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Bieszczadzkie	impresje	
	

22 sierpnia 2011 roku pełna zapału i żądna wrażeń kilkunastoosobowa grupa Piechu-
rów PTT z Chrzanowa, wyruszyła aby przemierzyć Główny Szlak Beskidzki w Biesz-
czadach i Beskidzie Niskim.	
	
Remigiusz	Lichota	
	

Pierwszego	dnia	zaplanowaliśmy	kilkunastokilometrową	
rozgrzewkę	w	 paśmie	 granicznym,	 przez	 które	 nie	 prze‐
biega	GSB,	 jednak	będąc	w	Bieszczadach	nie	 sposób	było	
opuścić	wejścia	na	Wielką	Rawkę	i	Krzemieniec.		

Wędrówkę	rozpoczęliśmy	zielonym	szlakiem	z	Przełęczy	
Wyżniańskiej,	która	łączy	Połoninę	Caryńską	z	Małą	Rawką.	
Po	półgodzinnym	marszu	dotarliśmy	do	bacówki	PTTK	pod	
Małą	Rawką	będącej	jedną	z	dwóch	bacówek	w	Bieszczadach.	
Druga	z	nich	znajduje	się	pod	Honem	i	planujemy	dotrzeć	
do	niej	piątego	dnia.	Obiekty	te	wybudowano	w	latach		

70‐tych	XX	wieku	z	inicjatywy	Edwarda	Moskały	będą‐
cego	propagatorem	turystyki	kwalifikowanej,	tzn.	takiej	jak	
nasza	–	plecakowej.	Schroniska	te	są	bardzo	klimatyczne	–	
niewielkie,	drewniane	budynki	doskonale	wtapiają	się	w	piękny	
krajobraz	bieszczadzki.	 Po	krótkim	odpoczynku	 i	 pamiątko‐
wym	zdjęciu	podążyliśmy	w	kierunku	Małej	Rawki,	którą	
zdobyliśmy	 po	 godzinnym	 podejściu.	 Na	 szczycie	 oczom	
naszym	ukazały	 się	bieszczadzkie	połoniny	oczarowujące	
gamą	jesiennych	barw.	Kilkanaście	minut	później	doszliśmy	

na	Wielką	 Rawkę,	 która	 jest	 jedynym	 szczytem	 przekra‐
czającym	1300	m	poza	Gniazdem	Tarnicy	w	Bieszczadach.	
Usytuowana	jest	tam	betonowa	wieża	triangulacyjna	służąca	
w	dawnych	czasach	kartografom	do	tworzenia	map.	Kolejnym	
celem	stał	się	Krzemieniec	–	trójstyk	granic	trzech	państw:	
Polski,	Ukrainy	i	Słowacji.	Spotkaliśmy	tam	żołnierzy	polskiej	
straży	granicznej,	którzy	przypomnieli	nam,	aby	nie	przekra‐
czyć	granicy	z	Ukrainą,	gdyż	mogłyby	wyniknąć	z	tego	nie‐
przyjemne	konsekwencje.	Pierwszy	dzień	naszej	wędrówki	
zakończyliśmy	schodząc	niebieskim	szlakiem	do	Ustrzyk	Gór‐
nych	skąd	udaliśmy	się	do	miejsca	zakwaterowania	w	Wetlinie	
na	Piotrowej	Polanie	 „U	Niedźwiedzia”,	gdzie	 roztokowali‐
śmy	się	w	dwuosobowych	domkach	campingowych.	

Kolejny	dzień	przywitał	nas	słońcem,	które	pozytywnie	
wpłynęło	na	uczestników	wycieczki	mających	w	perspek‐
tywie	zaczęcie	Głównego	Szlaku	Beskidzkiego	w	Wołosatem.	
Początek	szlaku	jest	bardzo	monotonny,	prawie	dwie	i	pół	
godziny	maszerowaliśmy	bitą	drogą	aż	do	Przełęczy	Bukow‐
skiej,	gdzie	znajduje	się	drewniany	schron,	przy	którym			
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Szymon Baron (O/Bielsko-Biała)

XXXI Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów 
PTT w Jaworkach
Tegoroczne Ogólnopolskie Spotkanie 
Oddziałów PTT miało nieco spontanicz-
ny charakter. Nie było ono uwzględnio-
ne w planie wydarzeń Zarządu Główne-
go PTT na ten rok, a ogłosił je nowo wy-
brany prezes Wojciech Szarota, niedłu-
go po czerwcowym Zjeździe Delegatów 
PTT, gdy większość oddziałów realizo-
wała już własne, dawno przygotowane 
plany roczne.

Tym niemniej, do Jaworek, wsi poło-
żonej na granicy Pienin i Beskidu Sądec-
kiego, na terenie dawnej Rusi Szlachtow-
skiej, przybyli w większej lub mniejszej 
liczbie przedstawiciele Oddziałów PTT 
z Bielska-Białej, Jaworzna, Łodzi, Nowego 
Sącza, Ostrowca Świętokrzyskiego, Rado-
mia i Sosnowca.  

Niemal wszyscy przybyli już w piątko-
we popołudnie. Wolny czas poświęcili-
śmy na rozmowy z dawno niewidzianymi 
koleżankami i kolegami z innych oddzia-
łów, była też okazja do poznania nowych 
towarzyszy tatrzańskich. Wieczorny, 
niemal nieograniczony poczęstunek za-
równo w piątek, jak i w sobotę zapewnili 
przybyłym organizatorzy z Oddziału PTT 
w Nowym Sączu.

Na sobotę zaplanowana została wy-
cieczka górska w Beskid Sądecki. Pod 
przewodnictwem prezesa Szaroty ruszy-
liśmy żółtym szlakiem z Osady Jaworki, 
w której nocowaliśmy, w stronę Przełęczy 
Rozdziela (802 m n.p.m.), gdzie podzielili-
śmy się na dwie grupy. Większość ruszyła 
w dół, do słowackiej Litmanowej, by zo-
baczyć grekokatolickie Sanktuarium Mat-
ki Boskiej Litmanowskiej i dalej w stronę 
Przełęczy Gromadzkiej. Pozostali udali 
się niebieskim szlakiem bezpośrednio na 
Przełęcz Gromadzką, by podejść jeszcze 
na Eliaszówkę (1023 m n.p.m.) - najwyż-
szy szczyt Ľubovnianskiej vrchoviny. Nie-
co czasu spędziliśmy też w Bacówce na 
Obidzy, lecz coraz krótszy dzień sprawił, 
że musieliśmy ruszać z powrotem do Ja-
worek - tym razem czerwonym szlakiem 
przez Ruski Wierch (935 m n.p.m.). Ostat-
nia grupka dotarła na kwatery przy świe-
tle czołówek, już po zmroku.

Wieczorne posiady były kolejną okazją 
do międzyoddziałowej integracji, a czas 
ten członkowie Prezydium ZG PTT wyko-
rzystali na pierwsze w tej kadencji posie-
dzenie. 

W niedzielę rano, po wykwaterowa-
niu, udaliśmy się na mszę świętą do ko-
ścioła pw. św. Jana Chrzciciela w Jawor-
kach (dawniej cerkwi greko-katolickiej), 
którego historię przybliżył nam prezes. 

Uczestnicy XXXI Ogólnopolskiego Spotkania 
Oddziałów PTT na polanie Bukowinki

Fo
t.:

 Z
bi

gn
ie

w
 S

m
aj

do
r -

 P
TT

 O
/N

ow
y 

Są
cz

▴ Na szlaku
▾ Na przełęczy Rozdziele

▾ Przed Muzeum Pienińskim w Szlachtowej
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Jolanta augustyńska  
(O/Nowy Sącz)

I posiedzenie Prezydium 
ZG PTT X kadencji

I posiedzenie Prezydium Zarządu Głów-
nego X kadencji Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego odbyło się 19 listopada 
2016 r. w Jaworkach, podczas „XXXI Ogól-
nopolskiego Spotkania Oddziałów PTT”.

Zebranie rozpoczął prezes Wojciech 
Szarota, przedstawiając założenia pro-
gramowe na najbliższy rok i całą kaden-
cję. W obecnej kadencji należy koncen-
trować się na zacieśnieniu współpracy 
pomiędzy oddziałami, ich integracji 
i dążeniu do tego, aby spotkania ogólno-
polskie oddziałów faktycznie stały się 
świętem całego PTT.

Z dużą przychylnością członków Pre-
zydium spotkała się propozycja Zbi-
gniewa Jaskierni, który zaproponował 

zorganizowanie czwartej konferencji 
programowej PTT. Uzgodniono, iż naj-
lepszym terminem tego przedsięwzię-
cia będzie rok 2018. Zbigniew Jaskier-
nia zrelacjonował obchody 85-lecia po-
wstania PTT w Zagłębiu Dąbrowskim 
i Sosnowcu oraz wręczył członkom pre-

zydium zaproszenia na finalne obchody 
7 grudnia w Sosnowcu.

Kolejnym ważnym w ocenie Prezy-
dium tematem poruszanym na zebraniu 
była współpraca PTT z organizacjami 
zagranicznymi o zbliżonym profilu 
działania. Podjęto inicjatywę, aby na 
kolejne spotkanie oddziałów zaprosić 
przedstawicieli słowackiego SVTS.

Skarbnik Ludwik Szymański przed-
stawił zgromadzonym stan finansów 
oraz propozycję preliminarza na przy-
szły rok. Zaznajomił także zebranych 
z problemami, jakie wynikły z biurem 
rachunkowym, które podniosło znacz-
nie cenę za swoje usługi. Postanowiono, 
iż należy szukać innych rozwiązań, jeśli 
nie na ten, to na przyszły rok.

Tomasz Kwiatkowski wraz z Szymo-
nem Baronem przybliżyli zebranym 
projekt, którego realizację rozpoczęli 
w poprzedniej kadencji, a mianowicie 
stworzenie krótkiego filmu promujące-
go PTT. Omówiony został również stan 
prac związanych z wydaniem kolejnego 
tomu „Pamiętnika PTT”. Konkluzja jaka 
się pojawiła, m.in. z tym tematem, to po-
trzeba pozyskania sponsorów.

Na zakończenie Prezes podziękował 
zebranym za obrady i zaprosił na sym-
boliczne zakończenie sezonu Oddziału 
PTT „Beskid” z Nowego Sącza.

Kolejnym zwiedzonym obiektem było 
Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya 
w Szlachtowej.

W tym czasie niektóre grupy już wę-
drowały po Małych Pieninach, a głównym 
celem była ich najwyższy szczyt - Wysoka 
(1050 m n.p.m.). Zwiedzający wystarto-
wali nieco później wybierając najkrótsze 
trasy prowadzące na szczyt. 

Wszystkie wędrujące tego dnia grupy 
spotkały się na Polanie Bukowinki, gdzie 
organizatorzy z Oddziału PTT w Nowym 
Sączu w ramach symbolicznego zakoń-
czenia sezonu turystycznego zapewnili 
smaczne smakołyki, a za sprawą spon-
sora - sklepu „Nowa Zielarnia” z Nowego 
Sącza - mogliśmy pojeść ciepłego, prze-
pysznego bogracza.

W „XXXI Ogólnopolskim Spotkaniu Od-
działów PTT” w Jaworkach wzięło udział 
około siedemdziesięciu osób. Dziękuje-
my gospodarzom z Oddziału PTT „Be-
skid” w Nowym Sączu za organizację 
naszego corocznego spotkania. Do zoba-
czenia za rok!

W trakcie posiedzenia Prezydium

Jan nogaś (O/Bielsko-Biała)

Zimowy kurs turystyki wysokogórskiej SVTS  
w słowackich Tatrach Wysokich
W imieniu współpracującego z nami 
słowackiego SVTS, serdecznie zapra-
szamy wszystkich członków i sympaty-
ków PTT na zimowy kurs turystyki wy-
sokogórskiej, który odbędzie się w ter-
minach do wyboru: 13-15 stycznia 2017 
r., 3-5 lutego 2017 r. i 17-19 marca 2017 r. 
z bazą w schronisku przy Zielonym Sta-
wie Kieżmarskim w słowackich Tatrach 
Wysokich. Kurs ten jest przeznaczony 
zarówno dla początkujących, jak i chcą-
cych podnieść swoje umiejętności i bę-
dzie prowadzony przez instruktorów 
słowackich organizacji tatrzańskich, 
a na jednego instruktora będzie przy-
padać maksymalnie 5 szkolonych. Wię-
cej informacji na temat szkolenia można 
znaleźć na stronie www.ptt.org.pl lub 

telefonicznie u członka Prezydium ZG 
PTT, Jana Nogasia (tel.: 502 346 442).
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Marcin kolonko (O/Kraków)

„Pozdrowienie” –  
nowa płyta  
„Zielonego Szlaku”

Długo wyczekiwana, której wydanie 
było zapowiadane w gronie przyjaciół 
m.in. z PTT, przyszła niewiele przed 
sezonem zakupów świątecznych (który, 
jak powszechnie wiadomo, zaczyna się 
końcem października) – w sam raz na 
prezent mikołajkowy.

Zawiera ona piosenki z tekstami 
głównie Kazimierza Przerwy-Tetmajera, 
którego zarys biografii szanowny słu-
chacz znajdzie na przedprzed- i przed-
ostatniej stronie dołączonej książeczki. 
Wymieniona książeczka publikuje także 
wszystkie wyśpiewane teksty i słowo 
od zespołu skierowane do Nabywcy, uf-
nie nazwanego tutaj Przyjacielem.

Bo i jest ta płyta świadectwem przy-
jaźni, jaką rodzą góry, spotkania, śpie-
wogrania jeszcze niewydanych utwo-
rów, prelekcje, wspólne wmurowywa-
nia tablic czy też udział w Pasterce na 
Wiktorówkach, posiady u ks. Szczepana 
Gacka czy u ks. Jana Zająca na Śnieżnicy. 
Aż boję się pisać więcej aby nie spłoszyć 
tych klimatów, nie zniechęcić nachalną 
reklamą czegoś czego ta płyta jest jedy-
nie wizytówką.

Umieszczam krążek w odtwarzaczu 
i wprawiam się cicho w nastrój ckli-
wości za spokojem i górami. Potęgują 

go i doń zapraszają zdjęcia z kart ksią-
żeczki – stary las spowity mgłą, zimowe 
szczyty… Wykonana przez Radka w Be-
skidzie Myślenickim, podczas przerwy 
w zejściu z Kudłaczy po ubiegłorocz-
nych Andrzejkach „Hala” tkwi mi po dziś 
dzień w pamięci – i jest do odnalezienia 
na stronie PTT Kraków. „Motyl” z kolei 
stanowi niezapomnianą okazję do uak-
tywnienia się koncertowej publiczności, 
z cichym, płynnym „przejściem” ku czy-
stej muzyce…

Kolejne aranżacje trącają delikatną 
strunę liryki, wiary, zadumy końcem 
jesieni na szlaku, w rytm głuchych kro-
ków po świeżym śniegu. Nie dłuższe niż 
4‘ z wyjątkiem tytułowego „Pozdrowie-
nia”. Minuty płyną prędko na rozmy-
ślaniu i stopniowym oddalaniu się od 
kłopotów – lub przybliżaniu do „Krainy 
Łagodności” do której zapraszają nas 
Agnieszka, Asia, Michał i Radek. Aż się 
chce tam znowu ruszyć!…

To właściwie tyle. Resztę możemy so-
bie dosłuchać – wychodzi po niecałej zło-
tówce za minutę nagrania. Czy to dużo, 
czy mało – zależy od naszych pozosta-
łych potrzeb. Zapewniam że czas to nie-
stracony, jak śpiewała kiedyś Agnieszka 
Chrzanowska „Nie bój się nic nie robić/ 
nie bój się tracić czas/ nie bój się ma-
rzyć/ nie bój się długo spać”. Płyta nie 
przyspieszy naszej pracy ani nie ustano-
wi źródła szybkiego zysku. Może nasze 
serce odrobinę mocniej zabije? Myśl po-
szybuje w rejony miłych skojarzeń?

Zapraszam Was wszystkich tam, 
gdzie wraz z zespołem moglibyście za-
nucić refren „Pozdrowienia”: „Wichrze! 
Nad wzgórza, pola nieś/ me pozdrowie-

nie stąd,/ rodzinną moją pozdrów wieś/ 
i dunajcowy prąd” Że nie Dunajec ale inny 
dopływ Wisły? Że nie ze wsi a z miasta? 
A czy to robi różnicę? Dedykuję wszyst-
kim wielkomiejskim „słoikom” i serdecz-
nie zapraszam na muzyczną wycieczkę 
z Zielonym Szlakiem.

„Zanim mi w miejsce pięciolinii/ wy-
znaczą linię krawężnika/ a tam gdzie 
moja jest muzyka/ zainstalują swoje 
hymny (…)/ nim jeszcze wszystko to 
się stanie/ na klucz się zamknę w forte-
pianie/ i choć to miejsce trochę ciasne/ 
zasnę…” – śpiewa od ponad 25 lat Grze-
gorz Turnau.

Zbigniew Smajdor i Władysław Łoboz 
prezentują przyznany oddziałowi dyplom

Płyta jest do nabycia na spotkaniach PTT 
Oddziału Kraków lub bezpośrednio u lide-
ra zespołu, Radka Partyki (e-mail: r.party-
ka@poczta.fm) i Asi Kantor (tel. 784003792, 
e-mail: joannakantor1@onet.eu). Nato-
miast aktualności, koncerty, wydarzenia 
z udziałem zespołu „Zielony Szlak” można 
śledzić na stronie http://www.zielonysz-
lak.art.pl lub na Facebooku.

maciej zaremBa (O/Nowy Sącz)

Sądeckie obchody 
Światowego Dnia 
Turystyki

W poniedziałek 10 października 2016 r. 
w ośrodku „Wiktor Cechini” w Żegie-
stowie odbyły się XVII Sądeckie Obcho-
dy Światowego Dnia Turystyki. W ich 
trakcie, wręczono w czterech katego-
riach Sądeckie Laury Turystyczne za 
2016 rok. Nowosądecki Oddział „Beskid” 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 
był reprezentowany na tym spotkaniu 
przez Władysława Łoboza, Zbigniewa 
Smajdora i Macieja Zarembę, którzy 
odebrali przyznany Oddziałowi dyplom 
honorowy.

■
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Szymon Baron (O/Bielsko-Biała)

Obchody Światowego 
Dnia Turystyki 
w Bielsku-Białej

■

■
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Wyróżnieni podczas Światowego Dnia Turystyki 
– od lewej: Sebastian Nikiel, Katarzyna Talik 

i Grzegorz Holerek

zBigniew Smajdor (O/Nowy Sącz)

Wyróżnienie dla Jolanty 
Augustyńskiej

23 września 2016 r. w Książnicy Beskidz-
kiej odbyły się, organizowane przez Urząd 
Miejski w Bielsku-Białej oraz Polskie To-
warzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej, 
obchody Światowego Dnia Turystyki.

Jak co roku jest to okazja do wręczenia 
wyróżnień osobom zasłużonym dla rozwo-
ju turystyki w Bielsku-Białej. W tym roku 
wśród wyróżnionych „za osobiste zaan-
gażowanie w rozwój turystyki w regionie 
oraz promowanie walorów turystycznych 
Bielska-Białej” znalazła się sekretarz na-
szego Oddziału, kol. Katarzyna Talik, z ko-
lei członek naszego Oddziału, kol. Grzegorz 
Holerek został jako opiekun SKKT PTTK 
wyróżniony za aktywne propagowanie tu-
rystyki wśród dzieci i młodzieży.

Obchody Światowego Dnia Turystyki to 
także okazja do ogłoszenia wyników kon-
kursu fotograficznego „Beskidy w kadrze 
zatrzymane”, którego XV edycja odbywała 
się pod hasłem „Wspomnień czar”. I miej-

sce w kategorii powyżej 16 lat za tryptyk 
„Czas niczym woda, przez górskie potoki 
toczona, pomimo jego przemijania, za-
wsze od nowa pięknem natury zachwyca” 
zdobył członek naszego Oddziału, kol. Se-
bastian Nikiel.
Serdecznie gratulujemy Koleżance i Ko-
legom!

Podczas obchodów Światowego Dnia 
Turystyki 2016 w Małopolsce, które 
miały miejsce 30 września 2016 r. w Sę-
kowej, Jolanta Augustyńska pełniąca 
w tej kadencji funkcję sekretarza Zarzą-
du Głównego PTT została wyróżniona 
dyplomem Marszałka Województwa 
Małopolskiego „Za wkład w rozwój 
i promocję turystyki w Małopolsce”. 
Gratulujemy!

Szymon Baron (O/Bielsko-Biała)

Śląskie obchody  
Światowego Dnia Turystyki
W piątek, 18 listopada 2016 r. w Domu 
Kultury w Żarkach odbyły się śląskie 
obchody Światowego Dnia Turysty-
ki, w których wzięło udział 4 członków 
Oddziału PTT w Bielsku-Białej. Wśród 
wyróżnionych Dyplomami Marszałka 
Województwa Śląskiego za Zasługi dla 
Rozwoju Turystyki w 2016 r. znaleźli się 
opiekunowie działających przez biel-
skim oddziale Szkolnych Kół PTT: Anna 
Kózka-Filarska i Norbert Owczarek.
Serdecznie gratulujemy Koleżance i Ko-
ledze!

◂ Jolanta Augustyńska (czwarta od lewej) 
wśród wyróżnionych dyplomami Marszałka

▾ Anna Kózka-Filarska i Norbert Owczarek 
z otrzymanymi dyplomami
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▾ Lidia Talik i Szymon Baron podsumowują 
grę miejską „Z Janosikiem po Żywcu”

kornelia Duława (O/Bielsko-Biała)

IX Festiwal Górski „Adrenalinium 2016” w Żywcu
Już po raz piąty Oddział PTT w Bielsku-

-Białej był partnerem Festiwalu Gór-
skiego „Adrenalinium”, którego dzie-
wiąta edycja odbyła się w żywieckim 
kinie Janosik w dniach 21-23 paździer-
nika 2015 r.

Już w piątkowe popołudnie mieliśmy 
okazję zażyć pierwszej dawki adrenali-
ny. Obok filmów o wspinaczce i nurko-
waniu na ten dzień zaplanowane były 
dwa spotkania z grotołazami: Wojcie-
chem Kuczokiem i Grzegorzem Michał-
kiem.

Sobota była najbardziej pracowitym 
dniem dla ekipy z PTT O/Bielsko-Bia-
ła. Na ten dzień zaplanowana została 
gra miejska „Z Janosikiem po Żywcu”, 
zorganizowana przez członków nasze-
go Oddziału: Szymona Barona i Lidię 
Talik. Uczestnicy gry miejskiej mieli 
okazję zapoznać się m.in. z najnow-
szym tomem „Pamiętnika PTT”, gdyż 
właśnie w nim za pomocą szyfru książ-
kowego ukryto hasło „Festiwal Górski 
w żywieckim Janosiku”. W tym samym 
czasie festiwalowy namiot wypełnili 
najmłodsi „festiwalowicze”, dla któ-
rych przygotowano szereg ciekawych 
warsztatów. Była okazja namalować 
własny szlak, pokręcić hula-hopem, 
czy wspiąć się na ściankę wspinaczko-
wą. Warto dodać, że dzień zaczął się od 
wizyty w janosikowej piwnicy, w któ-
rej znany grotołaz Grzegorz Michałek 
urządził biwak jaskiniowy.

Tego dnia program festiwalu nas nie 
rozczarował, z bloku na blok robiło się 
coraz ciekawiej. Odbyło się niezwykle 
ciekawe spotkanie z połową teamu Lo-
sWiacheros – Alicją Rapisiewicz, która 
zaprezentowała ich wyprawę rowero-
wą przez rejon Pamiru (Tadżykisitan 
i Afganistan). Następnie zostało zapre-
zentowany film „un Real” o wyczyno-

wych rowerzystach z USA z niezwykły-
mi krajobrazami w tle. O 20 odbyło się 
spotkanie z Jaśkiem Melą, który opo-
wiedział o swojej samotnej podróży do 
Tajlandii i zaraził wszystkich słuchaczy 
swoją pogodą ducha, chęcią do podró-
ży i dawania z siebie jak najwięcej. Na 
zakończenie w namiocie odbył się fan-
tasyczny koncert „na góralską nutę” ze-
społu Besqidians.

W niedzielę niezwykle ciekawy był 
blok filmów wspinaczkowych, z któ-
rych najbardziej interesujący był film 

„A line across the sky” o niepokonanym 
wcześniej trawersie Fitz Roy – udało 
się go przejść dwóm wspinaczom z USA 
Tommy’emu Caldwell i Alex’owi Hon-
noldowi. Alex pojawił się także w jesz-
cze jednym filmie „Showdown at Horse-
shoe Hell” o corocznym zjeździe wspi-
naczy i trwającej 24 godziny wspinacz-

ce po skałkach. Następnie rozpoczął 
się blok alpinistyczny – obejrzeliśmy 
film o próbie zdobycia Kanchendzongi 
przez Adama Bieleckiego, po czym od-
była się prezentacja Celiny Kukuczki na 
temat życia jej męża. Po tym spotkaniu 
przeszliśmy do zupełnie innej tematyki 

– zaprezentowany został bardzo cieka-
wy film o wyprawie Słowaków do Etio-
pii, którzy spłynęli rzeką aby dostać się 
do plemienia Suri i sfilmować zakazane 
przez rząd rytuały. Przedostatni film 
to Eclipse – o staraniach amerykań-
skiego fotografa o wymarzone ujęcie 
zaćmienia słońca na dalekiej Północy. 
Ostatni film festiwalu to Showdown at 
Horseshoe Hell, o którym już był wspo-
mniane. Po tak ciekawym programie 
w tym roku, już nie możemy się docze-
kać następnego festiwalu.

Helena tokarska (O/Warszawa)

Nowe władze Oddziału PTT w Warszawie
W dniu 6 października 2016 roku odby-
ło się walne zgromadzenie członków 
warszawskiego oddziału PTT w celu 
dokonania wyboru nowych władz Od-
działu. Wzięło w nim udział dziewięć 
osób, a przewodniczył mu p.o. prezes 
Jerzy Lefeld. 

Na stanowisko prezesa zgłoszono 
dwie kandydatury: kol. Heleny Tokar-
skiej i kol. Laury Perchuć. W wyniku 
tajnego głosowania nowym prezesem 
została kol. Helena Tokarska. Następ-
nie głosowano na członków nowego 

zarządu. Zgłoszono cztery kandydatu-
ry: Andrzej Osiak, Laura Perchuć, Anna 
Cichomska i Tomasz Gutry. Wszyscy 
oni zostali wybrani w skład zarządu. 
W ramach nowego Zarządu Laura Per-
chuć została wiceprezesem, Andrzej 
Osiak – skarbnikiem, Anna Cichomska 

– sekretarzem, a Tomasz Gutry – człon-
kiem Zarządu.

W dalszej części zebrania głosowano 
nad wyborem Komisji Rewizyjnej. Zgło-
szono kandydatury: Andrzej Śliwiński, 
Danuta Giel oraz Roman Woźniak. Komi-

sję Rewizyjną w tym składzie przyjęto 
przez aklamację.

Na koniec zebrania kol. Andrzej Śli-
wiński przypomniał pokrótce trudne 
dzieje naszego Oddziału w ostatnich, 
minionych latach i podkreślił rolę, jaką 
odegrał w utrzymaniu naszego Od-
działu ustępujący prezes Jerzy Lefeld. 
Zebranie podziękowało ustępującemu 
prezesowi za dotychczasową działal-
ność. Uznano, że Profesor Jerzy Lefeld 
winien pełnić rolę prezesa honorowego 
w naszym Oddziale, co przyjęto przez 
aklamację.
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toMasz rakoczy (O/Bielsko-Biała)

Wolontariat  
w Babiogórskim  
Parku Narodowym

Już po raz szósty w Babiogórskim Par-
ku Narodowym odbyła się jesienna 
inwentaryzacja zwierzyny metodą pę-
dzeń próbnych. Dla członków naszego 
oddziału była to już trzecia taka akcja, 
w której bierzemy udział jako wolonta-
riusze.

W dniach 25-27 października 2016 
r., czwórka członków Oddziału PTT 
w Bielsku-Białej (Szymek, Tomek, Ania 
i Paweł) stawiła się przy siedzibie Ba-
biogórskiego Parku Narodowego, skąd 
razem z pracownikami parku byliśmy 
rozwożeni do niedostępnych dla tu-
rystów obszarów. W przemoczonych 
butach (bo wpadłem do potoku), ubru-
dzonych butach i spodniach (bo zapa-
daliśmy się na terenach bagnistych), 
w gąszczu drzew – żwawo maszero-
waliśmy i wydzierając się wniebogłosy 

liczyliśmy zwierzaki. Efekt przerósł na-
sze oczekiwania. W trakcie trzech dni 
widzieliśmy jelenie, sarny, dziki, lisy 
oraz głuszce.

Wielkie podziękowania dla pracow-
ników parku za świetną atmosferę, po-

częstunek w postaci kiełbasek oraz za 
nocleg. W przyszłym roku znowu wy-
bieramy się jesienią na pędzenie i mamy 
nadzieję, że będzie nas więcej. Wolonta-
riuszy i zwierzyny.

Uczestnicy tegorocznego liczenia zwierzyny

remigiuSz Lichota (O/Chrzanów)

V Powiatowy Konkurs 
Wiedzy o Górach  
w Chrzanowie

V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach 
pod hasłem „Beskid Mały” został 17 listopa-
da zorganizowany przez Polskie Towarzy-
stwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie 
wspólnie z Powiatowym Centrum Eduka-
cyjnym w Chrzanowie. Uczniowie przywi-
tali zgromadzonych gości po góralsku.

Patronat honorowy nad konkursem 
pełnili: Pan Wojciech Szarota – prezes 
Zarządu Głównego Polskiego Towa-
rzystwa Tatrzańskiego oraz Starosta 
Chrzanowski - Pan Janusz Szczęśniak, 
któremu serdecznie dziękujemy także 
za wsparcie finansowe konkursu. Pa-
tronat medialny sprawowali: Tygodnik 
Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, Chrza-
nowska Telewizja Lokalna i Kulturalny 
Chrzanów. Nagrody ufundowali: Pol-
skie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział 
w Chrzanowie, Powiatowe Centrum 
Edukacyjne w Chrzanowie, Urząd Miej-

ski w Chrzanowie oraz Starostwo Po-
wiatowe w Chrzanowie. 

17 listopada w auli Powiatowego Cen-
trum Edukacyjnego w Chrzanowie do 
konkursu przystąpili uczniowie z 11 
szkół gimnazjalnych, 6 szkół ponadgim-
nazjalnych oraz 6 Szkolnych Kół Krajo-
znawczych Polskiego Towarzystwa Ta-
trzańskiego.

Dyrektor PCE, Pan Mariusz Wacła-
wek, wspólnie z prezesem PTT Oddziału 
Chrzanów Remigiuszem Lichotą życzyli 
uczestnikom powodzenia. Prezes PTT 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu
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Inscenizacja zaprzysiężenia II traktatu 
torunskiego

■

objaśnił zasady oceniania prac konkur-
sowych, a następnie uczestnicy przystą-
pili do rozwiązywania testu składające-
go się z 40 pytań, których autorem był 
przewodnik beskidzki Pan Adam Biel.

Sześcioosobowa komisja w składzie: 
przewodniczący – Adam Biel oraz człon-
kowie: Wiesław Kurowski, Grażyna Jaku-
biec, Marcin Kornecki, Marcin Ryś oraz 
Bogumił Ryś przystąpiła do sprawdzania 
testów. Aby poczuć turystyczną atmos-
ferę, nasi współorganizatorzy zaprosili 
w tym czasie wszystkich gości do wysłu-
chania piosenek śpiewanych przy akom-
paniamencie gitary. Następnie uczestnicy 
konkursu wraz z opiekunami i zaproszo-
nymi gośćmi wzięli udział w prelekcji 
pod tytułem: „10 najpiękniejszych miejsc 
w Rumunii”, przygotowanej i poprowa-
dzonej przez Pana Józefa Haducha.

Nagrody wręczali zwycięzcom: Pan 
Paweł Szczypta- wicedyrektor Wydzia-
łu Edukacji, Kultury i Sportu w Staro-
stwie Powiatowym w Chrzanowie, dy-
rektor PCE w Chrzanowie Pan Mariusz 
Wacławek oraz prezes PTT Oddziału 
w Chrzanowie Pan Remigiusz Lichota.

Zwycięzcami w kategorii indywi-
dualnej szkół gimnazjalnych zostali:

1. Paweł Wątor – Publiczne Gimnazjum 
nr 1 w Libiążu,
2. Paulina Kuchta – Zespół Szkół w Jan-
kowicach, 
3. Gabriela Kaszuba – Publiczne Gimna-
zjum nr 1 w Libiążu.
W kategorii indywidualnej szkół po-
nadgimnazjalnych zwyciężyli:
1. Kamil Kaczka- Zespół Szkół Ekono-
miczno-Chemicznych w Trzebini,
2. Katarzyna Norys –SKK PTT przy II LO 
w Chrzanowie,
3. Barbara Jarosz – I LO w Chrzanowie.
W kategorii drużynowej szkół gimna-
zjalnych w czołówce uplasowały się:
1. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Libiążu, 
2. Zespół Szkół w Jankowicach, 
3. Zespół Szkół w Mętkowie. 
W kategorii drużynowej szkół po-
nadgimnazjalnych:
1. SKK PTT przy II LO w Chrzanowie,
2. Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicz-
nych w Trzebini, 
3. I LO w Chrzanowie.

Zwycięzcom wręczono puchary, dy-
plomy i nagrody rzeczowe: plecaki, śpi-
wory oraz książki. Wszyscy zaproszeni 
goście otrzymali upominki ufundowane 
przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 

Oddział w Chrzanowie. Na zakończenie 
wśród wszystkich uczestników konkur-
su zostały rozlosowane kijki trekkingo-
we oraz piłki do gry w siatkówkę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizowania 
konkursu. Dziękujemy Panu Staroście 
Chrzanowskiemu oraz Prezesowi Zarzą-
du Głównego PTT, którzy pełnili honoro-
wy patronat nad konkursem. Dziękujemy 
także współorganizatorom – Panu Dyrek-
torowi PCE, oraz nauczycielom i uczniom 
PCE, którzy zajęli się przywitaniem 
i obsługą gości. Dziękujemy także Paniom 
z obsługi szkoły, które włożyły nieocenio-
ny trud w przygotowanie sal dla gości.

Podziękowania składamy również 
patronom medialnym, którymi byli: 
Chrzanowska Telewizja Lokalna, Ty-
godnik Ziemi Chrzanowskiej „Prze-
łom” oraz Kulturalny Chrzanów. Nade 
wszystko zaś dziękujemy wszystkim 
uczestnikom oraz ich opiekunom za 
trud i czas poświęcony na przygotowa-
nie się do konkursu.

Już dziś zapraszamy do udziału 
w 6 edycji konkursu w następnym roku 
szkolnym, której tematem będzie Be-
skid Wyspowy.

krzysztof karbowski  
(O/Dęblin)

Inauguracja „Roku 
Wisły”
19 października br. w Toruniu odbyła się 
Ogólnopolska Inauguracja Roku Rzeki 
Wisły, w której na zaproszenie Społecz-
nego Komitetu Obchodów Roku Rzeki 
Wisły w 2017 i Fundacji Roku Rzeki Wi-
sły wziął udział w imieniu PTT prezes 
Oddziału Dęblińskiego im. Augusta So-
chackiego Krzysztof Karbowski. W in-
auguracji Roku Rzeki Wisły uczestni-
czyli także przedstawiciele władz pań-
stwowych i samorządowych różnych 
szczebli z województw położonych 
nad Wisłą, organizacji pozarządowych 
i instytucji, historycy z Polski i Niemiec 
oraz wielki Mistrz Zakonu Niemieckie-
go dr Bruno Platter. 

Uroczystości rozpoczęła w Dworze 
Artusa sesja inauguracyjna podczas, 
której została zaprezentowana idea ob-
chodów Roku Rzeki Wisły, programy 
przygotowane przez przedstawicieli po-
szczególne regiony kraju, w tym zgłoszo-
ne przez prezesa dęblińskiego PTT oraz 
odbył się wykład prof. Romana Czai pt. 

„II pokój toruński, jego rola historyczna 
i wpływ na rozwój żeglugi wiślanej”.

Następnie rozegrano regaty wio-
ślarskie na Wiśle ósemek ze sterni-
kiem w kategorii młodzików i seniorów 
o „Puchar Prezydenta Miasta Torunia”. 

Oba biegi, w których rywalizowały ze 
sobą osady BTW Bydgoszcz LOTTO 
BYDGOSZCZ i AZS UNK ENERGETYKA 
Toruń, można było obejrzeć z Bulwaru 
Filadelfijskiego. 

Z kolei również z Bulwaru Filadelfij-
skiego zgromadzeni obejrzeli insceniza-
cje: XV wiecznej bitwy galarów na Wiśle 
i zaprzysiężenia II pokoju toruńskiego 
oraz symboliczne otwarcie wolnego flisu.

Ogólnopolską Inaugurację Roku Rze-
ki Wisły zakończył wernisaż wystawy 

„II Traktat Toruński 1466-550 rocznica 
podpisania dokumentu pokojowego”, 
który został otwarty w Ratuszu Sta-
romiejskim. Wystawie tej towarzyszył 

m.in. oryginał dokumentu II pokoju 
toruńskiego z 19 października 1466 r. - 
kończący trzynastoletnią wojnę Polskiz 
Zakonem Krzyżackim, który diametral-
nie zmienił losy naszej ojczyzny. Przy-
łączenie bowiem Pomorza Gdańskiego 
i Ziemi Chełmińskiej do Korony zapo-
czątkowało okres prosperity w Króle-
stwie Polskim za panowania Jagiello-
nów- „Złoty Wiek”. Wśród tej rzadkiej 
historycznej ekspozycji wystawiony 
został również obraz „II Traktat Toruń-
ski”, z 1873 r. namalowany przez Maria-
na Jaroczyńskiego. ■
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Sosnowiczanie na Śnieżce

tomaSz graBoLuS (O/Sosnowiec)

Jubileusz oddziału 
sosnowieckiego PTT  
na górskim szlaku

■

Wyjazd w Karkonosze był trzecim 
i ostatnim wyjazdem z okazji 85. roczni-
cy powstania Oddziału PTT w Sosnow-
cu, w turystycznej części obchodów. We 
wrześniu wspaniałe trzy dni spędzili-
śmy na Jasieniu w Beskidzie Wyspowym, 
a w październiku naszą bazą była Dolina 
Roztoki w Tatrach Wysokich.

W listopadzie gościły nas Karkono-
sze. Jako miejsce pobytu wybraliśmy 
schronisko Samotnia, dla wielu miejsce 
magiczne, dla większości z nas znak za-
pytania - jesteśmy tu po raz pierwszy. 
Karkonosze przywitały nas zimą, gwiaź-
dzistym niebem i księżycem na wycią-
gnięcie ręki, a jak się okaże w ciągu kilku 
następnych dni także zmienna pogodą. 

Pierwsi uczestnicy dotarli do schro-
niska w czwartkowe południe, ostatni 
w piątek nad ranem. Plan był napięty. 
W piątek rano nasze dzielne koleżanki 
Sonia, Beta, Marta, Gabrysia, Bożena 
i jedyny przedstawiciel płci brzydkiej 
Kamil idą na wschód słońca na Śnieżkę, 
pozostała część uczestników zdobywa 
Śnieżkę w godzinach popołudniowych. 
Wieczorem w świetlicy schroniska oglą-
damy mecz, zwycięstwo, humory do-
pisują ustalamy plan na sobotę. Plany 
były ambitne, ale pogada płata nam figla 

- idziemy na Pielgrzymy, Słonecznik i do 
schroniska Lucnibouda w Czechach na 
najlepsze i tam ważone piwo, gdzie spo-
tykamy się z reszta grupy, której udało 
się zrealizować część planu i przejść 
przez Pielgrzymy, Przełęcz Karkonoską, 
Słonecznik do schroniska Lucnibouda. 
W ciepłym wnętrzu schroniska przy pi-
wie z pianą na dwa palce, w doborowym 
towarzystwie podsumowujemy wyjazd 
oraz pomysł, że obchody rocznicowe 

obchodzimy u źródła, czyli w górach. Je-
steśmy zgodni, że ta forma obchodów się 
sprawdziła. W trzech wyjazdach uczest-
niczyło w sumie 81 osób – członków, sym-
patyków oraz gości. Dziękuję wszyst-
kim uczestnikom za udział w części 
turystycznej obchodów i zapraszam na 
uroczyste spotkanie z okazji obchodów 
85 Rocznicy powstanie PTT w Zagłębiu 
Dąbrowskim i w Sosnowcu, które odbę-
dzie się w dniu 7 grudnia 2016 r. o godz. 
17:00 w Sali Widowiskowo-Koncertowej 
„Muza” w Sosnowcu przy ul. Warszaw-
skiej 2. W programie: rys historyczny 
na temat działalności PTT w Zagłębiu 
Dąbrowskim i Sosnowcu, wręczenie od-
znaczeń, prezentacja nowej książki au-
torstwa Zbigniewa Jaskierni pt. „Oddział 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 
im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnow-
cu – 85 lat: 1931-2016” oraz koncert zespo-
łu „Zielony szlak”.

artur Marć (O/Tarnów)

Listopadowe wyspy, 
czyli V Górski Marsz 
Niepodległości

Listopad… Miesiąc szczególny, zaczy-
nający się wspomnieniem tych którzy 
odeszli na zawsze. Są wśród nich ci, któ-
rych nie ma już z nami od dawna, a także 
osoby jeszcze niedawno będące z nami. 
Jako ludzie gór myślimy także o podzie-
lających naszą pasję, będących już po 
drugiej stronie niebieskiej grani. Zesta-
wiamy w pamięci sławne nazwiska osób 
tworzących historię polskiego i świato-
wego himalaizmu ze znanymi tylko nam 
koleżankami i kolegami, naszymi towa-

rzyszami z górskich szlaków. Otaczamy 
ich wdzięczną pamięcią i modlitwą…

Ale listopad to także czas radości. 
Przyzwyczajeni do często niezbyt ła-
skawych kaprysów Klio zapominamy, iż 
nie wszystkie nasze narodowe święta to 
pamiątki porażek i nieudanych zrywów 
powstańczych. Los przedziwnie wybrał 

- w miesiącu kojarzącym się z przemi-
janiem i melancholią my świętujemy 
radosny czas wspomnienia odzyskania 
niepodległości po długiej nocy zaborów. 

Przywiązani do tradycji członkowie 
i sympatycy tarnowskiego PTT już po 
raz piąty uczcili Święto Niepodległości 
w najlepszy znany sobie sposób, czyli 
wyjazdem w góry. Tym razem celem na-
szej peregrynacji był bliski nam Beskid 
Wyspowy. Beskid tak bliski, iż nasz listo-

padowy wyjazd w dniach 19-20 listopada 
był naszym pierwszym dwudniowym 
wyjazdem w te urokliwe góry. Zazwy-
czaj eksplorujemy strome ścieżki gór-
skie Mogielicy, Ćwilina, Śnieżnicy i in-
nych „Wysp” w trakcie jednodniowych 
wyjazdów. Ale tym razem decydujemy 
się na dwudniową peregrynację. 

Znający nawet pobieżnie historię wie-
dzą, iż tereny wokół Limanowej, Mszany 
Dolnej i Rabki były areną walk I wojny 
światowej, tej właśnie „wojny powszech-
nej za wolność ludów” by odwołać się do 
wieszcza, która dała wolność także i na-
szemu krajowi. 

O krwawych walkach przypominają 
rozsiane po polach i lasach cmentarze, 
z których wiele to prawdziwe architek-
toniczne perełki. To niezwykłe pamiątki 
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Tarnowianie na Szczeblu

z czasów „la belle epoque”, gdy poległych 
w walce towarzyszy i wrogów traktowa-
no z równym szacunkiem. Epoka, która 
bezpowrotnie odeszła do przeszłości roz-
strzelana na polach bitew wielkiej wojny…

Naszą wędrówkę zaczynamy w so-
botni poranek w Rabce, przy żółto zna-
kowanej ścieżce wiodącej w kierunku 
wierzchołka Lubonia Wielkiego. Szlak 
zrazu dość płaski, dość szybko zaczyna 
przybierać charakter zupełnie „niebe-
skidzki”. Błoto, jak najbardziej beskidz-
kie obficie zalegające na wąskiej leśnej 
ścieżce ustępuje miejsca skalnym go-
łoborzom. W pocie czoła zmierzając ku 
Schronisku imienia Stanisława Dunin-

-Borkowskiego zaczynamy się zastana-
wiać czy aby na pewno jesteśmy w Beski-
dzie. Krajobraz raczej kojarzy się z Tatra-
mi. Te wrażenia potęgowane są jeszcze 
przy przeciskaniu się między skałami. 
Pot obficie rosi nasze czoła. Na szczęście 
przed nami urokliwe schronisko na Lu-
boniu, przypominające domek Baby Jagi. 
Złych mocy nie musimy się jednak oba-
wiać, w środku zamiast wiedźmy czeka 
na nas sympatyczny gospodarz schroni-
ska. Chwilę przerwy wykorzystujemy na 
wysłanie pozdrowień na niziny, zwłasz-
cza dla tych, którym los nie pozwolił 
dzielić naszej radości z widoków wspa-
niale prezentujących się szczytów spod 
schroniska. 

Aura jest dla nas łaskawa. Zatem czas 
w drogę, dalej ku kolejnym „Wyspom”. 
Zbiegamy na Przełęcz Glisne. Niezbyt 
efektownie prezentujący się stąd Lu-
boń Wielki zostawiamy za sobą. Przed 
nami Szczebel, czasem występujący jako 
Strzebel. Te „drabinowe” skojarzenia za-
czynają być dla nas całkiem zrozumiałe 

jakiś czas później, gdy czarnym szlakiem 
ze szczytu zmierzamy ku Kasince. Zejście 
przypomina raczej schodzenie po drabi-
nie, niż ścieżki znane z „kapuścianych 
gór”. Beskid Wyspowy, czasem niedo-
ceniany, potrafi dać w kość. Trudno się 
dziwić, iż pewna mieszkanka nieodległej 
Kasiny Wielkiej biegając po tych górkach 
wyrobiła sobie taką krzepę, przed którą 
nawet astmatyczne rywalki musiały ska-
pitulować. Ale my zostawiamy na boku 
wszelkie animozje sportowo-astmatycz-
ne. Wszak z nikim nie musimy rywalizo-
wać. Góry są dla wszystkich. Nie tylko dla 
tych, którzy zajmują miejsca na „pudle”. 

W Kasince następuje podział naszej 
grupy. Spokojnie, to tylko podział na tych, 
którzy po dwóch „Wyspach” mówią dość 
i tych, którzy chcieliby jeszcze. Cóż, głód 
górskich wrażeń bywa nienasycony. I tak 
w sześciu, wspierani przez niezawodną 
Basię zdobywamy Lubogoszcz. A krótki 
listopadowy dzień kończymy zejściem 
w świetle czołówek do Mszany Dolnej. 

Kolejny dzień i kolejne dwie „Wyspy”… 
Zaczynamy pod stokiem narciarskim 
w Kasinie, skąd zamierzamy wspiąć się 
na Śnieżnicę. Nasza znajomość z tą górą 
zaczynamy od nawiązania bliższej znajo-
mości z błotem. Tym razem jest to efekt 
działalności homo sapiens wspartego 
najnowszymi zdobyczami techniki w za-
kresie przekopywania i przewiercania 
Matki Ziemi. Inwestycje w nowy stok 
narciarski są wprawdzie imponujące, ale 
mogłyby uwzględniać potrzeby także 
tych, którzy na górę dostają się w spo-
sób - nazwijmy to - tradycyjny, nie zaś 
korzystając z wyciągów. Szczęściem wi-
dok z górnej stacji wyciągu wynagradza 
nam niedogodności podejścia. Chwila 

kontemplacji i zagłębiamy się w beskidz-
ki las. Ścieżka tuż pod wierzchołkiem 
Śnieżnicy wyraźnie się spłaszcza. Nasz 
pobyt na tej górze dokumentujemy oczy-
wiście zbiorowym zdjęciem. Jeszcze nie 
czas na dłuższy odpoczynek. Przed nami 
Przełęcz Gruszowiec, a potem beskidzki 

„creme de la creme”, czyli podejście z tej 
przełęczy na Ćwilin. I tylko nie do końca 
przyzwoita nazwa pewnego przybytku 
gastronomicznego na Gruszowcu wydaje 
się urągać „wyspowym wyrypiarzom”… 

Pożegnawszy się z Przełęczą przecię-
tą ruchliwą drogą Limanowa - Rabka 
mierzymy się z ostatnim już wyzwaniem 
na tym wyjeździe. Zanim jednak przy-
witamy się z Polaną Michurową przy-
stajemy na chwilę przy symbolicznym 
grobie naszego kolegi z nowosądeckiego 
Oddziału PTT Władysława Kowalczyka. 
W milczeniu pochylamy głowy… Wiecz-
ne odpoczywanie…

Polana Michurowa nie zawodzi. Przed 
nami Łopień i Przełęcz Rydza- Śmigłe-
go, czyli kolejny „niepodległościowy” 
akcent. Dalej Mogielica i potężny wał 
Gorców na horyzoncie. Na lewo od nas 
w chmurach kryje się Królowa Beski-
dów. Dobrze widoczny jest Luboń Wielki 
u podnóża którego wczoraj zaczęliśmy 
wędrówkę. Żałujemy nieco, iż Tatry rów-
nież skryły swoje oblicze przed nami.

Dobrze nam znany Jurków to ostatni 
akcent naszej dwudniowej górsko-nie-
podległościowej peregrynacji. Za kilka 
miesięcy znów tu wrócimy. Via Dolorosa 
poprowadzi nas na Mogielicę. I znów pa-
trząc na otaczające nas góry pomyślimy 
o tajemnicy… O bólu cierpienia i radości 
Odrodzenia…
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Uczestnicy „Biało-czerwonego wędrowania”  
na Szyndzielni

katarzyna PaProta

Biało-czerwone 
wędrowanie na 
Szyndzielnię

11 listopada 2016 r., dla uczczenia 98. 
rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości wyruszyliśmy na organi-
zowane przez Koło PTT w Kozach już 
po raz czwarty „BIAŁO-CZERWONE 
WĘDROWANIE”. Naszym celem było 
dotarcie do schroniska na Szyndziel-
ni (1001 m n.p.m). Wśród uczestników 
tegorocznego wędrowania znaleźli 
się uczniowie SP1 i SP2 w Kozach wraz 
z opiekunami i rodzicami oraz członko-
wie PTT z rodzinami. W grupie 83 osób 
zaopatrzeni w barwy narodowe, z fla-
gami w dłoniach, czerwonym szlakiem 
z Olszówki Górnej podążaliśmy do celu. 
Na pierwszym postoju przy schronisku 
na Dębowcu (526 m.n.p.m) uczniowie 
zostali podzieleni na pięć grup, w któ-
rych rozwiązywali zagadki i zadania 
zaplanowane na ten dzień. Każda z grup 
posiadała silne wsparcie w postaci do-
rosłych uczestników wędrówki. Naj-
młodsi członkowie wyprawy dzielnie 
pięli się w górę i z uśmiechem na twa-
rzach witali coraz to większe ilości śnie-
gu. Nie zabrakło bitew na śnieżki oraz 

pierwszych (większych lub mniejszych) 
bałwanów śniegowych. Z uśmiechami 
na twarzach, przez przełęcz Dylówki 
dotarliśmy do celu naszej wyprawy – 
schroniska na Szyndzielni, gdzie od 
razu zabraliśmy się do walki z (nie)ła-
twymi, czekającymi na nas zadaniami. 
Po rozwiązaniu krzyżówki i pozosta-
łych zagadek przyszedł czas na zimowe 
ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Oczywiście nie zapomnieliśmy o celu 
naszej wyprawy – wysłuchaliśmy kil-
ku informacji historycznych, a przy 

ognisku wspólnie śpiewaliśmy pieśni 
patriotyczne. I tak nasz śpiew niósł 
się po okolicy, że przyciągnął turystę 
z Warszawy, który wspólnie z nami 
odśpiewał jedną z piosenek i gościnnie 
zaprosił na kolejną wyprawę do stolicy. 
No cóż – świat jest mały, więc liczymy 
na kolejne spotkanie.

Wycieczkę zakończyliśmy pamiątko-
wymi, biało-czerwonymi zdjęciami.

Kiedy śp. Czesław Klimczyk organi-
zował oddziałową wycieczkę był gotów 
na nią iść niezależnie od pogody. Pro-
gnozy meteorologiczne na 15-16 paź-
dziernika 2016 r. zapowiadały zmienną 
aurę, ale nasza 10-osobowa grupa była 
zdecydowana na wszystko. Dotarliśmy 
w sobotę rano samochodami do Rytra. 
Dalsze atrakcje zapewnił nam godzinny 
przejazd koleją na trasie Rytro – Kryni-
ca-Zdrój. Tkwi w nas sentyment do tej 
formy podróżowania.

Z Krynicy–Zdroju podążyliśmy żół-
tym szlakiem przez Krzyżową (812 m 
n.p.m.), aby zejść do Czarnego Potoku do 
dolnej stacji kolejki gondolowej. Strome 
podejście na Jaworzynę Krynicką z cięż-
szymi niż zwykle plecakami zmusiło or-
ganizm do wyższych obrotów. Nagrodą 
był jednak widok w kierunku Lackowej 
i zalesionych wzniesień Beskidu Niskie-
go. Za Diabelskim Kamieniem rozdroże. 
Panie zdecydowały się pójść na prawo – 
wprost do schroniska, panowie na lewo 

– najpierw na szczyt.

Wierzchołek Jaworzyny 
Krynickiej (1114 m n.p.m.) 
przytłaczał mnogością lu-
dzi i zabudowań. Trzeba 
było kluczyć między nimi, 
aby zobaczyć góry, nawet 

tak wysokie jak Tatry. Skierowaliśmy 
kroki na Główny Szlak Beskidzki w stro-
nę Hali Łabowskiej. Słońce podkreślało 
złocistości i brązy buków, przyjemnie 
ogrzewało, gdy jodły i świerki nie prze-
słaniały jego promieni.

Za Runkiem (1079 m n.p.m.) niektórzy 
włączyli piąty bieg, ścigając się ze zbli-
żającym się zmrokiem. W końcu wielki 
księżyc wypłynął na niebo. Uzbrojeni 
w czołówki wypatrzyliśmy jeszcze na 
ścieżce przysypiającą salamandrę oraz 
sowę, przelatującą nisko nad głowami. 
Ciemno nie oznacza wcale, że nic nie 
widać. Na skraju polanki pięknie ryso-
wały się góry w delikatnej księżycowej 
poświacie.

Schronisko na Hali Łabowskiej (1061 
m n.p.m.) przywitało nas radośnie roz-
świetlonymi oknami i ciepłem ognia 
w kominku na jadalni. Spieszyliśmy 
się z zamówieniem posiłków, bo kuch-
nia pracuje tu do 20, a prąd wyłączono 
o 21. Zrobiło się nastrojowo, ale i śpiew-
nie, bo zawsze jakaś gitara znajdzie się 
w schronisku.

Jeszcze przed snem intelektualny wy-
siłek. W naszym wieloosobowym pokoju 
urządziliśmy konkurs wiedzy o Beski-
dzie Sądeckim. Patron rajdu – Czesław 
chętnie dzielił się swoją bogatą wiedzą 
krajoznawczo – turystyczną, dlatego 
warto ten aspekt poznawczy rozwijać, 
choćby w formie konkursowej zabawy.

Poranek następnego dnia przywi-
tał nas mlekiem za oknem. Niebawem 
okazało się, że jest jeszcze gorzej. Kapie. 
Poranna krzątanina, pierwsze śniada-
nie i kawa pozwoliły odetchnąć klima-
tem schroniska na Hali. Trzeba jednak 
iść dalej. Podążyliśmy szlakiem czer-
wonym przez Wierch nad Kamieniem 
i Pisaną Halę. Mokra pogoda zniechęci-
ła nas do obejrzenia wychodni piaskow-
ców i spenetrowania okolicznych jaskiń. 
Deszcz to nie jest to, co tygrysy lubią 
najbardziej. A my po mokrych liściach 
i błocie ciap, ciap, w kapturach przysła-
niających pół świata, ubłoceni po kola-
na, albo i znacznie wyżej, bo w poślizg 
wpaść nietrudno. Przy tej marnej pogo-
dzie, lawirując między kałużami, roz-
lewiskami i strumykami wody, wśród 
drzew bukowych można było jednak 
zapomnieć „jaka epoka, jaki wiek,…jaki 
dzień i jaka godzina kończy się a jaka za-
czyna”. I chłonąć ten Beskid aż po czu-
bek mokrej głowy.

Małgorzata DinDorf  
(K/Oświęcim)

II Rajd im. Czesława Klimczyka  
w Beskidzie Sądeckim

■
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W schronisku na Hali Łabowskiej

Z ulgą, że odpoczniemy od mokrego 
zimna powitaliśmy na naszej drodze 
Chatę Górską Cyrla o zdecydowanie 
arystokratycznym wyglądzie jak na 
górskie schronisko. To miejsce na zie-
mi państwa Świcarzów tchnie nowo-
ścią, dbałością o symboliczne szczegóły 
i wyznacza dobre standardy kulinarne. 
Była zatem i zupa borowikowa i golon-
ka (przyznam, że w tym nie gustuję), 
ale również borówczanka i miętówka 
(to znacznie bardziej moje klimaty). Nie 
chciało się stamtąd wychodzić, gdy mo-
kro i ziąb.

W pobliżu Zamku Ryterskiego wresz-
cie odsłoniło się górzyste otoczenie 
doliny Popradu, ale to już był prawie 
koniec naszego rajdu.

Spodobał nam się Beskid Sądecki na-
wet w deszczu i zaintrygował. Chcemy tu 
jeszcze powrócić, aby go lepiej poznać. ■

Plan wydarzeń na rok 2017
W ramach przypomnienia podajemy do wiadomości Oddziałów i Kół terminy spotkań ogólnopolskich oraz zebrań ZG wraz 
z apelem, by poniższe wydarzenia uwzględnić w planie wydarzeń Oddziałów i Kół PTT:
••27-29 stycznia 2017 r. – IV Zimowe Spotkanie Oddziałów PTT w Górach Świętokrzyskich (organizator: O/Ostrowiec Świę-

tokrzyski),
••28 stycznia 2017 r. – posiedzenie Zarządu Głównego PTT (organizator: O/Ostrowiec Świętokrzyski),
••9 czerwca 2016 r. – posiedzenie Zarządu Głównego w Zakopanem,
••10 czerwca 2016 r. – Walny Zjazd Delegatów PTT w Zakopanem,
••6-8 października 2017 r. – XXXII Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów PTT (organizatorzy: O/Łódź, O/Warszawa),
••18 listopada 2017 r. – posiedzenie Zarządu Głównego PTT (organizator: O/Bielsko-Biała).

Jolanta augustyńska
Sekretarz PTT
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Victoria Jeż (SK/Myślenice)

XVII Turniej Wiedzy o Górach – Beskid Żywiecki

Serdecznie zapraszamy na XVII Turniej 
Wiedzy o Górach pod patronatem Staro-
sty Myślenickiego i Polskiego Towarzy-
stwa Tatrzańskiego, który odbędzie się 
6 grudnia 2016 r. w Myślenicach. Tema-
tem konkursu jest Beskid Żywiecki bez 
masywu Babiej Góry i Pasma Jałowiec-
kiego. Szczegóły dotyczące turnieju po-
niżej:

1. Cel turnieju
Celem turnieju jest popularyzacja i roz-
powszechnianie wiedzy o górach Polski 
i świata ze szczególnym uwzględnie-
niem obszaru powiatu myślenickiego 
położonego powyżej 600 m n.p.m., zwa-
nego Beskidem Myślenickim.

2. Organizatorzy
Organizatorem turnieju jest Szkolne 
Koło PTT im. prof. Henryka Leśniaka 
przy ZSO w Myślenicach, ul. Jagielloń-
ska 8, 32-400 Myślenice (http://sk-my-
slenice.ptt.org.pl, e-mail: almanet@al-
malo.edu.pl).

3. Warunki uczestnictwa
•• wiek 14-19 lat,
•• wypełnienie karty zgłoszenia (do po-
brania na stronie internetowej organi-
zatora) i nadesłanie na adres e-mailowy 

lub zwykły SK PTT przy ZSO w Myśle-
nicach,
•• zgłoszenia przyjmowane są tylko do 
2 grudnia - decyduje data wpływu.

4. Zakres tematyczny
•• wiedza dotycząca Beskidu Żywieckie-
go (bez masywu Babiej Góry i Pasma 
Jałowieckiego).

5. Przebieg turnieju
•• turniej odbędzie się 6 grudnia 2016 
r. (wtorek) o godz. 1200 w auli szkol-
nej Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Myślenicach, ul. Jagiellońska 8, 32-400 
Myślenice,
•• do eliminacji zgłaszane są trzyoso-
bowe drużyny z gimnazjów, szkół po-
nadgimnazjalnych i Szkolnych Kół PTT 
powiatu myślenickiego oraz szeroko ro-
zumianego regionu wg karty zgłoszenia 
z aktualną pieczątką szkoły lub właści-
wego Oddziału PTT,
•• poszczególne szkoły (Zespół Szkół 
również rozumiany jest jako jedna 
szkoła) oraz Szkolne Koła PTT mogą 
zgłosić maksymalnie dwie drużyny,
•• jury przyznaje trzy pierwsze nagrody 
oraz trzy wyróżnienia po indywidual-
nym turnieju wszystkich osób za naj-
wyższą ilość zdobytych punktów,

•• zwycięstwo drużyny stanowi najwięk-
sza ilość punktów zebranych przez po-
szczególnych jej członków,
•• wszystkie kwestie sporne rozstrzy-
ga jury, w którego skład wchodzą m.in. 
wszyscy opiekunowie poszczególnych 
drużyn.

6. Literatura
Figiel Stanisław, Janicka-Krzywda Ur-
szula, Krzywda Piotr, Wiśniewski Woj-
ciech W., Beskid Żywiecki. Przewodnik, 
wydanie II aktualizowane, Pruszków 
2012. 520 stron, 112 fotografii czarno-
-białych, 80 mapek i planików miejsco-
wości, 15 panoram. Okładka miękka ze 
skrzydełkami.
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