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11.01.2017 
126. rocz ni ca uro dzin pa tro na Od dzia łu
„Be skid” PTT prof. Fe lik sa Rap fa – pol -
skie go pe da go ga, pu bli cy sty, dzia ła cza
tu ry stycz ne go i spo łecz ne go, zna ne go
ta ter ni ka. W tym dniu przy głów nej bra -
mie Cmen ta rza Ko mu nal ne go w No -
wym Są czu spo tka li się człon ko wie
i sym pa ty cy PTT, by wspól nie za pa lić
zni cze na gro bie pa tro na Od dzia łu. 

22.01.2017 
Uka zał się ko lej ny tom Kro ni ki Od dzia -
łu „Be skid” PTT obej mu ją cy II pół ro -
cze 2016 w któ rym oprócz bie żą cej
dzia łal no ści znaj du ją się w nim wspo -
mnie nia m.in. z wy praw do Gru zji i Ar -
me nii oraz w ukra iń skie Gor ga ny,
suk ce sy na szych ko le gów, któ rzy prze -
szli Głów ny Szlak Su dec ki i Głów ny
Szlak Be skidz ki, bie go wy wy czyn Jo li
Au gu styń skiej, prze śle dzić rów nież mo -
żna im po nu ją cą dzia łal ność Klu bu Sza -

lo nych Eme ry tów, Szkol nych Kół PTT
i Są dec kiej Gru py Ro we ro wej PTT.

27-29.01.2017 
Na sza czte ro oso bo wa de le ga cja uczest -
ni czy ła w IV Zi mo wym Spo tka niu PTT
w Gó rach Świę to krzy skich or ga ni zo wa -
nym przez Od dział PTT w Ostrow cu
Świę to krzy skim. Miej scem spo tka nia
by ła Wól ka Mi la now ska. Go spo da rze
za pew ni li bar dzo cie ka wy pro gram tu -
ry stycz ny i to wa rzy ski.. Ofi cjal ne za -

AK TU AL NO ŚCI

12.01.2017 
No wo rocz ne spo tka nie opłat ko we prze wod ni ków w Ka mian nej. Jak co ro ku Go spo da rze „Pa sie ki Barć” pań stwo
Emi lia i Ja cek No wa ko wie przy ję li na szą gru pę w za szczyt ny spo sób. Ser decz nie dzię ku je my za mi łe przy ję cie.

Fe lik s Rap f

IV Zi mo we Spo tka nie PTT w Gó rach Świę to krzy skich
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koń cze nie IV Zi mo we go Spo tka nia PTT
za koń czy ło się mszą św. w in ten cji
człon ków i sym pa ty ków PTT oraz
udział we wspól nym zdję ciu na tle
Klasz to ru Mi sjo na rzy Ob la tów

29.01.2017 
W Mar cin ko wi cach na tra dy cyj nym no -
wo rocz nym opłat ku spo tka li się pra cow -
ni cy, współ pra cow ni cy i sym pa ty cy
Fun da cji Są dec kiej. Nasz od dział re pre -
zen to wał Klub „Sza lo nych Eme ry tów”,
któ re go wo lon ta riu sze w mi nio nym ro -
ku wspie ra li or ga ni za cyj nie wie le ak cji
spo łecz nych, kul tu ral nych i cha ry ta tyw -
nych Fun da cji Są dec kiej

6.02.2017 
Na nie biań ski szlak od szedł nasz ko le ga
i to wa rzysz, czło nek PTT – Zbi gniew
Gą dek. Z głę bo kim smut kiem i za du mą
przy ję li śmy tą wia do mość. Wie lu z nas
uczest ni czy ło w uro czy sto ściach po -
grze bo wych, że gna jąc w ten spo sób na -
sze go przy ja cie la ze wspól nych wy praw. 

9.02.2017 
Na ze bra niu Za rząd Od dzia łu PTT/Be -
skid pod jął de cy zję o wy ko na niu sztan -
da ru Od dzia łu „Be skid” PTT.
Wszyst kich człon ków i sym pa ty ków na -
szej or ga ni za cji za chę ca my do wspar cia
tej ak cji. Szcze gó ły mo żna uzy skać
w „Wa ka cyj nym Ra ju”.

17.02.2017 
Pod czas ob cho dów Mię dzy na ro do -

we go Dnia Prze wod ni ka Tu ry stycz ne go,
któ re mia ły miej sce na te re nie Kop ca
Ko ściusz ki w Kra ko wie, Alek san der Ja -
rek zo stał wy ró żnio ny Dy plo mem Mar -
szał ka Wo je wódz twa „Za wkład
w roz wój i pro mo cję tu ry sty ki w Ma ło -
pol sce”. Ser decz nie Gra tu lu je my! 

24.02.2017 
No mi no wa na do za szczyt ne go ty tu łu
„Są de cza nin Ro ku” zo sta ła na sza ko le -
żan ka Ba sia Mi cha lik. sze fo wa Klu bu
„Sza lo nych Eme ry tów” dzia ła ją ce go
przy Od dzia le „Be skid” PTT. Cho ciaż
wal ka o I -wsze miej sce by ła bar dzo wy -
rów na na do ostat nich chwil i na szej ko -
le żan ce nie wie le bra ko wa ło by to
osią gnąć, to i tak Ba sia cie szy my się, że
je steś w na szych sze re gach. 

24.02.2017 
W Mia stecz ku Ga li cyj skim od by ło się
spo tka nie z cy klu „Slaj do wi sko – ta jem -
ni cze pod ró że”, któ re go te ma tem by ła
opo wieść o wy pra wie PTT z 2016 ro ku
do Gru zji i Ar me nii. Or ga ni za to ra mi by -
li PTT oraz Mu zeum Okrę go we w No -
wym Są czu. 

4.03.2017 
Od by ło się spo tka nie de le ga cji ZC PTT
I Za rzą du Slo ven ske ho Vy so ko hor skie -
go Tu ri stic ke go Spo lo ka w Ży li nie. Za -
rząd Głów ny wy bra ny na X Zjeź dzie
De le ga tów PTT, z pre ze sem Woj cie -
chem Sza ro tą, po sta no wił kon ty nu ować
współ pra cę z sło wac ki mi tu ry sta mi.
Głów nym te ma tem roz mów, w któ rych
uczest ni czy ło prze mien nie ta kże kil ka
in nych osób z Za rzą du SVTS, by ła z na -
szej stro ny chęć bra nia udzia łu w szko -
le niach pro wa dzo nych przez SVTS
z wy so ko gór skiej tu ry sty ki let niej i zi -
mo wej. Wszy scy trzy ma my kciu ki
za owoc ną współ pra cę. 

13.03.2017 
W za byt ko wych piw ni cach Są dec kiej
Bi blio te ki Pu blicz nej od by ło się spo tka -
nie au tor skie Ur szu li Gaw ron. Na sza ko -
le żan ka z PTT, zna na z wszech stron nych
ta len tów ar ty stycz nych za de biu to wa ła
ja ko pi sar ka. Jej uro cza ksią żka „Ży cie
jest pięk ne – hi sto ria praw do po dob na”
zo sta ła no mi no wa na do Na gro dy ks.
Ku mo ra.

n

Zbi gniew Gą dek

Alek san der Ja rek i Leszek Zegzda

Barbara Michalik Ur szu la Gaw ron
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6/01/17
Ko lę do wa nie w Ka mian nej Ja wo -
rze. Przej ście pie sze na tra sie:
Ptasz ko wa – Ja wo rze (882 m)
– Prze łęcz nad Ba ców ką (Pe re li ska)
– Wo jen na (790 m) – Ka mian na.
Prze wod nik: Woj ciech Sza ro ta.

To by ły wy ma rzo ne wa run ki na ko lę -
do wa nie: skrzy pią cy pod no ga mi kil ku -
na sto stop nio wy mróz, śnie żna sce ne ria
Be ski du Ni skie go i świą tecz ny na strój
trzy dzie sto oso bo wej gru py. 

8/01/17
Be skid Są dec ki -Cha ta Ma gó ry.
Przej ście pie sze na tra sie: Piw nicz -
na Zdrój – Pi wo wa rów ka – Cha ta
Ma gó ry – Elia szów ka (1 020 m)
– Piw nicz na Zdrój Ko sa rzy ska.
Prze wod nik: Pa weł Groń ski.

Nie dziel ny po ra nek w No wym Są czu
to 22 stop nie po ni żej ze ra. Mi mo mro zu
zna la zła się 15- oso bo wa grup ka by te -
go dnia po wę dro wać do Chat ki Ma gó ry
po ło żo nej w Be ski dzie Są dec kim. 

15/01/17
Szlak nie bie ski Tar nów – Wiel ki Ro -
gacz – etap VIII – Lu bań. Przej ście
pie sze na tra sie: Ochot ni ca Dol -
na – Lu bań (1211 m) – Prze łęcz Snoz -
ka. Nie bie ski szlak Tar nów – Wiel ki
Ro gacz etap 8. Prze wod nik: Pa weł
Groń ski.

Nasz od dział prze mie rzył od ci nek
od Ochot ni cy Dol nej do prze łę czy Snoz -
ka. Nie bie skie nie bo, słoń ce oraz tem -
pe ra tu ra oko ło ze ra stop ni, ta kiej po go dy
w nie dziel ny po ra nek od daw na nie by -
ło w No wym Są czu. Ta ka au ra do dat ko -
wo za chę ca ła do spę dze nia te go dnia
w gó rach. Pla nem był ko lej ny od ci nek
roz po czę te go w ze szłym ro ku, nie bie -
skie go szla ku pro wa dzą ce go z Tar no wa
na Wiel ki Ro gacz. 

20-22/01/17 
Zi mo we Biesz cza dy. 21.01 (so bo ta):
tra sa: Prze łęcz Wy żniań ska – Po ło ni -
na Ca ryń ska 1297 m   – Przy słup Ca -

ryń ski – Be re żki. Prze wod nik: Ro bert
Cem pa; 22.01 (nie dzie la): tra sa: Mucz -
ne – Bu ko we Ber do 1311 m – Mucz ne.
Prze wod nik: Ro bert Cem pa.

Te go rocz ny wy jazd w Biesz cza dy
był 15 wy jaz dem zi mo wym i z tej oka -
zji pro wa dzą cym prze wod ni kiem był je -
den z je go po my sło daw ców Ro bert
Cem pa. Tym ra zem na szą ba za był zna -
ny nam do brze „Za jazd pod Ca ryń ską”
w Ustrzy kach Gór nych. Ra no po śnia da -
niu Ro bert z Prze łę czy Wy żniań skiej
po pro wa dził gru pę na Po ło ni nę Ca ryń -
ską na naj wy ższy wierz cho łek 1297 m.

To wa rzy szy ła im spo ra gru pa GO PRow -
ców szko lą cych się w zi mie na nar tach
tu ro wych. Dzień nie był bar dzo mroź ny,
ale wi docz ność by ła na ja kieś 200 me -
trów. Gru pa po przez Przy łup Ca ryń ski
ze szła do Be re żek do au to ka ru, a część
na wet prze szła do Za jaz du na pie cho tę.
W nie dzie lę na to miast Ro bert rów nież
tra dy cyj nie zmie nia tra sę po nie waż ma
prze czu cie ład nej po go dy, a po za tym
mo ty wu je to tym, że PTT nie by ło w zi -
mie na Bu ko wym Ber dzie. Jak za pro po -
no wał tak zre ali zo wał. W Mucz nym
gdzie ocze ki wał au to kar by ła już pięk -
na sło necz na po go da i lek ki mro zik. Tra -

NASZE WYCIECZKI

Zi mo we Biesz cza dy

Cha ta Ma gó ry
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sa na 4 go dzi ny nie co się przed łu ży ła
z po wo du upa ja nia się da le ko się żny mi
wi do ka mi Gor ga nów, Bo rża wy i Biesz -
cza dów. 

29/01/17 
Po gó rze Ro żnow skie – Jam na.
Przej ście pie sze na tra sie: Jam -
na par king – Bu ko wiec – Sie kier czy -
na – pod Jam ną – Ska ła Wie przek
– Jam na – Ba ców ka na Jam nej
– Jam na par king. Prze wod nik: Pa -
weł Groń ski.

Ko lej na wy ciecz ka w pięk nej, sło -
necz nej po go dzie. Tym ra zem przy szło
nam ma sze ro wać po Po gó rzu Ro żnow -
skim. Być mo że nie ma na tym ob sza rze
wy so kich gór, ale kry je on w so bie wie -
le cie ka wych miejsc, do któ rych bar dzo
ła two do trzeć. 

5/02/17
Be skid Wy spo wy – Po tacz ko wa.
Przej ście pie sze na tra sie: Rab ka
Zdrój, Sło ne – Ska li sne – Cha bów ka
– Po tacz ko wa – Adam czy ko wa
– Msza na Dol na. Prze wod nik:
Aleksander Jarek. 

Ze bra ło się nas 12 osób, aby wspól -
nie spę dzić czas w gó rach. Od ra na po -
go da nie za po wia da ła się naj le piej.
Pod czas do jaz du pa dał deszcz, a na Gru -
szow cu na wet sy pa ło śnie giem. Na sta -
wia ło nas to opty mi stycz nie, po nie waż
je śli na do le le je, to prze wa żnie w gó -
rach sy pie bia ły puch.

12/02/17 
Be skid Są dec ki – Ra dzie jo wa
na kre chę. Przej ście pie sze na tra -
sie: Roz to ka Wiel ka Ry ter ska – Wę -
żo we ska ły – Ba ni ska – Mła ka – J.
Ba nia w Ra dzie jo wej - Ra dzie jo wa
(1266 m) – Smo cze Gar dło – Prze -
łęcz Żłob ki – Po kry wi sko – Prze łęcz
Gro madz ka -Czer wo na Mła ka – Obi -

dza – Su cha Do li na -Ko sa rzy ska.
Prze wod nik: Pa weł Groń ski.

Ka żde go ro ku, za wsze w dru gą nie -
dzie lę lu te go, Pol skie To wa rzy stwo Ta -
trzań skie z No we go Są cza or ga ni zu je
wy ciecz kę na Ra dzie jo wą. Nie za wsze
jest śnieg, nie za wsze też jest ład na po -
go da, ale za wsze na „kre chę”. By ło to
już 18 wyj ście te go ty pu. Skąd się wzię -
ło co rocz ne wyj ście aku rat na Ra dzie jo -
wą? Ka żdy prze wod nik na le żą cy
do ko ła prze wod ni ków PTT No wy Sącz
skła dał swo ją przy się gę prze wod nic ką
wła śnie na tym szczy cie, jed ni wcze -
śniej, dru dzy tro chę póź niej, ale za wsze
na Ra dzie jo wej. Po ślu bo wa niu wy szła
pro po zy cja, by co ro ku ja ko od no wa
przy się gi prze wod nic kiej wy cho dzić ra -
zem na naj wy ższy szczyt Be ski du Są -
dec kie go. Co ro ku rów nież, wyj ście
od by wa się z in ne go punk tu.

19/02/17
Szlak nie bie ski Tar nów – Wiel ki Ro -
gacz – etap IX Trzy Ko ro ny. Przej -
ście pie sze na tra sie: Prze łęcz
Osi ce – Ma ce lak – Ła cza na – Prze -
łęcz Szop ka – Trzy Ko ro ny (Okrą gli -
ca 982 m) – Gó ra Zam ko wa
– Bań ków Gro nik – Ociem ny Wierch
– Czer też – Czer te zik – Prze łęcz So -
snów – So ko li ca – Kro ścien ko. Prze -
wod nik: Pa weł Groń ski.

Pie ni ny to bez wąt pie nia naj pięk niej -
sza część nie bie skie go szla ku Tar nów
– Wiel ki Ro gacz. Na szą wę drów kę
roz po czę li śmy w Czorsz ty nie. Tra sa
bie gnie po cząt ko wo po la na mi, z któ -
rych roz po ście ra się wi dok na oko licz -
ne Gor ce, Pod ta trze, oraz sło wac ką
część Pie nin. Na prze łę czy Chwa ła Bo -
gu, ro bi my gru po we zdję cie. Dal sza
część tra sy sta je się nie co trud niej sza.
Pod no ga mi co raz czę ściej po ja wia się
zmro żo ny śnieg bądź też lód. Jed nak
gru pa na tą wy ciecz kę by ła bar dzo do -
brze przy go to wa na, zde cy do wa -
na więk szość po za kła da ła na swo je
obu wie ra ki, a to uła twi ło po ru sza nie
się po szla ku, a przede wszyst kim zro -
bi ło się o wie le bez piecz niej. 

Bu ko wiec

Ra dzie jo wa na kre chę
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26/02/17 
Ta try Za chod nie – Be skid. Przej ście
pie sze na tra sie: Za ko pa ne Kuź ni ce
– Skup niów Upłaz –Do li na Gą sie ni -
co wa (schro ni sko Mu ro wa niec)
– Ka spro wy Wierch (1988 m)
– Be skid (2012 m) –Li lio we – Mu ro -
wa niec –Skup niów Upłaz – Kuź ni ce.
Prze wod nik: Woj ciech Sza ro ta.

4/03/17
Czę sto cho wa. Prze wod nik: Ma ria
Do mi nik.

Na XXXIII Ogól no pol skiej Piel -
grzym ce Prze wod ni ków Tu ry stycz nych
na Ja snej Gó rze od dział nasz był re pre -
zen to wa ny przez 35 osób, w tym „aż”
trzech prze wod ni ków. Or ga ni za to rem

piel grzym ki był Od dział PTTK „Zie mi
Tar now skiej”. W so bo tę, w dro dze
do Czę sto cho wy zwie dzi li śmy Klasz tor
Kar me li tów Bo sych oraz Sank tu arium
Mat ki Bo żej Szka plerz nej w Czer nej.
Po przy by ciu na Ja sną Gó rę uda li śmy się
do Ka pli cy św. Jó ze fa, w któ rej roz po -
czy na ły się ofi cjal ne uro czy sto ści piel -
grzym ko we. W dro dze po wrot nej
zwie dzi li śmy Mu zeum Zyg mun ta Kra -
siń skie go w Zło tym Po to ku. Nie opo dal
mu zeum znaj du je się szko ła, do któ rej
uczęsz czał słyn ny te nor Jan Kie pu ra. 

12/03/17
Be skid Oraw sko -Pod ha lań ski Że leź -
ni ca. Przej ście pie sze na tra sie:
Prze łęcz Bo ry – Trzy Ka mie nie –
Pod Że leź ni cą – Że leź ni ca (912 m) –
Bie lan ka Gó ra – Prze łęcz Sie niaw -
ska. Prze wod nik: Pa weł Groń ski.

Be skid Oraw sko – Pod ha lań ski na le -
żą cy do Be ski du Ży wiec kie go to pa smo
ma ło uczęsz cza ne przez tu ry stów, mi -
mo, że roz po ście ra ją się z nie go pięk ne
wi do ki. Szla ki pro wa dzą po ma low ni -
czych po la nach o nie wiel kich de ni we la -
cjach więc ka żdy mo że zna leźć tam coś
dla sie bie. Jak sa ma na zwa wska zu je, są
to te re ny Ora wy oraz Pod ha la, któ re
moc no zwią za ne są z bar dzo wa żny mi
po sta cia mi w dzie jach tu ry sty ki. Mo wa
tu taj o Wła dy sła wie Or ka nie, któ ry był
moc no za an ga żo wa ny w nurt re gio na li -
zmu pod ha lań skie go i za ło ży ciel Związ -
ku Pod ha lan.

19/03/17
Szlak nie bie ski Tar nów – Wiel ki Ro -
gacz – etap X - Wy so ki Wierch. Przej -
ście pie sze na tra sie: Szczaw ni ca –
Sza fra nów ka – Łaź ne Ska ły – Wy so ki
Wierch (898 m) – Dur basz ka (942 m)
– Bor su czy ny – Ja wo rzy na – Wier -
chlicz ka – Prze łęcz Roz dzie la – Ja -
wor ki. Prze wod nik: Pa weł Gron ski.

Pięk na sło necz na po go da, bli sko 20
ki lo me trów pie szej wę drów ki pa smem
Ma łych Pie nin i ko lej ny etap, roz po czę -
te go w ubie głym ro ku szla ku nie bie skie -
go Tar nów – Wiel ki Ro gacz za na mi.
Po zo stał już tyl ko je den od ci nek. Ma łe

NASZE WYCIECZKI

XXXIII Ogól no pol ska Piel grzym ka Prze wod ni ków na Ja snej Gó rze

Beskid
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Pie ni ny jest to wschod nia część pa sma
Pie nin, któ ra cią gnie się do Du naj ca. Na -
zwa ta, po ja wi ła się do pie ro w XIX wie -
ku, wcze śniej na zy wa ne by ły ja ko
Szlach tow skie Gó ry, a by ło to po wią za -
ne z wsią Szlach to wa któ ra le ży w do li -
nie. Te re nu te go nie obej mu je Pie niń ski
Park Na ro do wy, ale zo sta ły tu taj utwo -
rzo ne czte ry re zer wa ty w ce lu ochro ny
licz nych ele men tów przy ro dy nie oży -
wio nej, (wa pien ne ska ły i tur nie) jak
rów nież in te re su ją cej flo ry na skal nych
ro ślin wa pie nio lub nych. 

25-26/03/17
Be skid Ślą ski. Dzień I: Prze łęcz Sal -
mo pol ska – Ma li nów – Ma li now ska
Ska ła – Gaw los – Ma gu ra Wi ślań ska
– Ba ra nia Gó ra (1220m) – Schro ni sko
PTTK pod Ba ra nią Gó rą –Czar na Wi -
seł ka. Prze wod nik: Pa weł Groń ski.
Dzień II: Wi sła Ja wor nik – Schro ni -
sko na So szo wie – So szów Wiel ki
– Sto żek Ma ły – Sto żek Wiel ki
– Schro ni sko PTTK na Sto żku
– Pod Kyr ko wi cą – Ki czo ry – Mraź ni -
ca – Prze łęcz Ku ba lon ka.
Prze wod nik: Pa weł Groń ski.

W so bo tę, o bar dzo wcze snej po rze
wy je cha li śmy z No we go Są cza w kie -
run ku prze łę czy Sal mo pol skiej, któ ra le -
ży mię dzy Wi słą a Szczyr kiem

w wo je wódz twie ślą skim. Prze jazd au -
to ka rem w gę stej mgle, jed nak gdy do -
je cha li śmy na prze łęcz, mgły opa dły
i pie szą wę drów kę roz po czę li śmy
w pięk nej, sło necz nej po go dzie. Głów -
nym ce lem na ten dzień by ła Ba ra nia
Gó ra o wy so ko ści 1220 m. Na szczy cie

znaj du je się ka mien ny obe lisk oraz wie -
ża wi do ko wa. Głów nym ce lem nie dziel -
nej wy ciecz ki był Wiel ki Sto żek.
Po ni żej szczy tu znaj du je się schro ni sko
tu ry stycz ne, któ re zo sta ło od da ne
do użyt ku 9 lip ca 1922 ro ku.

Że leź ni ca

Pieniny. Ostatki śniegu na Palenicy Be skid Ślą ski
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PRZEHYBA, 04.01.2017
Pierw sza wy ciecz ka KSE w No wym

Ro ku mu sia ła się od być na stan dar do wej
tra sie – czy li od wie dzi ny na Prze hy bie.
Tam oczy wi ście wspól ne ko lę do wa nie
w do brym to wa rzy stwie.

WIERCHOMLA, 11.01.2017
Ka żdy roz ko szo wał się chrzę stem

zmro żo ne go śnie gu pod bu ta mi, a Ta try
zda wa ły się być w za się gu rę ki. W ba -
ców ce po pis ku li nar ny ko le gów i ko le -
ża nek z bar dzo bo ga tym me nu.

BEREŚNIK, 18.01.2017

CHA TA NA MA GÓ RACH,
01.02.2017

Wy ciecz ka pod do wódz twem Pio tra
Me der, dla któ re go te te re ny nie ma ją ta -
jem nic. Gru pa tak licz na, że cię żko by -
ło się po mie ścić w schro ni sku, ale cia sto
przy go to wa ne przez go spo da rzy ka żdy
spró bo wał.

WIELICZKA I BESKID
NISKI, 08.02.2017

Za sad ni czym kie run kiem by ła Wie -
licz ka z jej głów ną atrak cją – ko pal nią
so li. W tym sa mym cza sie sied mio -
oso bo wa grup ka do ko na ła pod bo ju jo -
dło wej Gó ry pod cho dząc pod nią
z Pa szy na.

BIA ŁA WO DA, 15.02.2017
Gru pa tak licz na, że na miej sce trze -

ba by ło do je żdżać trze ma kur sa mi
do punk tu star to we go w Mar cin ko wi -
cach. Po ran ne mgły za ni ka ły pod wpły -
wem pro mie ni słoń ca. Nie któ rzy na wet
mię dzy cza sie opa no wy wa li cią gnik
miej sco we go rol ni ka.

JAWORZYNA KRYNICKA,
28.02.2017

Nie ty po wo wy ciecz ka od by ła się we
wto rek, po nie waż w śro dę wy pa da ło świę -
to Po pie lec. Z Czar ne go Po to ku, spo koj ną
dro gą gru pa do tar ła na szczyt. Na sto łach
po ja wił się tra dy cyj ny pol ski schab
z ziem nia ka mi i za sma ża ną ka pu stą. 

HREBIENOK, TATRY
WYSOKIE, 08.03.2017

Pew nie głów nym po wo dem, aby zna -
leźć się na Hre bie no ku by ły lo do we rzeź -
by, a sko ro to wy ciecz ka ta trzań ska to
oczy wi ście prze wod ni kiem był Le szek
Ma ło ta, któ ry swo imi cię ty mi prze ryw -
ni ka mi czę sto wy mu sza za in te re so wa nie
i kon cen tra cję u słu cha czy.

DĄ BROW SKA GÓ RA 15.03.2017
Po mi mo pew nych pro ble mów zdro -

wot nych Sta szek Pał ka po pro wa dził wy -
ciecz kę. Przez pe wien czas tra sa szla kiem
zie lo nym PTT, ale Sta siu zna do brze
wszyst kie ście żki w tym te re nie, więc do -
dat ko wo uroz ma icał ca łą wy ciecz kę.

KLUB SZALONYCH EMERYTÓW

Przehyba, Beskid Sądecki

Hrebienok, Tatry Wysokie Bereśnik, Beskid Sądecki
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SEKCJA ROWEROWA

Roz po czął się ko lej ny se zon sek cji
ro we ro wej PTT, któ rą zaj mu ją się
na si prze wod ni cy Mał go rza ta Przy -
byl ska oraz Łu kasz Mu siał. W mar cu
od by ło się spo tka nie, na któ rym
przed sta wio no plan wy jaz dów ro we -
ro wych na rok 2017. Wy jaz dy bę dą
or ga ni zo wa ne w so bo tę lub/i nie -
dzie lę, oraz w ró żne wol ne dni
od pra cy. Jak co ro ku rów nież, mniej
ofi cjal nie bę dą or ga ni zo wa ne wy jaz -
dy w po nie dział ki, śro dy i piąt ki.

A oto krót ka wy po wiedź na szej ko le -
żan ki Mał go rza ty: – „Ro bi my piąt ki
pod ha słem: „Piąt ki dla wszyst kich!”,
czy li ła god niej sze tra sy.

Więk szość z Was wie, ale przy po mnę.
Spo ty ka my się pod Mc'Do nal dem i tam
jest tra sa usta la na w opar ciu o oso by,
któ re przy je cha ły. Nie ma co się dzi wić,
że cza sa mi jest tra sa bar dzo ła god na,
a cza sa mi bar dziej moc na. To wszyst ko
za le ży od osób, któ re przy je cha ły. Nie

bój my się po wie dzieć, że ma my słab szy
dzień i nie czu je my się na si łach, że by
zro bić trosz ku lżej sza tra sę. Ko ło Są cza
jest ty le miejsc, że bez pro ble mu mo żna
sko ry go wać tra sę. Sta ra my się jeź dzić
ra zem. Cze ka my na sie bie na ka żdym
roz jeź dzie. Jeź dzi my w ka skach
i z oświe tle niem. 

Na po cząt ku se zo nu za czy na my o 17.
W ma ju/czerw cu sko ry gu je my to na 18.
Wszyt ko za le ży od dłu go ści dnia. Oczy -
wi ście jeź dzi my zgod nie z za sa da mi obo -
wią zu ją cy mi na dro dze, czy to ście żka
ro we ro wa, czy dro ga szyb kie go ru chu.”

PRO PO ZY CJA WY CIE CZEK:
– 17.04 (La ny Po nie dzia łek) Ła bow ska Ha la
– pro po zy cja wy ciecz ki 2-3 dni, al bo eta py:

np. nie bie skim szla kiem: Tar nów – Wiel ki
Ro gacz,

– 2-dni oko li ce Wy so wej,
– Biesz cza dy – wschod nia stro na je zio ra,
– Wo kół Tatr – 2 dni,
– Mu szy na – Sta ra Lu bow nia i oko li ce

– trans port po cią giem,
– oko li ce Obi dzy (noc leg u Paw ła) – 2 dni,
– Be skid Ży wiec ki, Ślą ski – 2 dni,
– Ma gu ra Spi ska – Ve ter ny Wyrh,
– ko lej na wie że (Lu bań, Gorc, Ma gur ki) z noc -

le giem. 
– Be skid Ni ski VII (ostat ni week end sierp nia),
– i ta kie cię ższe do re ali za cji: Szla kiem La -

tar ni, Li cheń, wschod nia ścia na.

In for ma cje do ty czą ce wy jaz dów bę dą
po ja wiać się na na szej stro nie in ter ne to -
wej www.pttns.pl oraz gru pa fa ce bo ok
„Są dec ka gru pa ro we ro wa PTT”.

Na ko niec kil ka słów od prze wod nicz -
ki Mał go rza ty Przy byl skiej: „Ze swo jej
stro ny chcia łam do dać, że bę dę się sta -
ra ła jeź dzić jak naj wię cej i być na więk -
szo ści wy cie czek. Nie ste ty cze ka mnie
wa żny eg za min, spra wy oso bi sto – za -
wo do we, ko lej ny kurs itd.. Łu kasz tez
pra cu je w so bo ty, więc nie za wsze mo -
że my w sta nie coś or ga ni zo wać. Bar dzo
pro szę o Wa sze za an ga żo wa nie w tym
kie run ku. Zaw sze mo gę coś pod po wie -
dzieć, po móc zor ga ni zo wać. Przy or ga -
ni zo wa niu ofi cjal nych wy cie czek za wsze
pro szę o kon takt ze mną lub Łu ka szem.

Pa mię taj cie! Dzia ła my pod szyl dem
or ga ni za cji z po nad 140-let nią tra dy cją:
Pol skie To wa rzy stwo Ta trzań skie – od -
dział No wy Sącz.

Jak nie masz z kim jeź dzić i lu bisz lu dzi
– to jak naj bar dziej miej sce dla Cie bie”.

Kolejny 
sezon sekcji

rowerowej PTT
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Ru sza ko lej ny se zon na szej sek cji
bie go wej z pod zna ku Pol skie go
To wa rzy stwa Ta trzań skie go „BE -
SKID” w No wym Są czu, któ rą zaj -
mu je się na sza ko le żan ka Jo lan ta
Au gu styń ska. Jak co ro ku, bę dą
or ga ni zo wa ne co ty go dnio we bie gi,
by utrzy my wać do brą for mę i kon -
dy cję. Nie za brak nie rów nież wy -
jaz dów na ró żne go ro dza ju
im pre zy bie go we na te re nie Są -
dec czy zny oraz ob sza ru Pol ski.

„Sek cja bie go wa PTT po zi mo wo
– smo go wej prze rwie w wie czor nych
wspól nych tre nin gach wzna wia spo tka -
nia – re la cjo nu je Jo lan ta – Za pra sza my
wszyst kich chęt nych na wspól ne bie ga -
nie w ka żdy wto rek o go dzi nie 19: 00,
spo ty ka my się pod Mc Do nal dem, bie -

ga my ob wod ni cą do bie dron ki i z po -
wro tem, co da ję oko ło 7,3 km dłu go ści
tra sy.”

Co w naj bli ższym cza sie?
– Współ or ga ni zo wa nie IV Bie gu

Cha ry ta tyw ne go „Run 4 a smi le”, któ -
ry od bę dzie się 3 czerw ca 2017 ro ku. 

– II Rajd i Bieg Ku rie rów Są dec kich
w dniu 15 sierp nia 2017 ro ku, im pre -
za wspo ma ga na przez sek cję bie go wą
PTT.

Wię cej in for ma cji do ty czą cej sek cji
bie go wej PTT mo żna zna leźć na na szej
stro nie in ter ne to wej www.pttns.pl oraz
w gru pie fa ce bo ok „PTT O/Be skid
Sek cja Bie go wa”. Za pra sza my do licz -
ne go uczest nic twa w im pre zach oraz
co ty go dnio we go bie ga nia. Chęt nych,
nie ko niecz nie bie ga ją cych, a chcą cych
po móc przy or ga ni za cji im prez bie go -
wych pro si my o kon tak to wa nie się
z ko le żan ką Jo lan tą Au gu styń ska.

WITAMY NOWYCH
CZŁONKÓW PTT

PLANOWANE WYCIECZKI

Jest nam nie zmier nie mi ło po in -
for mo wać, iż do gro na na sze go od -
dzia łu PTT w tym ro ku do łą czy ło
już kil ku no wych człon ków:

n Mi cha lik Be ata
n Gór ka Ga brie la
n Mi ka Al do na
n Mat czyń ska Jo lan ta
n Hru by Ze non
n Ja wor Mi chał
n Jer ma ko wicz Se ba stian
n Ła bisz Be ata
n Fej kiel Fi lip

No wych człon ków wi ta my sło wa -
mi Księ dza Ti sch ner’a: „W gó rach
jest wszyst ko co ko cham, gó ry to
przy stań, nie koń czą ca się na dzie ja,
że mo żna żyć ży ciem i wie rzyć nie
do ty ka jąc.” 
Ser decz nie Was wi ta my oraz
wszyst kich za chę ca my do wspól -
nych wy cie czek.

Kolejny
sezon
sekcji
biegowej

14.4 – Mogielica Droga Krzyżowa, 
Beskid Wyspowy

23.4 – Wielki Rogacz, B. Sądecki, Etap 11
30.4 – Kornuty, Beskid Niski
29.4-3.05 – Czeski Raj, Jiczyn, Praga (CZ)
01.05 – Jasień, Beskid Wyspowy
03.05 – Błyszcz, Beskid Sądecki
07.05 – Jaworzyna Kamienicka, Gorce
14.05 – Przełom Hornadu, Słowacki Raj
21.05 – Dolina Prądnika, 

Jura Krakowsko -Częstochowska
27-28.05 – Kralova Hola, Niżne Tatry (SK)
04.06 – Borisov, Wielka Fatra (SK)
9-10.06 – Zjazd PTT w Zakopanem
11.06 – Przysłop, Tatry Zachodnie (SK) 
15-18.06 – Rumunia: Góry Postavarul, 

Bucegi, Ciucas (RO)
17/18.06 – Nocne wędrowanie, Beskid Sądecki
25.06 – Radziejowa – jajecznica, 

Beskid Sądecki
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WESOŁY KĄCIK

Gru pa tu ry stów błą dzi w gó rach.
Wie czór za pa da, a tu ani śla du czło -
wie ka i na dziei na noc leg.

– Mó wił pan, że jest naj lep szym
prze wod ni kiem po Ta trach! – wście -
ka się je den z uczest ni ków wy ciecz ki.

– Zga dza się! Ale to mi już wy glą -
da na Biesz cza dy...

***

Gru pa tu ry stów zwie dza ru iny
śre dnio wiecz ne go zam ku. Ma ły
chło piec przy glą da się tym reszt -
kom mu ru i py ta: 

– Ta tu siu, to tu taj ma ma uczy ła
się jeź dzić na szym sa mo cho dem?

***

Idą tu ry ści, pa trzą sie dzi ba ca
nad rze ką i ką pie ko ta. 

Mó wią do nie go: 
– Ba co ko ta się nie ką pie! 
– Ką pie się, ką pie! 
Wra ca ją, sie dzi ba ca nad rze ką,

a obok le ży nie ży wy kot. 
– Mó wi li śmy Ci Ba co, że ko ta się

nie ką pie! 
– Ką pie się, ką pie ale się nie wy -

krę ca!

***

Tu ry sta idzie szla kiem i sły szy jak
ba ca li czy: 

– sto, sto je den, sto dwa. 
Tu ry sta pod cho dzi do ba cy i py ta: 
– Ba co, co wy tak li czy cie? 
Ba ca nie od po wia da, tyl ko bie rze tu -

ry stę za koł nierz i wrzu ca go do wo dy: 
– Sto trzy.

***

Nad Mor skim Okiem sie dzi sta ry
gaz da. 

Prze cho dzą cy tu ry ści po zdra wia -
ją go i py ta ją: 

– Co tu ro bi cie? 
– Ło wię pstrą gi. 
– Prze cież nie ma cie węd ki. 
– Pstrą gi ło wi się na lu ster ko. 

– W ja ki spo sób? 
– To mo ja ta jem ni ca. Ale je śli do -

sta nę flasz kę, to ją wam zdra dzę. 
Tu ry ści wró ci li do schro ni ska, ku -

pi li bu tel kę wód ki i za nie śli ją gaź dzie. 
On tłu ma czy... 
– Wkła dam lu ster ko do wo dy,

a kie dy pstrąg pod pły wa i za czy -
na się prze glą dać to ja go ka mie -
niem i już jest mój... 

– Cie ka we... A ile już tych pstrą -
gów zło wi li ście? 

– Jesz cze ani jed ne go, ale mam
z pięć fla szek dzien nie...

***

W Mor skim Oku w prze rę bli ką -
pie się ba ca. 

– Ba co, nie zim no wam? – py ta ją
się tu ry ści. 

– Ni. 
– Cie pło? 
– Ni. 
– A jak wam jest? 
– Ję drzej.

PIOSENKA TURYSYTYCZNA

Jak dobrze nam
zdobywać góry 

a                    d                 E                     a 
1. Jak dobrze nam zdobywać góry i młodą piersią chłonąć wiatr,

A7         d                   E                   a
Prężnymi stopy deptać chmury i palce ranić o szczyt Tatr.

a     A                d
ref: Mieć w uszach szum, strumieni śpiew,

E              a    E
A w żyłach roztętnioną krew,

a             E            d             a
Hejże hej, hejże ha, żyjmy więc póki czas,

a   A           d             E                   a
Bo kto wie, bo kto wie, kiedy znowu ujrzym was.

2. Jak dobrze nam głęboką nocą wędrować jasną wstęgą szos,
Patrzeć, jak gwiazdy niebo złocą i czekać, co przyniesie los.

3. Jak dobrze nam po wielkich szczytach wracać w doliny, progi swe,
Przyjaciół jasne twarze witać, o młoda duszo, raduj się! eB
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