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WY RÓ ŻNIE NIA ZA STAŻ W PTT
Za rząd Głów ny PTT przy znał 42 człon -
kom na sze go od dzia łu od zna ki i dy plo -
my za staż w PTT.

Wy ró żnie ni zo sta li:
Za 25 lat – Te re sa Ko wal czyk
Za 20 lat – Jo an na (Dry la) Bo guc ka -

-Ju ra so vić, Gra ży na Świer czek, Iwo -
na Ko wal czyk -Tu daj, Łu kasz Mu siał,
Wa cław Sza ro ta, Woj ciech Sza ro ta, Ma -
rze na Mu siał, Adam Bos sy, Sta ni sła wa
Po gwizd, Jó zef Gą dek, Alek san der Ja rek

Za 10 lat – Lu dwik Jó zef Skruch, Ma -
ria Do mi nik, Be ata Lo rek, Iwo na Ku na,
Adam Ku na, Jo lan ta Au gu styń ska, Jo an -
na Król, Mał go rza ta Cem pa, Krzysz tof
Je dliń ski, Wa cław Kli mek, Mał go rza ta
Przy byl ska, Woj ciech Misz kur ka, Ka ta -
rzy na Ci tak, Jan Po lak, Jó ze fa Po lak, Kry -
sty na Smaj dor, Ma ria Ogó rek, Ali cja
Drwal, Ry szard Be ba, Ry szard Wójs, Jó -
zef Bart kow ski, Piotr Le śniak, Grze gorz
Ję drze jas, Cze sław Król, Piotr Me der, Zu -
zan na Lo rek, Ol ga Bos sy, Ewa Da mian,
Sła wo mir Głą bow ski, Pa weł Groń ski

Wy ró żnio nym gra tu lu je my wy trwa -
ło ści i przy wią za nia do Pol skie go To wa -
rzy stwa Ta trzań skie go.

OPŁA TEK PRZE WOD NI KÓW
W KA MIAN NEJ
Go spo da rze Pa sie ki Barć Emi lia i Ja cek
No wa ko wie po raz ko lej ny za pro si li

prze wod ni ków tu ry stycz nych z No we go
Są cza, Kry ni cy i Sa no ka na tra dy cyj ny
opła tek. Opłat ko we spo tka nie uświet ni -
ły ja seł ka mi dzie ci ze Szko ły Pod sta wo -
wej w Be re ście oraz chór dzia ła ją cy
przy Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry w Ła -
bo wej.

SUK CES BIE GO WY LI LIAN NY
NA ZI MEK
W so bo tę 20 stycz nia pod czas Wal ne go
Ze bra nia Sto wa rzy sze nia Vi se grad Ma -
ra ton Ry tro pod su mo wa no Li gę Bie gów
Pa trio tycz nych za 2017 rok. W myśl re -
gu la mi nu, aby zo stać skla sy fi ko wa nym
trze ba by ło wziąć udział w co naj mniej
dwóch z trzech na stę pu ją cych bie gów

na te re nie Ry tra: Bie gu Wil czym Tro -
pem na dy stan sie 4 km, II Bie gu Ku rie -
rów Są dec kich na dy stan sie 11 km
i V Bie gu Nie pod le gło ści na dy stan -
sie 10 km. 

Du ży suk ces od nio sła re pre zen tant ka
Sek cji Bie go wej PTT Li lian na Na zi mek,
któ ra ukoń czy ła wszyst kie trzy bie gi
i w kla sy fi ka cji ge ne ral nej ko biet za ję ła
zna ko mi te 3 miej sce. Gra tu lu je my!

II OGÓL NO POL SKI KON KURS
WIE DZY O GÓ RACH POL SKI
Pol skie To wa rzy stwo Ta trzań skie
po raz dru gi or ga ni zu je Ogól no pol ski
Kon kurs Wie dzy o Gó rach Pol ski. Tym
ra zem przed mio tem kon kur su są Gó ry

AK TU AL NO ŚCI



Zachęcamy wszystkich do
zbierania odznak turystycznych
GOT PTT. Jest to nie tylko fajna
pamiątka na lata. Dzięki temu
tworzymy zbiór danych
dotyczących naszych przebytych
wycieczek, ale i również bardziej
poznajemy góry. GOT PTT to
najdłużej istniejąca odznaka naszego oddziału i jest ona kilkustopniowa. Wszelkich informacji możecie znaleźć na
naszej stronie internetowej www.pttns.pl. Zapraszamy serdecznie do zdobywania! 
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Świę to krzy skie i pol skie Ta try. Kon -
kurs ma cha rak ter in dy wi du al ny i or ga -
ni zo wa ny jest w dwóch ka te go riach:
dla uczniów siód mych klas szkół pod -
sta wo wych i gim na zjów oraz uczniów
szkół po nad gim na zjal nych. Or ga ni za -
tor mo że do pu ścić do kon kur su
uczniów z ni ższych klas. 

XIX NOWOROCZNE SPOTKANIE
BRANŻY TURYSTYCZNEJ
SĄDECCZYZNY

29 stycz nia w Die ce zjal nym Cen trum
Piel grzy mo wa nia im. Ja na Paw -
ła II w Sta rym Są czu od by ło się ko lej ne
No wo rocz ne Spo tka nie Bra nży Tu ry -
stycz nej Są dec czy zny. Przy by łym
na spo tka nie ży cze nia no wo rocz ne zło -
żył ks. dr Mar cin Ko kosz ka, po seł An -
drzej Czer wiń ski, sta ro sta no wo są dec ki

Ma rek Pła wiak, wi ce pre zy dent No we go
Są cza Woj ciech Piech oraz pre zes NIT
An drzej Da nek. Pod czas spo tka nia sa -
mo rzą dy po wia to wy i miej ski pod pi sa ły
z No wo są dec ką Izbą Tu ry stycz ną po ro -
zu mie nie o współ pra cy przy wdra ża niu
pro jek tu pod na zwą „Ku li nar na Są dec -
czy zna”. Wrę czo no też „Po dzię ko wa nia”
in sty tu cjom, pod mio tom go spo dar czym
i sa mo rzą dom „za wy jąt ko we i no wa tor -
skie dzia ła nia na rzecz No we go Są cza
i Są dec czy zny w 2017 ro ku”. Od dział
PTT Be skid re pre zen to wa ny był przez
Ma cie ja Za rem bę, Wła dy sła wa Ło bo -
za i Zbi gnie wa Smaj do ra.

V KON FE REN CJA 
PRO GRA MO WA PTT

Za rząd Głów ny PTT or ga ni zu je
w Wi śle w dniach 18 – 20 ma ja 2018 ro -
ku Kon fe ren cję Pro gra mo wą, na któ rą
za pra sza człon ków i sym pa ty ków To wa -
rzy stwa. Or ga ni za tor oprócz pa ne lu dys -
ku syj ne go o kie run kach dzia ła nia PTT

na naj bli ższe la ta pro po nu je też atrak -
cyj ny pro gram tu ry stycz ny. Prze wi dzia -
ny jest mie dzy in ny mi spa cer „Pę tlą
Cień kow ską”, zwie dza nie kom plek su
skocz ni i Ga le rii Spor to wych Tro fe ów
Ada ma Ma ły sza oraz Zam ku – Re zy -
den cji Pre zy den ta RP. 

KURS ZNA KAR ZA SZLA KÓW
GÓR SKICH

Ko mi sja Zna kar ska PTT or ga ni zu je
w dniach 20-22 kwiet nia 2018 ro ku kurs
Zna ka rza Szla ków Gór skich. Prze zna czo -
ny jest on dla człon ków PTT, a licz ba
uczest ni ków jest ogra ni czo na mak sy mal -
nie do 15 osób. Ba zą szko le nio wą i noc -
le go wą bę dzie Schro ni sko SKPB
w Zyn dra no wej w Be ski dzie Ni skim.
W ra mach szko le nia uczest ni cy kur su
zna ko wać bę dą od ci nek no we go, za pla -
no wa ne go szla ku Zyn dra no wa – Ja śli ska.
Ka drę szko le nio wą sta no wić bę dą do -
świad cze ni zna ka rze: Je rzy Piotr Kra kow -
ski (PTT Mie lec), Sta ni sław To ma szek
i Bo le sław Stecz (PTT Tar nów).

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.

ODZNAKA GOT PTT
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7/01/2018
SOŁ TYS, BE SKID NI SKI
Tra sa: Krzy żów ka – Pa siecz ka
– Soł tys – Czar ny Las – Ka mian na
Ko lę do wa nie w Ka mian nej i cho in ka dla
zwie rząt to od kil ku lat sta łe punk ty
pierw szej no wo rocz nej wy ciecz ki. Dla
na szych le śnych przy ja ciół, w któ rych
to wa rzy stwie wę dru je my po gó rach i la -
sach przy go to wa li śmy wie le sma ko ły -
ków: mar chew, bu ra ki, ziem nia ki, li ście
ka pu sty, jabł ka, prze ró żne zbo ża i wie le
in nych.
Prze wod nik: Wła dy sław Ło boz

14/01/2018
PU STA WIEL KA, BE SKID SĄ DEC KI
Tra sa: Że gie stów – Bu ko wi na – Pu -
sta Wiel ka – Ba ców ka nad Wier -
chom lą – Wier chom la Ma ła
Na Pu stej Wiel kiej by wa li śmy wie lo krot -
nie, ale czar nym szla kiem z Że gie sto wa
Wsi bar dzo daw no. Już po kil ku na stu
mi nu tach mar szu z wi do ko wej po la ny
po dzi wia li śmy Wiel ki i Ma ły Su lin oraz
pa no ra mę Tatr Wy so kich i Biel skich.
Prze wod nik: Wła dy sław Ło boz

20-21/01/2018
CYR LA, BE SKID SĄ DEC KI
Bal Kar na wa ło wy na Cyr li tym ra zem
pod ha słem „ZOO”. Schro ni sko by ło ob -
le ga ne przez roz ma ite zwie rza ki. By ły
kró licz ki, pan te ry, kot ki, mi sie, bie dron -
ki oraz du żo, du żo za ba wy i hu mo ru.

21/01/2018
HO MO LA, BE SKID NI SKI
Tra sa: Wawrz ka – Bru na ry – Ta nia
Gó ra – Fla sza – Su cha Ho mo la – Ho -
mo la – Uście Gor li ckie
Tym ra zem rzad ko od wie dza ne te re ny
Be ski du Ni skie go. Wy ru sza my w mroź -
nym po wie trzu z Wawrz ki nie bie skim
szla kiem przez swoj sko brzmią ce
wznie sie nie tj. Ta nią Gó rę i Fla szę
w kie run ku Ho mo li. 
Prze wod nik: Krzysz tof Jan kow ski

26-28/01/2018
GÓ RY ŚWIĘ TO KRZY SKIE
Na za pro sze nie or ga ni za to ra, któ rym był
Od dział PTT w Ostrow cu Świę to krzy -

skim od po wie dzia ło 96 osób, w tym 9
z na sze go od dzia łu. Or ga ni za to rzy przy -
go to wa li bar dzo bo ga ty pro gram in te -
gra cji, tu ry stycz ny i ju bi le uszo wy.

28/01/2018
WY SO KA, PIE NI NY
Tra sa: Ja wor ki – Rez. Bia ła Wo da
– Prze łęcz Roz dzie la – Wier chlicz ka
– Wy so ka – Wą wóz Ho mo le – Ja wor ki
Ty dzień wcze śniej Ho mo la, a te raz Ho -
mo le, czy li da lej łem kow skie kli ma ty.
Po dro dze po go da się zmie nia, nie ste ty

na gor sze, lecz nie da je my za wy gra ną
i wdra pu je my się na Wy so ką. Tu pa no -
ra ma roz sze rza się nam o Ta try – trud
wej ścia na szczyt zo stał wy na gro dzo ny.
Prze wod nik: Krzysz tof Jan kow ski

4/02/2018
LI WOCZ, PO GÓ RZE CIĘ ŻKO WIC KIE
Tra sa: Wi so wa – Ry so wa ny Ka mień
– Ma ły Li wocz – Li wocz – Czerm na
Za in spi ro wa ni zi mo wą wy pra wą na szych
hi ma la istów na K2, po sta no wi li śmy zi mą
zdo być Li wocz – naj wy ższe wznie sie nie

NASZE WYCIECZKI

Soł tys, Be skid Ni ski

Homola, Beskid Niski



KWIECIEŃ 2018 5
eBESKID – magazyn internetowy

Po gó rza Cię żko wic kie go. Wy ru szy li śmy
peł ni opty mi zmu z Wi so wej, bacz nie ob -
ser wo wa ni przez kie row nicz kę wy pra wy
Jo an nę Król. W na gro dę za zdo by cie
szczy tu cze ka ła nas nie spo dzian ka przy -
go to wa na przez Ja dwi gę i Sta ni sła wa
Pap cia ków, człon ków na sze go od dzia łu
miesz ka ją cych w Ujeź dzie.
Prze wod nik: Jo an na Król

11/02/2018
RA DZIE JO WA, BE SKID SĄ DEC KI
Tra sa: Czar na Wo da – Smo cze Gar -

dło – Ra dzie jo wa – Dłu ga Prze łęcz
– Zło mi sty Wierch – Mła ki Ko tel ni -
cze – Mo kra – Świ niar ki Wy żne
– Czar na Wo da 
Tra dy cyj ne wyj ście – Ra dzie jo wa
na kre chę 2018, w pierw szych rocz ni -
cach na zy wa ne „szla kiem je le ni” jest już
za na mi. W mroź ny nie dziel ny po ra nek
spo tka li śmy się aby w dzie więt na stą
rocz ni cę zło że nia przy się gi prze wod nic -
kiej wyjść po za szla ka mi na szczyt Be -
ski du Są dec kie go.
Prze wod nik: Je rzy Gał da

18/02/2018
CI CHOŃ, BE SKID WY SPO WY
Tra sa: Prze łęcz Słop nic ka – Ci choń
– Prze łęcz pod Ostrą – Za ręb ki
Gdy trzon PTT szu so wał na nar tach
w ośrod ku nar ciar skim Bu ko vel
na Ukra inie, lo kal ni pa trio ci wy bra li się
na wę drów kę po Be ski dzie Wy spo wym
w oko li cach Li ma no wej. Cho ciaż to nie
za gra ni ca, to jed nak pięk na oko li ca. Spo -
ro śnie gu, wietrz nie, mroź nie i mgli sto.
Na zie lo nym szla ku zdo by wa my ko lej no
Ci choń Ostrą i Je żo wą Wo dę.
Prze wod nik: Jo an na Król

16-20/02/2018
BU KO LEV, UKRA INA
Wy jazd na nar ty ale i nie tyl ko. Tym ra -
zem mo żna by ło po zje żdżać i po bie gać
na nar tach, ale rów nież przy go to wa -
na by ła tra sa dla tu ry sty ki pie szej.
Prze wod nik: Robert Bier nac ki,
Paweł Ko gut, Krzysztof Janowski 

25/02/2018
PO LA NA STO ŁY, TA TRY
Tra sa: Ki ry – Do li na Ko ście li ska
– Po la na Sto ły – Do li na Ko ście li ska
– Schro ni sko na Ha li Or nak – Do li -
na Ko ście li ska – Ki ry
Wsta wał mroź ny lu to wy po ra nek. Słup ki
rtę ci na są dec kich ter mo me trach za trzy -
ma ły się na kre sce ozna cza ją cej -16 stop -
ni. Dla nie co po nad dwu dzie sto oso bo wej
gru py pa nu ją ce na ze wnątrz wa run ki oka -
za ły się być jed nak do sko na łą oka zją
do pod ję cia ta trzań skiej wy ciecz ki.
Prze wod nik: Jo an na Król

4/02/2018
CHO POK, NI ŻNE TA TRY
Tra sa: Ja sna – Pod Or lou Sko lou
– Lu ko va – Cho pok – De re sze – Cho -
pok – Lu ko va – Ja sna
Jed ni wy bra li nar ty ski tu ro we, dru dzy
zjaz do we, a jesz cze in ni po rząd ne bu ty
i marsz na 2024 m n.p.m. Na Cho po ku
cze ka ła na gro da w po sta ci baj ko wej, zi -
mo wej sce ne rii lśnią cej w pro mie niach
słoń ca. Nie sa mo wi te wra że nie zro bi ła
Ka mien na Cha ta nie ma lże nie wi docz -
na pod zwa ła mi śnie gu.
Prze wod nik: Je rzy Gał da

Gó ry Świę to krzy skie

Ra dzie jo wa, Be skid Są dec ki
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10-11/03/2018
XVI ZIMOWE BIESZ CZA DY
To by ła już 16. edy cja zi mo wych Biesz -
cza dów. Wy jazd tra dy cyj nie w piąt ko we
po po łu dnie. Moc na eki pa pod wo dzą
Ro ber ta Cem py i Krzyś ka Jan kow skie go
do cie ra szyb ko i spraw nie au to bu sem fir -
my „Ry cho” do ba zy noc le go wej. Tak
jak w ze szłym ro ku go ści li śmy w „Za -
jeź dzie pod Ca ryń ską” w Ustrzy kach
Gór nych. Szyb ka ko la cja i nie co dłu ższe
roz mo wy we wspa nia łej at mos fe rze. Ra -
no wje żdża my na prze łęcz Wy żniań ską
skąd wy cho dzi my na Ma łą i Wiel ką
Raw kę (1307m n. p. m.). W nie dziel ny
po ra nek je dzie my do Wo ło sa te go skąd
uda je my się w stro nę kró lo wej pol skich
Biesz cza dów -Tar ni cy (1346m n.p.m.).
Czym wy żej po nad gra ni cę la su, tym
wa run ki po go do we gor sze. Mgła, za -
dym ka i zwa la ją cy z nóg wiatr nie po -
zwa la nie któ rym na do tar cie do szczy tu.
Ci, któ rzy by li na pew no dłu go nie za -
po mną tej wi zy ty. 
Prze wod nik: Ro bert Cem pa,
Krzysztof Jan kow ski 

10-11/03/2018
PIEL GRZYM KA DO CZĘ STO CHO WY
W pla nie by ło rów nież zwie dza nie zam -
ku bi sku pów kra kow skich w Sie wie rzy.
Dru gie go dnia od wie dzi ny przy gro bie

ko le gi prze wod ni ka śp. Krzysz to fa Żucz -
kow skie go.
Prze wod nik: Mu siał Łu kasz

18/03/2018
TO BO ŁÓW, GOR CE
Tra sa: Ko nin ki – To boł czyk – To bo -
łów – Su ho ra – Sta re Wier chy – Po -
rę ba Gór na
Z re gu ły Gor ce w okre sie pra wie wio -
sen nym ko ja rzą się nam z kro ku sa mi.
Nie ste ty wy ciecz ka w ty tu le TO BO -
ŁÓW wca le nie przy po mi na ła wio sen -

nej au ry. Im wy żej tym wię cej śnie gu
i do kucz li we go wia tru.
Prze wod nik: Ło boz Wła dy sław

25/03/2018
LIP NI CA MU RO WA NA
Jeź dzi my w Nie dzie lę Pal mo wą do Lip -
ni cy Mu ro wa nej od wie lu lat, to też nie
mo gło nas za brak nąć na Ju bi le uszo -
wym 60 Kon kur sie Lip nic kich Palm
i Rę ko dzie ła Ar ty stycz ne go im. Jó ze fa
Pio trow skie go.
Prze wod nik: Ma ria Do mi nik

Wy so ka, Pie ni ny

Cho pok, Ni żne Ta try
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3/01/2018 
PRZE HY BA, BE SKID SĄ DEC KI
Pierw szą wy ciecz kę no we go 2018 KSE
prze mie rzył na tra sie Ga boń – Prze hy ba
– Ga boń. Mi mo, iż wie dzie tam tę dy bar -
dzo ła twa dro ga as fal to wa, to tym ra zem
aby ją przejść po trzeb ne by ły racz ki.

10/01/2018
KI CARZ, BE SKID SĄ DEC KI
„Hu ra! Je dzie my po cią giem.” Tak za re -
ago wa li se nio rzy na wia do mość o środ -
ku ko mu ni ka cji naj bli ższej wy ciecz ki.
W Piw nicz nej ocze ki wał na nich prze -
wod nik Sta szek Fi do wicz, któ ry po pro -
wa dził ich po te re nach Be ski du
Są dec kie go.

24/01/2018
WIER CHOM LA, BE SKID SĄ DEC KI
To już trze cia wy ciecz ka w tym ro ku
i trze cie wyj ście w nasz ma low ni czy Be -
skid Są dec ki. Mi mo do brej po go dy,
w schro ni sku na Wier chom li pu sto. Cie -
pła i roz grze wa ją ca her bat ka to pre lu -
dium do ko lęd i pa sto ra łek.

7/02/2018
HRE BIE NOK, SŁO WA CJA
Aż 71 osób w dwóch au to ka rach od wie -
dzi ło lo do we rzeź by na Sło wa cji. Ta kiej
fre kwen cji w dzie jach KSE jesz cze nie
by ło. Im po nu ją co pre zen to wa ła się Ta -
trzań ska Świą ty nia Lo do wa na wią zu ją -

ca do mo ty wu ro dzi ny ze słyn nym dzie -
łem An to nio Gau die go – ba zy li ka Sa -
gra da Fa mi lia w Bar ce lo nie.

13/02/2018
OKO LI CE BAR CIC
Prze wod nicz ką te go dnia by ła Ma ry sia
Do mi nik. My lił by się ten, kto uwa ża, że
spa cer po as fal to wych dro gach i dró -
żkach w re jo nie Po po wic na le ży do spo -
koj nych i de li kat nych. Wszy scy
z nie cier pli wo ścią ocze ki wa li prze rwy
by móc na tej tra sie tro chę „Od sap nąć”.

21/02/2018
ELIA SZÓW KA, LU BO VNIAN SKA
VRCHO WI NA
Tym ra zem głów nym ce lem wy ciecz ki
był naj wy ższy szczyt na le żą cy do sło -
wac kiej czę ści Be ski du Są dec kie go (Lu -
bo vnian skiej Vrcho wi ny) Elia szów ka.
Wę dro wa li grzbie tem, gdzie pod -
czas II WŚ pro wa dził ku rier ski szlak
prze rzu to wy.

28/02/2018
CYR LA, BE SKID SĄ DEC KI
Po ran na tem pe ra tu ra wska zy wał -24
stop nie. Mi mo to, sied miu wspa nia -
łych nie po zwo li ło, aby prze rwać tra -
dy cję śro do wych wy cie czek KSE.
W związ ku z tym, że zo stał od wo ła ny
wy jazd do Vrbo va, al ter na ty wą zo sta -
ła Cyr la.

14/03/2018
JA WORZ, PO GÓ RZE RO ŻNOW SKIE
Tym ra zem do zdo by cia szczyt Ja worz,
zwa ny rów nież Kre tów ką, któ ry jest naj -
wy ższym szczy tem Pa sma Ło so siń skie go
w Be ski dzie Wy spo wym. Na zbo czach
gó ry po sta wio na jest wie ża wi do ko wa
i za da szo na wia ta, przy któ rej mo żna dłu -
ższy czas wy po cząć i cie szyć się pięk ny -
mi wi do ka mi.

Elia szów ka, Lu bo vnian ska Vrcho wi na

Ja worz, Po gó rze Ro żnow skie

KLUB SZALONYCH EMERYTÓW
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18/02/2018
CYR LA
By ła to pierw sza w tym ro ku wy ciecz ka or ga ni zo wa na przez
nasz Od dział dla Są dec kie go Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku.
Po mi mo po chmur nej po go dy, do au to bu su wsia dły 24 oso by.
Po prze jeź dzie do Ry tra, wy ru szy li śmy na Cyr lę dro gą ko ło

zam ku. Po 2 go dzi nach do tar li śmy do kul to wej już cha ty
na Cyr li, pro wa dzo nej przez Ire nę i Jac ka. Po wy pi ciu cze goś
cie płe go i skosz to wa niu słyn nych ku li nar nych spe cja łów Cha -
ty oraz od po czyn ku, wy ru szy li śmy w dro gę po wrot ną. Wy -
ciecz kę pro wa dził Ma ciej Za rem ba, dla któ re go by ła to
ju bi le uszo wa, bo 250 im pre za pro wa dzo na dla PTT.

Z ra do ścią chce my po in for mo wać, że
z no wym Ro kiem na sze gro no PTT po -
więk szy ło się o spo rą licz bę no wych
człon ków. Są ni mi:
n Mi ro sła wa Wo sto wicz 
n Ka mil Ha da ła 
n Łu cja Ca bak 
n Pa try cja Ma ty je wicz 
n An na Za czek 
n Fi lip Za czek 
n Gra ży na Za pór 
n Bar ba ra Du ra łek 
n An drzej Ja rek
n An drzej Lo rek
n To masz Kie roń ski
n Ane ta Du ra łek
Ży czy my pięk nych wra żeń z ka żdej wy ciecz ki
oraz czę stych wy jaz dów z na szym od dzia łem. 

WITAMY NOWYCH
CZŁONKÓW PTT

SUTW

PLANOWANE WYCIECZKI

7-8.04 – Bielsko-Biała, Przełęcz Kocierska
15.04 – Turbacz, Gorce
22.04 – Grzywacka Góra (szlak św. Wojciecha),
Beskid Niski
28.0 4 – Przehyba – III Bieg i Rajd Kurierów
28.04-1.05 – Szumawa, Czechy
3.05 – Okopy Konfederatów Barskich, 
Beskid Niski
6.05 – Magura Małastowska, Beskid Niski
13.05 – Przełęcz Kocierska, Krzeszów
20.05 – Ornak, Tatry Zachodnie
27.05 – Polica, Beskid Żywiecki
30.05-3.06 – Góry Zachodniorumuńskie,
Rumunia
3.06 – Maly i Velky Kysel, Słowacki Raj SK
10.06 – Wielki Chocz, Góry Choczańskie SK
16-17.06 – Krzeszów, Myślenice
21.06-1.07 – Śolta, Chorwacja
24.06 – Radziejowa, Beskid Sądecki

Zarząd Oddziału „Beskid” Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego w Nowym
Sączu zwołuje na dzień 26 kwietnia
2018 roku Walne Zgromadzenie
Członków, które odbędzie się w sali
obrad Starostwa Powiatowego w
Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 o
godz.17:15 – I termin, godz. 17:30 
– II termin.
Dokumenty będące przedmiotem Walnego
Zgromadzenia będą do wglądu w Biurze
Turystycznym „Wakacyjny Raj” na dwa
tygodnie przed terminem Walnego
Zgromadzenia. Sprawozdanie merytoryczne
jest dostępne na stronie internetowej
Oddziału.

n

WALNE ZGROMADZENIE
CZŁONKÓW ODDZIAŁU
BESKID PTT
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SZKOLNE KOŁO W ŁABOWEJ

27/01/2018
JA WORZ, BE SKID WY SPO WY
W sło necz ny so bot ni po ra nek wy bra li śmy się ze Szkol nym
Ko łem PTT na wy ciecz kę Pa smem Ło so siń skim. Te go dnia
zdo by wa my naj wy ższy szczyt te go pa sma czy li Ja worz.
Na wy ciecz kach gór skich po zna je my nasz pięk ny kraj, za ży -
wa my ru chu i le piej po zna je my się w gru pie. Zmę cze ni, ale
za to bar dzo szczę śli wi wra ca my do do mu. Je że li nie chce cie,
aby wa sze dzie ci go dzi na mi sie dzia ły przed kom pu te rem, te -
le fo nem czy ta ble tem, za pro po nuj cie im ta ki spo sób na spę -
dza nie wol ne go cza su. [KA ZIA ZA CZEK]

10/03/2018
PIE NI NY
Szkol ne ko ło PTT po wi ta ło wio snę wy ciecz ką do Czer wo -
ne go Klasz to ru z prze wod nicz ką Jo an ną Król wraz opie kun -

ka mi ko ła – pa nią W. Gór ską oraz pa nią M. Ol szyń ską. Po -
go da do pi sa ła, sło necz ko oświe tla ło tra sę i ogrze wa ło nie co
zzięb nię tych uczniów. Dro gę w nie któ rych miej scach po kry -
wał jesz cze lód i Bar tek w swo ich „new ba lan sach” wy czy -
niał pi ru ety god ne naj lep szych ły żwia rzy, czym do star czył
nam du żo ra do ści. Pa ni Wie sia Gór ska nie za po mnia ła
o Dniu Chło pa ka, by ły ży cze nia i pysz ne li za ki. W kwiet niu
ru sza my w Gor ce i już dzi siaj za pra sza my wszyst kich chęt -
nych do wę drów ki!

24/03/2018
ĆWI LIN, BE SKID WY SPO WY
Z Prze łę czy Gru szo wiec wy ru sza my peł ni obaw, na stra -
sze ni przez pa nią prze wod nik Jo an nę Król ska lą trud no -
ści nie bie skie go szla ku wio dą ce go pół noc nym zbo czem
Ćwi li na. Pa ni Asia nie wzię ła pod uwa gę jed ne go, a mia -
no wi cie, że czer wo ne po la ry PTT, w któ re za opa trzy li się
wszy scy człon ko wie Ko ła w Ła bo wej do cze goś zo bo wią -
zu ją i o czymś świad czą. A świad czą o tym, że mi mo mło -
de go wie ku to już wy traw ni tu ry ści z sze ścio let nim
gór skim do świad cze niem i mi mo ośnie żo ne go, a miej sca -
mi ob lo dzo ne go szla ku, z jed nym z naj bar dziej stro mych
po dejść w Be ski dach roz pra wi li się bez pro ble mu. Dro ga
nie mal ca ły czas pro wa dzi ła la sem, do pie ro po wyj ściu
na Mi chu ro wą Po la nę mo gli śmy roz ko szo wać się pięk -
nym słoń cem i zna ko mi ty mi wi do ka mi. To ta sa ma po la -
na, na któ rej Ka zi mierz So snow ski miał wy my ślić na zwę
„Be skid Wy spo wy”. Po krót kim od po czyn ku przy oł ta rzu
po lo wym i obe li sku upa mięt nia ją cym Ja na Paw ła II wy -
cho dzi my na szczyt Ćwi li na. Ci naj bar dziej głod ni chwy -
ci li za ka nap ki, a ci, któ rych ener gia roz pie ra ła to czy li
woj nę na śnie żki. Jed nych i dru gich uda ło się jed nak ze -
brać do wspól ne go zdję cia, po czym ru szy li śmy do zej -
ścia w kie run ku Jur ko wa.Pieniny

Ćwi lin, Be skid Wy spo wy
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SEKCJA BIEGOWA

IDEA BIE GU KU RIE RÓW 
„W 1940 ro ku re kord te go mar szu,

wy no szą cy 1 go dzi nę i 36 mi nut uzy skał
Ta de usz So ko łow ski – „Ogór”. Mi mo
licz nych prób re kord ten nie był do po -
bi cia. W 1942 ro ku ze spół: Mie czy sław
Chrza now ski i Je rzy Ko tlar ski uzy skał
naj więk sze przy bli że ni, po ko nu jąc te
tra sę w cza sie 1 go dzi ny i 42 mi nut.
Wio sną 1943 ro ku ze spół: Mie czy sław
Chrza now ski, Zbi gniew Kmieć i Adam
Krzysz ta ło wicz, uzy skał fan ta stycz ny
czas 1 go dzi ny i 27 mi nut. Re kord
„Ogó ra” zo stał po bi ty i ta ki po zo stał
do dzi siaj. – In for ma cje te zo sta ły za -
miesz czo ne w pra cy Je rze go Ko tlar skie -
go i Pio tra Po łom skie go „Strzel cy
Pod ha lań scy – AK. Od dzia ły par ty zanc -
kie na Są dec czyź nie i Pod ha lu.

TER MIN I MIEJ SCE 
Bieg ro ze gra ny zo sta nie dnia 28

kwiet nia 2018 ro ku. Start bie gu o go dzi -
nie 10: 00, start Raj du 8: 00 Obo wią zu -
je li mit cza su: dla bie ga czy 3h, a dla
uczest ni ków mar szu 5h Start zlo ka li zo -
wa ny bę dzie przy Dwor cu PKP w Ry -
trze, me ta przy schro ni sku PTTK
na Prze hy bie. TRA SA Ry tro (sta cja
PKP) przez Po łom na Prze hy bę (a więc
z Ry tra szla kiem żół tym, zie lo nym, nie -
bie skim i czer wo nym GSB do schro ni -
ska na Prze hy bie). Tra sa bę dzie
ozna ko wa na. Tra sa li czy oko ło 11 km
i po nad 800 me trów prze wy ższe nia.
Po za koń czo nym bie gu jak i po raj dzie
or ga ni za tor nie za pew nia trans por tu po -
wrot ne go. Za le ca na tra sa po wrot -
na do Ry tra: Schro ni sko na Prze hy bie
szla kiem nar ciar skim przez Ha lę Ko -
niecz ną do Do li ny Roz to ki Wiel kiej
i da lej do Ry tra (naj krót sza tra sa) lub
szla kiem nie bie skim do Ry tra.

ZAPISY NA BIEG:
www.stoper.pro/zawody/zapisy/id/4_6

ZAPISY NA RAJD:
www.stoper.pro/zawody/zapisy/id/4_7

III Bieg i Rajd Kurierów Sądeckich
Rozpoczęły się zapisy na III edycję Biegu i Rajdu
Kurierów Sądeckich. Organizatorem jest Stowarzyszenie
Visegrad Maraton Rytro przy współpracy z Polskim
Towarzystwem Tatrzańskim Oddział Beskid w Nowym.
Imprezy odbędą się 28 kwietnia 2018 roku, serdecznie
zapraszamy do zapisów!



Skąd się wzię ło Two je za in te re so -
wa nie gó ra mi?

– Wy da je mi się, że mia łem je od za -
wsze, ale na pew no za wdzię czam je ro -
dzi com, któ rzy też w mło do ści „cho dzi li
po gó rach”. Ja ko ma łe go chłop ca za bie -
ra li mnie z so bą, wy sy ła li na ko lo nie
i obo zy. Póź niej bez obaw pusz cza li
na sa mo dziel ne wy ciecz ki, naj pierw te
jed no dnio we po naj bli ższych gór kach,
… to by ły wspa nia łe cza sy. W siód mej
kla sie pod sta wów ki mój na uczy ciel hi -
sto rii, bo da jże p. Mróz, pro wa dzą cy
szkol ne ko ło PTTK, przy nie ist nie ją cej
już SP nr 19 w No wym Są czu za brał

mnie wraz z trze ma ko le ga mi z kla sy
na Rajd o Srebr ną Ciu pa gę i od tej po ry
już tak zo sta ło, aż do dziś.

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

– O to trze ba by by ło za py tać mo ich
ro dzi ców, ale gdzieś w gło wie sie dzi mi
pew ne zej ście w dół, w no cy z la tar ka -
mi, ja oczy wi ście „na ba ra na” u oj ca…
.. i ty le, mia łem kil ka lat. Jak by ło zej -
ście z gó ry to na pew no by ła i gó ra, ale
ja ka? Kto to wie, ale za to pierw szą sa -
mo dziel ną wy ciecz kę pa mię tam do sko -
na le. Po je cha łem z ko le gą z kla sy, 2-ką

do Bą czej Ku ni ny po tem na Ostrą, Ma -
ko wi cę i do Ry tra. W szó stej kla sie, mia -
łem 13 lat.

Ja kie pa sma gór skie oraz cie ka we
i eg zo tycz ne miej sca do tej po ry od -
wie dzi łeś?

– Je że li cho dzi o pol skie gó ry, to pew -
nie by się na zbie ra ło z 80%. Oczy wi ście
Kar pa ty Ukra iń skie, któ re uwiel biam,
Kar pa ty Sło wac kie, Gó ry Dy nar skie z ra -
cji czę stych wi zyt w Chor wa cji, gdzie
chciał bym kie dyś za miesz kać. Od wie dzi -
łem spo rą cześć pół wy spu bał kań skie go,
Gre cję kon ty nen tal ną i wy spiar ską i te
pół dnio wo wschod nie kli ma ty chy ba naj -
bar dziej mi pa su ją. Za chód też był, na wet
z dłu ższym epi zo dem za oce anem i pół -
noc też się zda rzy ła.

Jak wy so ko już by łeś w gó rach? 
– Nie wy so ko, jak na ba gien ne go gó -

ra la przy stoi, ale wo lę okre śle nie lach
są dec ki. Tak w ogó le to nie pa łam
do wy so kich gór. Ci co mnie zna ją
na pew no za uwa ży li, że Ta try i to co wy -
żej nie za bar dzo mnie do tąd krę ci ło,
choć ostat nio się to zmie nia. Dla do cie -
kli wych  – na Ry sach by łem raz  – i wy -
star czy 

Co da je Ci tak ak tyw ne ży cie i cią głe
ob co wa nie z ry zy kiem? 

– Sa tys fak cję z te go co ro bię, jest do -
sko na łą od skocz nią od co dzien no ści.
Lu bię dzie lić się swo ją wie dzą z in ny -
mi, zdo by wać no we do świad cze nia,
a jed no cze śnie ca ły czas uczę od in nych,
tak aby w przy szło ści jesz cze le piej móc
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LUDZIE
Poznaj przewodników

Góry interesowały
mnie od zawsze!

W tym numerze postanowiliśmy przeprowadzić krótką rozmowę z kolegą
KRZYSZTOFEM JANKOWSKIM, przewodnikiem, który ostatnim czasem również

pomaga naszemu oddziałowi prowadząc wycieczki



wy ko ny wać swo ją prze wod nic ką dzia -
łal ność. Ak tyw ne ży cie to by ło kie dyś,
te raz to czło wiek wię cej by chciał niż
mo że, ale jesz cze nie po wie dzia łem
ostat nie go sło wa. Je śli cho dzi o ry zy ko,
jak to w gó rach, by ło jest i bę dzie, ka -
żdy mu si sam je wy wa żyć.

Ja kie pod ró że i wy pra wy pla nu jesz
w przy szło ści?

– W przy szło ści? Ży cie jest te raz ta -
kie szyb kie, zmien ne i nie prze wi dy wal -
ne, że cię żko coś za pla no wać da lej niż
na pół ro ku, ale kie dyś na pew no pier...
tym wszyst kim i po ja dę w Biesz cza dy!
To jest pew ne.

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

– W SKKT PTTK przy Są dec kim
Elek try ku, do któ re go uczęsz cza łem,
pod skrzy dła mi opie ku na ko ła Jó ze fa Po -
mie tło (wy ra zy sza cun ku i po dzię ko wa -
nia), szli fo wa łem swo je tu ry stycz ne pa sje.
Po zdo by ciu upraw nień Or ga ni za to ra
PTTK, Przo dow ni ka InO i Mi strzo stwa
Pol ski w Ogól no pol skim Mło dzie żo wym
Tur nie ju Tu ry stycz no - Kra jo znaw czym

nad szedł czas na coś wię cej. Upraw nie nia
prze wod nic kie zdo by łem w 1994r po kur -
sie zor ga ni zo wa nym przez PTTK o/Be -
skid w No wym Są czu, co cie ka we
o mie siąc wcze śniej niż ma tu rę (za spe -

cjal ną zgo dą władz PTTK) i by łem wów -
czas naj młod szym prze wod ni kiem w Pol -
sce. By ły to upraw nie nia Prze wod ni ka
Be skidz kie go, Te re no we go po wo je wódz -
twie no wo są dec kim i pi lo ta wy cie czek.
W cza sie stu diów we Wro cła wiu ukoń -
czy łem kurs Prze wod ni ka Su dec kie go
jed nak nie by ło mi da ne przy stą pić do eg -
za mi nów. Mo że kie dyś, kto wie….

W ja kie re jo ny naj czę ściej jeź dzisz
ja ko prze wod nik ko mer cyj ny?

– W żad ne, nie pro wa dzę wy cie czek
ko mer cyj nych i jak na ra zie nie za mie -
rzam te go zmie niać.

Od kie dy na le żysz do PTT, opo wiedz
o swo ich do ko na niach w tej or ga ni -
za cji, wy ciecz kach i wy pra wach,
któ re po pro wa dzi łeś.

– Do PTT o/Be skid w No wym Są czu
na le żę od czte rech lat, gdzie zo sta łem
„ochrzczo ny” ja ko ten z PTTK. Prze cież
to tyl ko jed na li ter ka . Rze czy wi ście je -
stem człon kiem PTTK od 30 lat, ale nie
prze szka dza mi to w tym, że by być rów -
nież człon kiem PTT. Znam hi sto rię obu
tych or ga ni za cji, a jest to jed na i ta sa ma
hi sto ria, ci sa mi lu dzie, te sa me ce le, te sa -
me gó ry... 

Ja ko uczest nik wy cie czek PTT pod pa -
try wa łem pro wa dzą cych je prze wod ni -
ków, zdo by wa łem no we do świad cze nia,
utrwa la łem zdo by tą kie dyś wie dzę, przy -
po mi na łem so bie jak to jest być prze wod -
ni kiem. W koń cu, w ubie głym ro ku,
za na mo wą mo je go młod sze go, ale nie -
po rów ny wal nie do mnie bar dziej do -
świad czo ne go w pro fe sji prze wod nic kiej
ko le gi, Paw ła Groń skie go, po pro wa dzi -
łem pierw szą wy ciecz kę dla PTT  – Je -
sien ne Biesz cza dy. Póź niej po szło szyb ciej
niż się spo dzie wa łem. Pro po zy cje wy cie -
czek na 2018r, któ re przed sta wi łem, spo -
tka ły się z za in te re so wa niem i apro ba tą
za rzą du od dzia łu PTT, jak i sa mych uczest -
ni ków. Dzię ku ję za za ufa nie, a ze swo jej
stro ny za pew niam, że do ko nam wszel kich
sta rań, aby Ka żdy, na po ro dzo nych prze ze
mnie wy ciecz kach, przede wszyst kim do -
brze się czuł i mógł w peł ni re ali zo wać za -
ło żo ne przez sie bie ce le.

n
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Tur bacz – sa mo ser ce Gor ców, naj wy ższy szczyt tej
czę ści Be ski dów, któ ry znaj du je się w cen trum gwieź -
dzi ście roz cho dzą cych się pasm gór skich. Jest to gó ra,
któ ra już z po cząt kiem lat 20. zo sta ła wy bra na przez
no wo tar ski Od dział PTT ja ko miej sce na przy szłe
schro ni sko.

P ierw sze schro ni sko w Gor cach, od da ne do użyt -
ku 13 paź dzier ni ka 1925 ro ku zo sta ło wy bu do wa -
ne we dług pro jek tu Ka ro la Stry jeń skie go na po la nie
Wi sie la ków ka (przy żół tym szla ku No wy Targ

– Tur bacz). Był to drew nia ny, gó ral ski dom z nie wiel ką we -
ran dą z przo du oraz kil ko ma po ko ja mi na pod da szu. Pod czas
uro czy ste go otwar cia bu dyn ku za pro szo no zna ko mi tych go -
ści, wśród któ rych zna lazł się m.in. pro fe sor Ka zi mierz So -
snow ski (ini cja tor bu do wy) oraz je go ser decz ny przy ja ciel
– Wła dy sław Or kan – pi sa rza z Po rę by Wiel kiej. Or kan wkrót -
ce stał się pa tro nem schro ni ska, któ re otrzy ma ło je go imię
w 1927 ro ku.

Na par te rze schro ni ska znaj do wa ła się ja dal nia, kuch nia,
zbio ro wa sy pial nia, ma ły po ko ik oraz su szar nia. Na pię trze
by ły dwa po ko je oraz nie ogrze wa na zbio ro wa sy pial nia, słu -
żą ca tu ry stom w okre sie let nim. W 1925 na po trze by schro ni -
ska za ku pio no 30 łó żek. W 1929 wy ko pa no obok obiek tu
stud nię – do te go cza su wo dę przy no szo no ze źró deł. Schro -
ni sko po więk szo no rów nież o do dat ko we po miesz cze nie
o wy mia rach 6 na 5,5 m oraz wy bu do wa no ubi ka cję, któ ra
zo sta ła po łą czo na z bu dyn kiem kry tym ko ry ta rzem. W 1930
wy ko na no pra ce ada pta cyj ne na pod da szu, w wy ni ku któ rych
sy pial nia na 12 łó żek mo gła słu żyć przez ca ły rok.

Tu ry ści nie mie li jed nak zbyt du żo cza su aby ko rzy stać z te -
go obiek tu po nie waż, jak po da je Edward Mo ska ła w ksią żce
pt. „Schro ni ska gór skie PTTK w wo je wódz twie no wo są dec -
kim”: W no cy z 16 na 17 li sto pa da 1933 ro ku schro ni sko zo -
sta ło pod pa lo ne przez nie zna nych spraw ców i do szczęt nie
spło nę ło. W in nych źró dłach i do ku men tach ja ko spraw ców
po ża ru po dej rze wa się kłu sow ni ków po nie waż: wy bu do wa -
nie schro ni ska da ło opar cie dla stra ży le śnej, mo żność no co -
wa nia ro bot ni kom za ję tym w la sach, wzmo gło znacz nie ruch

tu ry stycz ny, zwłasz cza nar ciar ski. – prze ko nu je Jan Ziem bic -
ki – To wszyst ko za wa ży ło na roz miesz cze niu zwie rzy ny łow -
nej i jej sta nie licz bo wym. Spra wy te nie mo gły być obo jęt ne
ani my śli wym, ani przede wszyst kim kłu sow ni kom. Zmniej -
szy ła się ilość zwie rzy ny a zwięk szy ła znacz nie ilość spo tkań
z ludź mi, a więc nie po żą da na kon tro la. Na wet na gro da, w wy -
so ko ści 500 zło tych, wy zna czo na, w za mian za od na le zie nie
spraw ców, nie po mo gła w usta le niu szcze gó łów tej tra ge dii.

Po mi mo du żej stra ty ja ką by ło spa le nie schro ni ska, dzia ła -
cze no wo tar skie go Od dzia łu PTT się nie pod da li i już w rok
po po ża rze roz po czę ły się przy go to wa nia do bu do wy dru gie -
go schro ni ska na Tur ba czu, tym ra zem na po la nie Wol ni ca (sta -
no wią cej przed łu że niem Ha li Dłu giej). Wy bór miej sca
pod no wy bu dy nek nie był pro sty, zda nia człon ków Od dzia łu
no wo tar skie go by ły po dzie lo ne. Jed ni chcie li że by schro ni sko
po wsta ło po ni żej źró dła, na po łu dnio wo -wschod nim zbo czu,
i aby wy ko rzy stać to źró dło do za opa try wa nia schro ni ska
w wo dę gra wi ta cyj nym, sa mo czyn nym wo do cią giem, in ni
chcie li po wy żej źró dła. Osta tecz nie zwy cię ży ła dru ga wer sja.
Pech chciał, że: Miej sce wy bra ne pod schro ni sko by ło do kład -
nie naj lep szym i naj sil niej ob sa dzo nym to ko wi skiem głusz ców
w ca łych Gor cach. Głusz ce od da li ły się tro chę, ale to ko wa ły
upar cie w po bli żu schro ni ska, cza sem do bia łe go ra na.

No we, mu ro wa ne schro ni sko, zo sta ło za pro jek to wa ne przez
Wim me rów. Je go ma syw na, smu kła bry ła zbu do wa na z ka -
mie nia przy po mi na ła kasz tel lub za mek. Schro ni sko po sia da -
ło wy so kie piw ni ce oraz trzy pię tra miesz kal ne. Na dru gim
pię trze zbu do wa no ob szer ną drew nia ną we ran dę z któ rej roz -
ta czał się wi dok na roz le głą pa no ra mę Ko tli ny Oraw sko -No -
wo tar skiej oraz kil ku na stu pasm gór skich od Be ski du
Są dec kie go (na wscho dzie) po przez Ta try (na po łu dniu) aż
po Ba bią Gó rę w Be ski dzie Ży wiec kim (na za cho dzie).

Bu do wa no we go, ka mien ne go obiek tu trwa ła ok. dwa la ta
(1934-36) jed na kże je go osta tecz ne wy koń cze nie prze rwa -

Dawne
schroniska
Polskiego
Towarzystwa
Tatrzańskiego

Drugie schronisko na hali Wolnica pod szczytem
Turbacza w trakcie budowy

Z HISTORII PTT
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ła II woj na świa to wa. Stan su ro wy oraz brak peł ne go wy po sa -
że nia nie prze szko dził w tym już w 1935 ro ku udo stęp nić tu -
ry stom 40 miejsc noc le go wych na par te rze. Wkrót ce
udo stęp nio no ko lej ne 35 miejsc w sto ją cym nie opo dal drew -
nia nym bu dyn ku. Pra ce wy koń cze nio we w schro ni sku zo sta ły
prze rwa ne we wrze śniu 1939 ro ku, wy buch II woj ny świa to -
wej spo wo do wał, że obiekt ten za czął peł nić zu peł nie no we
funk cje niż do tej po ry. W la tach 1939-43 schro ni sko po zo sta -
wa ło ca ły czas czyn ne sta no wiąc ba zę kon tak to wą dla licz nych
od dzia łów par ty zanc kich dzia ła ją cych na te re nie Gor ców. 

Dzi siaj schro ni sko na Tur ba czu, po licz nych mo der ni za -
cjach i zmia nach, po sia da re stau ra cję, bu fet, po ko je 1,2,3,4
i wie lo oso bo we, apar ta men ty, sau nę, sa le ko min ko wą, nar -
ciar nie i su szar nie. W bu dyn ku znaj du je się rów nież dy żur ka
Gru py Pod ha lań skiej GOPR w któ rej ra tow ni cy peł nią dy żu -
ry ca ło do bo we.

Tuż obok schro ni ska znaj du je się nie wiel kie mu zeum
– Gor czań ski Ośro dek Kul tu ry i Tu ry sty ki Gór skiej PTTK
w któ rym mo żna zo ba czyć licz ne pa miąt ki i ar chi wal ne wy -
daw nic twa do ty czą ce tu ry sty ki w Gor cach.

Do trzeć tu mo żna prak tycz nie z ka żde go miej sca u pod nó -
ży Gor ców. Sieć szla ków tu ry stycz nych w tym re jo nie jest bar -
dzo roz bu do wa na a do te go więk szość krzy żu je się wła śnie
na Tur ba czu. Naj bar dziej zna nym szla kiem wio dą cym na Tur -
bacz jest frag ment szla ku czer wo ne go tzw. „głów ne go be -
skidz kie go” z Rab ki przez Ma cie jo wą i Sta re Wier chy

na Tur bacz lub z Kro ścien ka przez Lu bań i prze łęcz Knu row -
ską. Do naj pięk niej szych szla ków, ofe ru ją cych wspa nia łe wi -
do ki na Pod ha le i Ta try na le ży szlak zie lo ny z Ko wań ca
w No wym Tar gu. Na Tur bacz mo żna się rów nież do stać idąc
z Ko ni nek, Kli ku szo wej, Ło pusz nej, Szcza wy i Rzek (przez
Gorc), Lu bo mie rza i Prze łę czy Przy słop (przez Ku dłoń) czy
Ochot ni cy (przez Ja wo rzy nę Ka mie nic ką).

Turbacz schronisko 1925 r.

Władysław Orkan wraz z przyjaciółmi przyschronisku na Turbaczu
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Turyści podchodzą do górala.
– Baco, gdzie jest Giewont?
– Zaraz wam wytłumaczę. Widzita
ta górka?
– Tak.
– A widzita ta druga górka?
– Tak.
– A widzita ta trzecia górka?
– Nie.
– To właśnie jest Giewont.

***
Baco, czy można tu gdzieś kupić
części zamienne do samochodu?
– Zaraz za wioską jest ostry zakręt
nad urwiskiem, a części lezą
na dole...

***
W wagoniku kolejki na Kasprowy
turysta konwersuje z góralem:
– Baco, a co by było, gdyby ta lina się
urwała?
– A to by było.... trzeci roz w tym
tygodniu...

***
Baco, macie takiego małego pieska
i wieszacie na furtce napis: „Uwaga
pies!”?
– A bo mi go już 3 razy zdeptali

***
Baca wprowadził swoją teściowa
na szczyt Giewontu i mówi do niej:
– Słuchoj mnie kobito. Mój dziadziuś
swoją teściową w Dunajcu utopił,
mój tatuś swoją teściową ciupaską
zaciukał, a jo Cie kobito puscom
wolno...

***
Nad Morskim Okiem siedzi stary
gazda. Przechodzący turyści
pozdrawiają go i pytają: 
– Co tu robicie? 
– Łowię pstrągi. 
– Przecież nie macie wędki. 

– Pstrągi łowi się na lusterko. 
– W jaki sposób? 
– To moja tajemnica. Ale jeśli
dostanę flaszkę, to ją wam zdradzę. 
Turyści wrócili do schroniska, kupili
butelkę wódki i zanieśli ją gaździe.
On tłumaczy... 
– Wkładam lusterko do wody,
a kiedy pstrąg podpływa i zaczyna
się przeglądać to ja go kamieniem
i już jest mój... 
– Ciekawe... A ile już tych pstrągów
złowiliście? 
– Jeszcze ani jednego, ale mam
z pięć flaszek dziennie...

Kiedy w piątek słońce świeci G a
Serce mi do góry wzlata D G
Że w sobotę wezmę plecak
W podróż do mojego świata

Ja mam tylko jeden świat
Słońce, góry, pola, wiatr
I nic mnie więcej nie obchodzi
Bom turystą się urodził

Dla mnie w mieście jest za ciasno
Wśród pojazdów, kurzu, spalin
Ja w zieloną jadę ciszę
W ścieżki pełne złotych malin

Ja mam tylko jeden świat...

Myślę leżąc pośród kwiatów
Czy w jęczmienia żółtym łanie
Czy przypadkiem za pół wieku
Coś z tym światem się nie stanie

Ja mam tylko jeden świat...

Chciałbym, żeby ten mój świat
Przetrwał jeszcze z tysiąc lat
Żeby mogły nasze dzieci
Z tego świata też się cieszyć

Ja mam tylko jeden świat... eB
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PIOSENKA TURYSYTYCZNA

Mój świat


