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WIEL KIE OD KRY WA NIE
MA ŁO POL SKI
W Gor li cach pod czas ple bi scy tu „Wiel -
kie Od kry wa nie Ma ło pol ski” na sza Są -
dec czy zna zo sta ła wy ró żnio na w kil ku
zna czą cych ka te go riach: „Miej sce nie -
zwy kłe” zwy cię ży ło Ry tro, „Atrak cje
Tu ry stycz ne” zdo był Dom Hi sto rii
w No wym Są czu, „W go ści nie -ho te le,
SPA” wy ró żnio na zo sta ła „Per ła Po łu -
dnia w Ry trze, „Za wkład w roz wój Tu -
ry sty ki” otrzy ma ła dy plom Mar szał ka
Wo je wódz twa Ma ło pol skie go Bar ba ra
Mo raw ska -No wak. Jed nak w naj wa -
żniej szej dla na sze go To wa rzy stwa ka -
te go rii „Prze wod nik Tu ry stycz ny Ro ku”
wy grał Ma ciej Za rem ba.

SPO TKA NIE OD DZIA ŁÓW
PTT W ZA KO PA NEM 
W spo tka niu tym uczest ni czy ło aż sie -
dem Od dzia łów PTT. Go spo da rza mi te -
go spo tka nia by ły dwa Od dzia ły PTT
z Ło dzi i War sza wy. Licz na gru pa ok 60

osób po wspól nej piąt ko wej ko la cji
obej rza ło slaj do wi sko au tor stwa Wło -
dzi mie rza Ja nu si ka. W so bo tę uczest ni -
cy po dzie le ni zo sta li na dwie gru py,
jed ni wy bra li się na Ko pę Kon drac ką,
a dru dzy do Ora wic na wę drów kę
pod Oso bi tą. Na nie dzie lę or ga ni za to rzy
za pla no wa li wyj ście na Wik to rów ki
i udział we mszy św. w Sank tu arium
MB Kró lo wej Tatr.

WYRÓŻNIENIE DLA
NASZEGO ODDZIAŁU
9. paź dzier ni ka od by ło się uro czy ste po -
sie dze nie No wo są dec kiej Izby Tu ry -
stycz nej pod czas któ re go wrę czo no
wy ró żnie nia dla czło nów Izby. Mię dzy
in ny mi nasz Od dział otrzy mał wy ró -
żnie nie za ofer tę ak tyw ne go wy po czyn -
ku „Wy ciecz ki ro we ro we wo kół
No we go Są cza i re gio nu”.

KRO NI KA PTT BE SKID
Zo stał wy da ny ko lej ny tom Kro ni ki

PTT Be skid obej mu ją cy pierw sze pół -
ro cze 2017 ro ku. Prze glą da jąc, mo że my
wró cić wspo mnie nia mi za rów no do na -
szych nie dziel nych wy cie czek jak
i do kil ku dnio wych wy praw do Ru mu -
nii, Czech, w Ni żne Ta try, Be skid Ślą -
ski i Biesz cza dy. 

ZA KOŃC ZE NIE 
SE ZO NU ŁOM NI CA
Za koń cze nie se zo nu to do sko na ły czas
na wy ró żnie nia tych, któ rzy w spo łecz -
nej pra cy wspie ra ją nasz Od dział.
„Za wie lo let nią pra cę na rzecz tu ry sty -
ki” od Pre zy den ta Mia sta No we go Są -
cza po dzię ko wa nia otrzy ma ły
Jo an na Bo guc ka – Ju ra so vić i Ka ta rzy -
na Hej mej. Dy plo ma mi Pre ze sa Od dzia -

łu w po dzię ko wa niu „Za bez in te re sow -
ny wkład pra cy na rzecz PTT O/Be skid”
wy ró żnie ni zo sta li Ewa i Wie sław Cia -
ra cho wie oraz Raj mund Ży czyń ski.

Pod czas spo tka nia w Łom ni cy zo sta li
rów nież ogło sze ni Zdo byw cy Eve re -
stów. Cie szy my się, że w tym se zo nie
do ak cji przy stą pi ło aż 13 osób. Wszy -
scy otrzy ma li gra tu la cje oraz na gro dy.
Pierw sze miej sce w ka te go rii III zdo był
Piotr Po łom ski, w IV – Ewa Cia rach,
a w V – Jan Li ber. 

ZA PROS ZE NIE 
NA WIK TO RÓW KI
W pierw szą nie dzie lę li sto pa da w ka pli -
cy Mat ki Bo żej Ja wo rzyń skiej zo sta ła
od pra wio na Msza św. w in ten cji tych co
zgi nę li w Ta trach w ostat nim ro ku oraz
za tych, któ rych ta bli ce znaj du ją się
w Miej scu Pa mię ci na Wik to rów kach.
Od czy ta ne zo sta ły na zwi ska osób, któ re
zgi nę ły w Ta trach pol skich i sło wac kich.

RATUJMY SĄDECKIE
NEKROPOLIE
W tym wa żnym dla nas wszyst kich dniu
nasz Od dział włą czył się w szla chet ną
ak cje „Ra tuj my Są dec kie Ne kro po lie”.
Ini cja ty wa pod ję ta w 2001 ro ku są dec -
kich sto wa rzy szeń ma na ce lu ura to wa -

AK TU AL NO ŚCI
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nie lub przy wró ce nie świet no ści mo gi -
łom po sia da ją cym znacz ną war tość ar -
ty stycz ną lub emo cjo nal ną. Dzię ki
kwe sto wa niu i po mo cy w zbie ra niu fun -
du szy do tej po ry zo sta ło od no wio -
nych 109 na grob ków.

JU BI LEUSZ PRZE WOD NIC KI
PAW ŁA GROŃ SKIE GO

Wy ciecz ka na Cer gov, któ ra od by ła
się 5-te go li sto pa da, by ła dla Paw ła
Groń skie go 50 po pro wa dzo ną spo łecz -
nie dla na sze go Od dzia łu. Z ra cji „mło -
de go sta żu” prze wod nic kie go jest to
im po nu ją ca ilość. Gra tu lu je my i ży czy -
my szyb kich na stęp nych Ju bi le uszy. 

II FO RUM 
PRZE WOD NIC KIE PTT
17-19.11.2017 w Za woi od by ło się
II Fo rum Prze wod nic kie. W pierw szym
dniu od by wa się po sie dze nie ZG PTT
a po nim pre lek cja Ro ber ta Słon ki
„O Waw rzyń cu Szkol ni ku”. Dru gi dzień
to za ję cia spe cja li stycz ne pro wa dzo ne
teo re tycz nie i prak tycz nie przez pra cow -
ni ków Ba bio gór skie go Par ku Na ro do -
we go do miejsc nie do stęp nych dla
tu ry stów w Ba bio gór skim Par ku. Nie -
dzie la by ła po świę co na na in dy wi du al -
ne wyj ścia w te ren po szcze gól nych
grup. Nasz Od dział re pre zen to wa ny był
przez Jo lę Au gu styń ską, Wojt ka Sza ro -
tę, Paw ła My śli ka, Zbysz ka Smaj do ra
i Wład ka Ło bo za.

WIECZÓR AUTORSKI
URSZULI GAWRON
W ten li sto pa do wy wie czór spo tka li śmy
się w piw ni cach Są dec kiej Bi blio te ki Pu -
blicz nej na pro mo cji no wej ksią żki „Ży -
cie jest pięk ne – hi sto ria ro dzin na” Ur szu li
Gaw ron. Po ubie gło rocz nym suk ce sie Ar -
tyst ka zo sta ła no mi no wa na do pre sti żo wej
Na gro dy im. ks. prof. Bo le sła wa Ku mo ra
w ka te go rii „Są dec ki Au tor”. 

OPŁATEK SZKOLNEGO
KOŁA PTT W ŁABOWEJ

Dzie ci ze Szkol ne go Ko ła PTT w Ła -
bo wej urzą dzi li so bie tu ry stycz ną wi gi -
lię w schro ni sku. W ten uro czy sty
i świą tecz ny wie czór ra zem z mło dy mi
tu ry sta mi przy wi gi lij nym sto le za sia dła

prze wod nik dzie cię cych wy cie czek Jo -
an na Król, na uczy cie le opie ku ją cy się
ko łem – Do ro ta Rol ka i Bo że na Świ gut
oraz re pre zen ta cja za rzą du Od dzia łu Be -
skid PTT z pre ze sem Woj cie chem Sza -
ro tą na cze le. 

NOWI PRZEWODNICZĄCY
SEKCJI I KLUBÓW 
PTT BESKID
Koń cem ro ku 2017 Sek cje i klu by PTT
Be skid do ko na ły wy bo ru swo ich prze -
wod ni czą cych. Klu bem Sza lo nych Eme -
ry tów po kie ru je na dal Bar ba ra
Mi cha lik, a Sek cją Bie go wą Jo lan ta Au -
gu styń ska. W po zo sta łych sek cjach na -
stą pi ły zmia ny. Prze wod ni czą cym
Sek cji Wy so ko gór skiej zo stał Sta ni sław

Pap ciak, a Są dec kiej Gru py Ro we ro wej
Al do na Mi ka. Sek cja Nar ciar ska po dzie -
li ła się na dwa czło ny. Gru pę zjaz do wą
po pro wa dzi Ro bert Bier nac ki, a gru pę
bie go wą i back co un tro wą Pa weł Ko gut. 

WA ŻNE! PRZY PO MNIE NIE
– SKŁAD KI CZŁON KOW SKIE
Przypominamy wszystkim Członkom
Oddziału „Beskid” PTT w Nowym Sączu,
którzy zalegają z opłaceniem składek
członkowskich, o wywiązaniu się z tego
obowiązku statutowego. Zgodnie z & 17
pkt. 2 Statutu PTT nie zapłacenie składek
za okres przekraczający jeden rok
powoduje utratę praw członkowskich.
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1/10/2017
OHNI STE, NI ŻNE TA TRY
Tra sa: Śvi dow ska Do li na – Śvi dow -
skie Se dlo – Ohni ste – Brt ko vi ca
– Za ver Brt ko vić nej Do li ny
– Lip tow ska Po rub ka
Pięk na po go da i jesz cze pięk niej sze skal -
ne te re ny Ni żnych Tatr. Był czas na od -
po czy nek i czas by w peł ni roz ko szo wać
się przy ro dą. Na sam ko niec od by ło się
na wet przed sta wie nie ki na nie me go.
Prze wod nik: Łu kasz Mu siał

8/10/2017
CZERSZ LA, BE SKID NI SKI
Tra sa: Bo gu sza – Czersz la – Ko zie
Że bro – Na wo jo wa
W po szu ki wa niu je sien nych barw 15
– oso bo wa gru pa prze mie rzy ła pa smo
Czersz li i Ko zie go Że bra w Be ski dzie Ni -
skim. Do przej ścia by ło 20 ki lo me trów
oraz zdo by cie dzie wię ciu szczy tów. Gó ra
bło to, dół bło to, gó ra bło to… i tak da lej.
Prze wod nik: Pa weł Groń ski

15/10/2017
RO HAC KIE STA WY, TA TRY
Tra sa: Zwie rów ka – Do li na Ro hac ka
– Ro hac kie Sta wy – Do li na Spa lo -
na – Zwie rów ka
Dzię ki zna ko mi tej po go dzie uczest ni cy
mo gli w peł ni roz ko szo wać się pięk nem
czte rech, po ło żo nych na ró żnych wy so -
ko ściach Ro hac kich Sta wów. Naj młod -
szym uczest ni kiem na wy cie cze był
sied mio let ni Pio truś Au gu styń ski.
Prze wod nik: Jo an na Król, Zbi gniew
Smaj dor

22/10/2017
ŁOM NI CA, BE SKID SĄ DEC KI
Tra sa: Łom ni ca Zdrój – Par cho wat -
ka – Ła bow ska Ha la – Łom ni ca
Naj pierw pie sze przej ście, a na ko niec
„za koń cze nie se zo nu”. Wrę czo ne zo sta -
ły na gro dy za „Mój Mo unt Everst”, kil -
ka od znak dla naj młod szych czy li „Ku
Wier chom”. Dy plo my za wkład w roz -
wój na sze go to wa rzy stwa otrzy ma li
Ewa i Wie sław Cia rach oraz Raj mund
Ży czyń ski.
Przewodnik: Paweł Groński,
Władysław Łoboz

29/10/2017
ĆWI LIN, BE SKID WY SPO WY
Tra sa: Jur ków – Ćwi lin – Prze łęcz
Gru szo wiec
Od sa me go ra na nie sprzy ja ją ca po go -
da. Na szczy cie otrzy mu je my jed nak
okno po go do we i od sło ni ły nam się wi -
do ki na po bli skie Gor ce, Be skid Są dec -
ki, Be skid Ma kow ski. Wi dać by ło
na wet kró lo wą Be ski dów. Na zej ściu
za trzy mu je my się by za pa lić znicz,
przy pa miąt ko wym krzy żu w miej scu,
któ rym zmarł nasz prze wod nik Wła dy -
sław Ko wal czyk. 
Prze wod nik: Pa weł Groń ski

5/11/2017
CER GOV, GÓ RY CZER CHOW SKIE
Tra sa: Hert nik – Bu ko vy Vrch – Cer -
gov – Hert nik
Ko cio łek z su per za war to ścią przy go to -
wa ny przez Ewę i Wie sia Cia rach, po -
tem grom kie „100 lat”, któ re nio sło się
da le ko po gó rach. Wszyst ko to za spra -
wą prze wod ni ka, któ ry ob cho dził w tym
dniu swój ju bi le usz po pro wa dze nia 50
wy ciecz ki dla PTT.
Prze wod nik: Pa weł Groń ski

10-12/11/2017
BIESZ CZA DY
Pierw sza po pro wa dzo na wy ciecz ka dla
Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go
„Be skid” przez prze wod ni ka Krzysz to -
fa Jan kow skie go. Wię cej o tej su per wy -
ciecz ce w Biesz cza dy mo że cie
prze czy tać na na szej stro nie w za kład ce
z ga le rią. Ser decz nie za pra sza my.
Prze wod nik: Krzysz tof Jan kow ski

19/11/2017
MAGURA ORŁOWSKA, 
GÓRY LUBOWELSKIE
Tra sa: Ma lo lip nic kie Se dlo – Or lo -
vska Ma gu ra – Kur ćin ska Ma gu ra
– Le gna va – Mu szy na
Wy ciecz ka na Ma gu rę Or łow ską cie szy -
ła się wiel kim za in te re so wa niem.
Na szczy cie wrę cza nie: le gi ty ma cja
człon kow ska dla Ry szar da To biasz,
przez wszyst kich już na zy wa ny „Ry siek
Szczę śli wy”. Na tym jed nak nie ko niec.
Pię cio let ni Fi lip Krze pi na otrzy mał od -
zna kę „Ku Wier chom”, a wszy scy
uczest ni cy na gro dzi li go grom ki mi bra -
wa mi.
Prze wod nik: Pa weł Groń ski

NASZE WYCIECZKI

Ohni ste, Ni żne Ta try
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3/12/2017
BA BIA GÓ RA, BE SKID ŻY WIEC KI
Tra sa: Przeł. Kro wiar ki – So ko li ca
– Dia blak (Ba bia Gó ra) – Schro ni sko
Mar ko we Szcza wi ny – Przeł. Kro -
wiar ki
Jak co ro ku zi mo we wyj ście na kró lo -
wą Be ski dów, i jak co ro ku chęt nych
na wy ciecz kę po nad stan. Wcze snym
ran kiem z No we go Są cza wy je cha ły
dwa au to ka ry wy peł nio ne po brze gi
chęt nych na zdo by cie Ba biej Gó ry.
Prze wod nik: Jerzy Gał da, Ro bert
Cem pa

10/12/2017
PAW LI KOW SKI WIERCH, 
MA GU RA SPI SKA
Tra sa: Łap sze Wy żne – Paw li kow ski
Wierch – Trybsz – No wa Bia ła
Paw li kow ski Wierch miał wy jąt ko wo
du żą fre kwen cję. Pew no do bra tu ry -
stycz na po go da o tym za de cy do wa ła.
Roz le głe pa no ra my ze śnie żny mi pió ro -
pu sza mi nad szczy ta mi Tatr to je den
z atu tów tej wy ciecz ki.
Prze wod nik: Łu kasz Mu siał

17/12/2017
HA LA PI SA NA, BE SKID SĄ DEC KI
Trasa: Frycowa – Pisana Hala
– Cyrla – Rytro
Nie dziel ny po ra nek przy wi tał uczest ni -
ków wy ciecz ki w iście zi mo wej sce ne rii.
Wspa nia ła przed świą tecz na at mos fe ra

któ ra pa no wa ła wśród uczest ni ków spo -
wo do wa ła, że nikt te go dnia nie chciał
wra cać do do mu. W pro mie niach za cho -
dzą ce go słoń ca i we wspa nia łych hu mo -
rach wró ci li śmy do do mów.
Prze wod nik: Krzysz tof Jan kow ski

n

Paw li kow ski Wierch, Ma gu ra Spi ska

Jesienne Biesz cza dy
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11/10/2017
Ja worz, Be skid Wy spo wy
Wy ciecz kę roz po czę li w Skrzę tla Ro -
jów ka. Pod wie żą wi do ko wą gru pa za -
trzy ma ła się na dłu ższy czas. Kil ka osób
zdo by wa szczyt a resz ta w tym cza sie
za ję ła się ku li nar ny mi spra wa mi.

18/10/2017
Ka mion ka
Świę to ziem nia ka to mot to spo tka nia
ple ne ro we go KSE. Nic tak nie wzmac -
nia ape ty tu jak wy si łek, a więc i nie dłu -
gi wy marsz w kie run ku Ko zie go Że bra
był jak naj bar dziej na cza sie.

23-26/10/2017
Szyn dziel nia – Książ – Sierpc
Tym ra zem kil ku dnio wy wy jazd KSE.
Po prze je cha niu w cią gu czte rech dni
oko ło 1500 ki lo me trów uczest ni cy by li
zmę cze ni ale i rów nież peł ni wra żeń.

8/11/2017
Cmen ta rze I Woj ny Świa to wej
Od wie lu lat KSE od wie dza cmen ta rze
z okre su I Woj ny Świa to wej. Tym ra zem
Ba sia Mi cha lik wy bra ła sce na riusz rza -
dziej od wie dza nych i mniej eks po no wa -
nych miejsc pa mię ci. Zwie dza li cer kiew

w Sę ko wej oraz cmen ta rze nu mer:
81, 85, 83 oraz 80 któ rych ar chi tek tem
był Hans Mayr.

15/11/2017
Że leź ni ko wa
Uczest ni cy wę dro wa li od no wio nym
szla kiem tu ry stycz nym wo kół No we go
Są cza wy zna ko wa ne go przez PTT No -
wy Sącz. W Że leź ni ko wej Ma łej po -

nad pięć dzie siąt osób wy sia dło z au to -
bu su przy dość ni skiej tem pe ra tu rze, ale
z uśmie chem i la zu ro wym ko lo rem nie -
ba na gło wą.

1-2/12/2017
To ruń i Trój mia sto

Dru ga Wi zy ta Stu dyj na w ra mach
pro jek tu „ Part ner stwo pu blicz ne – pry -
wat ne szan se na roz wój ma ło pol skiej tu -

KLUB SZALONYCH EMERYTÓW

Cmen ta rze I Woj ny Świa to wej

Toruń i Trójmiasto



STYCZEŃ 2018 7
eBESKID – magazyn internetowy

AKTUALNOŚCI

ry sty ki” roz po czę ła się od od wie dzin
Mię dzy na ro do we go Cen trum Spo tkań
Mło dzie ży w To ru niu.

6/12/2017
Bar bór ka
Część wy ciecz ko wo – edu ka cyj na roz -
po czy na się na ście żce przy rod ni czej o
wdzięcz nej na zwie „Het na ho re bez
sko le”, czy li gdzieś w gó rę przez ka mie -
nie, któ ra zo sta ła utwo rzo na na te re nie
Po pradz kie go Par ku Kra jo bra zo we go
we wschod niej czę ści pa sma Ja wo rzy ny
Kry nic kiej.

Zamek Książ

Zachęcamy wszystkich do zbierania odznak
turystycznych PTT. Tym razem polecamy „Wielką Koronę
Beskidów”. Naszym celem będą nie tylko szczyty leżące
w Polsce, ale również te położone u naszych sąsiadów na
Słowacji, Czechach oraz Ukrainie. Za każde państwo jest
osobna odznaka, a po zdobyciu wszystkich szczytów
szczęśliwy zdobywca otrzyma Wielką Koronę Beskidów!
Wykaz szczytów oraz wszelkich informacji na ten temat
można znaleźć na naszej stronie internetowej w dziale
„Odznaki”. Książeczki do potwierdzania szczytów można
zakupić  w Biurze Wakacyjny Raj.

WIELKA KORONA BESKIDÓW

Jaworz
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17 grud nia 2017 r. od by ła się wy -
ciecz ka ro we ro wa Są dec kiej Gru py
Ro we ro wej. Ce lem był Tur bacz.
Punk tu al nie o godz. 7.45 pod McDo -
nalds pod je chał sa mo chód na sze go
ko le gi Grześ ka z Gry bo wa i wspól -
nie po je cha li śmy do wsi Obi do wa.
Na miej scu cze kał już na nas Łu -
kasz z przy go to wa ny mi ro wer ka mi
– fat ka mi. 

Po do pa so wa niu sio de łek pod na sze
wy mia ry po je cha li śmy szla kiem zie lo -
nym w kie run ku Tur ba cza. Po czą tek
dro gi bar dzo stro my... nie by ło wyj ścia
trze ba by ło je pchać. Przy kil ku wy -
płasz cze niach te re nu pró bo wa li śmy
pod je żdżać i tu taj na sze zdzi wie nie...
trud no by ło utrzy mać rów no wa gę.
Na szczę ście te ren sta wał się co raz bar -
dziej sprzy ja ją cy do jaz dy i stop nio wo
za czy na ło nam to spra wiać co raz więk -

szą fraj dę. Dzień za czął ro bić się sło -
necz ny cze go się nie spo dzie wa li śmy.
Do brze, że by li śmy ubra ni na ce bul kę
więc za czę li śmy zdej mo wać nad miar
odzie ży, gdyż by ło nam za cie pło!
Po do tar ciu do schro ni ska oczy wi ście
se sja fo to gra ficz na oraz od po wia da nie
lu dziom na py ta nia ty pu: jak się na tym
je dzie? Czy faj nie? Czy cię żko? I oczy -
wi ście gra tu lo wa li nam przed się wzię -
cia... mi łe to by ło Pod czas prze rwy
w schro ni sku do łą czy ła do nas eki pa
bie ga czy nar ciar skich. Na stą pi ła wspól -
na sje sta i pla ny, po tem wspól na fo ta
i ka żdy po gnał w swo ją stro nę. My
na szczyt Tur ba cza Po krót kim po sto ju
na szczy cie zje cha li śmy w kie run ku Sta -
rych Wier chów a na stęp nie do Obi do -
wej. Trze ba przy znać, że zjazd na fa tach
to ko lej na mi ła nie spo dzian ka i przy jem -
ność. Fakt, ka żdy z nas za li czył gle bę,
gdyż w pew nym mo men cie pod śnie -

giem był lód a na lo dzie nie usto isz ani
na no gach ani na ko łach. Jed nak by ły to
kon tro lo wa ne upad ki i przy oka zji ku pa
śmie chu. Na par kin gu w Obi do wej po -

że gna nie z Łu ka szem. Kil ka wspól nych
po my słów war tych re ali za cji. No i we -
so ły po wrót do do mu.

AL DO NA MI KA

SEKCJA ROWEROWA

Pod czas prze rwy w schro ni sku
do łą czy ła do nas eki pa bie ga -
czy nar ciar skich. Na stą pi ła
wspól na sje sta i pla ny, po tem
wspól na fo ta i ka żdy po gnał
w swo ją stro nę. My na szczyt
Tur ba cza Po krót kim po sto ju
na szczy cie zje cha li śmy w kie -
run ku Sta rych Wier chów a na -
stęp nie do Obi do wej.

TURBACZna fatbike’ach
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18/11/2017
Ja wo rzy na Kry ni ca
W związ ku z prze glą dem tech nicz nym
ko lej ki gon do lo wej na Ja wo rzy nie Kry -
nic kiej pro gram wy ciecz ki zo stał zmie -
nio ny. Po sta no wi li śmy pójść do ba ców ki
nad Wier chom lą. Desz czo we kro pel ki
to wa rzy szy ły nam tyl ko na stra sie prze -
jaz du do Po wroź ni ka. Za trzy ma li śmy
się przy za byt ko wej cer kwi pw. Św. Ja -
ku ba Młod sze go, wpi sa nej na li stę

UNE SCO w 2013 ro ku. Po opusz cze niu
Po wroź ni ka bus prze wiózł nas
do Szczaw ni ka i tam roz po czę li śmy pie -
szą wę drów kę. Pu sty bu dy nek ba ców ki
szyb ko za peł nił się na szą gro ma dą.
Po go dzin nym od po czyn ku ru szy li śmy
w dro gę po wrot ną. Hi sto ria tej wy ciecz -
ki po now nie do wo dzi, że war to po dej -
mo wać wy zwa nie ja kim jest wsta nie
z łó żka i wyj ście z do mu przy kiep skiej
po go dzie.

16-17/12/2017
Pie ni ny
Dwu dnio wa wy ciecz ka w Pie ni ny by ła
dla Szkol ne go Ko ła PTT zwień cze niem
uda ne go se zo nu tu ry stycz ne go bie żą ce -
go ro ku. Pier wot nie mia ła od być się
na biesz czadz kich po ło ni nach. Nie ste ty
pla ny po krzy żo wał wte dy or kan Gri sza
przy no sząc za ła ma nie po go dy.

„Po dzi wiam pięk no wspa nia łych gór,
Któ re się ga ją do sa mych chmur…”

Witamy serdecznie Nowych Członków
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego,
którzy dołączyli do nas w IV kwartale 2017
roku. Są nimi: 
n Ryszard Tobiasz
n Jakub Bryniarski
n Teresa Surma
n Filip Krzepina

Miło nam poinformować, że do naszego
oddziału w tym roku zapisało się 30 osób.
Jeszcze raz serdecznie witamy i zapraszamy
na wycieczki.

WITAMY NOWYCH
CZŁONKÓW PTT

SZKOLNE KOŁO W ŁABOWEJ

Za byt ko wa cer kiew pw. Św. Ja ku ba Młod sze go

Pie ni ny
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Czy Pa weł od dziec ka był za pa lo nym
tu ry stą? Czy chęć i za pał cho dze nia
na wy ciecz ki na był w póź niej szym
okre sie ucząc się od Cie bie?

– Po wiem żar to bli wie, że Pa weł za -
czy nał od „tu ry sty ki wóz ko wej”. Gdy
miał kil ka mie się cy i nie cho dził jesz cze
sa mo dziel nie sa dza łem go na wó zek
i ra zem ze star szy mi cór ka mi: An ką,
Agniesz ką i Ulą ro bi li śmy so bie wy -
ciecz ki wzdłuż brze gów Ka mie ni cy
na jam nic kie skał ki. Póź niej, w wie ku 3-
4 lat, wspi nał się już na nie na wła snych

no gach, trzy ma jąc się mnie kur czo wo
za rę kę.

Czy pa mię tasz pierw szą wy ciecz kę
Paw ła?

– Był to rok 2000. Za bra łem wte dy
Paw ła i Ulę do Ry tra. Aby ich zbyt nio
nie znie chę cić po wie dzia łem, że przej -
dzie my się ka wa łek nie bie skim szla kiem
od Jan ta ra w kie run ku Prze hy by. Wi -
dząc po dro dze, że nie ma ru dzą i świet -
nie so bie ra dzą kon dy cyj nie,
przed łu ży łem im wy ciecz kę aż

do schro ni ska. Póź niej zde cy do wa li śmy,
a wła ści wie ja zde cy do wa łem, że zej -
dzie my do Ja zow ska. Wy da je mi się, że
ta sied mio go dzin na wy ciecz ka by ła ta -
kim po wa żniej szym de biu tem gór skim
Paw ła. Szcze rze mó wiąc mia łem oba wy
czy po do ła, oba wy nie uza sad nio ne. Już
wte dy prze ko na łem się, że je de na sto let -
ni wów czas Pa weł po lu bił gó ry, ob co -
wa nie z przy ro dą, a wy si łek fi zycz ny
zno si zna ko mi cie.

Czy czę sto za bie ra łeś Paw ła
na wspól ne wyj ścia?

– Po tej wy ciecz ce za rów no Pa weł jak
i Ula na bra li wia ry we wła sne si ły i przez
na stęp nych pięć lat cho dzi li ze mną re -
gu lar nie. Na po czą tek był to głów nie Be -
skid Są dec ki, Be skid Ni ski i Pie ni ny.
Póź niej, jak okrze pli, za bie ra łem ich
w Gor ce i Ta try. W 2002 ro ku, ma jąc 13
lat, Pa weł już zdo był ze mną Ry sy.

Za czął z „gru bej ru ry”, bo to był je go
pierw szy ta trzań ski szczyt. Póź niej
przy szły ko lej ne.

– W 2003 ro ku Pa weł wy brał się
na pierw szą po wa żniej szą dwu dnio wą
wy pra wę za gra nicz ną z PTT w Ni żne
Ta try zdo by wa jąc Dum bier, Cho pok
i De re sze. Przy go da Paw ła z PTT za czę -
ła się na do bre i trwa do dziś. Przy po -
mnę, że człon kiem To wa rzy stwa jest
od 2001 ro ku.

Cho dzi li śmy też wspól nie z na mio -
tem, co Paw ło wi spra wia ło szcze gól ną

Niedaleko pada
jabłko od jabłoni...

Olek i Paweł Grońscy – ojciec i syn. Chociaż dzieli ich pokoleniowa różnica wieku,
to łączy ich wspólna pasja do górskich wędrówek. Powiedzenie „niedaleko pada

jabłko od jabłoni” w ich przypadku ma się znakomicie. O tym, jak u Pawła
dojrzewała fascynacja górami rozmawiam z jego tatą Aleksandrem Grońskim

– turystą od urodzenia, a członkiem PTT od 2000 roku.

Ćwilin 29.10.2017
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fraj dę. Wy bie ra li śmy tra sy dłu gie, 20
– 30 km to by ła nor ma. Gdzie nas noc
za sta ła tam roz bi ja li śmy na miot. Mu szę
pod kre ślić, że Pa weł ca ły ekwi pu nek
dźwi gał na swo ich bar kach, nie by ło ta -
ry fy ulgo wej. Pa mię tam jed ną z pierw -
szych te go ty pu wy cie czek w Be skid
Ni ski. Roz bi li śmy na miot w Świąt ko wej
pod Ko la ni nem. 

W miej scu gdzie bi wa ko wa li śmy kil -
ka dni póź niej sza la ła po wódź. To by ły
po cząt ki, w ko lej nych la tach z na mio tem
wę dro wa li śmy wie lo krot nie.

W 2005 ro ku za cho ro wa łem i przez
trzy la ta mu sia łem zre zy gno wać z gór,
a ra zem ze mną Pa weł. Wró ci li śmy
na szla ki w 2008 ro ku.

Naj trud niej sza, naj bar dziej za pa -
mię ta na tra sa, któ rą ra zem po ko na -
li ście to:

– Był to chy ba 2003 rok. Po je cha li -
śmy z PTT w Ta try, ale odłą czy li śmy się
od gru py i ro bi li śmy swo ją tra sę. Nie
ukry wam, że ta ka „nie sub or dy na cja”
zda rza ła się nam czę sto. W tym dniu
za cel ob ra li śmy so bie Gie wont, Go rycz -
ko we Czu by i Ka spro wy Wierch. Po go -
da by ła fa tal na: bar dzo gę sta mgła, sil ny

wiatr i śnieg z desz czem, a był to śro dek
la ta. Na Gie won cie nie spo tka li śmy ży -
wej du szy, na Go rycz ko wych jed ną oso -
bę, a ko ło gór nej sta cji Ka spro we go
Wier chu prze szli śmy na wet nie za uwa -
ża jąc gdzie ona jest. Na pięć me trów nie
by ło wi dać do słow nie nic. Scho dząc
do Mu ro wań ca po obo wiąz ko wą pie -
cząt kę mu sie li śmy po ko nać po tok, któ -
ry w tym dniu zmie nił się nie mal
w rze kę. Brnę li śmy w wo dzie po ko la -
na, a póź niej wy krę ca li śmy spodnie
i skar pe ty.

Czy pa mię tasz naj za baw niej szą sy -
tu ację, ja ka Wam się przy tra fi ła
w gó rach?

– W 2003 ro ku spa li śmy na Śnie żni -
cy. Po sta no wi li śmy wstać wcze śnie ra -
no by po dzi wiać wschód słoń ca
na są sied nim Ćwi li nie. Zer wa li śmy się
za nim jesz cze ko gut za piał i o 5:48 by -
li śmy na szczy cie, co ma my udo ku men -
to wa ne na zdję ciu ze gar ka. Wcze sna
po bud ka oka za ła się da rem na, bo
wscho du słoń ca nie zo ba czy li śmy.

Czy pa mię tasz pierw sze sa mot ne
wyj ście Paw ła w gó ry bez Cie bie?
Mar twi łeś się?

– Wiem, że je że li nie idzie ze mną czy
z PTT to cza sa mi wę dru je sa mot nie. Czę -
ściej jed nak wy bie ra to wa rzy stwo ko le -
ża nek i ko le gów. Czy się mar twię? Nie,
bo Pa weł jest bar dziej roz sąd ny niż ja,
mniej ry zy ku je. Po tra fi skró cić czy zmie -
nić tra sę w ra zie nie po go dy. Mnie ta ka
de cy zja za wsze przy cho dzi ła opor nie.

Jak uda wa ło się Paw ło wi go dzić
szkol ne za ję cia i do mo we obo wiąz ki
ze swo ją pa sją i fa scy na cją gó ra mi?

– Nie miał z tym pro ble mu. Ma do -
brą pa mięć, więc wie le nie po trze bo wał
się uczyć. Pa ra dok sal nie, czym wię cej
cho dził po gó rach tym miał lep sze wy -
ni ki w na uce. W do mo wych obo wiąz -
kach też mo że my za wsze na nie go
li czyć. Po tra fi po ma lo wać miesz ka nie,
zro bić me bel i jesz cze ma czas na swo -
je dru gie hob by ja kim jest rzeź bie nie
w drew nie. Jest do brze zor ga ni zo wa ny,
dla te go po tra fi wszyst ko po go dzić. 

Czy zdo by wa nie Gór skiej Od zna ki
Tu ry stycz nej by ło dla Paw ła czymś
wa żnym?

– Na pew no tak. Ma jąc kil ka na ście
lat był już w po sia da niu wszyst kich stop -
ni, za rów no PTT jak i PTTK.

Banikov, 2004 r. Rysy, 2002 r.
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Paw ła do wyj ścia w gó ry ni gdy nie
trze ba by ło zbyt nio za chę cać, wy star -
czy ło ha sło – idzie my, ale od zna ki by ły
na pew no czyn ni kiem mo bi li zu ją cym
i skła nia ją cym do sys te ma tycz no ści.

Nie daw no Pa weł po pro wa dził ja ko
prze wod nik 50-tą wy ciecz kę dla
PTT. My ja ko uczest ni cy wie my, że
za wsze jest świet nie przy go to wa ny
do ka żdej wy ciecz ki. Wie my też, że
pa sję oraz mi łość do gór otrzy mał

od Cie bie. Czy czę sto do py tu je o ra -
dę od no śnie po pro wa dze nia wy -
ciecz ki, o cie ka wą tra sę itp. Bie rze
Two je su ge stie pod uwa gę?

– Tak, czę sto py ta. Wy da je mi się, że
mam spo re gór skie do świad cze nie, gdyż
prze sze dłem chy ba wszyst kie szla ki
w pol skich Be ski dach, Ta trach czy Pie -
ni nach i na pew no mo gę Paw ło wi wie le
do ra dzić, wska zać in te re su ją ce miej sca
na tra sie, do któ rych war to z gru pą
pójść.

Roz ma wia my czę sto na te mat pro wa -
dzo nych przez nie go wy cie czek i mu szę
przy znać, że ko rzy sta z mo ich uwag. Za -
zwy czaj jed nak ro bi krót szą tra sę niż ja
mu pro po nu ję. Ale to tak na mar gi ne sie,
czymś prze cież mu si my się ró żnić.
Głów nie jed nak do wy cie czek przy go -
to wu je się sam, du żo czy ta, stu diu je ma -
py i prze wod ni ki.

Czy wiesz ja kie jest naj więk sze ma -
rze nie Paw ła zwią za ne z wy pra wą,
ze zdo by ciem okre ślo ne go szczy tu
czy od wie dze niem wy jąt ko we go
miej sca?

– Pa weł nie ma am bi cji zdo byw cy.
Cie szy go cho dze nie po gó rach, ob co -
wa nie z przy ro dą i do bre to wa rzy stwo.
Ja go w ta kim po dej ściu do tu ry sty ki
zde cy do wa nie po pie ram.

Cze go chciał byś Paw ło wi naj bar -
dziej ży czyć?

– Ra do ści z cho dze nia po gó rach i do -
brych, życz li wych lu dzi wo kół sie bie.

Dzię ku ję za roz mo wę
ZBI GNIEW SMAJ DOR

LUDZIE

5.01 – Opłatek, Zajazd Sądecki
7.01 – Sołtys (Kolędowanie

w Kamiannej), Beskid Niski
14.01 – Pusta Wielka, Beskid Sądecki
20-21.01 – Bal Karnawałowy na Cyrli
21.01 – Homola, Beskid Niski
26-28.01 – Góry Świętokrzyskie (spotkanie PTT)
4.02 – Liwocz, Pogórze Ciężkowickie
11.02 – Radziejowa na krechę, 

Beskid Sądecki
16-20.02 – Ukraina – nie tylko narty
18.02 – Cichoń, Beskid Wyspowy
25.02 – Polana Stoły, Tatry Zachodnie
3-4.03 – Bieszczady 
10-11.03 – Pielgrzymka do Częstochowy
18.03 – Tobołów, Gorce
25.03 – Palmy w Lipnicy Murowanej,

Pogórze Wiśnickie
30.03 – Droga Krzyżowa na Mogielnicę,

Beskid Wyspowy.

PLANOWANE WYCIECZKI

Deresze, 2003 r.

Zawrat, 2004 r.
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We dług na pi su na ta bli cy nad wej ściem do bu dyn ku
obiekt był schro ni skiem. W li te ra tu rze spo ty ka się in -
for ma cję, że był tyl ko schro nem tu ry stycz nym. Po ło -
żo ny w Be ski dzie Są dec kim, na Run ku, w głów nej gra ni
Pa sma Ja wo rzy ny Kry nic kiej 200 m za odej ściem szla -
ku nie bie skie go. 

Bu dy nek po wstał w 1914 ro ku na po trze by nad le śnic twa
mu szyń skie go, któ re nada ło mu na zwę „Zoch na”. Przy po par -
ciu kie row ni ka nad le śnic twa inż. Wi tow skie go, Od dział Pol -
skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go „Be skid” w No wym Są czu
po zy skał obiekt od Dy rek cji La sów we Lwo wie, na za sa dzie
bez płat ne go wy naj mu, od na wia ne go co ro ku.

Po do ko na niu prac ada pta cyj nych schro ni sko otwar to uro -
czy ście 21 czerw ca 1925 ro ku ja ko pierw sze w Be ski dzie Są -
dec kim. W 1932 ro ku obiekt zo stał zmo der ni zo wa ny. 

Schro ni sko znaj do wa ło się w nie wiel kim, drew nia nym par -
te ro wym bu dyn ku z dwu spa do wym da chem, po kry tym gon -
tem. Wy po sa żo ne by ło w trzy łó żka i sien ni ki, za pew nia ją ce

noc leg do sied miu osób. Po nad to po sia dał piec ku chen nym,
stół i ław ki. W okre sie let nim mo żli we by ły do dat ko we noc -
le gi na pod da szu. W 1929 ro ku obiekt dys po no wał czte re ma
pry cza mi i czte re ma sien ni ka mi. 

Noc leg re zer wo wa ło się w Od dzia le Kry nic kim PTT (ta -
kże li stow nie), któ ry wy sy łał prze wod ni ka z klu cza mi. Ist -
nia ła rów nież mo żli wość od bio ru klu czy do bu dyn ku
oso bi ście w Od dzia le w Kry ni cy. Schro ni sko mie ści ło naj -
wy żej kil ka na ście osób i od po cząt ku by ło trak to wa ne ja ko
pro wi zo rycz ne. Noc leg kosz to wał 1,50 zł; człon ko wie PTT
i PZN mie li 50% zni żki. Śred nio w cią gu ro ku w „Zoch nie”
no co wa ło 37 osób, któ re wpła ca ły ok. 19 zł. „Zoch na” spło -
nę ła je sie nią 1934 – ogień za pró szy li miesz ka ją cy tu ro bot -
ni cy za trud nie ni przy bu do wie schro ni ska pod Ja wo rzy ną.
Obiekt nie zo stał od bu do wa ny.

Dawne
schroniska
Polskiego
Towarzystwa
Tatrzańskiego

Zochna na Runku

Z HISTORII PTT

Widok z północnego grzbietu Eliaszówki
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– Baco, a co trzeba zrobić, jak się
w górach spotka głodnego
niedźwiedzia?
– Nic nie musita robić, on już syćko
za wos zrobi...

***
– Baco, macie takiego małego
pieska i wieszacie na furtce napis
UWAGA PIES?!
– A bo mi go już 3 razy zdeptali...

***
Ksiądz zgubił się w górach, 
spotyka bacę:
– Baco, którędy do Zakopanego?
– A za ile?
– Jak to, baco, za ile?! Za Bóg zapłać!
– A, to niech was Bóg prowadzi...

***
Wywiad z bacą:
– Baco, jak wygląda wasz dzień
pracy?
– Rano wyprowadzam owce,
wyciągam flaszkę i piję...

– Baco, ten wywiad będą czytać
dzieci. Zamiast flaszka mówcie
książka.
– Dobra. Rano wyprowadzam owce,
wyciągam książkę i czytam.
W południe przychodzi Jędrek ze
swoją książką i razem czytamy jego
książkę. Po południu idziemy
do księgarni i kupujemy dwie
książki, które czytamy do wieczora.
A wieczorem idziemy do Franka
i tam czytamy jego rękopisy.

***
Siedzi baca przed chatką.
Przed bacą kloc drewna i kupka
wiórków. Przechodzi turystai pyta:
– Baco! Co tam strugacie?
– Ano, cółenko sobie strugom.
Turysta poszedł. Następnego dnia
rano przechodzi tamtędy i widzi
bacę. Baca siedzi przed klockiem
drewna i go struga. Przed bacą
górka wiórów. Turysta pyta:
– Baco! Co tam strugacie?
– Ano, stylisko do łopaty sobie
strugom.

Następnego dnia: Baca siedzi
przed chatką, w rękach trzyma
drewienko, przed nim kupa wiórów.
Ten sam turysta pyta:
– Baco! Co teraz strugacie?
– Jak nic nie spiepse, to wykałacke...
Stanął baca przed sądem
za nielegalne posiadanie broni.
– Co macie na swoją obronę, baco?
– pyta prokurator.
Baca odpowiada:
– Czołg w stodole!

Góry me wysokie, widoki szerokie,
mój strumieniu bystry, coś jak kryształ czysty,
Podhale, Podhale, hej dalekie dale,
hej wysokie szczyty i nieba błękity.

Zachwyca widokiem Mnich nad Morskim Okiem,
piękne Zakopane, z drewna wyciosane,
gdy po halnym wietrze czyste jest powietrze,
widoczna z Krakowa, lśni Giewontu głowa.

Me ścieżki znajome, me nogi zmęczone,
serce mocno bije, wtedy wiem że żyję,
Ognisko, ognisko, gwiazdy świecą nisko,
trzaskają gałęzie, gdzie mi lepiej będzie?

Muzyka, muzyka, na skrzypkach pomyka,
w górach na polanie, mknie szalony taniec. eB
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PIOSENKA TURYSYTYCZNA
Marek Grechuta

Góry me wysokie


