47. Marcin Orzeł 
48. Natalia Potoczek 
49. Joanna Kruczek 
50. Krzysztof Leśniak 
51. Karolina Cabak 
52. Marlena Pomietłowska 
53. Błażej Pomietłowsjki 
54. Seweryn Piksa 
55. Barbara Limanowska 
56. Mateusz Woźniak 
57. Michał Kapała 
58. Przemysław Bochenek 
59. Grażyna Mostowik 
60. Bartosz Stępień 
61. Anna Rozum 
62. Dorota Porębska 
63. Marcin Białoń 
64. Monika Rejman 
65. Tadeusz Groń 
66. Marcelina Moskal 
67. Artur Połeć 
68. Jacek Tokarski
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Klub Przewodników Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego Oddział BESKID w Nowym Sączu  

W 2021 ro ku wy ciecz ki by ły pro wa dzo ne spo łecz nie 
przez 16 prze wod ni ków: Alek san der Groń ski – 52, Krzysz -
tof Jan kow ski – 15, Ma ria Do mi nik, Wła dy sław Ło boz – 6, 
Piotr Po łom ski – 4, Ro bert Cem pa, Łu kasz Mi kul ski, Zbi -
gniew Smaj dor – 3, Je rzy Gał da, Jo an na Król, Ry szard Ma le -
sza – 2, Ja kub Bry niar ski, An na Dą brow ska, Ry szard Gór ka, 
Mał go rza ta Przy byl ska, Ma te usz Sku pień – 1.  

W pierw szych czte rech mie sią cach ro ku, w trud nym cza -
sie pan de mii, za cho wu jąc re żim sa ni tar ny i zgod nie z wy -
pra co wa ną stra te gią w po sta ci pro po zy cji wy cie czek 
in dy wi du al nych, uda ło się zre ali zo wać wie le im prez. Cześć 
z nich to te tra dy cyj nie od lat znaj du ją ce się w ka len da rzu 
Od dzia łu, jak: Ko lę do wa nie w Ka mian nej, Ra dzie jo wa 
na Kre chę, Zi mo we Biesz cza dy, Wiel ko piąt ko wa Dro ga 
Krzy żo wa na Mo gie li cę. Ze wzglę du na pan de mię SARS-
COV2 nie od by ły się ta kie im pre zy jak: Nie dzie la Pal mo wa 
w Lip ni cy Mu ro wa nej, week en do wy wy jazd ma jo wy, bo żo -
cia ło wy wy jazd do Ru mu nii. Po zo sta ła część ro ku by ła ła -
skaw sza. Mo gli śmy już or ga ni zo wać wspól ne wy jaz dy 
au to ka ro we, lecz po cząt ko wo tyl ko z 50% ob ło że niem 

miejsc. Tak więc, zre ali zo wa no mię dzy in ny mi: w dłu gi 
week end czerw co wy wy jazd w Su de ty, przej ście tra sy 
na Ra dzie jo wą – co jest nie ofi cjal nym świę tem Od dzia łu, 12 
dnio wą wy pra wę do Ru mu nii, Rajd Ku rie rów, sym bo licz ną 
im pre zę „Za koń cze nie Se zo nu”, bar bór ko wo -mi ko łaj ko wą 
Ba bią Gó rę i wie le nie dziel nych wy cie czek. Łącz nie w 52 
wy ciecz kach w 2021 r. wzię ło udział 1528 uczest ni ków. 

Klub Prze wod ni ków – li czy 12 prze wod ni ków z upraw nie -
nia mi pań stwo wy mi, oraz 9 prze wod ni ków GOT PTT. Dzia -
ła nia Klu bu w 2021 ro ku to: w dniu 14 lu te go od by ło się XXII 
tra dy cyj ne, tym ra zem in dy wi du al ne, wej ście człon ków 
i sym pa ty ków Klu bu „na kre chę” na Ra dzie jo wą, szko le nia 
prze wod ni ków w PPN, GPN, BPN, BdPN, udział w ak cji Ra -
tuj my Są dec kie Ne kro po lie oraz uczest ni cze nie we wszyst -
kich aspek tach dzia łal no ści Od dzia łu, a przede wszyst kim 
or ga ni za cja i pro wa dze nie spo łecz nie wy cie czek or ga ni zo wa -
nych przez Od dział, co w do bie pan de mii nie by ło ła twym za -
da niem. Ze wzglę du na pan de mię SARS-COV2 nie od by ło 
się co rocz ne wspól ne prze wod nic kie są dec ko -kry nic kie spo -
tka nie opłat ko we w Ka mian nej, oraz Piel grzym ka Prze wod -
ni ków Tu ry stycz nych na Ja sną Gó rę. 

KRZYSZ TOF JAN KOW SKI 

Dokonania Sekcji 
i Klubów PTT w 2021 r.

Szkolenie naszych przewodników w BdPN FOT. ARCH. BDPN Przewodnicka kwesta „Ra tuj my Są dec kie Ne kro po lie”



GRUDZIEŃ 2021 19
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

Klub Sza lo nych Eme ry tów PTT (KSzE) 
W 2021 ro ku od by ło się 56 wy cie czek, w któ rych 

uczest ni czy ło 2347 osób. Łącz nie w dro dze spę dzi li śmy 
po nad 60 dni. 

Zre ali zo wa li śmy kil ka wy cie czek wie lo dnio wych: 
• w ma ju dwu dnio wa: Ja ro sław -Prze worsk -Rze szów 
• w czerwcu czterodniowa: Pojezierze Suwalsko-Augustowskie 
• w sierpniu ośmiodniowa wyprawa w Alpy – Wysokie Taury 
• w październiku dwudniowa w Bieszczady 

 
Naj wię cej wę dro wa li śmy po Be ski dzie Są dec kim, Po gó rzu 

Cięż ko wic ko -Roż now skim, Pie ni nach, Gor cach, Be ski dzie 
Ni skim. By li śmy też dwu krot nie w Ta trach: Do li na Ko ście li -
ska – Po la na Sto ły (gru pa 15-oso bo wa z Marią Do mi nik we -
szła na Ciem nia ka i Krze sa ni cę) oraz Sar nia Ska ła. Na 
początku sierpnia odbyła się czwarta wyprawa KSzE PTT w 
Alpy. Tym razem ośmioosobowa grupa wędrowała po 
Wysokich Taurach w Alpach Austriackich. Od by ła się też kra -
jo znaw cza wy ciecz ka Za li pie – No wy Kor czyn – Wi śli ca 
– Piń czów. Cie ka wą im pre zą był też wy jazd do „Osa dy Młyń -
skiej” w Roz to ce Brze zi ny (Po gó rze Roż now skie). Oglą da li -
śmy za byt ko wy młyn pod czas pra cy i de gu sto wa li śmy 
przy go to wa ny przez go spo da rzy pysz ny żu rek i pro zia ki z mu -
sem jabł ko wym i po wi dła mi. Py cho ta! 

Od by ły się też czte ry wy jaz dy na ba se ny siar ko we do Sol -
ca Zdro ju i La to szy na ko ło Dę bi cy. 

Zde cy do wa ną więk szość wy cie czek pro wa dził Olek Groń -
ski. Kil ka im prez (6) pro wa dzi ła Ma ry sia Do mi nik oraz Wła -
dek Ło boz, Ry szard Ogó rek i Ania Dą brow ska. 

Klub Sza lo nych Eme ry tów przy cią ga co raz wię cej no wych 
uczest ni ków, co naj do bit niej świad czy o atrak cyj no ści te go 
co ro bi my dla tej gru py wie ko wej. 

Do ro bi li śmy się już kil ku im prez cy klicz nych, czy li po wta -
rza nych co ro ku: 
• od wie dza nie cmen ta rzy wo jen nych z I woj ny świa to wej 

w li sto pa dzie 
• po wi ta nie no we go ro ku wspól nym wyj ściem w Syl we stra 

do któ re goś z be skidz kich schro nisk. Lamp ką szam pa -
na o 12 w po łu dnie przy wi ta li śmy No wy Rok 2021 
w schro ni sku na Ła bow skiej Ha li. 

• Zwie dza nie no wych atrak cji tu ry stycz nych w oko li cy. 
W 2021 ro ku od wie dzi li śmy Le śne Mo lo na Miej skiej 
Gó rze w Sta rym Są czu. Wy ciecz kę i po czę stu nek na tra -
sie zor ga ni zo wa ła gru pa Sta ro są de cza nek, człon kiń KSzE 
PTT. 
 
Cze go nie uda ło się zre ali zo wać w 2021 ro ku? Wy ciecz ki 

w Lu bu skie i do Ber li na. Nie by li śmy też mi mo pla nów 
w Wil nie. Wszyst kie mu win ny był ko ro na wi rus. 

 
Pla ny na 2022 za le żą też od sy tu acji epi de micz nej. Za mie -

rza my od wie dzić m.in. Pod la sie (5dni), ko pal nię so li w Boch -
ni, Kra ków i je go klasz to ry w Tyń cu i na Bie la nach. Jed nak 
naj wię cej wy cie czek od bę dzie się oczy wi ście w gó ry bliż sze 
i dal sze. Ta kie jest za po trze bo wa nie sa mych uczest ni ków, któ -
rzy zgła sza ją sze reg pro po zy cji wy jaz do wych sa mi. 

BAR BA RA MI CHA LIK 

Sek cja Wy so ko gór ska i Ski tu ro wa PTT  
Rok 2021, mi mo wie lu ogra ni czeń w po dró żo wa niu, uda -

ło się w mia rę moż li wo ści wy ko rzy stać na po zna wa nie 
i eks plo ra cję Tatr, nie za bra kło rów nież al pej skich ak cen -
tów. Pierw sze pół ro cze to głów nie wy ciecz ki ski tu ro we, 
na któ rych od kry wa li śmy ma ło uczęsz cza ne za kąt ki na -

12 maja 2021 r., Klub Sza lo nych Eme ry tów na Turbaczu FOT. W. ŁOBOZ
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szych pięk nych te re nów głów nie Be ski du Są dec kie go i Ni -
skie go oraz Gor ców, Pie nin i Biesz czad. Du żym za in te re -
so wa niem wśród człon ków sek cji cie szy ły się wyj ścia 
na nar tach w Ta try. 

Mię dzy in ny mi uda ło nam się wejść i zje chać z ta kich 
szczy tów i prze łę czy jak:  
• Czu ba Go rycz ko wa 1913 m n.p.m. – 08.01. 2021  
• Ra koń 1879 m n.p.m. – 07.02. 2021  
• Prze łęcz Krzyż ne 2112 m n.p.m. – 26.02. 2021  
• Niż ni Ko stur 2055 m n.p.m. 
• Gład ki Wierch 2065 m n.p.m. – 07.03.2021  
• Koń czy sty i Trzy dnio wiań ski Wierch 2002 m n.p.m. 

– 21.03.2021  
• Karb i Ka spro wy Wierch 1987 m n.p.m. – 28.03.2021  
• Wo ło wiec 2064 m n.p.m. – 10.04.2021  
• Gę sia Szy ja 1489 m n.p.m. – 17.04.2021  
• To ma no we Sto ły i T. Prze łęcz 1956 m n.p.m. 

– 18.04.2021  
• Ko zi Wierch 2291 m n.p.m.  
• Szpi gla so wy Wierch 2172 m n.p.m. – 27.04.2021  
• Prze łącz ka pod Ry sa mi 2340 m n.p.m. – 11.05.2021  
• Ry sy 2503 m n.p.m. – 28.05.2021  
• Ka spro wy Wierch 1987 m n.p.m. – 19.12.2021  
 

Po za wy ciecz ka mi ski tu ro wy mi w se zo nie zi mo wym uda -
ło się wejść na:  
• Ma ły Ko zi Wierch 2228 m n.p.m. – 08.01.2021  
• Ry sy 2503 m n.p.m. – 28.02.2021 
• Niż ne Ry sy 2430 m n.p.m. – 07.03.2021  

 
W se zo nie let nim i je sien nym od by ło się spo ro wyjść trek -

kin go wych, jak rów nież wspi nacz ko wych w Ta try o któ rych 
war to wspo mnieć.  
1 Mnich 2068 m n.p.m. dro ga przez pły tę II (ta ter nic ka ska -

la trud no ści: I nie co trud ne – VI skraj nie trud ne)- wspi -
nacz ka Zie mo wit Wroń ski, Kon rad K. – 07.07.2021r. 

2 Mnich 2068 m n.p.m. dro gą Or łow skie go V – wspi nacz -
ka – Jo lan ta Au gu styń ska, Woj tek Dą bro wa 
– 13.07.2021r. 

3 Wierch pod Faj ki 2135 m n.p.m. – II wspi nacz ka Pap ciak 
Sta ni sław – 14.07.2021r. 

4 Kież mar ski Szczyt gra nią z Ra ku skiej Prze łę czy 2556 m 
n.p.m. II – wspi nacz ka Jo lan ta Au gu styń ska, Mał go rza ta 
Bi gaś, Mi chał Osy sko, Łu kasz Mi kul ski – 12.08.2021r.  

5 Sze ro ka Prze łęcz 1827 m n.p.m. – trek king 
– 13.08.2021r. 

6 Grań Niż nych Ry sów z dol. Cięż kiej II 2430 m n.p.m.. 
– wspi nacz ka Ja dwi ga Pap ciak, Łu kasz Mi kul ski, Sta ni -
sław Pap ciak – 17.08.2021r. 

7 GGTW (Głów na Grań Tatr Wy so kich) Dur ny Szczyt 
– Łom ni ca gra nią 2637 m n.p.m.. II – wspi nacz ka Jo lan ta 
Au gu styń ska, Łu kasz Mi kul ski – 19.08.2021r. 

8 GGTW Grań Mię gu szo wiec kich Szczy tów 2438 m 
n.p.m. IV-wspi nacz ka Sta ni sław Pap ciak Łu kasz R. 
– 22.08.2021 r. 

12 sierpnia 2021 r., Kieżmarski Szczyt FOT. J. AUGUSTYŃSKA

8 stycznia 2021 r. – w drodze na Mały Kozi Wierch. 
Spotkanie z Ryszardem Pawłowskim FOT. J. AUGUSTYŃSKA
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9 Wy so ka 2547 m n.p.m.. i Zło mi sko wa Wie ża 2147 m 
n.p.m. +0 – wspi nacz ka Jo lan ta Au gu styń ska, Łu kasz 
Mi kul ski – 04.09.2021r. 

10GGTW Lip tow skie Mu ry - grań Wa lent ko wa – grań Świ -
ni cy 2301 m n.p.m. II – wspi nacz ka Ja dwi ga Pap ciak, 
Sta ni sław Pap ciak, Piotr Po łom ski – 11.09.2021r. 

11 Grań Fa jek – grań Gra na tów 2240 m n.p.m.. II – wspi -
nacz ka Ja dwi ga Pap ciak, Sta ni sław Pap ciak 
– 26.09.2021r. 

12Ba ra nie Ro gi 2526 m n.p.m.. – trek king – 30.10.2021r. 
13Tra wers Czer wo nych Wier chów 2122 m n.p.m. – trek -

king – 21.11.2021r. 
14Świ ni ca w. Ta ter nic ki 2291 m n.p.m. – trek king 

– 18.12.2021r. 
 
Po za wy pra wa mi w Ta try człon kom sek cji w skła dzie Łu -

kasz Mi kul ski, Ro bert Bier nac ki, Woj tek Dą bro wa i Se ba stian 
Cie siel ka uda ło się zre ali zo wać wy jazd w Al py Ber neń skie 
i Do lo mi ty na fer ra ty: 29.07.2021, Fer ra ta To fa na di Mez -
zo 3244 m n.p.m. ska la trud no ści D – Do lo mi ty (Wło -
chy) 25.09.2021.-Fer ra ta Som met des Dia ble rets 3209 m 
n.p.m. o trud no ściach III-IV – Al py Ber neń skie (Szwaj ca ria).  

Obec nie sek cja li czy 106 człon ków z cze go ak tyw nie w te -
go rocz nych wy ciecz kach bra ło udział 35 osób. Za in te re so wa -
nie dzia łal no ścią wy so ko gór ską i ski tu ro wą jest co raz więk sze, 
dla te go li czy my, że w nad cho dzą cym ro ku wy cie czek bę dzie 
jesz cze wię cej i bę dą co raz cie kaw sze, li czy my tak że na cie -
ka we pro po zy cje i po my sły oraz za pra sza my wszyst kich 
do wspól nych wy cie czek. STA NI SŁAW PAP CIAK 

Sek cja Nar ciar ska PTT  
Sek cja nar ciar ska a ra czej nar ciar stwo tu ry stycz ne i bie go -

we. W 2021 ro ku od by ło się spo ro wy cie czek z ra cji na do bre 
wa run ki. Ob fi te śnie gi po zwa la ły na eks plo ra cję Be ski dów 
od po ło wy stycz nia do koń ca kwiet nia. Spe cy fi ka ostat nich zim 
po wo du je, że pla no wa ne wy cie czek od by wa się z kil ku dnio -

wym wy prze dze niem na por ta lu spo łecz no ścio wym Fa ce bo ok 
Gru pa – Bie gów ki - Sek cja bie gów ko wa i back co un tro wa. 

Uda ło się prze pro wa dzić po nad 20 wy cie czek w pa smach 
Be ski dów: Są dec ki, Wy spo wy, Ży wiec ki, Ni ski oraz w Gor -
ce, Pie ni ny i Biesz cza dy: 

Sty czeń: 17.01 wo kół Mo gie li cy, 18.01 Be skid Są dec ki - 
Wier chom la, 21.01 Be skid Są dec ki z Ła bow ca na Ha lę Ła bow -
ską, 27.01 Gor ce z Do li ny Ka mie ni cy na Tur bacz, 23.01 Be skid 
Wy spo wy z Wy rę bisk w kie run ku szczy tu Mo gie li ca, 31.01 Be -
skid Ni ski z Ko niecz nej pa smem gra nicz nym Pę tla 

Lu ty: 1.02. Be skid Sa dec ki -Skła dzi ste Ha la Ła bow -
ska, 6.02. Be skid Są dec ki oko li ce Obi dzy i Ra dzie jo wej, 7.02. 
Be skid Ni ski -Ja wo rzy na Ko nie czań ska, 11.02. Gor ce tra są 
nar ciar ską olim pij czy ków na Tur bacz, 14.02. Be skid Są dec ki 
szla kiem Prze hy ba -Ra dzie jo wa – Wiel ki Ro gacz – Niem co -
wa – Ry tro, 18.02. Be skid Są dec ki pę tla z Szlach to wej w kie -
run ku Wy so kiej, Obi dzy Ra dzie jo wej, Prze hy by i zjazd 
z Prze hy by przez Ki czo rę i Sta ry Wierch, 21 lu ty Be skid Ni -
ski – wy ciecz ka zor ga ni zo wa na ra zem z Gru pą Gor lic ką nar -
ciar stwa bie go we go – tra sa z Prze łę czy Ma ła stow skiej, 22.02. 
Be skid Wy spo wy tra są wo kół Mo gie li cy, 24.02. Be skid Są -
dec ki z Obi dzy ko ło Łąc ka na Prze hy bę 

Ma rzec: 9.03. Be skid Ży wiec ki na Po li cę i z po wro tem 
z Wiel kiej Po la ny przez Schro ni sko PTTK na Ha li Kru po -
wej, 11.03. Be skid Są dec ki ze Szczaw ni ka w kie run ku Run ka 
po tem do Ba ców ki i po wrót tra są nar ciar ską Trzech Do -
lin, 20.03. Be skid Wy spo wy, 23.03. Gor ce do li ną Ka mie ni cy 
na Tur bacz, 25 mar ca Gor ce do li ną Ka mie ni cy na Tur -
bacz, 27.03. Biesz cza dy ze schro ni ska Ja wo rzec szla kiem 
pod Chat kę Pu chat ka i zjazd żół tym do par kin gu 

Kwie cień: 17.04 Be skid Wy spo wy – Ja sień  
Se zon 2021 był uda ny. We wszyst kich wy jaz dach nar ciar -

skich wzię ło udział 40 człon ków Sek cji Nar ciar skiej PTT. 
Chciał bym pod kre ślić i zwró cić uwa gę, że wszyst kie wy ciecz -
ki są ogła sza ne na gru pie na por ta lu spo łecz no ścio wym Sek -
cja bie gów ko wa i back co un tro wa.  

https://www. fa ce bo ok. com/gro ups/946633318680064/ 
PA WEŁ KO GUT 

6 lutego 2021 r., Sekcja Narciarska, Beskid Sądecki FOT. P. KOGUT

23 stycznia 2021 r., skitury w Beskidzie Sądeckim
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Są dec ka Gru pa Ro we ro wa PTT 
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, zor ga ni zo wa ła tyl ko jed ną wspól -
ną wy ciecz kę ro we ro wą. Od by ła się w dniach 24-25 
lip ca 2021 ro ku na tra sach w Be ski dzie Ni skim, z ba zą noc -
le go wą w Hy ro wej. Wy ciecz kę zor ga ni zo wał i pro wa dził 
Ja cek Be re ziń ski. Człon ko wie gru py re ali zo wa li też wła sne 
pla ny naj czę ściej 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. 

(JA) 

Sek cja Bie go wa PTT 
W 2021 ro ku Sek cja Bie go wa po dob nie jak w la tach po -

przed nich by ła współ or ga ni za to rem dwóch im prez bie go -
wych: Run 4 a Smi le oraz Bie gu i Raj du Pie sze go Ku rie rów 
Są dec kich. 

Bieg i Rajd Pie szy Ku rie rów 10 paź dzier ni ka 2021 ro ku 
od był się po raz szó sty, 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.  

VI edy cja Bie gu i Raj du Ku rie rów zgro ma dzi ła ok 200 
uczest ni ków. Gru pę Raj do wą, pro wa dził nasz Prze wod nik 
Alek san der Groń ski.  

VIII 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 ko ro na wi ru sa 
i ogra ni cze nia mi m.in. w zgro ma dze niach od by wał się 
w trzech for mach: 
• tra dy cyj ny bieg w Mia stecz ku Ga li cyj skim i Skan se nie 

w No wym Są czu, 
• w for mie hy bry do wej (e -ry wa li za cja + uro czy ste świę to -

wa nie w wia cie Fe le czyn w Ła bo wej), 
• w for mie e -ry wa li za cji (tak jak w 2020 ro ku) w do wol -

nym miej scu na Zie mi w dniach 5-6 czerw ca 2021.  
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 5 let niej Ma ry si. 

W ca łym wy da rze niu w dniu 5-6 czerw ca 2021 r. wzię ło 
udział ok. 500 osób. Uczest ni cy, jak i licz ni spon so rzy przy -
czy ni li się do te go, że uda ło się ze brać kwo tę po nad 50 ty się -
cy zło tych, któ re ro dzi ce Ma ry si Zwo liń skiej bę dą mo gli 
prze zna czyć na le cze nie i re ha bi li ta cję cór ki.  

Przez ca ły rok od by wa ły się spo tka nia człon ków i sym pa -
ty ków na wspól nym tre nin gu bie go wym raz w ty go dniu, naj -
czę ściej w po nie dział ki, ko mu ni ka cja od by wa ła się przez 
por tal fa ce bo ok. W okre sie zi mo wym tre ning bie go wy po łą -
czo ny był z mor so wa niem – „Bie ga ją ce Mor sy”, zwy kle w Ry -
trze w po to ku przy Ośrod ku Wy po czyn ko wym Per ła Po łu dnia. 

(JA), RYSZARD TOBIASZ 

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

Szkol ne Ko ła PTT  
W ro ku 2021 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 nym Ko le PTT „Tu pot ma łych 
nó żek” przy SP 18 w No wym Są czu i Szkol nym Ko le PTT 
w Ła bo wej. 

W dniu 15 czerw ca pod czas ze bra nia Za rząd Od dzia łu „Be -
skid” pod jął uchwa łę nr 6/2021 w spra wie po wo ła nia Aka de -
mic kie go Ko ła PTT. Ze bra nie za ło ży ciel skie człon ków 
Uczel nia ne go Ko ła Aka de mic kie go WSB-NLU przy Od dzia -
le „Be skid” Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go od by ło się 4 
czerw ca w sie dzi bie Ko ła czy li Wyż szej Szko le Biz ne su – Na -
tio nal Lo uis Uni ver si ty w No wym Są czu przy uli cy Zie lo -
nej 27. Zgod nie z wy mo giem wzię ło w nim udział 10 osób. 
W wy ni ku wy bo rów zo stał wy bra ny tym cza so wy Za rząd Ko -
ła w skła dzie: Gra ży na Mo sto wik (pre zes), Mi chał Ka pa ła (se -
kre tarz) i Ju sty na So ko łow ska -Woź niak (skarb nik). (JA)

 
Imię i Nazwisko Nazwa biegu Dystans Czas Zdobyte 

miejsce 
Michał Osysko Bieg po Oddech - 

22.08.2021 - Łącko 
Półmaraton 

górski 
 11 

Bieg na Kicarz Festiwal 
Biegów - 12.09.2021 - 

Piwniczna 

Bieg alpejski 
2,5 km 

 13 

XIV Bieg o Puchar 
Szymbarskiego Kasztelu 
- 18.09.2022 - Szymbark 

10 km  15 

VI Bieg Beskidnika - 
03.10.2021 - Folusz 

Półmaraton 
górski 

 60 

V Bieg Kurierów 
Sdeckich 10.10.2021 - 

Rytro 

Bieg alpejski 
11,5 km 

 14 

XIX Bieg Bejorów - 
24.10.2021 

Bieg alpejski 
4,5 km 

 13 

XXVI Bieg Sokołów - 
11.11.2021 

3 km  18 

VI Gorlicki Bieg Górski 
14.11.2021 

24 km  62 

Winter Vertikal Wierch 
nad Kamieniem - 

Składziste - 11.12.2021 

Bieg alpejski 
7 km 

  

Piotr Augustynki Festiwal Biegowy  
Sądecka Dycha 

11.09.2021 r. 

10 km 01:02:58 x 

Bieg Niepodległości  
w Rytrze – 13.11.2021 r. 

10 km 01:06:55 M open 79 

Cracovia Półmaraton – 
17.10.2021 r. 

21,1 km 02:15:32 x 

Ziemowit Wroński VII Bieg Wierchami – 
12.06.2021 r. 

30 km 03:29:00  23 open 
 

Jolanta 
Augustyńska 

12 Festiwal Biegowy Bieg 
7 Dolin – 11.09.2021 r. 

100 km 12:55:15 K 5 
37 open 

VI Bieg Beskidnika – 
Beskidnik - Ultra 

63 km 06:54:56 K 2 
9 open 

Wojtek Dąbrowa Maraton Piwniczna 
Maraton MTB2021 – 

11.09.2021r. 

42,195km   

Marcin Zieliński XIV Bieg Trzech Kopców 
- 03.10.2021r. 

13 km 0:59:47 Open–154 
M 30-87 

VI Bieg Kurierów 
Sądeckich – 10.102021 r. 

11 km 01:27:18  
Open 23 

Ryszard Tobiasz Cracovia Półmaraton – 
17.10.2021 r. 

21,1 km 02:07:53 M 40, 1024 

Bieg Niepodległości w 
Rytrze – 13.11.2021 r. 

10 km 00:56:45 M open 66 

Jarek Biedroń Sądecka Dycha Newag –
S.Sącz-N.Sącz 

11.09.2021. 

10 km 00:54:50 x 

XIV Bieg Trzech Kopców 
– Kraków 03.10.2021 r. 

13 km 01:19:08 x 

Bieg Niepodległości  
w Rytrze – 13.11.2021 r. 

10 km   

Bieg Mikołajów – 
Piwniczna Zdrój – 

05.12.2021 r. 

12 km   
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Po wie lo ty go dnio wych przy go to wa -
niach i nie pew no ści zwią za nej 
z pan de mią, 4 sierp nia wy jeż dża my 
w trzy dzie sto -dwu oso bo wym skła -
dzie na XVIII wy pra wę zor ga ni zo wa -
ną przez PTT Od dział Be skid 
z No we go Są cza. Na szym ce lem by -
ło zdo by cie naj wyż szych szczy tów 
Ru mu nii. W grę wcho dzi ły te po wy -
żej 2500 m n.p.m. 

 
Róż ne źró dła po da ją róż ną ich ilość i 

wy so ko ści, lecz ta blicz ka in for ma cyj -

na umiesz czo na na naj wyż szym z nich 
roz wia ła wszel kie wąt pli wo ści, choć jak 
się oka za ło nie do koń ca. Jest ta ko wych 
czter na ście. Wszyst kie w Kar pa tach Po -
łu dnio wych. Da ra i Ha to pul, oba w Fo -
ga ra szach, od po cząt ku nie by ły 
na na szych ce low ni kach, po nie waż to te -
mat na zu peł nie od dziel ną kil ku dnio wą 
wy ciecz kę. Za nim jednak do tar li śmy 
do pierw szej ba zy noc le go wej, cze ka ło 
nas po nad 800 km dro gi i prze kro cze nie 
trzech gra nic. Dla Ma rze ny i Wojt ka Naj -
du chów, pa ry na szych kie row ców i ich 

spraw dzo ne go na wy pra wo wych tra sach 
au to bu su to przy sło wio wy pryszcz. Tuż 
po pół no cy, kie dy to uczest ni cy lek ko już 
przy sy pia li, roz le gło się grom kie 100 lat 
dla Jac ka Be re ziń skie go z oka zji uro dzin. 
Tort, świecz ki i te spra wy... i za czę ło świ -
tać. Wy pra wy to nie tyl ko gó ry. Po dro -
dze zwie dzi li śmy wspa nia łe sta rów ki 
Me dias i Si ghi so ary, obron ny ko ściół 
w Bier tan, Za mek w Ru pei, by pod wie -
czór za mel do wać się w Bra szo wie. 

Na za jutrz do li ną Pra ho vy, od dzie la -
ją cej Kar pa ty Wschod nie od Po łu dnio -

Wy pra wa PTT, 4-15 sierpnia 2021 r. – Kar pa ty Po łu dnio we

10x 2500m n.p.m.

Góry Bucegi FOT. K. JANKOWSKI



GRUDZIEŃ 202124
WWW.PTTNS.PL

wych, do jeż dża my do Si na ii, gdzie 
zwie dza my Pa łac Pe les, let nią re zy den -
cję kró lów Ru mu nii i XV wiecz ny mo -
na styr. Jesz cze tyl ko ma ły ukłon 
w stro nę ko lej ki gór skiej i sto imy 
na głów nej gra ni Bu ce gów. Tu ro le na -
szych prze wod ni ków się od wra ca ją. Ro -
bert Cem pa, do tych czas opro wa dza ją cy 
po za byt kach prze ka zu je pa łecz kę 
Krzyś ko wi Jan kow skie mu i za czy na my 
na szą, jak póź niej się oka za ło 27 km tra -
sę gór ską. Wnę trze Bu ce gów przy po mi -
na w tej czę ści nie zbyt cie ka wy dla oka, 
zie lo ny pła sko wyż, z pa są cy mi się tu 
i ów dzie kro wa mi, a na wet as fal to wą 
dro gą, a je ste śmy prze cież po -
nad 2000 m n.p.m. W koń cu w oko li cy 
Ba be le po ja wia ją się cie ka we ostań ce 
pia skow co we z kró lu ją cym nad oko li cą 
Sfink sem. Tu od cho dzi my od głów nej 
gra ni i uda je my się na punkt wi do ko wy, 
po ni żej szczy tu Ca ra iman (2384 m 
n.p.m.). Znaj du je się tam 28 me tro wy 
sta lo wy krzyż usta wio ny nad po tęż nym 
urwi skiem, na pa miąt kę żoł nie rzy po le -
głych w I Woj nie Świa to wej. Nie ste ty 
ni skie chmu ry prze sła nia ją nam pa no ra -
mę. Tro chę zde gu sto wa ni wra ca my 
na głów ny grzbiet, gdzie au ra znów jest 
dla nas ła ska wa i prze cho dząc obok 
daw nej ba zy woj sko wej na Co sti li 
(2498 m n.p.m.) uka zu je się nam cel dzi -
siej szej wy ciecz ki. Bu cu ra (2503 m 
n.p.m.) i Omu (2505 m n. p. m). Po go -
da jed nak po now nie po ka zu je swo je 
ciem ne ob li cze. Oba dwu ipół ty sięcz ni -

ki „bro ni ły się bar dzo”, ale myśl o go rą -
cej cior bie w schro ni sku do da ła wszyst -
kim sił. 2:0 dla PTT. Po od po czyn ku, 
przez Sca rę (2422 m n.p.m.) scho dzi my 
do przy siół ka miej sco wo ści Bran. 
W dro dze po wrot nej do ho te lu, z okien 
au to ka ru po dzi wia my Za mek Dra cu li, 
któ ry w pół mro ku pre zen tu je się jak ze 
sce ne rii fil mo we go hor ro ru. 

Dru gi dzień gór ski, we dle obiet nic 
i za pew nień, oraz wszel kich zna ków 
na nie bie i zie mi miał być li gh to wy. Tyl -
ko po ło wa wczo raj sze go dy stan su, lecz 
im bar dziej zbli ża li śmy się do pa sma 
Pia tra Cra iu lui mi ny uczest ni ków mó -
wi ły sa me za sie bie. Ła two nie bę dzie. 
Do li ną rze ki Bar sa ob jeż dża my pa smo 
od pół noc ne go za cho du i wy cho dzi my 
na grań naj bar dziej ho no ro wym wyj -
ściem, a gru pa kil ku uczest ni ków re ali -
zu je dłuż szy wa riant. Wspi nacz ka, 
wspi nacz ka i jesz cze raz wspi nacz ka. 
Na gó rze za słu żo ny od po czy nek i wi do -
ki za pie ra ją ce dech w pier si. Dziś po go -
da sprzy ja ła ca ły dzień. La Om (2238 m 
n.p.m.), naj wyż szy w pa śmie, za chwi lę 
pa da na szym łu pem. Pa miąt ko we zdję -
cie i da lej wą ską gra niów ką bez ja kich -
kol wiek za bez pie czeń do Ascu tit 
(2150 m n.p.m.) i nie koń czą ce się zej -
ście do do li ny Bar sy. Ostat ni uczest ni cy 
do cie ra ją do au to bu su po zmro ku, a ko -
la cję uda je się nam zjeść tuż przed pół -
no cą. Tej wy ciecz ki za pew ne nikt nie 
za po mni do koń ca ży cia. Od ta kie tam 
„Cem pa li ght”. 

Na za jutrz, po krót kim po ran nym spa -
ce rze po mie ście, opusz cza my Bra szów 
i uda je my się do Bra nu. Za trzy mu je my 
się na chwi lę przy kla sycz nej wo ło skiej 
cer kwi z 1888 r. i tym ra zem za dnia, po -
dzi wia my Za mek Dra cu li w ca łej oka -
za ło ści. Da lej na prze łęcz, skąd 
roz po ście ra się wspa nia ły wi dok na Bu -
ce gi i Pia tra Cra iu lui, co da je moż li wość 
przy po mnie nia so bie na szych gór skich 
tras i po pa trze nia na nie z szer szej per -
spek ty wy. Wcze snym po po łu dniem do -
jeż dża my do Cur tea de Ar ges, gdzie 
zwie dza my cer kiew ksią żę cą pw. Św. 
Mi ko ła ja i cer kiew me tro po li tar ną pw. 
Za śnię cia MB i da lej w gó rę rze ki Ar -
ges, dro gą gór ską jed ną z naj pięk niej -
szych w Eu ro pie – Tra są Tras fo ga ra ską. 
Po dro dze po dzi wia my Twier dzę Po ena -
ri, prze jeż dża my po 166 me tro wej za po -
rze Vi dra ru i mi ja my kil ka niedź wie dzi 
bru nat nych, cze ka ją cych grzecz nie 
i cier pli wie na po bo czu dro gi, aż ja kiś 
tu ry sta po czę stu je je ką skiem z okna sa -
mo cho du. Ta kie rze czy tyl ko w Ru mu -
nii. Je śli by ktoś po my ślał, że dzi siej szy 
dzień był prze rwą od wę drów ki gór -
skiej, to by się po my lił. Czas nie ubła ga -
nie mi jał, a my jesz cze te go sa me go dnia 
mie li śmy się za mel do wać na noc leg 
w gór skim schro ni sku Pod ra gu (2136 m 
n.p.m.). Kil ka ki lo me trów przed tu ne -
lem trans fo ga ra skim nasz au to bus „się 
spo cił i mu siał chwil kę od po cząć”. By -
ło już póź ne po po łu dnie. Wów czas Mał -
go sia Przy byl ska, za pro po no wa ła 

Góry Piatre Craiului FOT. K. JANKOWSKI
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prze wod ni kom wa riant B. Naj krót sze 
moż li we doj ście do schro ni ska bez po -
śred nio z miej sca po sto ju. Krót ka rze -
czo wa dys ku sja, szyb ka de cy zja, 
prze gru po wa nie i wy ru sza my na szlak, 
tak że by nie mar no wać ani mi nu ty. Dy -
stan so wo to tyl ko 8 km. Po dro dze mie -
li śmy jed nak do przej ścia, jak się 
póź niej oka za ło, czte ry prze łę cze, 
a po ca ło dnio wym zwie dza niu z Ro ber -
tem sił już bra ko wa ło. Gru pa „na szych 
har tów” po gna ła przo dem, aby 
przed dwu dzie stą po twier dzić w schro -
ni sku przy by cie na szej gru py, a my dzię -
ki te mu mo gli śmy upa jać się 
prze cud ny mi wi do ka mi za cho dzą ce go 
nad Fo ga ra sza mi słoń ca. Po zmro ku 
ostat ni uczest ni cy do cie ra ją do schro ni -
ska, kwa te ru nek, ko la cja i… je śli by 
ktoś po my ślał, że to ko niec dnia, to nic 
bar dziej myl ne go, ale to cał kiem in -
na hi sto ria... 

Ran kiem wszy scy zwar ci i go to wi. 
Go rą ce po że gna nie z go spo dy nią schro -
ni ska. Po go da ide al na. To wła śnie dzi -
siaj w pla nach jest on, naj wyż szy szczyt 
Ru mu nii. Dość szyb ko wcho dzi my 
na prze łęcz Pod ra gu lui (2307 m n.p.m.) 
i da lej głów ną gra nią na wschód. Tra -
wer su jąc kil ka po mniej szych wierz choł -
ków w koń cu przed na mi wy ła nia się 
„tra pe zo wy dach Ru mu nii”. Jesz cze tyl -
ko mo zol ne po dej ście na Vi stae Ma re 
(2527 m n.p.m.), trze ci co do wy so ko ści 
wierz cho łek Ru mu nii i Mol do ve anu 
(2544 m n.p.m.), ten naj wyż szy, jest już 
na wy cią gnię cie rę ki. Sta ło się, 4:0 dla 
PTT. Wspa nia ła pa no ra ma w każ dym 
kie run ku. Na szczy cie dłuż sza prze rwa 
na od po czy nek, po si łek, zdję cia i ce le -
bra cję suk ce su. To ide al ne miej sce i czas 
na wrę cze nie od zna ki i le gi ty ma cji or -
ga ni za cyj nej Ani Szew czyk, któ ra już 
od daw na jest sta łym uczest ni kiem na -
szych wy cie czek, a ona w za mian zdra -
dza nam fakt, że dziś ko lej ny uczest nik 
wy pra wy ma uro dzi ny. 100 lat dla Dar -
ka Tam bo ra! Jak, on to wy cyr klo wał? 
Ta kie cu deń ka, to tyl ko na wy pra wie 
z PTT. Jed nak, że by suk ces był peł ny, to 
jak na gó rę się wy la zło, to jesz cze trza 
z niej ca łym i zdro wym zejść. Tą sa mą 
tra są wra ca my na Prze łęcz Pod ra gu lui 

(2307 m n.p.m.) i idąc da lej na za chód 
głów ną gra nią, do cho dzi my do pierw -
szej wczo raj szej Prze łę czy Por ti ta Ar pa -
su lui (2175 m n.p.m.) i tu pę tla się 
za my ka. Stąd, w do li nie, do strze ga my 
nasz nie bie ski au to bus. Ozna cza ło to, że 
na si kie row cy też od nie śli suk ces. Nie 
da li się w no cy po żreć niedź wie dziom. 
Wra ca my na tra sę trans fo ga ra ską, prze -
jeż dża my tu nel i ro bi my prze rwę w tu -
ry stycz nym cen trum Fo ga ra szy – Ba lea 
Lac. Tu wróć my do „na szych har tów”. 
Ju rek Si wek, Pio trek Po łom ski i Pa tryk 
Cie pie la re ali zu ją in dy wi du al ny plan 
i do rzu ca ją do swo jej ko lek cji, trze ci te -
go dnia, a w su mie pią ty dwu ipół ty -
sięcz nik, Bu te anu (2507 m n.p.m.). 
Wszy scy w kom ple cie, zjeż dża my 
do Ca ba ny Ca sca da, któ ra na dwie no ce 
sta je się na szą ba zą wy pa do wą. Wie czo -
rem ce le bra cja suk ce su, na któ rą „za pro -
si ła się na wet niedź wie dzi ca z trze ma 
ma ły mi”. 

Ko lej ne go dnia, wra ca my na Ba lea 
Lac (2030 m n.p.m.). Uczest ni cy dzie lą 
się na dwie gru py. Ce lem głów nej gru -
py jest dru gi co do wy so ko ści szczyt 
Ry mu nii – Ne go iu (2535 m n.p.m.). 
Pod Pal tr nu lui (2400 m n.p.m.) Krzy -

siek, prze ka zu je pa łecz kę za my ka ją ce -
go Piotr ko wi i sa mot nie prze cho dzi 
głów ną gra nią nad tu ne lem w stro nę 
Prze łę czy Ca prei (2315 m n.p.m.) i da -
lej na Ca prę (2498 m n.p.m.) i Bu te anu 
(2507 m n.p.m.), scho dzi do Ba lea Lac, 
prze cho dzi przez tu nel do au to bu su 
i zjeż dża do wioski, gdzie cze ka 
na głów ną gru pę. Ta, pod wo dzą Ro ber -

Moldoveanu, 2544 m n.p.m. FOT. P .AUGUSTYŃSKI

Wręczenie legitymacji PTT FOT. M. PRZYBYLSKA



GRUDZIEŃ 202126
WWW.PTTNS.PL

ta zdo by wa Ne go iu (2535 m n.p.m.) naj -
bar dziej ho no ro wym po dej ściem. Póź -
niej do rzu ca ją do kom ple tu Cal tun 
(2507 m n.p.m.) i Le spe zi (2517 m 
n.p.m.). Dru ga gru pa pod opie ką Mał -
go si wy cho dzi bez po śred nio na Prze łęcz 
Ca prei (2315 m n.p.m.) skąd da lej 
na Ca prę (2498 m n.p.m.) i Bu te anu 
(2507 m n.p.m.), po czym scho dzą z po -
wro tem, od po czy wa jąc po dro dze 
nad je zio rem Ca pra. Wie czo rem wszy -
scy spo ty ka my się w Ca ba nie wy mie -
nia jąc na wza jem swo je dzi siej sze 
do świad cze nia. 

Po śnia da niu opusz cza my miej sce za -
kwa te ro wa na. Dziś dzień od po czyn ku 
i zmia ny ba zy noc le go wej. Po dro dze 
jed nak cał ko wi cie nie od pusz cza my. 
Zwie dza my Sy bin i do li ną rze ki Olt do -
cie ra my do Mo na sty ru Co zia, za ło żo ne -
go przez dziad ka Dra cu li. Na stęp nie 
w gó rę do li ny rze ki Lo tru. Po dro dze jest 
na wet czas na ką piel w je zio rze, a wie -
czo rem do cie ra my na noc leg do gór ni -
czej miej sco wo ści Pier to sa ni. To na sza 
ostat nia ba za noc le go wa na tej wy pra wie. 

Gó ry Pa ring to ko lej ny cel i ko lej ny 
dwu ipół ty sięcz nik pa da na szym łu pem. 
Pa ran gul Ma re (2519 m n.p.m.). Wspa -
nia ła po go da, wspa nia łe wi do ki i tyl ko 
żal by ło scho dzić z głów nej gra ni wcze -

śniej, gdyż na Trans al pi nę nie ma wjaz -
du dla po jaz dów po wy żej 3,5 t. Nasz au -
to bus cze kał za tem na nas na Prze łę czy 
Gro apa Se aca (1598 m n.p.m.), gdzie 
za koń czy li śmy na szą dzi siej szą wę -
drów kę. 

Dzień re zer wo wy po sta no wi li śmy 
wy ko rzy stać na re ge ne ra cje sił i zwie -

dza nie do li ny rze ki Jiu. Naj pierw uda li -
śmy się do jej za chod niej od no gi z pod -
upa dły mi miej sco wo ścia mi gór ni czy mi 
na sty ku Gór Val can i Tu li sa. Te dru gie 
sta ły się ce lem piąt ki uczest ni ków, któ -
rym na dal by ło ma ło cho dze nia po gó -
rach. Pod wo dzą Jur ka zdo by li Tu li sę 
(1792 m n.p.m.). Resz ta gru py prze ło -

Parangul Mare, 2519 m n.p.m. FOT. PIOTR AUGUSTYŃSKI

Góry Parang FOT. K. JANKOWSKI
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mem Jiu do cie ra do mo na sty ru La ini ci, 
a na stęp nie da lej na po łu dnie do Tar gu 
Jiu, gdzie po dzi wia dzie ła wy bit ne go 
rzeź bia rza ru muń skie go Bran cu sie go, 
przy ja cie la Ro di na. Wie czo rem ko lej -
ne 100 lat tym ra zem za śpie wa ne dla 
Jaś ka Skow ro na. 

Ostat ni dzień gór ski wy pra wy to wy -
jazd w gó ry Re te zat. Wie dzie li śmy, że 
ła two nie bę dzie. Jed nak jak tu od pu -
ścić. Na sza trój ka „har tów” od ra zu do -
kła da so bie do tra sy 50% wię cej 
i prze cho dzą ca łą głów ną grań po cząw -
szy od Re te za tu (2482 m n.p.m.). My 
wdra pu je my się na Prze łęcz Pe le agii 
(2285 m n.p.m.), gdzie po od po czyn ku 
wcho dzi my naj pierw na Pa pu sę (2508 m 
n.p.m.), wra ca my na prze łęcz, a na step -
nie na Pe la gę (2509 m n.p.m.), po czym 
scho dzi my pa ster ską ścież ką obok je -
zior ka i wo do spa du do Ca ba ny Pie tre le 
(1480 m n.p.m.), gdzie cze ka na nas za -
słu żo ne pi wo. Po dłuż szym od po czyn -
ku za do wo le ni ze zdo by cia dwóch 
ostat nich z za pla no wa nych dwu ipół ty -
sięcz ni ków scho dzi my do au to bu su. 

Naj bar dziej wpra wie ni w bo jach zdo by -
li ich pod czas ca łej wy pra wy, aż je de na -
ście, więk szość gru py dzie sięć in ni 
dzie więć, osiem. Ostat nia noc w Pe tro -
sa nii bę dzie rów nie nie za po mnia na jak 
ca ła ru muń ska wy pra wa. 

15 sierp nia, ran kiem, uda je my się 
w dro gę po wrot ną. Zwie dza my za mek 
w Hu ne do arze, prze jeż dża my wzdłuż 
Gór Za chod nio ru muń skich. Na dłuż szy 

po stój za trzy mu je my się w Ora dei. 
Zwie dza my naj wspa nial szą se ce syj ną 
ar chi tek tu rę We lkie go Wa ra dy na (czy li 
Ora dei) i ostat ni raz sma ku je my wy -
śmie ni tej cior by de bur ta oraz ru muń -
skie go pi wa i wi na. Jesz cze tyl ko 
ostat nie za ku py i … wi dzi my się za rok 
na ko lej nej wy pra wie PTT/O Beskid 
z No we go Są cza. 

KRZYSZ TOF JAN KOW SKI

Pelaga, 2509 m n.p.m. FOT. PIOTR AUGUSTYŃSKI

Góry Retezat FOT. K. JANKOWSKI
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Głów ny Szlak Be skidz ki (GSB) to naj dłuż szy szlak tu ry -
stycz ny w Pol sce. Li czy on oko ło 500 ki lo me trów tra sy 
bie gną cej z Wo ło sa te go do Ustro nia lub od wrot nie.  
Su ma po dejść pod czas ca łe go szla ku to ok. 22 tys.  
me trów. Szlak prze bie ga przez Be skid Ślą ski, Be skid 
Ży wiec ki, Gor ce, Be skid Są dec ki, Be skid Ni ski oraz 
Biesz cza dy. 

 
Po mysł przej ścia ca łe go Głów ne go Szla ku Be skidz kie go 

zro dził się w gło wie mo je go ko le gi An drze ja pod ko niec ro -
ku 2020. Po szu ki wał on do te go pro jek tu ko le gi z któ rym 

mógł by prze mie rzyć dy stans po nad 500 km w cza sie 15 dni. 
Z uwa gi, iż od kil ku dzie się ciu lat upra wiam tu ry sty kę gór ską, 
nie za sta na wia łem się dłu go nad je go pro po zy cją i po sta no -
wi łem wziąć udział w tym przed się wzię ciu. Do po my słu do -
łą czył jesz cze nasz wspól ny ko le ga Pa weł. Wo bec te go by ło 
nas trzech, go to wych na zdo by cie Głów ne go Szla ku Be skidz -
kie go. Każ dy na swój spo sób przy go to wy wał się kon dy cyj -
nie do te go pro jek tu. Przed wy ru sze niem na czer wo ny szlak 
spo tka li śmy się we trzech, aby po czy nić pew ne usta le nia. An -
drzej – „mózg” ca łej ope ra cji, zde cy do wał, iż GSB spró bu je -
my przejść w 15 dni wzo ru jąc się na po dróż ni ku Ka zi mie rzu 
Paw łow skim, któ ry w in ter ne cie opi sał swo je zma ga nia 
na GSB. Po sta no wi li śmy za tem sko rzy stać z je go do świad -
cze nia, wska zó wek i ca ły dystans szlaku zo stał po dzie lo ny 
na na stę pu ją ce eta py: 

 
Dzień 1 – Ustroń – Schronisko PTTK na Przysłopie 
pod Baranią Górą (ok. 37 km), 
Dzień 2 – Schronisko PTTK na Przysłopie pod Baranią 
Górą – schronisko PTTK na Hali Miziowej (ok. 40 km), 
Dzień 3 – Schronisko PTTK na Hali Miziowej – Schronisko 
PTTK Markowe Szczawiny (ok. 25 km.), 
Dzień 4  – Schronisko PTTK Markowe Szczawiny 
– Jordanów (ok. 33km), 

Główny Szlak 
Beskidzki w 15 dni

Mi ro sław Bo gusz na starcie w Ustroniu
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Dzień 5  – Jordanów – Schronisko PTTK naTurbaczu 
(ok. 31 km), 
Dzień 6  – Schronisko PTTK na Turbaczu – Krościenko 
nad Dunajcem (ok. 32 km), 
Dzień 7  – Krościenko – Schronisko Cyrla (ok. 32 km), 
Dzień 8  – Schronisko Cyrla – Banica (ok. 37 km), 
Dzień 9 – Banica- Bartne (ok. 36 km), 
Dzień 10  – Bartne – Chyrowa (ok. 33km), 
Dzień 11  – Chyrowa – Puławy Górne (ok. 40 km), 
Dzień 12  – Puławy Górne – Komańcza (ok. 30 km), 
Dzień 13 – Komańcza – Bacówka PTTK Pod Honem 
w Cisnej (ok. 30 km), 
Dzień 14 – Cisna – Brzegi Górne (ok. 32 km), 
Dzień 15 – Brzegi Górne – Wołosate (ok. 31 km). 
Do dat ko wo pod czas spo tka nia or ga ni za cyj ne go, do szli śmy 

do po ro zu mie nia, że wyj ście na szlak roz po czy na my 30 lip -
ca 2021r. Nie za leż nie od po go dy, wy cho dzi my co dzien nie 
na GSB i kon se kwent nie trzy ma my się pla nu. Je śli cho dzi 
o kwe stię noc le gów, to za mie rza li śmy ba zo wać na schro ni -
skach i agro tu ry sty kach. Po bud ka mia ła na stę po wać wcze śnie 
ra no tj. 4.00-4.30, na stęp nie śnia da nie i wy marsz na szlak. Da -
ny etap za mie rza li śmy koń czyć ok. godz 17- 18, aby zdą żyć 
do schro ni ska przed za mknię ciem kuch ni. Każ dy z eta pów 
mu siał być uwień czo ny cie płym, sy tym obia dem i czymś do -
brym do pi cia. Oczy wi ście w sy tu acji, gdy by do szło na szla -
ku do sy tu acji kry zy so wej, kon tu zji itp.., plan miał być 
zmo dy fi ko wa ny. Ko rzy sta jąc ze wska zó wek tu ry stów, któ rzy 
prze szli ca ły GSB, skom ple to wa li śmy sprzęt i z ple ca ka mi 
wa żą cy mi ok. 11 ki lo gra mów w dniu 29 lip ca za mel do wa li -
śmy się w Ustro niu. Po noc le gu, w dniu 30 lip ca wy ru szy li -
śmy na szlak. Przej ście ca łe go GSB prze bie ga ło zgod nie 
z pla nem. Nie do cho dzi ło do żad nych kon tu zji. Co dzien nie 
spo ży wa li śmy su ple men ty w po sta ci elek tro li tów i ma gne zu. 
Wie czo rem, po ką pie li, sto py na cie ra li śmy Su de ocre mem 
zgod nie ze wska zów ka mi tu ry stów, któ rzy prze szli ca ły GSB. 
W trac kie mar szu ko rzy sta li śmy z prze wod ni ka tu ry stycz ne -
go Lesz ka Pie kło i Aga ty Ha nu li. Noc le gi re zer wo wa li śmy 
z wy prze dze niem 3 dnio wym. W żad nym ze schro nisk czy 
agro tu ry sty kach nie na po tka li śmy na pro ble my zwią za ne 
z bra kiem miej sca noc le go we go. Na ha sło „idzie my GSB 
i po trze bu je my noc le gu”, drzwi do każ de go schro ni ska i agro -
tu ry sty ki otwie ra ły się sze ro ko. W trak cie 15 dnio wej przy -
go dy przy tra fi ły się nam 2 dni desz czo we. Pierw szy dzień 
w oko li cach Ba ra niej Gó ry, gdzie o 6.00 ra no do pa dła nas bu -
rza. Dru gi, desz czo wy dzień przy da rzył się nam w Be ski dzie 
Są dec kim. Po za ty mi dwo ma desz czo wy mi dnia mi, po go da 
nam sprzy ja ła. Na szla ku spo tka li śmy mnó stwo cie ka wych 
lu dzi, któ rzy prze mie rza li GSB na ra ty bądź ro bi li go w ca ło -
ści. Po dro dze na po tka li śmy na kil ka cie ka wych hi sto rycz -
nych miejsc. Je śli cho dzi o po ziom wa run ków w schro ni skach 
i agro tu ry sty kach to tu taj sy tu acja jest zróż ni co wa na. Zda rza -
ły się sy tu acje, gdzie ką piel od by wa ła się w kil ku schro ni -
skach w zim nej wo dzie. Jed nak więk szość noc le gów 

od by wa ła się w go dzi wych wa run kach. Na uwa gę za słu gu je 
po ziom wa run ków w Schro nik sku na Cyr li i w Ba ców ce 
pod Ho nem. Mo im zda niem, są to dwa naj lep sze schro ni ska 
na tra sie GSB je śli cho dzi o kuch nię i noc le gi. 

W trak cie tych dwóch ty go dni cią głe go mar szu prze szli -
śmy przez kil ka pasm gór skich. Każ de pa smo jest in ne. Każ -
de jest pięk ne na swój spo sób. Wra że nia nie do za po mnie nia. 
Na uwa gę za słu gu ją wscho dy i za cho dy słoń ca w gó rach. 
Przed się wzię cie po 15 dniach zo sta ło za koń czo ne suk ce sem. 
Do tar li śmy do miej sco wo ści Wo ło sa te. Zmę cze ni co dzien -
nym mar szem, ale za do wo le ni i zdro wi po wró ci li śmy do do -
mu. Po le ca my przej ście ca łe go GSB, pod czas któ re go 
moż na po dzi wiać nie sa mo wi te wi do ki oraz na po tkać wie lu 
sym pa tycz nych lu dzi. A za tem cy tu jąc Lesz ka Pie kło – „Hej 
ku gó rom!” 

MI RO SŁAW BO GUSZ
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Co raz wię cej osób de cy du je się 
na zi mo we ką pie le. Mor so wa nie to 
for ma re kre acji, po le ga ją ca na krót -
ko trwa łym za nu rza niu się w wo dzie 
w ni skich tem pe ra tu rach (po ni żej  
5°C, np. w je zio rze, rze ce, mo rzu), 
zwy kle od je sie ni do wio sny. Zi mo -
we ką pie le to świet na roz ryw ka, 
daw ka po zy tyw nej ener gii i we dług 
prak ty ków – moc zdro wia w jed -
nym. 

 
A czy ma sens roz bie ra nie się zi mą 

w gó rach? Jest to no wa mo da po le ga ją -
ca na cho dze niu po gó rach zi mą wy łącz -
nie w bu tach i szor tach, bez bie li zny 
ter micz nej, dłu gich spodni, swe tra czy 
kurt ki i to pod czas wej ścia na trud ne 
szczy ty np. Ba bia Gó ra czy Pil sko. Ta -
kie „su che” mor so wa nie to „wyż sza 
szko ła jaz dy” dla praw dzi wych eks tre -
ma li stów. Pró by ta kie go cho dze nia 
po gó rach w na szym Od dzia le już by ły. 
Na jed nym z co rocz nych bar bór ko wych 
wyjść na Ba bią Gó rę, nasz mor su ją cy 
ko le ga zdo był ją w bu tach i krót kich 
spoden kach, ale na szczy cie za ło żył cie -
plej szą odzież. 

W Są dec kim Od dzia le PTT człon ko -
wie Sek cji Bie go wej re gu lar nie za ży wa -
ją zi mo wych ką pie li i bar dzo so bie je 
chwa lą. O tym, jak się do mor so wa nia 
przy go to wy wa li, aby by ło dla nich bez -
piecz ne, oraz ja kie przy nio sło im ko rzy -
ści zdro wot ne opo wie je go ini cja tor ka 
i en tu zjast ka Jo la Au gu styń ska. 

– Po mysł zro dził się tak na praw dę 
dzię ki Łu ka szo wi, któ ry z nas naj wcze -
śniej za czął mor so wać i mógł w ten 
świat wpro wa dzać wszyst kich chęt nych 
z Sek cji Bie go wej PTT. 

Nie mam na uko wej wie dzy i nie za -
mie rzam ta ko wej ni ko mu prze ka zy wać, 
ale mo gę się po dzie lić wła sny mi do -
świad cze nia mi i od czu cia mi z tym zwią -
za ny mi. 

Jak za cząć? Do brze jest za cząć je sie -
nią, ja pierw szy raz mor so wa łam po bie -
gu w Ry trze z oka zji Dnia Od zy ska nia 
Nie pod le gło ści, przy czym po go da wte -
dy by ła dość cie pła. Waż ne jest na sta wie -
nie, że by się za bar dzo nie bać i trzy mać 
kil ku waż nych za sad: lek ki bieg, ta ki że -
by się roz grzać, ale nie zgrzać i nie spo -
cić, po tem doj ście do miej sca i szyb kie 
ro ze bra nie się i sa mo mor so wa nie, po tem 
szyb kie ubie ra nie i znów bie ga nie aby się 
na po wrót roz grzać. 

Po tok w Ry trze, to na sza ulu bio -
na miej sców ka, po cząt ko wo wcho dzi -
my do wo dy do słow nie na kil ka chwil, 
mniej wię cej 30 s – jak się do brze czu -
je my to mo że my ewen tu al nie nie co wy -
dłu żyć czas. Za nu rza my się prze waż nie 
do klat ki pier sio wej, nie mo czy my rąk 
(bo trud no by ło by trzy mać te le fon i ro -
bić zdję cia). Do brze jest mieć coś za ło -
żo ne go na sto py – do sko na le spraw dza ją 
się bu ty neo pre no we, ta kie do kost ki. 
Pod czas wcho dze nia do wo dy bu ty 
po pierw sze uła twia ją sa mo wej ście, 
a po dru gie chro nią sto py, bo jak wia do -

mo, ma ją one zni ko mą war stwę tkan ki 
tłusz czo wej, któ ra chro ni przed zim nem, 
więc się naj szyb ciej wy chła dza ją. 
Pierw sze mo je mor so wa nie by ło bez ta -
kich bu tów i na praw dę sto py moc no to 
od czu wa ły. 

Gdy już pierw szy raz ma my za so bą, 
ko lej na na stęp ne. Stop nio wo mo że my 
zwięk szać czas prze by wa nia w wo dzie, 
nam się wy da je, że opty mal ny to 3-6 mi -
nut. Waż na jest sys te ma tycz ność, więc 
my prak ty ku je my ką pie le w se zo nie zi -
mo wym co po nie dzia łek, a nie któ rzy 
z nas jesz cze w in nym dniu w ty go dniu. 
Czę sto spo ty ka my się z oso ba mi z Vi se -
grad Ma ra ton Ry tro, bo oni też ma ją 
„swój dzień” na mor so wa nie. Czę sto ta -
ką ką piel koń czy my ogni skiem, a nie kie -
dy two rzy my so bie kli mat jak z baj ki, 
roz sta wia jąc po chod nie. 

Co waż ne – trze ba się ob ser wo wać, jak 
zno si my zim no, jak się z nim czu je my, jak 
do cho dzi my do sie bie po mor so wa niu. 
Pa mię tam, że pod czas któ re goś ko lej ne -
go za nu rze nia, do sta łam rap tem po kil ku 
mi nu tach, mo że 2-3, dziw ne go uczu cia 

Bie ga ją ce mor sy
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nie po ko ju i za par cia tchu – jest to na pew -
no sy gnał aby bez zwłocz nie wyjść z wo -
dy. Pa mię tam też, że kie dyś chy ba 
prze do brzy łam z cza sem za nu rze nia, 
zwięk sza jąc go do oko ło 9 mi nut i dłu -
uuugo nie mo głam się na po wrót do grzać. 

To mo gę po wie dzieć z wła sne go do -
świad cze nia: 

– mor su je my w to wa rzy stwie, ni gdy 
sa mi 

– stop nio wo przy zwy cza ja my się 
do zim nej wo dy, stop nio wo wy dłu ża my 
czas (zu peł nie ina czej od czu je my zim -
no gdy bę dzie na wet spo ry mróz, ale po -
wie trze su che, niż wte dy gdy 
tem pe ra tu ra mo że być w oko li cy ze ra, 
ale du ża wil got ność) 

– na sze ubra nia mu szą być ła twe 
do bły ska wicz ne go za ło że nia – dło nie 
szyb ko mar z ną, i przy „ma ru dze niu” 
mo że my mieć pro blem z ubra niem się 

– są scho rze nia, jak choć by ukła du 
krą że nia, ser co wo – na czy nio we go, czy 
ner wo we go, któ re mo gą być prze ciw -
wska za niem do mor so wa nia, war to, je -
śli ta kie ma my za py tać le ka rza, czy jest 
to dla nas do bre i wska za ne. 

In ną od mia ną ko rzy sta nia z do bro -
dziejstw zi my jest mor so wa nie na su -
cho, czy li na cie ra nie się śnie giem. Gdy 
po go da jest sprzy ja ją ca, nie kie dy tre -
ning bie go wy wła śnie tak koń czy my: 
mu si być świe ży śnieg, ta ki, pu szek, 
któ rym bę dzie moż na na trzeć skó rę, 
z re gu ły tem pe ra tu ra jest wte dy mi nu so -
wa. Po ta kim na cie ra niu skó ra „czu je 
się” jak no wo na ro dzo na! 

Znaw cy te ma tu wśród za let i ko rzy ści 
pły ną cych z mor so wa nia wy mie nia ją: 
• Zwięk sze nie od por no ści or ga ni zmu. 
• Zahartowanie ciała. 
• Poprawa wydolności układu 

sercowo-naczyniowego. 
• Poprawa krążenia, lepsze ukrwienie 

skóry. 
• Szybsza regeneracja i odżywienie 

organizmu. 
• Pomoc przy chorobach 

dermatologicznych i alergicznych. 
• Likwidacja cellulitu i rozbijanie 

nagromadzonej tkanki tłuszczowej 
• Natychmiastowe przyspieszenie 

pracy serca co wpływa na lepsze 
ukrwienie narządów i tkanek 

• Wygładzenie i ujędrnienie skóry 

• Łagodzenie dolegliwości 
przy chorobach reumatycznych 

• Prozdrowotne działanie na stawy i kości  
Tych za let, pew no moż na by jesz cze 

spo ro wy mie niać, Wy da je mi się, że 
każ dy z nas mo że wska zać wła sne ko -
rzy ści, jak dla mnie to z pew no ścią za -
uwa żal na jest po pra wa od por no ści, 
od cza su kie dy mor su ję nie by łam ani 
ra zu cho ra na ty po we w okre sie je sien -
nym czy zi mo wym prze zię bie nia. 

W Sek cji Bie go wej PTT ma my więc 
gru pę osób, któ ra re gu lar nie się spo ty -
ka, nie tyl ko na bie ga niu ale rów nież 
na mor so wa niu, są to Agniesz ka, Da rek, 
Ry siu, Pio trek, Mar cin, i ja, a kil ka osób 
mor su je z na mi od cza su do cza su. 

JOLANTA AUGUSTYŃSKA

ZDJĘCIA: JOLANTA AUGUSTYŃSKA
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Pod czas wy ciecz ki nie dziel nej 
PTT 15 sierp nia 2021 r. na Czer wo ną 
Ław kę mie li śmy oka zję po dzi wiać 
od Cha ty Te ry ho – grań bie gną cą 
od Ba ra nich Ro gów aż po Łom ni cę 
(dru gi pod wzglę dem wy so ko ści 
szczyt Tatr). Pa trząc na żleb opa da -
ją cy spod Ma łej Dur nej Prze łę czy, 
któ rym mie li by śmy osią gnąć grań, 
wy da wa ło się nam nie moż li wym 
wdra pa nie się tam…, a jed nak. Ale 
za cznij my od po cząt ku.  

Wy jazd z No we go Są cza (w dwu oso -
bo wym skła dzie: au tor re la cji i Jo la Au -
gu styń ska -przyp. red.) za pla no wa li śmy 
na go dzi nę 3 w no cy 19 sierp nia. Ktoś 
po wie, że wcze śnie.., ale my po ana li zie 
prze wod ni ka H. Pa ry skie go wie dzie li -
śmy, że przej ście te go od cin ka głów nej 
gra ni Tatr zaj mie nam tro chę cza su, 
a prze cież trze ba też re zer wy na nie prze -
wi dzia ne sy tu acje, jak cho ciaż by za ła -
ma nie po go dy, po błą dze nia itp. Trze ba 
też do dać, że by ła to mo ja pierw sza wy -

pra wa w ten re jon Tatr Sło wac kich, pod -
czas któ rej mu sia łem po le gać na swo jej 
wie dzy co do to po gra fii te re nu, a więc 
ist niał pew ne go ro dza ju „stan nie pew -
no ści”. Tak więc z par kin gu w Sta rym 
Smo ko vcu star tu je my o 5 ra no, 
a wscho dzą ce słoń ce wi ta nas tuż 
za Hre bie no kiem. Ma my 80 m li ny, 
uprzę że, resz tę po trzeb ne go szpe ju oraz 
ciu chy i wikt na ca ło dnio wą wspi nacz -
kę. Ma my tak że ogrom ną mo ty wa cję 
i po wer w no gach, więc na Te rin ce mel -

Durny Szczyt i Łomnica 
drogą Jordana

FOT. J. AUGUSTYŃSKA
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du je my się bar dzo szyb ko. Je my śnia da -
nie, pi je my cie płą her ba tę, któ ra po zwa -
la nam się roz grzać. Tu taj koń czy się 
na sza tra sa po zna ko wa nych szla kach, 
a za czy na po zasz lak. 

Mu si my skrę cić w pra wo przed Po -
śred nim Spi skim Sta wem i kie ro wać się 
na żleb, z wy raź nie bia łą na tle po zo sta -
łych ska łą. Po dej ście ze wzglę du na ru -
mosz skal ny jest mo zol ne. I od ra zu 
po doj ściu pod próg żle bu (wy ce nio ny 
na I) trze ba się tro chę „po styr mać” 
lub… wy brać wa riant z omi nię ciem tej 
wil got nej ska ły, z pra wej stro ny, zbo -
czem Ma łe go Dur ne go Szczy tu i wejść 
nie co wy żej – na co się de cy du je my (tez 
wy ce nio ne na I). Po dej ście na prze łęcz 
tro chę trwa ze wzglę du na du żą ilość 
luź nych ka mie ni. Sa ma prze łęcz 2535 m 
n.p.m. ma moc no ogra ni czo ny wi dok, 
po nie waż jest głę bo ko wcię ta po mię dzy 
Ma ły Dur ny Szczyt 2592 m n.p.m., 
a Czu ba tą Tur nię 2565 m n.p.m. Tu taj 
de cy du je my się za ło żyć uprzę że i już 
na „lot nej” ase ku ra cji, wschod ni mi zbo -
cza mi, wcho dzi my na Ma ły Dur ny 

Szczyt. Stąd ma my moż li wość przez 
mo ment, po dzi wiać ca ły za pla no wa ny 
na dziś od ci nek gra ni, gdyż chwi lę póź -
niej gó ry za snu ją chmu ry, któ re sku tecz -
nie bę dą utrud niać nam orien ta cję 
w dal szej czę ści dnia. 

 Zej ście w kie run ku Dur nej Prze łę czy 
jest bar dzo in tu icyj ne. Tak sa mo jak wy -
bór stro ny z któ rej obej dzie my (wy ce -
nio ną na II) Igłę w Dur nej prze łę czy. Dla 
od mia ny Dur ny Szczyt zdo by wa my 
od stro ny Do li ny Pię ciu Sta wów Spi -
skich. Tu taj war to tez do dać, że Dur ny 
Szczyt mie rzą cy 2623m n.p.m. jest 
czwar tym szczy tem Tatr i wśród wspi -
na czy zy skał mia no „ho nor ne go szczy -
tu”. Nas jed nak naj bar dziej in te re so wał 
oko ło 40 m zjazd (II), któ ry mie li śmy 
wła śnie za li czyć i zna le zie nie sta no wi -
ska, któ re mia ło być za ło żo ne. I tu taj 
z po mo cą przy szli nam Sło wa cy, któ rzy 
też aku rat znaj do wa li się na szczy cie, 
i by li tam nie pierw szy raz. Wska za li, 
gdzie ma my szu kać go to we go „ko lu -
cha” choć doj ście do nie go już spra wia -
ło pew ne go ro dza ju trud no ści. Nie 
że by śmy nie by li przy go to wa ni, po nie -
waż w każ dej chwi li mo gli śmy za ło żyć 
wła sne sta no wi sko, ale sko ro ist nia ło 
ko lu cho, z któ re go moż na by ło się opu -
ścić do Dur nej Szczer bi ny to szko da by -
ło nie sko rzy stać, a przy oka zji 
oszczę dzić pę tle i wła sne ko lu cha, któ -
re mu sie li by śmy zo sta wić. Ka wa łek da -
lej zre zy gno wa li śmy z za kła da nia 
ko lej ne go sta no wi ska na zjazd w kie run -
ku Klim ko wej Prze łę czy, de cy du jąc się 
na „żyw co wa nie”. Tu taj tez spo ty ka my 
prze wod ni ka z klient ką, z któ rym za -
mie nia my kil ka zdań na te mat dal szej 
czę ści tra sy i ru sza my. Chmu ry co chwi -
lę przy po mi na ją nam, że idzie my gra nią 
i je ste śmy kil ka set me trów nad Dzi ką 
Do li ną od wscho du i Do li ną Pię ciu Sta -
wów Spi skich od za cho du. 

 Spraw nie prze cho dzi my przez Dur -
ną i Zę ba tą Tur nię i do cho dzi my do Wy -
żniej Po śled niej Prze łącz ki. Od te go 
miej sca na grań wcho dzi ory gi nal -
na Dro ga Jor da na pro wa dzą ca w kie run -
ku Łom ni cy. Wspo mnia na dro ga 
wy po sa żo na by ła w uła twie nia w for mie 
dra bi nek i stop ni zwłasz cza na tra wer sie 

Po śled niej Tur ni (II+). Z Po śled niej 
Prze łącz ki ob cho dzi my Po śled nią Tur -
nicz kę i już znaj du je my się na Prze łącz -
ce pod Łomni cą, z któ rej to od stro ny 
Do li ny Dzi kiej ata ku je my szczyt. 
Jesz cze tyl ko 20 me tro wy Ko min 
Fran za z na ra sta ją cy mi ku gó rze trud -
no ścia mi, po czym, z po wro tem wy -
cho dzi my na grań, a na szym oczom 
uka zu je się ta ras wi do ko wy na Łom -
ni cy. Tu taj oczy wi ście de cy du je my się 
na dłuż szy od po czy nek, robi my pa -
miąt ko we fot ki i roz po czy na my zej ście 
w kie run ku Łom nic kiej Prze łę czy (0+). 
Na zej ściu z Łom ni cy w kie run ku Łom -
nic kiej Prze łę czy 2189 m n.p.m. na tra -
fia my na klam ry i łań cu chy po sta rym 
szla ku. Z prze łę czy scho dzi my do brze 
wi docz ny mi za ko sa mi do Skal na tej 
Cha ty, po czym już ma gi stra lą ta trzań -
ską idzie my w kie run ku Schro ni ska 
Zam kow skie go, a da lej już przez Hre -
bie nok scho dzi my do Sta re go Smo ko -
vca. We dług da nych z apli ka cji Stra va 
tra sa li czy ła bli sko 31 km, a wzrost wy -
so ko ści wy niósł bli sko 2100 m. Ca łość 
włącz nie z do jaz dem tam i z po wro tem 
oraz po sił ka mi za ję ła nam 20 go dzin. 

ŁU KASZ MI KUL SKI

FOT. J. AUGUSTYŃSKA
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OTO PY TA NIA, KTÓ RE IM ZA DA JĘ:  
1. Skąd się wzię ło Two je za in te re so wa nie gó ra mi?  
2. Two je pierw sze szczy to wa nie: ile mia łeś lat i ja ką zdo by łeś gó rę? 
3. Ja kie pa sma gór skie oraz cie ka we i eg zo tycz ne miej sca do tej po ry 

od wie dzi łeś?  
4. Jak wy so ko już by łeś w gó rach?  
5. Co da je ci tak ak tyw ne ży cie i cią głe ob co wa nie z ry zy kiem? 
6. Któ re wy zwa nie gór skie spra wi ło ci naj więk szą trud ność? 
7. Ja kie po dró że i wy pra wy pla nu jesz w przy szło ści? 
8. Opo wiedz o swo jej dro dze zdo by cia upraw nień prze wod nic kich 
9. W ja kie re jo ny naj czę ściej jeź dzisz ja ko prze wod nik ko mer cyj ny? 
10. Opo wiedz o naj za baw niej szej i naj trud niej szej sy tu acji, któ ra przy -

tra fi ła ci się w pra cy prze wod nic kiej 
11. Od kie dy na le żysz do PTT, opo wiedz o swo ich do ko na niach w tej or -

ga ni za cji, wy ciecz kach i wy pra wach, któ re po pro wa dzi łeś 
12. Je śli chcesz się po dzie lić z na mi in for ma cja mi bar dziej oso bi sty mi 

(o ro dzi nie i pra cy za wo do wej), bę dzie my wdzięcz ni. 
 

MI CHAŁ OSY SKO: „... Ro dzi ce za bie ra li mnie w gó ry 
od ma łe go dziec ka. Pierw sze wy jaz dy i szczy ty któ re pa mię -
tam to Trzy Ko ro ny w Pie ni nach, Sar nia Ska ła w Ta trach i Po -
ło ni na We tliń ska w Biesz cza dach. Praw dzi we za in te re so wa nie 
gó ra mi po ja wi ło się jed nak u mnie do pie ro w wie ku 21-22 lat. 
Mo ja pa sja do gór ewo lu owa ła – od pierw szych wy cie czek 
pie szych i ro we ro wych po Po gó rzach Kar pac kich i Be ski dach, 

po przez wy ciecz ki tu ry stycz ne i przej ścia po zasz la ko we w Ta -
trach, aż do skial pi ni zmu i bie gów gór skich. 

Mój naj wyż szy szczyt to Ca stor 4228 m w Al pach Pen niń -
skich (2017 r.) 

W 2009 ro ku w trak cie wa ka cji u mo jej sio stry w USA, by -
li śmy ra zem w gó rach Pe cos w No wym Mek sy ku, to jak do tej 
po ry mo je je dy ne gó ry po za Eu ro pą. 

Ak tyw ność fi zycz na i po dej mo wa nie no wych wy zwań 
zwią za nych ze spor tem i z gó ra mi to mój spo sób na ży cie, 
a ści ślej rzecz bio rąc na spę dza nie wol ne go cza su po za pra cą, 
któ ra z gó ra mi nie ste ty nie ma nic wspól ne go. 

Do tej po ry naj wię cej trud no ści i ry zy ka ale jed no cze śnie 
ad re na li ny i przy jem no ści do star czy ły mi zjaz dy na nar tach 
w Ta trach min. z Ry sów, Prze łę czy Tet ma je ra pod Za dnim 
Ger la chem, Czer wo nej Ław ki, Sa la ty nów czy ze Szczyrb skie -
go Szczy tu. 

De cy zja o chę ci zo sta nia prze wod ni kiem by ła ra czej spon -
ta nicz na. Ja ko że je stem z Woj ni cza, a w Tar no wie, do któ re -
go mam znacz nie bli żej niż do No we go Są cza, nie by ło aku rat 
w pla nach żad ne go szko le nia, więc za pi sa łem się na kurs 
do PTT i au to ma tycz nie zo sta łem też je go człon kiem (2008 

Poznaj naszych 
przewodników

To już pią ta edy cja ga le rii prze wod ni ków. W po przed nich 
wy da niach Be ski du po zna li śmy bli żej w nr. 67/2011: Mać ka 
Za rem bę, Wojt ka Sza ro tę, śp. Ryś ka Pa ty ka, Jur ka Gał dę, 
Lesz ka Ma ło tę, Wie sia Wcze śne go oraz śp. Miet ka Wi niar -
skie go z Ko ła w Tar no brze gu. W nr. 68/2012: Ro ber ta Cem -
pę, Łu ka sza Mu sia ła, Wojt ka Lip pę, Tad ka Po gwiz da, 
Alek san dra Jar ka; w nr. 69/2013: Iwo nę Ko wal czyk Tu daj, 
Ada ma Pła ne tę, Jo an nę Król, Mał go rza tę Przy byl ską oraz 
śp. Krzysz to fa Żucz kow skie go i śp. Wład ka Ko wal czy ka; 
w nr. 70/2017: Paw ła Groń skie go. My ślę, że war to kon ty nu -
ować tę ga le rię po sta ci nie tu zin ko wych, dla któ rych prze -
wod nic two jest naj czę ściej ro dza jem hob by, któ re mu 
od da ją się z wiel ką pa sją i za an ga żo wa niem, po mi mo pra -
cy za wo do wej i obo wiąz ków ro dzin nych. 

Mi chał Osy sko
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r.). Je że li cho dzi o trzy dnio wy eg za min pań stwo wy, to w po -
rów na niu do szko ły czy stu diów, by ła to dla mnie sa ma przy -
jem ność bez stre su i na peł nym lu zie. 

W 2013 współ pro wa dzi łem wy pra wę PTT w Al py (ra zem 
z Wojt kiem Sza ro tą), po za tym po pro wa dzi łem kil ka wy cie -
czek po ro dzi mym Po gó rzu Cięż ko wic ko – Roż now skim. 
Gdy bym miesz kał bli żej No we go Są cza, ne pew no by ło by te -
go znacz nie wię cej... 

Wy cie czek ko mer cyj nych do tej po ry mia łem bar dzo nie -
wie le, a je że li już, to ja ko prze wod nik miej ski po Tar no wie. 
Ale być mo że wkrót ce to się zmie ni – je że li pan de micz ne za -
mie sza nie zno wu nie po krzy żu je mi pla nów... 

Naj za baw niej by ło raz na wy ciecz ce szkol nej na Prze hy -
bę, kie dy je den z uczniów za brał z do mu wa liz kę i chciał ją 
cią gnąć do gó ry na kół kach... 

A co do przy szło ści, to naj bar dziej chciał bym, że by omi -
ja ły mnie kon tu zje i pro ble my zdro wot ne...” 

 
*** 

ZBI GNIEW SMAJ DOR: „... Po wiem żar to bli wie, że 
u pod staw mo je go póź niej sze go za in te re so wa nia gó ra mi le ży 
„tu ry sty ka edu ka cyj na”, upra wia na od ósme go ro ku ży cia. 
W czym rzecz? Otóż od naj młod szych lat miesz ka łem 
nad brze giem Du naj ca w miej sco wo ści Rdzio stów, a szko ła 
pod sta wo wa znaj do wa ła się nie mal na sa mej gó rze przy dro -
dze na Li ma no wą. Co dzien nie, od pierw szej kla sy ma sze ro -
wa łem więc po na ukę trzy ki lo me try, w du żej czę ści przez las. 
Czy pa da ło, czy wia ło, czy też za le ga ło pół me tra śnie gu, mu -
sia łem dzień w dzień po ko nać nie mal 300 me trów prze wyż -
sze nia. Po dro dze był bar dzo błot ni sty wą wóz, po dob ny 
do tych w San do mie rzu i Ka zi mie rzu Dol nym, któ re tam 
ucho dzą obec nie za atrak cje tu ry stycz ne. Szkol ne wy ciecz ki 
w gó ry nie utkwi ły mi w pa mię ci. 

Póź niej, na po cząt ku lat osiem dzie sią tych ubie głe go już 
wie ku, roz po czą łem pra cę w no wo są dec kim ZNTK, gdzie 
pręż nie dzia ła ło Ko ło PTTK „Ko le jarz”. Or ga ni zo wa nych by -
ło wie le raj dów, zlo tów, wy cie czek au to ka ro wych i in nych 
im prez tu ry stycz nych. Ja w nich nie uczest ni czy łem, cza sa mi 
tyl ko wy bra łem się na wy ciecz kę au to ka ro wą na Sło wa cję. 
Prze waż nie by ły to Wo do spa dy Zim nej Wo dy, sło wac kie ja -
ski nie lub za ku py w Po pra dzie. W dro dze po wrot nej koń czy -
ło się to dłu gim sta niem na gra ni cy i prze świe tla niem ba ga ży. 
Ale ta kie by ły cza sy, dla te go też nie któ re ar ty ku ły le piej by ło 
spo żyt ko wać w in ny spo sób, niż dać so bie skon fi sko wać. 
W „Ko le ja rzu” by ła też sek cja pie chu rów, któ rzy w gru pie kil -
ku, cza sa mi kil ku na stu osób or ga ni zo wa li co ty go dnio we wę -
drów ki gór skie. W li sto pa dzie 1994 ro ku za pla no wa li 
wy ciecz kę dwu dnio wą do Jam nej, z noc le giem w schro ni sku. 
Je den z ko le gów na mó wił mnie do wzię cia udzia łu i …wła -
śnie tak to się za czę ło. Cho ciaż to nie by ły gó ry, tyl ko pa gór -
ki Po gó rza Roż now skie go, to tak bar dzo mi się spodo ba ło, że 
z tu ry sty ką zo sta łem na dłu żej. Do dziś pa mię tam że liw ny gar -
nek, któ ry na zmia nę tasz czy li śmy z Bu kow ca. Wie czo rem 

przy gi ta rze i ogni sku kon su mo wa li śmy je go za war tość, czy li 
ziem nia cza no – kieł ba sia ną za pie kan kę. Po wy ciecz ce za pi -
sa łem się do PTTK i tak zo sta łem z „Ko le ja rza mi” na sześć 
lat, do cza su, kie dy w 2000 ro ku do wie dzia łem się o ist nie niu 
w No wym Są czu Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go. Cho -
dzi li śmy co ty dzień, w so bo tę lub nie dzie lę, głów nie po Be -
ski dzie Są dec kim, Wy spo wym, Pie ni nach i Gor cach oraz 
Po gó rzu Cięż ko wic ko -Roż now skim. Prze waż nie ko rzy sta li -
śmy z ko mu ni ka cji pu blicz nej, po cią gów i au to bu sów PKS, 
któ re w tych cza sach funk cjo no wa ły na le ży cie. Oczy wi ście 
to wa rzy szy ła mi żo na i cór ki, bo jesz cze by ły zbyt ma łe, aby 
sa me zo stać na ca ły dzień w do mu. Na wy ciecz kach pa li li -
śmy za wsze dwa ogni ska, któ rych nie od łącz nym re kwi zy tem 
był ko cio łek. Do po łu dnia go to wa li śmy ka wę do cia sta, któ -
re każ dy obo wiąz ko wo za bie rał, a po po łu dniu, na obiad, żu -
rek, barsz czyk lub in ną po lew kę. Trosz kę by ła to 
in na tu ry sty ka niż w PTT, bar dziej re kre acyj na, a mniej wy -
czy no wa. Bar dzo mi ło te cza sy wspo mi nam. 

Za tu ry sty kę wzią łem się póź no, bo mia łem już 36 lat 
i moc no szpa ko wa te wło sy. Nie po wiem, że mo im pierw szym 
gór skim szczy to wa niem by ło wspo mnia ne wyj ście na Jam ną, 
na wy so kość 500 me trów, bo gdy by tak kiep sko wszyst kie 
szczy to wa nia wy glą da ły to by ło by źle. Z po waż niej szych gór 
na pew no był to Lu bań w Gor cach. By ło to 11 kwiet nia 1995 
ro ku. Po mi mo, że był po czą tek kwiet nia to sze dłem w krót -
kich spoden kach i pod ko szul ku, ta ka by ła re we la cyj na po go -

Zbi gniew Smaj dor
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da. Wśród kil ku oso bo wej gru py „Ja no si ków” – tak zwa li się 
pie chu rzy z PTTK „Ko le jarz” – był też dzia łacz PTT Ru dolf 
Gaw lik. Mi mo, że cho dzi li śmy ra zem kil ka lat to o PTT mi 
nic nie wspo mniał, wi docz nie uznał, że do tak eli tar ne go To -
wa rzy stwa jesz cze się nie na da ję. 

Da le ko mi do ta kich glob tro te rów jak Ma ciej Za rem ba czy 
Kry sia Wo lak, ale przez 27 lat trosz kę się te go uzbie ra ło. 
W Pol sce i na Sło wa cji od wie dzi łem chy ba wszyst kie pa sma 
gór skie.  

W Cze chach zdo by łem Ko ro nę Be ski dów oraz wę dro wa -
łem po pięk nej Szu ma wie i cze skich Kar ko no szach, a w Ru -
mu nii po zna łem uro ki Apu sze nów. Su per eg zo tycz nych 
miejsc nie od wie dzi łem, po nie waż po za Eu ro pę no sa nie wy -
chy li łem. Nie mniej, dla mnie eg zo tycz ną przy go dą by ła wy -
ciecz ka z PTT na chor wac ką wy spę Śol ta, uwa ża ną za jed ną 
z naj pięk niej szych wysp w Eu ro pie. W Gre cji zwie dzi łem 
Ate ny, Ko rynt i Pi reus, we Fran cji Pa ryż i Lo ur des, dwu krot -
nie od wie dzi łem Wło chy zwie dza jąc Wa ty kan, Rzym, We ne -
cję, Pa dwę, Mon te Ca si no i nad mor skie Bi bio ne.  

Naj wyż szą mo ją wy so ko ścio wą zdo by czą jest Lo do wy 
Szczyt 2628 m n.p.m. w sło wac kich Ta trach. Po nad to zdo by -
łem wszyst kie 60 ta trzań skich szczy tów za li cza nych do Tu -
ry stycz nej Ko ro ny Tatr, za nim jesz cze od zna ka po wsta ła. Ja ko 
cie ka wost kę do po wiem, że naj mniej szą gó rą ja ką zdo by łem 
by ła Ve la Stra ża o wy so ko ści 237 m n.p.m. – naj wyż szy 
szczyt chor wac kiej wy spy Śol ta. Nie któ rzy wę dro wa li na nie -
go z cze ka nem i ka skiem na gło wie. 

Naj więk sze wy zwa nie gór skie prze ży łem nie w gó rach wy -
so kich, a w Be ski dzie Są dec kim. 21 li sto pa da 2004 r. wy bra -
łem się z Kaz kiem Fy dą na Ra dzie jo wą. By ło to dwa dni 
po hu ra ga nie, któ ry w pią tek 19 li sto pa da spu sto szył w sło -
wac kich Ta trach po nad 14 ty się cy hek ta rów la su. Szli śmy 
z Prze hy by przez Zło mi ste Wier chy w kie run ku Ra dzie jo wej. 
Skut ki hu ra ga nu by ły wi docz ne tak że na na szym szla ku. Po -
wa lo ne drze wa, któ re trze ba by ło ob cho dzić bar dzo opóź ni ły 
na szą wy ciecz kę i zre zy gno wa li śmy z wyj ścia na Ra dzie jo -
wą, a zde cy do wa li śmy się sko rzy stać z obej ścia szczy tu 
z Prze łę czy Dłu giej do Prze łę czy Żłob ki. Nie wy szło nam to 
na do bre. Na tym krót kim od cin ku, któ ry w nor mal nych wa -

run kach po ko nu je się w pół go dzi ny, nam ze szło po nad trzy 
go dzi ny. Dzie siąt ki po wa lo nych drzew za ta ra so wa ło przej -
ście, do słow nie jed no drze wo le ża ło przy dru gim. Trze ba by -
ło je ob cho dzić wspi na jąc się po stro mym, za śnie żo nym 
i za krza czo nym sto ku kil ka na ście me trów w gó rę lub omi jać 
scho dząc w dół. Wy ciecz ka, któ ra mia ła trwać kil ka go dzin 
trwa ła kil ka na ście. Gdy do tar li śmy na Prze łęcz Żłob ki za pa -
dał już zmrok, a do Ry tra mie li śmy jesz cze bli sko trzy go dzi -
ny mar szu. Bra kło nam je dze nia i pi cia. By li śmy wy czer pa ni 
kom plet nie. 

Do cho dze nia po gó rach żad nej ide olo gii nie do ra biam. 
Cho dzę bo lu bię, dla za go spo da ro wa nia wol ne go cza su 
w week en dy, dla ob co wa nia z przy ro dą, re lak su po ty go dniu 
pra cy, zdro wia i faj ne go to wa rzy stwa.  

Je że li po stę pu je się roz sąd nie, to mo im zda niem w gó rach 
jest o wie le bez piecz niej niż na uli cy. 

Ry zy ko sta ram się mi ni ma li zo wać. W Ta trach cho dzę grzecz -
nie po wy zna ko wa nych szla kach – wy ją tek to wspo mnia ny Lo -
do wy Szczyt i kil ka mniej szych epi zo dów. Cza sem tyl ko 
wy sko czę na cie ka wą skał kę dla faj ne go zdję cia, ale żo na za raz 
do pro wa dza mnie do po rząd ku. Z wła sne go do świad cze nia 
wiem, że nie szczę ście nie ko niecz nie mo że cię spo tkać w wy so -
kich gó rach. No gę moż na zła mać my jąc bu ty w po to ku... 

Je stem bar dzo przy ziem ny, nic nie pla nu ję. Mo je pla ny 
ogra ni cza ją się do naj bliż szej nie dzie li, aby wy brać się na ko -
lej ną wy ciecz kę z PTT. Zresz tą ta kie cza sy na sta ły, że pla no -
wa nie mi ja się z ce lem, moż na je dy nie ma rzyć.  

Nie po sia dam pań stwo wych upraw nień prze wod nic kich, 
a je dy nie upraw nie nia prze wod ni ka GOT PTT na wszyst kie 
kra iny gór skie. W 2009 ro ku na by łem upraw nie nia te re no we 
na Kar pa ty Za chod nie i Kar pa ty Wschod nie, któ re w 2017 ro -
ku zo sta ły przez Ko mi sję GOT Za rzą du Głów ne go PTT roz -
sze rzo ne na wszyst kie kra iny gór skie.  

Po nie waż nie mam sto sow nych upraw nień, to nie pro wa -
dzę wy cie czek ko mer cyj nych. Mia łem kil ka pro po zy cji, ale 
jak nie moż na, to nie moż na. Mo ja ak tyw ność prze wod nic ka 
ogra ni cza się do ro li re zer wo we go przy wy ciecz kach od dzia -
ło wych. Gdy już na praw dę nie ma kto pro wa dzić, to cza sa mi 
ra tu ję sy tu ację. W su mie po pro wa dzi łem tych wy cie czek oko -
ło 40. Głów nie by ły to Be ski dy, ale też cze skie i pol skie Kar -
ko no sze, Gó ry Cho czań skie i kil ka ta trzań skich. 

We wrze śniu 2019 ro ku pro wa dzi łem wy ciecz kę do Do li -
ny Pro siec kiej i Do li ny Kwa czań skiej w Gó rach Cho czań -
skich. W gór nej czę ści Do li ny Kwa czań skiej le ży osa da 
Ob ła zy, gdzie nad po to kiem Kwa czan ka moż na zna ko mi cie 
od po cząć i zwie dzić sta re mły ny wod ne, któ re są naj więk szą 
atrak cją osa dy, po dob nie jak sym pa tycz ne ko zy. O słyn nych 
ko zach w tym miej scu wie dzie li śmy co nie co, ale nie przy -
pusz cza li śmy, że spa ła szu ją nam po ło wę ka na pek. By ły tak 
prze bie głe i spryt ne, że na wet nie wie dzie li śmy kie dy zna la -
zły się w ich po sia da niu. By ło przy tym du żo śmie chu, ale 
niech im na zdro wie wyj dzie. Przy na stęp nej wi zy cie przy go -
tu je my dla kóz na Ob ła zach coś eks tra. 

– Ry zy ko sta ram się mi ni ma li zo wać.  
W Ta trach cho dzę grzecz nie po wy zna ko -
wa nych szla kach – wy ją tek to wspo mnia -
ny Lo do wy Szczyt i kil ka mniej szych 
epi zo dów. Cza sem tyl ko wy sko czę na  
cie ka wą skał kę dla faj ne go zdję cia...
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Wy jąt ko wo trud nej sy tu acji na pro wa dzo nej przez sie bie wy -
ciecz ce nie mia łem. Uczest ni cy wy cie czek PTT są tak do świad -
cze ni i tak od po wie dzial ni, że nie ge ne ru ją ta kich sy tu acji. 

Do PTT wstą pi łem w 2000 ro ku. W 2007 ro ku zo sta łem 
wy bra ny do Za rzą du Od dzia łu PTT „Be skid” i mam za szczyt 
być je go człon kiem nie prze rwa nie do chwi li obec nej, czy li pią -
tą ka den cję. Mo że za brzmi to nie skrom nie, ale uwa żam, że 
przez te 15 lat nie by łem tyl ko fi gu ran tem w za rzą dzie i ja kiś 
tam wkład w dzia łal ność na sze go od dzia łu wnio słem. Przez 
jed ną ka den cję peł ni łem funk cję wi ce pre ze sa, a przez dwie 
ostat nie se kre ta rza. Za du ży suk ces uwa żam po wsta nie od zna -
ki Tu ry stycz nej Ko ro ny Tatr. Wy my ślił ją Woj tek Sza ro ta, a ja 
i Wła dek Ło boz opra co wa li śmy re gu la min oraz pro jekt od zna -
ki i ksią żecz ki. Od zna ka cie szy się wy jąt ko wą po pu lar no ścią 
nie tyl ko w na szym od dzia le, ale w ca łym kra ju. To da je du żą 
sa tys fak cję. W 2013 ro ku Ma ciej Za rem ba „wro bił mnie” w re -
da go wa nie Kro ni ki PTT. Na szczę ście po moc za de kla ro wa ła 
żo na i tak wspól ny mi si ła mi cią gnie my to do te go cza su. 
Na ukoń cze niu jest 16 tom za 2021 rok. Przez 15 lat by łem de -
le ga tem od dzia łu na wszyst kie zjaz dy PTT, a od 2013 ro ku je -
stem człon kiem Głów ne go Są du Ko le żeń skie go. 

Przez te la ta dzia łal no ści spo łecz nej uzbie ra ło się tro chę 
wy róż nień i od zna czeń, w tym dwa pań stwo we przy zna ne 
przez Pre zy den ta RP – Srebr ny Krzyż Za słu gi i Me dal Stu le -
cia Od zy ska nia Nie pod le gło ści. Nie są one naj waż niej sze, ale 
mi ło jest być do ce nio nym. 

Pra cu ję w fir mie DAKO, mam żo nę Kry sty nę, dwie cór ki, 
dwóch zię ciów i czwo ro wnu cząt. Żo na, zięć Da wid i wnuk An -
toś też są człon ka mi PTT. Żo na, któ ra to wa rzy szy mi w gór skich 
wę drów kach te raz prze cho dzi okres re ha bi li ta cji po zła ma niu 
no gi. Po wo dem nie szczę ścia był „źle zre da go wa ny” pla kat 
na za koń cze nie se zo nu. Mia ło to być sym bo licz ne za koń cze nie 
se zo nu, a że na pla ka cie te go nie na pi sa no, więc wzię ła to na po -
waż nie i za koń czy ła se zon su mien nie, nie na ni by...” 

 
*** 

KRZYSZ TOF JAN KOW SKI „... Wy da je mi się, że za -
in te re so wa nie gó ra mi mia łem od za wsze, ale na pew no za -
wdzię czam je ro dzi com, któ rzy w mło do ści też „cho dzi li 
po gó rach”. Ja ko ma łe go chłop ca za bie ra li mnie z so bą, wy -
sy ła li na ko lo nie i obo zy. Póź niej bez obaw pusz cza li na sa -
mo dziel ne wy ciecz ki, naj pierw te jed no dnio we po naj bliż szych 
gór kach, to by ły wspa nia łe cza sy. W siód mej kla sie pod sta -
wów ki mój na uczy ciel hi sto rii, bo daj że p. Mróz, pro wa dzą cy 
szkol ne ko ło PTTK, przy nie ist nie ją cej już SP nr 19 w No wym 
Są czu za brał mnie wraz z trze ma ko le ga mi z kla sy na Rajd 
o Srebr ną Ciu pa gę i od tam tej po ry mi łość do gór trwa aż 
do dziś. 

O mo je pierw sze szczy to wa nie trze ba by za py tać mo ich ro -
dzi ców, ale gdzieś w gło wie sie dzi mi pew ne zej ście z gór, 
w no cy z la tar ka mi, ja „na ba ra na” u oj ca... i ty le, mia łem wte -
dy kil ka lat. Jak by ło zej ście to na pew no by ła i gó ra, ale ja ka? 
Kto to wie. Za to pierw szą sa mo dziel ną wy ciecz kę pa mię tam 

do sko na le. Po je cha łem z ko le gą z kla sy au to bu sem 2-ką 
do Bą czej Ku ni ny, stam tąd po szli śmy na Ostrą, Ma ko wi cę 
i do Ry tra. By łem wte dy w szó stej kla sie, mia łem 13 lat. 

Przez te wszyst kie la ta tro chę się tych szczy tów i pasm gór -
skich uzbie ra ło. Osiem dzie siąt pro cent mo ich zdo by czy to 
pol skie gó ry. Po za Pol ską by łem w Kar patch Sło wac kich, 
Ukra iń skich i Ru muń skich oraz Gó rach Dy nar skich. Od wie -
dzi łem spo rą cześć Pół wy spu Bał kań skie go, Gre cję kon ty nen -
tal ną i wy spiar ską a te po łu dnio wo - wschod nie kli ma ty chy ba 
naj bar dziej mi pa su ją. Za chód też był, na wet z dłuż szym epi -
zo dem za oce anem i pół noc też się zda rzy ła. 

Jak na ba gien ne go gó ra la przy stoi, choć wo lę okre śle nie 
Lach Są dec ki w gó rach nie do tar łem zbyt wy so ko. Tak w ogó -
le to nie pa łam mi ło ścią do wiel kich i ska li stych gór. Naj wyż -
szy zdo by ty prze ze mnie szczyt to „dach” Ru mu nii czy li 
Mol do ve anu (2544 m n.p.m.).  

Mo ja ak tyw ność gór ska i tu ry stycz na, jest do sko na łą od -
skocz nią od co dzien no ści. Lu bię dzie lić się swo ją wie dzą z in -
ny mi, zdo by wać no we do świad cze nia, a jed no cze śnie ca ły 
czas uczę od in nych, tak aby w przy szło ści jesz cze le piej móc 
wy ko ny wać swo ją prze wod nic ką dzia łal ność. Je śli cho dzi 
o ry zy ko, jak to w gó rach, by ło jest i bę dzie, każ dy mu si sam 
je wy wa żyć. Oczy wi ście bar dziej ak tyw ne ży cie wio dłem kie -
dyś, te raz to czło wiek wię cej by chciał niż mo że, ale jesz cze 
nie po wie dzia łem ostat nie go sło wa.  

Mo je pla ny na ten rok? Ży cie jest te raz ta kie szyb kie, 
zmien ne i nie prze wi dy wal ne, że cięż ko coś za pla no wać. Jed -
nak Kar pa ty Ukra iń skie i Ru muń skie na pew no. 

Swo je tu ry stycz ne pa sje szli fo wa łem w SKKT PTTK 
przy Są dec kim Elek try ku, do któ re go uczęsz cza łem, 
pod skrzy dła mi opie ku na ko ła Jó ze fa Po mie tło (wy ra zy sza -
cun ku i po dzię ko wa nia). Po zdo by ciu upraw nień Or ga ni za to -

Krzysz tof Jan kow ski
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ra Tu ry sty ki PTTK, Przo dow ni ka InO (Im prez na Orien ta cję) 
i zdo by ciu mi strzo stwa Pol ski w Ogól no pol skim Mło dzie żo -
wym Tur nie ju Tu ry stycz no-Kra jo znaw czym nad szedł czas 
na coś wię cej. Upraw nie nia prze wod nic kie zdo by łem w 1994r 
po kur sie zor ga ni zo wa nym przez PTTK o/Be skid w No wym 
Są czu, co cie ka we o mie siąc wcze śniej niż ma tu rę (za spe -
cjal ną zgo dą władz PTTK) i by łem wów czas naj młod szym 
prze wod ni kiem w Pol sce. By ły to upraw nie nia prze wod ni ka 
be skidz kie go, te re no we go po wo je wódz twie no wo są dec kim 
i pi lo ta wy cie czek. W cza sie stu diów we Wro cła wiu ukoń -
czy łem kurs prze wod ni ka su dec kie go jed nak nie by ło mi da -
ne przy stą pić do eg za mi nów. Mo że kie dyś, kto wie...  

Ja ko prze wod nik ko mer cyj ny naj czę ściej jeż dżę z gru pa -
mi po po łu dnio wo – wschod niej Pol sce i Ukra inie. 

Do PTT o/Be skid w No wym Są czu na le żę od sied miu lat, 
gdzie zo sta łem „ochrzczo ny” ja ko ten z PTTK. Prze cież to 
tyl ko jed na li ter ka więcej . Rze czy wi ście je stem człon kiem 
PTTK od 34 lat, ale nie prze szka dza mi to, że by być rów nież 
człon kiem PTT. W obec nej ka den cji je stem człon kiem Za rzą -
du Od dzia łu i sze fem Klu bu Prze wod ni ków. 

Ja ko uczest nik wy cie czek PTT pod pa try wa łem pro wa dzą -
cych je prze wod ni ków, zdo by wa łem no we do świad cze nia, 
utrwa la łem zdo by tą kie dyś wie dzę, przy po mi na łem so bie jak 
to jest być prze wod ni kiem. W 2017 ro ku, za na mo wą mo je -
go młod sze go, ale nie po rów ny wa nie do mnie bar dziej do -
świad czo ne go w pro fe sji prze wod nic kiej ko le gi, Paw ła 
Groń skie go, po pro wa dzi łem spo łecz nie pierw szą wy ciecz kę 
dla PTT-Je sien ne Biesz cza dy. Póź niej po szło szyb ciej niż się 
spo dzie wa łem. W su mie zor ga ni zo wa łem i pro wa dzi łem dla 
PTT 50 wy cie czek i jed ną wy pra wę. Te wie lo dnio we naj czę -
ściej z Ro ber tem Cem pą, od któ re go du żo się na uczy łem i da -
lej uczę. Za wsze sta ram się, aby każ dy, na pro wa dzo nych 
prze ze mnie wy ciecz kach, przede wszyst kim do brze się czuł 
i mógł w peł ni re ali zo wać za ło żo ne przez sie bie ce le, choć 
uwierz cie mi, nie jest to ła twe, a cza sami wręcz nie moż li we.” 

 
*** 

ALEK SAN DER GROŃ SKI: „... Za wsze lu bi łem wę dro -
wać. Ta ta był ga jo wym i czę sto brał mnie do la su. Póź niej już 
sam, lub z ko le gą i sio stra mi wę dro wa li śmy po oko licz nych 
gór kach i la sach. Czę sto wią za ło się to z wy pra wa mi na grzy -
by, po ziom ki, ma li ny, orze chy la sko we. W szko le śred niej by -
łem dwa ty go dnie pod na mio ta mi, wę dru jąc po Gor cach, 
Pie ni nach i Be ski dzie Są dec kim. Po za ło że niu ro dzi ny, ma -
jąc ma łe dzie ci nie mia łem cza su na in dy wi du al ne wy pa dy 
w gó ry, ale cią gle wę dro wa łem z ni mi po oko li cy. Gdy by ły 
więk sze, re gu lar nie ze mną cho dzi ły po gó rach, czę sto z PTT, 
zwłasz cza Pa weł. Bar dzo lu bi łem wę dro wać sam. Pa ko wa łem 
ple cak i sze dłem na kil ka dni, śpiąc tam, gdzie do sze dłem, 
pod na mio tem lub go łym nie bem.  

Mo ją pierw szą więk szą gó rę zdo by łem w szko le pod sta -
wo wej, by łem z wy ciecz ką na Ra dzie jo wej i Prze hy bie, oraz 
przy Mor skim Oku.  

Co uda ło mi się zdo być do tej po ry? Nie jeź dzi łem gdzieś 
da le ko, wy star czy ły mi gó ry w oko li cy – Be ski dy, Pie ni ny, 
Biesz cza dy, Ta try czy Po gó rze. Naj wy żej by łem na Wy so kiej 
w Ta trach 2547 m n.p.m. 

Od dziec ka lu bi łem po dej mo wać ry zy kow ne wy zwa nia 
i zo sta ło mi to do dzi siaj. Bar dzo lu bię gdy jest cięż ko, trud -
no, ko cham zmę cze nie w gó rach. Dzię ki cho dze niu po gó -
rach, wy sze dłem zwy cię sko z wie lu cho rób i do le gli wo ści. 

Kil ka ra zy pod czas sa mot nej wę drów ki po Ta trach, prze -
ży łem trud ne chwi le, gdy przy bar dzo moc nym wie trze 
z desz czem i gra dem, zmu szo ny by łem kłaść się na zie mi, że -
by mnie nie „zdmuch nę ło”. W po bli żu prze waż nie nie by ło 
ni ko go. Na to miast na wy jaz dach z gru pą, naj trud niej jest, gdy 
ktoś z uczest ni ków do świad czy ura zów lub zła mań, al bo się 
zgu bi. Tak by ło na Ło pie niu. Jed na oso ba zła ma ła no gę, ale 
po wo li spro wa dzi li śmy ją na dół. Tu oka za ło się, że bra ku je 
dwóch osób. Uda ło się do nich do dzwo nić, po da li tyl ko, że są 
przy ram pie. Ko ja rzy łem gdzie to jest i ru szy łem na po szu ki -
wa nie. Uda ło mi się ich od na leźć. Szli zu peł nie w prze ciw ną 
stro nę...  

Mo je upraw nie nia prze wod ni ka GOT PTT so bie „wy dep -
ta łem”. Kie dy wstą pi łem do PTT w 2001 r, za czą łem zdo by -
wać ko lej ne od zna ki za swo je osią gnię cia gór skie, tak, że 
w krót kim cza sie mia łem wszyst kie stop nie. Po łą czo ne to by -
ło z kon kret ną wie dzą o wę dro wa niu po gó rach, więc Za rząd 
PTT przy znał mi od zna kę prze wod ni ka i od nie daw na pro wa -
dzę gru py od dzia ło we. 

Wcze śniej pro wa dzi łem tzw. od bocz ki, czy li tra sy po nad -
pro gra mo we. Na naj licz niej szą, wy bra ło się ze mną, na Ma ły 
Lo do wy, dwa dzie ścia kil ka osób. Czę sto też by łem za my ka -
ją cym. Ostat nio pro wa dzę do syć du żo wy cie czek, za rów no 
w PTT, jak i Klu bu Sza lo nych Eme ry tów. 

Co raz czę ściej wy pra wia ją się ze mną w gó ry wnu ki...” 
 (MD)

Alek san der Groń ski



GRUDZIEŃ 2021 39
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

„.. Cho dzi li z na mi po szla kach, za chwy ca li się wi do ka -
mi, roz pa la li ogni ska, za nu rza li rę ce w stru mie niach 
i czu li ten przy jem ny ból nóg po skoń czo nej wy ciecz ce... 
Te raz pew nie wę dru ją po nie bie skich szla kach, i wy -
grze wa ją się na raj skich wrzo so wi skach, ale kto wie, 
mo że cza sa mi za tę sk nią i wte dy to wa rzy szą nam, nie -
wi docz ni, ale obec ni. Chcie li by śmy, aby by li też obec ni 
w na szej pa mię ci i świa do mo ści. Czło wiek ży je bo wiem 
tak dłu go, jak dłu go ży je pa mięć o nim...” (za czerp nię te 
ze stro ny pttns. pl za kład ka „Na nie bie skich szla kach”) 

 
Rok 2021 po więk szył gro no na szych człon ków wę dru ją -

cych po nie bie skich szla kach o ko lej ne trzy oso by: naj pierw 15 
lu te go po że gna li śmy Da nu się Ma tras (Ry ba), ab sol went kę 
pierw sze go kur su prze wod nic kie go PTT w 1998 ro ku; 21 mar -
ca Al do nę Mi ka, nie za po mnia ną to wa rzysz kę wy praw gór -
skich i or ga ni za tor kę wie lu wy cie czek ro we ro wych a 3 
paź dzier ni ka Jur ka Ja błoń skie go, któ ry od koń ca lat 90-tych 
ja ko kie row ca, ob słu gi wał wy ciecz ki PTT.  

 Wszy scy ży ją we wspo mnie niach osób, któ rzy je zna li, lu -
bi li, ce ni li. Po ni żej, krót kie wspo mnie nia o zmar łych, na pi sa -
ne przez ko le gów i ko le żan ki z PTT. 

*** 
„... Na sta rym sta ro są dec kim cmen ta rzu, wie ją cy od stro -

ny Pa sma Ra dzie jo wej mroź ny lu to wy wiatr, roz wie wał czar -
ną szar fę na sztan da rze prze wod ni ków. W je go asy ście ze bra li 
się prze wod ni cy i człon ko wie PTT, któ rzy przy szli po że gnać 
swo ją ko le żan kę prze wod nik Śp. Da nu tę Ma tras. 

Ten sztan dar, na któ ry po nad dwa dzie ścia lat wcze śniej, 
na szczy cie Ra dzie jo wej skła da ła ślu bo wa nie prze wod nic kie 
Da nu sia Ma tras (Ry ba) – po że gnał swo je go prze wod ni ka. 

Da nu sia, po dob nie jak więk szość uczest ni ków, przy szła 
na kurs prze wod ni ków or ga ni zo wa ny przez na sze To wa rzy -
stwo /po raz pierw szy od cza su re ak ty wo wa nia or ga ni za cji/ 
dla te go, że by ła za fa scy no wa na gó ra mi, chę cią ich po zna wa -
nia a na stęp nie prze ka zy wa nia swo jej pa sji wę dro wa nia 
po gó rach i wie dzy dzie ciom i mło dzie ży z któ ry mi pra co wa -
ła ja ko bi blio te kar ka w Są dec kiej Bi blio te ce Pu blicz nej im. 
Jó ze fa Szuj skie go w No wym Są czu.  

Na kur sie prze wod ni ków w gro nie 50 osób, by ła du szą na -
sze go to wa rzy stwa, by ło jej wszę dzie peł no, w au to ka rze 

z przo du z ty łu, na szla ku 
i schro ni sku... Wy so ka, 
szczu pła blon dyn ka, wy róż -
nia ła się „mę skim” ucze sa -
niem i cha rak te rem! Za wsze 
uśmiech nię ta, chęt na do po -
mo cy i jed no cze śnie świet -
na or ga ni za tor ka. 

Kie dy po wsta ło ko ło prze -
wod ni ków PTT i nie mie li -
śmy swo jej sie dzi by i miej sca 
na na sze spo tka nia prze wod -
nic kie, Wie sław Wcze śny 
uzy skał zgo dę na spo tka nia 
w sa lach od dzia łu dla Dzie ci 
i Mło dzie ży Są dec kiej Bi blio -
te ki Pu blicz nej im. Jó ze fa 
Szuj skie go w No wym Są czu gdzie Da nu sia pra co wa ła.  

W bi blio te ce tej, przez po nad 12 lat or ga ni zo wa ne by ły w cy -
klu co dwa ty go dnie, śro do we spo tka nia Ko ła Prze wod ni ków. 
Or ga ni zo wa li śmy otwar te dla miesz kań ców mia sta spo tka nia, 
szko le nia prze wod nic kie, spo tka nia z au to ra mi wy daw nictw 
i prze wod ni ków, wy da rze nia kul tu ral ne, we wszyst kim tym ak -
tyw nie uczest ni czy ła i po ma ga ła w or ga ni za cji Da nu sia.  

Aneg do tycz nie o Da nu si: w cza sie na szych „wy praw” prze -
wod nic kich, Ryb ka (bo tak zdrob nia le ją na zy wa li śmy) po zna -
ła swo je go przy szłe go mę ża Mie czy sła wa, któ re go „za bra ła 
po raz pierw szy” na jed no z na szych kul to wych prze wod nic kich 
zi mo wych przejść w gó rach.. a my (Ry siek, Woj tek, Ma rek) 
umó wi li śmy się, że da my „ma ły wy cisk – mło de mu ko le dze Da -
nu si” pod krę ca jąc tem po mar szu i jed no cze śnie zmie nia jąc tra -
sę, by nie by ło „za pro sto”. Po mi mo na szych wy sił ków, 
Mie czy sław dziel nie to przej ście wy trzy mał i zmę czo ny do trwał 
do koń ca wę drów ki. I tak zo stał już w na szym gro nie.  

Kie dy Da nu sia wy szła za mąż i uro dzi ła có recz ki, wy co fa -
ła się z dzia łal no ści w na szej or ga ni za cji i kon takt się urwał.  

O cho ro bie i cięż kim sta nie, do wie dzia łem się od ko le żan -
ki prze wod nik Mar ty Trejt, wte dy jesz cze nie wie dzie li śmy, 
że na kil ka dni przed śmier cią. Pla no wa li śmy zor ga ni zo wać 
po moc w gro nie prze wod ni ków... nie zdą ży li śmy. 

To był szok, żal, łzy i jed no cze śnie wy rzu ty, że za po mnie -
li śmy, że nie przy szli śmy wcze śniej z po mo cą. 

Wę dru ją cą po gór skich szczy tach, a dziś po no wych szla -
kach, od bocz kach, na kre chę, ra do sną, za wsze uśmiech nię tą 
i peł ną hu mo ru..., ta ką Da nu się Ma tras (Ryb kę) za pa mię tam... 

JE RZY GAŁ DA 
 

*** 
„... 21 mar ca ode szła prze żyw szy za le d wie 45 lat, po cho -

dzą ca z Ży wiec czy zny Al do na Mi ka, któ ra część swe go ży -
cia zwią za ła z No wym Są czem i na szym Od dzia łem. 
Za wo do wo by ła pra cow ni kiem Szko ły Aspi ran tów Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w Kra ko wie. 

Wędrują po 
niebieskich 
szlakach...

Danuta Matras
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Al do na by ła sze fo wą Są dec kiej Gru py 
Ro we ro wej PTT, bar dzo za an ga żo wa ną 
w jej dzia ła nie i roz wój. Pro wa dzi ła wie -
le wy cie czek ro we ro wych po naj bliż szej 
oko li cy i dłuż szych, kil ku dnio wych, 
szcze gól nie w swo je ro dzin ne stro ny. 
Z po wo dze niem rów nież upra wia ła bie -
gi, star tu jąc w wie lu za wo dach. 

Al do na, choć z wy glą du wy da wa ła 
się kru cha i de li kat na, by ła nie zwy kle 
sil na, za rad na i za wsze po moc na. Życz -
li wa, uśmiech nię ta, mą dra i moż na po -
wie dzieć po nad prze cięt nie ak tyw na, 
czer pa ła z ży cia peł ny mi gar ścia mi. 

W ob li czu śmier tel nej cho ro by ko le -
żan ki, któ ra by ła w wie ku o wie le 
za mło dym na umie ra nie, czu łam po do -
bnie jak wszy scy, któ rzy ją zna li ogrom -
ną bez sil ność i bez rad ność. 

Na mie siąc przed śmier cią Al do ny 
(oczy wi ście wte dy nie wie dzia łam, że to 
na stą pi tak szyb ko) wy my śli łam so bie, 
że co dzien nie bę dę po ko ny wać co naj -
mniej 10 km pie szo lub bie ga jąc. Zro bi -

łam to dla Niej, bo każ de go dnia dziel -
nie zno si ła wszel kie nie do god no ści i tru -
dy spo wo do wa ne cho ro bą i nikt nie 
mógł nic zro bić, ani ni cze go za Nią 
prze żyć. Nie by łam ani Jej naj lep szą 
przy ja ciół ką, ani naj lep szą ko le żan ką, 
cza sem mia ły śmy roz bież ne zda nia, sta -
no wi ska, ale Al do na by ła dla mnie waż -
na i cen na. Lu bi łam Jej cie ka we 
spo strze że nia i prze my śle nia. Po tra fi ła 
jak lwi ca ar gu men ta mi bro nić te go, w co 
wie rzy ła. By ła wa lecz na! Uśmiech nię -
ta, po god na i po moc na.  

Śmierć dwóch osób, człon ków na sze -
go To wa rzy stwa zro bi ła na mnie wiel -
kie wra że nie: pierw szą był tra gicz nie 
i nie spo dzie wa nie zmar ły Ry siek Pa tyk, 
a dru gą wła śnie Al do na. Jej odej ście by -
ło in ne, bo mi mo, iż rów nie tra gicz ne 
choć by z ra cji na mło dy wiek, to jed nak 
Ona od cho dzi ła z te go świa ta wręcz nie -
praw do po do bnie po go dzo na i przy go to -
wa na. Tak na pi sa ła na FB nie dłu go 
przed śmier cią: 

 „Jest mi ogólnie do brze. PO PROSTU 
trze ba byc ́przy go to wa nym na sḿierc,́ ja 
je stem. Nie bo ję się... Słu chaj cie, będę 
mia ła to z gło wy a Wy, he he :-), jesz cze 
przed so bą”.  

Zo sta ła po cho wa na na cmen ta rzu, 
w swo jej ro dzin nej miej sco wo ści Sól -
-Ki czo rze 25 mar ca 2021 r., po mszy 
świę tej od pra wio nej w ko ście le Mat ki 
Bo skiej Czę sto chow skiej.  

Z per spek ty wy cza su jesz cze bar dziej 
do strze gal ne jest za an ga żo wa nie Al do -
ny w to co ro bi ła, pa sja, po świę ce nie 
i bez in te re sow ność – nie ogła sza ła ca łe -
mu świa tu że to ONA zro bi ła i nie ocze -
ki wa ła za to okla sków. Ro bi ła coś co 
przy no si ło ra dość jej i współ to wa rzy -
szom, naj czę ściej wy ciecz ki ro we ro we. 
Pa mię tam jed ną. Zwo ła li śmy się na po -
po łu dnio wą nie dziel ną prze jażdż kę, tak 
spon ta nicz nie, w kil ka osób. Al do -
na pro wa dzi ła zna ny mi so bie, cie ka wy -
mi dro ga mi i ścież ka mi po oko li cy 
w ta ki spo sób, że by omi jać głów ne 
dro gi. Wy szło nam wte dy za miast 20 
oko ło 70 km... Pa mię tam, że w pew -
nym mo men cie na wet sił za czy na ło 
bra ko wać, ale by ła to jed na z naj przy -
jem niej szych, we so łych i za baw nych 

wspól nych wy cie czek. Niech od po czy -
wa w po ko ju wiecz nym!…”  

JO LA AU GU STYŃ SKA 
 
„... To sia Kto siń ska, od po cząt ku, gdy 

do łą czy ła do Aka de mii Bo se go Wi ru sa, 
sta ła się dla nas za gad ką. Po pierw sze, 
ze wzglę du na swo je, jak się póź niej 
oka za ło, praw dzi we imię i na zwi sko 
– Al do na Mi ka, któ re po zna li śmy 
po dłuż szym cza sie, gdyż od pierw sze -
go bie go we go tre nin gu, zwra ca li śmy się 
do Al do ny „To sia”. Po dru gie, jak na -
praw dę wy glą da, do wie dzie li śmy się, 
po kil ku na stu go dzi nach wspól ne go wy -
bie ga nia. Dla cze go do pie ro wte dy? Po -
nie waż, na każ dy (zi mo wy) tre ning 
przy cho dzi ła ubra na w ko mi niar kę, któ -
ra od sła nia ła tyl ko Jej oczy. Ta kie to by -
ły po cząt ki zna jo mo ści z na szą 
„ta jem ni czą” To sią.  

Jed nak że, z każ dym ko lej nym spo -
tka niem, Al do na „od kry wa ła swe ob li -
cze”, któ re uka zy wa ło sym pa tycz ną 
dziew czy nę, ma ją cą wła sne zda nie i nie 
bo ją cą się go ja sno wy ra żać i bro nić. Po -
nad to za tą drob niut ką, acz kol wiek sil -
ną oso bą, sta ła pa sja do… wy cie czek 
ro we ro wych, któ rą sta ra ła się za ra żać 
in nych wo ko ło. Za wsze śmia li śmy się, 
z po dzi wem dla To si, iż o ile w bie go -
wej ko le żeń skiej ry wa li za cji, mo że my 
sta nąć „jak rów ny z rów nym”, to o ty le 
w ro we ro wych eska pa dach „prze gry wa -
my w przed bie gach”. 

Na wet w trud nych mo men tach, To sia 
dziel nie wal czy ła o swo je szczę ście, 
a gdy ziem skie po dró żo wa nie do bie ga ło 
koń ca, po tra fi ła god nie udać się na „nie -
biań skie po ło ni ny”. W na szej pa mię ci, 
za wsze po dą żać bę dzie my za ro ze śmia -
nym „bia łym ku dła tym punk ci kiem”…” 

KA ROL BOSY WIRUS TRO JAN 
Twór ca Aka de mii Bo se go Wi ru sa 

 
*** 

„...Ju rek Ja błoń ski uro dził się w wie -
lo dziet nej ro dzi nie na uczy ciel skiej. Dłu -
gie la ta mło do ści spę dził na osie dlu 
Przy dwor co wym w No wym Są czu. Do -
kład nie w tzw. „Pe ki nie”. Sa mi miesz -
kań cy na zy wa li sie bie: „Pa ra fa pw. Ser ca 
Je zu so we go”. Aldona Mika
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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

Ma ło kto wie, że ja ko naj star sze 
dziec ko mu siał (chciał) za jąć się młod -
szym ro dzeń stwem. Go to wał, prał i zaj -
mo wał się ca łą gro mad ką ro dzeń stwa, 
a ich wdzięcz ność jest wy czu wal -
na do dziś. Ja ko naj star szy, dłu gie la ta 
był do wód cą sta ży „Gro bu Pań skie go” 
przy Pa ra fii Ko le jo wej i na ca łe ży cie zo -
sta ła mu sła bość do mun du ru, żoł nie rzy.  

Z PTT i Je rzym Ja błoń skim ze tkną -
łem się przy oka zji wy jaz du na „Pa ster -
kę Ta trzań ską”, któ rą pro wa dził wte dy 
Krzysz tof Żucz kow ski. Był to ko niec 
lat 90-tych, zi ma by ła wte dy bar dzo 
śnież na i mroź na. Póź niej już ja ko wła -
ści ciel i kie row ca swo je go au to ka ru, 
wo ził re gu lar nie Pol skie To wa rzy stwo 
Ta trzań skie po wy ciecz ko wych tra sach. 
W ro ku 1999 ro ku de biu to wa łem ja ko 
prze wod nik wy ciecz ki za gra nicz nej 
PTT po Ru mu ni i Ju rek Ja błoń ski był 
wte dy z na mi. Jak każ dy kie row ca mie -
wał „swo je” za cho wa nia, ale za wsze 
w gra ni cach przy zwo ito ści i ak cep ta cji. 
W za sa dzie uczest ni cy wy cie czek, po -
mi mo drwin i uśmiesz ków pod je go ad -
re sem, w grun cie rze czy sza no wa li 
i lu bi li Go. Każ dy pa mię ta po rzą dek 
w kok pi cie i ca łym au to bu sie, tę je go 
pe dan te rię. Omia ta nie mio teł ką swo ich 
nie od łącz nych drew nia ków, trak to wa li -
śmy lek ce wa żą co wła żąc do po jaz du 
w ubło co nych bu cio rach a na wet de ner -
wo wa ły nas je go uwa gi i proś by o wy -
czysz cze nie obu wia. Był wspa nia łym 
kie row cą i wszy scy do ce nia li je go ma -
es trię w pro wa dze niu au to bu su. Je rzy 
Ja błoń ski uczest ni czył w ostat nim po że -
gna niu Krzysz to fa Żucz kow skie go i Ry -
szar da Pa ty ka, swo ich ko le gów 
i po wier ni ków. To od Ry szar da Pa ty ka 
prze jął „fi lo zo fię” by cia we ge ta ria ni nem 
i sza no wa nia każ de go ży jąt ka. Był 
w tym tak bez kom pro mi so wy, że aby 
nie prze je chać śli macz ka win nicz ka, 
o ma ło nie do pro wa dził do wy pad ku ca -
łe go au to bu su. Jesz cze na po cząt ku te -
go wie ku, nasz czło nek Wa cław 
Racz kow ski lu bił czę sto po wta rzać: 
„mów cie co chce cie, ale Ju rek Ja błoń -
ski jest naj lep szy dla PTT”. Wła śnie 
na jed nej z „wy praw” Ro bert Cem pa za -
brał Go ko lej ką gór ską na Ca nin, w Al -

pach Ju lij skich. By łem świad kiem je go 
spraw no ści fi zycz nej i za chwy tu nad gó -
ra mi. My ślę, że od te go cza su, jesz cze 
bar dziej je po ko chał i za czął zdo by wać 
ra zem z na mi. Ja oso bi ście pa mię tam 
wej ście z nim na To fa nę di Mez zo, gdzie 
po dro dze „wy tu lił” na po tka ne go psa, 
a wspo mnia na fer ra ta, na le ża ła do jed -
nej z naj trud niej szej ja kie znam w Do -
lo mi tach. Le gen dar na by ła je go mi łość 
do czwo ro no gów. Bar dzo prze ży wał ich 
cho ro by, cier pie nia i odej ścia. Tuż 
po „odej ściu” je go ko lej ne go psa, 
na wy ciecz ce na Szip na Sło wa cji, pod -
szedł do za mknię te go w koj cu psa, któ -
ry są dząc po mi nie wła ści cie la mu siał 
być bar dzo groź ny i przez kra ty wy ści -
skał czwo ro no ga bar dzo ser decz nie. 
Sło wak onie miał, a Ju rek obo jęt nie od -
po wie dział: „mnie ża den pies ni gdy nic 
nie zro bił, naj wy żej czło wiek”. 

„Va, pen sie ro, sull'ali do ra te 
Va, ti po sa sui cli vi, sui col li 
Ove olez za no te pi de e mol li 
L'au re do lci del su olo na tal… 
Gło śniej Ju rek! – wtó ru je pew nie Ry -

siek Pa tyk. 
Wiel ką mi ło ścią Jur ka by ła rów nież 

mu zy ka. Miał ca łą tor bę po dróż ną ka set 
i płyt: Na za reth, Uriach He ep, De ep Pur -
ple, oraz Cze sła wa Nie me na i Krzysz to -
fa Klen czo na, któ rych bar dzo lu bił. 

„Strza łecz ka – Bu de sli ga!” to na ra -
zie ko le go, że gna my Cię – Twoi przy ja -
cie le, ko le żan ki i ko le dzy...” 

WOJ CIECH SZA RO TA 
 
„... Jur ka po zna łam już na sa mym po -

cząt ku mo jej przy go dy z PTT. Pro wa -
dził wte dy au to kar na więk szo ści 
nie dziel nych wy cie czek. Nie po zor nej 
po stu ry, ale o wiel kim ser cu. Bar dzo 
dbał o swój au to bus i de ner wo wa ło go 
ba ła ga niar stwo i brak sza cun ku do je go 
uko cha ne go po jaz du. Był świet nym kie -
row cą i nie prze ra ża ły go żad ne gór skie 
„agraf ki” i eks po no wa ne pół ki na któ -
rych wy mi jał się z dru gim po jaz dem 
„o włos”, choć pa sa że rom nie jed no krot -
nie ska ka ło ci śnie nie. Pa mię tam, jak 
pod czas wy pra wy PTT na Bał ka ny 
w 2009 ro ku, po ko ny wał w Czar no gó -
rze ser pen ty ny w wy ku tych w ska le tu -

ne lach a Woj tek Sza ro ta kil ka ra zy wy -
sia dał i spraw dzał czy au to kar się w nich 
zmie ści. Je cha li śmy wte dy z Ża bl ja ka 
po ło żo ne go w gó rach Dur mi tor przez 
prze łęcz Se dlo 1907 m n.p.m. do ka nio -
nu rze ki Pi vy na ra fting. Dla te go śp. Ry -
siek Pa tyk ko cha ją cy mu zy kę ope ro wą, 
na zwał go Ca ru so kie row ni cy. Z bie -
giem cza su ko lej ne Jur ko we wie ko we 
au to ka ry by ły zbyt po wol ne i nie nada -
wa ły się na dal sze tra sy, więc co raz rza -
dziej po ja wiał się ja ko kie row ca 
na wy pra wach PTT, choć na co ty go -
dnio wych wy jaz dach w gó ry by wał re -
gu lar nie. Przez kil ka ko lej nych lat 
pro wa dzi łam dla PTT co rocz ną wy -
ciecz kę do Lip ni cy Mu ro wa nej w Nie -
dzie lę Pal mo wą i wte dy po zna łam Jur ka 
bli żej. Po dob nie jak ja ko chał mu zy kę 
z lat 60-tych i czę sto na mo ją proś bę 
pusz czał mi mo je ulu bio ne utwo ry. Był 
we ge ta ria ni nem i wzru szał się gdy ob -
da ro wy wa łam go we gań skim pasz te tem 
i swoj skim chle bem. Do tra sy był za -
wsze przy go to wa ny i nie po trze bo wał 
pi lo to wa nia. Po mi mo po stę pu ją cej cho -
ro by no wo two ro wej i kło po tów z po ru -
sza niem się, był zwy kle po god ny 
i po zy tyw nie na sta wio ny do świa ta. Że -
gnaj Jur ku – ma estro kie row ni cy, po my -
kaj na swo ich bo li dach po nie bie skich 
szla kach i cze kaj tam na nas... 

MA RIA DO MI NIK

Ju rek Ja błoń ski
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WARTO WIEDZIEĆ

W 2020 ro ku Od dział PTT „Be skid” w No wym Są czu ob -
cho dził 30-le cie wzno wie nia dzia łal no ści po re ak ty wa -
cji 30 mar ca 1990 ro ku. Na tę oko licz ność zo sta ły 
przy zna ne wy róż nie nia, jed nak za spra wą pan de mii, 
nie do szło fi nal nie do ich wrę cze nia. Do ko na no te go 
pod czas Ma ło pol skich Ob cho dów Świa to we go Dnia Tu -
ry sty ki, któ re zo sta ły zor ga ni zo wa ne 28 paź dzier ni -
ka 2021 r. w Oświę ci miu.  

 
Uro czy stość sku pia ją ca oso by i in sty tu cje za an ga żo wa ne 

w roz wój tu ry sty ki od by ła się w Mu zeum -Zam ku. Naj wyż szy -
mi, wrę czo ny mi te go dnia od zna cze nia mi by ły Od zna ki Ho no -
ro we Wo je wódz twa Ma ło pol skie go „Krzyż Ma ło pol ski”. Zło tą 
Od zna kę Ho no ro wą otrzy mał Od dział „Be skid” Pol skie go To -
wa rzy stwa Ta trzań skie go, zaś Srebr ną Od zna ką Ho no ro wą zo -
stał od zna czo ny Woj ciech Sza ro ta. Do wo dzi to, że trud, 
za an ga żo wa nie i po świę co ny czas są do ce nia ne. Zło ty Krzyż 
Ma ło pol ski to wy róż nie nie dla wszyst kich po przed nich pre ze -
sów, za rzą dów, ale i dla każ de go człon ka na sze go Od dzia łu, 
któ rzy wspo ma ga ją or ga ni za cję swo ją pra cą i ta len ta mi. Pod -
czas tej uro czy sto ści, przed sta wi ciel za rzą du wo je wódz twa 

Iwo na Gi bas wrę czy ła rów nież Dy plom 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 na sze mu prze wod ni ko wi, Lesz ko wi Ma ło cie. 
Na stęp ne go dnia, 29 paź dzier ni ka 2021 r. w ra mach ob cho dów 
Świa to we go Dnia Tu ry sty ki na Są dec czyź nie w Ho te lu Per ła 
Po łu dnia w Ry trze zo sta ły wrę czo ne od zna cze nia i wy róż nia -
nia No wo są dec kiej Izby Tu ry stycz nej. Wy róż nie nie w ka te go -
rii oko ło tu ry stycz nej przy zna no dla Pol skie go To wa rzy stwa 
Ta trzań skie go Od dział „Be skid” No wy Sącz za re ali za cję Ak -
tyw ny Se nior w klu bie „Sza lo nych Eme ry tów”. Wy róż nie nie 
ode bra ła sze fo wa KSzE, Bar ba ra Mi cha lik.

Nagrody 
i wyróznienia
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