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V ROCZNICA ŚMIERCI
RYŚKA PATYKA
16 wrze śnia mi nę ła pią ta rocz ni ca
od tra gicz nej śmier ci Ryś ka. Je den z naj -
ak tyw niej szych prze wod ni ków, czło -
wiek o wiel kim do świad cze niu gór skim,
kul tu rze i uro ku oso bi stym. 

Licz ne gro no przy ja ciół i zna jo mych
spo tka ło się przy Je go gro bie. Przy za -
pa lo nych zni czach wspo mi na no wy -
ciecz ki, któ re Ry siek pro wa dził
w je dy ny i wy jąt ko wy spo sób. 

JU BI LEUSZ SZKOL NE GO
KO ŁA PTT W ŁA BO WEJ
We wrze śniu 2012 ro ku swo ja dzia łal -
ność roz po czę ło Ko ło PTT przy Ze spo le
Szkół w Ła bo wej.. Z oka zji ju bi le uszu
pre zes Woj ciech Sza ro ta i Za rząd Od -
dzia łu uho no ro wa li Szkol ne Ko ło PTT

w Ła bo wej oko licz no ścio wym gra wer to -
nem z gra tu la cja mi i ży cze nia mi dal szej
owoc nej dzia łal no ści. Za za an ga żo wa nie
Pre zes Ko ła – pa ni Do ro ta Rol ka oraz or -
ga ni za tor i prze wod nik wy cie czek dla
dzie ci – Jo an na Król zo sta ły uho no ro wa -
ne Li stem Gra tu la cyj nym „za za an ga żo -
wa nie i spo łecz ny wkład pra cy
w or ga ni za cję wy cie czek, pro pa go wa nie
wśród dzie ci i mło dzie ży tu ry sty ki i pięk -
na pol skich gór oraz idei Pol skie go To -
wa rzy stwa Ta trzań skie go”.

PA MIĘT NIK PTT
Pa mięt nik PTT to rocz nik wy da wa ny

przez Za rząd Głów ny PTT od 1992 r.
Te go rocz ne, ju bi le uszo we wy da nie po -
świę co ne jest szcze gó ło wym in for ma -
cjom na te mat dzia łal no ści na sze go
Od dzia łu. Do dat ko wo wzbo ga co ny
w licz ne in te re su ją ce ar ty ku ły ści śle po -
wią za ne z te ma ty ką gór ską. Za mie szo -
no rów nież w nim pu bli ka cje zna nych
i wy bit nych dzia ła czy zwią za nych z Ta -
tra mi i Za ko pa nem: Ma riu szu Za ru skim
i ks. Jó ze fie Sto lar czy ku. 25-Tom Pa -
mięt ni ka PTT do stęp ny jest w „Wa ka -
cyj nym Ra ju”.

TWÓJ MO UNT EVE REST
Do 15-te go paź dzier ni ka w ra mach

wy cie czek PTT za chę ca my do skła da nia
swo ich „Mo unt Eve re stów”. Za sa dy re -
gu la mi no we oraz ar ku sze po twier dzeń
są do stęp ne na stro nie in ter ne to wej od -
dzia łu w za kład ce „Twój Mo unt Eve -

rest”. Pod su mo wa nie ak cji bę dzie mia -
ło miej sce 22 paź dzier ni ka w Łom ni cy
pod czas Za koń cze nia Se zo nu. Wy peł -
nio ny ar kusz ME pro si my o skła da nie
w „Wa ka cyj nym Ra ju”.

SZATN DAR DLA NA SZE GO
OD DZIA ŁU

Trwa ak cja zbie ra nia fun du szy
na sztan dar na sze go Od dzia łu. Wszyst -
kich człon ków i sym pa ty ków Pol skie go
To wa rzy stwa Ta trzań skie go za chę ca my
do fi nan so we go wspar cia. Z ze bra nych
fun du szy bę dzie na XXX -le cie re ak ty -
wo wa nia PTT w No wym Są czu, wy ko -
na ny no wy Sztan dar. Rocz ni cę
re ak ty wa cji Od dzia łu bę dzie my ob cho -
dzić w 2020r. Bez Wa sze go wspar cia
mo że nam się to nie udać. Do bro wol ne
wpła ty mo żna do ko nać w sie dzi bie Od -
dzia łu – Biu rze Tu ry stycz nym „Wa ka -
cyj ny Raj”.

AK TU AL NO ŚCI

UWA GA ZMIA NA!

Obo wią zu je no wy nr kon ta do
wpłat prze le wo wych dla na sze go
od dzia łu. Nr kon ta PTT o/Be skid:
Łąc ki Bank Spół dziel czy:
17 8805 0009 0047 4071 2000 0010
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2/07/2017
SI WY WIERCH
Przej ście pie sze: Hu ciań ska Prze -
łęcz – Si wy Wierch – sed no Pa le ni ca
– Zu be rec
Pierw sza wa ka cyj na wy ciecz ki na sze go
od dzia łu od by ła się w Ta try Za chod nie,
a do kład niej na Si wy Wierch. Po go da
w tym dniu by ła bar dzo mie sza na, cie pło
ale po chmur nie z prze wa gą desz czu. Mi -
mo to by ło bar dzo we so ło, jak za wsze.
Prze wod nik: Jo an na Król

9/07/2017
WRO TA CHA ŁU BIŃ SKIEGO
Przej ście pie sze: Pa le ni ca Biał czań ska
– Wo do grz mo ty Mic kie wi cza – Mor skie
Oko – Wro ta Cha łu biń skie go – Szpi gla -
so wy Wierch – Do li na Pię ciu Sta wów
Pol skich – Pa le ni ca Biał czań ska

Po go da zde cy do wa nie lep sza niż na Si wy
Wierch, jed nak wią za ło się to z więk szą
ilo ścią tu ry stów wę dru ją cych nad Mor skie
Oko czy też Do li nę Pię ciu Sta wów Pol -
skich. Prze wod nicz ka Go sia opo wia dała
na tra sie ró żne cie ka wost ki zwią za ne z Ta -
tra mi oraz z tra są któ rą prze mie rza li.
Prze wod nik: Mał go rza ta Przy byl ska

16/07/2017
BY STRA
Przej ście pie sze: Hrdo vo – By stra Do -
li na – By stra – Błyszcz – Py sne sed no
– Ka mie ni sta do li na – Pod bań skie
Ko lej ny dzień w Ta trach Za chod nich
przy niósł tym ra zem wie le pięk nych wi -
do ków. Po go da by ła mie sza na, ale tym
ra zem z prze wa gą słoń ca. 
Prze wod nik: Pa weł Kieł ba sa

23/07/2017
SA LA TYN I BRE STO WA
Przej ście pie sze: Bo bro ve ska Va -
pen ni ca – Ja lo vska Do li na – Hi bo ka
Do li na – Sa la tyn – Bre sto va – Pred -
ny Sa la tin – Zve ro vka
Na Ma łym Sa la ty nie oraz na Bre sto wej
gru pa do świad czy ła tzw. okno po go do -
we, otwar ły się przed ni mi ho ry zon ty
i mo gli po dzi wiać ma je sta tycz ne Ro ha -
cze czy bie lą cy się w pro mie niach słoń -
ca Si wy Wierch.
Prze wod nik: Pa weł Kieł ba sa

30/07/2017 
JA GNIĘ CY SZCZYT
Przej ście pie sze: Dro ga Wol no ści
– Zie lo ny Staw – Ja gnię cy Szczyt
– Zie lo ny Staw – Dro ga Wol no ści

NASZE WYCIECZKI

Bystra

Siwy Wierch

Ja gnię cy Szczyt
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To był zna ko mi ty dzień na gór ską wy -
ciecz kę. Słoń ce, cie pło – po go da wręcz
ide al na. Dla te go gru pa też ni gdzie się
nie spie szy ła te go dnia, ze spo ko jem
„ładowała” ba te rie. Pod czas wę drów ki
tra dy cyj nie jak w tym re jo nie to wa rzy -
szy ły im ko zi ce, któ re sa me usta wia ły
się do zdjęć.
Prze wod nik: Pa weł Kieł ba sa

6/08/2017 
PRZE ŁĘCZ POD CHŁOP KIEM
Przej ście pie sze: Pa le ni ca Biał czań -
ska – Mor skie Oko – Prze łęcz
pod Chłop kiem – Mor skie Oko – Pa -
le ni ca Biał czań ska
Tym ra zem nie wiel ki ruch na szla kach
z Pol skiej czę ści Tatr. I w na szej wy -
ciecz ce uczest ni czy ło tyl ko 25 osób. Po -
go da jed nak by ła o wie le lep sza niż
za po wia da ły me dia.
Prze wod nik: Mał go rza ta Przy byl ska

11-15/08/2017
CZAR NO HO RA, UKRA INA
W sierp nio wy week end nasz od dział
po sta no wił wy je chać na Ukra inę. Wy -

ciecz ki or ga ni zo wa ne na wschód za -
wsze cie szą się du żym za in te re so wa -
niem, za ka żdym ra zem je dzie tam
peł ny au to kar lu dzi. Po go da nie do koń -
ca by ła za do wa la ją ca. Czwór ka uczest -
ni ków po sta no wi ła zdo być na tym

wy jeź dzie Pop Iwan oraz Ho wer lę, że -
by to jed nak osią gnąć, mu sie li no co wać
na głów nej gra ni w opusz czo nej chat ce
pa ster skiej.
Prze wod nik: Mał go rza ta Przy byl ska,
Woj tek Sza ro ta

Sław kow ski Szczyt

Czar no ho ra, Ukra ina

NASZE WYCIECZKI
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15/08/2017
RAJD KU RIE RÓW
Przej ście pi sze: Ry tro – Po łom
– Prze hy ba – Ry tro
Rajd cie szył się nie co mniej szym po wo -
dze niem jak bieg, ale za to dał mo żli -
wość zmie rze nia się z ku rier ską tra są nie
tyl ko „wy czy now com”. Na Prze hy bie
go ści ła ro dzi na są dec kie go ku rie ra
– Ro ma na Stram ki, któ re go dzia łal ność
ku rier ską i spor to wą przy bli ży nam jej
przed sta wi ciel Zbi gniew Wo la nin.
Przewodnik: Maciej Zaremba,
Paweł Groński, Tadeusz Pogwizd

27/08/2017
SŁAW KOW SKI SZCZYT
Przej ście pie sze: Sta ry Smo ko wiec
– Sław kow ski Szczyt – Sta ry Smo -
ko wiec
W ostat ni wa ka cyj ny week end za da nie
bar dzo am bit ne, mia no wi cie zdo by cie
Sław kow skie go Szczy tu, któ ry to jest
trze cim, po Ry sach i Kry wa niu szczy -
tem, do stęp nym dla tu ry stów. Dłu gie,
mo zol ne wyj ście na dłu go po zo sta je
w pa mię ci, mi mo to war to się zmie rzyć
z tym szczy tem.
Prze wod nik: Jo an na Król, Zby szek
Smaj dor

3/08/2017 
CZER WO NE WIER CHY
Przej ście pie sze: Kuź ni ce – Gie wont
– Ko pa Kon drac ka – Kuź ni ce

Wy ciecz ka po raz ko lej ny w stru gach
desz czu. Dla te go też, wy ciecz ka ogra ni -
czy ła się do zdo by cia Gie won tu oraz
Ko py Kon drac kiej. 
Prze wod nik: Pa weł Kieł ba sa

10/09/2017
WIEL KI RO GACZ
Przej ście pie sze: Ja wor ki – Szczob
– Wiel ki Ro gacz – Obi dza – Ko sa rzy ska
Do mi łe go spo tka nia do szło w tym dniu
w Ja wor kach w oko li cy Bia łej Wo dy z od -
dzia łem PTT Tar no brzeg. My po sta no wi -
li śmy do trzy mać im to wa rzy stwa pod czas
wę dro wa nia ostat nie go od cin ka nie bie -
skie go szla ku Tar nów – Wiel ki Ro gacz.
Prze wod nik: Pa weł Groń ski

17/09/2017
KRY WAŃ
Przej ście pie sze: Bia ly Vah – Jam -
ske ple so – Pa vlov chr bat – Ma ły
Kry wań – Kry wań – Ma ły Kry wań
– Kri can sky Żlab – Tri Stud nic ky
Cho ciaż po go da nie by ła naj lep sza, to nie
po wtó rzy ła się sy tu acja z ubie głe go ro ku
i PTT nie po le gło pod Kry wa niem. Gru -
pa by ła bar dzo pro fe sjo nal na i zna ko mi -
cie po ra dzi ła so bie w tych wa run kach.
Prze wod nik: Zby szek Smaj dor

23-24/09/2017
Wiel ka Fa tra
Ru żom be rok, z za byt ko wym go tyc ko
– re ne san so wym ko ścio łem św. An drze -

ja, mau zo leum bo ha te ra na ro do we go ks.
An drze ja Hlin ki, oraz sztol nia na szczy -
cie Pie sky w Szpa niej Do li nie, ty le uda -
ło się zwie dzić pierw sze go dnia, tyl ko
ty le, po nie waż po go da na wię cej nie po -
zwo li ła. Dru gie go dnia, uda ło nam się
zre ali zo wać plan i zdo by li śmy Ostre dok,
naj wy ższy szczyt Wiel ki Fa try. Mgła
ogra ni czy ła nam cał ko wi cie po dzi wia -
nie pięk nych wi do ków z te go od kry te go
szczy tu, ale to tyl ko pre tekst, że by tam
jesz cze wró cić i na pew no to zro bi my
w naj bli ższych la tach.
Przewodnik: Paweł Groński,
Zbyszek Smajdor.

Wielka Fatra, Ostredok

15.10 – Rohackie Stawy, Tatry Zachodnie SK
22.10 – Zakończenie sezonu – Łomnica
28-29.10 –Rysianka, Beskid Żywiecki
5.11 – Cergov, Góry Czerchowskie SK
11-12.11 – Jasło, Jeziorka Duszatyńskie,

– Bieszczady
19.11 – Magura Orłowska, Magura

Kurczyńska, Góry Lubowelskie SK
26.11 – Kamienniki, Beskid Makowski
3.12 – Babia Góra, Beskid Żywiecki
10.12 – Pawlików Wierch, Magura Spiska
17.12 – Pisana Hala, Beskid Sądecki
24.12 – Pasterka, Wiktorówki, Tatry
31.12 – Sylwester, Jaworzyna Krynicka,

– Beskid Sądecki.

PLANOWANE WYCIECZKI
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5/07/2017
GORC
Klub Sza lo nych Eme ry tów po raz
pierw szy za go ścił na no wo wy bu do wa -
nej wie ży wi do ko wej. 42 oso bo wą gru -
pę pro wa dził Ta de usz Bo ga now.
Wę drów kę roz po czę li ze wsi Za sad ne.

12/07/2017
CYR LA
Tym ra zem lżej sza wy ciecz ka na Cyr lę.
Wszy scy po dzi wia li z gó ry pa no ra mę
No we go Są cza, nie któ rzy na wet do szu -
ki wa li się wła snych okien do mu. Jak za -
wsze w schro ni sku nie oby ło się bez
de gu sta cji spe cja łów ser wo wa nych
przez wła ści cie li obiek tu.

26/07/2017
STA RE WIER CHY
Pę tla z Obi do wej do Obi do wej. Naj -
pierw bez szla ku wła sny mi ście żka mi
po pro wa dził Ta de usz Bo ga now. Mi mo,
że to śro dek ty go dnia, w schro ni sku

KLUB SZALONYCH EMERYTÓW

Gorc

Łom ni ca



na Sta rych Wier chach tłu my tu ry stów.
Ko lej ny raz gru pa tra fia per fek cyj nie
w okno po go do we.

2/08/2017
ŁOM NI CA
Wszy scy po je cha li na wy ciecz kę z na -
sta wie niem na zbio ry bo ró wek i na za -
mia rze się skoń czy ło. Klub mu siał
obejść się sma kiem bo bo ró wek
po dro dze nie by ło, je dy nie po je dyn cze
ilo ści. Nie za bra kło za to słoń ca i do -
bre go hu mo ru.

10/08/2017
PIE NI NY
Zna ne i lu bia ne Pie ni ny w in nej kon cep -
cji pod prze wod nic twem Ta de usza Bo -
ga no wa. Wą wóz Ho mo le. Wie lu
na wi dok me ta lo wych most ków i scho -
dów stwier dzi ło, że daw no nie od wie -
dza li ten uro czy frag ment, gdyż w ich
pa mię ci by ły jesz cze drew nia ne, trzesz -
czą ce ele men ty wspo ma ga ją ce zwie dza -
nie te go ob sza ru.

23/08/2017
GÓ RA ZYN DRA MA
Głod ni wie dzy po wę dro wa li na Gó rę
Zyn dra ma. Na miej scu Mar cin Przy by -
ła przy bli ża hi sto rię te go miej sca oraz
opro wa dza po wy ko pa li skach. Jest to
uni kat na ska lę eu ro pej ską, bo wiem osa -
da któ rą zwie dza li się ga na wet 1750 lat
przed na szą erą.

30/08/2017
ŻMI GRÓD
Ko ściół w Skal ni ku gdzie znaj du je się
ob raz Mat ki Bo skiej Kró lo wej Gór to
tyl ko po czą tek atrak cji ja kie cze ka ły
KSE. Mo gli po dzi wiać kra jo braz Be ski -
du Ni skie go. Le szek Ma ło ta udzie lał in -
for ma cji pod czas do jaz du do Żmi gro du,
na to miast wy ciecz kę pie szą po pro wa -
dził Ta de usz Bo ga now.

6/09/2017
MO GIL NO
Pra wie od sa me go po cząt ku wy ciecz ka
przy ję ła cha rak ter tu ry stycz no – grzy -

biar skiej. Jed nak głów ną atrak cją te go
dnia był re zer wat Ci sów w Mo gil nie.
Na ob sza rze 35 ha ro śnie oko ło 1200 ci -
sów, a naj star szy cis li czy so bie 560 lat.

„W górach musisz wykonać pewien
wysiłek bez zapłaty. Jest to mistyka,
szukanie czegoś wyjątkowego. Do
czego trzeba mieć wyobraźnie i filozofię
życiową. Nie każdego na to stać, nie
każdemu się chce. Bo w górach nie ma
granic, tam się szuka wolności…” 

Tymi słowami Krzysztofa Wielickiego
pragniemy powitać nowych członków.
Są nimi:
n Jadwiga Papciak
n Stanisław Papciak

Ser decz nie wi ta my!

WITAMY NOWYCH
CZŁONKÓW PTT
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Pie ni ny
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W dniach 15 do 30 lip ca te go ro ku
ko lej ny raz od by ła się wa ka cyj -
na wy pra wa Pol skie go To wa rzy -
stwa Ta trzań skie go Od dział Be skid
w No wym Są czu. Ty tu łem jej by ło:
„Od Tri gla va do Ca sto ra czy li mi to -
lo gie na szczy tach”. 

Tri glav to wcze sno śre dnio wiecz ne
bó stwo po gań skie któ re mia ło na tym
szczy cie mieć swo ją sie dzi bę. By ło to
bó stwo wo dy, zie mi i pod zie mi. Na to -
miast Ka stor to zla ty ni zo wa ny je den
z Dio sku rów, ar go nau ta, syn Zeu sa i Le -
dy żo ny kró la Spar ty. Jest to rów nież je -
den z dwóch bliź nia czych szczy tów
w Al pach Pen niń skich w gru pie Bre -
ithor na. Dru gim szczy tem jest bliź niak
Pol lux. Szczy ty te są po ło żo ne na po gra -
ni czu wło sko szwaj car skim w ma sy wie
Ge mel li (Zwil li ge). Sam ty tuł tej wy pra -
wy miał już dość zu chwa ły wy dźwięk,
choć by z po wo du zmien no ści po go dy
w wy so kich gó rach. Ale jak się osta tecz -
nie oka za ło zu chwa łość się opła ci ła.
Oczy wi ście w pro gra mie mie li śmy rów -
nież Al py Apu ań skie, Al py Nad mor skie
no i Do lo mi ty ze swo imi fer ra ta mi. 

TRI GLA VSKI DOM
Po wy jeź dzie z No we go Są cza dość

spraw nie ran kiem już za mel do wa li śmy
się w Sło we nii, skąd do Moj stra ny tyl ko
kil ka na ście ki lo me trów. Z Moj stra ny
jesz cze tyl ko 11 km bi tej dro gi do schro -
ni ska Al ja żev Dom, gdzie mie li śmy
mieć noc leg po zej ściu z Tri gla va.
Po dro dze od wie dza my jesz cze wi docz -
ny z dro gi do jaz do wej wo do spad Pe ricz -
nik, aby zro bić mu zdję cia w po ran nym
słoń cu. Po do mó wie niu noc le gów dla
kie row ców w Al ja żev Dom wy ru sza my
ca łą 26 gru pą w stro nę Tri gla vskie go
Do mu. Więk szość szla kiem -fer ra tą To -
misz ko vą Pot, Ma ry sia Do mi nik za bie -
ra pa rę osób na szlak Przez Próg.
W Sło we nii to mię dzy in ny mi dwa szla -
ki któ re by ły ele men tem wal ki mię dzy
or ga ni za cja mi tu ry stycz ny mi au striac ki -
mi a sło weń ski mi, po dob nie jak to mia -
ło miej sce pod Ba bią Gó ra
w XIX wie ku. Po go da sta wa ła się co raz
lep sza, po wo li uka zy wa ły się wszyst kie

WYPRAWA PTT

Od Triglava
do Castora 

czyli mitologie
na szczytach
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szczy ty w oto cze niu Tri gla va no i oczy -
wi ście sa ma pół noc na ścia na Tri gla va.
Ma jąc du ży za pas cza su wspi na li śmy się
z wy so ko ści ok 1000 m. n.p.m. na wy -
so kość ok. 2515 m.n.p. m.na któ rej znaj -
du je się Tri gla vski Dom na Kre da ri ci.
Mi ja ni scho dzą cy tu ry ści opo wia da ją
nam o tłu mach, któ re wczo raj i dziś

wcho dzi ły na Tri glav, ale po cie sza ją nas,
że nam po go da wy jąt ko wo sprzy ja i tłu -
my też jak by mniej sze. Po ru sza my się
po cząt ko wo rów no le gle z mło dy mi
uczest ni ka mi wy pra wy ad ven tu res
z Buł ga rii, któ rzy w za sa dzie to wa rzy -
szyć nam bę dą do koń ca na stęp ne go
dnia. Za kwa te ro wa nie ma my w po ko ju

do któ re go na le ży przejść przez dwa po -
ko je!. Łó żka są dość ma łe, mnie się tra -
fi ło pod sko sem da chu obok swo je go
bra ta, któ re go w no cy, aby wyjść do ubi -
ka cji mu szę obu dzić. Cen trum to wa rzy -
skie mie ści ło się w ja dal ni schro ni ska,
gdzie spę dza my dość du żo cza su. 

TRI GLAV
Na stęp ne go dnia wy ru sza my na Tri -

glav szla kiem przez Ma ły Tri glav, choć
nie któ rzy re zy gnu ją po nie zbyt wy god -
nej no cy. Za my ka jąc gru pę wcho dzą -
cych wcho dzę na Tri glav po ok.
go dzi nie 15 min tak jak to jest opi sa ne
w prze wod ni kach. Na szczy cie wszy scy
z PTT w eu fo rii po zdo by ciu szczy tu,
któ ry zwłasz cza w tak pięk ny dzień ofe -
ru je do okól ne wi do ki na Al py. Wi dać
Je zio ro Bled i Bo hiń skie, wi dać Gros
Gloc ne ra, Do lo mi ty, Man gart no i oczy -
wi ście po bli ską Szkr la ti cę. Wszy scy ro -
bią zdję cia obok Alia żew Sla pu czy li
że la zne go kio sku wień czą ce go szczyt.
Zej ście na stę pu je dość spraw nie
do schro ni ska, by po krót kim od po czyn -
ku roz po cząć dro gę po wrot ną przez
Prag do schro ni ska Alia że va. Tam

SZLAK NA SORENTI DEL LYS

WOJCIECH I WACŁAW SZAROTA NA SZCZYCIE TRIGLAV W DRODZE NA TRIGLAV
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w go dzi nach po po łu dnio wych cze ka
nas mi ła nie spo dzian ka kie row cy,
a w za sa dzie Pa ni Ma ria Naj duch czę -
stu ją ka żde go scho dzą ce go go rą cym
żur kiem z kieł ba są. Ni ko go nie opusz -
cza eu fo ria po pięk nie prze ży tym dniu.
Dla mnie to już dru gie spo tka nie z Tri -
gla vem ale jest wie le osób któ re by ły
tam pierw szy raz i ma low ni czość te go
ma sy wu, wspa nia łe wi do ki cią gle jesz -
cze wpra wia ją w gór ski za chwyt i nie -
ma łą sa tys fak cję. Sam mu szę so bie
zmniej szyć ob wód pa ska od spodni, co
zna czy że pa rę ki lo gra mów zo sta ło
po dro dze. 

APE NI NY
Ko lej ne go dnia wy je żdża my dość

wcze śnie. W Moj stra nie ro bi my pierw -
sze i ostat nie za ku py w mar ke cie w Sło -

we nii. Cze ka nas ok 450 km prze jazd
do Vi lii Co le man di ny. W go dzi nach po -
po łu dnio wych za trzy mu je my się w Mo -
de nie w mie ście dru gim po Bo lo nii
w re jo nie Emi lii Ro ma nii. To tu taj za -
czy na ją się Ape ni ny. Od wie dza my Piaz -
za Gran de z Ka te dra ro mań ską,
dzwon ni cą i sie dzi ba władz miej skich,
Pa laz zo Du ca le, sie dzi bę Aka de mii
Woj sko wej. Tą Aka de mię ukoń czył Ed -
mu do de Ami cis czy Mu am mar Kad da -
fi!. To mia sto fa bryk sa mo cho dów
wy ści go wych ta kich jak Lam bor ghi ni,
Ma se ra ti czy Fer ra ri ale też ta kich pro -
duk tów re gio nal nych jak szyn ka mo deń -
ska, par me zan, mor ta de la, ocet
bal sa micz ny di Mo de na czy bar dzo po -
pu lar ne wśród uczest ni ków wy pra wy
Lam bru sco. Po zwie dza niu wje żdża my
w Ape ni ny by dro ga mi lo kal ny mi po -

przez prze łę cze się ga ją ce 1400 m., póź -
nym wie czo rem po koń co wym po szu ki -
wa niu ho te lu do je chaliśmy wresz cie
do ce lu. Jesz cze cze ka nas ko la cja, któ -
rą bę dą tu nam po da wać przez pięć dni.
A by ły to dwu go dzin ne de gu sto wa nie
sa ła tek, dwóch po traw, de se ru i wi -
na czer wo ne go. Po pię ciu dniach „Tri -
gla vskie” od chu dza nie po szło
w nie pa mięć. 

W ko lej nych dniach w ró żnych skła -
dach od wie dza my Mon te Ci mo -
ne 2165m n.p.m. naj wy ższy szczyt
Emil li Ro ma ni w Ape ni nach, Pa nia Sec -
cę 1708 i Pa nia del la Cro ce 1858 czy
oko li ce Mon te Pi sa ni no i Urcel lo, gdzie
nie któ rzy prze szli ma low ni czą fer ra tą.
To bar dzo ma low ni cze gó ry z mar mu ro -
wy mi tur nia mi wy glą da ją cy mi ni czym
nie do stęp ne tur nie al pej skie. Je den

WYPRAWA PTT

ŚCIEŻKA SCHUSTERA – DOLOMITY SASSOLUNGO

CASTOR 4228 m n.p.m.

TRIGLAV
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z pię ciu dni po świę ci li śmy na pla żo wa -
nie w oko li cach For te dei Mar mi i od -
wie dze nie słyn nej Car ra ry z śla da mi
dzia łal no ści Mi cha ła Anio ła. 

W dniu prze jaz du w Al py Nad mor -
skie by li śmy jesz cze w Ge nui zwie dza -
jąc sta re mia sto, Ka te drę, ra tusz czy

sta ry port mor ski. Wcze śniej jesz cze raz
sko rzy sta li śmy z ma low ni cze go mo rza
li gu ryj skie go. W go dzi nach po po łu dnio -
wych, a za sa dzie wie czor nych do je cha -
li śmy do Val die ri, gdzie mie li śmy
za re zer wo wa ne dwa noc le gi. 

W na stęp nym dniu prze je cha li śmy
przez Ter me di Val die ri, by udać się
w stro nę naj wy ższe go szczy tu Alp nad -

mor skich Ci ma Sud Ar gen te ra 3297 m.
n.p.m. Do li na Val die ri oka za ła się bar -
dzo ma low ni czą i spo koj ną do li ną
z wspa nia łą wo jen ną dro gą pro wa dzą -
cą do Fran cji. Więk szość uczest ni ków
wy bra ła się jed nak na Ar gen te rę trój -
wierz choł ko wy szczyt, któ ry w naj wy -
ższych re jo nach wy ma gał al pej skiej
wspi nacz ki. Zdo byw cy po wró ci li zmę -
cze ni, ale bar dzo szczę śli wi. Wszy scy

wy ra ża li za chwyt tym za kąt kiem wło -
skich Alp Nad mor skich. 

W ko lej nym dniu mie li śmy ko lej ny
prze jazd do Gres so ney la Tri ni te, skąd
ko lej ką li no wą wspię li śmy się na Col -
le Be ta for ca 2727 m. n.p.m. skąd szla -
kiem wy so ko gór skim przez ok. 3
godz do tar li śmy do Ri fu go Qiun ti no
Sel la 3585 m. n.p.m. Tam za kwa te ro -
wa li nas w sta rym bu dyn ku schro ni -

ZEJŚCIE Z TRIGLAV DO ALJAŻEV DOM

Więk szość uczest ni ków
wy bra ła się jed nak na Ar -
gen te rę trój wierz choł ko -
wy szczyt, któ ry
w naj wy ższych re jo nach
wy ma gał al pej skiej wspi -
nacz ki. Zdo byw cy po wró -
ci li zmę cze ni, ale bar dzo
szczę śli wi.
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ska. Do pie ro na tej wy so ko ści pierw -
szy raz po go da nam się nie co po gor -
szy ła, wiał dość moc ny wiatr, ale
wi do ki by ły wy jąt ko wo ostre i bar dzo
sze ro kie, choć cza sa mi przy sła nia ne
mgłą i chmu ra mi. Noc by ła trud na dla
wszyst kich, nie któ rzy zde cy do wa li że

wra ca ją do Gre so ney, aby tam zna leźć
noc leg. Na sze trzy gru py sztur mo we
po mi mo po ry wi ste go zim ne go wia tru
wy ru szy ły ok godz. 9 w stro nę Ca sto -
ra 4228 m. n.p.m. Po oko ło 4-5 go dzi -
nach po wró ci li szczę śli wi choć
moc no zmę cze ni. W ja dal ni schro ni -

ska gru pa Pol ska za mó wi ła wie le ka -
ra fek wi na. 

Ko lej ne go dnia po zej ściu do ko lej ki
i zje cha niu do Gres so ney wy ru szy li śmy
ku ko lej ne mu ce lo wi Do lo mi tom Sas so -
lun go. Naj pierw jed nak od wie dzi li śmy
miej sco wość Co mo, by prze jaz dem po -
dzi wiać wschod nie brze gi al pej skie go
je zio ra. Piz za na ko la cję w jed nym z ku -
ror tów nad je zio rem i noc ny prze jazd
na prze łęcz Sel la. Po ran ne wi do ki osło -
dzi ły nie zbyt wy god ny noc leg. Mi ło by -
ło pa trzeć za za chwyt po ran ny mi
wi do ka mi z prze łę czy. Ście żka Schu s te -
ra to nie zbyt dłu ga, ale wy ma ga ją ca dro -
ga fer ra to wa, bar dzo ma low ni cza. Część
gru py ko rzy sta z ko lej ki na For cel la Sas -
so lun go, część uda je się szla kiem tu ry -
stycz nym na Sa so Pia to naj wy ższy
do stęp ny szczyt ma sy wu „Dłu gie go Ka -
mie nia”, bo tak mo żna tłu ma czyć na zwę
ma sy wu. Po ga da zno wu jest wy śmie ni -
ta i mo żna po dzi wiać da le kie wi do ki
na ma sy wy Sel la, Mar mo la dy, Ci vet ty.
W za sa dzie wszy scy spo ty ka ją się
na szczy cie o po dob nym cza sie. I o po -
dob nym cza sie ok godz. 16 wy je żdża my
w stro nę Ta rvi sio, gdzie ma my ko lej ny
ostat ni noc leg. Tam wszy scy py ta ją co
w ostat nim dniu? 

De cy du je my się na pla żo wa nie na je -
zio rem Wörther See. Po go da jest upal -
na, ale przy jem ny wie trzyk chło dzi już
nie co zmę czo ne or ga ni zmy uczest ni -
ków. Nie któ rzy ka pią się w je zio rze,
spo ży wa ją miej sco we spe cja ły. 

DROGA DO DOMU
Po wra ca my prze jaz dem noc nym

do No we go Są cza zmę cze ni, ale my ślę
bar dzo ubo ga ce ni wspól nym prze by wa -
niem, ra do ścia mi i roz ter ka mi, któ re za -
wsze po ja wia ją się w tak ma łych
gru pach. Wi do ki i po go da bar dzo do pi -
sa ła, za co dzię ko wać trze ba nie bio som.
Dzię ku ję rów nież Ro ber to wi Cem pie
na sze mu prze wod ni ko wi, Ro dzi nie Naj -
du chów na szych kie row ców, któ rzy by li
dla nas „Anio ła mi Stró ża mi” oraz
wszyst kim bez wy jąt ku uczest ni kom tej
śmia łej, ale jak się oka za ło wy ko nal nej
ko lej ny raz wy pra wie. 

WOJ CIECH SZA RO TA

WYPRAWA PTT

PODEJŚCIE POD MONTE CIMONE

RIFUGIO REMONDINO 2430 m n.p.m.
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16 wrze śnia mi nę ło pięć lat od tra -
gicz nej śmier ci na sze go ko le gi Ry -
szar da Pa ty ka. W au to ka rze nie
sły chać już „Va Pan sie ro”, na wy -
ciecz ce bra ku je „Że by mi to by ło
przed ostat ni raz” wy po wie dzia ne
z hu mo rem przez Ry szar da, ale jed -
nak jest cią gle w na szej pa mię ci. 

Z PTT swo ją przy go dę roz po czął
w 1997 ro ku. Rok póź niej za pi sał się
na kurs prze wod ni ka gór skie go or ga ni zo -
wa ny przez nasz od dział. Po dwóch la tach
szko le nia zdał eg za min na prze wod ni ka,
wte dy wraz z nim zda ło 50 osób. 

Na de szły la ta, gdy pro wa dził już wy -
ciecz ki jed na za dru gą, wiel kim zdzi -
wie niem by ło je śli na wy ciecz ce
po ja wiał się in ny prze wod nik. Dla na -
szej or ga ni za cji po pro wa dził 151 wy cie -
czek. Za py ta ny, w któ re re jo ny jeź dzi
naj czę ściej ja ko prze wod nik ko mer cyj -
ny? Od po wie dział: „Już od daw na nie
pro wa dzę ta kich wy cie czek. Daw niej
by ły to Pie ni ny, Gor ce, Be skid Są dec ki.
Te raz sku piam się na wy ciecz kach dla
na sze go Od dzia łu PTT. Ak tu al nie
uczest ni czy w co ty go dnio wych wy -
ciecz kach gru pa wspa nia łych lu dzi, któ -
rym cho dze nie po gó rach spra wia
au ten tycz ną przy jem ność. Na wet kiep -
ska po go da nie jest w sta nie od stra szyć

ich od wy jaz du. Już sa mo by cie ra zem
spra wia nam przy jem ność. Człon ko wie
tej gru py po tra fią być bar dzo wy ro zu -
mia li dla prze wod ni ka, kie dy coś na wa li
(kto nie ro bi błę dów?) a jak do te go do -
dać ra dość ze zdo by cia szczy tu i np. roz -
ko sze pod nie bie nia przy kon sump cji
pie ro żków, go łąb ków czy ka pu śniacz -
ków Pa ni Ewy, to oczy wi stym jest, że
jak w gó ry to tyl ko z PTT!”

Od lat ma rzył o skom ple to wa niu Ko -
ro ny Tatr, wej ściu na wszyst kie szczy ty
pię trzą ce się po wy żej 2400 me trów
nad po zio mem mo rza. Bra ko wa ło mu je -
dy nie Gan ku (2462m n.p.m) w sło wac -

kiej czę ści Tatr. Chciał wdra pać się tam
za nim, dla wła snej sa tys fak cji, zło ży eg -
za min na prze wod ni ka ta trzań skie go.

16 wrze śnia 2012 ro ku, w nie dzie lę,
w go dzi nach po łu dnio wych Ry szard
spadł w prze paść pod czas wspi nacz ki
z gru pą przy ja ciół przy Po śred nim
Gang ku. Wie le ra zy mó wił zna jo mym,
że ma rzy, by kie dyś nie mę czyć się nie -
do łę żno ścią w po wol nym umie ra niem.
By wyjść w gó ry nie by le ja kie, lecz swe
ko cha ne Ta try i tam zgi nąć w jed nej
chwi li. Ta try speł ni ły Je go ma rze nie.
Upo mnia ły się o nie go przed wcze śnie.

LUDZIE

Ry szar d Pa ty k

16 września 2012 roku,
w niedzielę, w godzinach
południowych Ryszard
spadł w przepaść podczas
wspinaczki z grupą
przyjaciół przy Pośrednim
Gangku.
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Jej przy go da z gó ra mi za czę ła się
do kład nie rok te mu, kie dy to na sza
gru pa PTT przy pięk nej paź dzier ni -
ko wej po go dzie wy ru szy ła w Gó ry
Czer chow skie zdo by wa jąc Wiel ką
Ja wo rzy nę (1098 m n.p.m). 

Ga bry sia To karz – ma ją ca wów czas
nie speł na 11-lat dziew czyn ka dziel nym
kro kiem na dą ża ła za swo im ta tą. Nie by -
ło by tu taj nic szcze gól ne go, gdy by nie
to, że tra sa li czy ła wów czas ok 25 km.
Dłu gi i wy ma ga ją cy szlak da wał we
zna ki sta łym by wal com wy cie czek...
A ona? Z uśmie chem i po zy tyw nym na -
sta wie niem ma sze ro wa ła na rów ni z in -
ny mi uczest ni ka mi. Za zna czyć na le ży
rów nież fakt, że by ła to pierw sza wy -
ciecz ka gór ska Ga bry si. 

Póź niej po ja wia ła się licz nie na in -
nych wy ciecz kach, wę dru jąc z na mi
po gór skich szla kach, zdo by wa jąc za ka -
żdym ra zem ob ra ny cel – upra gnio ny
szczyt.

Nie trud no nam by ło za pa mię tać Ga -
bry sie, jej ogól ny za chwyt na pięk no

ota cza ją cej nas przy ro dy, spo sób by cia
oraz se rie nie zbęd nych py tań do swo je -
go ta ty i Prze wod ni ków pro wa dzą cych
wy ciecz ki, wzbu dzi ło w nas głę bo ką
sym pa tię dla tej ma łej dziew czyn ki. 

10-te go wrze śnia pod czas spo tka nia
na Wiel kim Ro ga czu z Od dzia łem PTT
Tar no brzeg Ga bry sia To karz otrzy ma ła
pierw szą na gro dę za wspól ne wę dro wa -
nie – od zna kę „Ku Wier chom”. 

Kie dy Prze wod nik Wła dy sław Ło boz
od czy tał jej imię i na zwi sko, wy mie sza -
na ra dość z uczu ciem lek kie go nie do -
wie rza nia w pierw szym mo men cie
spa ra li żo wa ła mo żli wość wy ko na nia
kro ku do przo du przez Ga bry sie po od -
biór od zna ki. 

– Na pierw szą wy ciecz kę za brał mnie
ta ta… – wspo mi na Ga bry sia – By ła to
Ja vo ri na do sko na le pa mię tam, mój
młod szy brat też bar dzo lu bi wy ciecz ki,

tyl ko jest jesz cze tro chę za ma ły, że by
mo żna go by ło za brać z na mi.

Ogrom nie cie szy my się, że młod sze
po ko le nia – tak jak Ga bry sia, za szcze -
pio ne od naj młod szych lat przez swo ich
ro dzi ców, z chę cią i pa sją roz po czy -
na do świad cze nia zwią za ne z wy ciecz -
ka mi gór ski mi tak wcze śnie. Kto wie,
mo że w na szych „sze re gach” ro śnie już
„Przy szła Pa ni Prze wod nik?”.

LUDZIE

Ga bry sia
To karz

10-te go wrze śnia na Wiel -
kim Ro ga czu Ga bry sia
To karz otrzy ma ła pierw -
szą na gro dę za wspól ne
wę dro wa nie – od zna kę
„Ku Wier chom”. 
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II Bieg I Rajd Ku rie rów od był się
na tra dy cyj nej ku rier skiej tra sie
spod ry ter skie go dwor ca PKP, przez
Po łom pod słyn ny mi ry ter ski mi
wia tra ka mi, Ka nar ków kę, Wdża ry,
Re zer wat „Wietrz ne Dziu ry”, zbo -
cza mi Wiel kiej Prze hy by z me tą
przy schro ni sku na Prze hy bie. 

W te go rocz nej edy cji tej pa trio tycz no
– spor to wo – tu ry stycz nej im pre zy wzię -
ło udział oko ło 140 osób, a wśród nich

kil ku na sto oso bo wa re pre zen ta cja Od -
dzia łu „Be skid” PTT. Or ga ni za to ra mi
Bie gu i Raj du Ku rie rów by ło Sto wa rzy -
sze nie Vi se grad Ma ra ton Ry tro oraz Od -
dział „Be skid” PTT. W na szym od dzia le
trud or ga ni za cyj ny spo czął na bar kach
Jo lan ty Au gu styń skiej i Ro ber ta Bier nac -
kie go, przy du żym wspar ciu i za an ga żo -
wa niu Mał go rza ty i Pau li ny Bier nac kiej
oraz Agniesz ki Sze li gi. Po nad to Rajd
pro wa dzi li prze wod ni cy PTT: Pa weł
Groń ski, Ta de usz Po gwizd i Ma ciej Za -

rem ba. Zwy cięz cą Bie gu Ku rie rów, po -
dob nie jak w ro ku ubie głym, zo stał An -
drzej Dłu gosz, a naj lep szy wy nik
z re pre zen tan tów PTT od no to wa ła Li -
lian na Na zi mek, któ ra wy prze dzi ła mę -
ską część fa mi lii Au gu styń skich: Pio tra
(se nio ra), Krzyś ka i Mać ka oraz Ada ma
Sze li gę. Na Prze hy bie go ści ła Ro dzi -
na są dec kie go ku rie ra – Ro ma na Stram -
ki, któ re go dzia łal ność ku rier ską
i spor to wą przy bli żył nam jej przed sta -
wi ciel Zbi gniew Wo la nin.

SEKCJA BIEGOWA

II Bieg I Rajd Ku rie rów

Zachęcamy do zbieranie odznak górskich utworzonych
przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Tym razem
przedstawiamy wam odznakę „Mały Szlak Beskidzki”. Jest
to odznaka jednostopniowa. Aby ją zdobyć, należy przejść
odcinkami bądź od razu w całości czerwony szlak, który
rozpoczyna się w Bielsko – Biała Straconka, a kończy
na Luboniu Wielkim. Prowadzi on poprzez Beskid Mały,
Beskid Makowski i kończy się w Beskidzie Wyspowym.
Ma długość 137 kilometrów. Książeczki do potwierdzania
przebytych tras można zakupić w naszym biurze
„Wakacyjny Raj”.

MAŁY SZLAK BESKIDZKI

Uczestnicy II Rajdu Kurierów Li lian na Na zi mek na trasie
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Wy star to wa li śmy z No we go Są cza
o 6 ra no, po uprzed nim za pa ko wa niu ro -
we rów na przy czep kę na le żą cą do PTT
o/ Be skid. Na miej sce star tu wy zna czy -
li śmy No wy Targ, gdzie zo sta wi li śmy
przy czep kę już pu stą. Jesz cze tyl ko do -
pom po wa nie kół (bo 90% to as falt) i po -
ra ru szać. Mi ja jąc Groń, Biał kę
Ta trzań ską i Jur gów do tar li śmy do Pod -
spa dów, gdzie prze kro czy li śmy gra ni cę
pol sko -sło wac ką. I tu do tar li śmy pod sa -
me Ta try. Stąd ostry pod jazd
pod Ździar ską prze łęcz i zjazd do Ta -
trzań skiej Ko tli ny, gdzie obo wiąz ko wo
prze rwa na zu pę Czosn ko wą. Ni by

z gór ki, ale jed nak nie oby ło się bez pe -
da ło wa nia. Ten od ci nek je cha li śmy
pod wiatr i po czu li śmy to w no gach.
Na szczy tach wiał hal ny. 

Po krót kim od po czyn ku w ba rze
„U Fur ma na” do tar li śmy do „Dro gi
Wol no ści”. Tra sa te raz bie gła przez ko -
lej ne miej sco wo ści na le żą ce do kom -
plek su „Wy so kie Ta try”. Wię cej
pod jaz dów niż zjaz dów. Prze jazd przez
zna ne pod ta trzań skie miej sco wo ści jak
Ta trzań ska Łom ni ca, Smo kow ce czy
Wy żnie Ha gi, aż do naj wy ższe go punk -
tu na na szej ca łej tra sie „wo kół Tatr”
ok 1300 m npm – skrę tu na Szczyrb skie

Je zio ro. I zjazd (w tym kil ka pod jaz -
dów) do Pod bań skiej, gdzie w za ka mar -
kach la sów ta trzań skich mo żna zna leźć
do bre je dze nie u wy lo tu do li ny Ka mie -
ni stej.

Po obie dzie zo sta ło nam już ok 30 km
na noc leg. Kil ku na sto ki lo me tro wy zjazd
do Lip tow skie go Pio tra, gdzie „skró -
tem” przez Jam nik i Be na di ko wą do tar -
li śmy do Lip tow skie go Mi ku la sza. Stąd
przez Bo bro wiec do Paw ło wej Wsi,
gdzie no co wa li śmy (3 km od Ta tra lan -
dii i Lip tow skie go Je zio ra). Wie czo rem
oczy wi ście grill:)

Ra no po hot -do go wym śnia da niu
wy ru szy li śmy w dal szą dro gę. Na dru gi
dzień cze ka ła nas krót sza tra sa bo
ok 76 km i nie ca łe 1000 m prze wy ższe -
nia. Skró ta mi do tar li śmy do Lip tow skie -
go Ma tia szow ca, gdzie omi nę li śmy
głów ną tra sę pro wa dzą cą do Zu ber ca
przez Za wo ry. Za to po ja wił się szu ter.
Uroz ma ici li śmy tra sę zwie dza jąc Wą -
wóz Kwa czań ski tak nie do ce nia ny
i Mły ny utow rzo ne na po to ku Kwa czań -
skim. Na stęp nie uda li śmy się do Hut
i na Wy żnią Prze łęcz Hu ciań ską. Stąd
już głów ną dro gą do Zu ber ca (na szczę -
ście tyl ko kil ka ki lo me trów. W Zu ber cu
skrę ci li śmy na mniej uczęsz cza ną dro gę
do Ora wic przez ko lej ną prze łęcz gra -
nicz ną – prze łęcz Bo rek (Ta try – Ma gu -
ra Sko ru szyń ska).

W Ora wi cach prze rwa na obiad czy li
stan dar do wo gu lasz. I zjazd do Wi ta no -
wej. Tu skręt w stro nę gra ni cy i ostry
pod jazd pod Gło dów kę. W miej sco wo -
ści, któ ra na krót ko na le ża ła do Pol ski
skrę ci li śmy w stro nę ście żki ro we ro wej
bie gną cej z No we go Tar gu do Trzcia -
ny. I tą wła śnie ście żką bez piecz nie do -
tar li śmy do No we go Tar gu. Tam
przy pie li śmy ro we ry. Szam pan i po wrót
do No we go Są cza. 

Ser decz nie Gra tu lu ję wszyst kim
uczest ni kom, bo to nie la da wy -
czyn. I dzię ku je my Ada sio wi za sup -
port. A jak ko goś cie ka wi jak by ło
za pra szam do ogląd nię cia fil mu: www.
youtu be. com/watch? v=phb7GN3_dps.
Bo at mos fe ra by ła su per. 

Dzię ku ję wszyst kim!
MAŁGORZATA PRZYBYLSKA

SEKCJA ROWEROWA

Wokół Tatr
– czyli ponad 200 km
na rowerze w dwa dni
Trze ci raz uda ło się zor ga ni zo wać i prze je chać ma low ni czą tra sę „Wo kół
Tatr” na ro we rach. Tra sa zo sta ła zmo dy fi ko wa na tak, aby omi nąć głów ne
dro gi oraz zo ba czyć naj cie kaw sze miej sca. Ca łą tra sę prze je cha li śmy 
w 8 osób (+ sup port) w dwa dni, prze je żdża jąc po nad 200 km i ro biąc po -
nad 2000 me trów prze wy ższe nia. Front desz czo wy prze su nął się od dwa
dni. A to wszyst ko na ro we rach gór skich. 
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W tym ro ku po raz pierw szy 30-te go
wrze śnia od był się Rajd Wa li gó ry.
Zo stał on zor ga ni zo wa ny w Ochot -
ni cy Dol nej w pięk nym pa śmie na -
szych Gor ców. Ca ła tra sa zo sta ła
uło żo na ze szla ków tu ry sty ki pie -
szej, ro we ro wej i nar ciar skiej po -
wsta łych w ra mach pro jek tu
– „En kla wa ak tyw ne go wy po czyn ku
w ser cu Gor ców”.

Do wy bo ru by ły 3 tra sy: Me ga
– 50 km i Gi ga – 100 km na ro we rze
oraz Ul tra – 50 km pie szo w li mi cie 11
go dzin. Głów nym wy zwa niem by ła pró -
ba po ko na nia 50 km pie szo lub 100 km
na ro we rze w li mi cie 8 go dzin. Wszyst -
kie tra sy by ły ści śle roz gry wa ne w for -
mu le bie gu na orien ta cje w te re nie
gór skim. Uczest ni cy otrzy mu jąc ma py
w opar ciu o ist nie ją ce szla ki tu ry stycz -
ne oraz za zna czo ne miej sca, mu sie li
w wy zna czo nym li mi cie cza so wym od -
na leźć wszyst kie punk ty kon tro l ne. Ci,
któ rzy te go do ko na li, otrzy ma li za -
szczyt ny ty tuł Wa li gó ry.

Wśród licz ne go gro na uczest ni ków
te go raj du, mie li śmy swo ich re pre zen -
tan tów. Trzech Przed sta wi cie li Są dec -
kiej Gru py Ro we ro wej PTT – Ja nek
Mi ku lec, Ja cek Be re ziń ski oraz Piotr
Po łom ski. W tra sie Gi ga dru ży no wo za -
ję li moc ne 6 miej sce.

– Or ga ni za to rzy przy go to wa li wszyst -
ko na wy so kim po zio mie – wspo mi na Ja -
nek – wszyst ko do pię te by ło na ostat ni
gu zik…, do dat ko wo stwo rzy li świet ny
przy ja ciel ski kli mat…. Tra sa bar dzo wy -
ma ga ją ca, ale spo koj nie do prze je cha -
nia. Naj wię cej tra ci li śmy cza su
na po szu ki wa niu punk tów kon tro l nych,
ale jak na pierw szy raz to chy ba wy pa -
dło nie źle…?”.

Jan ku wy pa dło re we la cyj nie. Wa sze
cię żkie tre nin gi, świet ne przy go to wa nie
kon dy cyj ne oraz chęć współ pra cy
w gru pie, za owo co wa ło na praw dę za ję -
ciem do bre go miej sca w Raj dzie i za to
ser decz nie Wam Gra tu lu je my!

Rajd Wa li gó ry
„Gó ry są po to, by prze ży wać w nich ra dość zdo byw cy.
By wznieść się po nad sie bie.” 

JAN AL FRED SZCZE PAŃ SKI
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Wła ści ciel go spo dar stwa agro tu ry -
stycz ne go zwra ca się do tu ry sty:
– Tu taj co ra no bę dzie pa na bu dzi ło
pia nie ko gu ta.
– To niech go Pan na sta wi na dzie -
sią tą!

***
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...

***
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.

***
Na pu sty ni wy czer pa ny tu ry sta py ta
Be du ina:
– Jak dojść do Ka iru?
– Ca ły czas pro sto, a w czwar tek
w pra wo.

***
Pe wien prze wod nik w Gó rach
Ska li stych w USA miał bar dzo
złą sła wę. Co za bie rał ja kąś gru -
pę tu ry stów na wy pra wę, za -
wsze ktoś gi nął. W koń cu
za in te re so wa ła się tym po li cja.
W śledz twie wy szło na jaw, że
zły prze wod nik jest pa to lo gicz -
nym mor der cą. 
Sąd orzekł ka rę śmier ci. W dniu
wy ko na nia wy ro ku po sa dzo no

go na krze śle elek trycz nym.
Włą czo no prąd, ale po dzie się ciu
mi nu tach oka za ło się, że de li -
kwent wciąż ży je i z ta jem ni -
czym uśmie chem stwier dza:
– Prze cież wszy scy wie dzą, że je -
stem złym prze wod ni kiem.

Nad Tatrami słoneczko zachodzi
Kto kochaniu drogę zagrodził?
Moja dziewczyno gdzie jesteś?
Serce moje pociesz, będziesz moja 
Moja dziewczyno gdzie jesteś?
Serce moje pociesz, będziesz moja

Szumi wiatr jodłami chwieje
Szumi wiatr jodłami chwieje
Przez jednego chłopca mi się smutno żyje
Janicku mój
Przez jednego chłopca mi się smutno żyje
Janicku mój

Szumi potok, szybko woda płynie
Szumi potok, szybko woda płynie
Kocham ja Cię dziewczyno, kochajże i Ty mnie Hanuś moja
Kocham ja Cię chłopcze, kochajże i Ty mnie Janicku mój

Owieczki dzwonkami zadzwonią
Owieczki dzwonkami zadzwonią
Dzisiaj moje oczka ze szczęścia płaczą Hanuś moja
Dzisiaj moje oczka ze szczęścia płaczą Janicku mój eB
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PIOSENKA TURYSYTYCZNA
Andrzej Brandstatter

Nad Tatrami


