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30.03.2017 
Uka zał się no wy Nu mer „Be ski du”
za 2016 rok. Nu mer w ca ło ści opra co -
wa ny przez Ma rię Do mi nik. Za wie ra
m.in. ar ty kuł oko licz no ścio wy z oka -
zji 110 le cia Od dzia łu PTT „Be skid”
w No wym Są czu, wy wiad z no wym
pre ze sem Za rzą du Głów ne go PTT Woj -
cie chem Sza ro tą, spra woz da nie z dzia -
łal no ści Od dzia łu za 2016 rok,
in for ma cję na te mat I Bie gu i Raj du Ku -
rie rów na tra sie Ry tro -Prze hy ba, ob szer -
ną re la cję z od dzia ło wej wy pra wy
do Gru zji i Ar me nii oraz in te re su ją cy
wy wiad z są dec kim hi ma la istą Wal kiem
Fiu tem. Za opra co wa nie, fa cho wość
oraz chęć po świę ce nia pry wat ne go cza -
su w przy go to wa nie rocz ne go Nu me ru
bar dzo dzię ku je my.

19.04.2017
Zmarł zna ko mi ty dzien ni karz, do sko na -
ły eru dy ta i świet ny mów ca – re dak tor
por ta lu i mie sięcz ni ka Są de cza nin Hen -
ryk Szew czyk. Dla na sze go od dzia łu był
bar dzo przy ja zny. Zaw sze mo gli śmy li -
czyć na to, że in for ma cje o dzia łal no ści
PTT, o wy ciecz kach pla no wo uka żą się
na ła mach pi sma. 

20.04.2017
Od by ło się Wal ne Zgro ma dze nie
Człon ków Od dzia łu Be skid PTT,

na któ rym zo sta ło omó wio ne spra woz -
da nie me ry to rycz ne i fi nan so we Za rzą -
du Od dzia łu za rok 2016, spra woz da nie
Ko mi sji Re wi zyj nej, Są du Ko le żeń skie -
go oraz od by ły się wy bo ry uzu peł nia ją -
ce do Za rzą du Od dzia łu.

29.05.2017 
Pod czas ze bra nia No wo są dec kiej Izby
Tu ry stycz nej zo sta ła przy zna na przez
Pre zy den ta Mia sta No we go Są cza na sze -
mu Od dzia ło wi gra tu la cyj na pla kiet ka.
Cie szy my się, że na sze pro mo wa nie
i sze rze nie tu ry sty ki zo sta ło do strze żo ne.

AK TU AL NO ŚCI

10.06.2017
Pod czas Zjaz du PTT w No wym Tar gu tro je człon ków na sze go od dzia łu
otrzy ma ło Ho no ro we Zło te Od zna ki PTT z Ko sów ką przy zna ne przez Za -
rząd Głów ny na wnio sek pre ze sa Od dzia łu „Be skid” Woj cie cha Sza ro ty.
Wy ró żnie ni zo sta li: Do ro ta Rol ka – pre zes Szkol ne go Ko ła PTT w Ła bo -
wej, któ re w tym ro ku ob cho dzi ju bi le usz pię ciu lat swo jej dzia łal no ści,
Iwo na Ko wal czyk – Tu daj oraz Wła dy sław Ło boz. Gra tu lu je my!
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07.06.2017
Zo stał wy da ny fol der in for ma cyj no – re -
kla mo wy Od dzia łu „Be skid” PTT oraz
pla kat z od zna ka mi Pol skie go To wa rzy -
stwa Ta trzań skie go. Au tor ką obu pro jek -
tów jest Jo an na Bo guc ka – Ju ra so vić, zaś
au to rem ba zo wych zdjęć Se ba stian Cie -
siel ka. Fol der o ob ję to ści sze ściu stron
za wie ra pod sta wo we in for ma cje o hi sto -
rii i dzia łal no ści od dzia łu. Zo sta ły też wy -
pro du ko wa ne na klej ki z lo go PTT.

10.06.2017
W sie dzi bie Związ ku Eu ro re gion Ta -

try w No wym Tar gu od był się Zjazd

Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go.
Ce lem Zjaz du by ło przy ję cie spra woz -
da nia fi nan so we go i me ry to rycz ne go
za 2016 rok. Do Pre zy dium Zjaz du po -
wo ła no Woj cie cha Sza ro tę, któ ry pro -
wa dził ob ra dy oraz Jo lan tę
Au gu styń ską, któ ra pro to kó ło wa ła je go
prze bieg. Po nad to se kre ta rzem Ko mi sji
Man da to wo – Skru ta cyj nej zo stał wy -
bra ny Zbi gniew Smaj dor.

Pod czas Zjaz du przy zna no god ność
Człon ka Ho no ro we go PTT An to nie mu
Le ono wi Da wi do wi czo wi z Od dzia łu
w Kra ko wie oraz Ro mu al do wi Za rę bie
z by łe go Od dzia łu w Ka li szu. Wrę czo -

no też za słu żo nym człon kom Ho no ro we
Zło te Od zna ki PTT z Ko sów ką. Nasz
od dział re pre zen to wa li de le ga ci: Jo lan -
ta Au gu styń ska, Jo an na Król, Agniesz -
ka Sze li ga, An na Ci sow ska, Woj ciech
Sza ro ta, Wła dy sław Ło boz, Pa weł My -
ślik, Ro bert Bier nac ki, Wie sław Cia rach
i Zbi gniew Smaj dor. Go ść mi Zjaz du by -
ły też: Do ro ta Rol ka, Iwo na Ko wal czyk
– Tu daj i Ka ta rzy na Hej mej.

26.05.2017
Mi ło nam po in for mo wać, że Mał -
go rza ta Przy byl ska 26 ma ja zda ła
ze zna ko mi tym wy ni kiem eg za min
pań stwo wy na prze wod ni ka ta -
trzań skie go. Gra tu lu je my! 
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2/04/2017
Bu ko wi na Obi dow ska. Przej ście pie -
sze na tra sie: Kli ku szo wa – Bu ko wi -
na Obi dow ska – Sta re Wier chy
– Rab ka Zdrój
Prze wod nik: Woj tek Sza ro ta, Zbi -
gniew Smaj dor
Wie lo let nią tra dy cją jest, że po cząt kiem
kwiet nia wy ru sza my na gor czań skie po -
la ny usła ne fio le to wym dy wa nem kro -
ku sów. Wy ciecz ka, jak co ro ku,
przy cią gnę ła bar dzo licz ną gru pę lu dzi.
Po go da te go dnia rów nież nie za wio dła,
by ło cie pło i sło necz nie.

9/04/2017 
Lip ni ca Mu ro wa na – Wi śnicz
Przej ście pie sze na tra sie: Po łom
Du ży – Rez. Ka mień Grzyb – No wy
Wi śnicz
Prze wod nik: Ma ria Do mi nik, Pa weł
Groń ski
Na sa mym po cząt ku po dzi wia li śmy pal -
my w Lip ni cy Mu ro wa nej, gdzie już
od 1958 ro ku pro wa dzo ny jest kon kurs
na naj ład niej szą i naj więk szą pal mę. Ko -
lej ną atrak cją był ko ściół św. Le onar da
w Lip ni cy Mu ro wa nej, wpi sa ny ja ko za -
by tek na li stę UNE SCO. Krót ka wę drów -

ka przez re zer wat Ka mień Grzyb z wy -
chod nią skal ną, a na sam ko niec mo gli śmy
zwie dzić za mek w No wym Wi śni czu. 

14/04/2017 
Dro ga Krzy żo wa na Mo gie li cę
Przej ście pie sze na tra sie: Jur ków
– Mo gie li ca – prze łęcz Ry dza Śmi głe go
Prze wod nik: Ma ciej Za rem ba
Na XVIII Wiel ko piąt ko wą Dro gę Krzy -
żo wą Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań -
skie go na Mo gie li cę przy by ło oko ło
trzy stu tu ry stów z ró żnych re gio nów
kra ju. Odło ży li w tym dniu na dal szy
plan za ku py, po rząd ki i świą tecz ne przy -
go to wa nia i po szli za krzy żem na naj wy -
ższy szczyt Be ski du Wy spo we go.
Or ga ni za to rem tej wy jąt ko wej Dro gi
Krzy żo wej jest Od dział PTT w Miel cu.

23/04/2017
Wiel ki Ro gacz. Przej ście pie sze
na tra sie: Ja wor ki – Prze łęcz Roz -
dzie la – Obi dza – Wiel ki Ro gacz
– Obi dza – Ko sa rzy ska
Prze wod nik: Pa weł Groń ski, Wła dek
Ło boz
Te go dnia nasz od dział za koń czył zma -
ga nia na szla ku Tar nów – Wiel ki Ro -
gacz. Po dzie lo ny na 11 eta pów szlak,
prze wę dro wa ło kil ku na stu człon ków
i sym pa ty ków PTT. Wię cej o tej wy -
ciecz ce mo żna prze czy tać na ko lej nych
stro nach eBe skid -u.

NASZE WYCIECZKI

Bu ko wi na Obi dow ska

Lip ni ca Mu ro wa na

Dro ga Krzy żo wa na Mo gie li cę
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30/04/2017 
Kor nu ty. Przej ście pie sze na tra sie:
Wa pien ne – Ma ły Fer del – Fer del
– Bar wi nok – Kor nu ty – Wąt ko wa
– Dia bli Ka mień – Fo lusz
Prze wod nik: Pa weł Groń ski
Be skid Ni ski, mo że nie za chwy ca wie -
lo ma pa no ra ma mi, ale ma w so bie wie -
le ta jem ni czych miejsc. Ta kim miej scem
był bez wąt pie nia re zer wat skal ny Kor -
nu ty. Nad Fo lu szem, mo gli śmy zo ba -
czyć jesz cze naj więk szy Dia bli Ka mień,
wy pusz czo ny przez Dia bła, któ ry to
chciał znisz czyć ko ściół w Cie kli nie.

1/05/17
Jasień.  Przej ście pie sze na tra sie:
Msza na Gór na – Ogo rza ła – Ostra
– Ki czo ra – Ja sień (1062 m) – Ku trzy -
ca – Po la na Wa ły – Szcza wa
Prze wod nik: Pa weł Groń ski
Zie lo nym szla kiem z Msza ny Dol nej
przez Ogo rza łą, Ostrą i Ki czo rę do tar li -
śmy na gó rę Ja sień, skąd mo gli śmy po -
dzi wiać przy świet nej po go dzie,
zna ko mi te pa no ra my z kil ku wy bra nych
punk tów wi do ko wych na szczy ty Be ski -
du Wy spo we go. Gor ce, Ba bią Gó rę oraz
Ta try – wszyst ko to mie li śmy na wy cia -

gnię cie dło ni. Wi docz ne rów nież by ły
czte ry wie że wi do ko we na Mo gie li cy,
Gor cu, Lu ba niu i Ra dzie jo wej.

3/05/17
Błyszcz. Przej ście pie sze na tra sie:
Tyl ma no wa Rze ka – Błyszcz (945 m)
– Dzwon ków ka – Be re śnik – Szczaw ni ca
Prze wod nik: Pa weł Groń ski
I tu taj nie spo dzian ka… Wy ciecz kę roz -
po czę li śmy w Szczaw ni cy, idąc żół tym
szla kiem do schro ni ska na Be re śni ku,
ru szy li śmy w tra sę, za czy na jąc ją
od pla no wa ne go za koń cze nia. Po mi mo
pró by wal ki słoń ca z mgłą, ta ostat nia to -
wa rzy szy ła nam nie ma lże do sa me go
koń ca mar szu. Przez Dzwon ków kę do -
szli śmy do Błysz cza gdzie na szczy cie
znaj du je się oł tarz pa pie ski. 

7/05/17
Ja wo rzy na Ka mie nic ka. Przej ście pie -
sze na tra sie: Ochot ni ca Gór na
Ustrzyk – Wierch Zna ki– Ki czo ra – Ja -
wo rzy na Ka mie nic ka (1288 m) – Przy -
słop – Jam ne – Ochot ni ca Gór na
Prze wod nik: Pa weł Groń ski
Nasz nie dziel ny marsz za po wia dał się ca -
ły w stru gach desz czu. Ja ka by ła ra dość,
kie dy po go dzi nie deszcz prze stał pa dać.
Po mi mo ota cza ją cej nas mgły i bra kiem
prze strze ni wi do ko wej, dziel nie kro czy -
li śmy za na szym prze wod ni kiem, któ ry

Błyszcz

Kor nu ty

Jasień
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barw nie opo wia dał ja kie punk ty po win -
ni śmy zo ba czyć przy sło necz nej po go -
dzie. Po dro dze zo ba czy li śmy naj star szy
za by tek sa kral ny – Bu lan do wa Ka plicz -
ka, kil ko ro uczest ni ków zna la zło wej ście
do „Zbój nic kiej Ja my”.

14/05/17
Prze łom Hor na du. Przej ście pie sze
na tra sie: Cin gov, Dur ko vec - To ma -
sovšky vyh lad – Le ta no vsky mlyn
– Klaštor ska ro kli na – Klašto ri sko
(schro ni sko) – Prze łom Hor na du
– Pod le sok 
Prze wod nik: Ro bert Cem pa

W ten ja kże cu dow nie sło necz ny dzień
wy ru szy li śmy ra no na Sło wa cję w kie -
run ku Spi skiej No wej Wsi do Sło wac -
kie go Ra ju. Ru szy li śmy z Cin go va
nie bie skim szla kiem wzdłuż Hor na du,
po tem wspię li śmy się na wi do ko wą
grzę dę skal ną – To ma so vsky Vyh lad.
Wra ca jąc na nie bie ski szlak roz piesz -
cza li śmy na sze oczy wi do kiem ró żno -
rod nej ro ślin no ści, a to wa rzy szą ce
mo sty, dra bin ki czy przej ścia me ta lo wy -
mi kład ka mi do dat ko wo pod no si ło nam
ad re na li nę. Wszyst kim to wa rzy szył
świet ny hu mor. Do tar li śmy do schro ni -
ska w Klašto ri sko, by po chwi li od po -

czyn ku i re ge ne ra cji wró cić dal szym od -
cin kiem Hor na du, aż do Pod le so ka.
W ten dzień prze szli śmy ca ły prze łom
Hor na du.

21/05/17
Ju ra Kra kow sko – Czę sto chow ska
Do li na Prąd ni ka. Przej ście pie sze
na tra sie: Cza jo wi ce – Bram Kra -
kow ska – Źró deł ko Mi ło ści – Do li -
na Prąd ni ka – Oj ców – Ka pli ca
na Wo dzie – ko ściół i pu stel nia bł.
Sa lo mei – Pie sko wa Ska ła – Wę giel -
ny Dół – Są spów – Do li na Są spow ska
– Oj ców
Prze wod nik: Mar ta Tre it

Za mie nia jąc dziś gó ry na Wy ży nę Kra -
kow sko – Czę sto chow ską. Prze mie rza -
jąc po ko lei Gro tę Ło kiet ka, przez
Wą wóz Cia sne Skał ki prze szli śmy Bra -
mę Kra kow ską, by dojść do Do li ny
Prąd ni ka – wprost na Źró deł ko Mi ło ści.
Po dzi wia li śmy Ska ły Ka wa ler skie, Igłę
De oty my, Ska ły Pa nień skie, Ska łę Dy -
ga siń skie go, Ska ły Wer ny ho ry i wie le
in nych two rów skal nych. W Oj co wie by -
li śmy na zam ku oraz w Ka pli cy
„Na Wo dzie”. Szla kiem z Oj co wa do -
szli śmy do Gro dzi ska, zwie dza jąc
po ko lei ko ściół i pu stel nię bł. Sa lo mei.
Ko lej nym na szym ce lem był za mek
w Pie sko wej Ska le oraz słyn na Ma czu -
ga Her ku le sa.

Ja wo rzy na Ka mie nic ka

Prze łom Hor na du

Ju ra Kra kow sko – Czę sto chow ska 
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27-28/05/17
Ni żne Ta try (SK) Kra lo va Ho la
(So bo ta) przej ście na tra sie: Su miac

– Kra lo va Ho la (1946 m) – Or lo va
– An drej co va – Po ho re la
(nie dzie la) przej ście na tra sie: Prze -
łęcz Be śnik – Cu de ni sko 
Prze wod nik: Woj tek Sza ro ta, Jo an -
na Król
Pierw szy dzień za czę li śmy od zdo by cia
Kra lo va Ho la, ta gó ra obok ta trzań skie -
go Kry wa nia jest dru gą na ro do wą gó rą
Sło wa ków. Cha rak te ry stycz nym ele -
men tem szczy tu jest wy so ki maszt na -
daj ni ka te le wi zyj ne go wraz z po tę żną

bry łą bu dyn ku ma szy now ni. Po mi mo
pięk ne go, sło necz ne go dnia na szczy cie
był sil ny po ry wi sty wiatr i tem pe ra tu ra
się ga ła kil ku stop ni po wy żej ze ra. Da lej
gra nią od Kra lo va Ho la po An drej co wa
prze mie rza li śmy roz le gły mi łą ka mi de -
lek tu jąc się pięk ny mi for ma cja mi skal -
ny mi. Wi do ki pięk ne, na dłu go
po zo sta ną w na szych wspo mnie niach.
W dru gim dniu tra są rów nie bar dzo ma -
low ni czą i cie ka wą prze szli śmy od Prze -
łę czy Be śnik do szczy tu Cu de ni sko.
Tro chę tru du nam za ję ło by go zna leźć,
bo szczyt znaj du je się po za szla kiem,
lecz dla tych wi do ków by ło war to. 

4/06/2017
Bo ri sov. Przej ście pie sze na tra sie:
Vy śna Re vu ca – Se dlo Plo skej – Plo -
ska – Bo ri śov – Chy żky – Ze le na Do li -
na – Vy śna Re vu ca
Prze wod nik: Jo an na Król
Wy ciecz ka na bar dzo cie ka wy szczyt le -
żą cy w Wiel kiej Fa trze, u na szych są sia -
dów Sło wa ków. Do schro ni ska dro ga
pro wa dzi ła spo koj nie w gó rę, do pie ro
sa mo „szczy to wa nie” da ło co nie któ rym
moc no w kość.

11/06/2017 
Śip. Przej ście pie sze na tra sie: Die -
ro va – Pod śip – Śip – Żaś ko vske Se -
dlo – Ostre – Svo sov
Prze wod nik: Pa weł Groń ski
Po nie speł na dwóch go dzi nach cią głe go
pod cho dze nia w gó rę, uda ło się zdo być
Śip. Nasz wy si łek re kom pen su je po go -
da oraz wi do ki, któ re za pie ra ły dech
w pier siach. Ca ła grań to atrak cyj ne wy -
chod nie wa pien ne, gdzie w nie któ rych
mo men tach trze ba by ło prze ci skać się
mię dzy wą ski mi szcze li na mi mię dzy
ska ła mi.

17-18/06/2017
Noc ne Wę dro wa nie. Przej ście pie sze
na tra sie: Kry ni ca Zdrój – Dra bia -
ków ka – Przy słop – Ru nek – Ho la
– Ła bow ska Ha la – Ła bo wiec par king
Prze wod nik: Pa weł Groń skiNi żne Ta try (SK) Kra lo va Ho la

Bo ri sov Noc ne Wę dro wa nie
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Mi mo, że po go da na tą noc nie by ła za -
chę ca ją ca, uda ło się zre ali zo wać ca ły
plan. Fre kwen cja nie by ła du ża, ale po -
god nej at mos fe ry nie bra ko wa ło.

13-18/06/2017
Ru mu nia
Prze wod nik: Woj tek Sza ro ta, Jo an -
na Król
Już po raz dwu na sty w week end Bo że -
go Cia ła Pol skie To wa rzy stwo Ta trzań -
skie Od dział Be skid z No we go Są cza
zor ga ni zo wa ło wy jazd w Gó ry Ru mu -
nii. Wię cej o tej wy ciecz ce mo żna prze -
czy tać na ko lej nych stro nach eBe skid -u.

25/06/2017
Ra dzie jo wa. Przej ście pie sze na tra -
sie: Piw nicz na Zdrój – Niem co wa
– Wiel ki Ro gacz – Ra dzie jo wa – Ha la
Ko niecz na – Ry tro
Prze wod nik: Pa weł Groń ski
Od 27 lat ostat nia nie dzie la czerw ca jest
świę tem na sze go Od dzia łu. Co rocz nie

w tym dniu wę dru je my hi sto rycz ną tra -
są no wo są dec kie go „Be ski du”, któ ry 1
lip ca 1906 ro ku od był swo ją pierw szą
wy ciecz kę zdo by wa jąc naj wy ższy
szczyt Be ski du Są dec kie go. Tra dy cyj nie

nie oby ło się bez sma że nia ja jecz ni cy,
oraz pysz ne go ko cioł ka, któ ry w tym ro -
ku przy go to wa li pań stwo Ewa i Wie sław
Cia rach.

n

NASZE WYCIECZKI

Śip

Ra dzie jo wa



5/04/2017
Do li na Cho cho łow ska
Klub Sza lo nych Eme ry tów wy brał się
do Do li ny Cho cho łow skiej, by po dzi -
wiać „dy wa ny” kro ku sów. Nie by ły one
w peł ni swej oka za ło ści, gdyż dwa dni
wcze śniej zo sta ły po nisz czo ne przez
opa dy gra du.

19/04/2017
Piw nicz na
Na wy ciecz kę wy bra ła się je dy nie trzy -
na sto oso bo wa gru pa naj wy tr wal szych
eme ry tów. Po wo dem by ła bar dzo brzyd -
ka po go da. Mi mo to, tra sa któ rą prze -
mie rzy li by ła cie ka wa.

10/05/2017
Ro pa
Już po ran ne słoń ce by ło przy ja znym
pre lu dium do uda nej wy ciecz ki po pro -
wa dzo nej przez prze wod ni ka Sta ni sła wa
Pał ke. W cen trum Ro py, mie li oka zję
po dzi wiać nie daw no stwo rzo ną eks po -
zy cję mi nia tur cer kwi i za byt ko wych bu -
dow li z te go re gio nu.

17/05/2017 
Ma śla na Gó ra
Głów nym ce lem wy ciecz ki by ło Mor -
skie Oko. Nie to le żą ce w na szej czę ści
tatr, lecz rów nie cie ka we je zior ko, któ re
znaj du je się u pod nó ża Ma śla nej Gó ry,
jed no z naj więk szych w pol skich Kar pa -
tach fli szo we je zior ko osu wi sko we.

7/06/2017
Pie ni ny
Wy ciecz ka po pro wa dzo na przez Ja dzie
Bed na rek po te re nach Ma łych Pie nin.

Pierw szym i za ra zem naj wy ższym
punk tem na tra sie był Wy so ki Wierch,
z któ re go to po dzi wia li pa no ra my w ka -
żdym kie run ku.

24/05/2017 Obi dza
Tym ra zem KSE prze mie rzył czer wo nym szla kiem z Ja wo rek, wę dru jąc ko lej no przez
Ru ski Wierch na Obi dzę. W ba ców ce nie spo dzie wa li się bli sko pięć dzie się cio oso -
bo wej gru py, a że im się ni gdzie nie spie szy ło tak więc ka żdy spo koj nie ocze ki wał
swo je go za mó wie nia.
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KLUB SZALONYCH EMERYTÓW

Do li na Cho cho łow ska Ropa
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20/05/2017
Lu boń Wiel ki
Wy ciecz ka po pro wa dzo na przez prze -
wod nicz kę Jo an nę Król naja trak cyj niej -
szym szla kiem na Lu boń Wiel ki. Ten
nie ty po wy kli mat wie lu po rów nu je
do ta trzań skich wyjść, a to za spra wą go -
ło bo rzy. Wiel kie gła zy, roz sy pa ne po ca -
łym sto ku gó ry, wie le mniej szych
i więk szych ja skiń, to tyl ko za lą żek te go
co kry je Lu boń Wiel ki. Na szczy cie
znaj du je się schro ni sko wy bu do wa ne
w 1931 ro ku.

24/06/2017
Ma łe Pie ni ny
Wę drów kę roz po czę li w Ja wor kach. Już
przy wej ściu do Wą wo zu Ho mo le, cze -
ka ła na naj młod szych nie la da nie spo -
dzian ka w po sta ci Har na sia, któ ry
ofe ro wał swój wi ze ru nek do fo to gra fii.
Zdo by li oni te go dnia naj wy ższy szczyt
Pie nin czy li Wy so ką. Mi mo, że na szczyt
pro wa dzi szlak dość ostro w gó rę, to nikt
nie miał więk sze go pro ble mu w zdo by -
ciu go. Ro dzeń stwo Da ria i Ol gierd Ko -
łacz otrzy ma li na szczy cie od zna ki
Ko ro na Be ski dów Pol skich.

SZKOŁNE KOŁO W ŁABOWEJ

Lu boń Wiel ki

Wysoka
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WYDARZENIA

UNIWERSYTET III WIEKU

Majówka

Dą brów ka

Od by ły się ko lej ne wy ciecz ki Są dec kie -
go Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku. Wę -
dro wa li oni po Szla kach Spa ce ro wych
PTT w oko li cach No we go Są cza, a pro -
wa dzo ne by ły przez prze wod ni ka Mać -
ka Za rem be. 

3/05/2017 
Dą brow ska Gó ra
Przej ście na tra sie: Dą brow ska Gó ry
– Dą brow ska Gó ra – Ku mi no wiec ka
Gó ra – Li bran to wa

18.06.2017
Maj dan
Przej ście na tra sie: Dą brów ka – Maj dan.
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Koń cem stycz nia 2016 ro ku, Pol skie To wa rzy stwo Ta -
trzań skie po sta no wi ło roz po cząć przej ście nie bie skie go
szla ku z Tar no wa na Wiel ki Ro gacz, któ ry ma dłu gość 184
ki lo me try. Za pla no wa ne by ło 11 eta pów i plan uda ło się
zre ali zo wać. Pierw szym wznie sie niem, idąc od stro ny
Tar no wa by ła Gó ra św. Mar ci na o wy so ko ści 384 m n.p.m.
któ ra le ży na te re nach Po gó rza Cię żko wic kie go. Ko lej -
nym pa smem gór skim by ło Po gó rze Ro żnow skie, któ re
to wa rzy szy ło nam do prze łę czy św. Ju sta. 

Pierw sze IV eta py (do prze łę czy św. Ju sta) by ły po pro wa -
dzo ne przez prze wod ni ka Sta ni sła wa Pał kę. Zdro wie nie ste ty
nie po zwo li ło mu pro wa dzić ko lej nych eta pów. Zo sta łem więc
po pro szo ny o kon ty nu owa nie przej ścia nie bie skie go szla ku,
co zro bi łem z mi łą chę cią. Od te go mo men tu wkro czy li śmy
w te re ny Be ski dów. Wę dru jąc ko lej no przez Be skid Wy spo -
wy, Gor ce, Pie ni ny oraz Be skid Są dec ki do trwa li śmy do sa -
me go koń ca nie bie skie go szla ku. Naj wy ższym szczy tem
na ca łym od cin ku był Lu bań o wy so ko ści 1211m n. p. m., zdo -
by ty w VIII eta pie.

Dziś był ten ostat ni XI etap. Po go da przez więk szość dnia
nie przy po mi na ła wio sny. Mó wi się, że „kwie cień ple cień

bo prze pla ta”, ale ta kiej plą ta ni ny po go dy chy ba nikt się nie
spo dzie wał. Słoń ca na szczę ście jed nak nie bra ko wa ło.
Po go dzi nie 12: 00 do cho dzi my do Wiel kie go Ro ga cza,
gdzie znaj do wa ła się nie bie ska krop ka ozna cza ją ca ko -
niec/po czą tek szla ku. Tam oczy wi ście gra tu la cje dla wszyst -
kich, któ rzy prze szli wszyst kie eta py. Jesz cze tyl ko zdję cie
gru po we i scho dzi my do prze łę czy Gro madz kiej, na któ rej
to przy go to wa ny był przez na szych ko le gów i ko le żan ki cie -
pły po si łek z ko cioł ka. 

Tam też, od by ło się uro czy ste wrę cze nie od znak, utwo rzo -
nych przez Tar now ski od dział PTT „Nie bie ski Szlak Tar nów
– Wiel ki Ro gacz”. Pięk nie za pro jek to wa ną od zna kę otrzy ma -
ło 11 osób. Na tym jed nak nie ko niec, ko le ga Jan otrzy mał du -
żą od zna kę GOT PTT, któ ra to ostat nio by ła wrę cza na w 2008
ro ku. Lu na, któ ra to ra zem z PTT prze mie rzy ła już wie le ki lo -
me trów na szla ku, otrzy ma ła skó rza ną ob ro żę z na pi sem „czło -
nek PTT Be skid” z przy pię tą od zna ką na sze go to wa rzy stwa.

W ten oto spo sób za koń czy ła się na sza dzi siej sza wy ciecz -
ka jak i rów nież przej ście nie bie skie go szla ku Tar nów – Wiel -
ki Ro gacz. Na ko niec jesz cze raz chcia łem po gra tu lo wać
wszyst kim dzi siej szym zdo byw com, któ rzy wy trwa li do sa -
me go koń ca.

Niebieski szlak Tarnów – Wielki Rogacz
z PTT „Beskid” w Nowym Sączu
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Już po raz dwu na sty w week end Bo że go Cia ła Pol skie
To wa rzy stwo Ta trzań skie Od dział Be skid z No we go Są -
cza or ga ni zu je wy jazd w Gó ry Ru mu nii. Roz po czę li śmy
ten trud, ale głów nie przy jem ność ku pa mię ci ś. p.
Krzysz to fa Żucz kow skie go, któ ry pierw szy sta rał się
„za ra zić” gó ra mi Ru mu nii tu ry stów z PTT. 

Wy pra wy Krzysz to fa by ły pio nier skie, peł ne przy gód i nie -
wy gód wspo mi na nych do dzi siaj. Tam to zwie dza nie by ło bar -
dzo in ten syw ne i wy ma ga ją ce. Mo żna uznać za pew nik, że
ka żdy kto raz tam wy je dzie i spoj rzy na kra jo bra zy gór skie,
na zie leń łąk i zie leń la sów, sta da by dła i owiec pil no wa ne
przez pa ste rzy jak przed wie ka mi, spo tka się z ludź mi we so -
ły mi i ser decz ny mi, ten za wsze chęt nie bę dzie tam wra cał
w po szu ki wa niu ata wi stycz nej po trze by har mo nii i uko je nia
przy ro dą. 

Obec ne wy jaz dy wy ko rzy stu ją fakt, że wie le dróg Ru mu -
nii od po cząt ku XXI wie ku jest znacz nie lep sza i no wo cze -
śniej sza, niż przez 18 la ty. Tak by ło i w tym ro ku, gdy
po ku si li śmy się o prze jazd do Bu rzen lan du, do Po ia ny Bra -
szov, gdzie za kwa te ro wa ni by li śmy przez czte ry no ce w Aca -
sie Dra cu li. Oso bi ście śmie szy mnie nie co mar ke ting
tu ry stycz ny opar ty na po sta ci hi sto rycz nej ja kim był Vlad Te -
pesz Dra ku la. Na pew no po wieść ir landz kie go pi sa rza Bra ma
Sto ke ra znacz nie przy czy ni ła się do de mo nicz nej złej sła wy
i po pu lar no ści tej po sta ci. W na szym ho te lu wi sia ły co rusz
eks po na ty na wią zu ją ce do upodo bań wspo mnia ne go ho spo -
da ra wo ło skie go, tar cze, ha la bar dy, pi ki i… płaszcz okry wa -
ją cy me nu ho te lu. A na wią zu jąc do wspo mnia ne go
Bu rzen lan du le piej by ło by na pi sać oko lic Bra szo wa (Bra so -
va). Re gion ten kształ to wa li przez wie le wie ków Sa si nie miec -
cy i stąd ta za mien na na zwa. 

Sa mi Ru mu ni do dzi siaj ko cha ją swo ją oj czy znę i mi ło się
uśmie cha ją sły sząc od po wiedź na py ta nie czy po do ba się
w Ru mu nii. Na ka żdej in sty tu cji pu blicz nej po wie wa fla ga Ru -
mu nii. Oko li ce Bra szo wa okry wa ją od stro ny po łu dnio wej
wy bit ne pa sma gór skie: Gór Bu ce gi, Pa sta va ru, Ciu cas, Pia -
tra Cra iu li, Pia tra Ma re. W na szym pro gra mie by ły „tyl ko”
dwa: Gó ry Pia tra Cra iu li (Kró lew skiej Ska ły) i gó ry Ciu cas
oraz dla nie któ rych Gó ry Pa sta va ru. 

Po noc nej jeź dzie do je żdża my w go dzi nach po łu dnio wych
do Si gi so ary (Si ghișoara). Mia sto za cho wa ło swój śre dnio -
wiecz ny cha rak ter zwłasz cza mia sta gór ne go m.in. dzię ki te -
mu, że jesz cze w ro ku 1918 ob ję te zo sta ło ochro ną przez

no wy rząd ru muń ski, a obec nie wpi sa ne jest na li stę świa to -
we go dzie dzic twa UNE SCO. Par ku je my u pod nó ży gór ne go
mia sta i uda je my się scho da mi po przez wie żę ze ga ro wą
na plac po mię dzy Ka te drą Ewan ge lic ką (Berg kir che) – pier -
wot nie ko ścio łem ka to lic kim, a do mem w któ rym uro dził się
Vlad Te pes Dra cu la. Dom ten na le ży zresz tą do naj star szych
za cho wa nych do dnia dzi siej sze go. Do naj wa żniej szych, do -

W górach Rumunii
13-18 czerwca 2017

Si ghișoara
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brze za cho wa nych z zę bem pa ty ny i sta ro ści za byt ków na le żą
XIV -wiecz ne mu ry obron ne z licz nie za cho wa ny mi basz ta mi
i bra ma mi miej ski mi (Basz ty: Kraw ców, Rzeź ni ków, Szew -
ców i in.), Go tyc ki Ko ściół Klasz tor ny, Dom Pau li nus obok
wie ży ze ga ro wej, za da szo ne Scho dy Szkol ne, Ko ściół Ka to -
lic ki z 1894 r., za byt ko wy cmen tarz ewan ge lic ki czyn ny
do dziś, czy ra tusz miej ski. Spa ce ru je my nie spiesz nie wzdłuż
mu rów obron nych za glą da jąc w ma low ni cze ulicz ki i za byt ki
co rusz od kry wa ją ce swo je uro ki. Wy ru sza my po po łu dniu

w stro nę Bra szo wa, a w za sa dzie Po ia ny Bra szow, do któ rej
do cie ra my po przez Rasz nov, nad któ rym gó ru je wspa nia ły Za -
mek Chłop ski z nie daw no wy bu do wa ną tam ko lej ka szy no -
wą z mia sta. Kwa te ru je my się dość szyb ko i na wet ma my
nie co cza su do ob fi tej ko la cji, po któ rej nie któ rzy jesz cze uda -
ją się na spa cer po oko li cy, ma jąc już bli skie spo tka nia z nie -
dźwie dzia mi. 

GRA NIĄ PIA TRA CRA IU LI
Po ia na Bra szov do naj pew niej naj dro ższy ku rort zi mo wy

w Ru mu nii po ło żo ny jest ma low ni czo u pod nó ży Pa sta va ru
(1799 m n. p. m.) na wy so ko ści ok. 1000 m n. p. m. Mo żna
śmia ło po wie dzieć, że to ta kie ko smo po li tycz ne cen trum spor -
tów zi mo wych i let nich, ta kie ru muń skie Za ko pa ne. Na stęp -
ne go dnia po śnia da niu wy ru sza my po przez Rasz nov
do Zar ne sti, skąd już za mia stem wje żdża my na te ren Par ku
Na ro do we go Pia tra Cra ilu li. Star tu je my z wy so ko ści 870 m
n. p. m. zna ka mi żół te go pa ska w stro nę Ca ba ny (rum. schro -
ni sko) Cur ma tu ra, po ło żo nej na wy so ko ści 1470 m n. p. m.
Czas przej ścia to ok. 2-2,5 h. Wy ciecz kę pro wa dzi Asia Król,
choć gru pa am bit niej sza z Ewą Cia rach i Jur kiem Siw kiem
star tu je przed ni mi. Ja „za my kam” staw kę, ale ca ły czas mam
łącz ność ra dio wą z czo ło wą prze wod nicz ką. Po go da jest
wspa nia ła, da le kie i bli skie wi do ki za chwy ca ją ce. Asia Król
za nim do sze dłem do schro ni ska wy ru szy ła da lej na Vf. Tur -
nu (1923 m n. p. m.) i Vf. Ascu tit (2150 m n. p. m.) z zej ściem
przez Ca ba nę Cur ma tu ra do na sze go au to ka ru w do li nie. Am -
bit na gru pa gra nią Pia tra Cra iu li zdo by wa Vf. Om (2238 m

Nasz hotel w Po ia na Bra szov

Na te ren Par ku Na ro do we go Pia tra Cra ilu li



LIPIEC 2017 15
eBESKID – magazyn internetowy

AKTUALNOŚCI

n.p.m.) i scho dzi przez wą wóz Che ia Pi si cii do au to ka ru. Zau -
wa ży li tam raj dla wspi na czy skał ko wych i peł no „ło jan tów”
ćwi czą cych swo je trud ne dro gi. 

Wszy scy uczest ni cy, na wet ci naj bar dziej obe zna ni z trud -
ny mi szla ka mi by li nie co zszo ko wa ni trud no ścią gra nio we go
szla ku. Gó ry Pia tra Cra iu li to wa pien ny grze bień skal ny o dłu -
go ści ok. 25 km, któ ry zwłasz cza w par tiach szczy to wych sta -
je się nie bez piecz ny i prze pa ści sty. Po dej ścia i zej ścia z nie go
to wę drów ka nie mal pio no wy mi żle ba mi, na to miast na gra ni
wę drów ka po ko gu cim grze bie niu. 

GÓ RY CIU CAS
W ko lej nym dniu wy bra li śmy się w gó ry Ciu cas po ło żo ne

ok. 50 km na po łu dnie od Bra so va. Gó ry te, rów nież wa pien -
ne, ale zbu do wa ne ze zle pień ców i mar gli. Ten naj tward szy
zle pie niec z oto cza ka mi, jak z tzw. „po spół ki” wy glą da jak be -
ton. Wła śnie zle pień ce two rzą wspa nia łe two ry skal ne: basz ty,
wy ku sze, ka zal ni ce, szpi ce, grze bie nie. Sta ru je my dość wy so -
ko z Prze łę czy Bra to cea (1272 m n. p. m.) po przez tra wers Vf.
Bra to cea (1722 m n. p. m.) i ko lej ny tra wers Vf. Ti ga ile
(1827 m n. p. m.). Gru pa am bit na, jak i za sad ni cza wspi na się
na Vf. Ciu cas (1950 m n. p. m.) scho dząc do Ca ba ny Ciu cas
da lej po przez Po ia na Te slei, Ca ba na Ba ba run ca do uj ścia po -
to ku Ba ba run ca przy dro dze kra jo wej. Po zo sta li tra wer su ją Vf.
Ciu cas do Ca ba ny Ciu cas dość wy ma ga ją cym tra wer sem, po -
ko nu jąc po dob ne prze wy ższe nia, jak z wej ściem na głów ny
szczyt. Z Ca ba ny Ciu cas więk szość scho dzi dro ga do jaz do wą
do uj ścia po to ku Ba ba run ca przy dro dze kra jo wej Bra sov – Pi -
te sti. Tam pod je żdża po nas kie row ca Mi chał Woj tas. 

ZAMEK BRAN I BRASOV
Ko lej ny dzień prze zna cza my na gó ry Pa sta va ru, w któ rych

no ta be ne znaj du je się nasz Ho tel Ca sa Dra cu li. Pro gno zy po -
go do we są nie zbyt do bre, tym nie mniej gru pa 7-oso bo wa wy -
ru sza na Vf. Pa sta va ru, na to miast resz ta gru py wy je żdża
do Zam ku Bran, ma low ni czej śre dnio wiecz nej bu dow li po ło -
żo nej na po gra ni czu z Wo łosz czy zną. W la tach 20-tych był on
let nią re zy den cja Kró lo wej Ru mu nii – Ma rii. 

Bram Sto ker w swo jej po wie ści o Dra cu li umie ścił tu je go
re zy den cję i tak już po zo sta ło do dziś. Wszy scy za uwa ża ją si -
łę mar ke tin gu tu ry stycz ne go, na par kin gu peł no au to ka rów,
w tym kil ka z Pol ski. Pod zam kiem peł no stra ga nów i skle -
pów z pa miąt ka mi spo żyw czy mi i lu do wy mi, ist ne mia stecz -
ko ko mer cyj ne. Część gru py wy ku pu je bi le ty do zam ku, część
kon su mu je nie spiesz nie w miej sco wych re stau ra cyj kach ru -
muń skie spe cja ły. Na stęp nie wy je żdża my w stro nę chłop skiej
twier dzy Rasz nov, ale w ten dzień oka zu je się to nie mo żli we,
par king oku po wa ny jest przez wie le au to ka rów, a dro ga Rasz -
nov – Po ja na Bra szów – Bra szow jest za mknię ta z po wo du
bie gu ma ra toń skie go. Wy ru sza my więc do Bra szo wa na zwie -
dza nie te go sta re go, ma low ni cze go mia sta li czą ce go po -
nad 300 ty się cy miesz kań ców. Mi chał wy sa dza nas dość
da le ko od cen trum przy uli cy Dłu giej (Stra da Lun ga). Pod -
cho dzi my na bra szow ski ry nek pod ra tusz, a na stęp nie
pod Czar ną Ka te drę, spek ta ku lar na bu dow le go tyc ką z tzw.
szko ły pra skiej (Par le rów). Ko lej ny raz, kie dy je stem pod nim
oka zu je się, że aku rat te go dnia obiekt jest za mknię ty. Je go
pa ty na i ele men ty ory gi nal ne go go ty ku ro bią wra że nie! Obok
głów ne go por ta lu po mnik Ja na Hu te riu sa (Hon te ra), któ ry stu -

Gó ry Ciu cas
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dio wał na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim i był na uczy cie lem
Iza be li Ja giel lon ki, spo czy wa ją cej w Ka te drze w Al ba Ju lii.
Ten kar to graf, a w za sa dzie pio nier kar to gra fii sied mio grodz -
kiej zaj mo wał się głów nie pro pa go wa niem ru chu re for ma cji
w Bra szo wie. 

Na stęp nie nie spiesz nie in dy wi du al nie wę dru je my po sta -
rym mie ście za glą da jąc do Cer kwi p. w. Za śnię cia N. M. P.,
któ rej fron ton wbu do wa ny jest w pie rze je ryn ku, ale wej ście
ma do pie ro od po dwó rza. Spra gnie ni ucie ka my we wnę trza
ka wiar ni i od wie dza my licz ne, cie ka we skle py przy dep ta ku.
Zła po go da da je o so bie znać, ale nam to spe cjal nie nie prze -
szka dza, no mo że gru pie, któ ra aku rat scho dzi do Bra szo wa
z gó ry Tam py wy ra sta ją cej ze sta rów ki bra szow skiej na wy -

so kość 955 m n. p. m. Po spo tka niu ca łej gru py cze ka my
na au to kar, któ ry po do brej chwi li za bie ra nas do su per mar -
ke tu na ostat nie za ku py, a na stęp nie do ho te lu. Wy je żdża my
o godz. 8.00 w stro nę Sy bi na i De vy, a na stęp nie po opusz -
cze niu no wej au to stra dy wje żdża my na dro gę De va – Ora dea
po przez Gó ry Za chod nio ru muń skie. Dro ga ta za 2 la ta bę dzie
w bar dzo do brym sta nie, ale 2/3 jej dłu go ści jest jesz cze
w prze bu do wie. 

POWRÓT
Do No we go Są cza do cie ra my o 23.30. Dzię ku jąc wszyst -

kim uczest ni kom za sym pa tycz ne to wa rzy stwo i sy ner gię
oso bo wo ści, chciał bym po dzię ko wać prze wod nicz ce Asi
Król za pro wa dze nie i opro wa dza nie po za byt kach, no i za -
an ga żo wa nie peł ne ser ca. Ewie Cia rach i Jur ko wi Siw ko wi
za en tu zjazm i pro wa dze nie am bit nych tu ry stów na jesz cze
dal sze szla ki tu ry stycz ne, Mi cha ło wi Woj ta so wi – na sze mu
kie row cy, któ ry wy ka zał wie le har tu i cier pli wo ści w tej li -
czą cej 2 ty sią ce ki lo me trów tra sie oraz wy ro zu mia łość
dla 54-oso bo wej gru py. Oczy wi ście nie mo żna za po mnieć
o tym, któ ry wy brał kli ma tycz ny ho tel – Ar ku Ry biń skim.
W przy szłym ro ku week end Bo że go Cia ła bę dzie jesz cze
w ma ju, dla te go pro po nu ję już dzi siaj Mun te le Mic ja ko cel
na szych spo tkań z Ru mu nią i ko lej ne miej sce war te do prze -
ka za nia mło dym mi ło śni kom Ru mu nii. Nie chciał bym być
uzur pa to rem znaw stwa te go prze pięk ne go kra ju, bo za wsze
uczy mnie i za ska ku je na no wo po zy tyw nie. Dzi siaj cie szę
się, że mo głem prze ka zać coś swo im na stęp com, nie ja ko
w dłu gu i sza cun ku wo bec wspo mi na ne go na wstę pie ś. p.
Krzysz to fa Żucz kow skie go.

WOJCIECH SZAROTA

Gó ry Ciu cas
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WITAMY NOWYCH CZŁONKÓW

Gó ry in spi ru ją i za chwy ca ją, czło wiek od naj du je
w nich sa me go sie bie. Nic za tem dziw ne go, że na nie -
dziel ne wy ciecz ki za pi su je się co raz to wię cej osób
pra gną cych z na mi prze ży wać pięk no ota cza ją cej
przy ro dy. 

Wy ra ża ją oni chę ci nie tyl ko do wspól nie ak tyw nie spę -
dzo ne go nie dziel ne go dnia, ale chcą przy na le żeć do na -
sze go Sto wa rzy sze nia za pi su jąc się do Pol skie go
To wa rzy stwa Ta trzań skie go. 
W I kwar ta le po wi ta li śmy 9-ciu no wych człon ków
w tym wi ta my 15-tu, są ni mi:

n So cha Mag da le na
n Du lak Pa weł
n Gro ma la Kac per
n Fran czyk Agniesz ka
n Śli wa Ce li na
n Su szek An drzej
n Adam czyk Mo ni ka
n To karz Ma te usz
n Iwań ska Bo że na
n Ma lec Pa tryk
n Bu rzyń ski Kac per
n La skoś Kac per
n Ma ciak To masz
n Za przel ska Ju lia
n Bar now ska Emi la

Bar dzo się cie szy my i do zo ba cze nia na szla ku. 

PLANOWANE WYCIECZKI

2.07 – Siwy Wierch, Tatry Zachodnie
9.07 – Wrota Chałubińskiego, Tatry
15-29.07 – WYPRAWA: Alpy, Apeniny 
16.07 – Bystra, Tatry Zachodnie
23.07 – Brestowa, Salatyn, Tatry Zachodnie
30.07 – Jagnięcy Szczyt, Tatry
6.08 – Przełęcz pod Chłopkiem, Tatry
12-15.08 – Czarnohora, Ukraina
15.08 – II Bieg i Rajd Kurierów, Beskid Sądecki
20.08 – Mały Kozi Wierch, Tatry
27.08 – Sławkowski Szczyt, Tatry 
3.09 – Czerwone Wierchy, Giewont, Tatry Zachodnie
9-10.09 – Spotkanie z PTT Tarnobrzeg, Zakopane, Pieniny
17.09 – Krywań, Tatry
23-24.09 – Ostredok, Wielka Fatra, SK

Se zon ta trzań ski roz po czę ty, dla te go za chę ca my
wszyst kich do zbie ra nia ra zem z PTT od znak Tu ry -
stycz nej Ko ro ny Tatr. 

Jest to od zna ka trzy stop nio wa (brą zo wa, srebr na,
zło ta), któ rą mo żna zdo by wać wspól nie na na -
szych wy jaz dach co ty go dnio wych PTT, jak i rów -
nież na sa mo dziel nych wy pra wach. Wię cej
in for ma cji mo żna zna leźć na na szej stro nie in ter -
ne to wej www.pttns.pl w za kład ce Od zna ki. Ser -
decz nie za pra sza my!



LIPIEC 201718 LUDZIE
WWW.PTTNS.PL

Oglą da jąc co raz więk sze po czy na nia na szej prze wod -
nicz ki Mał go rza ty Przy byl skiej, po sta no wi li śmy prze -
pro wa dzić z nią ma ły wy wiad. Co cie ka we go uda ło nam
się do wie dzieć? Prze czy taj cie sa mi:

Skąd się wzię ło Two je za in te re so wa nie gó ra mi?
– Hmmm... Gó ry in te re so wa ły mnie od dziec ka. Cho ciaż

w mo jej ro dzi nie nie by ło tra dy cji gór skich. Nasz na uczy ciel
WF -u w szko le pod sta wo wej za bie rał nas na wy ciecz ki do la -
su i pa gór ki w oko li cach szko ły. Dzie ciń stwo też spę dzi łam
chy ba jak ka żdy w na szym po ko le niu: gra jąc w pił kę z brać -
mi, nad rze ką i w le sie na oko licz nych gór kach. Bu du jąc dom -
ki na drze wach. Zaw sze by łam po obi ja na. I tak chy ba zo sta ło
do dzi siaj:) 

Two je pierw sze szczy to wa nie: ile mia łaś lat i ja ką zdo -
by łaś gó rę?

– O ile pa mię tam to Rajd szkol ny w 4 kla sie pod sta wów ki.
Ostra w Be ski dzie Są dec kim:)

Co da je ci tak ak tyw ne ży cie
– Oprócz zdro wia i utrzy ma nia wa gi? Ra dość, speł nie nie

sie bie, mo żli wość po zna nia nie sa mo wi tych lu dzi (bo ak tyw -
ni lu dzie są ta cy), po zna nie na sze go prze pięk ne go za kąt ka
Pol ski i du żo po ko ry.

Któ re wy zwa nie gór skie spra wi ło ci naj więk szą trud ność?
By ło to na Wy pra wie z PTT 10 lat te mu – 2007 rok. Zdo -

by cie dla mnie do dziś naj wy ższe go szczy tu czy li Pun ta Gi -
ni fet ti 4559m npm. Tu dzię ku ję Wojt ko wi Sza ro cie, że
wie rzył, że mi się uda. Pod sa mym szczy tem do sta łam cho ro -
by wy so ko ścio wej. Dzię ki po mo cy chło pa ków: Łu ka sza Mu -
sia ła, Ar tu ra Ki ry ło wa i Ada sia uda ło się zdo być szczyt.
Do cho dzi łam do sie bie pra wie go dzi nę. 

Ja kie pod ró że i wy pra wy pla nu jesz w przy szło ści?
– Je stem po prze je cha niu ca łej Pol ski na ro we rze. I tu ro -

dzą się no we pla ny na wy ciecz ki ro we ro we. Mo im ma rze niem
jest prze je chać To ska nię na ro we rze. Je śli cho dzi o gó ry to
naj pierw chcia ła bym skoń czyć ko lej ny kurs Prze wod ni ka
Mię dzy na ro do we go UIM LA. Więc za rok po my śli my:)

Opo wiedz o swo jej dro dze zdo by cia upraw nień prze -
wod nic kich

– Moi przy ja cie le wie dzą, że nie by ło ła two. Prze wod ni -
kiem Be skidz kim chcia łam zo stać. Dla sie bie. Pa mię tam wy -
ciecz kę w 4 oso by na Sme rek w Biesz cza dach ok 10 lat te mu
(z Ada siem, śp. Ryś kiem Payt kiem i Ada siem Bo sym). Wte -
dy to po mysł się na ro dził. Pół ro ku póź niej jak Woj tek Sza ro -
ta or ga ni zo wał kurs od ra zu się zde cy do wa łam. Po zna łam
na nim nie sa mo wi tych lu dzi, z któ ry mi mam kon takt do dziś:)
Po eg za mi nie po wie dzia łam, że to był ta ki stres, że jak bym
nie zda ła za pierw szym ra zem to w ży ciu bym dru gi raz nie
przy stą pi ła:) No cóż. Lu dzie się jed nak zmie nia ją. Rok te mu
zno wu przy stą pi łam do eg za mi nu pań stwo we go. Tym ra zem
roz sze rza łam upraw nie nia na ca łe Be ski dy. 

A Ta trzań ski. To był przy pa dek. Cho ciaż po dob no w ży -
ciu nie ma przy pad ków. Wi docz nie tak mia ło być. Po eg za -
mi nie wstęp nym na kurs oka za ło się, że po ło wa osób od pa dła,
a mnie za pi sa no na li stę re zer wo wą. Po pół ro ku uda ło się do -
stać na li stę nor mal ną. I tu tak na praw dę pod ję łam de cy zję,
że zo sta ję. Kurs bar dzo ab sor bu ją cy, bo ka żdy week end
przez 2 la ta. Zresz tą wie cie ile mnie nie by ło. Nie mó wię już
o kosz tach. Ale o tym nie mo żna my śleć po dej mu jąc de cy -
zję, bo nie pręd ko kosz ty się zwra ca ją (al bo ni gdy);) Gó ry
trze ba ko chać. Ina czej to nie ma sen su. I naj trud niej sza rzecz
w mo im ży ciu to Eg za min Pań stwo wy. Do brze, że nie
do koń ca wie dzia łam jak to wy glą da, bo by się czło wiek bar -
dzo de ner wo wał:) Szcze rze – to za sko czy łam się bar dzo so -
bą. Nie spo dzie wa łam się, że mam ty le sa mo za par cia

Mał go rza ta Przy byl ska

Góry to ra dość, speł nie nie
sie bie i du żo po ko ry

– Moi przyjaciele wiedzą, że nie było
łatwo. Przewodnikiem Beskidzkim
chciałam zostać. Dla siebie. Pamiętam
wycieczkę w 4 osoby na Smerek
w Bieszczadach ok. 10 lat temu. Wtedy to
pomysł się narodził. Pół roku później jak
Wojtek Szarota organizował kurs od razu
się zdecydowałam. 
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w so bie. Ci co by li przy mnie to wie dzą. I dzię ku ję im bar -
dzo za to:) I ca łe mu PTT za trzy ma nie kciu ków i wspie ra nia
przez te dwa la ta. DO dziś nie wie rzę, że się uda ło za pierw -
szym ra zem. 

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

– Chy ba bar dziej się pa mię ta te cię żkie. Pierw sza to by ła
mo ja pierw sza wy ciecz ka, i to w Kar ko no sze, gdy Śp. Ry siek
P. pod su wał mi mi kro fon, a ja nie po tra fi łam do koń czyć żad -
ne go zda nia. Na Sło wa cji raz w dłu gi week end sierp nio wy
oka za ło się, że nie ma my noc le gów dla gru py. Na Ma łej Fa -
trze Pa ni nam ze szła nie przy tej ko lej ce co trze ba. Na Ukra -
inie, gdy się oka za ło, że za póź no przy je cha li śmy, a za raz
mia ły być bu rze. I te cię żkie dla Prze wod ni ka de cy zje od wro -
tu, za zwy czaj w przy pad ku burz. Wszyst ko koń czy ło się jed -

nak do brze. Ka żda sy tu acja i ka żda wy ciecz ka uczy i da je do -
świad cze nia. Naj za baw niej szej nie ma jed nej, bo w PTT jest
za wsze we so ło. 

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 łaś

– Mo ja pierw sza wy ciecz ka z PTT to po czą tek lip ca 2005
ro ku na Ra ku ską Czu bę w Ta trach Sło wac kich. I tak już zo -
sta łam:) Wię cej wy cie czek chy ba za my ka łam niż pro wa dzi -
łam. Po le cam ka żde mu, że by cza sem spró bo wał. Kil ka
wy cie czek w Ta try. Współ pro wa dzi łam wy ciecz ki za gra nicz -
ne: Ukra ina, Ru mu nia, Sło wa cja. Du żo się te go uzbie ra ło
przez 7 lat. Od kil ku lat naj bar dziej an ga żu ję się w Są dec ką
Gru pę Ro we ro wą, któ rą ra zem z Łu ka szem Mu sia łem pro wa -
dzi my przy PTT No wy Sącz. 

Mał go rza ta Przy byl ska
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Ma ra toń czyk ma do dys po zy cji ma -
pę, któ rą otrzy mu je przy re je stra cji, wy -
zna czo ne punk ty kon tro l ne oraz
30-go dzin ny li mit cza so wy, w któ rym
ma ra ton na le ży ukoń czyć. Marsz/ bieg
od by wa się bez wzglę du na po go dę. Ka -
żdy uczest nik, któ ry za li czy przy naj -
mniej je den punkt kon tro l ny otrzy mu je
pa miąt ko wy dy plom oraz me dal…., ale
nie cho dzi tu taj o na gro dy rze czo we….
Głów ną na gro dą w ma ra to nie przede
wszyst kim jest sa tys fak cja z po ko na nych

wła snych sła bo ści. Wal ki z sa mym so bą,
wal ki z gło dem, pra gnie niem, chło dem
i bra kiem snu…

W tym ro ku uczest ni kiem Kie ra tu był
nasz ko le ga – od dwóch lat ak tyw ny
uczest nik wy cie czek gór skich, czło nek
PTT Mi rek Bu gaj ski. 

Mir ka dla tych, któ rzy go jesz cze nie
zna ją na le ży przed sta wić ja ko oso bę bar -
dzo otwar tą na in nych. Chęt ną na no we
do świad cze nia, zna jo mo ści, z wy szu ka -
nym po czu ciem hu mo ru. Ry zy ko z po -

sia da nych upraw nień al pi ni stycz nych,
głę bo ko za ko rze ni ło w nim chęć utrzy -
my wa nia w so bie wy so kiej ad re na li ny we
wszyst kim co ro bi. Obec nie prę żnie dzia -
ła w Gru pie Ra tow nic twa Spe cjal ne go
OSP No wy Sącz, od by wa ca ły czas szko -

26 maja odbył się XIV Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy
– KIERAT 2017. Dla niezorientowanych jest to marsz/bieg na orientację

na dystansie 100 km. Odbywa się on zawsze w Beskidzie Wyspowym, prezentując
walory Ziemi Limanowskiej, a towarzyszące w górach liczne przewyższenia

sprawdzają granice własnej wytrzymałości – zarówno fizycznej jak i psychicznej.

Mirosław Bugajski

Nie la da wy czyn…
KIE RAT 2017
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le nia, po sia da upraw nie nia ra tow ni ka, jest
spe cja li stą od na wi ga cji. Do dat ko wo na -
le ży do Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Przy siet ni cy, uczest ni czy w te go rocz -
nym raj dzie Cy klo kar pa ty. Zaw sze wy -
ko nu je 100% nor my… i tak też by ło
pod czas ma ra to nu – KIE RAT 2017. 

Ogól nie na me cie sta nę ło 663 za -
wod ni ków, do me ty do tar ło 273. Mi -
rek zna lazł się w tej 41% gru pie,
któ rej szczę śli wie uda ło się za koń czyć
ma ra ton. 

Ogól nie wal cząc z po nad 20 go dzin -
nym zmę cze niem, swo ją wy trwa ło ścią
i kon se kwen cją w dą że niu do wy ty czo -

ne go ce lu po ka zał nam jak wie le mo -
że my sa mi osią gnąć. Oczy wi ście do ta -

kie go ma ra to nu na le ży być bar dzo do -
brze przy go to wa nym teo re tycz nie
i prak tycz nie, mieć wie dzę i do świad -
cze nie w te re nie, a ta kże być skłon nym
do ofiar no ści, po świe ce nia, wy rze czeń,
de ter mi na cji, wy trwa ło ści i tru du. Mi -
rek swo im ogól nym na sta wie niem po -
ka zu je nam, że do ka żde go suk ce su
na le ży doj rzeć, bo ni gdy nie przy cho -
dzi sam, ale ma jąc swój cel, ma rze nie
i wi zję swo jej wy obraź ni, ka żdy z nas
jest go wsta nie osią gnąć – trze ba dzia -
łać, aby rze czy się sta wa ły, a nie cze kać
aż się sta ną. Mir ku gra tu lu je my i cze -
ka my na dal sze Two je suk ce sy… 

Mirosław Bugajski

1. Wszyst ko w ży ciu jest
do zdo by cia, tyl ko trze ba
wie dzieć cze go się chce,
moc no wie rzyć w to
i oczy wi ście dzia łać.
2. Trze ba dzia łać, aby rze -
czy się sta wa ły, a nie cze -
kać aż się sta ną...
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Jan Li ber cho dzi po gó rach od kil ku
lat, jed nak w tym krót kim okre sie
cza su, mi mo swo je go wie ku, prze -
wę dro wał wie le szla ków Be skidz -
kich, Ta trzań skich, Su dec kich oraz
tych le żą cych po za gra ni ca mi na -
sze go pań stwa. 

Łą cząc przy jem ne z po ży tecz nym
po sta no wił zbie rać od zna ki tu ry stycz ne,
dzię ki któ rym wszyst kie je go wy pra wy
bę dą dłu go za pa mię ta ne. Po sta no wi li -
śmy przed sta wić ca ły „do by tek” tu ry -
stycz ny ja ki uda ło mu się zdo być
do tych czas, jak sam po wie dział, na tym
nie ko niec. Jest w trak cie zdo by wa nia
od zna ki Od kryj Be skid Wy spo wy, roz -
po czął rów nież wę drów kę Szla kiem Pa -
pie skim, a w naj bli ższym cza sie ma
na stą pić we ry fi ka cja zdo by cia Ko ro ny
Gór Pol ski. 

Pod czas co rocz nej wy ciecz ki na Ra -
dzie jo wą, na Ha li Ko niecz nej zo sta ła
wrę czo na jesz cze jed na od zna ka, mia -
no wi cie Prze wod nik GOT PTT, któ rą
wrę czył Jan ko wi nasz pre zes ho no ro wy
Ma ciej Za rem ba. Nam po zo sta ło ży czyć
mu przede wszyst kim zdro wia, aby da -
lej był pe łen sił w prze mie rza niu ko lej -
nych swo ich ce lów tu ry stycz nych.

Rok 2013: Ma ła Brą zo wa GOT PTT
Rok 2014: Ma ła Srebr na GOT PTT,

Mo unt Eve rest – II miej sce
Rok 2015: Ma ła Zło ta GOT PTT, Ko -

ro na Be ski dów Pol skich PTT, Głów ny
Szlak Be skidz ki PTT, Mo unt Eve rest
– I miej sce

Rok 2016: Du ża Srebr na GOT PTT,
Ko ro na Be ski dów Sło wac kich PTT, Ma -
ły Szlak Be skidz ki PTT, Brą zo wa Tu ry -
stycz na Ko ro na Tatr PTT, Głów ny Szlak
Su dec ki PTT, Głów ny Szlak Świę to -
krzy ski PTT, Po pu lar na GOT PTTK,
Mo unt Eve rest – I miej sce, Ma ła Brą zo -
wa GOT PTTK, Głów ny Szlak Be skidz -
ki – brą zo wa PTTK, Głów ny Szlak

Be skidz ki – srebr na PTTK, Głów ny
Szlak Be skidz ki – zło ta PTTK, Głów ny
Szlak Su dec ki – brą zo wa PTTK, Głów -
ny Szlak Su dec ki – srebr na PTTK,
Głów ny Szlak Su dec ki – zło ta PTTK,
Głów ny Szlak Świę to krzy ski PTTK

Rok 2017: Du ża Zło ta GOT PTT,
Srebr na Tu ry stycz na Ko ro na Tatr PTT,
Od zna ka „Tar nów – Wiel ki Ro gacz”
PTT, Ma ła Srebr na GOT PTTK, Ko ro -
na Be ski du Są dec kie go PTTK.

n

Jan Li ber

Przy jem ne z po ży tecz nym

Jan Li ber
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Są dec ka Gru pa Ro we ro wa PTT bar -
dzo prę żnie roz po czę ła zma ga nia
wio sen ne. Przy cią ga ją do sie bie co -
raz licz niej szą gru pę lu dzi, z któ ry -
mi bar dzo mi ło spę dza ją czas
na ro we rach. Trzy ra zy w ty go dniu
spo ty ka ją się o 18: 00 pod MC Do -
nald w No wym Są czu i ra zem z te go
miej sca wy ru sza ją w tra sę. Na to -
miast w week en dy or ga ni zo wa ne są
ca ło dnio we wy jaz dy. 

Uczest ni czą oni w ró żnych im pre zach
or ga ni zo wa nych na na szej Są dec czyź -
nie. Re gu lar nie po ja wia ją się na Są dec -
kiej Ma sie Kry tycz nej. Zrze sza ona
lu dzi, któ rym jest bli ska ser cu wal ka
o bez piecz ne ście żki i dro gi ro we ro we
na te re nie Są dec czy zny.

Ofi cjal ne roz po czę cie se zo nu gru py
ro we ro wej od by ło się 1 ma ja. Na ro we -
rach prze je cha li po oko licz nych gór kach.
Na sam ko niec wy ciecz ki prze wod nik
Łu kasz Mu siał zor ga ni zo wał ko cio łek
z cie płym, pysz nym ja dłem na uzu peł -
nie nie spa lo nych ka lo rii.

W ostat ni week end czerw ca, licz -
na gru pa uczest ni czy ła w wy ciecz ce zor -
ga ni zo wa nej przez Al do ne Mi ka
po Be ski dzie Ży wiec kim i Ślą skim.
W cią gu dwóch dni od wie dzi li mię dzy
in ny mi Skrzycz ne, Ba ra nią Gó rę czy też
trój styk gra nic pol sko – cze sko – sło -
wac kiej. „Dwa dni w Be ski dach, by ło
Skrzycz ne – naj wy ższy szczyt Be ski du
Ślą skie go (1257m npm), a po ło wa z nas

zro bi ła ca łe Pa smo Ba ra niej Gó ry” – re -
la cjo nu je wy jazd Mał go rza ta Przy byl -
ska. „1500 m prze wy ższe nia w pierw szy
dzień i od 75-90 km, za koń czo ny wspól -
nym gril lem. Noc le gi w Ośrod ku Gro no -
staj w do brych wa run kach. Dru gi dzień
trosz kę kró cej (43 km), ale nie oby ło się
bez faj nych pod jaz dów (ok 800 m prze -
wy ższe nia). Ce lem był trój styk gra nic:
pol sko -sło wac ko -cze skiej, a po dro dze
pięk ne wi do ki. Kil ka gó rek (So lo wy
Wierch, Ocho dzi ta, Ko czy Za mek)
i miej sca: Zwar doń, Ko nia ków, Isteb -
na i Ja wo rzyn ka. Świet na eki pa i świet -
ne to wa rzy stwo.”

Koń cem ma ja ko le żan ka Mał go rza ta
Przy byl ska wzię ła udział w raj dzie ro -
we ro wym z Kry ni cy Mor skiej do Kry -
ni cy Zdrój. Do prze je cha nia mie li
po nad 1000 ki lo me trów w cza sie dzie -

się ciu dni. Mi mo, że Go sia dwa dni cho -
ro wa ła to da ła ra dę i wraz z ca łą eki pą
wsta wi ła się ostat nie go dnia na me cie
w Kry ni cy Zdrój. Ma z cze go być dum -
na, tym bar dziej, że prócz niej, w raj dzie
uczest ni czy ła jesz cze tyl ko jed na dziew -
czy na, dla te go tym bar dziej na le żą się
GRA TU LA CJE! obu dziew czy nom
za hart du cha.

Sezon w pełni
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Uczest ni kiem ka te go rii Wiel ka Pre -
hy ba był nasz ko le ga Se ba stian Cie siel -
ka. Po ni żej ca ła re la cja z bie gu.
Se ba stian bar dzo się cie szy my, że po -
dzie li łeś się z na mi swo imi prze my śle -
nia mi, re al nym opi sem rze czy wi sto ści.
Czy ta jąc ca łość od no si my wra że nie, że
w bie gu uczest ni czy li śmy ra zem z To bą.
Gra tu lu je my i cze ka my na ko lej ne. 

RE LA CJA Z BIE GU „WIEL KA
PRE HY BA”: 43 km, 22.04.2017

To miał być spo koj ny bieg przy wio -
sen nej przy ro dzie. Jed nak tym ra zem
kwie cień ostro na mie szał i po prze pla tał
wię cej zi my niż la ta. Kil ka dni
przed star tem po wa żnie roz wa ża łem re -
zy gna cję. Jed nak wy gra ła cie ka wość
i po je cha łem w so bo tę ra no ode brać mój
pa kiet. W Dwor ku go ścin nym
w Szczaw ni cy, gdzie mie ści się biu ro
za wo dów, ra czej pu sto. Więk szość za -
wod ni ków za ła twi ła for mal no ści dzień
wcze śniej. Uda je się na miej sce star tu
przy Karcz mie u Po lo wa cy. Po go da nie
roz piesz cza. Kil ka stop ni po wy żej ze ra.
Czas star tu się zbli ża. Tłum gęst nie je
na li nii zdję cia, prze mo wy, uśmie chy.
Od li cza nie ostat nich se kund. Start!

Ście żką ro we ro wą wzdłuż Graj car ka
ru szy ła fa la za wod ni ków. Sta ram się
biec po wo li, emo cje i in ni uczest ni cy ro -
bią swo je. Gdy zer kam na ze ga rek zwal -
niam „Za szyb ko, po co się spie szysz?”
Py tam sam sie bie. na pla cu Die tla są
jesz cze ki bi ce, klasz czą, gwi żdżą i grze -
cho czą. Nie wie lu ich bę dzie na tra sie,
wszyst ko przez po go dę. W gar dle
z emo cji już su cho. Za czy na się stro me
po dej ście pod Bry jar kę. W stro nę schro -
ni ska Pod Be re śni kiem co raz wię cej
bło ta. Za czy na się spraw dza nie czy
mam jesz cze bu ty na no gach. W za sa -
dzie ca ła resz ta żół te go szla ku pnie się
mniej lub bar dziej do gó ry. Bło to po wo li
za mie nia my na śnieg. Do brze, że or ga -
ni za to rzy za dba li o prze tar cie szla ku.
Nie bez zna cze nia jest też to, że prze bie -
gli tę dy już uczest ni cy. Nie po kor ne go
Mni cha i ja kaś set ka z Wiel kiej Pre hy -
by. W koń cu gwał tow nie od bi ja my
w pra wo na czer wo ny. W koń cu w dół.
Do Przy sło pu, mo im zda niem, w tym

Wielka
Prehyba
22-go kwiet nia po raz ko lej ny od był się Bieg w Szczaw ni cy. Or ga ni zo wa ny
on jest już od pa ru lat i z ro ku na rok, cie szy się co raz więk szym za in te re so -
wa niem osób, któ re pra gną zmie rzyć się z sa mym so bą. Or ga ni za to rzy pla -
nu ją dłu gość tras dla czte rech ty pów bie gu. W tym ro ku by ły to tra sy
na dy stan sie: Bieg Har dy Rol ling – 5,7 km, Bieg Chy ża Ru szbasz ka – 19,9 km,
Bieg Wiel ka Pre hy ba – 43 km oraz Nie po kor ny Mnich – 64 km. 

Se ba stian Cie siel ka: – Ale je stem szczę śli wy. Bo że jak mnie wszyst ko bo li
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śnie gu zbie ga się wy god niej niż po ka mie niach. Na prze łę czy
po ja wia ją się wiel kie za spy na wia ne go śnie gu. Tra sa ucie ka
z wą wo zu na są sied nie łą ki z któ rych ten śnieg zwia ło. Sie -
lan ka tra wał krót ko, zno wu za czy na ją się pod bie gi. A ja za -
czy nam od li czać, jesz cze tyl ko sie dem ra zy ty le. Z pod śnie gu
wy ło nił się as falt. To ozna cza, że do tar łem do Pre hy by. Ale
jak się uda ło prze ga pić prze kaź nik? A no tak, mgła. Ja kieś do -
dat ko we si ły po py cha ją mnie do pierw sze go punk tu odżyw -
cze go. Przy sto li kach mnó stwo za wod ni ków. Po ry wam
ba na na i ku bek wo dy. Dla cze go nie po my śla łem, że by za brać
coś cie płe go? Za ja da jąc ba na na i po pi ja jąc go szkla necz ką lo -
do wa tej wo dy sla lo mu je mię dzy wia tro ło ma mi w stro nę Wiel -
kiej Pre hy by. 

W gło wie gdzieś dzwo ni mi myśl, że przede mną naj wy -
ższy szczyt na mo jej dro dze. Ra dzie jo wa – wy żej już się nie
bę dzie. Jak ha sło ja kiejś re kla my. Wraz z wy so ko ścią ro bi się
co raz zim niej. Na szczę ście w le sie nie wie je. Szyb ciej niż się
spo dzie wa łem z lek kiej mgły wy ła nia się wie ża. Wy żej już
nie bę dzie! Pod Wiel kim Ro ga czem tra fi łem na na praw dę
brzyd ką po go dę. Na prze łę czy, po ostrym zbie gu skoń czył się
las i za czę ło bar dzo moc no wiać i sy pać śnie giem. Prze mar z -
łem do ko ści. Zaz dro ści łem mi ja nej wy ciecz ce ich cie płych
kur tek i pe le ry nek. Na szczę ście już tyl ko kil ka ki lo me trów
dzie li ło mnie od Obi dzy, gdzie znaj do wał się ko lej ny punkt
odżyw czy. Tym ra zem ba na na po pi ja łem cie płą i słod ka her -
bat ką wol no su nąc z Ba ców ki na Obi dzy w stro nę nie bie skie -

go szla ku. Gdy wró ci łem na nie bie ski szlak i przez bło to brną -
łem w stro nę Prze łę czy Roz dzie la my śla łem, że już bę dzie ła -
twiej, już głów nie w dół. O ja na iw ny. Co raz mniej śnie gu,
za czy na prze wa żać bło to. Do go ni łem ogon Nie po kor ne go
Mni cha. Za czy na ją się Pie ni ny. Tra sa ro bi się bar dziej dzi ka.
Dro ga zmie nia się w ście żki. Gdzie ta Dur basz ka? Gdzieś
za Wy so ką, po kil ku po śli zgach, po ma łej wspi nacz ce jest
ostre od bi cie i zbieg do schro ni ska. Ostat ni po si łek i coś do pi -
cia. Na otwar tej prze strze ni, mię dzy Dur basz ką a Trze ma
Skał ka mi zno wu wie je. Ale to już koń ców ka. Zno wu są si ły. 

Uda je się na wet wy prze dzić spo rą licz bę za wod ni ków.
Ostat nia wspi nacz ka na Sza fra nów kę, ostro żnie bo śli sko. Zej -
ście za bez pie czo ne li na mi. I już ostry zbieg wą wo zem w dół.
Już sły chać kon fe ran sje ra. I na gle kil ka me trów zjaz du na tył -
ku. Nie ma jak 40 km bro nić się de spe rac ko przed upad kiem
i prze je chać się pod sam ko niec. nic się nie sta ło. Nie prze -
szka dza bło to, nie prze szka dza roz dar ty rę kaw. Wsta ję i pę -
dzę jesz cze szyb ciej w dół. Że by mnie tyl ko kol ka na ko niec
nie zła pa ła. 

Do bie głem do ście żki ro we ro wej. To już na praw dę ostat -
nie me try. Ostat ni za kręt i skurcz mnie za trzy mu je. Roz cią -
gam łyd kę, któ ra mnie za trzy ma ła a ktoś mnie wy prze dza. Nie
te raz, nie na sam ko niec. ru szam da lej. Oli wa za wsze spra -
wie dli wa… ko le gę któ ry mnie wy prze dził też za trzy mał
skurcz. Wró ci łem na swo ją 124-tą po zy cję. Me ta. 5 go dzin 46
mi nut i 46 se cund wal ki głów nie z sa mym so bą. 

Tak wła śnie wy glą dał mój gór ski, zi mo wy ma ra ton tej wio sny. Bar dzo się cie szę, że nie zre zy gno wa łem przed star -
tem i nie pod da łem się w trak cie. Wiel kie po dzię ko wa nia na le żą się or ga ni za to rom, za do sko na le przy go to wa ną
im pre zę. Wo lon ta riu sze i GOPR też wy wią za li się z za da nia jak na le ży. Po dzię ko wa nia dla bez i mien nych za wod ni -
ków z któ ry mi mo żna by ło za mie nić kil ka słów po dro dze. Już nie mo gę się do cze kać na stęp ne go ra zu. 
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Idąc w gó ry czę sto ba ga te li zu je my
kwe stie bez pie czeń stwa, a to nie do -
sta tecz nie od po wied nim ubra niem,
nie do sto so wa niem tra sy do swo ich
mo żli wo ści fi zycz nych, lu ka mi or ga -
ni za cyj ny mi. Po ni żej przed sta wi my
pod sta wo wy za kres kil ku za sad,
któ rych ka żdy cho dzą cy po gó rach
tu ry sta po wi nien prze strze gać.

1.
Przy go tuj się do wy ciecz ki.
Po znaj prze bieg szla ku, obej rzyj trud -
niej sze miej sca (fil my, zdję cia), ob licz
dłu gość przej ścia – uwzględ nij za pas
cza so wy na wy pa dek na głe go zmę cze -
nia, po gor sze nia wa run ków po go do -
wych, od nie sio nych kon tu zji

2.
Sprawdzaj pogodę, obserwuj
warunki.
Przed roz po czę ciem wy ciecz ki sprawdź
pro gno zy po go dy w kil ku źró dłach.
Do nich, a ta kże wła snych mo żli wo ści,
do sto suj tra sę wy ciecz ki. W jej trak cie
ob ser wuj wa run ki po go do we – w gó rach
mo gą zmie nić się bar dzo szyb ko!
W cza sie desz czu szla ki są śli skie i bar -
dzo nie bez piecz ne. Gdy zo ba czysz/usły -
szysz zbli ża ją cą się bu rzę, za wróć. Nie
licz, że „przej dzie bo kiem”, a pio run nie
ude rzy w Two je oto cze nie. Ow szem,
mo że ude rzyć i Cię za bić.

3. 
Zad baj o obu wie i ubiór.
Wła ści we obu wie gór skie po zwo li
zmniej szyć ry zy ko po śli zgnięć na ska -
łach, co w nie któ rych przy pad kach mo że
ura to wać Ci ży cie. Na wet w po god ne dni
miej w ple ca ku cie płe okry cie i kurt kę

prze ciw desz czo wą, war to po sia dać ta kże
fo lię ter micz ną. W przy pad ku na głe go
za ła ma nia po go dy lub wy pad ku skut ku -
ją ce go ko niecz no ścią spę dze nia no cy
w gó rach (za bierz la tar kę!), uchro nią
Twój or ga nizm przed wy chło dze niem.

4.
Miej ze so bą na ła do wa ny te le fon ko -
mór ko wy z wpro wa dzo nym nu me -
rem ra tun ko wym.
W ra zie wy pad ku szyb kie we zwa nie po -
mo cy mo że de cy do wać o zdro wiu i ży -
ciu. Przed wy ciecz ką sprawdź, czy
ba te ria w Two im te le fo nie jest na ła do -
wa na. Wpro wadź do nie go ta kże nu mer
ra tun ko wy w gó rach: 601 100 300

Dekalog turysty
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5. 
Po in for muj ko goś, gdzie idziesz.
Mo że zda rzyć się, że sam nie bę dziesz
w sta nie we zwać po mo cy (np. z po wo -
du bra ku za się gu czy utra ty przy tom no -
ści). Dla te go za wsze in for muj ko goś
o swo ich pla nach, tra sie wy ciecz ki,
prze wi dy wa nej go dzi nie po wro tu. Je śli
wy ru szasz ze schro ni ska, zo staw wia do -
mość ob słu dze. Ko niecz nie pa mię taj
o zak tu ali zo wa niu tych in for ma cji
w przy pad ku na głej zmia ny pla nów.

6. 
Stop niuj trud ność po ko ny wa nych
tras.
Ja dąc w Ta try po raz pierw szy, nie idź
na Or lą Perć, Ry sy czy Świ ni cę. Zacz nij
od ła twiej szych szla ków, z cza sem prze -
cho dząc do śred nio trud nych. Na ucz się
po ru szać w te re nie skal nym, sprawdź

od por ność na eks po zy cję te re nu. Pa mię -
taj, że le piej nie iść na Or lą Perć ni gdy,
niż iść na nią pierw szy i ostat ni raz.

7. 
Nie śmieć.
Sza nuj miej sce, w któ rym prze by wasz.
Na wet je śli nie je steś za ko cha ny w gó -
rach, miej na uwa dze po trze by ich chro -
nie nia. Po zo sta wia ne w ob rę bie szla ków
śmie ci nie tyl ko psu ją kra jo braz, lecz
przede wszyst kim za gra ża ją dzi kim
zwie rzę tom.

8. 
Nie wstydź się za wró cić. 
Za czął pa dać moc ny deszcz lub śnieg?
Nad cho dzi bu rza? Za pa da wie czór? Ka -
żda z tych sy tu acji po win na być ja snym

sy gna łem do od wro tu. Więk szą od wa gą
jest nie zdo by cie szczy tu, lecz umie jęt -
ność re zy gna cji z nie go. Gó ry bę dą sta -
ły tak jak sto ją – le piej mieć szan sę
zo ba cze nia ich jesz cze raz.

9. 
Nie zba czaj ze szla ku.
Jest on po pro wa dzo ny z uwzględ nie niem
wzglę dów bez pie czeń stwa. Pró by skró -
ce nia bądź po zor ne go uła twie nia so bie
dro gi czę sto ma ją tra gicz ne skut ki.

10.
Nie bój się wy sił ku. 
Cho dze nie po gó rach wią że się z wie lo -
ma wy rze cze nia mi – re zy gna cja z wy -
go dy, wal ka z wła sny mi sła bo ścia mi,
fi zycz ne zmę cze nie. W tym tkwi jed nak
ca ły smak tu ry sty ki gór skiej. Ko lej ki
i brycz ki zo staw więc tym, któ rzy zmu -
sze ni są z nich ko rzy stać.



Gó ral opro wa dza tu ry stów po Ta -
trach i mó wi:
– Ta try ma ją dwa mi lio ny lat i trzy
mie sią ce.
– Skąd to wie cie gaz do aż z ta ką do -
kład no ścią?
– A był tu je den pro fe sor trzy mie -
sią ce te mu i ga dał, że ma ją dwa mi -
lio ny. To ile ma ją mieć te raz?

W wa go ni ku ko lej ki na Ka spro wy
tu ry sta kon wer su je z gó ra lem:
– Ba co, a co by by ło, gdy by ta li na się
urwa ła?
– A to by by ło.... trze ci roz w tym ty -
go dniu...

***
Dwie tu ryst ki ja dą au tem. Jed -
na z nich mó wi: 
– Wi dzisz ten las? 
Na to dru ga od po wia da: 
– Nie. Drze wa mi za sła nia ją...

***
Tu ry ści pod cho dzą do gó ra la.
– Ba co, gdzie jest Gie wont?
– Za raz wam wy tłu ma czę. Wi dzi ta
ta gór ka?
– Tak.
– A wi dzi ta ta dru ga gór ka?
– Tak.

– A wi dzi ta ta trze cia gór ka?
– Nie.
– To wła śnie jest Gie wont.

***
W naj wy ższych gó rach świa ta, dro -
gą nad prze pa ścią je dzie au to kar
z tu ry sta mi.
– I co, bo icie się? – py ta prze wod -
nicz ka.
– Tak! – krzy czą pa sa że ro wie.
– To pro szę ro bić to, co kie row ca!
– A co ro bi kie row ca?
– Za my ka oczy.

***
Tu ry sta w Za ko pa nym wcho dzi
do knaj py, sia da przy ba rze i py ta:
– Bar man, co po le cisz dziś do pi cia
w ten desz czo wy dzień?
– Ano, pa noc ku, drink „Gó ra cy”!

– od po wia da bar man. 
– Jak to „Gó ra cy”, co to jest?! 
Bar man na to: – Wi dzi cie, bie ze my
skla nec ke wi na... no mo ze być
dwie... gó ra cy i wle wa my do garn -
ka. Po tem bie ze my skla nec ke pi wa...
no mo że być dwie... gó ra cy i wle wa -
my do te go sa me go garn ka. Na stęp -
nie skla nec ke wó dec ki... mo ze
dwie... gó ra cy i wle wa my do te go
sa me go gar nec ka. Na ko niec bie ze -
my skla nec ke ko niac ku... no mo ze
dwie... gó ra cy i wle wa my do gar -
nec ka. Gar nek sta wia my na ogniu
i mie sa jąc, gze je my cas ja kiś. Póź niej
na le wa my i pi je my skla nec ke... mo ze
dwie... no gó ra cy. Po wy pi ciu wsta -
je my... ro bi my kro cek... mo ze dwa...
no, gó ra cy!
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PIOSENKA TURYSYTYCZNA

BY TYL KO IŚĆ
Zno wu dziś coś w dro gę cią gnie mnie D h e e
Tam, gdzie wiatr wę drow com w pas się kła nia fis G D D
Sta ry ple cak w sza fie nu dzi się
Wi dać też do syć ma cze ka nia

I już nie wa żne, któ rą dzi siaj pój dę dro gą D G D D
To nic, że su chą krom kę tyl ko w tor bie mam D G D D7
Gwiaz dy też wę dru ją gdzieś wy so ko G fis e e
Kum pel wiatr coś gra D A D D
I już nie wa żne, co zo ba czę za za krę tem
Zna jo mą dro gę czy nie zna ne śpie wy drzew
Ni gdzie prze cież już nie bę dzie le piej
Faj nie jest, tu za trzy mam się

Mgła chce mnie do snu utu lić dziś
Tra wy mięk ką po ściel ukła da ją
Szlak już wo ła, że by da lej iść
No we ście żki też już mnie wo ła ją

I już nie wa żne...

Słoń ce ja sno świe ci ca ły dzień
Wiatr zdy sza ny usiadł na po la nie
Zgu bił swą me lo dię nie wie, gdzie
Pew nie do ju tra tu zo sta nie

I już nie wa żne...


