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OD REDAKCJI

SPIS TREŚCI

Drodzy Czytelnicy, to mój ostatni „wstępniak” jako redaktor
naczelnej. W „Temacie numeru” na s.17-19 możecie przeczytać
wspomnienia - wyjaśnienia moje i moich redakcyjnych koleżanek
i kolegów. W tym miejscu chciałam serdecznie podziękować
wszystkim życzliwym mi, redakcji i „Echu” osobom - za współpracę, za czytanie, sugestie, dobre słowo. Dla Was nic się nie zmieni
- co najwyżej nowy numer nie ukaże się w styczniu tylko później.
Ten numer miał się ukazać w lipcu, ale praca i wakacyjne wyjazdy
nie pozwoliły na to.
Tematem numeru jest też Wisła, bo to jej rok. Warto zapoznać się z kajakarskimi wskazówkami Marcina Roli (s.21).
Jak zwykle sporo w tym numerze wypraw, również tych lipcowych - Brzeska do Norwegii i Koła Grodzkiego w Alpy. Mam
nadzieję, że dużo podróżujecie i w kolejnym numerze pojawią się
Wasze relacje z wypraw i zdjęcia.
Jak w każdym numerze sporo informacji o tym, co się dzieje
w Kołach i Komisjach. Ten rok minął pod hasłem wyborów. Jeżeli
jesteście ciekawi nowych władz, uważnie przeczytajcie
„Kalendarium” opracowane przez p. Dorotę Pych. )
Upały ponoć się już skończyły, a więc zachęcamy do wędrówek z naszymi komisjami i kołami. Zdobywajcie odznaki GOT,
krajoznawcze (w tym naszą sądecką) oraz odznakę Korony Beskidu Sądeckiego (w terenie coraz więcej tabliczek z oznaczeniami
szczytów).
Na tę końcówkę wakacji i jesień życzę słońca (umiarkowanie),
humoru, zdrowia (nie tylko podczas podróży) oraz miłej lektury
naszego „Echa”!
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Odeszli od nas...

Ewę Piekarz, szefową Biura Obsługi Ruchu Turystycznego
w Nowym Sączu. Dla Ewy przyjechał do Nowego Sącza, gdzie
się pobrali i krótko mieszkali, gdyż ciągnęły Ich góry. To spowodowało, że przyjęli kierownictwo schroniska na Hali Łabowskiej,
a następnie schroniska na Polanie Chochołowskiej. W górach
wychowywały się ich dzieci - starszy syn Miłosz i 3 lata młodsza
Ewa. Rodzice zakochani w górach: Ryszard - przodownik GOT,
Ewa- przewodnik, zaszczepili swoim dzieciom miłość do gór.
Również synowie Ryszarda z pierwszego małżeństwa pokochali
góry do tego stopnia, że jeden z nich przyjechał z Łodzi na Sądecczyznę i tu poznał swoją żonę - dziś razem mieszkają
w Ochotnicy. Po śmierci żony, Ewy Ryszard wraz z dziećmi pozostał w Nowym Sączu i po przejściu na emeryturę zajął się
wnukami, których doczekał się sześcioro. Zmarł po długiej chorobie na Alzheimera. Kochał góry i piesze wycieczki Za działalność i pracę w turystyce Ryszard został odznaczony Srebrną
Odznaką Zasłużony Działacz Turystyki, Złotą Odznaką
"Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" oraz Odznaką
25 lat w PTTK.
Miłosz Sobczyński,
Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek

Lucyna
Szymańska
( 1 1 . 1 1 . 1 9 4 7 31.05.2017)
Członek
PTTK Oddział „Beskid” w
Nowym Sączu. Wstąpiła
do PTTK 18.04.2005 r.
Dwie kadencje była w Zarządzie Koła Grodzkiego.
Członek Zarządu Komisji
Rewizyjnej Koła Grodzkiego PTTK w Nowym Sączu.
Współorganizatorka
i uczestniczka wycieczek
turystycznych organizowanych przez Koło Grodzkie.
Życzliwy, serdeczny, otwarty na ludzi człowiek, dobry duch
wycieczek.
***
Lucynka, poczciwa duszyczka. Zawsze spokojna, cicha i opanowana, a przecież każdy z nas ma lepsze i gorsze dni. Lucynka
nie narzekała na życie i swój los, pomimo różnych problemów
życiowych. Wędrowała z Kołem Grodzkim w pogodę i niepogodę. Niestraszna Jej była zimowa zawierucha na szlakach beskidzkich czy upalne dni na szlakach sudeckich, chociażby latem
2015r, kiedy to Koło Grodzkie pokonało jednego dnia ponad
40 km szlaku. Lucynka dzielnie przemierzała ze wszystkimi kolejne ścieżki, odpoczywała i spokojnym krokiem z uśmiechem
na twarzy kroczyła dalej, a wieczorem pełna wdzięku i wigoru
pięknie pląsała na parkiecie. Była piękną i zadbaną kobietą.
A kiedy przyszły wycieczki w Wysokie Tatry, Lucynka, nie
chcąc być obciążeniem dla grupy, wędrowała po Pieninach czy
Beskidzie Sądeckim w mniejszym gronie, czasem z nieformalną
„Grupą Grodzkich Zbieraczy”. Zbierała to czym Matka Natura
nas obdarzyła (grzyby, jagody), a potem Koło Grodzkie zajadało się smakołykami, które przyrządziła. Lucynka zawsze była
uczynna i chętna do pomocy, nie tylko na wycieczkach,
ale także w Zarządzie Koła Grodzkiego (a trzeba zaznaczyć,
że jest to działalność społeczna). Działała w Kole do ubiegłego
roku, kiedy to choroba zmusiła Ją do rezygnacji. Kilka razy gościliśmy naszych Przyjaciół z Tatran Preszów i Lucynka jak zwykle, bez żadnej namowy, pomogła w organizacji spotkań i podejmowaniu gości. Przebywanie z Lucynką nauczyło nas innego,
lepszego spojrzenia na życie, na otaczający nas świat i ludzi. A
w tym roku pustka, kolejne szlaki, kolejny raz Sudety, a Lucynki
już z nami nie ma... Zapamiętamy ją na zawsze jako
uśmiechniętą i pełną życia
osobę, taką jak na zdjęciu....
Maria Ogorzały, Jolanta Biel

Józefa Sawicka (4.03.19248.03.2017) członek PTTK naszego
Oddziału od 3.05.1989 r., uczestniczka wycieczek Koła Grodzkiego
PTTK i Komisji Pracy PTTK w Osiedlach Mieszkaniowych. Zmarła
w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w wieku 93 lat. Pogrzeb
odbył się 10.03.2017 na Cmentarzu
Komunalnym w Nowym Sączu Gołąbkowicach. Związaną z p. Józefą
anegdotę przytacza Stanisława Janur
z Koła Grodzkiego: Pani Ziuta - tak
do Niej zwracaliśmy się. Wycieczka do Słowackiego Raju. Panie
w spódnicach, jest upał. „Ojciec”, czyli Witold Tokarski zabiera panie
na trasę spacerową, a my idziemy na Klasztorisko przez Suchą Belę.
Przychodzimy na Klasztorisko i widzimy Panie w spódnicach śmiejące
się, a Pani Ziuta mówi: ale nas „Ojciec” załatwił miał być spacer,
a On nas na drabinki!
***

„Przyjaźnie,
które się rozpoczęły
na tym świecie,
zostaną uniesione w górę
i nigdy już
nie będą zerwane”.
/św. Franciszek Salezy/

Ryszard SOBCZYŃSKI
(22.01.1933-9.04.2017)
Urodził się w Łodzi. Tam też
działał w PTTK, a nawet
przez pewien okres był sekretarzem Oddziału Łódzkiego. W czasie jednej z imprez
stowarzyszeniowych poznał
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Kalendarium wydarzeń w Oddziale PTTK
„Beskid” w Nowym Sączu grudzień 2016 r. - czerwiec 2017 r.
PTTK „Beskid” w Nowym Sączu w ramach Sądeckiej Biblioteki
Cyfrowej.

15.12.2016 r. – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Sądeckiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego PTTK na kadencję
2017-2021 wybrało Zarząd i Komisję Rewizyjną.
Zarząd: Prezes – Marek Lorczyk, Wiceprezes – Janusz Rutka,
Skarbnik – Teresa Ćwikła, Sekretarz – Łukasz Kaczorowski,
Członek - Bogusław Wypych. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący- Zenon Tomasiak, Członkowie- Łukasz Wolak i Bożena
Wypych

17.02.2017 r. – Urząd Marszałkowski w Krakowie zorganizował Galę z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika, która odbyła się w Centrum Konferencyjno Wystawienniczym im. T. Kościuszki pod Kopcem Kościuszki. Podczas tej
uroczystości kol. Włodzimierz Godek z naszego O/PTTK został
wyróżniony Dyplomem Marszałka za wkład w rozwój i promocję turystyki w Małopolsce.

12.01.2017 r. – Na zaproszenie Państwa Emilii i Jacka Nowaków z Pasieki Barć w Kamiannej przewodnicy z naszego Oddziału wzięli udział w spotkaniu opłatkowym.

25.02.2017 r. – Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych
ZG PTTK w Warszawie przysłała podziękowanie wraz z albumem dla O/PTTK „Beskid” w Nowym Sączu za udział
w II Ogólnopolskim Konkursie dla Oddziałów PTTK na najlepszą programową ofertę turystyczną, realizowaną dla niepełnosprawnych turystów i krajoznawców w 2016 r.

16.01.2017 r. – Ukazał się nowy numer półrocznika Oddziału
PTTK „Beskid” w Nowym Sączu „Echo Beskidu” Nr 1/72.
16.01.2017 r. – W siedzibie O/PTTK „Beskid” odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne działaczy naszego Towarzystwa,
na którym złożono sobie życzenia i podsumowano 110. rok
działalności. Spotkanie uświetnił Zespół Regionalny „Sądeczoki”
z Pałacu Młodzieży pod kierunkiem Pani Barbary Sławeckiej,
a młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Sączu pod kierunkiem Pani Anety Durlak zapewniła przygotowanie sali, wspaniałe wypieki i obsługę kelnerską.

27.02.2017 r. – W sali klubowej O/PTTK prezentacją slajdów
n/t jaskiń i działalności klubu rozpoczął się kurs taternictwa
jaskiniowego .
4-5.03.2017 r. – Przewodnicy wraz z kapelanem ks. dr Andrzejem Jedynakiem wzięli udział w XXXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Przewodników Turystycznych na Jasną Górę, której
organizacji w tym roku podjęło się Koło Przewodników PTTK
w Tarnowie.

28.01.2017 r. – Ks. dr Zenon Tomasiak przy pamiątkowym
obelisku znajdującym się na Niemcowej w Dolinie Pamięci odprawił mszę św. w 13. rocznicę śmierci przyjaciół z Sądeckiego
Klubu Taternictwa Jaskiniowego PTTK, którzy zginęli w lawinie
w Tatrach: Anny Antkiewicz, Magdaleny Jarosz, Piotra Trzeszczonia i Daniela Rusnarczyka. W tej mszy św. uczestniczyli
członkowie klubu, PTTK i przybyli turyści.

8.03.2017 r. – W Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
w wieku 93 lat zmarła śp. Józefa Sawicka, członek PTTK naszego
Oddziału, uczestniczka wycieczek Koła Grodzkiego PTTK i Komisji Pracy PTTK w Osiedlach Mieszkaniowych. Pogrzeb odbył
się 10 marca na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Sączu.

6.02.2017 r. – Kol. wiceprezes O/PTTK Stanisław Leśnik wziął
udział w XVIII Noworocznym Spotkaniu Branży Turystycznej
Sądecczyzny, zorganizowanym przez Zarząd Nowosądeckiej
Izby Turystycznej i pana Andrzeja Stawiarskiego z Firmy Gastronomicznej „Raj” w Domu Weselnym „Casablanka” w Niskowej.

13.03.2017 r. – W Lubaczowie odbył się pogrzeb pana Mikołaja Żurawela. taty kol. Magdaleny Tomasiak, w którym z naszego
Oddziału udział wzięli: ks. Dariusz Chwastek, Tadeusz Czubek,
Mieczysław Witowski i Wiesław Leśniara.
24.03.2017 r. – Wiceprezes O/PTTK Stanisław Leśnik spotkał
się w sali klubowej O/PTTK z przedszkolakami z grupy III z Katolickiego Przedszkola Niepublicznego w Nowym Sączu
wraz z opiekunką panią Dominiką Wawrzyniak. Było to spotkanie z przewodnikiem, a tematem bezpieczeństwo w górach podczas turystycznych wycieczek.

10-12.02.2017 r. – Kol. Wiesław Piprek, prezes Koła Przewodników O/PTTK wziął udział w VII Ogólnopolskim Forum
Przewodników Turystycznych, które odbyło się w Opolu.
11.02.2017 r. – Członkowie SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej w Cieniawie wraz ze swoją opiekunką Kol. Marzeną
Porębą-Pietrzak wzięli udział w akcji „Przewodnicy PTTK Dzieciom 2017” śladami Tadeusza Kościuszki w Krakowie w ramach Małopolskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika.

24.03.2017 r. – Przy Al. Wolności i obok Dworca PKP w Nowym Sączu pojawiły się 2 nowe gabloty PTTK z miejscem
na plakaty i mapą Beskidu Sądeckiego, wykonane przez firmę
WiT pana Tadeusza Ogórka z Piwnicznej Zdroju. W pracach
montażowych pomagał kol. Marian Baran.

16.02.2017 r. – Pomiędzy Oddziałem PTTK „Beskid” w Nowym Sączu a Sądecką Biblioteką Publiczną w Nowym Sączu
została podpisana Umowa Licencyjna na udostępnienie elektronicznych wersji pisma „Echo Beskidu” - półrocznika Oddziału

27.03.2017 r. – Odbył się 64. Walny Zjazd Oddziału PTTK
„Beskid” w Nowym Sączu i wybrano nowe władze na kadencję
2017-2021. Na prezesa po raz kolejny wybrano Adama Sobczyka. Jest to już Jego piąta kadencja. Oto skład całego Zarządu:
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3.05.2017 r. – W 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
poczet sztandarowy Oddziału PTTK w składzie: Wiesław Leśniara, Jan Bodziony i Janusz Pietrzak uczestniczył w uroczystej
mszy św. w Bazylice św. Małgorzaty oraz na Placu 3 Maja
pod pomnikiem Stanisława Małachowskiego.

Prezes – Adam Sobczyk, I Wiceprezes – Stanisław Leśnik,
II Wiceprezes – Michał Mółka, Sekretarz – Dorota Pych,
Skarbnik – Eugeniusz Bednarek, Członkowie: Jan Bodziony,
Magdalena Bułat, Tadeusz Czubek, Wiesław Leśniara, Tadeusz
Maciaś, Władysław Żebrak. Rzecznikiem Prasowym O/PTTK
została – Anna Katarzyna Zygmunt. Komisja Rewizyjna: Prezes
– Cecylia Jabłońska, Wiceprezes – Anna Rojek-Leśnik, Sekretarz – Dominika Kroczek, Członkowie: Marian Baran, Jolanta
Biel. Sąd Koleżeński: Prezes – Halina Haraf, Wiceprezes –
Stanisława Janur, Sekretarz – Franciszek Kotarba, Członkowie:
Jerzy Baranowski, Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek
64. Walny Zjazd O/PTTK nadał Godność Członka Honorowego Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu za wybitne zasługi na rzecz Oddziału kol. kol.: Eugeniuszowi Bednarkowi,
Tadeuszowi Czubkowi, Oktawianowi Dudzie, Władysławie
Głuc, ks. dr Andrzejowi Jedynakowi, Stanisławowi Nieciowi,
Adamowi Sobczykowi. Walny Zjazd podjął także uchwałę,
aby wystąpić do ZG PTTK w Warszawie o nadanie kol. Stanisławowi Leśnikowi Godności Członka Honorowego PTTK.
64. Walny Zjazd O/PTTK wybrał 11 delegatów na Regionalną
Konferencję Oddziałów PTTK woj. małopolskiego, która odbędzie się 3.06.2017 r. w Krakowie. Delegatami są: Bednarek
Eugeniusz, Bocheński Wojciech, Czubek Tadeusz, Jabłońska
Cecylia, Leśniara Wiesław, Leśnik Stanisław, Maciaś Tadeusz,
Mółka Michał, Piprek Wiesław, Sobczyk Adam, Zygmunt Anna
Katarzyna,

6.05.2017 r. – Prezes Oddziału PTTK, Adam Sobczyk uczestniczył w spotkaniu prezesów Regionalnego Forum Oddziałów
PTTK woj. małopolskiego, które odbyło się w Tarnowie.
16.05.2017 r. – Odbyło się zebranie sprawozdawczowyborcze w Kole Przewodników PTTK. Na prezesa na kadencję 2017-2021 ponownie wybrano kol. Wiesława Piprka. Jest to
już Jego piąta kadencja. Oto skład całego zarządu: Prezes –
Wiesław Piprek, wiceprezes ds. szkoleniowych – Dominika
Kroczek, wiceprezes ds. organizacyjnych (ewidencja członków)
– Tadeusz Maciaś, Sekretarz - Jolanta Biel, Skarbnik – Marzena
Poręba-Pietrzak, Skarbnik – Marian Baran, Członkowie: Andrzej
Baranowski, Jan Bodziony, Marek Gaworucha, Wiesław Leśniara. Sekcja szkoleniowa: Dominika Kroczek, Jan Bodziony, Marek
Gaworucha, Wiesław Leśniara. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Lech Traciłowski, Sekretarz – Stanisława Janur, Członek
– Leszek Nowak. Kronikarz:
22.05.2017 r. – Odbyło się zebranie sprawozdawczowyborcze w Komisji ds. Młodzieży PTTK. Opiekunowie SKKT
PTTK stanowisko przewodniczącego komisji na kadencję 20172021 powierzyli kol. Władysławowi Żebrakowi, który zastąpił
kol. Mieczysława Witowskiego. Oto skład całego zarządu: Przewodniczący – Władysław Żebrak, Zastępca Przewodniczącego –
Marzena Poręba-Pietrzak, Sekretarz – Magdalena Bułat, Skarbnik – Dorota Zielińska, Członkowie: Magdalena Kucaba, Piotr
Rychlewski i Mieczysław Witowski.

7.04.2017 r. – Na Turbaczu w Gorcach odbyło się XIV Małopolskie Otwarcie Sezonu Turystyki Górskiej – Wiosna 2017
Oddziałów PTTK w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.
W tym roku głównym organizatorem był Oddział PTTK
w Krakowie.
9.04.2017 r. – W wieku 84 lat zmarł śp. Ryszard Sobczyński,
członek PTTK naszego Oddziału, długoletni kierownik schronisk PTTK na Hali Łabowskiej i Polanie Chochołowskiej
oraz przodownik GOT. Pogrzeb odbył się 11 kwietnia
na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Sączu-Gołąbkowicach.

29.05.2017 r. – Wiceprezes O/PTTK, Stanisław Leśnik wziął
udział w XVIII Walnym Zgromadzeniu SprawozdawczoWyborczym Nowosądeckiej Izby Turystycznej, które odbyło się
w Hotelu Panorama w Nowym Sączu.
31.05.2017 r. – W wieku 69 lat zmarła śp.
Lucyna Szymańska, działaczka Koła Grodzkiego
PTTK w Nowym Sączu – Komisji Rewizyjnej.
Pogrzeb odbył się 3.06.2017 r. na Cmentarzu
Komunalnym w Nowym Sączu.
3.06.2017 r. – W Krakowie odbyła się Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK woj. małopolskiego. Nasz Oddział reprezentowali
działacze wybrani na 64. Walnym Zjeździe
O/PTTK w osobach: Eugeniusz Bednarek,
Wojciech Bocheński, Tadeusz Czubek, Cecylia
Jabłońska, Wiesław Leśniara, Stanisław Leśnik,
Tadeusz Maciaś, Michał Mółka, Wiesław Piprek, Adam Sobczyk i Anna Katarzyna Zygmunt.
Wybrano delegatów woj. małopolskiego
na XIX Walny Zjazd PTTK, który odbędzie się
w dniach 15-16.09.2017 r. w Warszawie. Oddział PTTK „Beskid” w Nowym Sączu repre-

Odnowiona tablica na Al. Wolności, fot. J. Bartkowski
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zentować będą: Adam Sobczyk, Stanisław Leśnik, Michał Mółka,
Cecylia Jabłońska i Wiesław Piprek.

odprawił mszę św. dla ludzi gór w ramach „VIII lata dla ducha”,
organizowanego przez piwniczańską parafię, a następnie poświęcił okolicznościową tablicę, dedykowaną P.G. Frassatiemu
oraz księgę pamiątkową, poświęconą zmarłym sądeckim przewodnikom O/PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. Po zakończonej
mszy św. zebrani bawili się przy ognisku, zorganizowanym
przez kol. Halinę Haraf wraz z członkami Koła Grodzkiego
PTTK w Piwnicznej Zdroju.

6.06.2017 r. – Na zebraniu Koła Przewodników PTTK kol.
Oktawian Duda obchodził swoje 80. urodziny.
9.06.2017 r. – Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze
w Komisji Integracji z Niepełnosprawnymi PTTK. Na przewodniczącego Komisji na kadencję 2017-2021 ponownie wybrano
kol. Michała Mółkę. Oto skład całego Zarządu: Przewodniczący
– Michał Mółka, Zastępca Przewodniczącego – Rafał Kowalczyk, Sekretarz – Beata Koral-Mółka, Skarbnik – Jan Jeleń .

10.07.2017 r. – w siedzibie Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu zamontowano defibrylator AED w ramach konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
„Nowy Sącz dla serca”.

15.06.2017 r. – Udział w uroczystości Bożego Ciała we mszy
św. w Bazylice św. Małgorzaty oraz procesji wokół Rynku
dwóch pocztów sztandarowych PTTK w strojach przewodnickich w składzie: Jan Bodziony, Janusz Pietrzak, Marek Gaworucha (oddziałowy), Wiesław Leśniara, Dominika Kroczek, Magdalena Bułat (przewodnicki).

19.07.2017 r. – w sali sądeckiego Ratusza odbyło się szkolenie
z obsługi oraz udzielania pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora, w którym uczestniczyli przedstawiciele naszego oddziału.
20.07.2017 r. – Małopolska grupa off-road Traveler 4x4.pl,
w której m.i n. udział bierze Kol. Tomasz Strachanowski, opiekun SKKT PTTK przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym
Sączu, wyruszyła na „Wyprawę po autentyczność – Shqiperia
2017”.
Sporządziła: Dorota Pych

16-18.06.2017 r. – Drużyna z SKKT PTTK Nr 46 przy SP
w Łomnicy Zdroju w składzie: Magdalena Wnęk, Anna Sopata,
Martyna Porębska, Klaudia Bołoz, Oliwia Mach wraz z opiekunką Magdaleną Kucabą, reprezentująca nasz Oddział PTTK
w XIII Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Wiejskiej PTTK, który
odbył się w Biłgoraju, odniosła w pięknym stylu ogromny sukces, zajmując 1 miejsce w klasyfikacji generalnej.

Jak wypadliśmy w 2016?

21.06.2017 r. – W Sądeckim Ratuszu odbyło się Nowosądeckie Forum Organizacji Pozarządowych, poprzedzone przemarszem ul. Jagiellońską. Nasz oddział reprezentowali w strojach
przewodnickich kol. kol. Dominika Kroczek, Tadeusz Czubek,
Wiesław Piprek, Stanisław Nieć i Ignacy Gomółka.

Na podstawie sporządzonych przez wszystkie koła
i komisje Oddziału PTTK sprawozdań ze swej działalności w roku 2016 powstało zbiorcze TKO z działalności Oddziału*, które po wypełnieniu zostało przesłane
do Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, GUS w Limanowej i Urzędu Miasta Nowego Sącza. Postaram się
w wielkim skrócie przedstawić w zawartych tabelach
liczby.

23.06.2017 r. – Odbyło się zebranie sprawozdawczowyborcze w Komisji Krajoznawczej PTTK. Na przewodniczącego komisji na kadencję 2017-2021 ponownie wybrano kol.
Tadeusza Czubka. Oto skład całego zarządu: Przewodniczący
– Tadeusz Czubek, Zastępca Przewodniczącego – Edward
Storch, Sekretarz – Jolanta Lelito, Członkowie zarządu: Maria
Dublewicz, Jadwiga Baran.

Dział I. Członkowie, koła i kluby:
W 2016 r. do naszego oddziału należało 1.099 członków zrzeszonych w 23 kołach PTTK.
W 18 Szkolnych Kołach Krajoznawczo-Turystycznych PTTK –
zrzeszonych jest 569 osób.
W 5 kołach: Kole Grodzkim w Nowym Sączu, Piwnicznej
Zdroju, Kole Terenowym w Brzesku, Kole Turystyki Rodzinnej
„Familiada” i Yacht Clubie – zrzeszonych jest 530 osób.
Członkowie PTTK, którzy opłacili w 2016 r. składkę normalną
- 235 osób.
Członkowie, którzy opłacili składkę ulgową – 814 osób (w tym
młodzież szkolna 580 osób).
Członkowie, którzy są zwolnieni z opłaty składki członkowskiej
– 50 osób (w tym młodzież szkolna 47 os.}.
15 członków powróciło do PTTK w 2016 r., płacąc składki zaległe (w tym 3 os. młodzież szkolna).
263 członków nie opłaciło składki członkowskiej PTTK w 2016
r. (w tym 205 mł. szkolnej)/
320 osób posiada jedno i więcej uprawnień kadry programowej
PTTK.
Dział II i III przedstawia kluby i komisje:
Posiadamy 1 klub żeglarski – Yacht Club z bazą nad Jeziorem

26.06.2017 r. – Na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu
na grobie długoletniego prezesa O/PTTK Śp. Władysława Stendery członkowie Zarządu Oddziału PTTK ”Beskid” złożyli
kwiaty, zapalili znicze i odmówili modlitwę z okazji imienin
Władysława. W spotkaniu tym uczestniczyła także żona byłego
prezesa, pani Krystyna Stendera.
27.06.2017 r. – Odbyło się zebranie sprawozdawczowyborcze w Komisji Turystyki Górskiej PTTK. Na przewodniczącego komisji na kadencję 2017-2021 ponownie wybrano
kol. Janusza Pietrzaka. Oto skład całego zarządu: Przewodniczący – Janusz Pietrzak, I Zastępca Przewodniczącego – Marek Pisiewicz, II Zastępca Przewodniczącego – Paweł Hebenstreit, Sekretarz – Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek, Skarbnik – Zofia Winiarska-Hebenstreit, Członek zarządu – Wacław
Rojek.
9.07.2017 r. – Na Jackowej Pościeli w Dolinie Pamięci
przy żółtym szlaku na Niemcową ks. biskup Stanisław Salaterski
7
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Członkowie PTTK, którzy należą 25-lat do PTTK – 170 osób
(w 2016 – 6 osób).
Członkowie PTTK, którzy należą 50-lat do PTTK – 29 osób
(w 2016 – 7 osób).
Młodzież posiadająca wyróżnienie „Orli Lot” - 44 osoby
(w 2016 – 1 osoba).
Członkowie PTTK, którzy posiadają Godność Członka Honorowego Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu – 14 osób

Rożnowskim, skupiający 31 żeglarzy.
W O/PTTK pracuje społecznie 318 działaczy w 8 komisjach:
górskiej, rowerowej, narciarskiej, krajoznawczej, przewodnickiej, ds. młodzieży, osób niepełnosprawnych i taternictwie
jaskiniowym.
Dział IV obrazuje ilość przyznanych odznak w roku
sprawozdawczym: 151 szt.
Komisja Turystyki Górskiej – Terenowy Referat Weryfikacyjny przyznał: 70 odznak GOT w stopniu popularnym, 31
w stopniu małym brązowym, 10 w stopniu małym srebrnym
i 5 w stopniu małym złotym, Dziecięca „W Góry” brązowa –
5 szt., Korona Beskidu Sądeckiego – 13 szt. oraz Odznaka
Turystyczna Małopolskiego Szlaku Papieskiego w stopniu brązowym 3 szt. i w stopniu srebrnym 1 szt. Łącznie 138 szt.
Komisja Turystyki Rowerowej – Referat Weryfikacyjny przyznał 11 odznak KOT w stopniu brązowym i 1 w stopniu
srebrnym. Łącznie 12 szt.
Komisja Krajoznawcza – Referat Weryfikacyjny przyznał
1 Regionalną Odznakę Krajoznawczą.
Dział V Turystyka kwalifikowana – krajowa
Zorganizowano 321 wycieczek, w których udział wzięło 8.128
osób w tym:
- pieszych górskich 198 – 6.752 osób
- kolarskich 6 – 186 osób
- narciarskich 28 – 87 osób
- pieszych nizinnych 28 – 655 osób
- żeglarskich 24 – 300 osób
- na orientację 1 – 10 osób
- speleologicznych 36 – 138 osób
Turystyka kwalifikowana – zagraniczna
Zorganizowano 39 wycieczek, w których udział wzięło 785
osób w tym:
- pieszych górskich 22 – 651 osób
- kolarskich 1 – 64 osoby
- narciarskich 12 – 35 osób
- pieszych nizinnych 2 – 30 osób
- speleologicznych 2 – 5 osób
Dział VI Turystyka powszechna
Zorganizowano 96 wycieczek krajowych, w których udział
wzięło 3.372 osoby oraz 9 wycieczek zagranicznych dla 227
osób.
Dział VII Stan kadry programowej: 402
Przodownicy: (59) turystyki górskiej – 41 osób, turystyki kolarskiej – 2, turystyki narciarskiej – 12, imprez na orientację –
4.
Instruktorzy: (37) turystyki żeglarskiej – 8 osób, narciarstwa –
3, krajoznawstwa – 3, ochrony przyrody – 1, przewodnictwa
– 22
Społeczni opiekunowie zabytków – 10 osób, Znakarze – 23,
Opiekunowie SKKT PTTK – 20, Organizatorzy turystyki – 88
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek - 165
Dział VIII Działalność popularyzatorska
Zorganizowano 30 wykładów, w których udział wzięło 1.868
osób.
Posiadamy 4 biblioteki, w których jest 4.880 woluminów.
Dział IX Znakowanie szlaków turystycznych
Oddział PTTK opiekuje się 796,1 km szlaków w tym 685,1 km
to szlaki PTTK-owskie. 23 znakarzy odnowiło w 2016 r. 285
km szlaków górskich (115 km) i narciarskich (170 km)

Zestawienie za rok 2016 można porównać z analizą za rok
2015, przeprowadzoną przez kol. Władysława Żebraka, a
umieszczoną w „Echu Beskidu” Nr 1/71(lipiec 2016) i zestawieniem całego Towarzystwa TKO, dostępnym na stronie Zarządu
Głównego PTTK w Warszawie.
Dorota Pych
*TK-O Sprawozdanie zbiorcze ze stanu organizacyjnego
oraz działalności programowej Zarządu Oddziału PTTK
„Beskid” w Nowym Sączu za rok 2016.

Co nowego w Spółce PTTK
„Karpaty”?
Obradujące 1 kwietnia br. Zgromadzenie Wspólników
Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” przyjęło sprawozdania rzeczowe i finansowe za kolejny,
dwudziesty trzeci już rok funkcjonowania Spółki.
Wspólnicy pozytywnie ocenili pracę władz spółki w 2016 roku.
Na kolejną kadencję wybrali jednoosobowy zarząd Spółki (Jerzy
Kalarus), skład Rady Nadzorczej (Adam Sobczyk, Jan Palider,
Jerzy Gajewski, Andrzej Kalemba, Jakub Nowak, Stanisław Winter) uzupełnili o Kol. Mirosławę Chojnacką, kierownika działu
eksploatacji Zarządu Majątkiem PTTK w Warszawie. Na swoim
pierwszym w nowej kadencji zebraniu Rada jednogłośnie powierzyła funkcję przewodniczącego ponownie Adamowi Sobczykowi, a wiceprzewodniczącego - Janowi Paliderowi, prezesowi
Oddziału Tatrzańskiego PTTK.
Rok 2016 Spółka zamknęła pozytywnym wynikiem finansowym,
a także powiększonym o kwotę 978 tys. zł kapitałem zakładowym. Aktualna wartość tego kapitału to kwota 3.860 tys. zł.
Niewielkiemu wzrostowi (ok. 740 tys. zł) uległa wartość majątku trwałego Spółki. Do grona wspólników Spółki dołączył Oddział PTTK w Chrzanowie. Aktualnie zatem wspólnikami Spółki
jest 19 Oddziałów terenowych PTTK z województw małopolskiego i śląskiego oraz Zarząd Główny PTTK w Warszawie,
reprezentujący całe Towarzystwo (założycielami Spółki w 1993
roku było 11 wspólników z kapitałem zakładowym nieco tylko
przekraczającym jeden milion złotych). Spółka uprościła strukturę, zmniejszyła nieco zatrudnienie i zrezygnowała z prowadzenia
działalności produkcyjnej w zakładzie w Starym Sączu.
Z 46 prowadzonych przez Spółkę obiektów dysponujących ponad 2 tys. miejsc noclegowych w 2016 roku i nadal, wyłączone
z eksploatacji pozostają: Domy Turysty w Szczyrku i Wiśle
oraz Dworzec Beskidzki w Zwardoniu. Dzierżawca, a zarazem
inwestor prac modernizacyjnych w domach turysty, nie może
uporać się z problemami technicznymi, zaś remont Dworca
Beskidzkiego wstrzymała czasowo Spółka, nie widząc w obecnej
sytuacji Zwardonia szansy na zwrot koniecznego do zakończe8
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tywnej decyzji Lasów Państwowych dot. wymiany
terenów pod lokalizację
odbudowy schroniska na
Lubaniu.
Jak co roku Spółka
i obiekty uczestniczyły we
wszystkich przedsięwzięciach promocyjnych ZG
i ZM PTTK, między innymi część obiektów uczestniczyła w akcji „Turystyczna Rodzinka”, goszcząc w ramach własnej
promocji nagrodzone rodziny, a większość obiektów zgłosiła swój akces
w akcji „Karta Dużej Rodziny”. Realizowała partnerską umowę z Alpenverein. Stałym punktem
w harmonogramie każdego roku jest także uczestnictwo obiektów w akcji
„Czyste góry-czyste szlaki”. Realizowane były i są przedsięwzięcia promocyjne związane
z promocją projektu i produktu związanego z prowadzeniem
tatrzańskiego i beskidzkiego projektu „Zielone Schroniska”,
a w związku z dużym zainteresowaniem, wznowiono wydruk
ulotek informacyjnych o projektach, które były elementem projektu - tak tatrzańskiego, jak i beskidzkiego.
Gospodynie Schroniska PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich otrzymały nagrodę specjalną Kapituły Konkursu „Odys
2016”, organizowanego przez Krakowską Izbę Turystyki za
„teraźniejszą odwagę patrzenia w przyszłość i pamięć o przeszłości”. Dobre oceny i wyróżnienia na stronach internetowych
i w konkursach hotelarskich zbiera także po modernizacji Hotel
„Aries” w Zakopanem.
Ważniejsze zamierzenia i plany Spółki na rok 2017 to m. in. ciąg
dalszy finalizacji przygotowania i realizacji ważniejszych projektów inwestycyjnych i czynienie starań o pozyskanie środków na
ich realizację, a to:
- kontynuacji zamierzonej budowy kablowej linii energetycznej
(projekt i budowa linii kanalizacji ciśnieniowej sanitarnej)
oraz przebudowę schroniska PTTK na Hali Kondratowej
w Tatrach,
- realizację i zakończenie II etapu modernizacji schroniska
na Przysłopie pod Baranią Górą,
- przygotowanie koncepcji budowy sieci kanalizacyjnej
dla schronisk na Ornaku i w Dolinie Roztoki, zbieżnych z planami inwestycyjnymi TPN dla tego obszaru,
- pozyskania środków zewnętrznych na modernizację
(przebudowę) Ośrodka KTG na Jaworzynie Krynickiej
(dokumentacja projektowa została wykonana),
- adaptacji na inne cele budynku Spółki w Starym Sączu.
Kontynuować będziemy też proces regulacji własnościowych w tym starania o pozyskania terenu pod odbudowę schroniska
PTTK na Lubaniu.

nia modernizacji obiektu kapitału w perspektywie nawet dłuższego niż zakładano okresu czasu. Zmianie uległa obsada
2 obiektów. Umowy na prowadzenie obiektów podpisaliśmy
z nowymi Gospodarzami schronisk na Przysłopie pod Baranią
Górą (Kol. Agnieszka Schenk-Sapeta) i „Orlicy” w Szczawnicy
(Kol. Maciek Ogrodowicz). Sukcesywnie od kilku już lat, powoli, ale wzrasta, wskaźnik obłożenia obiektów - w 2016 o 1,14%
w stosunku do roku 2015. Nie odnotowujemy wzrostów ilości
skarg i negatywnych uwag o pracy obiektów.
Wartość prac budowlanych, realizowanych ze środków PTTK,
zamknęła się w 2016 roku kwotą ok. 2 mln złotych. Prace
o wartości ok. 600 tys. złotych wykonali i sfinansowali gospodarze obiektów. Z przyczyn obiektywnych Spółka w 2016 roku
nie mogła korzystać z dofinansowania ze środków zewnętrznych.
Prace remontowe w większym rozmiarze realizowane były
w schroniskach na „Orlicy” w Szczawnicy (modernizacja wnętrza i otoczenia obiektu), Przysłopie (kontynuacja modernizacji
schroniska) i hotelu przy ul. Krasińskiego w Bielsku-Białej.
Z innych prac ważniejszych dla bezpieczeństwa i sprawnego
funkcjonowania obiektów wymienić trzeba:
- poprawę i uzupełnienia w systemach zabezpieczenia p.poż
w schroniskach: na Jaworzynie Krynickiej, Orlicy, Roztoce
w Tatrach, Stożku, Kalatówkach i Chochołowskiej,
- modernizacje ujęć wody, instalacji sanitarnych i inne prace
remontowe w schroniskach: na Starych Wierchach, Turbaczu,
Klimczoku, Krawcowym Wierchu, Markowych Szczawinach,
Przegibku, Kalatówkach, Hali Krupowej, Równicy i Szyndzielni.
Od prywatnych właścicieli wykupiono działki uzupełniające,
zajęte lub przeznaczone w planach pod budowę infrastruktury
schroniskowej przy obiektach na Turbaczu, Starych Wierchach
i Równicy. Przygotowano projekt techniczny modernizacji
schroniska na Kondratowej w Tatrach i
- przebudowę ośrodka muzealnego PTTK na Jaworzynie Krynickiej. Mimo starań nie udało się jak do tej pory uzyskać pozy-

Jerzy Kalarus,
Fot. Ze zbiorów schroniska
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WIEŚCI Z SEKRETARIATU
PTTK „Beskid” w Nowym Sączu osobom: Eugeniusz Bednarek,
Tadeusz Czubek, Oktawian Duda, Władysława Głuc, ks. Andrzej Jedynak, Stanisław Nieć, Adam Sobczyk.
Walny Zjazd podjął uchwałę, aby wystąpić do Zarządu Głównego PTTK w Warszawie o nadanie Kol. Stanisławowi Leśnikowi
Godności Członka Honorowego PTTK.
Kol. Barbara Bałuc otrzymała upominek – z podziękowaniem
za włożony trud w pełnienie funkcji redaktor naczelnej „Echa
Beskidu”.
W swoim wystąpieniu prezes Adam Sobczyk podsumował kadencję 2013-2017, doceniając działalność przewodniczących
i członków zarządów kół, klubów i komisji. Podkreślił, że cieszy
fakt, iż rośnie liczba członków PTTK - w 2016 roku było 1099
osób. Oddział zrzesza 24 koła i kluby PTTK, w tym 18 szkolnych SKKT PTTK, do których należy aż 569 młodych osób.
„Oddział młodzieżą stoi” –powiedział prezes Sobczyk. Największe jest Koło Grodzkie w Nowym Sączu, które w ciągu ostatnich 4 lat zorganizowało 216 wycieczek autokarowo-pieszych,
w których wzięły udział 10303 osoby.
Skarbnik ZG PTTK i Dyrektor COTG - Jerzy Kapłon, poinformował o przyszłości Oddziału i innych stowarzyszeń.
Odbyła się też dyskusja nad programem działalności Oddziału
na następną kadencję.
Na koniec wybrano delegatów na Regionalną Konferencję Oddziału PTTK woj. małopolskiego w Krakowie w dniu 3 czerwca
2017 r.
Katarzyna Zygmunt
Fot. Barbara Bałuc

64. Walny Zjazd
27 marca odbył się 64. Walny Zjazd Oddziału PTTK
„Beskid” w Nowym Sączu, podczas którego wybrano
nowe władze na kadencję 2017-2021.
Niespodzianek nie było – na prezesa po raz kolejny wybrano
Adama Sobczyka. Jest to już jego piąta kadencja. Nie zmienili
się także wiceprezesi –zostali nimi Stanisław Leśnik i Michał
Mółka.
Swoją obecnością Zjazd zaszczycili goście: Jerzy Kapłon Skarbnik ZG PTTK w Warszawie i Dyrektor COTG PTTK
w Krakowie, Jerzy Kalarus - Prezes Spółki z o.o. Schroniska
i Hotele PTTK "Karpaty" w Nowym Sączu i Członek Honorowy PTTK, Jan Kulig - Zajazd PTTK „Pod Roztoką” w Rytrze,
Członkowie Honorowi PTTK - Małgorzata BorsukowskaStefaniczek i Cecylia Jabłońska oraz Członkowie Honorowi
Oddziału PTTK "Beskid" w Nowym Sączu: Zofia WiniarskaHebenstreit, Stanisław Leśnik i Edward Storch.
Podczas Zjazdu wręczono zaległe odznaczenia i wyróżnienia
osobom, które z różnych przyczyn nie mogły być obecne
na czerwcowych obchodach 110-lecia Oddziału TT-PTTPTTK „Beskid” w Nowym Sączu. I tak: Dyplom Marszałka
Województwa Małopolskiego + siatka małopolska dla Włodzimierza Godka, Dyplom Starosty Nowosądeckiego + Album
dla: Kazimierza Fydy, Edwarda Storcha i Władysława Żebraka.
Statuetka od Prezydenta Miasta Nowego Sącza + Album
dla Tadeusza Ogórka i Karola Krokowskiego. Złotą Honorową Odznakę ZG PTTK
w Warszawie otrzymał ks.
Zenon Tomasiak. Brązową Honorową Odznakę
ZG PTTK w Warszawie
otrzymali: Barbara Bałuc,
Ignacy Gomółka, Magdalena Jodłowska i Władysław
Żebrak. Brązową Odznakę ZG PTTK w Warszawie Zasłużony w Pracy
PTTK wśród Młodzieży
otrzymali: Magdalena Bułat, Alina Fałowska, Dorota Zielińska. Od Oddziału
PTTK „Beskid” w Nowym
Sączu - Odznaka 50 lat
w PTTK dla Hanny Grażyny Kołat.
Od
Oddziału
PTTK
„Beskid” w Nowym Sączu
wręczono dwa bieżące
odznaczenia,
przyznane
już w 2017r.: Cecylii Jabłońskiej - Odznaka 50 lat
w PTTK oraz Jackowi
Sobczykowi - Odznaka 25
lat w PTTK.
64. Walny Zjazd Oddziału
w dniu 27 marca 2017 r.
nadał Godność Członka
Honorowego
Oddziału
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Wiesław Piprek
Funkcja: prezes Koła Przewodników od 1999 roku, wcześniej
wiceprezes ds. szkolenia
Do PTTK należę od 1966 r. (50 lat)
Uprawnienia: przewodnik beskidzki I klasy, przewodnik tatrzański II klasy, przewodnik terenowy na woj. małopolskie
i śląskie
Moja pierwsza zdobyta góra: Góry Beskidu Śląskiego i Małego – urodziłem się w Bielsku Białej
Moje motto: „Mówcie, co chcecie – Nowy Sącz jest najpiękniejszy na świecie”.
Marzę o podróży do… Właściwie to już marzeń podróżniczych nie mam. Objeździłem i pokazałem kawał świata swoim
przyjaciołom. Ostatnim moim marzeniem było zobaczyć Albanię – byłem tam, więc spełniłem ostatnie moje marzenie.
Moje ulubione miejsca to… Las, las, las … Z zawodu jestem
leśnikiem.
W obecnej kadencji zamierzam… Bardziej zaktywizować
szkolenie praktyczne i teoretyczne przewodników w Kole. Zintegrować Koło Przewodników.

Kwestionariusz
Aby trochę przybliżyć Czytelnikom tych, którzy dowodzą poszczególnymi komisjami albo pełnią ważne funkcje w naszym Oddziale, postanowiliśmy dać im do wypełnienia ten sam kwestionariusz. Tym, którzy zechcieli odpowiedzieć na umieszczone w nim pytania,
serdecznie dziękujemy.
Adam Sobczyk
Funkcja: prezes Oddziału PTTK „Beskid”.
Do PTTK należę od 1976 r.
Uprawnienia: przewodnik beskidzki (od 1976), przewodnik
tatrzański (od 1978).
Moja pierwsza zdobyta góra: Przehyba.
Moje motto: Nie mam motta, które byłoby kierunkowskazem. Robię to, co trzeba, idę do wyznaczonego celu, potykając
się po drodze.
Marzę o podróży do… Tam, gdzie jest wyjątkowo pięknie,
a gdzie nie byłem, aczkolwiek są miejsca, do których z utęsknieniem wracam.
Moje ulubione miejsca to… Tatry i Spisz - zarówno polski,
jak i słowacki.
W obecnej kadencji zamierzam… W większym niż dotychczas stopniu „obarczyć” odpowiedzialnością za przyszłość
Oddziału ludzi młodych - tych, którzy w ostatnim czasie tą
odpowiedzialnością zostali namaszczeni w wyborach. Jednocześnie utrzymać, a zarazem powiększyć prestiż naszego Oddziału.
W obecnej kadencji musimy przeprowadzić znaczący remont
naszej siedziby w oparciu o środki własne.

Cecylia Jabłońska
Funkcja: prezes Komisji Rewizyjnej Oddziału Beskid, prezes
Koła Terenowego nr 3 w Brzesku.
Do PTTK należę od 15.04.1967 roku.
Uprawnienia: przewodnik beskidzki i terenowy, instruktor
przewodnictwa, instruktor krajoznawstwa.
Moja pierwsza zdobyta góra: Giewont (nie licząc Bocheńca
nad Brzeskiem).
Moje motto: CHCIEĆ TO MÓC.
Marzę o podróży do Indii, Chin i Japonii.
Moje ulubione miejsce w górach Prehyba, w Tatrach - Dolina Białego i Rynek Główny w Krakowie.
W obecnej kadencji zamierzam: opracować kronikę Koła
PTTK w Brzesku.
W roku 2009 Walny Zjazd Oddziału PTTK Beskid nadał mi
tytuł Honorowego Członka Oddziału PTTK Beskid.
W roku 2013 XVIII Walny Zjazd PTTK nadał mi godność Członka Honorowego PTTK.

Tadeusz Maciaś
Funkcja: Prezes Koła Grodzkiego, członek Zarządu Oddziału.
Do PTTK należę od 2003 roku.
Uprawnienia: przewodnik beskidzki (2004), przodownik turystyki górskiej (2005), pilot wycieczek (2010), znakarz szlaków górskich (2014), instruktor przewodnictwa.
Moja pierwsza zdobyta góra: Łabowska Hala.
Moje motto: Najważniejszy jest człowiek i jego bezpieczeństwo w górach.
Marzę o podróży do… Całe Karpaty.
Moje ulubione miejsca to… Działka na Orła Białego.
W obecnej kadencji zamierzam: Planować z Zarządem
Koła Grodzkiego takie wycieczki, które uczestnicy będą mile
wspominać.

Anna Katarzyna Zygmunt
Funkcja w PTTK: Rzecznik prasowy.
Do PTTK należę od 2005 roku.
Moja pierwsza zdobyta góra: Radziejowa. Ta na pewno
świadomie, a wcześniej pewnie były inne, np. Wierchy nad Barcicami. Ale Radziejowa, jako pierwsza, nie zrobiła na mnie wrażenia. Trzy Korony bardziej dały się we znaki. Na podejściu
obiecałam sobie, że to nie dla mnie i nigdy więcej gór. Jednak
widok ze szczytu zrobił swoje. Zaskoczył i sprawił, że pokochałam góry i stwierdziłam, że wysiłek dotarcia na szczyt wart jest
zachodu.
Moje motto: Idź a dojdziesz, nieważne dokąd, ważne z kim.
Marzę o podróży do: Wszędzie gdzie będę po raz pierwszy.
Pierwsze zetknięcie się z nieznanym miejscem zaskakuje zawsze
tak samo pozytywnie jak widok ze szczytu góry.
Moje ulubione miejsca to: góry, tam gdzie cisza, nie ma telewizora i zasięgu sieci komórkowej.
W obecnej kadencji zamierzam: dotrwać jakoś do końca
i nie sprawić zawodu. Będzie ciężko.
Wypowiedzi zebrała:
Barbara Bałuc

Władysław Żebrak
Funkcja: Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży, członek Zarządu Oddziału.
Do PTTK należę od 2002 roku. (z epizodem w latach 70.)
Uprawnienia: przewodnik beskidzki, przodownik GOT.
Moja pierwsza zdobyta góra: Nie ma nazwy, nazywaliśmy
ją „za stodołą”, dało się zjeżdżać na nartach.
Moje motto: Nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej.
Marzę o podróży do… Koleją Transsyberyjską do Władywostoku.
Moje ulubione miejsca to… Własny dom.
W obecnej kadencji zamierzam: Wspierać opiekunów
SKKT PTTK, bo od nich zależy powodzenie i rozwój Komisji.
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Kolor mydła otrzymuję z samych naturalnych barwników np.
pokrzywa – kolor zielony, kakao lub czekolada – kolor brązowy,
papryka – kolor czerwony. Zapachy: tylko naturalne olejki eteryczne – niestety mydło ma to do siebie, że zmydla też te olejki
i niewiele z nich zostaje. Czasami uda mi się uzyskać intensywniejszy zapach, dodając np. przyprawy kuchenne. Żeby jednak
powstało mydło, potrzebny jest jeszcze jeden podstawowy
składnik, który zamienia tłuszcze w mydło, tzw. ług. Powstaje on
z połączenia wody destylowanej z wodorotlenkiem sodu
lub potasu, w zależności jakie mydło chcemy otrzymać.

Robienie mydła to magia
W poprzednim numerze „Echa Beskidu” zapoczątkowaliśmy cykl wywiadów z ludźmi związanymi z PTTK,
którzy mają nieprzeciętne hobby. Dzisiaj swoją pasją
(jedną z wielu) dzieli się z drogimi Czytelnikami Joanna Pampuch z Nowego Sącza, która w ramach prowadzenia tzw. „domu bez chemii” robi m. in. mydła
z naturalnych składników. Dodam, że Asia jest członkiem Koła Grodzkiego i Sądeckiej Kooperatywy Spożywczej.

Gdzie kupujesz składniki?
Gdziekolwiek jestem w sklepie to rozpatruję wszystko pod kątem mydła - zarówno jeżeli chodzi o produkty, jak również formy do mydeł. Tak to jest z pasjami - wszystko nam się z nimi
kojarzy. Powracając jednak do zaopatrzenia, nie będę oryginalna, bo tak jak większość z nas zaopatruję się głównie w Internecie. Akurat większość tych produktów nie jest używana w życiu
codziennym, więc nie są dostępne w sklepach stacjonarnych.
Część produktów, które używam do produkcji mydeł, zbieram
w naszych kochanych górach. Są to głównie zioła, z których
robię maceraty na olejach przeznaczonych do mydeł. Ostatnim
moim odkryciem jest żywica. Ma ona niezwykłe właściwości
lecznicze, więc część pójdzie do mydła, a część przeznaczę
na maść. Najważniejsze jest to, żeby wszystkie te dodatki zbierać z daleka od aglomeracji miejskich.
Czy inni korzystają z Twoich wyrobów? Jaka jest ich
reakcja?
Owszem, korzystają. Staram się zaszczepić rodzinie i znajomym
powrót do natury. Chociaż przyznam, że coraz więcej ludzi
zwraca na to uwagę. Mam nadzieję, że jak ktoś spróbuje raz
myć się czymś takim, jak naturalne mydło, nie powróci już
do tego, co nam oferują sklepy. Niestety, są osoby podchodzące
sceptycznie do naturalnych mydeł. Przykładem tego jest moje
dziecko, które po 2 latach trzymania gdzieś na półce moich mydeł odkryło, że są całkiem fajne, skóra nie jest sucha, nie ma
szczypania, swędzenia jak przy wszelkiego rodzaju żelach. Wyobrażasz sobie jak mnie to ucieszyło? Niestety znam też takie
przypadki, że mydełko leży sobie jako ozdoba. Wydaje mi się,
że nie zdajemy sobie sprawy (do niedawna też tak miałam),
co zawierają mydła i żele do mycia oferowane w sklepie. Mam
nadzieję, że swoimi działaniami zwrócę uwagę niektórych ludzi
na narastający problem zasypywania nas niezdrową chemią.
Nie myślcie Państwo, że Ci, co dopuszczają te wszystkie produkty do sprzedaży, mają na uwadze nasze zdrowie. O nie musimy zadbać sami. Poza tym mydełka naturalne to świetny prezent
na wszelkiego rodzaju okazje.

Katarzyna Zygmunt: Dlaczego mydełka, czy jest to
pasja czy zdrowy rozsądek?
Joanna Pampuch: Na początku to przypadek, który przerodził się w potrzebę, a następnie w pasję, jedną z wielu. Zapoczątkowała ona rozstanie się z niezdrową chemią w domu.
Coraz to wymyślniejsze dodatki dodawane do mydeł, żeli powodowały zmiany skórne, swędzenie, wysuszenie skóry. Postanowiłam coś z tym zrobić. Zaczęło się od ścierania i rozpuszczania mydła, dodawania ziół, olejków. Następnym etapem było
własnoręczne zrobienie mydła i tak to się zaczęło i trwa
do dziś. W tej chwili nie wyobrażam sobie sytuacji powrotu
do sklepowych mydeł, proszków itp. rzeczy. Tak naprawdę
wróciłam do tego, co kiedyś bardzo lubiłam tj. chemię, fizykę
i matematykę. Robienie mydła to totalna magia.
Powiedz z jakich składników powstają Twoje magiczne
kostki?
Podstawowymi składnikami są różnego rodzaju oleje, począwszy od oliwy z oliwek, oleju kokosowego, które znamy z naszej
kuchni po olej rycynowy, palmowy, ze słodkich migdałów, masło shea i masło kakaowe, olej z avocado, z włoskich orzechów, macadamia, z czarnuszki, konopny itp. To jest trzon
mydła. A dodatki? Te często każdy z nas ma w kuchni tj.: kawa,
węgiel aktywny, siarka, płatki owsiane, avocado, gorzka czekolada, spirulina, młody jęczmień, kozie mleko, jogurt, mleko.
Zauważ, że wszystko z czego składa się mydło, można spokojnie zjeść. Pozostałe dodatki to napary i maceraty z ziół, zioła
np. rumianek, nagietek, skrzyp, pokrzywa itp.

Czy robisz coś innego niż mydła?
Poza fotografią, z którą mnie wszyscy kojarzą, prowadzę, a tak
naprawdę staram się prowadzić, życie bez chemii. Robię kremy,
maści, zbieram zioła, przygotowuję naturalną „chemię” domową
np. żel do prania, proszek do prania, płyn do naczyń, pastę
do czyszczenia, prania itp. Ostatnio zrobiłam z mydła pastę
do zębów. Uwierzcie mi, że niedawno wyśmiałabym tego, który
by mi to zasugerował.

Mam przyjemność używać Twoich mydełek. Wiem,
że pięknie pachną, choć jest to zapach zdecydowanie
inny niż ten, którym pachną mydła kupione w sklepie.
Mają też zachęcający kolor i kształt. Co jest tego sekretem?

W ciągu tygodnia pracujesz, w niedzielę chodzisz w góry, często z Kołem Grodzkim. Zdradź jak znajdujesz
czas na mydełka ?
Z tym jest najgorzej. Wszyscy jesteśmy zabiegani, ja trochę też.
Staram się jednak wszystko wyważyć. Przyznam, że nie zawsze
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mi się to udaje. Każda pasja to ciągłe poszerzanie swojej wiedzy.
Czy to ogrodnictwo, robienie zdjęć czy mydeł, wszystko opiera
się na wiedzy, a to pochłania mnóstwo czasu. Pociesza mnie
tylko to, że robię to dla siebie, swojego zdrowia. Kiedyś w dyskusji ze znajomym fotografem usłyszałam coś takiego: ludzie
myślą, że przystawiam oko do aparatu i robię dobre zdjęcie.
To tak nie działa. Wszystko to poprzedzone jest godzinami spędzonymi na czytaniu literatury fachowej, oglądaniu zdjęć,
a w końcu ćwiczeniami i ćwiczeniami. Wracając do pośpiechu wymusza on na nas odżywianie się byle jak, na szybko i życie
w ciągłym napięciu. Łatwiej jest kupić coś gotowego w sklepie
niż samemu coś zrobić. Na dłuższą metę to się jednak nie
sprawdza. Odkąd zmieniłam, czytać: wyrzuciłam chemię z domu,
a z domu tzn. też z kuchni, skończyły mi się problemy z przeziębieniami, grypami, poszła precz opryszczka, której nie mogłam
się pozbyć latami. Niestety nastały czasy, że to, co leży na półkach, nie przypomina w niczym tego, czym być powinno. Weźmy mydło – w sklepie to nie jest mydło. Została tylko nazwa.
Potoczne szare mydło nigdy nie miało postaci twardej kostki.

Nie wiem czy jest coś, czego nie lubię. Pewnie jedynie bałaganu,
jaki zostaje po wlaniu mydła do formy. Każdy proces tworzenia
wymaga niezwykłego skupienia. To praca z chemikaliami. Przestrzeganie BHP to podstawa. Muszę być odpowiednio ubrana,
długie rękawy, długie spodnie, skarpety na nogach, rękawiczki,
okulary i maska. Najprzyjemniejsza chwila to moment łączenia
się ługu z tłuszczami. Powstawanie mydła. Oczywiście ciągle
mnie zaskakuje, nawet jak robię je kolejny raz. Tak naprawdę
do końca nie wiem, co mi wyjdzie. Czasami jakiś dodatek sprawia, że mydło szybko „betonuje” i trudno je wcisnąć do formy,
a czasami blenduję, blenduję i nic. I to czekanie... Najpierw
na pokrojenie, a później na mycie. Kiedyś robiłam zwykłe mydło
na plamy ze smalcu. Po pierwsze, niepotrzebnie zredukowałam
wodę, a po drugie - za późno zaczęłam kroić. Nie było to niestety krojenie a raczej rozłupywanie. Efekt: miałam piękne, białe,
łupane mydło!
Czy jest to droga pasja? A może wydatki są porównywalne z tymi, gdybyś zaopatrywała się, jak my, w drogerii?
Niestety, tak jak w każdą pasję trzeba najpierw zainwestować.
Ale czyż nasze zdrowie nie jest tego warte? W ostatecznym

Ile schodzi z przygotowaniem jednej serii mydełek?
Samo wykonanie pochłania raz mniej, raz więcej czasu. Wszystko zależy od receptury, tego czy się robi na zimno czy
na ciepło. Dużo czasu zajmuje przygotowanie naczyń,
foremek, receptury, mycie, sprzątanie, suszenie mydła,
przetestowanie. Nie zawsze otrzymuje się zadawalające
efekty. Od zrobienia mydła do jego użycia zazwyczaj
mija od 4 do 6 tygodni. Mydło tzw. Allepo wykonywane
z dodatkiem oleju laurowego musi leżakować nawet
rok.
Ile masz mniej więcej rodzajów mydeł?
Oj, sporo. Będzie ok. 20 rodzajów. Jedne robione
z samej oliwy, oliwy i kokosu bez żadnych dodatków,
polecane dla dzieci i osób uczulonych na różne dodatki.
Mydło z kawą pilingujące do złuszczania naskórka,
na cellulit. Mydło z siarką i węglem aktywnym do skóry
problematycznej. Mydło z dynią, czekoladą i kozim mlekiem, z pokrzywą, z borowiną. Bardzo delikatne mydło
na maceracie z nagietka, piękne pomarańczowe mydło
na oleju palmowym nierafinowanym, wspomagające
walkę z egzemą. W całym tym tyglu znajdują się mydła
gospodarcze zrobione na oleju rzepakowym i kokosowym – potasowe w postaci galarety, którym myję prawie wszystko w domu, używam do prania. Jest wydajne
i niezwykle skuteczne. Ciągle eksperymentuję. Ostatnie
to mydło solne i pokrzywowe do mycia włosów (testy
koleżanki wykazały, że nie zdaje ono egzaminu do mycia
włosów do jakich je wykonałam). Solne czeka na użycie.
Niektóre, zrobione jeden raz, nigdy już nie wracają
do łask. Jedne przychodzą, drugie odchodzą. W planie
jest dalej poszukiwanie mydła - szamponu do włosów
przetłuszczających się, mydło z maceratem mniszka
i użyciem żywicy. Najgorsze jest czekanie na pierwsze
mycie. Mydło musi dojrzeć. Ciekawostką, którą ostatnio zrobiłam, jest mydło ala’afrykańskie. Użyłam do tego
jako dodatków nasion kakaowca i wysuszonej skórki
z bananów platanów (to banany, które się gotuje).
Pachnie i wygląda obłędnie – czekolada z orzechami.
Czego najbardziej nie lubisz, przygotowując mydła? Co Ci sprawia największą przyjemność?
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rozrachunku myślę, że to się opłaci. Weźmy tylko same mydła.
Nie kupuję: płynów do mycia ciała, mleczek, płynów i innych
specyfików do mycia twarzy (w związku z tym, iż mydło nie
wysusza mi skóry, nie kupuję balsamów, kremów), szamponów, odżywek do włosów, proszków do prania, żelów do prania, płynów do płukania, preparatów do mycia armatury łazienki i ubikacji, innych preparatów typu mleczka i pasty, które
zastępuję mydłem gospodarczym, robionym z oleju rzepakowego (tzw. szare mydło). Zauważmy ile preparatów zastępuje
mi mydło. Nie wspomniałam jeszcze o wszelkiego rodzaju odplamiaczach, płynie do mycia naczyń… I to wszystko bez masy
szkodliwych dodatków, które są w każdym preparacie kupionym w sklepie. Każda kobieta w ciągu roku wsmarowuje sobie
w skórę 2 kg trucizn oficjalnie dopuszczonych do stosowania
w kosmetykach. To, co zjemy, może nam jeszcze oczyścić wątroba – to, co wsmarujemy w skórę, dostaje się od razu
do krwi i nas zatruwa.

Każdy przystanek był dobry
Z ks. Krzysztofem Czechem, nie tylko
o Piwnicznej, rozmawia Teresa Ćwikła.

Wiem, że mydła to nie jedyna Twoja pasja… Opowiedz o innych?
Staram się propagować zdrowy styl życia, co zaowocowało
przynależnością do Sadeckiej Kooperatywy Spożywczej.
Na jednym ze spotkań miałam prelekcje na temat tego jak prowadzę dom bez chemii. A dom to nie tylko sprzątanie, ale to
jak żyjemy. Jeżeli byłoby zainteresowanie ze strony naszych
Czytelników, bardzo chętnie podzielę się moją wiedzą. Naprawdę nie potrzeba wiele, żeby wyeliminować te wszystkie
wymyślne produkty, którymi bombardują nas handlowcy.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Czytelnikom zdradzę, że Asię można spotkać na wycieczkach Koła
Grodzkiego, ponieważ góry to kolejna jej pasja, o której nie zdążyła wspomnieć, a o mydełkach mówi chętnie i ciekawie.

OD REDAKCJI: Joanna ufundowała mały prezent dla Czytelnika, który pierwszy prześle na adres: sekretariat@beskid.pttk.pl
odpowiedź na dwa pytania:
1. Czasami po pokrojeniu mydła może wypływać z niego olej.
Jak potocznie wśród mydlarzy mówi się na to, że co robi mydło?
2. Podaj kilka cech różniących mydło sodowe od potasowego?
Nagroda to słoik mydła gospodarczego i mydło „Palmowy
Raj”.

Fot. Andrzej Talar

Piwniczna to chyba dobry przystanek w Księdza
życiu?…
Każdy był dobry, każdy inny, ale nie mogę powiedzieć, że ten
jest najlepszy… Piwniczna to oczywiście góry, ale góry - jako
pasja i jako wykorzystanie duszpasterskie - były wszędzie.
I w Grybowie – choć mniejsze, i w Tarnowie – tam były najmniejsze, ale też wystarczyło pojechać w stronę Ciężkowic
czy Tuchowa i było Pogórze, i w Bochni również – tuż zaraz jest
Pogórze Wiśnickie, a dwa kroki dalej są Gorce. Każdy przystanek był dobry. Piwniczna ma genialne położenie, jest takim sercem gór, bo z jednej strony jest Pasmo Jaworzyny, z drugiej
Pasmo Radziejowej, na Słowacji – słowacka ich część i w niewielkiej odległości – Tatry…

A oto odpowiedzi na pytania zawarte w artykule z bieżącego
działu w poprzednim numerze „Echa Beskidu”:
1.Co to jest kwarciak? - to rodzaj miodu pitnego o stosunku
wody do miodu - 1 część miodu, natomiast 4 części wody.
2. W którym roku wpisano na listę produktów regionalnych
i tradycyjnych Sądecki Miód Spadziowy?
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sądecki Miód Spadziowy w dniu 31.01.2008 wpisuje do swojego rejestru na ogólnopolską listę produktów regionalnych i tradycyjnych.
Zwycięzcą został Wiesław Piprek. Ufundowana nagroda - słoik
spadziowego miodu - trafiła do kolegi Wiesława, a wręczył ją
osobiście fundator - pszczelarz, Wiesław Leśniara.

Ale dłuższy?
A tego to nie wiem, bo to pewnie Duch Święty tu działa… Tyle
mogę powiedzieć, że to pierwsza parafia, w której jestem proboszczem.
Teraz ja zadam sobie pytanie i sama na nie odpowiem,
a Ksiądz proszę, żeby dokończył… Co mnie tutaj
do księdza sprowadziło? Otóż informacje o nowo otwo14
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rzonych Ogrodach Świętego Jana Pawła II…
Plac. Plac Świętego Jana Pawła II. Właśnie dobrze jest nie używać określenia „ogrody”, bo ogrody się przyjęły w Muszynie,
ale tutaj, to nie ma ogrodów. Jest po prostu plac.

w górach: Synaj, czyli tam gdzie Mojżesz otrzymał Dekalog, Nebo, z której po raz ostatni już jako starzec spogląda w kierunku
Ziemi Obiecanej, Góra Błogosławieństw i słynne kazania
na Górze, Tabor, Góra Oliwna, Golgota i święta góra Pańska,
czyli Niebo… Najwyższy szczyt do zdobycia. W każdej kapliczce są wmurowane skały z poszczególnych gór - prócz oczywiście tej ostatniej, bo nie było chętnego do śmierci… Tam włożone są skały z góry Wniebowstąpienia… Z kolei na zboczach
opadających z kościoła w kierunku placu mamy z jednej strony
postać świętego Jana Pawła II w roli Wędrowca, który w stroju
turystyczno – papieskim siedzi i modli się na różańcu, spogląda
na góry, na ludzi… Z drugiej strony znajduje się grota z wizerunkiem Matki Bożej (w przygotowaniu jest książka, która ukaże się za około cztery tygodnie, w której będzie wszystko opisane). I tu jest takie połączenie: to, co jest Boże, prawdy zawarte w Piśmie Świętym z tym, co jest w krajobrazie. I tutaj nie ma
nic nowego, nic oryginalnego, na zasadzie epokowego odkrycia.
To była tylko kwestia odczytania Słowa Bożego i połączenia
treści biblijnych z krajobrazem. Wystarczyło tylko odkryć to,
co było ukryte…

Skąd pomysł i jaki ten ma wymiar.. Religijny czy turystyczny?
Ma podwójny walor, choć podstawowy to ten sakralny. Drugi
turystyczny i łączą się, i przenikają na różne sposoby. Jest to
obecne w krajobrazie, ale również w tym, co na tym placu się
znajduje. Są trzy podstawowe budynki. Najważniejszy to ołtarz,
który może pełnić funkcję dużej sceny podczas koncertów,
festynów i innych spotkań. Zarówno mozaika, przedstawiona
na posadzce, jak i ogromny dach, ukazują ryby, jako symbol
pierwszych chrześcijan. Oprócz tego jest również duża, dobrze
wyposażona altana, gdzie może usiąść nawet 80 – 100 osób.
I to jest ten walor typowo turystyczno - biesiadny. Trzecim
budynkiem jest domek - my to nazywamy chatą pod kołem w którym znajduje się węzeł sanitarny oraz kiosk. Ponadto na
placu mamy 7 kapliczek o charakterze sakralnym, ponieważ te
kapliczki nawiązują do Pisma Świętego.

No ale ktoś to musiał zrobić i zrobił to Ksiądz Czech.
No tak…

Siedem to dość charakterystyczna liczba w Piśmie
Świętym?
Tak, oznacza ona właśnie pełnię. Kapliczki ustawione są wokół
placu i symbolizują ważne wydarzenia, podczas których Bóg
przekazywał prawdę o sobie. Te wydarzenia miały miejsce

Drugim takim miejscem zadumy, modlitwy, związanym z Piwniczną i z górami, jest Jackowa Pościel.
Mógłby Ksiądz opowiedzieć o niej kilka słów?

Ksiądz Czech z przewodnikami na Placu św. Jana Pawła II w Piwnicznej. Fot. Jan Bodziony
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tu w Piwnicznej?
Nie, to kontynuacja z poprzedniej parafii, podobnie z resztą jak
harcerstwo czy przewodnictwo… Zawsze starałem się być zaangażowany zarówno w sprawy Kościoła, jak i w sprawy społeczne, ale związane z Panem Bogiem. Tak byłem wychowany,
w duchu patriotycznym. W latach 80. np. jeździliśmy na Żoliborz na grób ks. Jerzego Popiełuszki.

Z tym pytaniem należałoby się zwrócić do Halinki Haraf, bo ona
wszystko o Tym miejscu wie. Natomiast ze swej strony mogę
powiedzieć, że jest to miejsce genialne, którego znaczenie rośnie z roku na rok. Jak coś jest dobrego, to często to wyrasta
z bólu i cierpienia. I podobnie było z Jackową Pościelą, bo to
wszystko zaczęło się od śmierci Jacka Durlaka. To jak ziarno,
które musi obumrzeć, żeby potem wyrosnąć… To taki klasyczny przykład nieszczęścia i smutku, które po pewnym czasie
przeradza się w coś dobrego. Warto w tym kontekście również
wspomnieć księdza prałata Jana Wątrobę, który miał w tym
wszystkim wielki udział. Sama nazwa również jest genialna. Kiedy usłyszałem ją po raz pierwszy, to pomyślałem: o co tu chodzi? jak pościel? jakiego Jacka?... To przyciąga ludzi z różnych
stron Polski. Dlatego, wychodząc naprzeciw nim, każdego roku,
w pierwszą niedzielę października, organizujemy w tamtym
miejscu spotkanie. Jest msza święta, ognisko...

Wrócę jeszcze do gór. Jaki jest Księdza ulubiony szlak?
Chyba najbardziej lubię Bieszczady, choć kultową górą, którą
darzę ogromnym sentymentem, jest Jaworzyna Krynicka.
Aczkolwiek to, co z nią zrobili teraz, to woła o pomstę do nieba. Jeździliśmy tam zawsze na rajdy, wycieczki, zbierali dzień
w dzień borówki w sezonie. Z dzieciństwa i młodości został mi
tamten obraz, który jest pewnego rodzaju świętością. Jak byłem
tam chociażby tydzień temu na wycieczce z dziećmi w ramach
takiego cyklu wyjazdów „Wycieczki za dyszkę”, doszliśmy
na szczyt od Bacówki nad Wierchomlą, to tam tylko parę minut
i schodziliśmy. Zatracony został zupełnie górski charakter. Choć
na narty Jaworzyna jest rewelacyjna i moim zdaniem nie ma
lepszego ośrodka. Wszystkie te trasy, od najłatwiejszej po czarną fisowską, no po prostu mistrzostwo!

Proszę Czytelnikom opowiedzieć coś więcej o tym Lecie dla Ducha?
W tym roku jest to już ósma edycja. Przez całe lato spotykamy
się w różnych miejscach gór.
Kazania na Karpałach, na Buczniku, na Zabaniach…
Skierowane są do parafian czy nie tylko?
Nie, nie tylko. Przychodzi na nie bardzo dużo ludzi z zewnątrz,
z Sącza, z Krakowa, od Tarnowa i Śląska. Z tych naszych spotkań wymienię chociażby „Majówki blizy nieba”. W każdą niedzielę o godzinie 17.00 (od przyszłego roku będą o godzinie
16.00) jest msza święta, majówka i biesiada w jednym z zakątków Piwnicznej, oczywiście przy kapliczce. W tym momencie
przychodzi na nie po 500, 600,700 ludzi i odbywa się to niezależnie od pogody. I jest to też ważne, że te wszystkie imprezy
mają charakter stały i nieodwoływalny. Z kolei w klimacie Bożego Narodzenia w każdą niedzielę stycznia odbywają się spotkania pod hasłem „Małemu Bacy kolędowanie”. Na zakończenie
mamy spotkanie przy kapliczce Bożego Narodzenia na Jaworzynie Kokuszczańskiej na czerwonym szlaku w kierunku Hali Łabowskiej. I ta kapliczka jest też swego rodzaju ewenementem,
ponieważ ja nigdy nie widziałem, a schodziłem już wiele gór,
żeby w jakimkolwiek innym miejscu w górach i to prawie
na 1100 m n.p.m. była grota Bożego Narodzenia..

Czyli na nartach też Ksiądz jeździ?
Tak, każda dziedzina sportu, oprócz szachów.
Czy Ksiądz podróżuje gdzieś dalej albo może wyżej?
Powiem tak - raczej niewiele. Odkąd zostałem kapłanem,
przez dwadzieścia lat pracowałem z młodzieżą w KSM, to były
obozy, rekolekcje, szkolenia… W ciągu roku, gdyby to zsumować, to było jakieś 30 dni. Dalej trudno pojechać, zwłaszcza
z młodzieżą, ale za to znam świetnie Polskę i takie zakątki,
iż trudno aż uwierzyć, że to Polska. Czy nad jeziorami, czy
w górach... A jeżeli chodzi o inne kraje, to w roku jubileuszowym byłem z młodzieżą we Włoszech, w Ziemi Świętej, w Egipcie. Teraz planuję z moim rocznikiem taką wycieczkę po Europie: do Hiszpanii, do Portugalii… Ale tak, to za granicę mnie
nawet nieszczególnie ciągnie. Jestem wybitnie zakochany w Polsce.
Jedno takie miejsce…
Nie mam takiego. Jest takich wiele. Ale są takie, gdzie bywałem
po 40, po 50 razy. Są takie, gdzie byłem raz, a później z innymi,
z młodzieżą. Sprawdzone, bezpieczne…

Przyznam, że ja też nigdzie nie widziałam. Pozostając
nadal w klimacie gór… Jest Ksiądz przewodnikiem beskidzkim, członkiem naszego Koła Przewodników
w Nowym Sączu.
Owszem, mam uprawnienia przewodnickie, jednakże moim
macierzystym kołem jest Koło Przewodników w Bochni.

A marzenia?
Marzeń chyba nie mam..
W takim razie dziękując za poświęcony czas, życzę
Księdzu odkrywania i realizacji kolejnych zamysłów Bożych.

A jak Ksiądz trafił do PTTK w ogóle?
Przez Krynicę, skąd po prostu pochodzę. Było dużo organizacji,
to się zapisałem do kilku.
Wymieniam dalej… Kapelan Hufca ZHP im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej.
Nie było chętnych, więc nim zostałem… Jestem harcerzem
od dawna, po prostu.

OD REDAKCJI: Zainteresowanych tematem Placu, Jackowej
Pościeli, odsyłamy do źródła, czyli odwiedzenia Piwnicznej.
Wcześniej warto zajrzeć na stronę parafii:
http://www.parafia.piwniczna.com
W zakładce „Bóg i góry” znajdują się szczegółowe opisy tych
miejsc i zdjęcia.

Kapelan Grupy Krynickiej GOPR...
A to na podobnej powiedzmy zasadzie. Goprowcy szukali kogoś, kto wie, co to są góry…
I jeszcze członek AK.
A tak…
A czy to w połączeniu ze szlakami kurierskimi,
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„Jesteśmy z Basią jak pakiet”.
Wspomnienia redaktorów „Echa Beskidu”

Redakcja w komplecie: Włodzimierz Godek, Anna (ale wszyscy mówią Katarzyna) Zygmunt, Barbara Bałuc, Władysław Żebrak, Teresa Ćwikła

Włodzimierz Godek: Minęło już kilka lat pracy redakcji
„Echa Beskidu” w obecnym składzie. Można więc już się pokusić o pewne wspomnienia i refleksje.
W jaki sposób znalazłem się w gronie redaktorów?
Za sprawą Basi Bałuc, która została wówczas redaktor naczelną i werbowała współpracowników. Moim zadaniem miało być
głównie informowanie o działaniach Koła Grodzkiego, w którego zarządzie działałem.
Jakie były początki?
Trudne, to mało powiedziane. Ile razy nasłuchałem się uwag
w rodzaju: „ tego się nie da czytać”, „nudne”, „nikogo to nie
zainteresuje” itp. Moje oświadczenia o rezygnacji z pracy
w redakcji kwitowane były słowami: „ to znajdź kogoś z Koła
Grodzkiego, kto będzie pisał za ciebie”.
Można się domyślić, wielu chętnych rąk o zacięciu dziennikarskim nie było. Tak po prawdzie to nie było nawet jednej chętnej ręki. Trzeba więc było zacisnąć zęby i kombinować jak
stworzyć coś, co da się przeczytać. Z czasem okazało się,
że jest to możliwe, nawet przyszła pora na pochwały Naczelnej.
Jak to wygląda dzisiaj? Nadal nie jest łatwo, bo jednak jest to
dodatkowa, społeczna praca, kosztem czasu wolnego. Może się
człowiekowi nie chcieć w myśl zasady: „praca uszlachetnia,
lenistwo uszczęśliwia”, ale jeżeli człowiek się do czegoś zobowiązał… Satysfakcję i motywację do dalszej pracy dają mi Czytelnicy gazety i ich komentarze po ukazaniu się kolejnego nu-

meru „Echa Beskidu”.
Katarzyna Zygmunt: „Grzebiąc” w starej stronie PTTK naszego sądeckiegoOddziału, spotkałam się z zakładką „Echo Beskidu”.
Zastanawiałam się co to w ogóle jest. Pewnie jakaś nuda, więc
nigdy wcześniej na nią nie wchodziłam. Kiedyś jednak kliknęłam.
Okazało się, że to... gazeta oddziałowa. Sądząc po winietce –
jakaś prehistoria. Pewnie jakieś archiwalne numery. Z ciekawości
czytam dalej. Że wychodzi raz na jakiś czas, że zachęcają do
lektury. No i jest jakiś PDF! No to klikam. Ładuje się długo.
W końcu jest. Zaskoczenie moje było ogromne! Gazetka na
wysokim poziomie, kolorowa i ciekawa, i nawet są relacje z
wycieczek Koła Grodzkiego, na których byłam, napisane z humorem i zdjęcia, na których mogę rozpoznać siebie. Poza
aspektem prywatnym, z gazety mogłam się dowiedzieć, że w
PTTKu są jakieś inne koła, właściwie jest ich masa: jaskiniowcy,
yacht klub, ro-werowa i tysiąc innych. Nawet niepełnosprawni
mają swoje koło. No proszę, a ja do tej pory zielona. No to trzeba się coś więcej dowiedzieć. Bardzo mi przypadła do gustu.
Oczywiście zapomniałam dodać, że Redaktor Naczelną znałam
osobiście z wycieczek, no i Włodka też, ale te skromne osoby
nigdy nie chwaliły się, że odwalają jakąś czarną robotę w PTTKu
(czyt. „pełnią istotne funkcje” ). Trzeba było sobie samej znaleźć,
gdzie trzeba. Moja przygoda z redakcją rozpoczęła się po wyjeździe do Szwajcarii Saksońskiej – wycieczka tak bardzo mi się spodobała, że zaproponowałam Basi, że mogę napisać wspomnienie.
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Zwycięstwo? Kryzys zażegnany? Czas pokaże...

(Czytałam na podstronce internetowej „Echa”, że redakcja zachęca do wysyłania relacji z wycieczek i zdjęć.) Reszty nie trzeba tłumaczyć. Wszem i wobec wiadomo, że jak się w PTTK raz
pokaże, że się coś da radę zrobić społecznie, to jest to początek... wielkiej przygody z „proszę częściej”.

Przede wszystkim złożyliśmy solenne zapewnienie,
że od teraz będziemy terminowo wysyłać materiały i
rozdzielimy najżmudniejszą pracę, czyli składanie gazetki, na
każdego członka redakcji po kolei. Oczywiście muszę dodać,
że poprzednie cztery zapewnienia o poprawie nie były tak
solenne. Oby następny kryzys nigdy nie nastąpił lub za kilka lat.
Wtedy złożymy szóste uroczyste, super solenne zapewnienie
poprawy.

Redakcyjnie spotykamy się regularnie przy dobrym winku,
(a dobrym to znaczy, że pochodzi ono obowiązkowo z nowosądeckiej Winnicy Strugi), dwa, trzy razy do roku i ustalamy spis
treści nowego numeru, no i mniej więcej, kto ma co napisać.
W praniu oczywiście wychodzi zawsze całkiem co innego,
ale to raczej jest nieuniknione. Zawsze trzeba mieć plan, żeby
się go trzymać albo obalić. Raz do roku grillujemy u Włodka
(znaczy Włodek grilluje - my jemy). Udało nam się też w redakcyjnym gronie dotrzeć do źródła winnicy Strugi i gościliśmy
u Władka. Do piwniczki nas przezornie nie wpuszczono,
ale obiecano, że kiedyś na pewno.

Teresa Ćwikła: Pierwszy napisał Włodek, zaraz po nim Kasia… Przeszłam oczywiście nad tym do porządku dziennego,
ale w momencie, kiedy swoją „kapeczkę” dopisał Władek, natychmiast zapaliło się nade mną czerwone światełko… Bo jakże
to, ja znów na końcu, po terminie, chociaż w ogóle nie przypominam sobie, żeby jakiś termin był i jakieś dyrektywy w tej materii… Właśnie tak to wygląda z mojej strony. Więc wcale dziwić nikogo nie może, że nasza redaktor się denerwuje i wytyka
mi tę moją niesubordynację czy też może prokrastynację…
I innych też. Ale najbardziej moją i… Władka. No, ale jakże to
tak, to już koniec, święty spokój przez cały rok? Żadnych zadań,
wywiadów i zebrań redakcji? Żadnych ponagleń, wykrzykników!
Nowych numerów, tematów numeru, zdjęć na okładkę, opisów
wypraw i wieści z sekretariatu… Mozolnego czytania i wychwytywania literówek… Ja się nie zgadzam i wręcz protestuję!
Niech nawet już będzie, że kolejny numer złożę osobiście.

A co do Redaktor Naczelnej, no to... krzyczy, krzyczy. Ale raczej dlatego jest tak fajnie w redakcji, nie jest nudno, coś się
dzieje. Jak to określiła Teresa - jesteśmy z Basią jak pakiet. Wychodzimy wszyscy z redakcji albo zostajemy w komplecie.
Władysław Żebrak: Jakoś od wiosny powiało grozą. Basia,
nasza Naczelna ogłosiła rezygnację. Niby nie ma ludzi niezastąpionych, ale... No właśnie, ale. W całym naszym zespole tylko
Basia ma jakie takie pojęcie o pisaniu interesujących tekstów,
redagowaniu i co najważniejsze - wizję gazety. Reszta z nas,
nie ujmując koleżankom i kolegom redaktorom, nie miała
o pisaniu bladego pojęcia i nigdy tym się nie zajmowała.
W zasadzie dopiero pod Jej okiem, najczęściej krzywym
i krytycznym, zaczęliśmy wyrastać na adeptów sztuki dziennikarskiej. Jak widać, bez Basi, dobrze chyba rozwijająca się gazetka, mocno by podupadła. Udało nam się jednak kryzys zażegnać.

Barbara Bałuc: Dorzucę i ja „kapeczkę” wspomnień. To była
majowa sobota 2011 roku. Od roku byłam przewodnikiem beskidzkim i pilotem wycieczek. Pod wodzą Karola Krokowskiego
próbowaliśmy coś robić wokół „Betlejemki”. Akurat siedzieliśmy na piwie w schronisku na Przehybie, kiedy Adam Sobczyk
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zaproponował mi funkcję redaktor naczelnej „Echa Beskidu”.
Hmm… (później dowiedziałam się, że „wrobił” mnie w to Karol). Powiedziałam, że dam odpowiedź, jak uda mi się zebrać
zespół. Dostałam wolną rękę. W doborze zespołu redakcyjnego kierowałam się własnym uznaniem, ale też i tym, aby były to
osoby z różnych komisji. Włodka znałam z pracy, miał się zająć
Kołem Grodzkim. Z Teresą byłam na kursie przewodnickim jej działką był SKTJ. Karola Trojana poznałam na kursie pilotów
wycieczek - jako szef Komisji Integracji z Niepełnosprawnymi,
miał się zająć relacjami z jej działalności. No i działaliśmy.
Pierwszy nr ukazał się dokładnie 6 lat temu - w lipcu 2011 r.
i liczył 26 stron (obecny 56). W październiku ukazał się kolejny numer. „Echo Beskidu” w winiecie miało dopisek - kwartalnik, a więc staraliśmy się tego trzymać. Niestety było to nierealne - czasowo i finansowo (2 i 3 nr ukazały się tylko w wersji
elektronicznej). Postanowiliśmy, że „Echo Beskidu” będzie
półrocznikiem. Od 2 (62) nr do redakcji dołączył Władek Żebrak (cały czas mi się wydawało, że był z nami od początku…)
Robiliśmy razem kurs przewodnicki, a znałam go już wcześniej
z wycieczek z Kołem Grodzkim. Działał w Komisji Młodzieżowej i tym miał się m.in. zająć). Z Karolem Trojanem rozstaliśmy się w 2013 r. Do 2015 r. drukowaliśmy „Echo” u Łukasza
Gocka w Poligrafii Małopolskiej (nakład 250 egzemplarzy).
Ze względów finansowych zmieniliśmy wydawcę. Grudniowy
numer w 2015 r. został wydrukowany przez NOVA SANDEC .
Zwiększyliśmy też nakład - 300 egzemplarzy.
Zacytuję Włodka - łatwo nie było. „Walka” ze sprawozdaniami, których żywcem nie chcieliśmy publikować, forsowanie
wypraw i nowych działów, tłumaczenie się za teksty Józefa
Bogacza i wiele, wiele innych. Przede wszystkim jednak czekanie na teksty, przypominanie o terminach. Na początku czekałam, potem się buntowałam i złościłam. To ja składałam „Echo”,
trzeba było jeszcze zrobić korektę, ale jak to dobrze wykonać,

skoro cały czas ktoś coś dosyła? Aby „Echo” ukazało się w ustalonym terminie, zarywałam noce i weekendy. Na dłuższą metę to
jednak męczące i denerwujące, „Echo Beskidu” jest pismem oddziałowym, a więc powinno odzwierciedlać działalność oddziałowych komisji i kół. Naprawdę raz na pół roku można napisać na
czas pół strony, a na drugą połowę ostatecznie zdjęcie i jakieś 2-4
zdjęcia na okładkę. Problem wielokrotnie był sygnalizowany ostatnio na Walnym Zjeździe. Wtedy postawiłam warunek. Nie
został dopełniony, stąd moja rezygnacja z funkcji redaktor naczelnej. Nie jestem w stanie pogodzić obowiązków zawodowych
z pracą społeczną jako redaktor naczelna „Echa”. Nie chcę odpowiadać za numer z materiałami do czerwca, który ukaże się
w sierpniu, wrześniu albo w innym terminie. Z redakcji nikt nie
chciał przejąć tej funkcji, nie pojawił się też nikt chętny z zewnątrz (miałam nadzieję, że ktoś się pojawi i dobierze sobie swój
zespół). Stąd decyzja, że jako zespół redakcyjny pracujemy nadal,
a składaniem zajmują się członkowie po kolei. Zobaczymy, co
z tego wyjdzie... Jak na razie pojęcie o składaniu mam ja i Kasia
(która pomagała mi przy składaniu 2 numerów, za co bardzo jej
dziękuję). O sukcesie wszystkich działań decydują ludzie. Redakcja się ostała, bo jednak przez te sześć lat zżyliśmy się ze sobą.
Niewątpliwie jest to duża zasługa Władka (i może jego wina),
Przed pożegnalnym zebraniem próbował ostudzić w e-mailu nasze emocje: Szanowni Redaktorzy! Jeszcze trochę i pies z kulawą
nogą nie zostanie w redakcji. Basia i trochę my, doprowadziła „Echo”
do rozkwitu. Widać to, po coraz większej ilości i jakości nadsyłanych
tekstów. Szkoda będzie to zaprzepaścić. Apeluję, o ostudzenie emocji.
Na spotkaniu redakcyjnym, spróbujemy coś postanowić. Może jakoś
bardziej sprawiedliwie rozłożymy robotę. Myślmy intensywnie do poniedziałku. Pozdrawiam serdecznie. Władysław Żebrak.
Kolego Władku, nie musisz składać szóstego zapewnienia o poprawie, ponieważ nie mamy redaktora naczelnego, a składaniem
zajmiesz się m. in. Ty. Tobie i pozostałym członkom redakcji życzę owocnej współpracy z Publisherem. Wasza Zołza :)
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(np.. WTO - Wiślana Trasa Rowerowa), kulturalne i społeczne
o charakterze lokalnym, jak również w skali ogólnokrajowej.
Wisła z pewnością jest najważniejszą polską rzeką, a wędrówka
wzdłuż jej nurtu to świetny sposób na obcowanie z naturą, poznanie naszej historii i spojrzenie na kraj z nieco innej perspektywy. Można to zrobić na kajaku, do czego na sąsiedniej stronie
zachęca Marcin Rola.
Warto przypomnieć, że Królowa polskich rzek rodzi się w Beskidzie Śląskim w masywie Baraniej Góry (z dwóch potoków:
Białej i Czernej Wisełki). Po przepłynięciu ponad tysiąca kilometrów Wisła kończy bieg w wodach Bałtyku. Rzeka ma dziś dwa
ujścia: Ujście Wisły Śmiałej w Górkach Wschodnich oraz Ujście
Przekopu Wisły, leżące między wioskami Świbno i Mikoszewo
(działa tam przeprawa promem).
Nad Wisłą położonych jest wiele atrakcyjnych pod względem
turystycznym i historycznym miast, które można podziwiać właśnie z perspektywy rzeki, gdyż oferowane są rejsy statkiem
po Wiśle. Możemy z nich skorzystać m. in. w Krakowie, Sandomierzu (o takim rejsie z Komisją Krajoznawczą wspomina Michał Kelm w swojej relacji), Warszawie, Toruniu.
Ta wyjątkowa rzeka ma równie atrakcyjne dopływy. Jednym
z nich jest przecież Dunajec, który płynie przez Sądecczyznę.
Przełom Dunajca w Pieninach jest nie tylko jedną z większych
atrakcji Małopolski, ale i kraju, dlatego przyciąga rzesze turystów - również zagranicznych.
Opracowała: Barbara Bałuc

Płynie Wisła płynie...
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając znaczenie Wisły
w życiu naszego Narodu i Państwa, ogłasza rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły. Tak brzmi ostatnie zdanie Uchwały
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca
2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły.
Co konkretnie zostało docenione? W Uchwale czytamy:
W 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle
i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego.
W wyniku postanowień II pokoju toruńskiego Polska odzyskała panowanie nad całym biegiem żeglownej Wisły. Tym samym rok 1467
stał się pierwszym rokiem wolnej żeglugi wiślanej, rozpoczynającym
najwspanialsze lata historii Polski. Spław Wisłą i jej dopływami przyczynił się do rozkwitu gospodarczego w Polsce w okresie złotego
wieku, dzięki czemu stała się ona europejską potęgą polityczną,
militarną i ekonomiczną. Wisła – Królowa Polskich Rzek, symbol
polskości i patriotyzmu – to nasze naturalne oraz historycznokulturowe dziedzictwo. Ta wyjątkowa rzeka, przez stulecia różnorodnie kształtowana przez naturę i ludzi, wciąż jest dla nas wyzwaniem cywilizacyjnym. Wymaga zrównoważonego rozwoju, przemyślanej strategii oraz odważnych, dalekowzrocznych działań.
Z tej okazji w całej Polsce uruchomiono działania na wielu poziomach: projekty, cykliczne działania i produkty turystyczne
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Spływam, bo lubię
Kajaki zainteresowały mnie dość późno i chyba tylko
dlatego, że miałem kontuzje kolana, a co za tym idzie,
nie mogłem chodzić po górach. Okazało się jednak
bardzo szybko, że spływy dają nie mniej przyjemności
i co ważne - pozwalają na bytowanie (na wodzie).
Podobieństwo do gór jest ogromne, główną różnicą jest to,
że zamiast chodzić trzeba wiosłować, ale doznania i przygoda
równie bezcenne.
Generalnie spływy kajakowe
można podzielić na dwa podstawowe rodzaje: jednodniowe –
takie dla każdego (na szybko)
oraz wielodniowe włóczęgi
z namiotem i bytowaniem.
Jednodniowe spływy są tak naprawdę dla każdego i opierają
się o standardy oferowane
przez wypożyczalnie. W najbliższej okolicy będą to głównie
spływy przełomem Dunajca,
Popradem z Muszyny do Piwnicznej oraz z Jurkowa do Tarnowa. Wszystkie te spływy obsługują lokalne wypożyczalnie
i w sezonie letnim łatwo można
z nich skorzystać. Na dobry
początek warto od tego właśnie
zacząć, chociaż spływ wielodniowy to coś znacznie ciekawszego.
Niestety dla dłuższych spływów
kajakowych infrastruktura jest
znacznie gorsza. Nie każda wypożyczalnia się tym zajmuje,
a ceny są dość wysokie z uwagi
na wielokilometrowy transport.
Dlatego najlepiej jest zebrać
większą grupę osób i wspólnie
podzielić koszty i przygodę.
Noclegi
wyglądają
różnie,
ale zdecydowanie najlepszym
rozwiązaniem jest namiot. Przy
rzekach generalnie jest mnóstwo fajnych i dzikich miejsc,
np. wysepek, łach rzecznych,
gdzie można poczuć się jak prawdziwy Robinson Crusoe. Na
biwaku obowiązkowo ognisko do późnego wieczora, do tego
zapach parującej wody, pluski ryb i odgłosy ptaków w oddali.
Tego nie można opisać – to trzeba przeżyć!
Rzeka, która jest godna polecenia, bo znajduje się stosunkowo
blisko, to Nida (Biała i Czarna Nida). Przede wszystkim jest
tam bardzo dobra infrastruktura pod kątem wypożyczalni kajaków. Spływ wielodniowy nie stanowi żadnego problemu - nawet przy małej ilości osób. Poza tym rzeka jest bardzo łatwa,
płytka, spokojna, piaszczysta, w wielu miejscach dzika.
Nida powstaje z połączenia Białej i Czarnej Nidy. Obydwie te
rzeki stanowią bardzo dobry punkt startowy. Ja osobiście polecam tę Białą i start w Lipnicy. Dlaczego? Bo tutaj mamy okazję

meandrować u podnóża Gór Świętokrzyskich. Według mnie to
najciekawszy odcinek na trasie. Stąd do Wisły mamy 120 km,
gdzie na wysokości Nowego Korczyna Nida ma swoje ujście.
Spływ 120 km zajmie nam ok. 4-5 dni. Jednak warto podzielić
sobie Nidę na dwie części - daje to możliwość lepszego poznania
okolicy i chyba również pełniejszego wypoczynku. Podział na górny odcinek do Pińczowa (2 dni) i dolny z Pińczowa do Wisły
(2 dni). Niestety przed Pińczowem mamy do pokonania dwa progi, gdzie zaleca się przenosić kajak. Przenoski z pełnym ekwipunkiem w kajaku bywają meczące, dlatego można zaplanować sobie
trasę dzieląc ją na dwie - tak,
aby progów uniknąć, omijając 15 km odcinek Rębów –
Pińczów. Dolny odcinek
spływu stopniowo zmienia
czystą i płytką Nidę w brudną i momentami głęboką,
jednak ujście i sama Wisła
przytłacza wielkością i niestety brudem. Różnica jest
wyczuwalna na odległość.
Chociaż sama Wisła ma jeszcze przepiękne, dzikie i stosunkowo czyste odcinki,
tutaj jest mało zachęcająca.
Wybierając się na spływ,
wypożyczalnia poza kajakiem
zapewnia nam transport
i podstawowe wyposażenie,
czyli wiosła, kapoki i wodoszczelne
pojemniki
(worki) na dokumenty. My
sami też musimy się odpowiednio przygotować. Takie
rzeczy jak sandały (buty do
wody), spodenki, stroje kąpielowe, ręczniki, nakrycie
głowy, okulary słoneczne,
kremy z filtrem, środki na
komary (kleszcze) oraz duże
zapasy wody do picia to
podstawa! A w przypadku
wielodniowego spływu trzeba zabrać dodatkowo sprzęt
biwakowy, jedzenie i worki
wodoszczelne na to wszystko. Kajaki turystyczne są
pojemne i pozwalają na zabranie sporego bagażu, ale generalnie
w całości będzie on porównywalny z plecakiem wyprawowym –
ok. 80 l. Zawsze trzeba się też liczyć z możliwością zamoczenia.
Na spływie jest to bardziej niż pewne, dlatego nie można bać się
wody.
Moim najbliższym planem jest Wisła i jej podobno najciekawszy
odcinek Sandomierz – Kazimierz Dolny. Jeśli plan zrealizuję –
podzielę się wrażeniami i zdam relację. Wszystkich jednak zachęcam do spróbowania i rozpoczęcia przygody z kajakiem na jednodniowych spływach. Dlaczego? Bo podobnie jak w przypadku gór,
daje to możliwość pełnego wypoczynku i ucieczki w świat przyrody, harmonii, piękna…
Tekst i foto: Marcin Rola
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Tam, gdzie szumi Prut, budynki wyglądają jak pisanki,
a po górach jeździ się ciężarówkami

Przeł. Legionów, Gorgany Ukraina

właśnie na ten cmentarz
Przygnębiające wrażenie wywarł na nas wojskowy pogrzeb jednej z
ofiar wojny domowej
we wschodniej Ukrainie
jaki miał miejsce w kwaterze wojskowej cmentarza, znajdującej się
obok Cmentarza Orląt
Lwowskich.
Według
wyjaśnień naszej przewodniczki to właśnie
tutaj chowani są polegli
żołnierze pochodzący
ze Lwowa. Jak określiła
to jedna z uczestniczek
wyjazdu, jeszcze nigdy
nie czuła się tak blisko
wojny jak w tym miejscu. Następnie przyszła
pora na zwiedzanie
lwowskiej starówki. I
tu niespodzianka, która
pozwoliła nam się poczuć prawie jak u siebie
( ściślej w Krynicy –
Zdroju) – pomnik Niki-

fora.
Pisanka gigant …
Kolejnego dnia pogoda niezbyt sprzyjała górskim wędrówkom
dlatego naszym celem stała się Kołomyja. W budynku, jakżeby
inaczej o kształcie wielkiego jajka, znajduje się muzeum pisanek.
Okazało się, że jest tu również Polonia. Działają, mimo trudnych
warunków, polska szkoła sobotnia, do zwiedzenia której zostaliśmy przypadkowo zaproszeni oraz dziecięcy zespół folklorystyczny. Warto by ktoś w Polsce zaangażował się w pomoc naszym rodakom na Pokuciu. Na koniec zobaczyliśmy zabytkową
drewnianą cerkiew wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa
Kultury UNESCO. Po powrocie do Jaremcza, przyszła pora na
krótki spacer po Skałach Dobosza (Ołeksa Dowbusz albo też
Dobosz był to taki ukraiński Janosik ukrywający się w górach,
jaskiniach i uroczyskach karpackich, który stał się postacią prawie legendarną). Większość wycieczki uległa również „grawitacji
straganowej” i spenetrowała słynny wśród turystów bazar koło
wodospadu w Jaremczu.
Wreszcie góry.
Kolejnego dnia prognozy pogody napawały nas lekkim optymizmem. Nie padało. Nadeszła wreszcie pora na prawdziwe góry.
Góry, które już nie są tak dziewicze jak jeszcze kilkanaście lat
temu kiedy brakowało tam znakowanych szlaków i dobrych map
turystycznych i trzeba się było zdać na kompas i „nos” przewodnika. Naszym celem był Rotyło, najwyższy szczyt Beskidów
Pokuckich. Oczywiście zanim wyruszyliśmy czekała nas dwugodzinna jazda po słynnych ukraińskich drogach a właściwie w
niektórych miejscach bezdrożach. W miarę mozolnego zdobywania wysokości pogoda poprawiała się ,a z częściowo zaśnie-

Po kilku latach przerwy w długi majowy weekend (29 IV
– 3 V) Koło Grodzkie PTTK Oddział „Beskid” wybrało
się na wycieczkę w ukraińskie Karpaty. W planach były
Lwów, Beskidy Pokuckie i Gorgany. Wyjazd był bardzo
udany a przejazd „gruzawikami” wszyscy zapamiętają
do końca życia.
„Semper fidelis”
Trudne początki wyprawy … Najtrudniej to chyba było się na
nią „załapać”. Upływ czasu od ostatniej wizyty Koła w ukraińskich Karpatach sprawił, że lista uczestników wycieczki zapełniła
się błyskawicznie, wystarczyło raptem parę godzin. Jak ktoś się
zagapił to w środę pozostawała już tylko lista rezerwowa i nerwowe oczekiwanie czy ktoś z zapisanych nie zrezygnuje i uda
się „wskoczyć” na listę szczęśliwców tylko po to by w środku
nocy wyruszyć w podróż..
Pierwszym etapem podróży był Lwów, „semper fidelis” czyli
zawsze wierny ( taki przydomek nosiło kiedyś to miasto), zwiedzany pod opieką miejscowej przewodniczki. Na początek
Cmentarz Łyczakowski, na którym spoczywają prochy wielu
zasłużonych Polaków m. in. Artura Grottgera, Władysława Bełzy ( autora wszystkim znanych słów „Kto ty jesteś? Polak mały
…”), Gabrieli Zapolskiej czy Marii Konopnickiej. Oczywiście nie
zabrakło również stałego celu wycieczek z Polski czyli Cmentarza Orląt Lwowskich. Ciekawą rzeczą, o której nie wszyscy
wiedzą, a świadczącą o randze tego miejsca jest to, że kiedy w
dwudziestoleciu międzywojennym zastanawiano się skąd ekshumować zwłoki nieznanego żołnierza do Warszawy wybór padł
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wody do chłodnicy ale ostatecznie dała radę! Droga
swoją nazwę zawdzięcza temu, że zbudowali ją w 5
dni(!) polscy legioniści wykładając ją drewnianymi
balami i kamieniami, które można do dzisiaj zauważyć. Dalej turyści musieli podążyć pieszo bo nawet
ciężarówki, z powodu stanu drogi nie były w stanie
wyjechać na Przełęcz Rogodze Wielkie ( in. Przełęcz
Legionów). Na przełęczy stoi pamiątkowy krzyż poświęcony legionistom, który przetrwał czasy komunizmu a w okolicznych lasach do dziś świetnie widoczne są okopy z czasów I wojny światowej. Z Przełęczy
Legionów turyści powędrowali na Taupiszyrkę (1499
m.) by z pokrytego miejscami ponad metrową warstwą śniegu podziwiać najwyższy szczyt Gorganów –
Sywulę. Pierwotnie to ona miała być naszym celem
ale warunki śniegowe i czas, którym dysponowaliśmy
zmusiły nas do zmiany planów. Nic to. Będzie po co
wrócić. W drodze powrotnej do Bystricy ciężarówki
wywiozły nas jeszcze na widokową Połoninę JaworCmentarz Orląt Lwowskich
czyk.
Podsumowaniem tego udanego wyjazdu był wieczór
żonego szczytu roztaczał się piękny widok na białe szczyty huculski. Przy muzyce regionalnego zespołu zajadaliśmy się loCzarnohory i spowijające doliny morze mgieł. A na podszczyto- kalnymi przysmakami. Furorę zrobiły kiszone pomidory, kiszona
wej polanie zachwycały licznie kwitnące szafrany ( est to lokalna w główkach czerwona kapusta, kiszka ziemniaczana czy kluski z
sosem grzybowym.
odmiana różniąca się nieco od naszych krokusów).
Ostatni dzień przeznaczony był na ściganie się z czasem. ZdążyŚladem Legionów.
2 maja nastąpił wyjazd wynajętymi „marszrutkami” (czyli busa- my na przejście graniczne przed naszymi rodakami wracającymi
mi) do Bystryci ( przed wojną miejscowość ta znana z walk pol- z długiego weekendu i odczekamy standardowe dwie godziny,
skich legionistów w czasie I wojny światowej nazywała się Rafaj- czy też utkniemy na przejściu dłużej? Zdążyliśmy.
łowa.). Już ich załatwienie wymagało sporych starań organizatoTekst i foto: Włodzimierz Godek
rów naszej wyprawy ponieważ miejscowi kierowcy busów słysząc gdzie chcemy jechać kategorycznie odmawiali ze względu
na stan drogi. Kilkanaście lat temu udało nam się tam dojechać
autobusem. Obecnie
jest to ze względu na
Kołomyja, Muzeum Pisanek
niesamowitą
ilość
dziur niemożliwe. Tam
czekały
na
nas
„limuzyny” marki „Ził”
czyli wspomniane na
wstępie „gruzawiki”.
Na nich, kurczowo
trzymając się burt
ciężarówek ( rozważana była opcja zabrania
ich na pamiątkę bo i
tak ciężko było od
nich oderwać kurczowo wbijające się w nie
dłonie)
uczestnicy
wyjazdu wyjechali tzw.
Drogą Legionów na
wysokość około 960
m. Jedna z naszych
limuzyn okazała się
trochę narowista i
zapewniła nam dodatkowe atrakcje – dym
spod maski, strzelający
jak karabin gaźnik,
kilkukrotne dolewanie
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znów w deszczu, zwiedzamy zabytki miasta i korzystając z Internetu, nerwowo sprawdzamy prognozy pogody w Szwajcarii.
Są takie, że lepiej na nie nie patrzeć – kolejne 3 dni 100% szans
na deszcz, potem poprawa - tylko 90%. Na szczęście po raz
kolejny okazało się, że meteorolodzy to nie saperzy, którzy
mylą się tylko raz.

Fioletowych krów
nie stwierdzono
Po wielu latach Koło Grodzkie za sprawą kolegi Wojciecha Bocheńskiego, który był organizatorem wyprawy, postanowiło znów udać się w Alpy - konkretnie
szwajcarskie. Szwajcaria to kraj kojarzący się przeciętnemu Polakowi z górami, czekoladą, fioletowymi krowami i świstakami zawijającymi sreberka. Taki przekaz
płynie z reklam. A jaka jest rzeczywistość?

Kolejna stolica do kolekcji
Kolejnego dnia udajemy się do Saas Almagell, które było naszą
bazą w Szwajcarii. Przejeżdżamy przez miniaturowe (tylko 160
kilometrów kwadratowych powierzchni i nieco ponad 30 tysięcy mieszkańców) państewko Liechtenstein. Oczywiście nie można było nie zwiedzić stolicy - Vaduz. Liczy ona 5 tys. mieszkańców i położona jest u stóp wzgórza, na którym mieści się książęcy zamek. Wzgórze zostało przez nas zdobyte, zamek nie,
gdyż jest siedzibą księcia i nie można go zwiedzać. Była to kolejna stolica, którą w czasie swoich wypraw zwiedziło Koło
Grodzkie. Dalsza droga prowadziła szwajcarskimi autostradami
i drogami z widokami na piękne jeziora i przez górskie przełęcze. Wyjazd na przełęcz Furka (2436 m), wszyscy uczestnicy
będą długo pamiętać (a najbardziej chyba nasz kierowca). Nieco
poniżej przełęczy znajduje się lodowiec, z którego wypływa Rodan. Urządzono w nim dla turystów grotę lodową. W drodze
do niej mamy okazję zapoznać się z pierwszym przedstawicielem szwajcarskiej fauny – świstakiem pozującym turystom
do zdjęć. Sreberek nie zawijał. Wieczorem docieramy do leżącej w dolinie Saastal Saas Almagell, rodzinnej miejscowości
mistrza olimpijskiego i mistrza świata w
narciarstwie klasycznym Pirmina Zurbriggena.

Tam gdzie skakał Adam Małysz
13 lipca, późnym wieczorem 40 szczęśliwców z całej Polski (był
nawet reprezentant Wielkopolski), którym udało się zapisać
na tegoroczną wyprawę, wyruszyło w drogę do Szwajcarii. Droga do niej wiodła przez Austrię, a ściślej przez Innsbruck, który
przywitał nas deszczem. Nie przeszkodziło to jednak w zobaczeniu z bliska zamku Ambrasi, skoczni Bergisel, na której
ogromne sukcesy odnosił swego czasu Adam Małysz i inni polscy skoczkowie. Czas pracy kierowcy nie pozwolił nam
na przejście trasy dookoła wzgórza i sprawdzenie czy rzeczywiście po przebudowie skoczni zmienił się charakterystyczny widok na cmentarz, jaki mieli przed sobą zawodnicy. Wieczorem,

U stóp Matterhornu i pierwszy czterotysięcznik
Właścicielka hotelu zapewniała nas,
że w najbliższym tygodniu będzie sprzyjająca wędrówkom pogoda, co prawda burze i przelotny deszcz mogą się przytrafić,
jak to w górach, ale nie będą zbytnio
przeszkadzały. Miała rację! Wychodzi
na to, że góralskie prognozy pogody są
najlepsze. Korzystając z pogody w niedzielny ranek wyjeżdżamy do sąsiedniej
doliny Mattertal. Dojeżdżamy do Täsch,
gdzie przesiadamy się do pociągu do słynnej turystycznej miejscowości Zermatt
(ze względu na ochronę środowiska poruszają się po niej tylko pojazdy elektryczne, konne i zimą sanki - wjazd zwykłym samochodem czy autobusem jest
niemożliwy). Leży ona u stóp kultowej dla
alpinistów góry Matterhorn (4478 m),
swego rodzaju symbolu Szwajcarii. Jej
zdjęcie jest na widokówkach, etykietach
czekolad a są nawet i czekoladki w kształcie przypominającego piramidę szczytu.
Wyjeżdżamy kolejką na Schwarzsee
(2582 m), stamtąd podchodzimy do leżącego u stóp ściany Matterhornu schroniska Hőrnli Hűtte (3260 m). Dalej iść już
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skąd kolejką zjeżdżamy do Mőrel. Po dwóch dniach w górach
kierownictwo wyprawy uznało, że aklimatyzacja przebiegła pomyślnie i nadeszła pora na zaatakowanie Allalinhornu (4027 m).
Wszyscy wyjeżdżamy kolejką na Felskinn (3000 m). Grupa
szturmowa - 7 osób (miało być 8, ale jednemu pechowcowi
rozsypały się w drodze do kolejki specjalistyczne wysokogórskie
buty do chodzenia po lodowcach; z drugiej strony, gdyby podeszwa odpadła na lodowcu, to nie wiadomo czy nie określić naszego kolegi jako szczęściarza) wyjeżdża jeszcze wyżej tzw. Metro Alpin, czyli wykutą w górze kolejką i skutecznie atakuje Allalinhorn. Dla 4 osób był to pierwszy w życiu szczyt przewyższający 4000 m i spełnienie osobistych marzeń. Pozostali uczestnicy
wędrują przez Platjen (2570 m) do Saas Almagell. 12 osób po
drodze zdobywa liczący 3144 m Mittaghorn. Końcowy odcinek
wędrówki jest nieco nerwowy, ponieważ straszy nas burza,
ale ostatecznie udaje się nam zejść, unikając większego przemoczenia.

mogą tylko wprawni alpiniści. Dla wielu z nas to nie tylko najwyższa osiągnięta wysokość w czasie wyprawy, ale w ogóle
życiowy rekord wysokości. Ze schroniska schodzimy w dół,
a następnie wędrujemy czerwonym szlakiem przez polodowcowe tereny do Trockener Steg, skąd kolejką gondolową zjeżdżamy do Zermatt. Warto zauważyć, że alpejskie szlaki są generalnie bardzo dobrze oznakowane, ale wędrówka nimi wymaga
pewnej uwagi, ponieważ są tylko dwa kolory: czerwony, oznaczający szlak górski i niebieski, opisany jako szlak alpejski, czyli
wymagający odpowiedniego sprzętu i umiejętności. Z jednego
punktu może w różnych kierunkach rozchodzić się kilka czerwonych szlaków, dlatego trzeba uważnie studiować tabliczki
kierunkowe. Doświadczenie nauczyło nas ponadto, że czasy
podane na tabliczkach są często „wyśrubowane”, co też trzeba
mieć na uwadze. 17 lipca udajemy się w Alpy Berneńskie. Celem jest największy alpejski i zarazem europejski lodowiec Aletschgletscher (powierzchnia 169 km², długość 23, 6 km, maksymalna grubość około 1 km). Wyjeżdżamy kolejką na Eggishorn
(2869 m). Następnie zdobywamy szczyt Eggishornu (2926 m)
i schodzimy z powrotem do górnej stacji kolejki. Dalej nasza
trasa prowadzi niebieskim szlakiem tzw. UNESCO Hohenweg
przez Bettmerhorn (2858 m) do stacji kolejki gondolowej o tej
samej nazwie, co szczyt. Trasa momentami przypomina naszą
„orlą perć”, ale gęsto rozmieszczone niebieski paski dokładnie
pokazują gdzie iść, a widok na lodowiec i otaczające go szczyty
zapiera dech w piersiach i wynagradza wszelkie trudy. Trasę
pokonują wszyscy, nawet osoby deklarujące lęk wysokości.
No to teraz nie będą miały wytłumaczenia dlaczego np. nie jadą
do Słowackiego Raju. Dalej wędrujemy do Riederalp (1925 m),

Zasłużony odpoczynek i znowu w góry.
Po trzech dniach zmagania się z Alpami wszyscy (no prawie
wszyscy, bo dwóch kolegów wybrało się na ferratkę na Jegihornie ) mieli dosyć gór i z nieukrywaną radością przyjęli możliwość spędzenia dnia na kąpielisku termalnym Brigerbad
i w Brig, gdzie warto zobaczyć zamek Stockalpera. Ciepła woda, masaże i natryski pozwoliły zregenerować siły i rozmasować
zakwasy. Kolejny dzień przywitał nas deszczem, a więc… objazdówka. Jedziemy zobaczyć Grand Dixence. Stopniowo wspinamy się autobusem na wysokość ponad 2100 m. Ostatnie kilometry to stromo pnące się do góry serpentyny. Nasz kierowca
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cie Bocheńskiej, która była naszą tłumaczką, za przygotowanie
wyprawy, która na długo pozostanie w pamięci uczestników.

ma co robić. Wreszcie dojeżdżamy i stajemy u podstawy liczącej 285 m zapory. Uchodzi ona za największe osiągnięcie szwajcarskiej hydrotechniki i charakteryzuje się największym ciśnieniem wody na świecie. Kolejką gondolową wyjeżdżamy na koronę zapory i spacerujemy, podziwiając specyficzny kolor pochodzącej z lodowców wody. Pogoda płata nam figla. Wychodzi
słońce i zwiedzanie stolicy kantonu Valais – Sion jest z gatunku
ekstremalnych. Upał dobrze ponad 30 stopni, a tu trzeba się
wspiąć na szczyt wzgórza do kościoła Notre-Dame de Valère,
zejść i na sąsiednie wzniesienie, by zobaczyć ruiny twierdzy Tourbillon. Okolice Sionu to region winiarski - każde nadające się
pod uprawę winorośli miejsce jest użytkowane, nawet jeżeli jest
to dosłownie kawałek ziemi na skałach. Wino szwajcarskie
uchodzi za bardzo dobre, ale i drogie ze względu na trudne
warunki uprawy. W większości jest wypijane na miejscu. O jego
walorach mogliśmy się przekonać w Salgesch, miejscowym centrum winiarstwa, degustując i kupując rzeczony trunek. W piątek 21 lipca czas wrócić na górskie ścieżki. Wyjeżdżamy kolejką
na Hohsaas (3101 m). Trzech najbardziej doświadczonych alpinistów zdobywa Weissmies (4017 m). Tylko tylu, ponieważ
szczyt, mimo że niższy od Allalinhornu, jest od niego dużo trudniejszy i wymaga od turystów doświadczenia i umiejętności.
Według relacji zdobywców musieli się oni zmagać ze szczelinami lodowca, w których zmieściłby się spokojnie autobus, przepaścistymi odcinkami i wreszcie z padającym śniegiem. Większość uczestników schodzi przez Kreuzboden (2400 m) do Saas
Grund, 13 osób próbuje zdobyć Jegihorn (3206 m), jednak pogarszająca się pogoda powoduje, że na wysokości 3100 m przewodnik podejmuje decyzję o odwrocie. Udaje nam się dojść
do Kreuzboden, gdzie przeczekujemy deszcz w pośredniej stacji
kolejki gondolowej, a następnie schodzimy śladem najliczniejszej
grupy. Szlak ten to właściwie ścieżka edukacyjna zapoznająca
z alpejską roślinnością (Alpenblumenpromenade), a w jego dolnym odcinku można dostać przysłowiowego „kręćka” od ciągłego zakręcania prawo – lewo – prawo itd. Nikt nie wpadł
na pomysł liczenia zakrętów, ale na pewno było ich dobrze ponad 100. W sobotę, nasz ostatni dzień w Szwajcarii. Jedziemy
w górę doliny autobusem Post Busu do zapory Mattmark
(turyści mieszkający w miejscowych hotelach otrzymują specjalną kartę upoważniającą do darmowych przejazdów lokalną komunikacją). Jest to kamienna zapora, podobno najwyższa taka
konstrukcja w Szwajcarii, gromadząca dla celów energetycznych
wodę z okolicznych lodowców, położona na wysokości ponad
2100 m. Szlakiem, prowadzącym początkowo wzdłuż brzegów
jeziora, wspinamy się najpierw łagodnie, a później już bardziej
stromo na położoną na granicy szwajcarsko – włoskiej Monte
Moropass (2853 m). Na przełęczy znajduje się figura Matki Bożej. Po pamiątkowej fotografii schodzimy ubezpieczonym szlakiem na stronę włoską, by posilić się w schronisku. Następnie
wracamy do Mattmark, obchodząc przeciwną stronę jeziora.
Dzięki uprzejmości właścicielki naszego hotelu możemy jeszcze
skorzystać z łazienek i wykąpać się przed czekającą nas prawie
dwudziestoczterogodzinną podróżą.

Tekst i foto: Włodzimierz Godek

Niezapomniana Norwegia
W dniach 16 – 22 lipca 2017 31 osób (21 z Brzeska
i 10 z Nowego Sącza) wyruszyło do Norwegii. Wycieczka o tyle nietypowa, że byliśmy częścią większej całości.
Ta całość to łącznie 74 osoby członków UTW z Polski.
Tylko w taki sposób, ze względu na cenę, mogliśmy
zrealizować planowaną od kilku lat wyprawę do Norwegii i spełnić marzenie.
Powrót po latach
Jechałam tam po 33 latach z wielką ciekawością, co się zmieniło.
Rozpocznę od tego, że nie zmieniła się dzika, urzekająca przyroda. Fiordy, wodospady są takie same, chociaż teraz oglądane
w promieniach słońca były chyba piękniejsze. Przed laty, jak
pamiętam, padał deszcz. Błękitne niebo i promienie słoneczne
wydobyły najbardziej zadziwiające widoki.
Natomiast nowe to niezliczona ilość tuneli (najdłuższy 24,5 km),
mostów, których przed laty nie było. Nie zmieniło się, że Norwegia ma małe zaludnienie - poza Oslo nie widać ludzi. Spokój,
czas biegnie innym rytmem, dostosowanym do natury. Teraz
można już kupić alkohol w specjalnych sklepach – dawniej tego
nie było. O cenach można powiedzieć jedno: dla nas tam jest
bardzo drogo, dlatego przygotowaliśmy się na własny prowiant
i napitek też.
Przeprawa promem i atrakcje Oslo
Wyjechaliśmy o godz. 5.00 z Brzeska, by do Roztock dojechać
wieczorem. Prom do Gedser w Danii, dalej przejazd autokarem
do Oslo, a tam zwiedzanie. Zobaczyliśmy zamek Akershus, katedrę, parlament i Park Frogner z rzeźbami Vigelanda. Park ten
robi duże wrażenie – 212 rzeźb przedstawiających 600 postaci.
Myśl stworzenia tego parku powstała u artysty rzeźbiarza Vigelanda w roku 1907. Całą koncepcję zrealizowano już po śmierci artysty w roku 1943. Zmęczeni długą podróżą dojeżdżamy na
nocleg. Hostel, bo to popularne miejsce noclegu. Pokoje
4-osobowe, dobrze wyposażone, z łazienką, kuchnia turystyczna. Tutaj spotykamy białe noce – jasno do godz. 2.00 i od 3.30
znowu jasno.
Zapierające dech w piersiach widoki
Następny dzień również bardzo ciekawy. Jedziemy na Drabinę
Trolli. Po drodze zatrzymujemy się pod pionową skałą Trollvegen – najwyższą pionową skałą w Europie (1200 m). Po raz
pierwszy zdobyta była w roku 1958. W latach 1972 i 1974 zdobył ja polski alpinista, Tadeusz Piotrowski. Dojeżdżamy do Drabiny Trolli – punktu widokowego na drogę Trolli. Mimo że jest
pochmurnie – chmury są ponad nami i możemy widzieć w dole,
na specjalnie wybudowanych platformach (przed laty tego nie
było), całą niesamowitą drogę. 11 zakrętów pod kątem 180
stopni. Droga ta prowadzi z wysokości 852 m n.p.m. Otwarta
została 31 lipca 1936 i po licznych konserwacjach służy do dzisiaj. Z racji naszego dużego piętrowego autokaru, zjeżdżaliśmy
do Geiranger Drogą Orłów, nieco tylko „łatwiejszą”. Wsiadamy
na stateczek i wpływamy do Geirangerfiord. I znowu naszym
oczom ukazuje się niezliczona ilość wodospadów, panorama
wspaniałych skał, góry, świecące słońce, mewy, cisza i małe rybackie osady. Delektowaliśmy się tym widokiem, zastanawiając

Tydzień spędzony w szwajcarskich Alpach był dla nas okazją
do zapoznania się z ich pięknem, podziwiania flory i fauny gór.
Były koziorożce, kozice i świstaki. Ku naszemu rozczarowaniu
zabrakło tylko tytułowych fioletowych krów z pewnej reklamy.
Na zakończenie, w imieniu uczestników wyjazdu, chciałbym
podziękować organizatorom i przewodnikom wyjazdu Wojciechowi Bocheńskiemu i Karolowi Krokowskiemu, a także Jolan26
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się, jak żyją tu ludzie - daleko od zgiełku i pędu codziennego
dnia?...

po fiordzie Aurland oraz Noeroyfjord. I znowu bajeczne widoki,
natura, wodospady, góry, woda… Wysoko ulokowane pojedyncze domostwa, a w zatokach osady rybackie i słońce oświetlające ten cudowny świata Po wycieczce statkiem wsiadamy do
autokaru i już kierujemy się w drogę powrotną do Oslo. Tutaj
śpimy w ładnym i wygodnym hostelu. Pokoje 6-osobowe (śpimy
po 4-osoby) z aneksem kuchennym i łazienką. Można przyjechać rodzinnie i zwiedzić Oslo.

Lodowiec Nagardsreen
Po przyjeździe do miasteczka Forde okazało się, że mamy jakąś
awarię autokaru i musimy czekać na podstawienie nowego. Byliśmy trochę zaniepokojeni czy zrealizujemy cały program,
a przede wszystkim czy dotrzemy do lodowca. Po noclegu
w domkach campingowych z cudownym widokiem na fiord
i stojące w nim duże statki wycieczkowe, wyjechaliśmy jednak
na wpisany na listę UNESCO lodowiec Nigardsbreen. Widoczny jęzor lodowca miał kolor seledynowy, tak jak jezioro przez
które płynęliśmy łódką, by podpłynąć bliżej. Grupa młodszych
uczestników (grupa szturmowa) ruszyła na lodowiec piechotą.
Dotarli – zdjęcia potwierdzają, że go zdobyli. Seniorzy, każdy
indywidualnie oceniając swoje siły, dotarł tam, gdzie mógł najdalej. Wszyscy widzieli i podziwiali ten jęzor lodowca, który
w promieniach słońca wygląda cudownie.

Kopenhaga i powrót najdłuższym na świecie mostem
Rano dobre śniadanie i wyjazd do Danii. Do Kopenhagi dojeżdżamy wieczorem. Krótkie zwiedzanie - Pałac Amalienborg,
Park Rozrywki Tivolli i dalej w podróż na prom do Niemiec.
Przejechaliśmy przez najdłuższy na świecie most łączący dwa
państwa - Danię i Szwecję między Kopenhagą a Malmö. Całkowita długość to 15900 m przeprawy drogowo-kolejowej. Szlakiem tym przebiegają dwie dwupasmowe jezdnie, a pod nimi
dwa tory kolejowe. Budowę rozpoczęto 18 października
1995 r., a zakończono 14 sierpnia 1999 r. Oficjalne otwarcie
miało miejsce 1 lipca 2000 r. a uczestniczyli w nim Małgorzata II
– królowa Danii oraz Karol XVI Gustaw – król Szwecji. Koszt
budowy pokryły rządy Danii i Szwecji, które na ten cel wyłożyły
odpowiednio 30,1mld koron duńskich i 4,0 1 mld koron
szwedzkich, czyli ponad 20 mld złotych. Promem przypłynęliśmy
do Roztock i dalej przez Szczecin do Brzeska, gdzie dotarliśmy
ok. godz. 20.00.
Wyprawa była piękna, spełniła nasze marzenia o Norwegii.
Po odpoczynku pozostały już tylko piękne wspomnienia.

I znowu bajeczne widoki - fiordy
Na nocleg dojechaliśmy w okolice miasta Skjolden dość późno
a szkoda, bo camping był cudownie położony pod wodospadem,
domki na dachu porośnięte darnią, kolorowo, kwieciście. Nie
dość, że późno, to jeszcze trzeba było bardzo wcześnie wstać,
by zdążyć do Flam na kolejkę widokową. Specjalnym pociągiem
jedziemy 20 km i wznosimy się 850 m. Po drodze po obu stronach można podziwiać cudowne widoki i wodospady - największy z nich to Kjosfossen, który liczy 93 m wysokości. Tutaj pociąg zatrzymuje się, by dalej jechać licznymi tunelami i pętlami
wewnątrz góry. Po powrocie wsiadamy na stateczek i płyniemy

Cecylia Jabłońska

Fot. Bożena Kornaus
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a obwieźli mnie po niej i ugościli rodowici Kaszubi, z którymi
zabrałam się z Nowego Sącza. Już w trakcie jazdy miałam możliwość zaobserwować ich płynne przechodzenie z j. polskiego
na kaszubski. Śmiałam się, że jeszcze trochę i też zacznę mówić
„jo” za miast „tak”. Oczywiście nie odpuścili mi zażycia tabaki.
Jest powiedzenie, że „chłop, co jej nie zażywa, baba się nazywa”.
Tabaka jest wyrobem tytoniowym. Wciąga się ją nosem, wysypując odrobinę pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym
w tzw. rowek tabaczny. „Jo jem najedłi ë napiti, ale muszi tabaką
bëc nos przebiti”. Zgodnie z tym kaszubskim przysłowiem,
po jedzeniu każdy prawdziwy Kaszuba powinien zażyć tabaki
ze swojej tabakiery. U mnie był to jednorazowy epizod.

Kaszuby samochodem w jeden
dzień? Abstrakcja!
Kiedy Pan Bóg stworzył ziemię, zupełnie zapomniał o Kaszubach… Na szczęście upomniał się o nie anioł, który
miał czuwać nad tą krainą. Popatrzył Bóg do swoich przepastnych worów, a tam na dnie zostało wszystkiego po
trochu. Obdarzył więc ją tym wszystkim, co pozostało: liściastymi borami, sosnowymi lasami, jeziorami, rzekami,
morzem, wydmami, klifowymi brzegami, piaszczystymi plażami, wzgórzami i dolinami. Wszystkiego było po trochu.
Cicho tu jednak było i pusto, więc ulepił Bóg z gliny zwierzęta najrozmaitsze i ludzi, i ożywił ich. Ludzie ci jednak
uparci jacyś tacy byli, a szczególnie jeden z nich, Wciąż
domagał się jakiegoś ubrania i zadręczał Boga pytaniem
„A kay szuba?” Zniecierpliwił się Stwórca w końcu i dał mu
ową szubę. Człowieka tego nazwano Kaszubą, a kraina ta
zwała się odtąd Kaszuby. Tak mówi legenda, a podobno
w każdej z nich jest ziarno prawdy. Ja tych ziaren
za każdą bytnością na Kaszubach znajduję wiele. Tak
jak w legendzie - wszystkiego po trochu. I tak po trochu, co roku, nie tylko w wakacje, tę krainę poznaję.

Atrakcyjne Wdzydze Kiszewskie
W pierwszy dzień odwiedzamy Wdzydze Kiszewskie, które
okazują się bardzo atrakcyjne turystycznie. Znane są przede
wszystkim z parku etnograficznego. W skansenie możemy wejść
do tradycyjnej chëczy kaszubskie,j czyli chaty, w której mieszkali
Kaszubi. We wnętrzach zaprezentowane są tradycyjne meble,
często ręcznie zdobione przez snycerzy. Są też oczywiście budowle sakralne, wiatraki, szkoła (z ogromnym dzwonkiem na
zewnątrz) i ciekawy dwór. Z urokliwego skansenu udajemy się
na równie atrakcyjny rejs statkiem „Stolem”, który wyrusza
z „Przystani u Grzegorza”. Godzinny rejs po Jeziorze Wdzydzkim, które przez miejscowych nazywane jest Kaszubskim Morzem (ponad 1450 ha i 68 m głębokości), pozwala podziwiać
piękne widoki i opłynąć wyspę Wielki Ostrów. Oczywiście wygramoliłam się na 35-metrową wieżę widokową, aby móc podziwiać widoki na jezioro i Wdzydze z lotu ptaka. Dopełnieniem
miłego popołudnia była sielawa na obiad. Moi miejscowi współtowarzysze pytają się: - Ile ryb na obiad - trzy czy pięć? Ja na to:
-Zgłupieliście?! Jedną! Oni przekonują, że to są małe ryby i standardowa porcja to trzy. Zjadam trzy sielawy, frytki i surówki.
Stwierdzam, że mój żołądek chętnie przyjąłby jeszcze dwie rybki. Następnym razem będę słuchać dobrych rad miejscowych.

Z Kaszubami na Kaszuby
Dosyć dobrze są mi znane Kaszuby Północne, (czyli Nord - jak
mawiają Kaszubi), bo tam najczęściej bywam. Tym razem miałam możliwość poznać południową część tej pięknej krainy,

Kościerzyna czy Kartuzy?
A może Puck albo Wejherowo? Ilu Kaszubów, tyle stolic. Ostatecznie jednak stwierdzili, że rzeczywiście Kartuzy zasługują na
to miano. Mieszkałam w Kościerzynie, a więc wszystkie jej
atrakcje miałam na miejscu i oczywiście zaliczyłam. Polecam
Muzeum Ziemi Kościerskiej, Muzeum Kolejnictwa (jednym
z eksponatów jest wagon PKL „Gubałówka”) i oczywiście piwo
w miejscowym browarze. Sfotografowałam się również z pilnującym Rynku Remusem, bohaterem kaszubskiej epopei autorstwa Aleksandra Majkowskiego. Akurat miałam transport, no to
dlaczego nie zobaczyć stolicy Kaszub? Niestety było to w poniedziałek, a więc Muzeum Kaszubskie było zamknięte. No cóż…
Miasteczko nie powaliło mnie z nóg, a szczerze mówiąc - rozczarowało. Właściwie nie wiem czego się spodziewałam… Tyle
słyszałam o folklorze Kaszubów, o tym, jak kultywują tradycję.
Nie twierdzę, że nie, ale w Kartuzach kompletnie tego nie poczułam. Nawet w sklepach, a mówili znajomi, ze tam kaszubski
jest żywy. Może wyczuli, że obca? Urokliwym miejscem i najcenniejszym zabytkiem, który trzeba zobaczyć, jest zespół kartuzów z gotycką kolegiatą p.w. Wniebowzięcia NMP z dachem
w kształcie trumny (to i zegar słoneczny „memento mori” miało
przypominać mnichom o nieuchronnej śmierci). Pewnie tam
jeszcze zawitam, żeby zwiedzić Muzeum Kaszubskie.
Szwajcaria Kaszubska
Moi gospodarze (a szczególnie pan domu) postawili sobie
Z Remusem w Kościerzynie
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punkt honoru udowodnienie mi, że w legendzie jest sporo
prawdy, a Kaszuby to teren urozmaicony, a nawet górzysty.
Ruszamy zatem poznać Szwajcarię Kaszubską. Co rusz słyszę
słowa Kazika: -Widzisz, jakie górki. Prawie jak w Bieszczadach.
Jedziemy przez wioski wzdłuż Jezior Raduńskich, czasami odbijamy, np. do Sierakowic, aby zobaczyć zabytkowy kościół i ołtarz
papieski w kształcie rybackiej sieci, wykonany przez miejscowych rzemieślników (pierwotnie stał w Pelplinie i mieszkańcy
Sierakowic musieli podstępem postawić go u siebie, jak było od
początku ustalone).
Odwiedzamy Sianowo i Sanktuarium Matki Boskiej Sianowskiej
- Królowej Kaszub. Drogi różne, często gruntowe, ale dla terenówki to nie problem. Na trasie cały czas jeziora - jak nie po
lewej to po prawej stronie.
W Chmielnie odwiedzamy Muzeum Ceramiki Neclów. Można
tam zobaczyć jak pracownicy ręcznie formują gliniane naczynia,
za pomocą koła garncarskiego napędzanego siłą nóg. Powstałe
w ten sposób dzbany, misy, wazony są następnie zdobione wzorami charakterystycznymi dla ceramiki Neclów: gałązka bzu,
rybia łuska, mały tulipan, gwiazda kaszubska, wianek kaszubski,
lilia czy też tulipan. W „Chëczy u Kaszëbë” degustuję kolejne,
regionalne dania - rzucanki kaszubskie i pulki ze śledzoma (czyli
ziemniaki ze śledziami). W domu raczej tak serwowanych śledzi
nie zjem… To w Chmielnie odbyło się wesele Zbigniewa Cybulskiego (tak przynajmniej wyczytałam w przewodniku).
Warto się też zatrzymać w punkcie widokowym na Złotej Górze, skąd ładna panorama na jezioro Brodno (w tym dniu ograniczona przez pogodę). Wieżycę z wieżą widokową również ze
względu na ograniczoną widoczność sobie odpuszczamy. Podobnie Szymbark, w którym już byłam jakieś dwa lata temu
(warto odwiedzić to miejsce - Centrum Edukacji i Promocji
Regionu).

a więc i tam często
gruntowymi drogami
wśród uroczych kaszubskich pól kierujemy nasz
samochód. Dwór w Sikorzynie jest w rękach
prywatnych i oprowadza po nim pani przewodnik w stroju z epok
(w Będominie to filia
Muzeum Narodowego
w Gdańsku). Można tam
wynająć pokój, a także
napić się pysznej kawy
i zjeść szarlotkę, co
z moją współtowarzyszką ochoczo uczyniłyśmy.
Nowy właściciel zaprojektował też ogród labirynt, w którym trochę błądziłyśmy. Z Będomina do Sikorzyna
prowadzi też szlak rowerowy z tablicami informacyjnymi na trasie.
Kaszuby w jeden dzień
No chyba palcem po powyższej mapie (którą swoją drogą polecam)! Jest tam naprawdę tyle atrakcji, że wystarczy na kilka lat
(sukcesywnie mam zamiar je poznawać). Ja z moimi miejscowymi przewodnikami zwiedziłam jeszcze zamek krzyżacki w Bytowie, a także odwiedziłam sklep firmowy przy Zakładach Porcelany Stołowej Lubiana w Łubianie, gdzie zaopatrzyłam się
w filiżankę ze wzorem kaszubskiego haftu, z której popijam sobie teraz codziennie kawę - m. in. pisząc ten artykuł. Zachęcam
do odwiedzenia tej przepięknej krainy, którą zamieszkują górale,
którzy nie zdążyli na statek do Ameryki (jak twierdzą co niektórzy), a więc nasi ziomkowie. Mirko, Kaziku, Aniu i Adamie dziękuję, że dzięki Wam tyle mogłam zobaczyć!
Barbara Bałuc
Fot. Mirosława Laska

Śladami hymnu i Wybickiego
Od lat planowałam odwiedzenie Muzeum Hymnu Narodowego
w Będominie i w końcu się udało! Do dworu prowadzi piękna
aleja, obok potężny orzeł i dąb - pomnik przyrody. Ekspozycja
bardzo ciekawa, sporo rozwiązań multimedialnych. Można posłuchać nie tylko hymnu, ale też innych utworów. To tutaj urodził się Józef Wybicki, autor słów naszego hymnu narodowego.
Gniazdem rodowym Sikorskich i Wybickich było Sikorzyno,

Przed Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie
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rowej Ultrek każdy mógł dostać nagrodę za rozwiązanie rowerowych zagadek.
Na stoisku Rowerowej Doliny Popradu można także było usłyszeć (i samodzielnie wykonać!) Hymn Rowerowej Doliny Popradu. Autorką tekstu jest Anna Kryszczak – zwyciężczyni konkursu na popradzko-rowerowy tekst do znanej melodii „Morskie
opowieści”. Poniżej prezentujemy całość tekstu:

Rowerowy zawrót głowy
po sądecku
Coraz głośniej i szerzej kręci się ostatnio po Małopolsce
i Sądecczyźnie temat rowerów. Nadzieje cyklistów budzą plany budowy ścieżek rowerowych w regionie,
ale prawdziwi pasjonaci tego sportu nie czekają, tylko
jeżdżą właściwie przez cały rok.

Kiedy nurt zaszumi w głowie,
cały świat nabiera treści,
tętno rośnie w każdym słowie
popradzkich opowieści.
Kto chce, ten niechaj słucha,
Kto nie chce, niech nie słucha,
Jak balsam są dla ucha
popradzkie opowieści.

Rowerowa Dolina Popradu
W ramach promocji naszego regionu pod kątem raju dla rowerzystów w kwietniowy weekend ekipa rowerowych zapaleńców
(Zuzanna Długosz – Muszyńskie Ogrody Biblijne, Jacek Gardoń
– instruktor Bike Parku w Wierchomli, Małgorzata Kotarba –
Informacja Turystyczna Piwniczna-Zdrój) wzięła udział w pikniku z okazji Otwarcia Alei Podróżników w Krakowie. Organizatorem całego przedsięwzięcia była Fundacja Klub Podróżników
Śródziemie.
Na stoisku Rowerowej Doliny Popradu można było zapoznać
się z atrakcjami nadpopradzkich miejscowości widzianymi z perspektywy rowerowego siodełka. Odwiedzający mieli także możliwość wziąć udział w licznych konkursach wiedzy o regionie
i konkursach sprawnościowych. Zadania, zgodnie z założeniami
organizatorów, były ambitne, więc radość i satysfakcja z rozwiązania były ogromne. Celem rozwiązania mniejszych zagadek
było zdobycie punktów w ogólnej klasyfikacji w festynowym
questingu. A było o co walczyć!
Dzięki wsparciu urzędów miast Piwnicznej i Muszyny, rozlewni
wody mineralnej Piwniczanka oraz producenta odzieży outdoo-

Ref. Hej ha wiosło podaj,
hej ha bidony wznieśmy,
jak balsam są dla ucha
popradzkie opowieści.
Poprad to jest górska rzeka
Rwącą wodą skały pieści
Tu gawęda na nas czeka
- popradzkie opowieści.
Poprad to słowackie miasto
Poprad to też nasza rzeka
Nie chce wpadać do Hornadu
Do Polski ucieka
Hen, z południa Tatr wypływa
Wody toczy przez granicę
Wielkim łukiem do Dunajca
Całkiem wbrew logice
W Leluchowie szumi woda
Leluchowskie Góry w koło
Dobrze tu na wczasy jechać
- zawsze jest wesoło

I Rajd Podkowca, fot. B. i F. Kotarbowie.
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Z Leluchowa do Muszyny
Wije się przez góry rzeka
Obok brzegiem biegną szyny
Gdzieś w dali pies szczeka
Do Poradu Kryniczanka
Wlewa wodę gdzieś w Muszynie
Zaraz potem także Szczawnik
Razem z nimi płynie
Muszyna – Miasto Ogrodów
Piękna wiosną, cudna latem
A do tego łuk Popradu –
jedźmy dziś tam zatem
Las Lipowy Obrożyska
To rezerwat nad Popradem
Słońce w srebrnych falach błyska
Milik już niebawem
W Andrzejówce cerkiew stara
Potem Góra Tunelowa
Rzeka w koło, pociąg skrótem
pod ziemię się chowa
Dwie Łopaty - kręci rzeka
Bo opłynąć trzeba obie
Co nas za zakrętem czeka –
nie mieści się w głowie
Jest Żegiestów, potem Zubrzyk
I słowackie Medzibrodie
Wierchomlanka w Poprad wpada
Każdy Wam to powie
Nad Wierchomlą jest bacówka
Lecz to w górach, a my w dole
My z Popradem w prawo, w lewo
Kolejne zakole
Mniszek Leży nad Popradem
Chociaż na słowackim brzegu
Za to u nas jest Piwniczna
Kolejna w szeregu
Nad Piwniczną są okopy
Jest i rynek urokliwy
Kto tu trafi, ten z zachwytu
Padnie ledwo żywy
Po Popradzie płynie tratwa
Flisak dziarski ją prowadzi
Zna się chłop na swoim fachu
- skały nie zawadzi
A na tratwie dzieci kupa
Śmieją się wesołe wielce
Chlapie, krzyczy, piszczy grupa,
Aż się cieszy serce

I Rajd Podkowca
Już w tydzień po krakowskim otwarciu Alei Podróżników w Piwnicznej odbyło się
uroczyste rozpoczęcie sezonu rowerowego. W I Rajdzie Podkowca udział wzięli
rowerzyści z terenu miasta i gminy Piwnicznej, ale także z Rytra, Nowego Sącza czy
Muszyny. Najwytrwalsi dotarli rowerami z Nowego Sącza pod przewodnictwem
Małgorzaty Przybylskiej z Sądeckiej Grupy Rowerowej. Najmłodszy uczestnik w tej
grupie miał 10 lat! Grupie młodzieży z piwniczańskiego gimnazjum przewodziły panie Jolanta Jochymek i Urszula Cięciwa. Natomiast niezawodnej ekipie przedszkolaków z Przedszkola nr 3 w Piwnicznej-Zdroju przewodziła pani Małgorzata Jurzynek.
Dzieciom towarzyszyli rowerowi rodzice, a najmłodszy uczestnik jechał w foteliku
rowerowym.
Zgrupowanie uczestników odbyło się na Basenach na Radwanowie. Tam w ramach
Rowerowego Bloku Edukacyjnego można było zapoznać się z sympatycznym nietoperzem podkowcem małym – rewelacyjny wykład Piotra Firleja i Prezesa PTPP Pro
Natura, Rafała Szkudlarka, połączony z animacjami zauroczył każdego. Oprócz tego
można było również dowiedzieć się sporo na temat bezpieczeństwa na drodze
(wykład Policji), jak sobie poradzić w wypadku rowerowym (GOPR), a także poznać mnóstwo praktycznych rad serwisowych (SKIDuet).
Zmarzniętych rowerzystów rozgrzewał posiłek przygotowany przez ekipę Basenów
na Radwanowie, a atmosferę rozpalał góralską muzyką regionalny zespół
„Błankowiany”.
Całość przedsięwzięcia wspierał Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej oraz Piwniczanka Spółdzielnia Pracy.
Daj się wkręcić!
Imprez rowerowych w regionie przybywa. Dla tych jednak, którzy chcą rowerować
cały czas i to w sympatycznym towarzystwie, warto polecić Sądecką Grupę Rowerową, która z godną podziwu regularnością przemierza sądeckie trasy, a także Rowerową Dolinę Popradu. Szczegółowe informacje dostępne są na profilach facebook obydwu tych grup.
Małgorzata Kotarba

I Rajd Podkowca, fot. B. i F. Kotarbowie.

Jest zamczysko nad Popradem
Mówią, że tam straszą duchy
Takie po ryterskiej ziemi
Z dawna krążą słuchy
W Rytrze jest też ważna droga
Szlak Beskidzki Główny przecie
Wielu ludzi go przemierza
Zimą, wiosną, w lecie
Dalej Krogulecka Wola
Która słynie ze Ślimaka
Piękne z niego są widoki
- niczym z lotu ptaka
Gdy Barcice już za nami
Stary Sącz jest jak na dłoni
Święta Kinga tu mieszkała
Warto wspomnieć o niej
Poprad więc rozdziela Beskid
Sądecki na dwie połowy
Z prawej góry, z lewej góry,
Środkiem trochę wody
Tutaj rzeki nastał koniec
Poprad się z Dunajcem łączy
Lecz pieśń nasza o Popradzie
Nigdy się nie kończy
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Żydzi w Nowym Sączu

Ich kilkuwiekową obecność w Nowym Sączu i okolicach przekreślił definitywnie rok 1942, kiedy to w ostatnich dniach sierpnia większość wyruszyła w swą ostatnią drogę do komór gazowych Bełżca.
Taki los spotkał ludzi, którzy przez kilka wieków byli obywatelami Sądecczyzny, wnieśli swój wkład w życie tego miasta. Tworzyli też barwną, dosyć „egzotyczną” grupę mieszkańców miasta. Zresztą przedwojenna Sądecczyzna to nie tylko Żydzi ale
też Łemkowie czy Niemcy tworzący wielką różnorodność narodową.
Obecnie jak stwierdził były dyrektor Muzeum w Tarnowie
Adam Bartosz: „...po Żydach Sądecczyzny, Tarnowa pozostały
już tylko cmentarze”. Ale też kilka lepiej lub gorzej zachowanych murowanych synagog (Nowy Sącz czy odnowiona, robiąca
wrażenie synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej), kilka powstałych
ostatnimi laty obelisków upamiętniających tą społeczność
(Piwniczna, Gorlice).
Odchodzą ostatni świadkowie – starsze osoby, którzy pamiętają Żydów w Nowym Sączu bo zetknęli się z nimi przed drugą
wojną. A ze świadkami odchodzą wspomnienia, które zaczynają
funkcjonować już tylko jako legendy o dawnym świecie, który
zniknął bezpowrotnie. Nawet autor tekstu pamięta opowieści
swoich dziadków dotyczące Żydów.
Ale od jakiegoś czasu powstają bardzo ciekawe inicjatywy mające na celu przypomnienie oraz przybliżenie różnych aspektów
życia żydowskiego w Sączu. Jest to możliwie dzięki grupie młodych pasjonatów na czele z panem Łukaszem Połomskim ze
Sądeckiego Sztetlu (miał on zresztą wykład o społeczności żydowskiej w Kole Przewodników), którzy chcą ocalić od zapomnienia tą społeczność poprzez wykłady, spacery, spotkania.
Świat żydowskich mieszkańców Nowego Sącza przeminął i tylko przyjazdy na jorcajt Chaima Halberstama ale też często
przyjazdy do Tsanz w związku z odwiedzinami na grobach innych cadyków w Polsce przypominają, że Nowy Sącz jest jednym z najważniejszych dla chasydów miast o czym często zwykli mieszkańcy Sącza nie wiedzą.

W tym roku w czwartek 20 kwietnia po zachodzie słońca rozpoczął się jorcajt (rocznica śmierci) Chaima Halberstama. To data ważna dla wielu Żydów. Niejeden
pobożny Żyd tego dnia stara się przybyć do „Tsanz”,
czyli miasta Nowego Sącza, w którym przez wiele lat
mieszkał i nauczał aż do swojej śmierci w 1876 roku
cadyk Chaim Halberstam. Cadyk to dla chasydów
szczególnie czczona świątobliwa i uczona osoba, która
jest według ich wierzeń łącznikiem pomiędzy ludźmi a
Bogiem.
Żydzi przyjeżdżają na ten ważny dla nich dzień z najróżniejszych
zakątków świata. Modlą się nad grobem cadyka w ohelu
(niewielkim zadaszonym budynku stawianym nad grobami szczególnie zasłużonych dla społeczności żydowskiej) oraz składają
tam swe prośby spisane na niewielkich karteczkach (kwitłech),
które przykrywają często znacząco grób „papierową górą”. A są
tam prośby o szczęście w interesach, o zdrowie w rodzinie i
jeszcze inne. Żydzi- chasydzi wierzą, że w tym czasie sam cadyk
zstępuje z nieba i zabiera te prośby przed sam tron Boga. W
Polsce jortcajty odbywają się nie tylko w Nowym Sączu, ale też
w Leżajsku, Lelowie czy Rymanowie. Ale trzeba wiedzieć, że
tutejszy cadyk jest jednym z najważniejszych.
Przechadzając się w tym czasie ulicami w okolicach dawnego
zamku czy ulicy Rybackiej, gdzie znajduje się cmentarz żydowski
(pierwszy cmentarz znajdował się za synagogą) można dostrzec
przechadzających się ubranych w charakterystyczne stroje, z
brodami wzbudzających zainteresowanie żydowskich pielgrzymów.
Ten ważny dla chasydów dzień przywraca na chwilę wspomnienie przedwojennego Nowego Sącza, w którym 1/3 mieszkańców stanowili wyznawcy religii mojżeszowej.
Pierwsze wzmianki o Żydach w Nowym Sączu pochodzą z 15
wieku, ale rzeczywiście zaczęli napływać do miasta dopiero po
uzyskaniu od króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1673
roku przywileju dającego zgodę na osiedlanie. Głównie zamieszkiwali okolice zamku królewskiego, Piekło ale też inne części
miasta. Z czasem niektórzy asymilowali się
przechodząc na religię chrześcijańską, inni natomiast tworzyli ortodoksyjne środowisko.
W Nowym Sączu podczas spaceru bystre oko
obserwatora dostrzeże po pewnych detalach
architektonicznych, że dana kamienica mogła
należeć do Żydów. Takie kamienice pożydowskie znajdują się przy deptaku na Jagiellońskiej
albo na przykład dawna siedziba Policji. Ale
oczywiście trzeba też wspomnieć Wielką Synagogę przy ulicy Berka Joselewicza, kirkut
(cmentarz ) przy Rybackiej, dawny szpital żydowski przy Kraszewskiego. Ciekawostką jest
też mała bożnica Bajs Nusn przy Wąsowiczów,
kuczka przy Jagiellońskiej czy stary cmentarz
żydowski między kasztanami za Synagogą, o
którym wiedzą tylko nieliczni. Interesujące jest
też odniesienie w wierszu sądeckiego poety
Wiesława Kolarza do historycznej przeszłości
miejsca urodzenia: „Urodziłem się w pożydowskim domu(...) Naprzeciw moich okien był
klasztor. U stóp mojego dzieciństwa było getto(...)”.

Tekst i foto: Michał Kelm

Wielka Synagoga, ulica Berka Joselewicza
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Góral podwodny.
Henryk Cyganik
We wstępie Tadeusza Skoczka Fanatyk
słowa pojawiają się
zacytowane przez
autora słowa Cyganika: Urodziłek się straśnie downo - siósty
krzyżyk mi się nacon.
Kiej ozwarły mi się ocy,
uwidziołek mojego
tatusia krakusa i matke
gorolke, niebo nad
wiyrchami i stare Maniowy. Teroz juzek jes
siyrotom, bo tatuś
z mamom wylegujom
się na niebieskik polanak, a tam ka beła
moja wieś, wyleguje się
Jezioro Ciorztyńskie.
Ino jo se samiuśki
stojym twardo na swoik
nogak. Casem babe
mojom pobośkom,
czasem z towarzysiami, co mi się ik niewiela ostało, kapecke gorzołecki wypijym, casem po słowak chodzym jako po górskiej perci. I tak
se zyjem. Między górami a Krakowem, miedzy lirycnym wiersem
a śpasami, ftore lubie jako tyn wiater, co w smrekach się śmieje.
Pięknie, gwarą, nieżyjący już Henryk Cyganik (zmarł 23 lutego
2005 r.) przedstawił nam swoją biografię. Urodził się w górach,
dwa lata po wojnie, a że Maniowe zalano, został „góralem podwodnym”.
Określano go, jako niepokornego górala z krwi i kości, zakochanego w gwarze i kulturze. Wydał Cosik śmiysnego Jaśka Plewowego (1998) oraz Anegdoty góralskie i Dowcipy góralskie. Był jurorem
cyklicznych przeglądów amatorskich zespołów teatralnych
(Przepatrzowiny w Czarnym Dunajcu, Bajdurek w Nowym
Sączu, Jesień Literacka Pogórza w Ciężkowicach). Był dobrym
duchem Święta Dzieci Gór.
Doceniano go jako regionalistę, o czym świadczą uzasadnienia
otrzymanych nagród. W 2002 r. nagroda im. Władysława Orkana za całokształt twórczości poetyckiej, mało znanej i niesłusznie
niedocenianej, ale też za działalność satyryczną literacką i estradową,
nade wszystko za uczynienie gór i krajobrazu podhalańskiego swoistą
Atlantydą, za tematykę wiejską obecną nawet w jego gawędach
i anegdotach rozpowszechnianych w tradycyjnych i w nowoczesnych
nośnikach informacji, a w 2005 „Złoty Laur” Fundacji Kultury Polskiej za mistrzostwo w dziedzinie twórczości artystycznej, dziennikarskiej i w krzewieniu kultury regionalnej.
Krakowska poetka i pisarka Anna Blaschke tak go wspomina:
Kochał też góry. Tam szukał ślebody i kontaktu z naturą. W nich
znajdował cechy, których próżno szukał u ludzi. One go urodziły
i karmiły duchowo. Najlepiej czuł się wśród pogórzan i górali, których
gwarę opanował do perfekcji. Był mistrzem w opowiadaniu dowcipów
góralskich. Nie unikał działań, które służyły innym. Przez wiele lat
organizował spotkania i konkursy poetyckie, prowadził warsztaty lite33

rackie i teatralne dla młodzieży i nauczycieli, promował poezję, literaturę i twórczość ludową szczególnie w rejonach bliskich jego sercu.
Rejonami bliskimi sercu były nie tylko rodzinne strony nad Zalewem Czorsztyńskim, ale także Beskid Sądecki. To właśnie
tutaj, pod Parchowatką, kupił sobie chałupę, w której spędzał
sporo czasu. Warto o tym pamiętać, kiedy będziemy wędrować
żółtym szlakiem z Łomnicy-Zdroju przez Parchowatkę, Łaziska
na Łabowską Halę i zboczyć trochę ze szlaku. Przyjeżdżał tam
już w latach 90, a teraz miejsce to odwiedzają jego dzieci.
Henryka Cyganika znała Wanda Łomnicka-Dulak. Obydwoje
poeci, dobrze znający gwarę i posługujący się nią w mowie
i piśmie - nic dziwnego, że po śmierci pani Wanda napisała List
z dedykacją: pamięci Henryka Cyganika”
Mechem z Parchowatki list do Ciebie pise
i na ołtorzaf jedli wypominki kłade
w góraf wdrzewowstępujes cihcościom zielonom
jabkiem słonka się rodzis
nad maniowskim sadem (…)
Jesce psiorka kładęcy Twoje nózki wobi
i Poprodowom sumność w skopce wiecór zlywo
zwonków złte literki banuwanie pisom
i chołpa nad Łomnicom dawnościom scynśliwo. (…)

W wielu jego utworach - w treści a nawet w tytułach - znajdziemy regionalne nazwy: Radziejowa, Muzyka w Beskidach, Buki
nad Skalnikiem. W wierszu Zmierzch mój rodzinny Tylicz: twoje
piersi wciąż pachną macierzanką/ i wiatrem nad Tyliczem/ tylko
oddech się kurczy/ jak spadająca gwiazda/ wiotczeje dotyk (…)/
dorzucam drew/ i czekam/ może jeszcze wiatr od Tylicza.
W wierszu Jesień - Radziejowa, a wrzesień cerkiewne bukwy pisze, w Niepokoju z kolei wiatr nad Przehybą opadł z sił. W utworze Sylwester 1991 pisze: szkoda mi stołu/ sarniej polany pod Łabowską/ koloru chleba (…). W wierszu bez tytułu oznajmia: jesteśmy tą trójcą/ uciekającą z egiptu/ siedzę na grzędzie parchowatki/
na krzyżu głównym/ radziejowa chyli głowę w wieczór/ po lewej
harde tatry/ po prawej pokorne gorce/ dolina popradu gotuje się
do piety (…).
Jego matka, z domu Plewa, była córką sołtysa ze wsi Maniowy stąd pseudonim Jasiek Plewa. Ojciec pochodził z Czułowa pod
Krakowem. Rodzice poznali się na robotach w Niemczech.
Ojca stracił w dzieciństwie. Jak mówi w rozmowie z Beatą Salamon-Satałą - zginął z wyroku bandy „Ognia”. Miałem wtedy trzy
miesiące. W tym samym wywiadzie dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat gór, tworzenia i bycia zwierzęciem stadnym:
Czasami, gdy siedzę w górach przy ognisku, modlę się do gwiazd
i rozkoszuję się tym wewnętrznym bogactwem, o którym niedawno
dowiedziałem się, że istnieje, to myślę sobie, że dobrze byłoby, żeby
ktoś rano wpadł. Do śpiewów, wypitki i zachwytów nad pięknem
potrzeba co najmniej dwojga. Co dziwne jednak, w górach nie da się
napisać dobrych wierszy, takich, z których byłbym zadowolony. (…)
One powstają dopiero z dystansu, z pewnej perspektywy. W górach
nie mogę napisać o ich pięknie, gdyż zapadam się w nie jak rodzynek w ciasto.
Parafrazując jeden z jego wierszy, można powiedzieć:
Została po nim pusta ścieżka w górach
W ołtarzach wierchów cisza rozmodlona
Bóg się okopał w ołowianych chmurach
Została w górach pusta ścieżka po nas.

Barbara Bałuc
Bibliografia:
Kunda z Potócka (Wanda Łomnicka-Dulak), List [w:] „Znad Popradu” 2005, nr 10.
Jestem wodą. Inni to kamienie. Rozmowa z Henrykiem Cyganikiem [w:] Beata Salamon-Satała
Wielka inwentaryzacja, Kraków 1999.
Henryk Cyganik Święty azyl, Kraków 2004 (tamże wstęp Tadeusza Skoczka, Fanatyk słowa).

CO SŁYCHAĆ W KOMISJACH?
wiedniej piosenki (która to była? Przewodnika mamy… Tadeusza), wyruszyliśmy przez widokową polanę Turbaczyk na nocleg
do Koninek. Cała grupa 90 osób była dumna, że mieliśmy
w swoich szeregach rodzinkę Górków: Agnieszkę, Mateusza
Bartka i Łukasza. Słowa uznania dla taty, który przeniósł na plecach przez całą niemal trasę najmłodszego Łukasza! Da się? Brawo! Wieczorem nie zabrakło oczywiście wspólnej wieczornej
zabawy przy kominku.
Kolejnego dnia uczestnicy wycieczki powędrowali z Poręby
Wielkiej przez Tobołów, Suhorę i Obidowiec na Stare Wierchy
i Maciejową (ci, którym we znaki
dała się długa, sobotnia wędrówka i niedzielny upał, ułatwili sobie
nieco wędrówkę, wyjeżdżając
kolejką krzesełkową na Tobołów), stamtąd zeszli do Rabki.
Hasłem wycieczki były słowa:
„Chodź z nami na szlak!”.
Jak wspomniano wyżej, nocleg
i wyżywienie pokryła „Małopolska Gościnna”, uczestnicy ponieśli jedynie koszt dojazdu autokarem. Nic więc dziwnego, że frekwencja dopisała.
W PTTK integracja polskosłowacka trwa! Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie turystami z partnerskiego
dla Nowego Sącza miasta. Jesienią zdobywamy wspólnie Rysy.
To będzie przygoda! Słowacy
wychodzą od swojej strony,
Stare Wierchy, fot. Jacek Barucha?
my od polskiej.

KOŁO GRODZKIE

Trzymamy sztamę
ze Słowakami !
24 -25 czerwca Koło Grodzkie wyruszyło w gorcowy
rejs. Projekt, który napisała Miecia, jak to mówi prezes
„chwycił” i dostaliśmy kasę z Województwa Małopol-

Katarzyna Zygmunt,
Włodzimierz Godek.

skiego. Mogliśmy w promieniach gorczańskiego słońca
zaszaleć z zaprzyjaźnionym TATRANem z Preszowa.
W pierwszym dniu wędrowaliśmy żółtym „Szlakiem Papieskim”,
przemierzyliśmy jak podają wiarygodne źródła „dziesięć malowniczych polan reglowych” w całej letniej ich krasie. Zdobyliśmy
Kudłoń, dotarliśmy na Halę Turbacz do Ołtarza Papieskiego,
gdzie w 1953 r. ks. Karol Wojtyła
odprawił mszę, stojąc przodem
do wiernych, czyli towarzyszy
wędrówki (było to jeszcze przed
soborem watykańskim drugim,
a więc obowiązywała wówczas
reguła odprawiania mszy przodem do ołtarza. Można więc powiedzieć, że przyszły papież wyprzedził w ten sposób historię).
Oczywistym jest, że zaprowadziliśmy Słowaków na najwyższy
szczyt Gorców – Turbacz (1310
m n.p.m.), zaliczany do Korony
Gór Polski. Dla prawie wszystkich TATRANców (jak nazywają
siebie Słowacy) była to pierwsza
wyprawa w Gorce. Byli nimi zauroczeni. Po odpoczynku
w schronisku, odśpiewaniu odpo-

Stare Wierchy, fot. Jacek Barucha
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Trzeba jednak podążać dalej, bo kolejna atrakcja przed nami Park Narodowy Gór Stołowych, który został utworzony w roku 1993. Skalne Grzyby, będący poza czerwonym szlakiem najwyższy szczyt Szczeliniec Wielki – 919m (dotarł tutaj w 1790
roku poeta Johann Wolfgang Goethe), Błędne Skały zapoznają
nas z wieloma ciekawostkami tych szczególnych pod względem
budowy geologicznej gór, których płytowa budowa i fantastyczne ukształtowanie skał jest wielką atrakcją, przyciągającą rzesze
turystów od kilkuset lat. Są tutaj również labirynty skalnych
miast, niezwykłe swym kształtem skałki o adekwatnych do wyglądu nazwach (Wielbłąd,
Świątynia Indyjska), z kulminacją Szczelińca Wielkiego
(Fotela Pradziada). Na panoramę Sudetów ze Szczelińca
trzeba nam będzie poczekać
do następnej okazji, gdyż
akurat rozpadało się tuż
przed naszym wejściem na
szczyt...
Czerwony szlak doprowadza
nas też do dwóch sudeckich
uzdrowisk. Kudowa Zdrój
wywarła na nas niesamowite
wrażenie Kaplicą Czaszek
z 1776 roku. Po przejściu
Wzgórz Lewińskich znaleźliśmy się w kolejnym uzdrowisku, Dusznikach Zdroju.
Obie miejscowości dają nam
okazję do porównań z ich
odpowiednikami na Sądecczyźnie. Żegnając Duszniki,
Góry Stołowe, fot. Robert Sokół
wkraczamy na obszar Gór
Bystrzyckich i jest to etap,
który można określić mianem błądzenia sudeckimi bezdrożami, a to za przyczyną zmian
przebiegu szlaku, które miały miejsce na przełomie maja
i czerwca. Tyle, że to nie zraziło nikogo z uczestników (nie takie
przygody bywały w przeszłości), a my tylko z lekkim
„poślizgiem” docieramy do schroniska Jagodna na przełęczy
Spalona (811 m), gdzie następuje zakończenie tegorocznej przygody z Głównym Szlakiem Sudeckim. Trzeba dodać, że zdobywcy GOT, a było ich dużo w naszym gronie, w ciągu tych czterech dni „natrzaskali” równe 100 pkt!
Oczywiście celem dopełnienia treści górskiej należy dodać,
że również część towarzyska w gościnnych progach ośrodka
w Radkowie została właściwie zorganizowana, a czas wolny
po trasach należycie wypełniony atrakcjami, co sprzyjało niewątpliwie integracji towarzystwa, w którego gronie znalazły się też
nowe twarze, również bardzo młodych turystów.
Zatem podsumowując można śmiało stwierdzić, że ten wyjazd
był niezwykle udany, a najważniejsza jest przyjazna atmosfera,
której w Kole Grodzkim nigdy nie brakuje. Na pytanie czy wróciliśmy rzeczywiście zadowoleni, wypoczęci i naładowani
na nadchodzące dni niech każdy z uczestników „sudeckiej wyrypy” odpowie sobie sam.
Nie pozostaje nic innego, jak tylko odliczać dni do „kolejnych
Sudetów” za rok.
Katarzyna Zygmunt

Sudeckim szlakiem
Jednym z ambitniejszych wyzwań Koła Grodzkiego jest
idea przejścia Głównego Szlaku Sudeckiego, biegnącego ze Świeradowa Zdroju w Górach Izerskich do Prudnika w Górach Opawskich. Ten szlak koloru czerwonego nosi imię Mieczysława Orłowicza i ma 444 kilometry. Jako, że długość to znaczna, dlatego całe przejście
zostało podzielone na kilka etapów w czasie kilku lat.

Za nami już kolejny czwarty rok i według przybliżonych danych
mamy już za sobą około 250 kilometrów. Sudety to góry odległe od Nowego Sącza, dlatego nasze wyjazdy od lat odbywają
się w wolne dni w okolicach święta Bożego Ciała, a tegorocznym Sudetom przyświecał temat: Góry Stołowe oraz Góry Bystrzyckie.
Pierwsze wymienione to jedne z najatrakcyjniejszych pasm górskich w Polsce i to w dużej mierze zadecydowało o szybkim
zapełnieniu listy uczestników, dlatego reszta chętnych mogła co
najwyżej pomarzyć: a nuż się uda z listy rezerwowej. Natomiast
Góry Bystrzyckie to rzadko uczęszczane i chyba kompletnie
nieznane większości Sądeczanom więc odkrywanie ich to prawdziwa gratka.
Zatem w zmiennych okolicznościach pogodowych, gdy aura
płata figle, bo raz deszcz, a za chwilę słońce, przemierzamy sudeckie ścieżki czerwonego szlaku.
Start następuje w Ścinawce Średniej, gdzie zakończyliśmy rok
temu i dość szybko docieramy do „Śląskiej Jerozolimy”, czyli
Wambierzyc. Zachwycić może tutaj niejednego pełna barokowego przepychu Bazylika NMP (Matki Boskiej Wambierzyckiej Patronki Rodzin). Całe założenie Kalwarii Wambierzyckiej
z licznymi kaplicami oraz nazwy okolicznych wzgórz: Synaj, Syjon, Tabor, potok Cedron - wszystko to w zamyśle ma przypominać układ przestrzenny Jerozolimy.
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Z wizytą u Damy

Koło Terenowe w Brzesku
Zatrzymany urok

W grudniu ubiegłego roku dokonano niecodziennej
transakcji, a mianowicie zakupiono na własność państwa - Polski - całą kolekcję Czartoryskich.

Dzisiaj idąc do apteki idziemy jak do sklepu. Liczy się
cena, pośpiech, ulegamy reklamom nowoczesnych suplementów . Po drugiej stronie lady najważniejsze jest
wielkość sprzedaży, ilość pacjentów, walka z konkurencją.
Trzeba przyjść do
takiego miejsca jak
Muzeum Farmacji
CM UJ w Krakowie
przy ul. Floriańskiej, by powrócić
do źródeł tego
pięknego zawodu,
który winien być
i dziś powołaniem,
służbą, wspaniałą
misją
i
pasją.
Członkowie PTTK
- UTW z Brzeska
odwiedzili to miejsce 7 czerwca.
Muzeum Farmacji
CM UJ powstało
w roku 1946, gromadząc eksponaty
z zakresu historii
farmacji i techniki
farmaceutycznej.
Założycielem
i pierwszym dyrektorem był dr Stanisław Proń, radca
prawny i dyrektor
administracyjny Okręgowej Izby Aptekarskie w Krakowie. Jest
największym takim muzeum nie tylko w Polsce, ale należy do
przodujących w Europie.
Znajdziemy tutaj ekspozycje poświęconą Ignacemu Łukasiewiczowi – farmaceucie, pionierowi w zakresie destylacji ropy naftowej i wynalazcy lampy naftowej. Jest też ekspozycja poświęcona Tadeuszowi Pankiewiczowi, który w czasie okupacji prowadził w getcie aptekę „Pod Orłem”. Został za to odznaczony
medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
Na pięciu kondygnacjach odnowionej starej krakowskiej kamienicy od strychu po piwnice jest tysiące starych, zapomnianych,
dziś już niestosowanych eksponatów - łącznie z pięknymi meblami starych aptek w różnych stylach, cudowne wagi, flakoniki,
menzurki, moździerze, pipety, godła aptek. Piękne dyplomy zawodu farmaceuty, różne zioła i specyfiki, które służyły do wytwarzania medykamentów.
Zatrzymany urok robi wielkie wrażenie i powoduje nutę nostalgii, że wszystko to już można spotkać tylko w muzeum.

W tej olbrzymiej i różnorodnej kolekcji znajduje się jeden
z najcenniejszych obrazów, a można powiedzieć, że najcenniejszy w całej polskiej kolekcji muzealnej obraz Leonarda da Vinci
Dama z gronostajem (Dama z łasiczką). Z uwagi na remont głównej siedziby kolekcji - Pałacu Czartoryskich - obraz ten można
było do 7. maja oglądać na Wawelu. Potem przeniesiony został
do głównego gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie,
by docelowo znaleźć się w Pałacu Czartoryskich.
Kiedy w grudniu w relacjach telewizyjnych z tego wydarzenia
usłyszałam wypowiedź pani Zofii Gołubiew, wieloletniego dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie: "...wreszcie nastaną czasy, że to nie Dama będzie podróżować, tylko do Damy
będzie się przyjeżdżać...", przypomniałam sobie naszą wycieczkę
do Paryża i zwiedzanie muzeum Luwr - tę wielką, wielojęzyczną, wielonarodową kolejkę turystów, czekających godzinami
(my też), by dotrzeć do Sali, w której znajduje się obraz Leonardo da Vinci Mona Lisa. Ilość turystów, jaka tam była, nie pozwoliła nam swobodnie dotrzeć do obrazu, nacieszyć wzrok
jego urokiem. Niewiele było radości z tego spotkania, poza
tym ,że możemy mówić, że byliśmy w Luwrze i widzieliśmy
Mona Lisę Leonarda da Vinci.
A tu w Krakowie, na Wawelu, 26 kwietnia 2017 swobodnie
z przewodnikiem mogliśmy oglądać do woli dzieło Leonarda da
Vinci Dama z gronostajem.
Piszę to wspomnienie, by uzmysłowić nam, że tak blisko i bez
kłopotu możemy podziwiać wspaniałe dzieła sztuki, które stoją
na równi z innymi znajdującymi się w wielkich muzeach.
Życzmy sobie wszyscy, by słowa pani Zofii Gołubiew spełniły
się jak najszybciej. A że tak będzie, nie mam żadnych wątpliwości.
Cecylia Jabłońska

Cecylia Jabłońska
Fot. Bożena Słupska
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Zamek w Sanoku to także ciekawe wnętrza i pozostałości
z czasów okupacji w postaci schronu obserwacyjnego. Na zewnątrz warto zwrócić uwagę na bryłę zamku z dobudowanym
w 2011 południowym skrzydłem, a z tarasów zamkowych popodziwiać przepływający w dole San.
Natomiast ścieżka spacerowa „Śladami Rodu Beksińskich”
w Sanoku to wytwór miejscowego PTTK. Wędrując nią po mieście możemy zaznajomić się z miejscami związanymi z tą zasłużoną dla Sanoka rodziną, dlatego kilka z jej punktów nasza grupa
„zalicza”.
Sanok to wiele interesujących zabytków: odwiedzamy kościół
Franciszkanów, podziwiamy Rynek, a na koniec docieramy
do największego w Polsce Muzeum Budownictwa Ludowego
(skansenu), prezentującego budownictwo wiejskie Bieszczadów,
Beskidu Niskiego oraz przyległych Pogórzy. Mamy okazję zobaczyć interesujące cerkwie z Grąziowej i Rosolina, budynki
mieszkalne, zrekonstruowaną synagogę. Spacerujemy także
po odtworzonym małomiasteczkowym rynku galicyjskim, gdzie
odwiedzamy sklep kolonialny, krawca, aptekę, remizę strażacką.
Mimo niezbyt ładnej pogody, ten wyjazd jest bardzo udany.
Inną okazją uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych są coroczne wyjazdy na kolejne edycje Małopolskich Dni Dziedzictwa
Kulturowego, w tym roku już XIX.
W 2017 roku były to dwie majowe sobotnie wycieczki. Pierwsza dała możliwość poznania nieodległej Bochni z jej salinarną
zabudową, związaną z solnym przemysłem tego miasta, o której
opowiadał miejscowy przewodnik. Zobaczyliśmy Rynek i usłyszeliśmy o nieistniejących szybach (Wielki, Targ, Wojewodzia
Góra), nastpnie szyb Sutoris, dawny zamek żupny, planty salinarne, stajnie salinarne. W Bochni zwiedzamy też miejscowe muzeum imienia Stanisława Fischera z bogatą kolekcją sztuki ludowej, malarstwa z różnych okresów, zbiorów etnograficznych
z różnych części świata (Afryka, Chiny) oraz judaików. Następnie odwiedziny w bazylice p.w. Św. Mikołaja Biskupa i krótki
spacer urokliwymi zaułkami miasta do szybu Campi, by podziwiać uruchomienie olbrzymiej maszyny parowej.
Z Bochni jeszcze wypad na chwilę do malowniczo usytuowanego dworu Feillów w Woli Zręczyckiej, a dzień pełen atrakcji
kończymy na zamku w Nowym Wiśniczu, gdzie w zamkowych
wnętrzach możemy się skryć przed nadchodzącą burzą. Sam
zamek robi imponujące wrażenie, a pani przewodnik przybliża
historię tego miejsca, rodów
zamieszkujących
siedzibę
oraz ciekawostki kulinarne,
bo to tutaj powstała pierwsza zachowana w całości
polska książka kucharska,
autorstwa niejakiego Stanisława Czernieckiego: „Compen
-dium ferculorum albo zebranie potraw”.
Kolejny dzień Małopolskich
Dni Dziedzictwa Kulturowego rozpoczynamy poza programowymi
odwiedzinami
w cerkwi w Jaworkach,
a potem to już zwiedzanie
Szczawnicy, podczas którego
zaznajamiamy się ze współczesną oraz dawną zabudowę uzdrowiska. Poznajemy

KOMISJA KRAJOZNAWCZA
Pod znakiem sztuki i kultury
Bogaty grafik wycieczek Komisji Krajoznawczej i Opieki
nad Zabytkami może zadowolić każdego, kto chciałby
poznać ciekawe miejsca i obiekty w kraju bez szczególnego zmęczenia fizycznego jakie czasem towarzyszy
wyjazdom w góry na przykład z Kołem Grodzkim. Dlatego warto przybliżyć, kierując się subiektywnym doborem, przynajmniej niektóre wyjazdy, które miały miejsce w pierwszej połowie roku 2017.
Wraz z nadejściem długiego weekendu majowego wyruszamy
w kierunku „bramy Bieszczadów”, czyli do Sanoka. Wyjazdowi
przyświeca temat: ścieżkami pochodzącego właśnie ze Sanoka
tragicznie zmarłego malarza, Zdzisława Beksińskiego. Ten wyjazd to jakby kontynuacja zaczętej w Nowohuckim Centrum
Kultury przygody z twórczością tego artysty, gdy jeszcze jesienią 2016 roku zwiedzaliśmy Nową Hutę.
Beksiński to artysta bardzo znany, którego twórczość malarską,
podzieloną na kilka charakterystycznych okresów, można podziwiać we wnętrzach sanockiego zamku. Zresztą Beksiński większą część spuścizny zapisał w testamencie właśnie muzeum
w Sanoku. Mamy tutaj przegląd twórczości od pierwszych rysunków Beksińskiego - dziecka po najróżniejsze próby artystycznej ekspresji i eksperymenty z różnymi technikami (np. grafika
komputerowa, zdjęcia), aż do ostatniego obrazu, powstałego tuż
przed śmiercią.
Jego obrazy - pełne fantastycznych wizji, rozmaitych form
oraz barw, których sam autor nigdy nie starał się tytułować rzeczywiście mogą zrobić wrażenie i ukazać olbrzymią wyobraźnię i warsztat autora. By przybliżyć warunki, w których te dzieła
powstawały, mamy również odtworzoną pracownię artysty,
która kiedyś znajdowała się w jego mieszkaniu na jednym z warszawskich blokowisk.
Ale sanockie muzeum to także bardzo pokaźna kolekcja ikon od tych najstarszych z XV, XVI wieku aż po dziewiętnastowieczne. Tu też możemy się dowiedzieć jak z wiekami ewoluowała
sztuka „pisania ikon”. Wiele z nich pochodzi z nieistniejących już
cerkwi terenów południowo-wschodniej Polski.

Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika we Frydmanie, fot. Jan Pawlik
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NMP (tutaj „przewodnik z taśmy” opowiada o wnętrzu), wspinamy się po naprawdę stromych schodach na galerię widokową
Bramy Opatowskiej, by podziwiać z niej rozległą panoramę
miasta i okolic z widocznymi niedaleko zboczami Gór Pieprzowych. Dane jest nam też przejść przez Ucho Igielne (jedyną
zachowaną furtę w systemie murów obronnych), a po niewielkich perturbacjach poznajemy architekturę i wnętrze kościoła
św. Jakuba, posiadającego wiele elementów romańskich. W nim
też przykuwa naszą uwagę boczna kaplica Matki Boskiej Różańcowej z barwnymi secesyjnymi polichromiami, zbliżonymi
w swej formie do malowideł w sądeckim kościele św. Kazimierza.
Szczególnie dwa punkty programu wzbudziły sporo emocji.
Pierwszy, to przemarsz mrocznymi korytarzami podziemnej
trasy turystycznej, prowadzącej pod budynkami starówki. Jej
długość wynosi 470 metrów, a liczne komory i chodniki znajdują się na różnych poziomach (najniżej 12 metrów pod powierzchnią). Całość jest owiana licznymi legendami. Drugi, równie atrakcyjny punkt wycieczki, to półgodzinny rejs statkiem
po Wiśle, w trakcie którego możemy podziwiać panoramę miasta od strony rzeki i jednocześnie utrwalać ją sobie. aby przetrwała w pamięci do następnego przyjazdu do Sandomierza.
Może za rok?...
W taki oto sposób, używając sporych skrótów, bo jak inaczej
opisać wielość atrakcji towarzyszących każdej wycieczce, można przedstawić niektóre wyjazdy „PTTK-owskich krajoznawców”, które są niewątpliwie alternatywą dla wyjazdów górskich, a powyższa lektura może choć trochę zachęci do takiej
formy turystyki - krajoznawstwa i poznawania kraju ojczystego
któregoś Czytelnika.
Michał Kelm

Zamek w Wiśniczu, fot. Jan Pawlik

fakty, dotyczące różnych budowli uzdrowiskowych, ich właścicieli (często żydowskich) oraz zaznajamiamy się ze stanem
obecnym wielu obiektów i z na ogół korzystnymi przeobrażeniami, którym uległy w ciągu ostatnich lat. Dowiadujemy się
o działaniach mających na celu upiększenie i przywrócenie
świetności Szczawnicy przez spokrewnioną z hrabiami Stadnickimi rodziną Mańkowskich, gdyż Szczawnica jest obecnie prywatnym uzdrowiskiem. Podziwiamy Dworzec Gościnny, Inhalatorium, Dom nad Zdrojami, Hotel Park Modrzewie, a po spróbowaniu wody ze źródła Szymon i krótkich informacjach o dzielnicy zwanej Miedziusie, wyruszamy do Frydmana.
Po posiłku serwowanym przez koło gospodyń wiejskich o określonej godzinie dyrektor miejscowej szkoły - tym razem w roli
przewodnika - zaznajamia nas z ciekawostkami Frydmana. Następny punkt programu to wizyta tym razem z panią historyk
sztuki w kościele św. Stanisława Biskupa. Ta murowana świątynia z charakterystyczną renesansową attyką na wieży oraz przylegającą od północy ośmioboczną kaplicą Matki Boskiej z ołtarzem o dwóch licach jest najstarszym (XIII/XIV w.) na północnym Podtatrzu zabytkiem
architektury
sakralnej,
zachwycającym barokowym wyposażeniem wnętrza.
Warto jeszcze wspomnieć
o
lipcowej
„sztandarowej” niemalże
wycieczce
„krajoznawców” do Sandomierza.
Tegoroczny wyjazd przyciągnął jak zawsze liczną
grupę turystów chętnych
do poznania tego niezwykle atrakcyjnego miasteczka, a plan zwiedzania
dawał możliwość zapoznania się z najciekawszymi atrakcjami sandomierskimi. Całość pod jakże
intrygującym
tytułem
„Śladami Ojca Mateusza”
- kto zna ten serial, to
wie o co chodzi.
Zatem w tę upalną sobotę pośród tłumów turystów zwiedzamy bazylikę
katedralną
Narodzenia Sandomierz. Fot. Barbara Bałuc
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Komisja Turystyki Narciarskiej włóczy się po różnych
górach Europy. Często wyższych i rozleglejszych niż
połoniny w Karpatach Wschodnich. Jednakże w pamięci najmocniej odcisnęły się obrazy tamtejszych Torojag,
Pietrosów i Popów Iwanów. Czym to wyjaśnić?

wo Piszkonia broniła do siebie dostępu niezliczoną ilością płotów i woryni. Zwodziła plątaniną małych carynek, rozdzielonych
gęstwiną samosiejek. Wabiła do przydługawych odpoczynków
zapachami rozgrzebanych szop z sianem. Potem było już tylko
ciężej! Grzbiet, wznoszący się niebywale ostro, wydawał się nie
mieć końca. Każdy z nas wytyczał na stoku optymalne dla siebie
zakosy. Wędrowaliśmy wśród pogrążonego we mgle starodrzewu bukowo – jaworowego. Kiedy już wydawało się, że osiągamy
połoniny Barwinoka, okazało się, że to jeszcze jedna carynka,
a za nią ostra, skalista grań. Barwinok tonął we mgłach. Jego
wschodni stok opadał urwistą połoniną w dolinę Herszowca.

Może tym, że stojąc na współczesnych krańcach Rzeczypospolitej, na bieszczadzkich Opołonkach, Kińczykach i Rozsypańcach,
muskało się wzrokiem niedostępne, zaśnieżone Borżawy, Połoniny Pikujskie i Równe i pobudzano nieustannie pragnienie zaglądnięcia tam, na dawne krańce Rzeczypospolitej? A może
wszystkiemu jest winna dusza tamtejszego krajobrazu, pełna
niedostępnych odstępów?
Grań siedmiu zjazdów to fragment Połoniny Piszkoni w Gorganach Zakarpackich. Grań wznosi się ponad 1000 m nad doliną
Herszowca, dopływu górnej Terebli. Jej najwyższym szczytem
jest Horb, piętrzący się 1687 m n.p.m. Nasza komisja podjęła
już wcześniej – w 2010 roku - próbę narciarskiego przejścia
grani, ale załamanie pogody zmusiło nas do odwrotu z przełęczy
za Jasnowcem (1600 m n.p.m.) W tym roku przyszedł czas
na rewanż! W mroźny poranek 30 stycznia 2017 wyruszyliśmy
z zaspanej i zasłanej gęstą mgłą Kołoczawy wprost z doliny Herszowca na ostry grzbiet Barwinoka (1461 m n.p.m.) Początko-

Czekał nas teraz ładny i łagodny zjazd po nawisie wprost
na połoninne siodło pod Horbem. Dalsza wędrówka jest już
banalna. Szerokim grzbietem po twardym, przewianym śniegu,
podchodzimy na szczyt. Na wysokości ok. 1600 m n.p.m. wynurzamy się nagle z ćmy. Jesteśmy na śnieżnej wyspie otoczeni
przez ocean mgły. Nie ma już Ukrainy, Zakarpacia, jesteśmy
tylko my i samotne wyspy Gorganów. Będziemy teraz skakać
z wyspy na wyspę. Najpierw na Horb, a z niego na Herszowiec,
Janowiec i w końcu na Darwajkę. Na szczycie Horba (1687 m
n.p.m.) urządzamy sobie dłuższy popas. Zapominamy o zatopionych, gwarnych Synewirach, Negrowcach, Kołoczawach i cieszymy się chwilą na naszej „samotnej wyspie”. Część z nas raczy się
śnieżnymi i słonecznymi kąpielami. Pozostali bawią się krótkimi
zjazdami na wschodnim stoku Horba. Piotrek i Bartek wspominają jak to w 2013 roku zdobyliśmy pobliski Negrowiec (1709 m
n.p.m.) od strony Synewiru. Napotkani przez nas w lesie

KOMISJA TURYSTYKII
NARCIARSKIEJ

Grań siedmiu zjazdów
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szczytu 1400 m n.p.m. Rozglądamy się wokół - nad nami stoi
duży prawosławny krzyż. Ktoś, kto go tutaj postawił, dobrze
wybrał miejsce. Właśnie ustąpiły mgły i mamy stąd widok na
Kołoczawę zamkniętą wałem Połoniny Krasnej. Przez szczelinę
doliny Terebli wciskają się pomiędzy warstwę chmur i ziemię
promienie zachodzącego słońca.
Zauroczeni ukazującą się nam duszą wschodnio karpackiego
krajobrazu, odwlekamy chwilę zjazdu do doliny Herszowca
i Kołoczawy. Ma on tylko ok. 2 km długości, ale aż 800 m różnicy wysokości. Na połoninie jest to twarda lodoszreń, a w lesie
ciężki puch. Ostatni, bardzo stromy żleb, sprowadza nas
do koryta Herszowca. Pokonujemy go ostrożnie, dając odpoczynek nogom, co kilka – kilkanaście skrętów.
W dolinie dopada nas już proza życia – łyżwowym krokiem
pędzimy przez Kołoczawę na piwo do najbliższej knajpy. Miejscowi kierowcy traktują nas jak równoprawnych użytkowników
drogi, a my pozdrawiamy w biegu tutejszych, małoletnich narciarzy. Jeden z nich posiada jeszcze bambusowy kijek, który podarował mu w 2010 roku Piotrek. Chłopcy deski mają markowe,
ale na buty narciarskie zaadaptowali sobie ojcowskie gumowce,
których przydługawe noski przytrzasnęli klamrami zapięć.
Po drodze do centrum Kołoczawy zatrzymywaliśmy się w każdym sklepiku i w każdym piliśmy piwo, „aby zapamiętać, żeśmy
tu byli, i móc uwierzyć, że tu wrócimy”.

pod Małą Gropą (1550 m n.p.m.) zanurzeni po pas w śniegu
synewirscy drwale przestrzegali nas przed lawinami na połoninach Piszkoni. - Пани, не йти далі, тому що ви можете знайти
тільки навесні! Ale okazało się, że na górze śnieg jest przewiany i twardy. Odległości mogliśmy wówczas, jak to się mówi –
„połykać”. Po odpoczynku dokonujemy widokowego zjazdu
i wędrówki na szczyt Herszowca (1620 m n.p.m.)
Dalej ponownie wjeżdżamy w strefę mgieł. Kluczymy wśród
zarośli kosówki, kęp karłowatych świerków i załomów skalnych
na głębokie siodło pod Jasnowcem. To właśnie w tym miejscu,
na wysokości ok. 1335 m n.p.m., wycofaliśmy się w roku 2010.
Zakładamy tutaj ponownie foki i mozolnie wspinamy się na kopułę Jasnowca. Musimy pokonać ok. 300 m przewyższenia,
a dodatkowym utrudnieniem są ogromne zaspy piętrzące się
na stromym stoku. Oba wierzchołki Jasnowca – północny (1600
m n.p.m.) i południowy (1564m n.p.m.) skąpane są w słońcu.
Po drugiej stronie tonącej we mgle doliny Herszowca sterczy
„wyspa” Horba i Negrowca. Z lewej wynurza się jedynie ostra
Strymba (1719m n.p.m.), na której byliśmy dzień wcześniej.
Zjazd z południowego szczytu Jasnowca okazuje się wkrótce
najtrudniejszym orientacyjnie fragmentem naszej trasy. Gęsta
mgła na podwójnym, szerokim, połoninnym grzbiecie próbuje
nas wciągnąć do doliny Suchara. Z opresji ratują nas wilcze ślady. Wilki, podobnie jak narciarze turystyczni, lubią wędrować
grzbietem. Trzymając się śladów, osiągamy szczyt Darwajki
(1501 m n.p.m.) Piękny, acz krótki zjazd na przełęcz między
szczytami Darwajki obfituje w małe podskoki na twardych zaspach. Na przełęczy krótka narada. Postanawiamy nie wspinać
się na niższy wierzchołek Darwajki (1400 m n.p.m.), a przetrawersować go płajem po północnej stronie. Decyzja okazuje się
błędna. Na bardzo stromym, pociętym głębokimi żlebami stoku,
zalega dużo niestabilnego, puszystego śniegu. Ostrożnie i pojedynczo pokonujemy niebezpieczne miejsca. Szczęśliwie wydostajemy się na skraj rozległych połonin Darwajki, tuż poniżej

Tekst i zdjęcia:
Edward Borek
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Wielki sukces na Zlocie Młodzieży Wiejskiej PTTK

W czerwcowy weekend (16-18 czerwca 2017r.) młodzież z SKKT PTTK Nr 46 przy Szkole Podstawowej
w Łomnicy Zdroju (Magdalena Wnęk, Anna Sopata,
Martyna Porębska, Klaudia Bołoz, Oliwia Mach
wraz z opiekunką Magdaleną Kucabą) wyruszyła
w daleką podróż na wschodnie krańce naszego kraju.
Celem naszej wyprawy był XIII OGÓLNOPOLSKI ZLOT
MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ PTTK w Biłgoraju. Organizatorem
Zlotu był Oddział PTTK w Biłgoraju, współorganizatorem Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.
Na Zlot zgłosiło się 19 drużyn z różnych regionów Polski łącznie ponad 150 uczestników. W zlocie brała udział młodzież
reprezentująca Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne
PTTK, działające w środowisku wiejskim. Cele zlotu to m.in.
integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk i poznanie
kolejnych regionów Polski, promocja walorów turystycznokrajoznawczych Ziemi Biłgorajskiej, Roztocza i Puszczy Solskiej. Oprócz nas w zlocie brała udział młodzież głównie
ze środkowej Polski, z oddziałów PTTK: Opoczno, Żarnów,
Łęczyca i Elbląga.
Dla uczestników zlotu organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. W piątek, po zakwaterowaniu i zjedzeniu dobrego obiadu,
zwiedziliśmy Biłgoraj, w tym Zagrodę Sitarską. Podczas oficjalnego otwarcia zostaliśmy powitani piosenkami w wykonaniu
uczniów klasy turystycznej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Biłgoraju oraz tańcami i śpiewem ludowym zespołu "Pokolenia".

Później nastąpiła trudna część - test wiedzy o Roztoczu, Puszczy
Solskiej, Ziemi Biłgorajskiej i Zamościu. Test był bardzo trudny.
W sobotę poznawaliśmy Roztocze, Puszczę Solską, największe
atrakcje Górecka, Józefowa, rezerwaty Czartowe Pole nad Tanwią, Susiec, Krasnobród. Zwiedziliśmy Zamość, perłę renesansu,
a w drodze powrotnej Szczebrzeszyn, gdzie przywitaliśmy się
z chrząszczem. Wieczorem odbyło się ognisko połączone z prezentacją wszystkich drużyn w Królach nad Tanwią. Zaprezentowaliśmy nasz region śpiewając piosenki gwarą i opowiadając
krótką historię naszej miejscowości – po występie dostaliśmy
wielkie gratulacje i brawa.
W niedzielę udaliśmy się do Roztoczańskiego Parku Narodowego na Bukową Górę i do wsi Sochy, gdzie poznaliśmy tragiczną
historię z okresu II wojny światowej. Podziwialiśmy piękno
przyrody i koniki polskie, które dały się pogłaskać. W południe
odbyło się uroczyste zakończenie i rozdanie nagród. To było
dla nas wielką niespodzianką - uzyskaliśmy wysokie wyniki
we wszystkich konkursach: 2. i 3. miejsce w konkursie wiedzy,
które zdobyły Oliwia Mach i Klaudia Bołoz, uczennice klasy piątej, 1 miejsce w konkursie prezentacji kół SKKT PTTK, 1 miejsce w klasyfikacji generalnej - otrzymaliśmy puchar z rąk komandora zlotu, Mariana Kurzyny – prezesa PTTK w Biłgoraju. Każdy
uczestnik otrzymał upominki w postaci map, folderów
oraz apaszkę turystyczną. Zwycięzcom wręczono bony 100 zł
na zakup odzieży lub sprzętu sportowego firmy REGATTA.
Po obiedzie pełni wrażeń i po pożegnaniu nowych przyjaciół
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wyjechaliśmy do domu.
Pragniemy podziękować Zarządowi Oddziału PTTK „Beskid” w
Nowym Sączu za sfinansowanie wpisowego w kwocie 600 zł. i
prywatnemu sponsorowi, który przekazał nam 500 zł. na częściowe pokrycie transportu, co pomogło nam uczestniczyć we
wspaniałej imprezie i poznać piękny region Ziemi Roztoczańskiej. Była to wspaniała przygoda.
W zlocie uczestniczyli: urzędujący wiceprezes Zarządu Głównego PTTK w Warszawie i zarazem redaktor naczelny kwartalnika PTTK „Gościniec”, Andrzej Gordon, prezes ZG PTTK
w Warszawie poprzednich dwóch kadencji Lech Drożdżyński
z Poznania, Ryszard Kunce, przewodniczący Komisji Środowiskowej ZG PTTK w Warszawie, sekretarz redakcji kwartalnika
PTTK "Gościniec" Elżbieta Matusiak-Gordon, Kamil Zimnicki wiceprezes ds. programowych O/PTTK w Elblągu, władze miasta i starostwa powiatowego w Biłgoraju. Mamy już zaproszenie do Elbląga, gdzie znowu za rok spotkamy się na rajdzie.
Magdalena Kucaba,
Opiekunka koła SKKT PTTK Nr 46 w Łomnicy Zdroju -

wie z kilku miejsc w Pieninach i Beskidzie Sądeckim. W miejscu,
gdzie szlak schodzi na dno dolinki (na początku jaru), znajduje
się gajówka oraz miejsce dla odpoczynku turystów: wiata, ławeczki itp. Tam też odpoczywaliśmy, a potem zdecydowaliśmy
o dalszej trasie wycieczki. Obok mostu Ekoturyści zauważyli
tablicę informującą o przebiegu zielono znakowanej ścieżki
przyrodniczej, zwanej Szlakiem im. hrabiego Stadnickiego, który
to zapoczątkował ochronę przyrody na terenie Beskidu Sądeckiego.
Dalej przechodzimy drewnianym mostem wysoko ponad dnem
przełomu. Wyrzeźbiony w piaskowcach magurskich przełom
osiąga w niektórych miejscach nawet kilkanaście metrów głębokości i jest objęty ścisłą ochroną przyrody. Minąwszy most,
skręciliśmy w lewo i stromo pod górę drogą do zwożenia
drewna (po deszczach jest błotniście i ślisko). Przez cały czas
towarzyszył nam szum Potoku Życzanowskiego i kłębiące się
ciemne chmury z błyskawicami. Ze względu na niesprzyjające
warunki atmosferyczne musieliśmy skrócić trasę. Zamiast udać
się do schroniska "Cyrla", wybraliśmy krótszą drogę, prowadzącą przez polany podszczytowe Makowicy do rzeki Poprad.
Bogdan Mościcki, autor przewodnika "Beskid Sądecki i Małe
Pieniny", nazywa te polany "żyjącymi górami", ponieważ przez
długi czas ich mieszkańcy utrzymywali się z pasterstwa i uprawy
jałowej i płytkiej gleby w trudnych, górskich warunkach. Obecnie na polanie Czerteż znajduje się jedno gospodarstwo. Skręciliśmy w lewo i idąc wzdłuż rzeki dotarliśmy do Rytra, podziwiając ruiny zamku. Z tego miejsca powróciliśmy na dworzec
autobusowy w Nowym Sączu.
To był bardzo udany dzień, miło było na chwilę oderwać się
od szkolnej ławki i móc podziwiać piękno karpackiej puszczy.
Zapraszamy na stronę Ekoturystyka do galerii fotografii.
www.ekoturystyka.zsem.edu.pl
Autorzy tekstu: Jakub Klimek, Marcin Deska 1 m ZSEM
Autorzy zdjęć: Andrzej Dulak 1 e, Wiktoria Baracetti 2 j ZSEM

Ekoturyści
w Puszczy Karpackiej
W dniu 23 maja Szkolne Koło KrajoznawczoTurystyczne „Ekoturysta” z Zespołu Szkół Elektryczno
-Mechanicznych nr 17 w Nowym Sączu, jak co roku
wyruszyło na górską wędrówkę - tym razem szlakiem
Puszczy Karpackiej.
W wycieczce wzięło udział 26 uczniów oraz 3 nauczycieli: Pani
Anna Chronowska, opiekun Koła Ekoturystyka, Pani Edyta Nowak oraz Pan Józef Pomietło.
Grupa Ekoturystów wyruszyła z dworca PKP w Nowym Sączu
do Barcic, potem w kierunku
Woli Kroguleckiej, a następnie niebieskim szlakiem.
Pierwszym punktem wycieczki było dotarcie na platformę
widokową Tzw. ślimak
o spiralnym kształcie góruje
nad Doliną Popradu. Stamtąd
obserwowaliśmy piękne widoki na Beskid Sądecki: Makowicę, Pasmo Radziejowej
oraz Pasmo Jaworzyny Krynickiej, a także na Beskid
Wyspowy. Specjalne tablice
informacyjne pomagały zidentyfikować poszczególne
wzniesienia oraz florę i faunę
okolic. Z platformy udaliśmy
się dalej szlakiem niebieskim
do drewnianego mostu nad
Potokiem Życzanowskim,
który jest powierzchniowym
pomnikiem przyrody pod
nazwą „Głęboki Jar”. Na jego
terenie rośnie przetacznik
pokrzywolistny - gatunek
rośliny w Polsce znany zaled42
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wiecki i zwiedzanie Centrum Górskiego Korona Ziemi w Zawoi
oraz przejście do schroniska na Markowych Szczawinach. Później udział w I Rajdzie im. Jana Karskiego – Góra Parkowa
w Krynicy i Piwniczna-Kosarzyska, gdzie wspominaliśmy sądeckich kurierów. Początek roku 2017 to zimowa wyprawa w Beskid Sądecki i przejście z Rytra przez Cyrlę, Wilcze Doły
do Nawojowej. Poznaliśmy wtedy uroki gór zimą i zjawisko
inwersji. W lutym padło na Beskid Niski. Po przejściu trasy Wysowa – Kozie Żebro – Regietów, zwiedzaniu stadniny koni huculskich, gwoździem programu był kulig. Wiosnę witaliśmy
w Beskidzie Sądeckim z wieży widokowej na Koziarzu, by potem delektować się kiełbaskami upieczonymi na ognisku
przy ołtarzu papieskim na Błyszczu. W kwietniu braliśmy udział,
wędrując z Koninek na Turbacz, w otwarciu sezonu turystycznego województwa małopolskiego w Gorcach. Nota bene, jak
na 23 kwietnia, pogoda była przednia - śnieg po pas i zadymka
śnieżna. Pod schroniskiem spotkaliśmy starszych przyjaciół
z Koła Grodzkiego. W maju przyszła pora na „policyjną górę”.
Wspólnie z KTG zdobyliśmy Lackową w Beskidzie Niskim.
Dzień Dziecka to wycieczka z Komisją do spraw Młodzieży
z Kowańca na Turbacz z zejściem do Łopusznej. Zwieńczeniem
naszych wypraw była czerwcowa, 2-dniowa wyprawa w Bieszczady. Muczne z zagrodą żubrów, Bukowe Berdo, Tarnica, Wołosate, Ustrzyki Górne, Połonina Caryńska. Przejazd bieszczadzką ciuchcią z Majdanu do Balnicy i z powrotem, Cisna i…
„Siekierezada”, a tam zakapiory.
W naszym kole zdobywamy przede wszystkim Górską Odznakę
Turystyczną (GOT), ale nie tylko. Członkowie WEKTOR-a
przymierzają się też do Korony Beskidu Sądeckiego oraz Odznaki Krajoznawczej PTTK Ziemi Sądeckiej.
Na stronie internetowej I LO prowadzimy swój kącik (zobacz:
http://dlugosz.edu.pl/index.php/wektor-about), a na nasze wycieczki może jeździć każdy, nie tylko członkowie PTTK. Do zobaczenia na szlaku!
Piotr Rychlewski

Jak w góry, to z WEKTOREM!
Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne „WEKTOR”
działa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im.
Jana Długosza w Nowym Sączu. Pomysłodawcą nazwy
koła był kol. Aleksander Żarnowski, emerytowany nauczyciel I LO i przewodnik beskidzki. WEKTOR to:
Wielce Ekskluzywny Klub Turystyki Oraz Rekreacji...
Aktualnie "WEKTOR" zrzesza 42 uczniów oraz 5 nauczycieli.
Opiekunem SKKT jest przewodnik beskidzki, Piotr Rychlewski.
W roku szkolnym 2016/2017 członkowie WEKTOR-a uczestniczyli w 12 wycieczkach krajoznawczo-turystycznych w różne
zakątki Beskidów, ale nie tylko. We współpracy z Komisją
do spraw Młodzieży przy Oddziale PTTK „Beskid” grupa
uczniów naszej szkoły wzięła udział w dniach 10 – 12 listopada
2016 r. w uroczystych obchodach Dnia Niepodległości w Warszawie. Wyjazd miał nadzwyczajny, narodowy i świąteczny charakter. Jedną z ważniejszych atrakcji było zwiedzanie rzadko
kiedy dostępnego Pałacu Prezydenckiego. W samo południe
wizyta w Sejmie Rzeczypospolitej - można było z bliska przyjrzeć się parlamentarzystom, dla których był to dzień pracy.
11 listopada przeznaczony został w całości na uczestniczenie
w państwowych uroczystościach związanych z 98. rocznicą odzyskania niepodległości. Wieczorem niezwykły koncert pieśni
i piosenek patriotycznych, wykonany w budynku Muzeum Powstania Warszawskiego, przez zespół „Młode Wilki.”
Lwia część aktywności WEKTOR-a to wycieczki górskie.
6 września 2016 r. uczestniczyliśmy w V Rajdzie Pieszym im.
Generała Franciszka Gągora w Koniuszowej - zaliczyliśmy Jodłową Górę oraz rezerwat „Cisy w Mogilnie”. 22 września, Łabowska Hala ze Składzistego i wspomnienie walk partyzanckich
na terenie Beskidu Sądeckiego w czasie XXXVII Zlotu Turystycznego im. mjra Juliana ZUBKA "Tatara". W październiku
wyprawa wspólnie z Komisją Turystyki Górskiej w Beskid Ży-

W drodze na kulig w Regietowie - Kozie Żebro
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Akcja Przewodnicy Dzieciom
w Krakowie

Czy to będzie dobry wybór?

11 lutego uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Cieniawie członkowie SKKT PTTK, pod opieką Marzeny Poręba - Pietrzak
wzięli udział w akcji Przewodnicy PTTK Dzieciom 2017 - Śladami Tadeusza Kościuszki w Krakowie w ramach Małopolskich
Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika.

Organizatorami akcji byli: Klub Przewodników Beskidzkich i Terenowych w Krakowie, Centralny Ośrodek Turystyki PTTK
i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Pierwszym
punktem programu był Wawel, gdzie uczestnicy zobaczyli
m.in. sarkofag Tadeusza Kościuszki, dzwon Zygmunta czy pomnik Kościuszki. Później pani przewodnik poprowadziła grupę
na Rynek Główny i do Muzeum Narodowego w Sukiennicach,
gdzie dzieci mogły podziwiać Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku,
w tym obraz Jana Matejki ,,Bitwa pod Racławicami".
Następnie wszyscy autokarem udali się pod Kopiec Kościuszki.
Słoneczna pogoda sprzyjała wyjściu na szczyt Kopca i podziwianie panoramy Krakowa. Po zwiedzeniu muzeum uczestnicy
wzięli udział w prelekcji mul^medialnej na temat życia i działalności Tadeusza Kościuszki.
Na koniec imprezy uczniowie i opiekunowie zostali poczęstowani smaczną zupą, ciastem i herbatą oraz dostali pamiątkowe
prezenty i certyﬁkaty uczestnictwa w akcji.
Tekst i foto:
Marzena Poręba - Pietrzak
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Trzeba mieć nie lada odwagę, żeby dać się wybrać
na przewodniczącego Komisji do spraw Młodzieży.

Po pierwsze. niemożebną rzeczą będzie dorównać ustępującemu, owianemu legendą, Mietkowi Witowskiemu. Uczeń, rzadko kiedy dorównuje mistrzowi. Ktoś, kto przejmuje stery
po wielkim przywódcy, w zasadzie skazany jest na pozostawanie w cieniu. Tak przynajmniej wynika z historii dynastii królewskich.
Drugim, równie znaczącym powodem jest wiek. Wydaje się
mnie, że najlepszym przewodniczącym Komisji Młodzieżowej
(celowo użyłem starej nazwy) powinien być ktoś młody, powiedzmy do „trzydziestki”, a ja mam dwakroć tyle. Ale po kolei.
Zebranie sprawozdawczo- wyborcze odbyło się w poniedziałek
22 maja. Niestety na ponad trzydzieści szkolnych kół SKKT
zrzeszonych w Komisji, przybyło tylko siedmioro opiekunów.
Wysuwam przypuszczenie, że nieobecności te nie wynikały
z braku zainteresowania, tylko jak przynajmniej kilkoro opiekunów się usprawiedliwiało, z ważnych powodów.
Zgodnie z porządkiem zebrania kol. Witowski podsumował
upływającą kadencję, przedstawił najważniejsze wydarzenia,
które Komisja z powodzeniem realizowała. Wskazał również
na pojawiające się trudności. Zebrani udzielili przewodniczącemu absolutorium, po czym kol. Witowski złożył rezygnację
z pełnionej funkcji. Ogłosił również, że nie będzie kandydował
na następną kadencję. Ponieważ, od jakiegoś czasu chodziły
pogłoski o takim przebiegu sprawy, Zarząd Oddziału „Beskid”,
w osobach trzech prezesów serdecznie podziękował kol. Mieczysławowi Witowskiemu za czterdziestoletnią, prawie nieprzerwaną pracę na rzecz Komisji. Wręczono kwiaty i okolicznościowy upominek.
-Jestem przekonany że to nie jest koniec, że to nie jest pożegnanie
i że będzie ciąg dalszy z PTTK - powiedział prezes Adam Sobczyk.
- Wyrażamy podziękowanie i mamy nadzieję, że będziesz nadal
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„Gastronomie”, Koło PTTK. Myślę, że z sukcesem. Koło należy
do dużych, liczba członków dobijała do pięćdziesięciu. Wydaje
się jednak, że optymalną, dającą się łatwiej kierować, jest grupa
dwudziestoosobowa. Dorobiliśmy się paru cyklicznych imprez
wpisanych do kalendarza szkoły, z których rajd „Zimowy” i „Do
upadłego” cieszą się największą popularnością. Pisaliśmy nawet
o naszych sukcesach na łamach „Echa Beskidu”. W zasadzie na
potrzeby SKKT zdobyłem uprawnienia przewodnickie. Dla naszego Oddziału prowadzę od ładnych paru lat stronę internetową. Chyba głównie dlatego zostałem wybrany do Zarządu Oddziału na drugą już kadencję. Moje zainteresowania nie są sprecyzowane. Interesuję się wszystkim pożytecznym. No może
trochę więcej czasu poświęcam uprawie winogron
i wytwarzaniu wina. Znajomi mówią, że dobrego. Z turystycznych zainteresowań najważniejsze są góry. Samotnie, z moim
szkolnym Kołem, dawniej z Kołem Grodzkim, przemierzyłem
Beskidy, Bieszczady i Tatry z Rysami, które są moim najwyższym
szczytem.
Co do planów kierowania i rozwoju Komisji, to rewolucji
na pewno nie będzie. Chociaż pewne przemyślenia chciałbym
przy pomocy koleżeństwa opiekunów wprowadzić. Przede
wszystkim trzeba będzie się skupić nad większą integracją opiekunów kół SKKT. Jak wcześniej wspomniałem, na zebraniu było
nas tylko siedmioro, a powinno być trzydzieścioro. Większości
wręcz nie znam. Myślę, że istnienie i rozwój koła szkolnego zależy w całości od zapału i zaangażowania nauczyciela. Trzeba
będzie pomyśleć jak zachęcić Ich, a właściwie przekonać o korzyściach płynących z prowadzenia szkolnego koła. Przede
wszystkim w ramach zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego, współpraca z PTTK daje bite argumenty. Prawie co
roku dwoje nauczycieli zostaje wyróżnionych, z inspiracji naszego Oddziału, Medalem Komisji Edukacji. Do tego powinny dojść
listy gratulacyjne do dyrektorów szkół i inne. Może też wspólna
wycieczka, nazwijmy ją szkoleniowa, dla opiekunów.
Innym problemem jest brak chętnych na wycieczki. Propozycja
wycieczek wydaje się bogata, w większości są one bezpłatne
lub za symboliczną sumę. Musi być coś jednak nie tak, bo na
darmową wycieczkę w Gorce, 2 czerwca, z trudem uzbieraliśmy minimalną liczbę uczestników.
Gdzie jest błąd? Był już w „Echu” artykuł na temat
przyczyn tego zjawiska, ale chyba nie wyciągnęliśmy wniosków. Wydaje się, że skoro zaproponowana przez Mietka wycieczka do Warszawy, cieszy się dużym zainteresowaniem, to może trzeba
zaproponować podobne kierunki np. Trójmiasto
czy Wrocław. Może jedna, dwie większe wyprawy, bardziej krajoznawcze, przyciągną naszą młodzież? Trzeba będzie zasięgnąć opinii.
Szybkiego rozwiązania wymaga też sprawa Festiwalu Piosenki Turystycznej. W tamtym roku się
nie odbył. Naturalnie nie musi być kontynuowany,
ale trochę szkoda. Może powrót do korzeni, czyli
mniejsza forma i najlepiej w siedzibie Oddziału?
Chociażby dlatego, żeby tę naszą, okazałą przecież
siedzibę, promować i wykorzystywać. Pracy więc
trochę będzie.
Na razie się rozglądam, podglądam i uczę. Sądzę,
że po wakacjach, powinniśmy ruszyć na dobre.

współpracował z Komisją ds. Młodzieży - dodał wiceprezes Leśnik.
Wiceprezes Michał Mółka przypomniał, że w 2002 roku,
na prowadzonej przez Mietka wycieczce na Węgry powstała
Komisja ds. integracji z Niepełnosprawnymi. - Byłeś z nami od
początku i nas wspierałeś. Prosimy żebyś był z nami dalej duchem
i ciałem.
Mieczysław Witowski zapewnił, że nie żegna się z Komisją
i będzie ją nadal wspierał.
Ja sam niczego nie mówiłem, ale zawsze miałem duże uznanie
dla Mietka. Głównie dlatego, że zdecydowana większość opiekunów SKKT, to nauczyciele. Ci realizują swoje zadania, czasem pasje związane z turystyką, będąc niejako w pracy. Mietek
angażował się kosztem swojego wolnego czasu, kosztem swojej pracy. Robił to, jak dawniej mówiono, całkowicie społecznie.
Trzeba było jednak przystąpić do wyborów. Ustępujący przewodniczący, korzystając ze swojego przywileju, wskazał moją
osobę na następcę. W zasadzie, to jak sam Mietek powiedział,
namaścił mnie na to stanowisko w Pałacu Prezydenckim, podczas wycieczki do Warszawy. Namaszczenie, namaszczeniem,
ale my jesteśmy przecież organizacją demokratyczną. Nastąpiło
przeto zgłaszanie kandydatur. Ja sam zaproponowałem Magdalenę Bułat, bardzo aktywną opiekunkę Koła SKKT w Zespole
Szkół Specjalnych nr 5, ale zebrani wskazali na mnie i w tajnych
wyborach uzyskałem maksymalną liczbę głosów. Zostałem
więc szóstym przewodniczącym najliczniejszej, bo ponad pięćsetosobowej Komisji. Tym większe wyzwanie przede mną.
Oczywiście poprosiłem o współpracę. I tak ze względu na specyfikę pracy z młodzieżą wiceprzewodniczącą ds. szkół podstawowych została Dorota Zielińska, wiceprzewodniczącą ds. Kół
PTTK spoza Nowego Sącza została Marzena Poręba-Pietrzak.
Myślę, że przy takiej pomocy, dam radę.
Sam z PTTK związany jestem stosunkowo krótko, bo dopiero
od 2002 roku, chociaż posiadam na pamiątkę starą legitymację
PTTK, z której wynika, że moją przynależność należy datować
od 1977 roku. Założyłem w Zespole Szkół nr 1, czyli sądeckim

Władysław Żebrak,
fot. Magdalena Bułat
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SĄDECKI KLUB TATERNICTWA
JASKINIOWEGO

Szalony tydzień,
czyli obóz zimowy 2017
Piątek trzynastego? Nie mogło być lepszej daty, żeby
rozpocząć nasz zimowy kurs - trzech dzielnych kursantów spragnionych wiedzy i porządnej dawki adrenaliny,
doświadczeni koledzy, posiadający już kartę taternika
oraz Prezes, nasz Mentor, przewodnik górski, jaskiniowy oraz życiowy na najbliższy tydzień.
Wszyscy tradycyjnie spotykamy się w bazie u Gaździnki. Kolacja,
plany na następny dzień i jeszcze dalej, wieczorne rozmowy…
Tamten wieczór był niesamowity, pełen wrażeń. Teresa
oraz Emilka uświadomiły mi, ile radości można czerpać z bycia
w Klubie oraz z samych jaskiń. To jakby wyższy stopień wtajemniczenia. Późniejsze opowieści m. in. o dinozaurach, to już inna
historia.
W końcu przyjechaliśmy tutaj, żeby
pójść do jaskini,
więc rano, mimo
prób
odwlekania
godziny
wyjścia,
punktualnie o 8.00,
ruszamy całą ekipą
do Kasprowej Niżnej. Przejście szybkie, sprawne, „zapałki” osiągnięte,
wracamy. Jest wesoło jak zawsze, ale
kwintesencja dopiero w bazie….
Jeszcze w dziurze
Teresa postanowiła
sprawdzić jak bardzo Szewcu jest
szarmancki i czy
pozwoli nieść niewieście wór z linami i z wielkim kamieniem… Misterny plan upadł. Okazało się, że… pozwoli, więc
niech poniesie chociaż ten kamień… Trzeba było zobaczyć minę
Szewca na bazie, w momencie wyciągania go z plecaka... Wieczorem niestety wszyscy doświadczeni koledzy nas opuszczają,
zostajemy w bazie sami z Prezesem.
Następnego dnia ruszamy do Zimnej. Pogoda idealna, zimowa,
tempo szybkie, no i pod jaskinią okazuje się, że znów daliśmy się
oszukać… szukając klucza do drzwi. W środku niestety tłok
straszny, kilka ekip z Polski. To nie na nasze możliwości i nerwy,
musimy mieć wolną drogę, bo jak się rozpędzimy, to lecimy jak
pendolino. A tam nie mieliśmy okazji się wykazać. Żeby nie nabawić się klaustrofobii, wychodzimy z podziemi.
Następnego dnia jedziemy do Słowackiego Raju. Trzaskające
mrozy dały nam szansę pochodzić w rakach i z dziabami. Banan
na twarzy cały czas. Czterech dorosłych facetów, a cieszy ich, że
nie ślizgają się po lodzie i mogą się w nim wspinać..
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Kolejny dzień i kolejny cel - Wielkie Kominy w Jaskini Miętusiej. Kolejny dzień idealnej pogody, tempo sprawne, już w dziurze - rura ciasna, oblodzona, im dalej tym cieplej. Idziemy beztrosko do przodu, aż do momentu, gdy nerwowo szukamy
w worach jednej liny… Przecież była, gdzieś musi być... Była,
ale w bazie, przygotowana leżała i czekała na swoją kolej. Takie
są skutki, gdy kobiety przeszkadzają w odpowiedzialnych zajęciach.
Obóz zimowy to nie tylko jaskinie. Wycieczka przyrodnicza
po Kościeliskiej skoro świt w najzimniejszy poranek tej zimy,
to czysta przyjemność. Szkolenie lawinowe na polu u Gaździny
też odbyliśmy. Tylko lawiny nie schodziły, ale detektory schowały się pod śniegiem. Gorzej, że nie zawsze były włączone
i szukanie trwało dłużej. W poszukiwaniu lawin wybraliśmy się
do Gąsienicowej. Kursanci na nogach, prezes na nartach. Herbata, kawa w Murowańcu. Ale późniejsze zabawy na lawinisku
wszystko wynagrodziły. Śnieg mieliśmy wszędzie i było super,
ale od mrozu padły wszystkie urządzenia i nie było czym nagrywać naszych szaleństw. Trzeba było wracać znowu na ciepłą
herbatę do schroniska. Droga powrotna do samochodu znowu
na nogach, chociaż
próbowaliśmy jechać
w większym składzie
na nartach, ale czwórka z plecakami się
niestety nijak nie mieści - narty są za krótkie.
No i w sumie już moglibyśmy jechać do
domu, ale panowie
z racji tego, że są super kumplami, poszli
jeszcze na zakończenie do Kasprowej
Niżnej - tym razem
do Syfonu Danka.
Mieliśmy pewne problemy z zaparkowaniem, bo skoki zawitały do Zakopanego.
Parking mniejszy, ceny wyższe. W końcu
znaleźliśmy tani parking i płatny za dzień
dosłownie, bo po zmierzchu pan zamyka interes i przed zachodem słońca trzeba auto zabrać z podwórka. W jaskini pędzimy
jak burza bez problemu, ale przed dotarciem do celu powstrzymuje nas woda, która zalała korytarz. Ale wyszliśmy w poczuciu spełnienia, że się staraliśmy.
No i przyszedł czas sprzątania i pakowania. Chyba pół Polski
jechało do Zakopanego i okolicznych wiosek, więc stwierdziliśmy, że ustąpimy im miejsca i pojedziemy w przeciwnym kierunku. Zmęczeni, ale uśmiechnięci i z pełnymi bagażnikami
brudnych lin, pojechaliśmy wyspać się we własnych ciepłych
łóżkach, bez konieczności spania w dwóch śpiworach i uszczelniania okien folią NRC... Bo w Bazie podczas tego tygodnia folia
życia - koc ratunkowy nabierały nowego, prawdziwego znaczenia i zastosowania.
Dzięki wielkie wszystkim za ten szalony tydzień.
Tekst i foto: Łukasz Karaś
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w
Warszawie
oraz zwiedzanie
Muzeum Historii
Żydów Polskich
POLIN. Trzeba
dodać, że organizacja tej wycieczki nie byłaby
możliwa
bez
wsparcia ze strony Miasta Nowego Sącza, które
w ramach jubileuszu
15-lecia
Komisji zapewniło nam nieodpłatną
usługę
t r a n sp o rt ow ą .
W zgodnej opinii
uczestników
wycieczki była to
pod względem
atrakcji
jedna
z
najlepszych
wycieczek Komisji Integracji z Niepełnosprawnymi. W czerwcu
członkowie Komisji wzięliśmy udział w kolejnej edycji projektu
„Rajdy Jaśka Meli”, organizowanego przez Stowarzyszenie
ORION przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.
Pierwszy z dwóch rajdów odbył się w niedzielę 25 czerwca.
2017 rok to nie tylko rok jubileuszu Komisji, ale również rok
upływu kadencji władz Komisji. W związku z powyższym zorganizowaliśmy 9 czerwca 2017 roku Walne Zebranie Członków
podczas którego wybraliśmy władze Komisji na kadencję 20172021. Po przeprowadzeniu wyborów Zarząd Komisji na kadencję 2017-2021 tworzą: Michał Mółka – Przewodniczący Komisji,
Rafał Kowalczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji, Beata
Koral-Mółka – Sekretarz oraz Jan Jeleń – Skarbnik.
Serdecznie zapraszamy na kolejne wycieczki Komisji Integracji
z Niepełnosprawnymi w 2017 roku!
Michał Mółka

KOMISJA INTEGRACJI
Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI

Zimowo-wiosenne wojaże
Komisja Integracji z Niepełnosprawnymi obchodzi
w 2017 roku jubileusz 15-lecia swojej działalności.
W związku z powyższym chcemy, aby wycieczki
w 2017 roku były wycieczkami wyjątkowymi, pokazującymi siłę i moc integracji.
Rok rozpoczął się tradycyjnie od spotkania noworocznego
w styczniu, podczas którego podsumowaliśmy miniony 2016
rok oraz przedstawiliśmy plany Komisji na rok 2017. W lutym
już tradycyjnie udaliśmy się na kulig do Ochotnicy Dolnej,
po raz kolejny zorganizowany dla naszej grupy przez Państwa
Rozalię i Stanisława Jurkowskich. Dzięki ogromnemu sercu Państwa Jurkowskich uczestnicy wycieczki nieodpłatnie integrowali
się podczas kuligu połączonego z biesiadą. W marcu przyszedł
czas na kontynuację wycieczek na Śląsk. Tym razem wybór padł
na Muzeum Zamkowe w Pszczynie, spacer po pszczyńskim parku oraz unikatowe w skali europejskiej osiedle górnicze Nikiszowiec w Katowicach, przyciągające swoim urokiem coraz
większe ilości turystów z Polski z zagranicy. Podczas wycieczki
jej uczestnicy mieli okazję zobaczyć W niedzielę palmową
(9 kwietnia) Komisja wyruszyła na wycieczkę w Beskid Niski,
do której zainspirował nas Piotr Firlej – przewodnik beskidzki i
popularyzator ochrony podkowca. Podczas wycieczki jej
uczestnicy mieli okazję: uczestniczyć we Mszy Świętej w Cerkwi św. Paraksewy w Kwiatoniu, a po jej zakończeniu zwiedzić
cerkiew, uczestniczyć w warsztacie edukacyjnym o podkowcu,
prowadzonym przez Piotra Firleja w centrum kultury w Wapiennym, pospacerować po uzdrowisku Wapienne, zwiedzić
zabytkowy Kościół św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej oraz pospacerować po parku zespołu pałacowego w Siarach. W miesiącu maju Komisja zorganizowała aż dwie wycieczki. Pierwszą
z nich była wycieczka na Słowację. Podczas wycieczki zwiedziliśmy zamek Spisky Hrad oraz Lewoczę, gdzie spacerowaliśmy
po urokliwym centrum miasta. Tydzień później Komisja udała
się na długo oczekiwaną, trzydniową wycieczkę do Warszawy.
W planie wycieczki znalazło
się: zwiedzanie
Sejmu; spacer po
najpiękniejszych
zabytkach warszawskiej
starówki; zwiedzanie Muzeum Powstania
Warszawskiego,
zwiedzanie Muzeum
Pałacu
Króla Jana III
w
Wilanowie,
przejazd Metrem
i uczestnictwo
w warszawskiej
nocy muzeów,
przejazd na Stadion Narodowy
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KOŁO TERENOWE
W PIWNICZNEJ-ZDROJU

KOŁO PRZEWODNIKÓW

Tradycyjna jajecznica

Jackowa Pościel-Dolina Pamięci
Maj, to czas kiedy spotykamy się na tradycyjnej przewodnickiej jajecznicy. Jest to okazja do integracji starszych i nowych członków Koła ale także do poznania
nowych atrakcji turystycznych lub przypomnienia sobie
dawno nieodwiedzanych obiektów.

"Dziękuję Ci, Boże, że dałeś mi poznać góry.
Dziękuję wam góry, że dałyście mi poznać Boga".
P. G. Frassati
***
Pier Giorgio Frassati (1901-1925)
student politechniki turyńskiej (Włochy)
tercjarz dominikański
kochał Boga, ludzi i góry
beatyfikowany w 1990 przez papieża Jana Pawła II
patron młodzieży, studentów, ludzi gór,
patron Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016
patron Doliny Pamięci pod Niemcową w Piwnicznej - Zdroju

Nie inaczej było w tym roku. 20 maja kilkunastu przewodników
spotkało się by wyjechać na wycieczkę szkoleniową na Pogórze
Rożnowskie przygotowaną przez koleżankę Dominikę Kroczek. Pierwszym celem był zabytkowy XV-wieczny kościół
w Zbyszycach ( odbudowany po pożarze w 2003 r.). Jest on
stosunkowo rzadko odwiedzany przez wycieczki z racji utrudnionego dojazdu ( pełnowymiarowym autobusem dojechać tam
trudno) dlatego dla części przewodników była to największa
atrakcja szkolenia. Następnym zwiedzonym zabytkiem był XVII
–wieczny kościół pod wezwaniem św. Wojciecha w Rożnowie.
Oczywiście będąc w tej miejscowości nie sposób nie zobaczyć
również beluardu, będącego przykładem nowożytnej architektury obronnej i zapory. Po ich zwiedzeniu przyszedł czas
na „coś dla ciała” czyli jajecznicę z tradycyjnymi ziołowymi dodatkami, którą usmażyliśmy, w Centrum Formacyjno – Rekolekcyjnym „Arka” w Gródku nad Dunajcem. Była to również
okazja do jego zwiedzenia i podziwiania widoków Jeziora Rożnowskiego.

W niedzielę 9 lipca br. zgromadzili się licznie ludzie gór, mieszkańcy Piwnicznej – Zdroju na Jackowej pościeli w Dolinie Pamięci przy żółtym szlaku na Niemcową (Beskid Sądecki), by
uczestniczyć we mszy świętej organizowanej w ramach VIII lata
dla ducha przez piwniczańską parafię.
Msze św. sprawował ksiądz biskup Stanisław Salaterski oraz proboszcz parafii Piwniczna – Zdrój ks. Krzysztof Czech, proboszcz parafii w Jodłowej ks. dr Zenon Tomasiak oraz Marek
Balawender z Misji Afrykańskiej. Słowo Boże do zebranych wygłosił ks. biskup Stanisław Salaterski. Ksiądz biskup poświęcił
tablicę okolicznościową dedykowaną P.G. Frassatiemu oraz
księgę pamiątkową poświęconą zmarłym sądeckim przewodnikom PTTK oddziału „Beskid” w Nowym Sączu. Po zakończonej
mszy świętej zebrani bawili się przy ognisku zorganizowanym
przez członków koła grodzkiego PTTK w Piwnicznej – Zdroju.
Beztroski czas przy pięknej słonecznej pogodzie umilała kapela
Regionalnego Zespołu Doliny Popradu a radosny śpiew uczestników biesiady rozlegał się echem po okolicznych wierchach.
Halina Haraf,
Przewodnicząca Zarządu Koła Grodzkiego
w Piwnicznej – Zdroju

Włodzimierz Godek

PS. ZAPRASZAM tradycyjnie w pierwszą niedzielę października
na Jackową pościel w Dolinie Pamięci na zakończenie sezonu
turystycznego naszego koła.

Serdecznie zapraszamy
do udziału w cyklu Wakacyjnych Spacerów po Piwnicznej.
Spacery będą się odbywały w każdy czwartek w lipcu i sierpniu,
start spod budynku MGOK
(Rynek 11, Piwniczna-Zdój) o 10:30.
Spacerowi będzie towarzyszyło rozwiązywanie zagadek questu,
specjalnie na tę okazję przygotowanego.
Udział w spacerach jest bezpłatny.
Zapraszam!
Małgorzata Kotarba
Informacja Turystyczna Piwniczna-Zdrój
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KOŁO TURYSTYKI RODZINNEJ
„FAMILIADA”

6. sezon już otwarty!
Nasze Koło Turystyki Rodzinnej „Familiada” działa
od stycznia 2012 roku, więc w tym roku świętowaliśmy
5-lecie. Nasi najmłodsi sporo urośli, chodzą na własnych
nóżkach i rozrabiają w górach.
Członkowie i sympatycy „Familiady” to rodziny z dziećmi
oraz opiekunowie, czyli ciocie, wujkowie, babcie, dziadkowie
oraz dwa szkolne koła PTTK: z SP nr 7 z p. Bożeną Rybą
i z SP nr 8 z p. Dorotą Zielińską. W tym roku w marcu byliśmy,
jak co roku, w Teatrze Lalek Rabcio, tym razem na przedstawieniu „Tomcio Paluch”. Zarówno dzieci, jak i rodzice, są zafascynowani profesjonalnie przygotowanymi spektaklami oraz ciekawymi
spotkaniami z aktorami po przedstawieniu. Co roku wszyscy już
zimą pytają: kiedy będzie Rabcio? Nasi turyści to często małe
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, więc starannie dobieramy trasy górskie - musi być naprawdę atrakcyjnie,
aby nie zniechęcić młodych do turystyki. Tak więc jak najszybciej
i najkrócej w górę, na polanie mnóstwo gier i zabaw, obowiązkowo ognisko z pieczeniem kiełbasek. 20 maja zdobyliśmy Lubań
i szukaliśmy tam wiosny. Uczymy dzieci bycia w górach bez telefonów, tabletów i telewizji i marzymy, że przynajmniej część
z nich będzie chodzić po górach dalej z własnej woli i pasji.
A może wychowamy sobie nowe pokolenie przewodników? Mamy już kilku kandydatów :-).
Po raz pierwszy od założenia KTR zorganizowaliśmy wakacyjne
wyprawy. Zrelaksowana i rozweselona 50 osobowa grupa aktywnych rodzinek znowu wyruszyła na szlak! 8 lipca wędrowaliśmy
pasmem Koziarza od Obidzy, przez Błyszcz i Koziarz do Łącka
i 29 lipca pasmem Jaworzyny Krynickiej od Złotnego przez Zadnie Góry, Makowicę i Cyrlę do Rytra. Obie wycieczki zostały

Fot. Marcin Rola
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zainicjowane i opracowane przez przyjaciela i sympatyka naszego koła, przewodnika Marcina Rolę. Okazało się, że najbliższe okolice naszego miasta są bardzo atrakcyjne i czasami nieodkryte przez wielu turystów. Nie trzeba więc przemierzać
wielu kilometrów autokarem, aby znaleźć się w pięknym miejscu, poczuć zapach lasu, zjeść garść borówek i podziwiać cudne widoki z rozległych polan, a przede wszystkim wędrować,
wędrować i wędrować. Bez wygórowanego celu, bez narzuconego morderczego tempa, bez stresu, dla samego bycia w górach, a co ważne - bycia razem we wspólnocie rodzin podobnie myślących i odczuwających rzeczywistość. I chociaż dzieciaki czasami marudzą, że nie chce im się wstawać wcześnie,
że buty niewygodne, ale zawsze są szczęśliwe, bo mają dużo
swobody, gdy spotkają się z przyjaciółmi, poznają nowe dzieci,
które wraz z ich rodzicami dołączają do naszych wycieczek.
Rodzice również są zadowoleni, bo dzieciaki zamiast siedzieć
przed ekranami komórek, komputerów i telewizorów, spędzają miło czas na świeżym powietrzu i nigdy im się nie nudzi.
Góry dostarczają im tylu wrażeń, że inne rozrywki stają się
mniej atrakcyjne od tropienia żuków na ścieżce, biegania
po polanie, łapania motyli na łące i zajadania borówek prosto
z krzaczka. Tym razem towarzyszył im w zabawach piesprzewodnik. To mądra Wera - towarzyszka naszej zaprzyjaźnionej przewodnik z Krościenka, Gosi Braun, która po raz
pierwszy uczestniczyła w wyprawie naszego koła. Ku radości
dzieci i dorosłych, a przede wszystkim przewodników, pies
pomagał „zaganiać” swoje stado, czyli całą naszą grupę, którą
opiekował się jak pies pasterski swoimi owcami. Jak widać,
rodzinne wędrowanie obejmuje wszystkich członków rodzin,
również zaprzyjaźnione zwierzęta.
Następne wycieczki odbędą się już po wakacjach. We wrześniu planujemy Tatry Słowackie, na które wszystkie chętne
rodzinki serdecznie zapraszamy.
Ola Jawor

CO SŁYCHAĆ W KOMISJ

KOŁO TURYSTYKI GÓRSKIEJ
Komunikat Regionalnej Komisji
Egzaminacyjnej d/s. Przodowników
Turystyki Górskiej.
Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. Przodowników Turystyki
Górskiej w Nowym Sączu informuje, że egzamin na Przodownika GOT lub rozszerzenie uprawnień Przodownika odbędzie się
20 października 2017 r. /piątek/ o godz. 16.00 w budynku
Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, Rynek 9.
Wnioski o mianowanie lub rozszerzenie uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej - wzór 2016 - prosimy przesłać do Oddziału w Nowym Sączu do dnia 9 października 2017 roku.
Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej:
Zofia Winiarska - Hebenstreit

Znakarze znów w akcji!
W Beskidzie Sądeckim rozpoczęła się akcja odnawiania oznakowania szlaków. Szlaki górskie oznaczone są prostokątem o wymiarach 9x15 cm, składającym się z trzech poziomych pasków paski zewnętrzne białe, a pas środkowy w kolorze szlaku. Malowane są farbą olejną w widocznych punktach.
Odnowa szlaku polega nie tylko na jego pomalowaniu,
ale przede wszystkim oczyszczeniu szlaku. Powinien minimum
cztery lata być widoczny.
Spis odnawianych w 2017 r. szlaków turystycznych
przez 7 dwójek znakarskich PTTK Oddziału „Beskid”
1. Krościenko – Dzwonkówka (czerwony)
5,5 km
2. Dzwonkówka – Skałka – Przehyba (czerwony)
6,8 km
3. Przehyba – Radziejowa – Rytro (czerwony)
16,1 km
4. Obidza – Kosarzyska – Piwniczna (czerwony)
11,0 km
5. Nowy Sącz – Jelna – Bartkowa (czerwony)
18,0 km
6. Przehyba – Wk. Roztoka – Rytro (niebieski)
11,3 km
7. Piwniczna – Łomnica – Łabowska H.
(niebieski) 9,8 km
8. Obidza – Wielki Rogacz (niebieski) 2,7 km
9. Ptaszkowa – Kamianna – Kopciowa (niebieski)
22,1 km
10. Rożnów – Bartkowa (niebieski) 5,2 km
11. Jazowsko – Przehyba (zielony) 10,9 km
12. Obidza – Eliaszówka – Piwniczna (zielony)
10,9 km
13. Witowice – Rożnów (zielony) 2,5 km
14. Łącko – Suchy Groń- Dzwonkówka (żółty)
13,0 km
15. Piwniczna – Bziniaki – Niemcowa (żółty)
6,0 km
Razem szlaków: 151,4 km

Odnawianie szlaku niebieskiego prowadzącego z Rytra do schroniska na Przehybie,
fot. Tadeusz Dziedzina
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Komisje i Koła w statystykach
I - VI 2017 r.
06.01.2017 r.
08.01.2017 r.
15.01.2017 r.
16.01.2017 r.

Koło Grodzkie
Koło Grodzkie
Koło Grodzkie
Zarząd Oddziału

22.01.2017 r.
29.01.2017 r.
05.02.2017 r.
12.02.2017 r.
18.02.2017 r.
19.02.2017 r.
26.02.2017 r.
27.02.2017 r.

Koło Grodzkie
Koło Grodzkie
Koło Grodzkie
Koło Grodzkie
Komisja Integracji z Niepełnosprawnymi
Koło Grodzkie
Koło Grodzkie
Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego

4-5.03.2017 r.
05.03.2017 r.
11.03.2017 r.
18.03.2017 r.
19.03.2017 r.
25.03.2017 r.

Koło Grodzkie
Koło Grodzkie
Komisja Integracji z Niepełnosprawnymi
Koło Turystyki Rodzinnej Familiada
Koło Grodzkie
Komisja Krajoznawcza

26.03.2017 r.
26.03.2017 r.
01.04.2017 r.

Koło Grodzkie
Koło Grodzkie
Komisja Krajoznawcza

02.04.2017 r.
09.04.2017 r.
09.04.2017 r.
18-23.04.2017 r.

Koło Grodzkie
Komisja Integracji z Niepełnosprawnymi
Koło Grodzkie
Yacht Club

23.04.2017 r.

Koło Grodzkie

23.04.2017 r.

Komisja Turystyki Górskiej

29.04.2017 r.
29.04-6.05.2017 r.
29.04-3.05.2017 r.
07.05.2017 r.
07.05.2017 r.
14.05.2017 r.

Komisja Krajoznawcza
Yacht Club
Koło Grodzkie
Koło Grodzkie
Komisja Turystyki Górskiej
Komisja Integracji z Niepełnosprawnymi

14.05.2017 r.

Koło Grodzkie

19-21.05.2017 r.
20.05.2017 r.
20.05.2017 r.

Komisja Integracji z Niepełnosprawnymi
Komisja Turystyki Rodzinnej Familiada
Komisja Krajoznawcza

21.05.2017 r.
26-28.05.2017 r.

Koło Grodzkie
Yacht Club

27.05.2017 r.

Koło Grodzkie

27.05.2017 r.

Komisja Krajoznawcza

28.05.2017 r.
02.06.2017 r.
04.06.2017 r.

Koło Grodzkie
Komisja do Spraw Młodzieży
Koło Grodzkie

Beskid Sądecki – Cyrla
15 osób
Beskid Sądecki – Radziejowa
14 osób
Beskid Sądecki - Niemcowa
30 osób
Spotkanie Opłatkowe działaczy
110 osób
i członków O/PTTK „Beskid”
w Nowym Sączu – sala klubowa
Beskid Wyspowy – Śnieżnica
47 osób
Pogórze Dynowskie
30 osób
Beskid Niski - Lackowa
40 osób
Gorce Ochotnica Górna - Kulig
52 osoby
Ochotnicki Kulig
50 osób
Pogórze Dynowskie – Wilcze
30 osób
Gorce – Potaczkowa
37 osób
Rozpoczęcie Kursu Taternictwa
5 osób
Jaskiniowego
Pielgrzymka do Częstochowy
53 osoby
Tatry – Sarnia Skała
53 osoby
Śląsk niejedno ma imię
52 osoby
Kukiełkowy świat - Rabka
50 osób
Gorce – Twarogi
43 osoby
Szlakiem Brata Alberta i Powstania 55 osób
Styczniowego
Pogórze Strzyżowskie - Pasieka
22 osoby
Delegacja do Preszowa
5 osób
Korona Pogórzy na Pogórzu
47 osób
Wiśnickim
Beskid Żywiecki - Jałowiec
53 osoby
Beskid Niski
42 osoby
Beskid Makowski – Zembalowa
38 osób
Zgrupowanie WKM I WKJ
6 osób
w Rybniku
Gorce – Turbacz
56 osób
Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego
Gorce Turbacz
34 osoby
Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego
Sanok Beksińskich
56 osób
Zgrupowanie WKM I WKJ w Pucku 7 osób
Ukraina - Gorgany
48 osób
Magura Spiska
36 osób
Słowacki Raj
15 osób
Tatry Słowackie
51 osób
Z wizytą u sąsiadów
Beskid Sądecki
104 osoby
Tradycyjna Jajecznica
Warszawa
50 osób
Wiosenne zdobywanie Lubania
38 osób
Bochnia i okolice
45 osób
Dni Dziedzictwa Kulturowego
Słowacja - Levockie Wierchy
50 osób
Regaty o Puchar PZŻ
4 osoby
w Krynicy Morskiej
Słowacja – Ondavska Vrchovina
24 osoby
Spotkanie z turystami Tatran
Okolice Szczawnicy
50 osób
Dni Dziedzictwa Kulturowego
Beskid Wyspowy – Ćwilin
50 osób
Gorce – Turbacz,
Słowacki Raj – Przełom Hornadu 56 osób
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04.06.2017 r.
11.06.2017 r.
15-18.06.2017 r.
24.06.2017 r.
24-25.06.2017 r.
24.06.2017 r.
02.07.2017 r.
02.07.2017 r.
08.07.2017 r.
09.07.2017 r.
14-23.07.2017 r.
15.07.2017 r.
16.07.2017 r.
16.07.2017 r.
16.07.2017 r.
16-22.07.2017 r.
23.07.2017 r.
29.07.2017 r.
30.07.2017 r.
30.07.2017 r.

Komisja Turystyki Górskiej
Koło Grodzkie

Tatry – Szpiglasowy Wierch
25 osób
Tatry Zachodnie
54 osoby
Czerwone Wierchy
Koło Grodzkie
Sudety
51 osób
Koło Turystyki Rodzinnej Familiada
Tatry – Dolina Roztoki i Rzeżuchy 50 osób
Koło Grodzkie
Gorce – Turbacz
50 osób
Komisja Krajoznawcza
Wokół Zalewu Czorsztyńskiego
50 osób
do Pienińskiego Kurortu Szczawnicy
Koło Grodzkie
Słowacja – Mała Fatra
48 osób
Komisja Turystyki Górskiej
Słowacja Tatry – Rysy
51 osób
Koło Turystyki Rodzinnej Familiada
Wędrowanie Pasmem Koziarza
56 osób
Koło Grodzkie
Beskid Sądecki
49 osób
Koło Grodzkie
Wyprawa w Alpy Szwajcarskie
40 osób
Komisja Krajoznawcza
Koszyce – Brama Wschodniej
56 osób
Słowacji
Koło Grodzkie
Tatry Wysokie
40 osób
Szpiglasowa Przełęcz
Komisja Turystyki Górskiej
Słowacja Tatry – Krywań
28 osób
Komisja Integracji z Niepełnosprawnymi Bieszczadzka Integracja
50 osób
Koło Terenowe w Brzesku
Fiordy Norwegii
31 osób
Koło Grodzkie
Beskid Niski
49 osób
Łemkowska Watra
Komisja Krajoznawcza
Sandomierz
56 osób
Śladami Ojca Mateusza
Koło Grodzkie
Beskid Żywiecki – Babia Góra
50 osób
Komisja Turystyki Górskiej
Słowacja Tatry – Otargańce
20 osób
Sporządziła: Marta Machowska
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CO JEST GRANE I WYSTAWIANE?

V PANNONICA FOLK FESTIWAL
PROGRAM*:
DZIEŃ TRZECI 2 IX 2017 SOBOTA
4 koncerty – start o godz. 17.30
Kapela Maliszów (PL)
Buda Folk Band (HU)
Terrafolk feat. Emilio Cas^elo & Godalkanje (SLO)
Fanfare Ciocărlia (RO)

DZIEŃ PIERWSZY 31 VIII 2017 CZWARTEK
4 koncerty – start (uwaga zmiana!!!) o godz. 17.30
Kerekes Band (HU) NOWOŚĆ
Teresa Mirga i Kałe Bała (PL)
Kapela ze Wsi Warszawa (PL)
Duvački Orkestar Ekrem Mamutović (SRB)

*powyższy program dotyczy koncertów zaplanowanych za
scenie głównej
oprócz tego organizatorzy przewidują bogaty program, kilkadziesiąt innych wydarzeń towarzyszących dostępnych dla
uczestników fes^walu

DZIEŃ DRUGI 1 IX 2017 PIĄTEK
4 koncerty – start o godz. 17.30
Vołosi (PL)
Söndörgő (HU)
Shantel & Bucovina Club Orkestar (Planet Paprika/D/RO)
Abagar Quartet (BG)
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MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU
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ODDZIAŁ „BESKID” W OBIEKTYWIE
Koło Grodzkie

Lwów
Tokarnia, fot. J. Bartkowski

Sarnia Skała, fot. J. Bartkowski

Pogórze Dynowskie,
fot. K. Wiewióra

Gorce ze Słowakami, Turbacz, fot. Jacek Barucha

Rajd Rowerowy o Puchar Ziemi Sądeckiej

Komisja
Rowerowa

Rajd Rowerowy o Puchar Ziemi Sądeckiej

Komisja d.s. Młodzieży
XIII OGÓLNOPOLSKI ZLOT MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ PTTK w Biłgoraju

XIII OGÓLNOPOLSKI ZLOT MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ PTTK w Biłgoraju

55

ODDZIAŁ „BESKID” W OBIEKTYWIE
Koło Turystyki Rodzinnej „Familiada”

Sądecki
Klub
Taternictwa
Jaskiniowego

Koło Przewodników

Uroczystość Bożego Ciała 15.06.2017 r,
Fot. Marcin Polakiewicz

Międzynarodowy Dzień Przewodnika, fot. Jan Bodziony

Przewodnicka jajecznica, fot. Jan Bodziony
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Przedszkolaki w PTTK, fot. Dominika Wawrzyniak

