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Sądecki Laur 2017, fot. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

OD REDAKCJI

SPIS TREŚCI

Drodzy Czytelnicy, niedawno powitaliśmy Nowy Rok 2018.
Wcześniej były święta, a teraz karnawał - taki też i „temat numeru”.
Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem udzielonym przez
naszego redakcyjnego kolegę Władka. Naprawdę warto! Po
pierwsze - dużo ciekawych informacji o jego winnicy i winach.
Po drugie - można wygrać kilka butelek tegoż wina. Nie mogło
zabraknąć wypraw - tym razem zagraniczne wędrówki (Himalaje,
Gruzja). Ja z kolei polecam rodzinne tereny - pasmo graniczne.
Warto wcześniej sięgnąć po Krygowskiego.
Sporo tekstów „okolicznościowych”, bo i okazje były ku temu.
Stanisław Leśnik otrzymał godność Członka Honorowego PTTK,
nasi nauczyciele medale KEN, ks. dr. Andrzej Jedynak odszedł na
zasłużoną emeryturę, a Komisja Integracji z Niepełnosprawnymi
świętowała 15 lat swej działalności.
Jak w każdym numerze sporo informacji o tym, co się dzieje
w Kołach i Komisjach. 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).
W tym roku zima kiepska, ale może do lutego, kiedy to woj.
małopolskie ma ferie, coś się zmieni. Życzymy udanych wędrówek
humoru, zdrowia (nie tylko podczas podróży) oraz miłej lektury
naszego „Echa”!
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WIEŚCI Z SEKRETARIATU

Kalendarium wydarzeń w Oddziale PTTK „Beskid”
w Nowym Sączu sierpień – grudzień 2017
rzy Kalarus, Członek Honorowy Towarzystwa i Prezes Spółki
Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty”. Wybrano nowe władze
na 4-letnią kadencję do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. XIX Walny Zjazd PTTK nadał Godność Członka
Honorowego PTTK Kol. Stanisławowi Leśnikowi wiceprezesowi
O/PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.

14.08.2017 r. Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze
w Komisji Turystyki Narciarskiej PTTK na kadencję 2017-2021.
Na przewodniczącego ponownie wybrano Kol. Edwarda Borka.
Oto skład całego zarządu:
Przewodniczący – Edward Borek
Z-ca Przewodniczącego – Marek Buda
Sekretarz – Piotr Piwowar
Skarbnik – Antoni Piotrowski

30.09.2017 r. W Sękowskim Dworze odbyły się Małopolskie
Obchody Światowego Dnia Turystyki oraz rozstrzygnięcie XVII
Plebiscytu „Wielkie Odkrywanie Małopolski”. Wśród wyróżnionych Odznaką Honorową Ministra Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Turystyki” znaleźli się nasi działacze: Kol. Ignacy Gomółka i Kol. Tadeusz Maciaś.

15.08.2017 r. Poczet sztandarowy Oddziału PTTK w składzie:
Jan Bodziony, Ignacy Gomółka, Kazimierz Fyda wziął udział
w uroczystościach związanych z 97. rocznicą bitwy warszawskiej- Dniem Wojska Polskiego; najpierw we mszy św. w kościele Matki Bożej Niepokalanej, a następnie w przemarszu
uczestników na Cmentarz Komunalny pod Pomnik Powstańców.

9.10.2017 r. W Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym
„Platinum” w Nowym Sączu odbyły się Sądeckie Obchody Światowego Dnia Turystyki, organizowane przez Nowosądecką Izbę
Turystyczną. Sądecki Laur 2017 r. w kategorii Osobowość
Sądeckiej Turystyki otrzymał Kol. Wiesław Piprek – prezes
Koła Przewodników PTTK za dokonania oraz inicjatywę na niwie turystyki na Sądecczyźnie. W uroczystościach wziął także
udział Wiceprezes O/PTTK Kol. Stanisław Leśnik.

24.08.2017 r. Delegacja Oddziału PTTK: Kol. Kol. Wiesław
Piprek, Jan Bodziony i Wiesław Leśniara w strojach przewodnickich wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych
śp. red. Jerzego Leśniaka i złożyła wiązankę kwiatów.
Sierpień 2017 r. Cały czas pięknieje podwórze O/PTTK.
Po wycince drzew, zamontowaniu nowej bramy wjazdowej,
wykonanej przez Firmę Wiśniowski, ułożeniu kostki brukowej
na wjeździe, Kol. Ryszard Basta odnowił ogrodzenie wokół
naszego budynku.

16.10.2017 r. W sali sądeckiego Ratusza odbyły się Konsultacje Społeczne dotyczące programu współpracy miasta Nowego
Sącza z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. W spotkaniu tym udział wzięli: Wiceprezes O/PTTK Kol. Michał Mółka
i Pracownik O/PTTK Kol. Iwona Leśniak.

1.09.2017 r. Po 2,5 roku pracy na umowę zlecenie w O/PTTK
pożegnaliśmy Kol. Ryszarda Bastę, dziękując za Jego pracę
na rzecz Oddziału i turystów.

18.10.2017 r. Małopolskie Kuratorium Oświaty było organizatorem w Sali Obrad Urzędu Miasta w Krakowie spotkania
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na wniosek Oddziału PTTK
„Beskid” w Nowym Sączu – pani Minister Edukacji Narodowej
Anna Zalewska przyznała za szczególne zasługi dla oświaty
i wychowania 3 Medale Komisji Edukacji Narodowej: Kol. Magdalenie Kucabie ze Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju, Kol.
Joannie Wnęk ze Szkoły Podstawowej w Jazowsku, Kol. Robertowi Zbiegowi z II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu. Medale KEN wręczyła Małopolska Kurator Oświaty pani
Barbara Nowak. Swój medal odebrała też wyróżniona w 2015
roku Kol. Magdalena Tomasiak z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym
Sączu.

2.09.2017 r. W sali klubowej O/PTTK „Beskid” w Nowym
Sączu odbyło się spotkanie Prezesów Oddziałów PTTK woj.
małopolskiego i delegatów na Zjazd Krajowy Towarzystwa.
Podczas tego spotkania Oddziałowi PTTK „Beskid” w Nowym
Sączu powierzono na 4-letnią kadencję prowadzenie Regionalnego Forum Oddziałów Małopolskich PTTK po Oddziale PTTK
w Tarnowie. Wybrano także Zarząd na 4-letnią kadencję. Przewodniczącym został Kol. Adam Sobczyk, Z-cą Przewodniczącego Kol. Janusz Worotniak (prezes O/PTTK w Krakowie), Sekretarzem Kol. Dorota Pych.

26.10.2017 r. W sali sądeckiego „Sokoła” odbyła się konferencja prasowa w związku z kwestą na sądeckich cmentarzach –
XVII edycja „Ratujmy Sądeckie Nekropolie”. Nasz oddział reprezentował Kol. Michał Mółka, wiceprezes ZO PTTK.

10.09.2017 r. Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze
w Komisji Turystyki Rowerowej PTTK na kadencję 2017-2021.
Na zebraniu nie dokonano wyboru nowych członków komisji.
Pozostał dotychczasowy skład komisji:
Przewodniczący: Wiesław Wcześny
Z-ca Przewodniczącego: Edward Borek
Członek-Sekretarz: Marek Buda
Członek: Marek Ryglewicz

30 i 31.10.2017 r. Na Cmentarzach Komunalnych w Nowym
Sączu w Gołąbkowicach i przy ul. Rejtana przewodnicy, działacze Oddziału PTTK, pracownicy, młodzież SKKT PTTK przy
Szkole Podstawowej Nr 7 w Nowym Sączu wraz ze swoją opiekunką Kol. Bożeną Rybą i młodzież ze Szkoły Podstawowej
w Nawojowej wraz z opiekunem Kol. Edwardem Borkiem roznieśli znicze na groby zmarłych działaczy, przewodników, pracowników i członków PTTK.

15-16.09.2017 r. W Warszawie obradował XIX Walny Zjazd
PTTK. Z O/PTTK „Beskid” w Nowym Sączu w zjeździe brało
udział 5 delegatów: Kol. Kol. Adam Sobczyk, Stanisław Leśnik,
Michał Mółka, Cecylia Jabłońska, Wiesław Piprek oraz Kol. Je4

WIEŚCI Z SEKRETARIATU
Dziękujemy także tym wszystkim, którzy roznieśli znicze
na innych cmentarzach, gdzie znajdują się groby naszych działaczy, pracowników czy członków PTTK.
Kol. Magdalenie Bułat składamy serdeczne podziękowanie za wykonanie również i w tym roku okolicznościowych wstążeczek wraz z informacją o różańcu
i mszy św., które były dołączone do zniczy.

12.12.2017 r. W sali klubowej oddziału odbył się Jubileusz
15-lecia działalności Komisji Integracji z Niepełnosprawnymi
PTTK. Działaczom komisji wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia przyznane przez starostę nowosądeckiego pana Marka Pławiaka, prezydenta miasta Nowego Sącza pana Ryszarda
Nowaka i Zarząd Główny PTTK w Warszawie.
19.12.2017 r. W sali klubowej O/PTTK odbyło się spotkanie
opłatkowe członków Koła Przewodników PTTK, na którym
uczestniczył kapelan O/PTTK ks. dr Andrzej Jedynak oraz
Kol. Marian Gryźniak obchodził 80-lecie swych urodzin.

1.11.2017 r. W ramach akcji Ratujmy Sądeckie Nekropolie,
którą koordynowała z ramienia O/PTTK Kol. Dominika Kroczek, kwestowaliśmy na Cmentarzu Komunalnym w Nowym
Sączu przy bramie od ul. Stolarskiej, a były to osoby:
Michał Kelm (3 godz.), (pozostali po 1 godz.) Marian Baran,
Marek Gaworucha, Dominika Kroczek, Bożena Ryba, Włodzimierz Godek, Eugeniusz Bednarek, Krzysztof Jankowski, Janusz Pietrzak, Jan Bodziony, Wiesław Leśniara, Maria Ogorzały, Maria Dublewicz, Wacław Gutowski.

Koleżance Magdalenie Bułat bardzo dziękujemy za własnoręcznie pięknie wykonane kartki świąteczne, które
wraz z życzeniami trafiły do władz miejskich, starostwa
powiatowego, członków honorowych towarzystwa
i sponsorów.

7.11.2017 r. W Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu
odmówiony został Różaniec Wypominkowy przez Kol. Kol.
Stanisława Leśnika, Dominikę Kroczek, Annę Rojek-Leśnik,
Wiesława Piprka i Stanisława Głuca, a następnie odprawiona
została Msza św. za spokój dusz zmarłych działaczy, przewodników, pracowników, członków PTTK i Spółki Schroniska
i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu. Eucharystii przewodniczył Proboszcz Bazyliki Ks. Prałat Jerzy Jurkiewicz, okolicznościową homilię wygłosił Kapelan O/PTTK „Beskid”
w Nowym Sączu ks. dr Andrzej Jedynak, w asyście był także
ks. Dariusz Bugajski członek naszego O/PTTK i wikariusz
z Bazyliki ks. Michał Franczak. Śpiew podczas Mszy św. wykonała pani Joanna Albrzykowska-Clifford, przy organach pan
Piotr Michalik. Udział wzięły 2 poczty sztandarowe PTTK oddziałowy w składzie: Marek Gaworucha, Janusz Pietrzak
i Kazimierz Fyda, przewodnicki w składzie: Tadeusz Maciaś,
Stanisława Janur, Jolanta Biel.

Zarząd Główny PTTK w Warszawie w dniu 21 października 2017 r. podjął uchwałę nr 1/XIX/2017 w sprawie wysokości składki członkowskiej na 2018 r. oraz
wpisowego do PTTK na 2018 r. a Zarząd Oddziału
PTTK „Beskid” w Nowym Sączu na swym posiedzeniu
w dniu 27.11.2017 r. podjął uchwałę jako obowiązujące
od 1.01.2018 r.
- dla osób opłacających składkę normalną - 55,00 zł.
- dla osób opłacających składkę ulgową - 30,00 zł.
- dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową - 25,00 zł.
- dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres
od 1.09. do 31.12.2018 r. - 15,00 zł.
Wysokość wpisowego do PTTK
- dla osób opłacających składkę normalną - 15,00 zł.
- dla osób opłacających składkę ulgową - 8,00 zł.
- dla osób będących uczniami szkół do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie - 6,00 zł.

11.11.2017 r. Z okazji 99. Rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości odbyły się uroczystości: na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Sączu przy Pomniku Legionistów, w kościele św. Kazimierza oraz pod Dębem Wolności na Plantach.
W uroczystościach tych wziął udział oddziałowy poczet sztandarowy w składzie: Kazimierz Fyda, Jan Bodziony, Stanisław
Głuc.

Sporządziła: Dorota Pych

1.12.1017 r. O/PTTK „Beskid” w Nowym Sączu zatrudnił
na umowę zlecenie Kol. Kol. Jerzego Sikonia i Piotra Machowskiego.
4.12.2017 r. W sali klubowej oddziału odbyło się uroczyste
spotkanie z ks. dr. Andrzejem Jedynakiem – kapelanem Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu z okazji zakończenia
posługi kapłańskiej na funkcji proboszcza parafii i obchodzonej
uroczystości patrona-imienia.
8.12.2017 r. Kol. Kol. Majka i Emilian Konopczykowie
oraz Jerzy Sikoń udekorowali świątecznymi ozdobami choinki
w siedzibie naszego Oddziału, a Kol. Kol. Marta Machowska
i Piotr Machowski ozdobili świątecznie gabloty PTTK-owskie
na terenie miasta Nowego Sącza, za co im serdecznie dziękujemy.
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Stanisław Leśnik turystycznego bakcyla złapał już w liceum
wierny i nadal prężnie w nim działa.
W przynależności do PTTK miał kilkuletnią
przerwę, spowodowaną powołaniem
w 1959 r. do odbywania służby wojskowej
w Podoficerskiej Szkole Wojsk Lotniczych
w Mrągowie. Jednak i wtedy turystyczny
bakcyl dał o sobie znać – Stanisław włączył
się w organizację wycieczek w swojej jednostce wojskowej (wyjazdy nad mazurskie
jeziora, na Kaszuby, do Puszczy Białowieskiej).
Będąc pracownikiem samorządowym
w byłym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu, założył Koło
PTTK nr 15 przy Oddziale „Beskid” w Nowym Sączu, które organizowało różnego
rodzaju rajdy, zloty, wycieczki górskie –
także zagraniczne (w góry byłej Czechosłowacji, Bułgarii, Rumunii i Jugosławii).
W 1990 r. Stanisław Leśnik podjął pracę
w Uzdrowisku Piwniczna Zdrój. Współtworzył Spółdzielnię Pracy „Piwniczanka”
i przez 16 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu
tejże spółdzielni. Naturalna woda mineralna
„Piwniczanka” stała się przodującą marką
nie tylko w Małopolsce, ale na terenie całego kraju. Za swój smak i jakość otrzymywała ona wiele prestiżowych nagród i wyróżnień.
Od 2005 r. Stanisław Leśnik jest na zasłużonej emeryturze, a więc ma jeszcze więcej
czasu na społeczną pracę na rzecz PTTK
i upowszechniania turystyki. Pomagają mu w tym zdobywane
przez lata, liczne uprawnienia. I tak w 1972 r. został przewodnikiem beskidzkim i terenowym, a rok później przewodnikiem
Ziemi Sądeckiej. W 1985 r. uzyskał uprawnienia instruktora
przewodnictwa. Rok później dołączył do grona przewodników
tatrzańskich, a w 1994 r. został pilotem wycieczek. Zostawszy
przewodnikiem, od 1973 r. Stanisław włączył się czynnie w prace Koła Przewodników przy Oddziale PTTK w Nowym Sączu –
przez wiele kadencji był członkiem Zarządu Koła, a także jego
sekretarzem. Z kolei zdobycie uprawnień instruktora przewodnictwa sprawiło, że zaangażował się w organizowanie kursów
dla kandydatów na przewodnika górskiego beskidzkiego. Wielokrotnie prowadził wykłady z przepisów prawnych w turystyce
i przewodnictwie, a także wycieczki szkoleniowe w terenie,
ucząc młodych adeptów przewodnictwa topografii i metodyki
prowadzenia wycieczek.
W swojej pracy społecznej Stanisław Leśnik sporo uwagi poświęca młodzieży, prowadząc wycieczki dla SKKT. Nic dziwnego – w końcu sam złapał turystycznego bakcyla, będąc nastolatkiem i wie, jakie to ważne, żeby młodemu człowiekowi pokazać
jaki ten świat jest piękny. Wyrazem uznania dla działalności
na rzecz młodzieży jest przyznanie mu Medalu Komisji Edukacji
Narodowej oraz Złotej Odznaki za Pracę PTTK wśród Młodzieży.
Włącza się także w organizację akcji i imprez o charakterze
ogólnopolskim. W latach 1998 i 2006 był współorganizatorem

Cofnijmy się do ubiegłego wieku, a konkretnie do roku 1953.
Czternastoletni Stanisław Leśnik przekracza mury I Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Chłopak z Chomranic nie ma zielonego pojęcia o turystyce. Trafia
jednak pod dobry adres, gdyż w szkole pedagodzy nie tylko
uczą, ale wychowują patriotycznie, przybliżając swoim wychowankom ojczysty kraj. W VIII klasie (pierwszy rok nauki w LO)
podczas wycieczek poznają najbliższą okolicę: Beskid Sądecki,
Beskid Wyspowy, Gorce, Pieniny, Dolinę Popradu i Dunajca.
W IX klasie przychodzi czas na stolicę, Śląsk i Wybrzeże Bałtyku. W X klasie, podczas sześciodniowej wycieczki, wędrują
po Tatrach – Dolina Chochołowska, Dolina Kościeliska, Kasprowy Wierch, Świnica, Zawrat, Dolina Pięciu Stawów Polskich, Morskie Oko, Dolina Roztoki. W ostatniej, XI klasie,
przygotowania do matury, a więc szkoła już nie organizuje wycieczek.
Czy to takie ważne? Bardzo! To właśnie dzięki tym wycieczkom
oraz mądrym pedagogom, którzy jednocześnie byli zapalonymi
turystami, nastoletni Stanisław złapał turystycznego bakcyla. Tak
zrodziła się miłość do turystyki, której Stanisław Leśnik pozostał
wierny do dzisiaj. Będąc uczniem I LO, w 1959 r. wstąpił do
Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego i w tym samym
roku uzyskał uprawnienia organizatora turystyki młodzieżowej.
Oczywiście ukończył stosowny Kurs Przodownika Turystyki
Młodzieżowej, organizowany przez Oddział PTTK „Beskid”
w Nowym Sączu. Nowosądeckiemu Oddziałowi PTTK pozostał
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Przewodników PTTK z bazą w Wysowej. W 2016 r. współorganizował XII Ogólnopolski Zlot Młodzieży Wiejskiej, zrzeszonej w SKKT PTTK (z bazą w Nawojowej).
Stanisław Leśnik przez te wszystkie lata przynależności
do PTTK pełnił (i pełni nadal) ważne funkcje. W latach 19811985 był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Nowym Sączu. W latach 1997-2001 był
członkiem Zarządu Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu,
a od 2002 pełni funkcję wiceprezesa tego Oddziału. Jak mówi
prezes Oddziału „Beskid”, Adam Sobczyk, jego rola w Zarządzie i Oddziale jest nieoceniona: prowadzi i nadzoruje sprawy
organizacyjne oraz prawno-statutowe; od wielu kadencji przygotowuje i prowadzi wszystkie Walne Zjazdy Oddziału
„Beskid”. Stanisław Leśnik był także uczestnikiem czterech
ostatnich Walnych Zjazdów PTTK, a na Zjeździe w 2013 r.
został wybrany członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego.
W działalności tej na pewno pomocne jest jego
wykształcenie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także studia podyplomowe w zakresie
prawa pracy i ubezpieczeń.
Jego praca zawodowa i działalność społeczna
zostały uhonorowane licznymi odznaczeniami –
przypomnę je chronologicznie: Honorowa
Odznaka Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej (1971), Srebrna Honorowa Odznaka
TKKF (1972), Złota Honorowa Odznaka
TKKF (1974), Złota Odznaka za Zasługi
w Rozwoju Sądecczyzny (1975), Złoty Krzyż
Zasługi (1976), Zasłużony Pracownik Państwowy (1978), Złota Odznaka Zasłużony Działacz
Turystyki (1980), Odznaka za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego (1982), Srebrna
Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej
(1984), Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski
(1986), Srebrna Honorowa Odznaka PTTK
(1987), Tarcza Herbowa „Zasłużony dla miasta
Nowego Sącza” (1989), Odznaka 25 lat
w PTTK (1992), Złota Honorowa Odznaka
PTTK (1994), Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego (2001), Członek Honorowy Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy” w Warszawie (2005), Złote Jabłko za Zasługi dla Powiatu Nowosądeckiego (2006),
Zasłużony Przewodnik PTTK (2006), Medal
Honorowy 50-lecie TKKF (2007), Odznaka
Honorowa za Zasługi dla Turystyki (2009),
Złota Odznaka za Pracę PTTK wśród Młodzieży (2012), Medal Komisji Edukacji Narodowej
(2012), Członek Honorowy Oddziału PTTK
„Beskid” w Nowym Sączu (2013), Odznaka
50 lat w PTTK (2016), Srebrna Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego „Krzyż
Małopolski” (2016), Osobowość Sądeckiej Turystyki – Sądecki laur 2016 nadany przez Nowosądecką Izbę Turystyczną.
Stanisław Leśnik doskonale rozumie, że o sukcesie każdego przedsięwzięcia, każdej organizacji, decydują ludzie. Liczy się współpraca, partnerskie relacje, integracja, dlatego też wspomaga młodych w ich działaniach i chętnie z żoną,

również przewodniczką, uczestniczy w imprezach organizowanych przez Koło Przewodników czy Oddział „Beskid”. Dba także
o swoją kondycję – co środę, niezależnie od pogody, z kolegami
przewodnikami Lechem i Jurkiem przemierza pobliskie szlaki
i „chaszcze”. Pewnie niejeden nastolatek, siedzący całymi dniami
przed komputerem, miałby problem, żeby dotrzymać mu kroku.
A stuknie Stanisławowi za 2 lata osiemdziesiątka. Wieku nie ukrywa – zadbała już o to jego żona, Anka. Na rękawie przewodnickiej tatrzańskiej kurtki wypruła haft sponsora „Społem”, ale rok
1939 zostawiła, komentując: „Niech wiedzą, co to za rocznik!”
Dobry Rocznik, w Oddziale „Beskid” szanowany i lubiany.
Barbara Bałuc
Od redakcji: Artykuł ukazał się w „Gościńcu”.
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„Stara przyjaźń nie rdzewieje”.
Spotkanie z księdzem Andrzejem.
związany z osobą księdza Andrzeja, a przygotował go prezes
Koła Przewodników - Wiesław Piprek.
Potem koledzy z kursu przytoczyli wiele śmiesznych anegdot
związanych z osobą księdza.
Na koniec przy dźwiękach gitary wspólnie odśpiewano pieśni
nie tylko turystyczne. Spotkanie przebiegło w wesołej, przyjacielskiej i ciepłej atmosferze.
Katarzyna Zygmunt
fot. W. Godek

4 grudnia 2017 sala klubowa PTTK znowu zapełniła
się ludźmi. A to za sprawą uroczystego spotkania z ks.
dr. Andrzejem Jedynakiem, organizowanego z okazji
zakończenia jego posługi kapłańskiej na funkcji proboszcza parafii i obchodzonej uroczystości patrona
imienia.
Prezes Oddziału Adam Sobczyk w imieniu wszystkich uczestników spotkania złożył naszemu kapelanowi podziękowania
oraz wręczył bukiet kwiatów i okolicznościowy upominek:
- Drogi Andrzeju jeździliśmy do Ciebie i zawsze byliśmy serdecznie
przyjmowani, zatem pozwól, że my dzisiaj przyjmiemy Ciebie
w naszej rodzinie PTTK-owskiej. Rodzina jest szczególna, bo jest to
rodzina turystyczna. Rodzina do której CHCE się należeć, a nie
MUSI się należeć.
- Szczycimy się tym, że mamy Ciebie, jesteś dla nas wsparciem
duchowym. Zawsze możemy na Ciebie liczyć. – podkreślił Adam
Sobczyk.
- Zakończyłeś pewien etap i rozpocząłeś nowy etap, może jeszcze
bardziej ciekawy?- dodał, składając życzenia prezes.
Spotkanie miało charakter uroczystej wieczornicy andrzejkowej, a zorganizował je Zarząd Oddziału PTTK „Beskid”
w Nowym Sączu.
Wśród zaproszonych znaleźli się członkowie Zarządu Oddziału, przewodnicy oraz przyjaciele księdza Andrzeja z kursu
przewodnickiego 1972, jak również Koło Grodzkie.
Po złożonych życzeniach wyświetlony został pokaz slajdów
8
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„Nie było miejsca dla Ciebie… w schronisku PTTK”
dzieje u nich na podwórku, okazali odrobinę miłosierdzia
nad zmęczonymi i zziębniętymi wędrowcami. Udostępnienie
toalet i kawałka ciepłego ganka nie zakłócałoby „ciszy” nocy
sylwestrowej, ani tym bardziej nie zmuszałoby właścicieli do
niespania przez całą noc, bo i tak są na nogach, obsługując
imprezę, którą sobie ktoś zamówił. Czy naprawdę w schroniskach PTTK również obowiązywałoby niechlubne i przygnębiające mnie bardzo powiedzenie: „Jeśli nie wiadomo
o co chodzi, to chodzi o pieniądze”? Naprawdę? Ktoś zapłacił za Sylwestra w schronisku, więc może siedzieć w cieple,
a ktoś, kto przyszedł w góry, wędrował nocą i zapewne niewiele luksusu mu do szczęścia potrzeba, nie ma już takiego
prawa, bo nie zapłacił? Nie może nawet się ogrzać przez
chwilę, ani skorzystać z toalety? Naprawdę? Czy naprawdę
musi się komuś dopiero coś stać, żeby otworzyć drzwi
Schronisko na Przehybie, fot. Agnieszka Gniadecka w schronisku przed wędrowcami, którzy nie próbują wymusić noclegu.
Rozważając
tę sprawę szukałam czegoś, co usprawiedliwiałoby
Przyznam szczerze, że piszę ten artykuł z ciężkim sercem.
zamknięte
drzwi.
Myślałam, że na stronie schroniska dotrę
Co chwilę biję się z myślami czy jest sens, co to zmieni?
do
regulaminu
schroniska.
Niestety, strona internetowa jest go
Ale choćby nic się nie zmieniło, to przynajmniej podzielę się
pozbawiona.
Znalazłam
za
to
regulamin schronisk PTTK, w któswoimi odczuciami, a to w naszym wolnym kraju uczynić mnie
rym nie ma nic o zamykaniu drzwi. Nie jest mnie miło to pisać.
wolno.
Jestem zapaleńcem górskim od dzieciaka. Góry to mój dom. Samo słowo „schronisko” zawsze kojarzyło się mnie z ciepłem,
Od zawsze gdzieś mnie gnało, gdzieś wywiewało, byle bliżej pomocą, nieważne o jakiej porze. Jestem również świadoma,
nieba. Mama, a potem nauczyciele, ukształtowali we mnie kul- że moje odczucia mogą być subiektywne i ukazują tylko jedną
turę gór, przekazali szacunek do nich i zaufanie do górskich stronę medalu. Swoje racje i argumenty mieliby zapewne opiekuwędrowców. Schroniska górskie zawsze kojarzyły się mnie nowie schronisk. Wydaje się mnie jednak, że nie walczę o wiele.
z otwartymi ramionami, ciepłą, rodzinną atmosferą, miejscem, Jedynie o dostęp do toalet i możliwości ogrzania się przez chwilę
gdzie można odpocząć i znaleźć pomoc. Od kilku dobrych już w jakimś kącie. A może po prostu o jednoznaczność, by nie robić
lat spędzam wieczór sylwestrowy w górach - ostatnimi czasy na tym samym terenie dwóch imprez naraz. Chyba najbardziej
na Przehybie, gdzie na Mszy o 23.00 spotykają się ludzie gór, znaczącym „zbiegiem okoliczności” jest dla mnie to, że cała akcja
by podziękować w Kaplicy Dobrego Pasterza za kolejny rok rozgrywa się już drugi rok w okresie Bożego Narodzenia. Pięknie
prowadzenia po górskich szlakach oraz by powitać Nowy Rok. śpiewamy kolędy, a wśród nich jest jedna, wyjątkowo pasująca
Wraz z przyjaciółmi zaczynamy zdobywać Przehybę ok. 20.00, do sytuacji - „Nie było miejsca dla Ciebie...” I nie trzeba nawet
uczestniczymy we Mszy Świętej, oglądamy z góry miasta roz- jechać do Betlejem, by się o tym przekonać...
błyskujące fajerwerkami o północy i schodzimy z powrotem.
Lena Tatarczuk
I w tym miejscu, kolejny już rok z rzędu, odczuwam pewien
niesmak, gdyż schronisko na Przehybie jest w Sylwestra zamknięte dla wędrowców, którzy w podobny sposób jak ja spędzają ten ostatni dzień roku.
Kolejny już rok ktoś wynajmuje sobie schronisko na prywatny
bal sylwestrowy. Nie mam nic przeciwko temu. Każdy ma
do tego prawo. Wydaje się mnie jednak, że pomimo tego, W poprzednim numerze Joanna Pampuch zadała pytania dotycząschronisko nie powinno mieć zamkniętych drzwi. Rozumiem - ce mydeł. Oto prawidłowe odpowiedzi:
względy bezpieczeństwa, impreza prywatna, ale wędrujący po 1. Czasami po pokrojeniu mydła może wypływać z niego olej. Jak
górach nie szukają pretekstu, by wbić się komuś na „krzywy potocznie wśród mydlarzy mówi się na to, że co robi mydło?
ryj” na bal. Obcy zostałby szybko zlokalizowany. Chodzi tylko Potocznie mówi się, że mydło się „poci”.
o dostęp do toalet i kawałka miejsca, gdzie można by się napić 2. Podaj kilka cech różniących mydło sodowe od potasowego?
herbaty, nie będąc wystawionym na działanie lodowatego wia- Mydło sodowe jest twarde po zrobieniu, mydło potasowe mięktru. Większość z ludzi uczestniczących w „Sylwestrze Ludzi kie – postać galaretowata. Mydło sodowe można robić na zimno
Gór” przychodzi na nogach, Msza odbywa się w małej, nie- i na gorąco, mydło potasowe tylko na gorąco.
ogrzewanej kaplicy, więc albo na stojąco w zimnej kaplicy lubz powodu braku miejsca- na stojąco na zewnątrz, czyli - tak czy Nagroda-słoik mydła potasowego i mydło "palmowy raj"- trafiła
siak - zimno i cały czas na nogach. Zimny wiatr w górach jest do p. Bożeny Ściurki, która przysłała odpowiedź jako pierwsza,
gorszy od mrozu, momentalnie człowiek zaczyna się trząść. a p. Halina Kochan otrzymała nagrodę pocieszenia - mydło
Nie piszę tego, by narzekać na górskie warunki, bo je kocham z dynią.
i kocham wysiłek, z którym się wiążą. Ale miło by było, gdyby Zwyciężczyniom w imieniu redakcji i Joanny Pampuch gratulujedzierżawcy schroniska, którzy przecież wiedzą o tym, co się my!

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!
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Spokojnie mogę sobie przyznać 10 punków pokory i tyle samo
cierpliwości. Z Władysławem Żebrakiem o winnicy i produkcji win rozmawia
Barbara Bałuc

Fot. EmiliaSzarek

Winnica „Strugi” powstała kilkanaście lat temu. Skąd
w ogóle taki pomysł? Na stronie internetowej winnicy
możemy przeczytać, że pomysł „narodził się z końcem 2003 roku. Jakoś w tym roku modne stało się,
szczególnie w Internecie, dyskutowanie o ocieplaniu
klimatu i możliwości zakładania winnic”, ale znając
Ciebie nie mogę uwierzyć, że podążałeś za modą…

od razu profesjonalnej winnicy. Przeczytałem wszystko, co dało
się wówczas przeczytać, nagromadziłem fachowej literatury,
tylko nie miałem ziemi, gdzie można by było to zrealizować. Na
szczęście są przyjaciele. Mój kolega Władek Jurczak, Sądeczanin
z dziada pradziada, dysponował 16 arami niezagospodarowanej
działki, z którą nie za bardzo wiedział co zrobić. Udało mnie się
go przekonać do założenia wspólnie winnicy. Sama działka nie
jest najlepiej położona. Wiadomo, że pod winnice najlepsze są
stanowiska z wystawą południową i na stoku. Nasza zaś leży
w dolinie, jest płaska. Sąsiedzi, od lat uprawiający tu ziemię,
pukali się w czoło. „Tu jest zastoisko mrozowe. Nic z tego nie
będzie” - mówili. Dzisiaj, z perspektywy kilkunastu lat doświadczenia, przyznałbym im rację. Wtedy jednak byłem tak zapalony
do idei, że zachowywałem się jak zakochany nastolatek i nic do
mnie nie docierało. Zapłaciłem za to solidne frycowe. W zasadzie dopiero po dziesięciu latach doświadczeń, winnica zaczęła
się odpłacać.

Chyba jednak za modą, wspartą jakim takim doświadczeniem.
W latach dziewięćdziesiątych jeździłem na roboty do Niemiec,
właśnie do winnicy. To była mała, dziesięciohektarowa, rodzinna winnica. Tam poznałem proces wytwarzania wina - od sadzenia winnej latorośli po butelkowanie, a właściwie po wypicie szlachetnego trunku. Muszę przyznać, że nie bardzo mi
smakowało. Podobnie jak większość Polaków, nieprzyzwyczajonych do picia wina, preferowałem wino słodkie lub półsłodkie. Dopiero po latach, człowiek dochodzi do przekonania,
że prawdziwe i najlepsze wino jest wytrawne. Kiedy przygoda
z saksami się zakończyła, moje zainteresowanie winoroślą również osłabło. Aż do czasu, kiedy w rozwijającym się wtedy Internecie, natrafiłem na stronę pana Romana Myśliwca z Jasła.
Ten prekursor uprawy winorośli i wytwarzania wina udowadniał, że można w polskich warunkach klimatycznych uzyskiwać
przyzwoite wino. Zapaliłem się do pomysłu założenia własnej,

To mnie zaskoczyłeś… Władek podążający za modą…
A dlaczego akurat nazwa Strugi”? Kto ją wymyślił?
Od wymyślania, to jestem ja. Początkowo funkcjonowała nazwa
„Starowiejska”, całkiem ładna. Nawiązywała do ulicy, przy której się znajduje. Zdecydowaliśmy jednak, że trzeba nawiązać
do miejsca - w winiarstwie nazywa się to z francuska terroir.
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Strugi zaś, to stara, tradycyjna nazwa tego zakątka Nowego
Sącza. Potwierdzili to najstarsi mieszkańcy, a i na starych mapach można tę nazwę znaleźć. Nie wstydzimy się pochodzenia.

kwaskowate wino w typie rieslinga. Pojawiają się jeszcze nowsze
odmiany, ale my już pozostaniemy przy dotychczasowym wyborze. Wszystkie wina, co podkreślają znajomi, są pijalne.

Jakie odmiany winogron królują w Waszej winnicy
i dlaczego akurat te?
Na świecie są tysiące odmian winorośli. Ich podział jest skomplikowany. Na potrzeby tej rozmowy, przedstawmy uproszczony, podstawowy i bardzo niedoskonały. Występują odmiany
przerobowe na wino i deserowe - do bezpośredniej konsumpcji. Nas interesują przerobowe. Tu zaś podział jest na winorośl
szlachetną, dającą najlepsze wina i mniej szlachetną, dającą odpowiednio mniej pijalne wino. Niestety uprawa winorośli szla-

Białe wino „Hibernal” króluje na naszych redakcyjnych
spotkaniach - Jutrzenki nie mieliśmy okazji skosztować.
Możesz na jego przykładzie przybliżyć naszym Czytelnikom proces powstawania wina?
Sprawa wydaje się prosta. Trzeba zebrać winogrona, wytłoczyć
sok i czekać. Natura sama dokona cudownej przemiany soku
w wino. Naturze trzeba jednak trochę pomóc. Przede wszystkim trzeba przygotować odpowiednie pomieszczenie - nazwijmy
je winiarnią. Trzeba zgromadzić podstawowy sprzęt: zbiornik

Fot. Anta Wójcik

chetnej jest w Polsce bardzo trudna i udaje się tylko w najcieplejszych rejonach lub na doskonałych stanowiskach. Jak wspomniałem, nasze stanowisko jest najgorsze z możliwych. Dla nas
więc, jak i dla większości winnic w okolicy, najlepsze są mieszańce międzygatunkowe. Chodzi w nich głównie o podwyższenie odporności na mróz i krótszy okres wegetacyjny.
W Polsce od dawna popularny jest Marszałek Foch, ale wina
daje nienajlepsze. Dopiero nowsze krzyżówki dają zadowalający efekt. I tak na podstawie doświadczeń okolicznych winiarzy
wybraliśmy na wina czerwone odmiany Rondo, Winośliwyj,
Wiśniowy Rannyj, a na wina białe Muskat Odeski, Hibernal
i Jutrzenkę. Muskat Odeski w ogóle nie chciał owocować,
a Winośliwyj okazał się niepijalny. Zastąpił go ponoć najlepszy
do uprawy i na wino Regent. Rondo i Regent zostały nawet
uszlachcone i w zasadzie tylko z nich można produkować wino,
w rozumieniu obowiązujących przepisów. Ciekawostką jest
polska odmiana Jutrzenka, dająca mocno aromatyczne i mocno

i szklane lub coraz częściej z nierdzewnej stali, młynkoodszypułkowarkę i prasę do wytłaczania soku. Przyda się też pompa
i dziesiątki innych mniejszych urządzeń. Proces wytwarzania
wina czerwonego różni się trochę od produkcji białego, ale
w uproszczeniu wygląda to tak. Świeżo zebrane winogrona,
przywiezione z winnicy, wsypuje się do młynkoodszypułkowarki
- ma ona za zadanie oddzielić grona od szypułek i wstępnie
zgnieść winogrona. Następnie - jeśli ma być to wino białe - od
razu wygniata się w prasie sok. Jeśli ma być czerwone, to zgniecione winogrona pozostawia się parę dni. Zachodzi wtedy proces maceracji - generalnie uwalniają się potrzebne związki: taniny, aromat, kolor i inne. Wytłoczony sok poddaje się procesowi
sedymentacji - inaczej mówiąc samooczyszczeniu. Pozostaje
jeszcze, jeżeli to konieczne, dosłodzić i zaszczepić szlachetne
drożdże. Teraz tylko przelać do zbiorników i rzeczywiście czekać. Po dwóch, trzech tygodniach burzliwej fermentacji, przelewa się młode wino do nowych zbiorników, aby oddzielić osad.
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Po około roku i trzech przelaniach wino nadaje się do łagiewkowania.

zione w wodzie”. Powiedziałabym raczej – w butelce.
Ile buteleczek średnio jesteście w stanie wyprodukować
w dobrym roku?
A dla kogo ten wywiad? Jak dla Urzędu Skarbowego, to każdy
rok przynosi straty. Zakładam jednak, że nasze pismo nie jest
tak poczytne i mogę powiedzieć, że po kilkunastu latach nabywania doświadczeń, dwunastoarowa winnica daje około tysiąca,
ale nie butelek, tylko łagiewek wina. Mają swoje flaszki Niemcy,
mają swoje butelki Anglicy, a my rozlewamy swoje wino do
łagiewek. Jest to jedna z najstarszych słowiańskich nazw określających naczynie do przechowywania płynów. Staramy się ją
promować. Zwyczajowa łagiewka ma pojemność 0,75 litra.

Czyli?....
Butelkowania.
Zacytuję Twoje słowa: „Jedną z najważniejszych cech
winogrodnika jest cierpliwość i pokora wobec sił natury”. W skali od 1 do 10 ile w Tobie pokory, a ile cierpliwości?
Za mała ta skala. W literaturze napisano, że pierwsze wino miało być po trzech latach uprawy. My pierwsze kilkadziesiąt litrów
uzyskaliśmy dopiero po pięciu, a w szóstym roku uprawy ani
kropli. W zasadzie można się było załamać. Nabieraliśmy jednak
trochę doświadczenia, nie poddawaliśmy się. Przede wszystkim
należało zabezpieczyć rośliny przed zimowym mrozem.
Po okresie stosowania włókniny, kartonów i innych wynalazków, najlepszym sposobem okazało się okopywanie ziemią. Jest
to bardzo pracochłonne. Każdą winorośl trzeba odczepić
z rusztowania, przygiąć do ziemi i obsypać. Dodam, że mamy
trzysta krzewów. Niezbędny okazał się specjalnie zakupiony do
winnicy traktorek. Kiedy opanowaliśmy zimowy mróz, „Zimna
Zośka” regularnie niszczyła młode pędy. I tu znowu, po kilku
eksperymentach, najlepsze efekty dało zraszanie uprawy wodą.
To znaczy wczesną wiosną rozkładamy deszczownię i jeśli tylko
zapowiadają przymrozek, zraszamy praktycznie całą noc, aż do
ustąpienia mrozu. Potrzebne są setki metrów sześciennych wody, o prądzie nie wspomnę. Cała winnica pokryta jest lodem.
Aż dziw bierze, że otulone lodem kwiatostany nie przemarzają.
Po tych wszystkich nadzwyczajnych zabiegach plon powinien być
zapewniony, ale jeszcze z jednym musieliśmy sobie poradzić.
Winnica miała być ekologiczna, dawać sobie sama radę z chorobami. Niestety, mimo że wybieraliśmy odmiany raczej odporne,
bez chemicznej ochrony utraciliśmy w jednym roku cały plon.
Mączniak Rzekomy spowodował, że na naszych oczach opadały
prawie wszystkie liście. Interwencyjny oprysk ręcznym opryskiwaczem nic nie dał. Dopiero zakup profesjonalnego ciągnikowego opryskiwacza, pozwala właściwie chronić winnicę. Zapewniam tu jednak, że nie tylko staramy się, ale bezwzględnie przestrzegamy terminów, okresów karencji i stosujemy tylko dopuszczone środki. Wydaje się, że spokojnie mogę sobie przyznać 10 punków pokory i tyle samo cierpliwości.

To trzeba szybko zarządzić redakcyjne zebranie, żeby
łagiewki się nie zmarnowały... Pamiętasz jak mnie upomniałeś, widząc jak trzymam lampkę z winem?
„Karygodne” usłyszałam. Skąd pomysł na opakowanie i
etykietę z instrukcją „karygodne – właściwe – wykwintne”? Czyżby zboczenie zawodowe się odezwało?...
Jak wcześniej wspomniałem, w Polsce nie ma tradycji picia wina.
Wino kiedyś było drogie i dostępne dla elit. Wzorce musimy
czerpać z krajów śródziemnomorskich, które przez tysiąclecia
wypracowały kanon podawania i spożywania wina. Ja sam do
elit się nie zaliczam. W zasadzie liznąłem tylko w ostatnich latach trochę literatury i na niektóre najprostsze elementy zaczynam zwracać uwagę. Najbardziej widoczne jest nieprawidłowe
trzymanie kieliszka za czaszę.. Tak postępuje się w wypadku

Skromny jak zawsze! Zaintrygowało mnie zdjęcie z pomiarem cukru… Możesz powiedzieć na czym to dokładnie polega i w jakim celu taki pomiar się czyni?
Takie ustrojstwo nazywa się refraktometr i służy do pomiaru
zawartości cukru w soku winogronowym. Wino dlatego wyrabia się z winogron, bo ze wszystkich roślin gromadzą najwięcej
cukru. Cukier zaś jest potrzebny do przerobienia go przez
drożdże w alkohol. Refraktometr pozwala określić dojrzałość
winogron i określić potencjalną moc wina. W bardzo dużym
uproszczeniu do uzyskania wina o mocy 10 procent alkoholu,
potrzeba w soku winogronowym około 17 procent cukru. Refraktometr pozwala po nałożeniu jednej kropli zobaczyć na specjalnej skali poziom cukru. Teoretycznie winogrona powinny
zawierać tyle naturalnego cukru, żeby nie trzeba było nic dosładzać. W praktyce dosładzanie, czyli szaptalizacja, jest konieczna.
Jest to zabieg dozwolony prawnie. W naszej winnicy zdarzył się
rok, że refraktometr wskazywał 22 stopnie i nie dosładzaliśmy
nic. Najczęściej jednak wskazuje 18 stopni, wtedy dosładzamy.
Tak obrazowo - dwa, trzy kilogramy cukru na 100 litrów soku.
Fot. Aneta Wójcik

Galileusz powiedział, że wino to „światło słońca uwię12
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wiedzieć… W lipcu 2017 r. w „Gazecie Krakowskiej”
ukazał się dodatek „Szlakiem małopolskich winnic”.
Niestety nie znalazłam tam „Strugi”… Dlaczego?
Istnieje szansa, że w 2018 r. Dni Otwartych Winnic odbędą się także u Was?
Tu sprawa jest bardziej skomplikowana. Większość właścicieli
winnic jest rolnikami. Prowadzą agroturystykę. Nastawieni są na
czerpanie, jak najbardziej uzasadnione, korzyści z posiadanej
winnicy. Mają ku temu możliwości lokalowe. My mamy winnicę
jako hobby, kosztowne hobby i nie rejestrowaliśmy nigdzie winnicy, ani nie zgłaszali jej do różnych programów. Oczywiście
może się to zmienić - przecież nabieramy doświadczenia. Niezależnie od tego wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na stale otwarte Dni Winnicy „Strugi”. Bardzo chętnie
i obficie udzielamy informacji, jak trzeba to wspieramy. Bardzo
mocno zainteresowani, mogą liczyć na degustację. Mamy własną
stronę internetową www.strugi.maławinnica.pl - tam znajdują się
dane kontaktowe.
Dziękuję za rozmowę i na zakończenie proszę o pytania dla Czytelników. Oczywiście wygraną będzie butelka wina z winnicy „Strugi”.
Postanowiliśmy ufundować pięć łagiewek czerwonego Ronda
rocznik 2016.
Jedną dla Czytelnika, który pierwszy odpowie na pytania. Pozostałe do rozlosowania.
Skoro jest pięć łagiewek, to pytań też będzie pięć.
1. W którym roku powstała winnica „Strugi”?
2. Jak nazywa się winnica prekursora winiarstwa pana Myśliwca?
3. W jakiej skali mierzy się zawartość cukru refraktometrem?
(przynajmniej jedną)
4. Jak nazywają się odcinki łozy przeznaczone do ukorzeniania?
5. Która odmiana winorośli, uprawianej w naszej winnicy ma
polskie pochodzenie?
Fot. Aneta Wójcik

Odpowiedzi prosimy przesyłać na e-maila:
echobeskidu@interia.pl.

koniaków, aby podgrzawszy go trochę rękami, wydobyć aromat. Kieliszek do wina trzyma się za nóżkę lub podstawkę wina nie podgrzewamy. Nalewamy tyle,
aby lekko zakręcić winem i wydobyć
bukiet. Swojego wina nie możemy
sprzedawać, ale rozdawać jako prezenty, częstować znajomych, jak najbardziej.
Skoro o prezencie mowa, to powinien
być ładnie opakowany. Pewną rolę odrywa etykietka. Starałem się ją zrobić jak
najprostszą, klasyczną. Drukowana jest
na szarym pakowym papierze. Całość
w wersji prezentowej zawijamy w dodatkowy szary papier, na którym oprócz
informacji o winnicy wstawiłem wzorzec
trzymania kieliszka. Skoro to zauważyłaś, to znaczy, że informacja dociera do
odbiorcy. Trzeba będzie opracować
nowe wersje, np. rodzaje kieliszków do
poszczególnych win czy kolejność podawania win. A zboczenie zawodowe?...
Coś w tym musi być. Nawet mój wspólnik winniczny uskarża się, że go wiecznie poprawiam i udaję najmądrzejszego.
Muszę nad tym pomyśleć.

Fot. AnnaTobiasz

O tym poprawianiu coś mogę po13
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Grodzkie na Pasterce
Jak tradycja nakazuje od wielu już lat Koło Grodzkie bierze
udział we Mszy Św. jaką jest Pasterka. Uroczysta msza odprawiana w nocy (najczęściej o północy lub w godzinach wieczornych) z 24 na 25 grudnia jako liturgiczna uroczystość Świąt
Bożego Narodzenia. W Polsce jest jedną z najważniejszych
świątecznych tradycji.
W tym roku na grudniowym posiedzeniu zarządu Koła Grodzkiego postanowiono, że Pasterkę odprawimy w Sanktuarium
Matki Boskiej Królowej Podhala w Ludźmierzu. Wyjazd z Nowego Sącza o godz. 21.00 z ul. Morawskiego, przez Chełmiec,
gdzie zabieramy kolejnych uczestników. Ja wsiadam jako przewodnik w Małej Wsi, zabieram ze sobą do autokaru worek
drewna – może się przydać na nocną wyprawę. Na przedzie
autobusu przewoźnika firmy „RYCHO”, który dzielnie obsługuje nasze wycieczki przez cały rok. Stawiamy w lampionie
światełko betlejemskie. Będzie nam towarzyszyło na pasterce
i całej wyprawie. Przejazd w wigilijną noc ma inną atmosferę,
wprawdzie bez śniegu, lecz podziwiamy sposoby i formy świątecznych oświetleń i dekoracji. Jadąc kolejno przez krainę Lachów Sądeckich – Podegrodzie, potem spoglądamy w kierunku
Obidzy, Dzwonkówki oraz Brzyny - Górali Sądeckich. Mijamy
Łącko, gdzie na zboczach Byniowej, Koziarni i Tworogów
w górze migotają świątecznie ozdobione domostwa Białych
Górali. Podążając dalej przez przysiółek Rzyki - Ochotnica
Dolna, Tylmanowa to kolejne domostwa już Górali Gorczańskich, zaliczanych etnograficznie do grup podhalańskich.
Na naszych oczach pojawia się przepiękny widok, to niemal
bajkowa sceneria - oświetlony most w Krościenku. Władze
Krościenka wiedzą, co robią. To świetna reklama, dodaje
atrakcyjności, kusząc przemieszczającego się turystę - brawo.
Ciągle w czasie jazdy cały autobus śpiewa kolędy - od ,,Bóg się
rodzi moc truchleje” po ,,Oj maluśki, maluśki, jako rękawicka‘’.

Wykorzystując fakt, że jedzie z nami koleżanka przewodniczka
i akurat solenizantka Ewa, znająca zagadnienia z rejonów Palestyny, Ziemi Świętej, Betlejem - dzieli się wiedzą, przybliżając nam
klimat tamtych czasów i regionu.
Do kościoła w Ludźmierzu przybywamy z 40-minutowym wyprzedzeniem do rozpoczęcia Pasterki. Zajmujemy wygodne miejsca, jak przystoi wędrowcom. Nabożeństwo poprzedzone jest
Jutrznią. Pasterka w uroczystej oprawie, ksiądz proboszcz wita
wszystkich uczestników - zarówno w kraju, jak i za granicą, gdyż
przy pomocy TV Podhale transmitowana jest dla rodaków będących poza granicami kraju - Polonii. Wita również turystów
z Nowego Sącza, którzy podwyższyli mu frekwencję podczas
koncertu kolęd, wykonanych przez kapelę góralską po jej zakończeniu, gdyż miejscowi szybko opuszczali kościół. Po pasterce
krótki spacer wokół Bazyliki, teren Ogrodów Różańcowych,
szopka betlejemska usytuowana na ołtarzu polowym w miejscu
modlitwy różańcowej św. Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymki
do kraju w 1997 roku. W drodze powrotnej zatrzymujemy się na
przełęczy Snozka. Stamtąd wędrujemy na pobliskie wzniesienie
Wdżar, znane ze swej odmiennej struktury skalnej w tym rejonie,
skała andezytowa, w towarzystwie fliszu karpackiego Gorców
i skały wapiennej Pienin. Wędrując na Wdżar mamy świadomość,
że nie osiągniemy wysokości 777metrów, na jakiej położone jest
Betlejem, brakuje nam dziesięć metrów, uzyskujemy 767.
Wędrujemy po hałdach śniegu wyprodukowanych przez armatki
śnieżne. Na szczycie znajduje się krzyż – podświetlany nocą oraz
dzwon sterowany automatycznie. Jak głosi napis: z okazji 1050 lat
Chrztu Państwa Polskiego ufundowany przez lokalnego biznesmena pana Wolskiego. W drodze powrotnej jest ślisko, ale na szczęście wszyscy docieramy w rejon autokaru. Nieopodal obecnie
zamkniętej bacówki rozpalamy, wśród nocnej ciszy, ognisko
i śpiewamy kolędy. Powrót w dobrych nastrojach do Nowego
Sącza około godz. 6.00.
Tekst i foto:
Wiesław Leśniara
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kówki. Dobrze, że mam na karcie mp3, a więc na naszą imprezę
„zapraszamy” Dżem, SDM, a nawet Marka Grechutę.
Wieje, momentami dosyć mocno. Po 23 ruszamy, aby na wieży
na Gorcu powitać Nowy Rok 2018. Aga z Teresą już na niej
były, pozostali jeszcze nie. Nie wiem jak długo postoi, ale wyjście na nią w porządku - nawet dla kogoś, kto ma lęk wysokości
czy przestrzeni. Przewiało, a więc z góry piękny widok! Zaraz
po północy decydujemy się wrócić do namiotu, ponieważ na
wieży i koło niej tłoczno (a chcieliśmy uciec od cywilizacji!).
Na schodach mijamy się z narciarzem (na nartach facet po tych
schodach drałował na górę!)
Schodząc z Gorca, gubię część od latarki i rękawiczkę. „Jaki
Nowy Rok, taki cały rok” mówi staropolskie przysłowie. No to
pięknie! - myślę sobie - Cały rok będę coś gubić… Przed namiotem sesja zdjęciowa. Teresa wymyśliła, żebyśmy latarkami napisały NOWY ROK 2018. Metodą prób i błędów dosyć fajnie
nam to wychodzi (zresztą oceńcie sami - efekt na okładce i poniżej).
Ranek wita nas słońcem. Idę na Gorc. Tuż pod wieżą znajduję
rękawiczkę, a koleżanka część do mojej czołówki. Widoki
z wieży cudowne! Babia Góra, Mogielica, Tatry jak na dłoni.
Mam nadzieję, że staropolskie przysłowie się sprawdzi! Rok
spędzony aktywnie, w miłym towarzystwie - czego chcieć więcej?
Już w domu, po wrzuceniu zdjęć na przewodnicki profil FB,
dowiaduję się, że na Gorcu Nowy Rok witali też nasi koledzy
z ostatniego kursu. No niestety, minęliśmy się.

Sylwester pod gwiazdami
Sylwester ludzie gór zwykle spędzają w górach. Mnie
najczęściej zdarzało się na Przehybie w Betlejemce,
ale była też Jaworzyna Krynicka, a w ubiegłym roku
Chatka pod Niemcową i Radziejowa.
Tym razem nasza ekipa biwakowa postawiła na Gorce. Marcin
wymyślił biwak pod Gorcem. Tradycyjnie pod moim blokiem
się przepakowujemy i jedziemy do Ochotnicy. Po drodze
mżawka, a potem deszcz.
- A miało nie padać! - mówi Marcin.
- Nie mam parasola ani peleryny - dodaję od siebie.
Przez chwilę zastanawiamy się czy w poszukiwaniu zimy nie
jechać na Przełęcz Knurowską. Jedziemy jednak do Ochotnicy
Jamne - najwyżej jak się da i zaczynamy wędrówkę. Po chwili
nie ma mżawki i jest śnieg. Mokry bo mokry, ale śnieg! Idziemy
na skróty (rowerowym) i dochodzimy do zielonego szlaku.
Wkrótce docieramy do bazy namiotowej Gorcstok i próbujemy zlokalizować miejsce, gdzie miałyśmy namiot podczas wakacyjnego koncertu.
Szybko rozbijamy nasz pięcioosobowy hangar z dużym przedsionkiem i ładujemy się do środka.
W namiocie przez komórkę łączymy się z Internetem i słuchamy (a także śpiewamy) „hity”. Za Teresą chodzi Sławomir
i „Miłość, miłość w Zakopanem…” („trauma” po obozie z młodzieżą). Nie polewamy się szampanem, bo go nie mamy, ale nie
zaszkodzi „dla zdrowotności” polać troszkę kazimierzowskiej
głogówki, chorwackiej orzechówki, a nawet węgierskiej papry-

Barbara Bałuc,
fot Marcin Rola

Fot. Marcin Rola
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śpiewanych przez pana Zbyszka, który zwykle przygrywa nam
w czasie tradycyjnej jajecznicy, wykwintnym menu, lampce
mocnego trunku, w wyborowym towarzystwie i wirującym
w tańcu kolorowym konfetti, spędziliśmy świetnie czas. Wtajemniczonym nie trzeba tłumaczyć, że my naprawdę tańczymy
od pierwszych rytmów muzyki i nikt nikogo na siłę nie ciągnie
do tańca. Przeciwnie - raczej brakuje na parkiecie miejsca.
„Nam muzyka nie przeszkadza, żeby tańczyć” - jak to najpiękniej
określił dawno temu Mietek.
A kto był? No byliśmy my, czyli członkowie i sympatycy Koła,
byli nasi przewodnicy: prezes Tadziu z żoną Reginą, Wiesław
i Stasia Leśniarowie, najlepszy zamykający - Włodek, był na dziesięć minut, nasz ulubiony kierowca Mariusz (zatęsknił, bo tradycyjnie od jesieni do
wiosny jeździ w Anglii, przyjechał na
święta, więc wpadł),
byli tegoroczni nowożeńcy - Gosia i Łukasz
z ekipą, był Przemek tradycyjnie w ukraińskiej koszuli etnicznej (trzeba było to
zobaczyć!), no i byliśmy jeszcze raz my.
Że „tańce, hulanki,
swawola” do rana tego już nie muszę
tłumaczyć. A że impreza skończyła się
o 2 w nocy 31 stycznia,
to
można
powiedzieć, że Sylwester został zaliczony! Komu żal - nic
straconego! Zapraszamy wszystkich chętnych na Karnawałówkę. Podobno ma być jeszcze w styczniu.
Ale hola! W tytule liczba mnoga, więc co z drugim Sylwestrem?
A no był. Tradycyjnie na Przehybie. W śnieżnej scenerii,
w Betlejemce. Garstką bo garstką, ale za to jaką - plus minus
dziewięć osób z odchyleniami. Byli. I tutaj szczególne brawa
należą się Prezesowi Koła TadeuszowI, bo chyba jako jedyny po
balowaniu w Zajeździe, niewyspany ruszył w południe
z Gabonia, by rozpalić w kominku, a potem tradycyjnie przywitać Nowy Rok pod schroniskiem w jednym z najbardziej
znanych miejsc Beskidu Sądeckiego. Tadziu z Wackiem
wyruszyli wcześniej, później dołączyli do nich pozostali uczestnicy – Agata z Robertem, Ola, Iwonka, Wilku, a jeszcze później
dotarły dziewczyny - Jadzia i Marta (nawiasem mówiąc też po
zajazdowym balowaniu poprzedniej nocy). O 23.00 uczestniczyli
we mszy św. w Kaplicy Dobrego Pasterza, a o północy strzelili
z szampanów i podziwiali fajerwerki nad Kotliną Sądecką. Potem
w Betlejemce, w sympatycznym towarzystwie, bo odwiedził ich
ksiądz z młodzieżą, dołączyli Grażynka z Bogusiem i ekipą,
wspólnie pięknie śpiewali kolędy, a wreszcie z przerwami na
taniec posiedzieli do rana w Betlejemce, by o świcie zejść
z powrotem do Gabonia.

O Sylwestrach
Koło Grodzkie jest znane ze swoich wieczornych poczynań
zabawowych. To buduje atmosferę, integruje i ładuje nasze
wewnętrzne akumulatory optymizmu o dwieście procent – dwa
razy tyle, co całodzienne wędrowanie po górskim szlaku. Ciągle
nam mało wspólnego biesiadowania po skończonej wędrówce,
poza tym również inne niż te pracujące mocno w górach mięśnie domagają się regeneracji. Dlatego ktoś kiedyś wpadł na genialny pomysł: zróbmy sobie zabawę karnawałową. Tym ktosiem
była Basia Kraj i jest do tej pory, za co wszyscy członkowie
Koła Grodzkiego są jej bardzo wdzięczni. Oczywiście sama

Basia czułaby się w tej roli bardzo osamotniona, dlatego
wspiera ją Jola Biel - najlepsza kierowniczka i dobry duch wycieczek oraz motor wydarzeń w Kole. Dziewczyny :* od
wszystkich. Wy wiecie.
No ale do rzeczy. Karnawałowe szaleństwo w Kole trwa od
kilku dobrych lat, będzie i w tym roku, a nowością jest
przedsylwestrowa zabawa. W 2017 roku odbyła się po raz pierwszy w historii Koła. Przedsylwestrowa, czyli 30 grudnia.
Wtedy nikt nie rozbija się o miejsca w lokalu, nie ma najmniejszego problemu z rezerwacją. Podobno. Dziewczyny wiedzą
najlepiej. Za to tradycyjnie już był problem, by znaleźć się na
liście szczęśliwych uczestników. Cóż, lokal ma ograniczoną pojemność. Znajome wnętrza Zajazdu Sądeckiego stały się dla nas
po raz kolejny miejscem wspólnego spotkania, a po raz pierwszy okazją do pożegnania starego roku.
Przy wejściu, na schodach przywitała nas tradycyjnie, wyglądająca olśniewająco, uśmiechnięta od ucha do ucha Basia. Jola,
wyglądająca nie mniej pięknie i w ten sam szczery sposób uśmiechnięta, zrobiła to samo już na sali. Wszyscy w strojach
galowych. Nie mogliśmy się sobie napatrzeć jak inaczej wyglądamy niż w górach, na łonie natury. Oczywiście równie pięknie, ale skrajnie inaczej, w turystycznym obuwiu i stroju trudno
balować. Chociaż - jak pokazują nasze wycieczki - nie jest to
niemożliwe. Przy skocznych dźwiękach muzyki i piosenek

Katarzyna Zygmunt
Fot. Wacław Gutowski
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Zapusty
Rozpoczynają się 1 stycznia,
a kończą w ostatni wtorek karnawału i tak to określenie będzie tu
traktowane (w niektórych publikacjach zapusty to ostatnie trzy
dni przed środą popielcową).
W tym czasie panowały „tańce,
hulanki, swawole.”
Panny na wydaniu (czyli singielki)
wkraczały wtedy „na salony”,
aby znaleźć mężów. Organizowano także kuligi (o których my
możemy co najwyżej pomarzyć,
obserwując aurę za oknami). Generalnie był to okres ożywionych
kontaktów towarzyskich. Jednym
z pretekstów do spotkań było
wspólne skubanie pierza, kończące się muzyką i sutym poczęstunkiem.
Najhuczniej bawiono się w ostatni tydzień karnawału - od tłustego czwartku do kusego wtorku. Na stołach pojawiały się
pączki, chrust, różne racuchy. Należało napełnić żołądki przed
zbliżającym się postem
W tłusty czwartek krakowskie przekupki urządzały „babski
comber”. Od świtu na ulicach miasta odbywały się tańce i pijatyki kobiet „polujących” na nieżonatych mężczyzn. Złapawszy
takiego, przywiązywały nieszczęśnika do kloca za karę, że pozostał kawalerem. Uwalniały go dopiero po wykupieniu się
wódką.

także chronić pastwiska przed wilkami. Na miedzach zakopywano
kawałek gromnicy. Również gdy zimą słyszano wycie wilków, gospodarze płomieniem gromnicy wypalali krzyże na drzwiach pomieszczeń, w których przebywały zwierzęta. Luty to miesiąc, kiedy wilki polują w stadach, dlatego często nazywano go wilczym
miesiącem.
Przysłowia karnawałowo - styczniowo-lutowe:
„Po karnawale czas na gorzkie żale”.
„Gdy Trzech Króli mrozem trzyma będzie jeszcze długa zima.
Na Trzech Króli słońce świeci wiosna do nas pędem leci.”
„Jeśli w styczniu deszcze leją nie ciesz sie wielką nadzieją.
Po styczniu jasnym i białym będą w lato upały.”
„Kiedy w styczniu rośnie trawa marna w lecie jest potrawa.
Gdy w zimie nie było śniegu to go wiele spadnie w kwietniu.”
„Gdy słońce przygrzewa na Jana Dobrego (10 I), spodziewać się
można lata pogodnego.”
„Zapust smutny, post wesoły, będziesz człeku, cały rok goły.”
„Gdy w Tłusty Czwartek człek w jedzeniu pofolguje, łaskawy Pan
Bóg grzech obżarstwa daruje.”
„Tłusty czwartek pączkami fetuje, a od Popielca ścisły post szykuje.”
„Od Tłustego Czwartku do Zmartwychwstania - ścisły post się
kłania.”
„Kto w Tłusty Czwartek nie zje pączków kopy, temu myszy
zniszczą pole i będzie miał pustki w stodole.”
Opracowała: Barbara Bałuc
Źródło: Wielka księga tradycji polskich.
U. Janicka-Krzywda, Zwyczaje, tradycje, obrzędy.

Przez ostatnie trzy dni karnawału po wsiach krążyły pochody
przebierańców. Po wsiach obwożono różne wcielenia zapustu,
zapowiadając rychły koniec karnawału. Chodził on od chaty do
chaty i składał życzenia, domagając się datków.
„Nowe latka” (pieczywo obrzędowe) i „byśki” (figurki zwierząt) były wypiekane od Wigilii albo od Trzech Króli (w zależności od regionu). Miały one zapewnić zdrowie, pomyślność
i powodzenie w nadchodzącym roku. W wielu domach wypiekano także szczodraki, czyli małe pszenne chlebki, które następnie rozdawano przychodzącym w Nowym Roku grupkom
kilkuletnich chłopców, zwanych szczodrakami albo połaźnikami.
Ostatki to zabawy w karczmie. Bawiły się tam zamężne kobiety, wprowadzające do swego grona zaślubione w karnawale
dziewczęta. Zbierali się w niej także kawalerowie i panny na
tzw. podkoziołek. Tak figurkę chłopca lub koziołka, któremu
panny składały „okup”, aby zapewnić sobie rychłe zamążpójście.
Warto pamiętać, że odmienne zajęcia dorastających dziewcząt
i chłopców powodowały, że ich codzienne kontakty były raczej
ograniczone. Zaległości nadrabiano podczas świąt lub przy okazji spotkań towarzyskich, których w czasie zapustów było najwięcej.
Zabawy przerywano jedynie w święta - Trzech Króli i Matki
Bożej Gromnicznej. To ostatnie definitywnie kończyło okres
Bożego Narodzenia. W kościołach święciło się woskowe świece, zwane gromnicami. Do dziś panuje przekonanie, że chronią one przed uderzeniem pioruna i innymi klęskami. Każdy
starał się donieść zapaloną świecę do domu. Gromnica miała
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ca. Zapakowaliśmy się do samochodu i tak rozpoczęła się nasza
przejażdżka po stolicy Nepalu wąskimi ulicami, wśród spalin,
w upale, pośród pieszych, skuterów, motorów i autobusów,
dotarliśmy do hotelu. Po szybkim przepakowaniu bagażu wyruszyliśmy w dalszą drogę, najpierw przez miasto, a później wyjeżdżając na pseudo autostradę, gdzie było więcej dziur niż asfaltu,
a wyprzedzanie na 3 uchodziło za normalność. „Wytrzepani na
maksa”, dojechaliśmy do Basisahar. Podróż przeobraziła się
w ciekawe doświadczenie, gdyż trafiliśmy na kilkudniowe święto religii hinduistycznej - Tihar.
Festiwal poświęcony jest głównie bogini Lakshmi, małżonce Wisznu, która w hinduizmie uważana jest za bóstwo majętności
i szczęścia. Wszędzie palą się świece, sypią płatki kwiatów, malują małe stopy prowadzące do domu. Na budynkach wieszają
kolorowe lampki, wszędzie tańce, śpiewy i oklaski, całe wydarzenie promieniuje niesamowicie miłą atmosferą.
W Nepalu mamy rok 2074. Rok ,,0” jest to moment, kiedy Nepal pojawił się jako niezależne królestwo. Niestety byliśmy tak
zmęczeni, że po dobrej, choć bardzo ostrej kolacji, udaliśmy się
na spoczynek.
W drugim dniu naszej wyprawy samochodem terenowym doliną
Marsyandi, wąskimi, dziurawymi drogami mijaliśmy wiele wiosek
-miasteczek z biegającymi kurami, krowami, mułami, pośród
życzliwych ludzi i ślicznych, radosnych dzieci. Wąska droga pięła
się w górę i w dół, co było nie lada wyczynem dla kierowcy. Po
wykańczającej jeździe, dotarliśmy do miasteczka, gdzie zjedliśmy
pyszne “momo” - tutejsze pierożki z mięsem, wegetariańskie,
bądź mieszane z ostrym sosem. Wcześnie rano wyspani, ciekawi
„jak się pójdzie”, co będzie widać po wylegitymowaniu się na-

Himalaje w naparstku!
Jesiennego wieczoru po wyczerpujących ćwiczeniach w FITNESS STATION zrodził się pomysł, by wybrać się na trekking
w Himalaje. Dziewczyny szybko wyczytały: ,,trekking - specyficzna forma turystyki wysokogórskiej, którą charakteryzuje: pokonywanie dużych odległości w czasie wielodniowej wędrówki pieszej; -wznoszenie się na dużą wysokość, co wiąże się
z problemami aklimatyzacji; -trekking uprawiany jest w terenie
o słabo rozwiniętej infrastrukturze. W czasie trekkingu obcuje
się z majestatycznymi, najwyższymi górami świata, jak i codziennym życiem mieszkańców, z ich ciekawymi zwyczajami i ciężką
pracą wykonywaną prymitywnymi środkami”.
„Nepal jest uważany za najbardziej atrakcyjny teren trekkingowy”. Postanowiłyśmy to zweryfikować w autopsji i zaczęło się
planowanie.
Z każdym miesiącem zbliżającym nas do wyprawy ekscytacja
narastała. Staranie się o wizy, kompletowanie wyposażenia czy
zbieranie informacji jeszcze wzmagało to uczucie.
Z Nowego Sącza do Warszawy wyruszyliśmy o 5.30, aby zgodnie z planem wylądować w Helsinkach i o 20.15 wystartować
do Delhi. Niestety na miejscu okazało się, że nasz lot do Delhi
został odwołany, komplikując nasze plany… Udało się zdobyć
nowe bilety do Delhi przez Moskwę, co znacznie wydłużyło
naszą podróż.
W Delhi przywitało nas ciepło, zakupienie kolejnych biletów do
Nepalu, sporo papierologii związanej z wizami i tak po 2,5 dnia
podróży dotarliśmy do Kathmandu, gdzie czekał na nas kierow18
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W Manang zostaliśmy na jeden dzień dla poprawienia aklimatyzacji, dookoła mając piękne widoki na różne siedmiotysięczniki.
[Annapurna II (7937 m), Annapurna IV (7525 m), Annapurna III
(7555 m), Gangapurna (7454 m) Tilitsho Peak (7132 m)]. Znajduje się tutaj kino, punkt medyczny, poczta, gdzie wysłałyśmy
kartki, które jeszcze nie dotarły do adresatów, można kupić
kawę z ekspresu w sympatycznej kawiarni. Małe himalajskie miasteczko z gompą - długą ścianą modlitewnych młynków, wielu
hoteli i sklepów. Często napotykamy wałęsające się ospałe psy
i ryczące krowy. Wieczorem, który zapada szybko, jest bardzo
zimno.
Kolejny dzień upłynął bardzo przyjemnie i słonecznie. Wyszliśmy na pobliski „pagórek”, w stronę Gangapurny, celem aklimatyzacji. Wolnym tempem przeszliśmy obok polodowcowego
jeziora Gangapurna z przepięknym widokiem. Dotarliśmy do
punktu widokowego na grzbiecie z dużą ilością rozwieszonych
różnokolorowych flag modlitewnych, zrobiliśmy kilka pamiątkowych zdjęć i szargani wiatrem wróciliśmy do wioski. Nie wolno
nam spać w ciągu dnia, bo to źle wpływa na aklimatyzację. Po
lunchu poszliśmy obejrzeć klasztor z 1100 roku, gdzie przebywał Dalajlama.
Każdy szlak upstrzony wieloma przeszkodami, którego twórcami są krowy, kozy i jaki. Oprócz trudności z oddychaniem, trzeba się pilnować, żeby do wszędobylskiego kurzu, nie dołożyć
od spodu jakiejś śmierdzącej niespodzianki. Standard pokoi,
które dostajemy w miejscach noclegowych, jest różny - gdybyśmy połączyli wszystkie pokoje w jeden - otrzymalibyśmy idealne rozwiązanie.
Jutrzejszy dzień zapowiada się intensywniej, 5 godzin marszu
i 500 metrów w górę do miejscowości Yak Khorka, czyli ,,pastwisko jaków”.
Rano, wychodząc na szlak, dojrzeliśmy pierwsze promienie słońca, zwiastujące piękny dzień. Na wysokości 3960 m n.p.m.,
w pasterskiej
osadzie
Gunsang,
wstąpiliśmy
do Tea House,
gdzie
zjedliśmy
pyszne domowe muffinki z pieprzem timur
i wypiliśmy
herbatę
z miodem,
cytryną
i imbirem. Po
przybyciu do
Guest House
ulokowaliśmy
się
w pokojach
3-osobowych. Jako
prysznic zaoferowano
nam wiadra
i konewki.

szymi paszportami trekkingowymi na posterunku kontrolnym,
wyruszyliśmy na szlak, który biegł głównie drogą, dlatego bardzo dawał się we znaki wszędzie dobywający się kurz. Co jakiś
czas wyłaniał się szczyt Annapurna II i masyw Manaslu.
Masyw Annapurna Himal składa się z kilku wierzchołków, najwyższy to Annapurna I o wysokości 8091m n.p.m..
Ten dzień minął pod hasłem intensywnego marszu wzdłuż rwącej rzeki Marsyangd. Przekraczając huśtające się mostki, przeszliśmy 35 km w 10 godzin z przerwą na obiad z malowniczym
widokiem. Do Pisang (ok. 3200 m) dotarliśmy późnym wieczorem, gdzie przywitało nas stado pędzących byków. Po kolacji,
prysznic stanowił niezłe doświadczenie, z próbą regulacji piecyka gazowego i zamknięcia drzwi na drewnianą deskę - ryglowania, jak w średniowieczu.
Poza tym gorąca woda to pojęcie względne. Na zewnątrz około
10 stopni, ale mamy własne ciepłe śpiwory, bo pościeli nie zmieniają, jedynie wietrzą. Za oknami gra kocia muzyka, tragarze
tańczą i śmieją się. Jutro ruszamy na wysokość 3540 m n.p.m.
do Manang, dlatego zamykamy pokoje na skobel i regenerujemy
siły.
Wyruszyliśmy rano, wolno łapiąc aklimatyzację. Trasa nie była
trudna, biegła wzdłuż drogi, gdzie każdy przejeżdżający samochód czy motor wzbijał tumany kurzu, pilnując abyśmy nie nawdychali się zbytnio świeżego powietrza.
Dzisiejsza wysokość docelowa 3540 m n.p.m. lekko daje nam
się we znaki podczas nawet najprostszych podejść. Ostrzeżenia
o AMS (choroba wysokościowa) pojawiają się w wielu miejscach.
Typowe objawy to: brak apetytu, ból głowy, płytki oddech, skołowanie, potrzeba dłuższego snu. A w skrajnych przypadkach
wymioty, zawroty głowy, obrzęk mózgu i płuc. Lekarstwem na
tę chorobę jest zostać na danym poziomie i poczekać aż miną
symptomy lub zejść na dół.
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Czy tam jest raj? Pieszo
przez Tuszetię i Chewsuretię.

Nie byliśmy optymistycznie nastawieni, ale nagrodą była najgorętsza woda ze wszystkich pryszniców w trakcie całego trekkingu.
Podczas marszu, na wysokości ok. 4200 m n.p.m. towarzyszył
nam orzeł, który krążył nad nami w drodze przez dolinę. Trudno łapało się oddech, a od ciśnienia i suchego powietrza naczynia krwionośne umiejscowione w nosie zaczynały pękać. Droga
biegła w górę i w dół, w dole wiła się rzeka (Kona Khola), po
stokach biegały kozice.
Jesteśmy na wysokości 4450 m n.p.m. Śpimy w trójkach, toaleta
w postaci dziury, jest prysznic, ale nie ma wody, apetyty dopisują. Miejsce jest zatłoczone, ludzie z różnych krajów idą w tę
samą stronę - Annapurna Circuit, za oknami siedmiotysięczniki,
w tym Gangapurna.
Ostatnie podejście szczytowe na przełęcz Thorung La (5416 m)
rozpoczęliśmy o 3.30. Nieludzka pora pod pięknie rozgwieżdżonym niebem. Ruszamy w górę w karawanie świecących czołówek. Kordon zdyszanych ludzi poruszał się noga za nogą pod
górę ciężko oddychając. Było dość chłodno, dotarliśmy do High
Camp na wysokość 4850 m n.p.m., gdzie powitał nas wschód
słońca. Trzymaliśmy się dzielnie, nie mieliśmy bardzo naprzykrzających się objawów. Słońce ogrzewało nam plecy, kiedy
dochodziliśmy do przełęczy po 5 godzinach z przerwą na herbatkę. Wielka radość uczczona malinówką i kabanosem przywiezionymi z Polski. Pamiątkowe zdjęcia, filmiki, radość - super
atmosfera.
Z uśmiechem na twarzy schodzimy na dół do Muktinath - świętego miejsca zarówno dla hinduistów, jak i buddystów.
Droga była męcząca, co rekompensowały przepiękne widoki na
panoramę najwyższych szczytów Dhaulagiri Himal. Dalej pojechaliśmy autobusem do Jomsom. Ta podróż była wyjątkowa.
Telepało nas na wybojach, drzwi autobusu zadrutowane, a do
tego wyścigi kierowcy z kierowcami jeepów. Dotarcie do Guest
House po tej podróży było niczym gwóźdź do trumny.
W pokoju nie ma ciepłej wody, grzyb w łazience i odpadające
płytki, spłuczka nie działa, wiadro i konewka jako prysznic,
śmierdzi zgnilizną i grzybem, do pokoju przechodzi się
przez ,,dziedziniec”, gdzie pasie się bydło.
Rankiem pożegnaliśmy się z naszymi portierami (tragarzami)Łongtu, Sukbirem i Romisem. Ściśnięci jak sardynki, udaliśmy się
w dalszą drogę jeepem. Po 9 godzinach jazdy dotarliśmy do
Pokhary, drugiego co do wielkości miasta w Nepalu. Urocze
miasteczko z jeziorem i wreszcie europejski standard w hotelu.
Czysto, normalna toaleta, prąd, basen i ciepły prysznic bez ograniczeń - czuliśmy się jak w niebie. Po pysznej kolacji i spacerze
po miasteczku wróciliśmy do hotelu i poszliśmy spać w czystych
i pachnących łóżkach.
Rankiem podjechał po nas bus - o dziwo cały dla nas. Udaliśmy
się w dalszą podróż.
Nepalski asfalt dziurawy niczym ser szwajcarski, a do tego żadnych zasad w ruchu drogowym. Krowy chodzą jak święte, psy
śpią gdzie się da, kierowcy serwują ekstremalną jazdę z wyprzedzaniem pod górkę, a klaksonu używa się częściej niż hamulców
obowiązkowo piszczących.
Szczęśliwie dojechaliśmy do hotelu w Kathmandu i po smacznej
kolacji udaliśmy się na spoczynek, mimo że miasto tętniło życiem, a za oknami słychać było muzykę.
Jutro znowu w drodze - lot do Delhi, a potem dalszy etap podróży - Sri Lanka, ale o tym w następnym numerze.

Zainspirowana książką Tony’ego Andersona „Chleb i proch”
i po uszy zakochana w Gruzji od pierwszego posmakowania
chaczapuri i widoku na Kazbek, w lipcu 2017 roku wyruszyłam
wraz z trzema towarzyszkami górskich wędrówek na „Planetę
Kaukaz”. Tym razem głównym celem było przejście przez Tuszetię i Chewsuretię – wymarzony trekking w bezkresach Kaukazu.
Wraz ze zbliżającą się datą wylotu sukcesywnie rosło podekscytowanie i nutka niepewności. W głowie kłębiły się dziesiątki
pytań: Czy na pewno zabrałam wszystkie niezbędne rzeczy?
Czy pokonamy górskie potoki po srogiej zimie? Czy wzbudzimy
zaufanie u psów pasterskich? Czy nie zabraknie nam jedzenia?
Odpowiedź można było uzyskać tylko w jeden sposób - wyruszyć w drogę.
Z Katowic lecimy do Kutaisi i z lotniska podążamy busem do
Tbilisi, by z dworca Ortachala udać się marszrutką do Alvani.
Tam rozpoczyna się nasza przygoda. Postanawiamy przenocować w guesthouse. Odpoczynek i regeneracja po długiej podróży to trafna decyzja. Nie wiemy, kiedy następnym razem zażyjemy ciepłej kąpieli i zaśniemy w miękkim łóżku. To też czas, by
zastanowić się czy drogę przez Przełęcz Abano pokonać pieszo,
czy tak jak większość - samochodem terenowym? Nasze obawy
związane są z tym, że jest to jedna z najniebezpieczniejszych
dróg świata. Wymaga dużych umiejętności kierowcy i - jak dowiadujemy się niebawem - nie każdy Gruzin jest w stanie podjąć
to wyzwanie. Ostatecznie decydujemy się na samochód, gdyż
zyskujemy w ten sposób dwa dni. Przełęcz pokonujemy we
mgle. Z jednej strony żal widoków, z drugiej złudne poczucie
bezpieczeństwa. W Omalo, stolicy regionu Tuszetii, spotykamy
Magdalenę Konik - podróżniczkę i fotoreporterkę, którą znamy
z festiwalu Bonawentura w Starym Sączu. Krótka, miła rozmowa, pamiątkowe zdjęcie i cenne informacje. Potwierdza się to,
co starał się nam przekazać nasz dzielny kierowca z Alvani. Po
ulewnych deszczach przejście Przełęczy Atsunta i niektórych
odcinków Chewsuretii jest na chwilę obecną niemożliwe!
A jednak żadna z nas nie pomyślała o odwrocie. Prawda jest
taka, że my nie rezygnujemy z marzeń! Wyruszyłyśmy w tę drogę, by rozkoszować się malowniczymi górskimi widokami, zapierającymi dech w piersiach zachodami i wschodami słońca
oraz ukochanymi biwakami.
Pierwszy rozbijamy w Dartlo - osadzie, w której zachowały się
mieszkalne baszty z okresu średniowiecza. Oprócz europejskich
akcentów, jakimi są guesthouses, spotykamy tu miejsca tabu,
do których kobiety nie mają wstępu. Niestety przekraczamy
taką granicę, a przecież należymy do osób, które szanują zwyczaje i tradycje miejscowych! Miejsca tabu nie do końca dokładnie są wyszczególnione w przewodnikach czy relacjach ludzi
podróżujących po Gruzji. Wynikało to z naszej niewiedzy,
a tabliczkę z informacją ‘’no women’’ formatu A4 umieszczoną
w trawie, w niewielkiej odległości od ruin, zauważyłyśmy dopiero po interwencji krzyczącej z żalem dziewczyny ‘’women
prohibited’’. Przeprosiłyśmy za swoje zachowanie i zeszłyśmy
do osady. Na trasie spotkałyśmy jeszcze kilka takich miejsc
np. w Mutso.
Rano wyruszamy w stronę Girevi mijając kolejne wioski, Czeszo
i Parsmę. Osady te wraz z Omalo i Dartlo są odizolowane

Magdalena Bułat
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i wymagającą przełęcz Chaukhi Pass. Podążamy więc w kierunku
Shatili, wioski – twierdzy. Po drodze kolejne kontrole. Pogranicznicy sprawdzają nasze pozwolenie, paszporty, pytają: skąd?
dokąd? Oferują wodę i wskazują drogę. Przypominają również
o kolejnej rejestracji w Chewsuretii. Po mozolnym i bardzo
stromym zejściu, z wisienkami na torcie, jakimi były przejścia
rwącej wody, rozlewającej się w wielkim korycie rzeki, docieramy do Mutso. Dostajemy kolejne pozwolenie na 7 dni wędrówki, która dostarcza nam kolejnych niezapomnianych wrażeń.
W Mutso nareszcie możemy kupić chleb i zjeść gruzińskie potrawy. Późnym popołudniem, po rozbiciu biwaku, udajemy się
do kompleksu warownych budowli. Forteca stoi nad pionowym
urwiskiem wąwozu rzeki Andakisckali. Z góry roztacza się zapierający dech w piersiach widok i towarzyszy nam tam jakaś
tajemnica zamierzchłych czasów.
Z Mutso do Shatili krótka droga, ale zmęczenie już trochę daje
się we znaki. Za nami 77 km drogi a przed nami drugie tyle.
Wynajmujemy pokój z nadzieją na ciepłą kąpiel. Niestety awarie
po ulewach nie zostały w pełni usunięte. W całej wiosce nie ma
prądu, a ciepła woda tylko w wiaderku. To nam wystarcza.
Sprawiedliwie dzielimy wodę, zażywamy pseudo kąpieli i ruszamy w poszukiwaniu jedzenia. Ogromne rozczarowanie, gdyż
w całej wiosce można kupić tylko ser, rosyjską konserwę rybną
i zupkę w proszku, a nam brakuje przede wszystkim chleba.
Zadawalamy się tym, co jest i uzupełniamy zapasy. I jakże smutno, gdy obwoźny sklep m. in. z pomidorami, pozwala na zakupy
tylko miejscowym.
Rano wypoczęte wyruszamy w dalszą trasę drogami i bezdrożami Chewsuretii. Kolejne biwaki, cudowne widoki i nowe doświadczenia. Przed nami Kistani, Gudani, Roshka, Przęłęcz
Chaukhi, Juta. Szczęśliwie docieramy do Stepantsmindy. Dwa
dni odpoczynku i rozpoczynamy nową przygodę w Dolinie Truso!
Tekst i foto: Agnieszka Gniadecka

od reszty Gruzji przez Pasmo Głównego Wielkiego Kaukazu
i niedostępne przez okres zimy. Po drodze spotykamy zorganizowane wycieczki, podążające do miejsc dostępnych samochodem. Wędrowców z dużymi plecakami na tym odcinku i w tym
czasie jest niewielu - nasz ‘’team’’ oraz trzyosobowa grupa Czechów, która najprawdopodobniej pozostała w Czeszo i wróciła
do Omalo.
Do Girevi można dotrzeć tylko pieszo lub helikopterem, ale ten
drugi przywilej mają jedynie pogranicznicy. W godzinach popołudniowych, jako jedyne, docieramy do posterunku granicznego.
Obowiązkowo musimy się zarejestrować, tak jak wszyscy zmierzający w stronę Chewsuretii. Dostajemy pozwolenie na 7 dni
wędrówki - w tym czasie musimy dotrzeć do Mutso. W praktyce zajmuje nam to trzy dni. Pogoda była nad wyraz łaskawa,
warunki poprawiały się z dnia na dzień, więc przejście Przełęczy
Atsunta okazało się bezproblemowe. Jednak zanim dotarłyśmy
do przełęczy, dużym problemem okazało się przejście rwących
potoków. Z pierwszej opresji wybawił nas pasterz, który najpierw przewiózł konno nasze plecaki, a potem nas. Było to nie
lada wyzwanie! Po przeforsowaniu potoku spotykamy się
z liczną grupą geologów z Czech, którzy pokonują pieszo tylko
Tuszetię i udają się do Stepantsmindy, by zdobyć Kazbeg. Nawiązanie znajomości okazuje się bardzo przydatne. Kolejny potok przekraczamy z pomocą liny rozciągniętej przez sympatycznych geologów. Przez kilka godzin wędrujemy razem. Spotykamy też psy pasterskie, które bez pasterzy są bardzo agresywne
i z nimi musimy radzić sobie same. Jednej walki o mały włos nie
przegrałyśmy!
Stojąc na Przełęczy Atsunta, z jednej strony widząc Tuszetię,
a z drugiej Chewsuretię, zapomina się o trudnościach i niebezpieczeństwach związanych z wędrówką i jest to kolejny dowód
na to, że tutaj jest raj!!! Poranne niebo pozwala dostrzec w oddali majestatyczny Kazbek. To właśnie gdzieś tam jest nasz cel Stepantsminda. By tam dotrzeć musimy przejść kolejne góry
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Wędrówka z Władysławem Krygowskim po zielonych
Beskidach
wspomnienia, lecz refleksja na temat sensu i kształtu turystyki górskiej, jej miejsca w życiu jednostki i społecznej funkcji. Odzywa się tu
dydaktyk subtelny i tolerancyjny, daleki od apodyktycznego narzucania własnych poglądów (…)”.
Dajmy się zatem poprowadzić Krygowskiemu po Beskidzie zielonym – tak bliskim nam pograniczu Beskidu Sądeckiego i Niskiego, pasmem granicznym między Polską a Słowacją...

Starsze pokolenie przewodników beskidzkich wychowało się
na przewodnikach Władysława Krygowskiego, moje w większości na tych wydawanych przez Oficynę Wydawniczą „Rewasz”.
Oczywiście o Krygowskim słyszeliśmy, ale… Trochę jak w znanym przysłowiu: „Słyszy, że dzwonią, ale nie wie, w którym kościele.” Bliższą znajomość ze słowem pisanym pana Krygowskiego rozpoczęłam od książki Góry i doliny po mojemu, którą polecił
mi (i pożyczył) kolega – przewodnik, Adam Sobczyk. Z tejże
książki szczególnie polecam - ze względu na tematykę związaną
z naszą „małą ojczyzną” - rozdział Beskidzie zielony, w trzy rzędy
sadzony…

***
Pretekstem do snucia wspomnień są dla Krygowskiego kije,
które w przeszłości były wiernymi towarzyszami górskich wędrówek. Stoją w kącie pod oknem i razem stanowią grupę
przedmiotów, ale gdy autor weźmie któryś z nich do ręki, to
„jakby z tłumu obcych ludzi odezwał się nagle znajomy głos”.
Również z terenu dawnego Klucza Muszyńskiego jest taka pamiątka:
„(…) trochę kij pastucha, trochę patyk, jakich dziesiątki mają chłopcy na wsi: do wszystkiego i do niczego. Bije się nim kamienie, kreśli
na ziemi, grzebie w wodzie, rzuci czasem za krową, gdy poszła
w szkodę. Przy jego pomocy przeszliśmy Mochnaczkę i szliśmy już
z nim w trójkę na Dzielec, ku granicy”.
Do poszukania tegoż kija zmusiła autora przeprawa przez wody
potoku Mochnaczka, kiedy to schodził z Huzarów. Nie wiemy
gdzie dokładnie rozpoczął wędrówkę – wcześniejszy fragment
książki opisuje Gorce, a stamtąd nagły przeskok do Krynicy
i wędrówka na wschód.:
„Ledwo zejść nieco z Huzarów na wschód w dolinę Mochnaczki,
a już ziemia inna. Nie dlatego, że wczoraj krynicki gwar, świetna
kawa w maleńkiej kawiarence na uboczu, ale dlatego, że przeszło
się tu na dziale wód granicę czasu. W bezimiennym potoczku –
nadaję mu teraz w myśli najczulsze imiona – wstaje mgła poranna,
dym rosy parującej w słońcu. Podłoże lasu mokre jak gąbka, spocząć
nie ma gdzie, a chce się nam jeść. O kilkanaście kroków pasie się
spokojnie sarna; nie spłoszona chrzęstem gałęzi pod naszymi nogami
ani naszym zatrzymaniem się, podniosła tylko głowę i znów szczypie
trawę. Czy to też nie znak, że świat już inny. W koronach jodeł istne
ptasie szaleństwo. Kwietniowa pogoda idzie z nami już trzeci dzień.
Wędrujemy na wschód, uciekając od utartego szlaku. Co prawda
w kwietniu wszędzie jest inaczej, nawet na zwykłych ścieżkach. Lasy
bez listowia, krzewy zaledwie pokryte mgiełką zieleni, w runie leśnym
pod nogami za to bujność. Przez gałęzie widać świat, którego w maju
nie zobaczysz, już wszystko zarośnięte. Miło teraz iść w świeżość
śródleśną, w rajskość wiosenną, wsłuchiwać się w bulgotanie wody,
wpatrywać w orosione pajęczyny świtu, znajdować jeszcze w cienistych kątach płaty nawianego śniegu, brudnego od igliwia, leśnych
pyłów i gałązek. Nawet ostatni na ziemi człowiek wzruszy się jeszcze
pierwszym pierwiosnkiem, zawilcem, podbiałem, nieśmiałą sasanką
i wonnym wilczym łykiem, choćby ich nie znał po nazwisku. Na początku jest zawsze zdumienie. Dobrze nazwali przyrodnicy dnem
lasu to zacisze zieloności, ojczyznę mchów, porostów, paprotników,
ziół i bylin, tu jest bowiem źródło i początek lasu, jego korzenie siły
i wytrwania, a w glebie chemia soków i przyczyn – samo życie.
Świat tu za Krynicą podwójnie inny. Kto tu chodzi teraz po pustkach
przygranicznych, tu i dawniej było inaczej, cóż dopiero dzisiaj, po
wojnie. Nad wygiętym na tle nieba polem wzlatują gawrony, na mie-

***
Kim był Władysław Krygowski? Jak już wspomniałam, znany jest
przede wszystkim jako autor przewodników górskich, ale także
wieloletni redaktor naczelny „Wierchów”. Urodził się w Krakowie w 1906 r. i tam też zmarł w 1998 r. Posiadał uprawnienia
przewodnika beskidzkiego i tatrzańskiego. Znaczne zasługi Władysława Krygowskiego dla polskiej turystyki górskiej zostały
docenione przez turystyczną brać, gdyż 26 listopada 1972 r.
otrzymał godność członka honorowego PTTK, a w 1995 r. godność tę nadało mu PTT. W 1999 r. została ustanowiona mocą
uchwały Prezydium Zarządu Głównego PTTK i z jego upoważnienia przyznawana przez Komitet Redakcyjny „Wierchów”
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego.
Andrzej Matuszczyk, który miał ten zaszczyt i przyjemność
współpracować z Krygowskim w latach 60. i 70. tak go wspomina:
„Był i pozostanie wielkim autorytetem moralnym i najlepszym znawcą górskiej problematyki. Nauczyciel gór dla kilku pokoleń Polaków
został trwale uhonorowany nagrodą literacką swojego imienia nadawaną przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK od 2001 roku.
W Bieszczadach można powędrować przez Jego przełęcz (między
Tarnicą a Szerokim Wierchem), a w Krakowie, w którym spędził
większość życia, jest ulica Władysława Krygowskiego na os. Kliny.
W roku 2009 Zarząd Główny PTTK nadał imię Krygowskiego schronisku PTTK na Hali Kondratowej w Tatrach”.
Błędnie jednak podaje A. Matuszczyk informacje co do Nagrody
Literackiej im. Władysława Krygowskiego. Została ona ustanowiona w 1999 r. mocą uchwały Prezydium Zarządu Głównego
PTTK i z jego upoważnienia przyznawana przez Komitet Redakcyjny „Wierchów”, służąc „utrwaleniu pamięci o tym wybitnym
człowieku gór i świetnym pisarzu, w intencjach jej inicjatorów honorować ma osoby szczególnie zasłużone dla kultury polskiej w związku
z ich dokonaniami w dziedzinie literatury górskiej we wszystkich jej
przejawach”.
Warto wiedzieć, że Krygowski debiutował wierszami i krótkimi
formami prozatorskimi jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. Nie zdziwi nas zatem poetycki język we wspomnieniach
z górskich wypraw, stanowiących zasadniczy wątek książki Góry
i doliny po mojemu. Jacek Kolbuszewski słusznie zauważył melancholijną zadumę autora:
„Pisze autor o górach widzianych <<po swojemu>>, więc z melancholijną zadumą wspomina czas, który minął, ludzi, którzy już odeszli (…). Wydaje się jednak, że najważniejsze w tej książce są nie
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tam wiekowe, trawy po ramiona, żywicą pachną południowe zbocza w upalny dzień.
Wszystko przez te wody Mochnaczki, bo powiedziałaś: bez kija tu
nie przejdziemy, chyba buty trzeba zdjąć. Zacząłem się rozglądać
za kijem, przy którego pomocy łatwo po kamieniach przejść bez
zamoczenia nóg – i znalazłem.”
Kolejny punkt na trasie to graniczny Dzielec. Majacząca w dali
Lackowa, w dolinie Izby oraz nieistniejąca już wieś Bieliczna są
dobrą okazją do wykazania się znajomością historii tych terenów - przywołania działań konfederatów barskich, ich przywódcy Kazimierza Pułaskiego, a także wysiedlonych po wojnie
Łemków. Po tych oglądanych przez niego w Bielicznej

dzach bieleją tarniny. Jednak coś dzieje się na rozmokłej drodze
za wodą. Tu układa się drzewo do transportu, tu też krząta się
trzech ogorzałych ludzi.”
Gwar uzdrowiska ustępuje pierwszeństwa przyrodzie, której
Krygowski jest wnikliwym obserwatorem i znawcą. Razem
z nim obserwujemy wiosenną roślinność, cieszymy się prześwitami między gałęziami, które wkrótce znikną, gdyż drzewa
się zazielenią, pokryją listowiem. Wędrowiec ma szczęście –
kwietniowa pogoda mu sprzyja, jest słonecznie, a więc do woli
może delektować się obserwowanym krajobrazem. Na tym
„przygranicznym pustkowiu” przyciągają jego wzrok robotnicy,
szykujący drzewo do transportu w doliny. Tak docieramy

Widok z Polanki na Lackową

„płotkach i opłotkach” nie ma już dawno śladu…
„Na Dzielcu szumiało wiatrem wiosennym, pachniało rozoraną
ziemią, zgniłymi liśćmi zeszłorocznej jesieni. Było już doprawdy
inaczej: wschodnio i południowo. Pobałamuciłem tu drogę, trochę
z niechęci do mapy, trochę z lekkomyślności, ale wkrótce otwarła
się w dole przestronna dolina z szeroką przełęczą i wyniosła Lackowa wskazała drogę. W pustce zaturkotał traktor, skryty za załomem doliny, tam gdzie były ludne kiedyś Izby. Idzie tu droga rozdeptana w błocie, lecz nie dowlecze się do granicy, pochłonie ją
trawa. Niegdyś było tu przejście do Bardiowa. W szczerym polu stoi
stóg siana pod dachem, a koło baraku robotnicy grają uporczywie
w karty.
Gdym opowiadał o konfederatach barskich, którzy w tej okolicy pod
Lackową, w Izbach i Muszynce bili się, sypali wały, kopali okopy –
nie bardzo mi wierzyłaś – bo nieraz nabierałem cię przy byle jakim
kopcu i pagórku pod Krakowem, że to konfederacka pamiątka. Nie
bardzo więc wierzyłaś, że tędy szedł Pułaski, a tam ścigał go Drewicz, i że Huzary i tyle innych nazwa wiąże się z okresem ich walk,
wolałaś patrzeć na Lackową z granicznym przecinkiem i na nikłą
strugę Białej spod Ostrego Wierchu i Lackowej.
W głębi dolinki błyszczało coś wśród drzew. Tam właśnie powinna
być wieś Bieliczna. Droga kładła się pod nogami i wydłużała,

z autorem do drogi krajowej nr 75 w miejscowości Mochnaczka Niżna, wzdłuż której biegnie potok o tej samej nazwie
(Mochnaczka), będący granicą między Beskidem Sądeckim
a Beskidem Niskim. To tędy prowadzi Główny Szlak Beskidzki,
ale także szlak zielony. To tutaj znajduje wspomniany już przeze mnie kij, który pozostanie wiernym towarzyszem wędrówki. Tutaj też zaznajamia nas z dalszym biegiem potoku wpadającego w Tyliczu do Muszynki (niedaleko cerkwi), a następnie
do Popradu. To taka „wodna dygresja”, gdyż wędrówka prowadzi dalej na wschód, a nie na południe. Jednak opis wskazuje, że autor nie raz już tam bywał i dobrze zna te tereny.
„Aby wyjść na szkarpę drogi, musimy przeprawić się przez potok,
a potok to właśnie Mochnaczka. Płynie ona na południe, jakby na
przekór wszystkim potokom karpackim. Jej wody złączą się koło
Tylicza z Muszynką i po namyśle zawrócą na północ do Powroźnika, okrążywszy półkolem wzgórza krynickie. Niełatwo jednak Muszynce zawrócić, musi się przedrzeć między Tyliczem i Powroźnikiem wąziutkim i krętym przełomem, tylko sobie znanym, bo turystów zna go niewielu – a szkoda. Nie znają oni też jej lewobrzeżnych potoków, Borsuczej Dolinki, Słupnego, Młynnego i Wojkowej,
i tylu innych, żłobiących masyw Wysokiego Bereścia i Zimnego.
Urocze to zakątki, dziś tak niezwykłe, jak wczoraj Bieszczady. Jodły
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a siodło między Lackową i Ostrym Wierchem zdawało się wciąż cofać w głąb. Kwitły śliwy poskręcane i wygięte, cierniami obsypane
i kwieciem, bieliły się w Bielicznej tarniny. Tu były kiedyś chałupy, jak
wskazywały to wiejskie uliczki, chodniki, jakieś płotki, opłotki i sady.
Tam parę zarosłych trawą krzyży, pewnie cmentarz, w obłoku niebieskawej blachy kapliczka, a za nią przygarbiona przez skrót pochyłości Lackowa. I już wiemy, że te świecące w słońcu ściany to cerkiew;
w resztkach szyb słońce zapala gromnice zmarłemu światu. Jedyne,
co żywe, to my – nie – jeszcze są w gałęziach jakieś piski ptasie, i to
też nie jedyne życie, gdyż za cerkwią na spłowiałym ikonostasie przestraszona zielona żabka, a daleko na stoku Białej Skały pasą się pod
lasem konie, do połowy skryte w trawie. A więc i tam, gdzie wszystko
zdaje się umierać – już jest życie. W lesie słychać stuk siekiery, konie
podniosły łby, zwietrzyły nas”.
Dalsza wędrówka pasmem granicznym doprowadza do znajdującej się u stóp najwyższego szczytu Beskidu Niskiego - Bušova
(1002 m n.p.m.) słowackiej Cigelki, kojarzonej obecnie przede
wszystkim z ludnością romską. Co jeszcze urzeka Krygowskiego? To, co dla nas, rdzennych mieszkańców jest codziennością –
bogactwo źródeł mineralnych. Nie tylko w Cigelce, ale w ogóle
w górach Beskidu po polskiej i słowackiej stronie.
„Rozgarniam trawę, wszędzie coś szuści i smyka. Zalani słońcem
i spoceni, pniemy się na przełaj na Ostry Wierch. Stromo, ciężko
i uciążliwie. Patrzę za siebie na Lackową i mierzę nią, ile jeszcze do
naszego szczytu. Stok staje dęba, zagradza drogę kolczastą gęstwiną, nie chce się skończyć. Ze szczytu niewiele widać prócz powyginanej buczyny i ciernistych krzewów, pod którymi kryją się w poszyciu
śliskie i ruchome głazy. Schodzimy z Ostrego Wierchu ku granicy –
sam wierzchołek jest cały polski – przedzierając się na wschód przez
wiatrołomy, zielska i bezdroża. Ale wkrótce wszystko przechyla się
ku wschodowi, ku innej dolinie, przesila się także dzień w popołudniowe cieniste godziny. W prawo od nas ciemnieje na południu głęboka kotlinka Cigelki, wgnieciona między wznoszący się nad nią pięćsetmetrowy stok Buszow – po słowacku Bušov – Lackową i zagięty
dalszy ciąg wododziału Karpat. Dziwna to kotlina. Co źródło tutaj –
to bogactwo. Tryska w kotlinie Cigelki mnóstwo źródeł mineralnych,
wód alkalicznych, słonych, jodobromowych lub musujących. Jest ich
ponoć czternaście, mocnych, orzeźwiających i leczniczych. Jakież
zaprawdę bogactwo w tych górach po naszej i słowackiej stronie.
Czerpią one moc zdrowotną z karpackich fliszów i ławic piaskowcowych, w których jako bogata pozostałość dawnych, prastarych mórz,
trwają związki chloru, jodu, sodu i innych cennych związków chemicznych.”
Interesująca nas wędrówka kończy się w Wysowej - cichej wiosce, w której nic się nie dzieje, ale każdy przybysz od razu zostaje zauważony oraz obdarzony ciekawymi i jednocześnie podejrzliwymi spojrzeniami. Strudzony wędrowiec gasi pragnienie
„wodą wysowską, cudownym napojem musującym, szczawą
alkaliczną, smakowitą i orzeźwiającą”. Przywołajmy nostalgiczną
refleksję – marzenie Władysława Krygowskiego:
„Kiedyż doczekamy się, że nie tylko Zakopane i Krynica będą ściągały uwagę całego kraju, lecz dziesiątki innych zdrojów w Beskidzie
Niskim, zaniedbanym i opuszczonym. Marzę, być może marzę bezproduktywnie, o przyszłości tej ziemi, tak samo jak marzę o przeszłości”.
Tak to przed laty wędrował między uzdrowiskami KrynicąZdrój a Wysową jeden z najznamienitszych znawców Karpat –
ich topografii, przyrody, etnografii i historii. Jego życzenie częściowo się spełniło – Wysowa jest obecnie coraz bardziej znanym uzdrowiskiem, do którego wód przyjeżdżają się leczyć ludzie z całej Polski. Wędrując dzisiaj Beskidem zielonym pamię-

tajmy, że góry mogą nam dostarczyć bogatych wzruszeń i doznań. Obok aktualnych map i przewodnika może warto wrzucić
do plecaka także Góry i doliny po mojemu W. Krygowskiego?
Bogactwo doznań zostanie spotęgowane o porównanie z obrazami z przeszłości. Wzruszenia i doznania według autora tkwią
w nas samych. Warto go posłuchać i tworzyć góry i doliny
„po swojemu”.
„Dla jednych góry są tylko rumowiskiem głazów, dla drugich najwspanialszą architekturą ponad przemijaniem i trwaniem, dla innych wiecznym niedosytem i niespełnieniem. Czym będą dla Was,
od Was to zależy. Kochajcie je, będą wtedy coraz piękniejsze. Będą
to góry i doliny po Waszemu.”
***
Beskidzie graniczny! Beskidzie zielony!
Od Boga pomiędzy narody rzucony!
Coś źródła podzielił na morza, na dwoje,
O, powiedz mi, powiedz! czy jeszcze twe zdroje
Tak żywo jak dawniej i grają, i pienią?
Czy łąki się twoje jak dawniej zielenią?
Czy szumią twe lasy, jak dawniej, wesoło?
Czy trzmielą tak smukło twe świerki wokoło?
Czy sklepią się jeszcze twe buki jak wprzódy?
A jawor czy chyli się jeszcze do wody?
Beskidzie zielony! W trzy rzędy sadzony!
Beskidzie graniczny! Beskidzie kochany!
I chłodem jelenim, i mgłami owiany...
Gdzież czasy są owe, gdym konno tam hasał,
Gdym serce i oczy po tobie ja pasał?
To wąsik się ledwie na twarzy mi pisał
I świat mną jak świerkiem wyniosłym kołysał...
A dzisiaj spoglądam, Beskidzie, w twe strony
Żałośnie - jak jawor nad wodą schylony...
(Wincenty Pol, Do zielonego Beskidu)
Tekst i foto:
Barbara Bałuc
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Pasmem granicznym wzdłuż włości Amerykanki
Istnieje wiele wariantów tej wycieczki, które można dopasowywać w zależności od czasu, warunków pogodowych, kondycji, zainteresowań itp.
Najlepiej do Muszynki podjechać busem z Krynicy-Zdroju
(Rafatex, Vojtex), wysiąść na ostatnim przystanku i drogą krajową 75 podejść do granicy (jakieś 10 minut). Jesteśmy na Przełęczy Tyliciej (Kurovska po słowacku – od najbliższej miejscowości). Po prawej zadaszenie, można chwilę odpocząć i coś przekąsić. Po lewej stronie charakterystyczny krzyż przydrożny, świadczący o łemkowskiej przeszłości przygranicznej Muszynki –
Chrystus jest namalowany.
Na słupie elektrycznym widzimy czerwony szlak i podążamy
za nim w lewo, drogą między drzewami (nad znakiem jest niebieski ryngraf – tak stowarzyszenie „Odkryj Tylicz” oznakowało
szlak konfederatów barskich). Wychodzimy na polanę i skręcamy
w lewo – trzymamy się granicy lasu. Znowu wchodzimy do lasu,
ale na krótko. Wychodzimy na otwartą przestrzeń i z lewej widzimy bitą drogę – to z dawnego PGR, wykupionego przez Amerykankę Beth Macatee (ciekawych odsyłam do artykułu o niej
pod tym linkiem: https://www.pb.pl/betka-z-wall-street-478506).
Po prawej Słowacja i najwyższy szczyt Beskidu Niskiego – Bušov
(1002 m n.p.m.) Idziemy granicą polsko-słowacką. Po lewej
i przed nami piękne widoki na Beskid Sądecki, po prawej Słowacja. Zimą nie widać pastuchów, ale latem wszystko ogrodzone –
krowy i owce Amerykanki. I oczywiście trzeba uważać
na „miny”, czyli krowie łajno i owcze bobki.
Zimą możemy spotkać narciarzy na biegówkach. Generalnie jednak jest spokojnie - my i przyroda. Szlak prawie cały czas prowadzi granicą lasu, a więc możemy podziwiać panoramę Muszynki,
a w dali Tylicza, a także Jaworzynę Krynicką. Jak pogoda dopisze,
widać też Tatry.
Szlak znowu wchodzi w las i dochodzimy do Polanki. Można
przysiąść na słupku granicznym albo na karimacie (jak ją mamy).
Fajne miejsce na posiłek, szczególnie latem i jesienią. W dole
słowacka wioska Frička, a przed nami Lackowa - najwyższy
szczyt Beskidu Niskiego po stronie polskiej. Ze względu na wy-

sokość (997 m n.p.m.) żartobliwie nazywana Górą Policyjną
(a także Chorągiewką Pułaskiegu, który u jej podnóży w Izbach
miał swój obóz). Na prawo Bušov.
Idziemy dalej czerwonym granicznym. Trochę lasu, trochę
widoków na Tylicz. Tą samą trasą biegnie szlak konny. Idąc
za jego znakami, możemy zejść wcześniej do centrum Tylicza.
W Rynku zabytkowy kościół p.w. Św. Piotra i Pawła, a także
sanktuarium Matki Bożej Tylickiej i golgota. Koło przystanku
w WDL Muzeum Dziejów Tylicza. Na trasie w kierunku Powroźnika mofeta (wyziew CO2) („Domki w lesie”), a na trasie
w kierunku Muszynki źródełka „szczawy” (żelazista woda mineralna).
Możemy jednak iść dalej aż na Dzielec, a stamtąd zielonym
zejść na pogranicze Tylicza i Mochnaczki do drogi krajowej 75.
W Mochnaczce zabytkowa cerkiew (obecnie kościół rzymskokatolicki). Blisko przystanek, ale busy kursują rzadziej niż z centrum Tylicza. W samym Tyliczu w Rynku restauracja
„Folkówka”, a więc można coś przekąsić.
Możemy trasę poświęcić poznaniu historii konfederatów barskich (i trochę wydłużyć). Wówczas w Muszynce wysiadamy
koło cerkwi p.w. Św. Ewangelisty (w środku ołtarz polowy
ze Św. Barbarą - wg tradycji dar Kazimierza Pułaskiego). Idziemy drogą krajową 75 i po ok.. 15 minutach na prawo odchodzi
żółty szlak, który zaprowadzi nas na okopy konfederatów barskich. Tam pamiątkowy obelisk, kapliczka Św. Barbary, tablice
informacyjne. Następnie szlakiem granicznym schodzimy
na Przeł. Tylicką (dalsza trasa już znana).
Czas przejścia: od przeł. Tylickiej na Dzielec ok. 3h, do drogi
krajowej 75 ok. 1,5 h. Jeżeli zejdziemy wcześniej do centrum
Tylicza, trasa zajmie nam ok.. 2-2,5 h. Na okopy trzeba doliczyć
ok. 1-1,5 h.
Tekst i foto:
Barbara Bałuc

Widok na Bušov
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no i schronisko - Kyrkawica (973 m), skałki - Kiczory (990 m)
aż u schyłku dnia dotarliśmy do końca naszej wędrówki - na
Przeł. Kubalonkę (761 m)
Kolejny dzień to pętelka: Szczyrk - Skrzyczne (1257 m), (jak
przystało na najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego musimy pokonać strome podejście, w dodatku we mgle. Nagrodą są widoki
rozciągające się z „łysych” grzbietów dalszej trasy) - Malinowska
Skała (1152 m) - Malinów (115 m) - Przeł. Salmopolska (Biały
Krzyż 934 m) dalej tzw. Beskidem Węgierskim przez Kotarz
(974 m), Hyrcę (829 m), z widokami na Skrzyczne i pierwszą
część trasy dotarliśmy na Przeł. Karkoszczonkę(729 m.), potem
do schroniska studenckiego Chata Wuja Toma a stamtąd do
Szczyrku.
Na ostatni dzień zostawiliśmy sobie zdobycie Baraniej Góry.
Ruszyliśmy z Wisły Czarnego przez Wodospady Białki na Baranią Górę (1220 m). Tutaj raczymy się widokami ze stalowej
wieży, dość już zniszczonej czasem, jeszcze jednak dostępnej
dla turystów. Ze szczytu schodzimy na Przysłop do schroniska,
gdzie niektórzy chętni zwiedzają Muzeum Turystyki Górskiej,
do którego zobaczenia zachęcali (i oprowadzali po nim) miejscowi przewodnicy znani niektórym z rajdów przewodnickich.
Po zasłużonej szklaneczce zimnego złotego napoju zakończyliśmy naszą przygodę z Beskidem Śląskim w Wiśle Czarnym. Taki
czterodniowy maraton beskidzki to dla niektórych potwierdzenie świetnej formy fizycznej. To także kolejne w życiorysie najwyższe zdobyte szczyty. W tym miejscu serdecznie gratuluję
wszystkim uczestnikom!

KOŁO GRODZKIE

Nie tylko Tatry
Włodek napisał o jesiennych wojażach, mnie przypadło
w udziale rozgrzebywanie nieco starszych dziejów. Lato w Kole Grodzkim to przede wszystkim Tatry, ale też
Mała Fatra, Beskid Niski i Żywiecki w lipcu. Sierpień to
oczywiście również Tatry w różnych odsłonach: Zachodnie, Niżne, Wysokie … Ale były też zupełnie inne
pasma gór. Nie sposób opowiedzieć o wszystkich wycieczkach, więc poniżej tylko wybrane.
Sierpniowy Beskid Śląski i Mały
Dwunastego sierpnia Koło Grodzkie udało się na wyczekiwany
długi weekend. Jeszcze w autobusie, gdzieś za Suchą Beskidzką,
nastroje były nieciekawe, bo za oknem lało i waliło piorunami.
Ale na miejscu, w Międzybrodziu Bialskim, okazało się, że można ruszyć w góry. Zatem wyposażeni w peleryny i parasole maszerowaliśmy przez Beskid Mały. Z Międzybrodzia Bialskiego
przez Magurkę Wilkowicką (odpoczynek w schronisku), dość
stromym podejściem dotarliśmy na Czupel (933 m) najwyższy
szczyt B. Małego. Niektórzy z nas - zdobywcy Korony Gór Polski, udokumentowali swoją obecność tutaj indywidualnym zdjęciem. Stamtąd zeszliśmy do Czernichowa.
Drugi dzień uraczył nas dobrą pogodą, więc tym razem bez
zbędnych zabezpieczeń przeciwdeszczowych ruszyliśmy
z Ustronia bardzo stromym podejściem na Polanę Stokłosicę,
gdzie przy górnej stacji wyciągu wypiliśmy duszkiem zasłużone
piwko. Stamtąd już trochę lżejszą trasą doszliśmy na Wielką
Czantorię (995 m). Tutaj za drobną opłatą można było wejść
na wieżę widokową i podziwiać nieco przymglone widoki. Potem ruszyliśmy w dalszą drogę: Soszów Mały (764 m) - Soszów
Wielki (886 m) - Cieślar (918 m)- Stożek Mały ( 843 m) - Stożek Wielki (978 m), tu była druga nieco krótsza ścianka płaczu

Rysy zdobyte
W harmonogramie wycieczek Koła Grodzkiego znalazły się też
Rysy. Nic w tym nie byłoby dziwnego gdyby nie to, że na Rysy
nie zawsze uda się wejść. Często, ze względu na warunki atmosferyczne, kierując się rozsądkiem trzeba tuż przed szczytem
zrezygnować. 27 sierpnia udało nam się jednak je zdobyć mimo
porannej mżawki, która towarzyszyła nam od Morskiego Oka
przez jakąś godzinę, potem niespodziewanie wyszło słońce.

Malinowska Skała -Beskid Śląski, fot. Włodzimierz Godek

26

CO SŁYCHAĆ W KOMISJACH?
Wychodziliśmy od polskiej, trudniejszej strony. Schodziliśmy na
Słowację. Na szczycie umówiliśmy się ze Słowakami z Tatran
Preszów. Jednak oni zdobywając najwyższy polski szczyt dużo
wcześniej niż my, zmuszeni byli schodzić w dół, czekał jedynie
jeden Słowak – Slavo, za co należą mu się szczególne słowa
uznania i podziękowania.

w sobotę zdobywamy jeden z najwyższych szczytów tego pasma
– Sľubicę (1129 m). Po drodze atrakcją jest fascynujące skalne
okno, przy którym robimy mnóstwo zdjęć. Malowniczy szlak
z pięknymi widokami prowadził z Przełęczy Branisko do Domanova. Śpimy w miasteczku Spiskie Podgrodzie, które w całości
wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Piękniejszego miejsca nie mogliśmy sobie wymarzyć -przez okna
pensjonatu w nocnej odsłonie widoczny, górujący nad okolicą,
pięknie podświetlony Zamek Spiski - perła średniowiecznej architektury.
Niedziela przebiegła pod znakiem zwiedzania zabytków UNESCO. Rano zachwycił nas średniowieczny Kościół Ducha Świętego z niezwykle cennymi freskami w miejscowości Żehra, potem zwiedzamy wspominany Zamek Spiski, który należy do największych tego typu zespołów zamkowych w Środkowej Europie. Miasto Spiskie Podgrodzie poznaliśmy szerzej poprzez
wstęp do synagogi i muzeum, a potem zwiedzanie Spiskiej Kapituły z katedrą św. Marcina.
Drugi dzień wycieczki to także atrakcje przyrodnicze jakimi było
niewątpliwie wejście na zachwycający formami skalnymi Drevenik, trawertynowe wzgórze kolorem miejscami przypominające
lodowiec, oraz wypływające niczym mały gejzer źródło mineralne w rezerwacie przyrody SivaBrada. Słowakom należą się słowa uznania. Pomysł trafiony, wróciliśmy bardzo zadowoleni.

Przyjaźni polsko-słowackiej ciąg dalszy
u Juraja „na chacie”,
czyli sierpniowe szaleństwo nad Domaszą. Wprawdzie w małym
gronie, bo tylko delegacją (gościnna chata Juraja – prezesa KST
TATRAN Preszów nie mogłaby pomieścić całej naszej
40-osobowej grupy na noc), gościliśmy nad słowackim wielkim
sztucznym zbiornikiem wodnym - jeziorem Veľká Domaša. Usytuowany jest on na rzece Ondawa na Pogórzu Ondawskim,
w historycznym regionie Zemplin we wschodniej Słowacji. KST
TATRAN miał wtedy rajd rowerowy naokoło jeziora, a my,
grupa z polski, pod przewodnictwem Juraja powędrowaliśmy
wzgórzami nad Domaszą, by wieczorem spotkać się z zaprzyjaźnionymi słowackimi rowerzystami przy grillu, dźwiękach gitary
i tańcach.
Przehyba
W październiku gościliśmy naszych przyjaciół z klubu TATRAN
Preszów w Beskidzie Sądeckim, na Przehybie. Szliśmy szlakiem
narciarskim ze Szlachtowej (no o tej porze roku to narciarzom
nie przeszkadzaliśmy) na Przehybę, gdzie Słowacy zobaczyli w
Jaśkówce nasze Muzeum Turystyki Górskiej, a potem ugościliśmy ich jak należy przy naszej PTTK-owskiej Betlejemce. Był
chleb ze smalcem, kiełbaski kaszanka, ciasto no i przyzwoita
pogoda. Ta w środku i ta na zewnątrz.

Podsumowanie sezonu
Sezon turystyczny podsumowaliśmy w listopadzie w Gorcach.
Po krótkim spacerze w górach, w pensjonacie Willa TRAM
w Porębie Wielkiej wspominano najciekawsze wycieczki z całego roku, były podziękowania dla przewodników za społeczną
pracę. Nie mogło zabraknąć Słowaków z „TATRAN” z Preszowa. Ze współpracy obie strony są bardzo zadowolone. Rok
2018 zapowiada się bardzo ciekawie. Chcemy m. in. wybrać się
do Słowaków na trasę w koronach drzew w Bachledowej Dolinie.
Katarzyna Zygmunt

Spiski Zamek
Tydzień później Słowacy zaprosili nas na wspaniałą dwudniową
wycieczkę do siebie. Do Koszyckiego Kraju, a dokładnie na teren Spiskiego Zamku i Spiskiej Kapituły.
Pierwszego dnia nasza górska trasa prowadzi przez Branisko –

Spiski Zamek, Słowacja, fot. Włodzimierz Godek
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ką przyrodniczą na Dwernik – Kamień (1004 m). Jest to widokowy szczyt, z którego można podziwiać pasmo Połonin, autor
przewodnika nazwał go nawet „jednym z piękniejszych szczytów bieszczadzkich” a swoją nazwę zawdzięcza znajdującym się
na szczycie skalnym grzędom. W jego otoczeniu można również odnaleźć ślady I wojny światowej – okopy i anonimowe
mogiły żołnierskie (te ostatnie zostały niedawno oczyszczone
z chaszczy i oznaczono do nich dojście). Słoneczna początkowo
pogoda zaczęła się gwałtownie zmieniać, porywisty zimny, październikowy wiatr i gromadzące się chmury nie sprzyjały dłuższemu postojowi. Uciekając, jak się okazało nieskutecznie,
przed deszczem zeszliśmy do Zatwarnicy przez dolinę potoku
Hylaty. Jej największą atrakcją jest wodospad. Ma on około 3 m.
Podobno dawniej był wyższy ale gdy po wojnie budowano drogę nieco go zniwelowano ładunkami wybuchowymi. Trudno.
I tak robi wrażenie.
Po noclegu w schronisku PTTK w Wetlinie w słoneczny niedzielny poranek wracamy do Nasicznego ale dziś powędrujemy
w przeciwnym niż wczoraj kierunku doliną nieistniejącej wsi
Caryńskie na Przełęcz Przysłup Caryński (785 m) i dalej do Widełek. Już pierwszy odcinek, podejście na Przełęcz Nasiczniańską (717 m) daje się nam we znaki. Nie z powodu stromizn
tylko ze względu na bieszczadzkie błoto, które w połączeniu
z opadłymi liśćmi tworzy idealną ślizgawkę. Wystarczył niewielki deszcz poprzedniego dnia. Aż strach pomyśleć co by było
gdyby padało dłużej lub mocniej, no i oczywiście lepiej tędy

Jesień w Kole Grodzkim
Każda pora roku w górach ma swój urok. Ale najpiękniejsza chyba jest jesień. Wędrówka kolorowymi lasami, podziwianie typowych dla tej pory roku mgieł ścielących się w dolinach to jest to co „tygrysy lubią najbardziej”. Mają czego żałować ci, którzy spędzają wolny
czas w miastach. Na szczęście Koło Grodzkie ma co
roku propozycje dla tych, którzy chcą się z nich wyrwać
na jesienną wyprawę.
Bieszczady inne niż zawsze.
Kiedy słyszymy hasło Bieszczady większość od razu kojarzy –
Tarnica, Połoniny, Rawki. Prawda, zachwycają swym urokiem,
ale ileż razy z rzędu można je kontemplować nie zauważając,
że poza nimi również istnieją Bieszczady dlatego Zarząd Koła
postanowił pokazać członkom i sympatykom Koła inne, mniej
znane turystom zakątki tych gór.
21 października szczęśliwcy, którym udało się wyprzedzić konkurencję i znaleźć się na liście zapisanych (zwykle w przypadku
kilkudniowych wypadów jest to najtrudniejsza część wycieczki)
w komplecie zapełnili autobus. Wszyscy cieszyli się perspektywą
podziwiania kolorowych bieszczadzkich lasów. Po dotarciu,
po prawie czterech godzinach jazdy do Nasicznego okazało się,
że kolory owszem są, ale niestety już spoczywają na ziemi.
Spóźniliśmy się o tydzień! Trudno, stało się, ale nikomu to specjalnie nie odebrało chęci do wędrówki. Trasa prowadziła ścież-
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podchodzić niż schodzić. Widoki z przełęczy wynagradzają jednak nasze wysiłki. Teraz trzeba z niej zejść w dolinę Caryńskiego. Na szczęście wbrew obawom zejście nie jest błotniste. Wędrując na przełęcz zbaczamy ścieżką dydaktyczną na chwilę
w krzaki by zobaczyć cerkwisko, miejsce po dawnej cerkwi położone nad uroczym jarem potoku. Na przełęczy odpoczywamy
w studenckim schronisku „Koliba" a następnie schodzimy
do Widełek. Końcowy odcinek to znowu przedzieranie się
chaszczami przez swego rodzaju bagienko.

PLAN WYCIECZEK KOŁA
GRODZKIEGO
I-VI 2018
STYCZEŃ
6. BESKID SĄDECKI
CYRLA
7. BESKID SĄDECKI RADZIEJOWA
14. POGÓRZE WIŚNICKIE BOCHENIEC
21. BESKID SĄDECKI SZALONE
28. TATRY STOŁY

Szlakiem Orlich Gniazd, czyli od zamku do zamku.
Święto Niepodległości Koło Grodzkie spędziło wędrując Szlakiem Orlich Gniazd, który prowadzi z Częstochowy do Krakowa. W ubiegłym roku udało się, korzystając z trzech dni wolnego przejść odcinek z Częstochowy do Bobolic. Z powodu późnej pory nie udało się nam wówczas zobaczyć zrekonstruowanego przez prywatnego właściciela zamku w Bobolicach dlatego
nasz tegoroczny pobyt na Jurze rozpoczął się od jego zwiedzenia. Następnie kierując się czerwonymi znakami szlaku uczestnicy wyjazdu przewędrowali przez pełną fantastycznych form skalnych Górę Zborów, Morsko, w którym zobaczyć można, niestety tylko z zewnątrz pozostałości kolejnej jurajskiej warowni,
XIV–wiecznego zamku Bąkowiec do Piaseczna. Ostatni odcinek
niestety był już „bezwidokowy” ze względu na krótkość listopadowych dni. Niedziela, mimo niezbyt korzystnych prognoz,
przywitała uczestników słoneczną pogodą, która tylko podkreślała piękno jurajskich skał i warowni. Pierwszą atrakcją niedzielnej wędrówki był Okiennik Wielki. Jak sama nazwa wskazuje
jest to formacja skalna z dużą dziurą, czyli rzeczonym oknem
skalnym. Niektórzy twierdzą, że w średniowieczu również na
nim znajdowała się warownia. Dalej trasa prowadziła przez Żerkowice, w których można zobaczyć schrony z czasów II wojny
światowej do Karlina. Kolejny odcinek prowadzący do Podzamcza zapadł w pamięci uczestników jako bardzo „plażowy”, nie ze
względu na temperaturę bo ta była typowo listopadowa, ale na
piasek pod nogami. Gdyby nie brak morza i drzewa wokół na
można byłoby twierdzić, że wędrujemy plażą. Zanim dotarliśmy
do ruin zamku Ogrodzieniec wspięliśmy się jeszcze na Górę
Birów, na której znajduje się rekonstrukcja grodziska z XIII wieku. Niestety, w listopadzie jest ona zamknięta dla zwiedzających
(jest to o tyle dziwne, że dostępny dla zwiedzających jest leżący
bardzo blisko Ogodzieniec, a w okolicach można było spotkać
mimo listopadowej pory całkiem sporo turystów), więc mogliśmy tylko polizać cukierek przez szybę i zobaczyć zewnętrzne
obwałowania. Klamrą, która spięła nasz tegoroczny pobyt na
Jurze było zwiedzanie ruin zamku Ogrodzieniec w Podzamczu.
Jest to malownicza ruina, wznosząca się na Górze Janowskiego
(515,5 m), najwyższym szczycie Jury Krakowsko – Częstochowskiej, która przed ponad wiekiem zachwyciła znanego krajoznawcę Aleksandra Janowskiego i zainspirowała go do założenia w 1906 r. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Na znaku graficznym organizacji znalazł się wizerunek ruin zamku.
Do stanu ruiny nie doprowadziły jednak wojny tylko brak opieki
nad zamkiem w XIX wieku i okoliczna ludność, która wykorzystywała zamek jako źródło materiałów budowlanych. Zachwyciła
i nas, zwłaszcza że od ostatniego pobytu naszego Koła tutaj wiele się zmieniło. Poprowadzono po ruinach zamku nową, świetnie przygotowaną i opisaną trasę zwiedzania.
Włodzimierz Godek

LUTY
4. KULIG REGIETÓW
11. BESKID SĄDECKI ELIASZÓWKA
18.POGÓRZE CIĘŻKOWICKIE LIWOCZ
25. PIENINY WYSOKA
MARZEC
4. POGÓRZE CIĘŻKOWICKIE BRZANKA
10-11.PIELGRZYMKA CZĘSTOCHOWA
11.POGÓRZE ROŻNOWSKIE ROSOHATKA
18.TATRY POPRADZKI STAW SŁOWACJA
25. PALMOWA NIEDZIELA .RABKA
25. PRZYWITANIE WIOSNY DELEGACJA PRESZOW
SŁOWACJA
KWIECIEŃ
8. BESKID NISKI MAGURA STEBNICKA SŁOWACJA
15. BESKID SĄDECKI
ROZPOCZĘCIE SEZONU
22.MAGURA SPISKA KURASZOWSKI WIERCH
28 – 30 CZECHY – NIEMCY SZUMAWA LAS BAWARSKI
MAJ
1 – 3 CZECHY – NIEMCY
6.LUBOVNIAŃSKA WIERCHOWINA OŚLI WIERCH
SŁOWACJA
13.BARTKOWA SPOTKANIE Z TATRANEM
JAJECZNCA
20. CZARNA HORA HRCA SŁOWACJA
27. BESKID NISKI BUSOV SŁOWACJA
31-01-02-03.CZERWONYM SZLAKIEM SUDETY
CZERWIEC
10. SOPOTNICKIE WIERCHY SPOTKANIE Z TATRANEM SŁOWACJA
17. MAGURA SPISKA
BACHLEDOWA DOLINA
SŁOWACJA
24.BESKID WYSPOWY
JASIEŃ
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wycieczki poznawaliśmy niezwykły życiorys św. Alberta. Odwiedzaliśmy kolejno: Muzeum św. Brata Alberta w Igołomii,
Sanktuarium Ecce Homo na Czerwonym Prądniku, a dopełnieniem spaceru było zwiedzanie wystawy prac św. Alberta w Muzeum Archidiecezjalnym przy ul. Kanoniczej.
W kwietniu wzięliśmy udział w „Koronie Pogórzy” na Pogórzu
Wiśnickim. W czasie 19. Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego wybraliśmy 2 trasy zwiedzania. Ostatnie cztery wycieczki zostały opisane w lipcowym numerze „Echa Beskidu”
i w miesięczniku „n. p. m.”
Dwie pierwsze wakacyjne wycieczki to wyjazdy na Słowację:
do Koszyc – bramy wschodniej Słowacji i na Południowy Spisz
– Bijaczovce, Spiski Zamek, Żehra oraz Spiska Kapituła. Kolejne
wyjazdy odbyły się do Sandomierza i na Pogórze Ciężkowickie.
Wycieczka do Sandomierza była też okazją by zaakcentować
Rok Rzeki Wisły, a rejs po Wiśle stanowił jakby przedłużenie
zwiedzania miasta nad Wisłą. Impreza „Otwarte Wrota Pogórza” była okazją do aktywnego spędzenia wakacyjnego weekendu na wciąż nie odkrytym Pogórzu Ciężkowickim.
Wrześniowe wycieczki znów dotyczyły osobliwości kulturowych i przyrodniczych polsko-słowackiego pogranicza, a był to
Szarysz z Bardiovem i Zborovem. Po raz pierwszy wzięliśmy
udział w imprezie „Weekend z zabytkami Powiatu Bocheńskiego”, przemierzając południową część Bocheńszczyzny, a na
zakończenie dnia wędrowaliśmy podziemnymi korytarzami bocheńskiej kopalni soli. Był jeszcze udział w imprezie Krakowskiej Florencji – Odkrywamy Kleparz i Garbary. I jeszcze jedna
wycieczka na Dębniki i Zakrzówek – śladami Karola Wojtyły –
robotnika.
Sezon wycieczkowy 2017 był naprawdę udany.

KOMISJA KRAJOZNAWCZA

Nasze działania
2 grudnia 2017 odbyliśmy
ostatnią
w sezonie wycieczkę pod nazwą Ruś
Szlachtowska.
W Muzeum Pienińskim w Szlachtowej
kustosz
muzeum
przypomniała nam
dzieje nieistniejącej
krainy
Łemków.
W dawnej cerkwi –
dziś kościele rzymskokatolickim p.w. Matki Boskiej Pośredniczki
Łask - podziwialiśmy ikonostas z 1927 r. oraz polichromię
z 1919 r. Po odbyciu spaceru po zimowej Szczawnicy i Krościenku dotarliśmy na Kopią Górkę do centrum życia oazowego
Franciszka Blachnickiego. Na zakończenie wycieczki przewidziano też spotkanie przy kawie w Maszkowicach w Zajeździe Dolina Dunajca, podsumowujące sezon 2017 obu komisji - Krajoznawczej i Opieki nad Zabytkami. W miłej atmosferze, w ładnym lokalu, sprawiającym wrażenie kameralności – podsumowano działania obu komisji w roku 2017. Był to sezon ciekawy, bo
udało się zorganizować 16 wycieczek, bądź brać udział w różnych imprezach krajoznawczo-turystycznych, jak np. „Korona
Pogórzy” czy „Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego”.
Uchwalą Senatu – rok 2017 był poświęcony św. bratu Albertowi
i Tadeuszowi Kościuszce, a także rzece Wiśle. Już w lutym
z okazji inauguracji obchodów Roku Kościuszki odbyliśmy
pierwszą wycieczkę do Krakowa. Z kolei marcowa wycieczka
przebiegała krakowskimi śladami św. Brata Alberta. Podczas

Tadeusz Czubek
Fot. Jan Pawlik

Sandomierz. Fot. Barbara Bałuc
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o wieżach i platformach widokowych z panoramami na Tatry,
Pieniny, Gorce, Beskid Wyspowy, Sądecki i Niski, Pogórze, Góry Grybowskie i Leluchowskie, na Doliny Dunajca, Popradu
i Kamienicy, na Kotlinę Sadecką, a po Słowackiej stronie na Magurę Spiską, Góry Lewockie i Czerchowskie.
Osobna grupa informacji dotyczy historii Polski, przemian cywilizacyjnych ,dawnego osadnictwa, budownictwa, pasterstwa
i gospodarki leśnej, ruin dawnej strażnicy rycerskiej, ruin
„Szkoły nad Obłokami” oraz symbolicznego cmentarza ludzi
gór. Turystów – narciarzy na pewno zainteresują informacje
o historii turystyki i znakarstwa turystycznych szlaków narciarskich w Beskidzie Sądeckim, o możliwościach dojazdów
do punktów startu wycieczek, przystankach komunikacji zbiorowej, parkingach, o stacjach narciarstwa zjazdowego i biegowego,
o pokrywach śnieżnych, rodzajach śniegu i zagrożeniach lawinowych. Baza noclegowa – schroniska PTTK na zimowych szlakach, przedstawione są na fotografiach i szczegółowo opisane
z podaniem adresów i kontaktów.
Wszystkie 20 wycieczki posiadają tzw. warianty – propozycje
i możliwości częściowej zmiany wycieczki, pozwalające na skrócenie lub wydłużenie trasy proponowanej w głównym opisie
oraz na wybranie trudniejszego lub łatwiejszego zjazdu lub podejścia. Posiadają też tzw. ślady GPS opisane na
www.zima.pttk.pl. Ostatnią kartkę przewodnika zajmuje
„Dekalog narciarza turysty”- przykazania, które powinien bezwzględnie przestrzegać każdy roztropny narciarz.
Przewodnik „Między Turbaczem a Lackową” można śmiało
nazwać albumem fotograficznym, ponieważ na każdej stronie są
zdjęcia wykonane w miejscach opisywanych wycieczek, o różnych porach sezonu zimowego, przy różnych warunkach

KOMISJA TURYSTYKI
NARCIARSKIEJ

Idź za ciosem
Komisja Turystyki Narciarskiej PTTK Odział „Beskid” w Nowym Sączu w 111. roku istnienia, pod różnymi wcześniejszymi
nazwami, ma nadzwyczajny powód do dumy i radości.
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, przy
wsparciu finansowym Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK
„Karpaty”, wydał przewodnik dla turystów-narciarzy, obejmujący teren „Między Turbaczem a Lackową”, autorstwa naszego
kolegi – Edwarda Borka.
Redaktorzy Oficyny Wydawniczej „Wierchy” – Małgorzata
Szczepańska i Roman Zadora są narciarzami wywodzącymi się
z SKPG – Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie. Stworzyli Oni w niezmiernie inteligentny sposób dzieło
sztuki. Bardzo nowocześnie i przejrzyście połączyli w jedną
logiczną całość materiały opracowane przez kol. Edwarda Borka; mapy tras i wykresy przewyższeń oraz opisy 20 wycieczek
narciarskich po Gorcach, Małych Pieninach, Beskidach; Wyspowym, Sądeckim, Niskim i po Górach Leluchowskich, a także
informacje o grupach górskich, trasach wycieczek, ich długościach, czasach przejść, sumie podejść i zjazdów, punktach do
Górskiej Odznaki Narciarskiej, technice jazdy i charakterystyce
poszczególnych wycieczek. Kolejne informacje dotyczą ciekawostek przyrodniczych; jaskiń szczelinowych, rozpadliny formacji skalnych, rezerwatów i pomników przyrody, stanowisk ostoi
ptaków i zwierząt w dawnej puszczy karpackiej. Są informacje
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w skutek działań atmosferycznych; słońca, wiatru, deszczu, mrozu, szadzi, a nawet dewastowanych przez chuliganów. Ciągła
kontrola stanu posiadania, uzupełnianie, naprawy, wymiana na
nowe… Edwardzie! Idź za ciosem!
Trasy kolejnych przewodników dla narciarzy – turystów „Od
Halicza po Lackową”, „Od Turbacza po Pilsko i dalej”, masz już
wielokrotnie przedeptane na nartach, masz zdjęcia i notatki.
Życzymy Ci szybkiego wydawcy!
Piotr Piwowar,
Fot. Edward Borek

pogodowych i śnieżnych, w czasie podejść, zjazdów i odpoczynków. Na ich podstawie można sobie wyobrazić charakter gór,
lasów, polan i hal, krajobrazy poszczególnych grup górskich oraz
oznakowania ułatwiające wędrówki, orientacje w terenie i poczucie bezpieczeństwa.
Autor przewodnika dla narciarzy – turystów jest nauczycielem
geografii, Przewodnikiem Beskidzkim, Znakarzem, Przodownikiem Narciarskim PTTK i Instruktorem Turystyki Narciarskiej
PTTK. Zorganizował wiele wyjazdów narciarskich we wszystkie
grupy górskie Polski i Słowacji, na Ukrainę w Gorgany i Czarnohorę, do Rumunii w Alpy Rodniańskie i Marmarosze, do Włoch
w Dolomity i do Skandynawii
na najwyższe ich góry Jotunheimen. Wszystkie wyprawy
były poznawcze i szkoleniowe.
Po 16 latach prowadzenia
Komisji Turystyki Narciarskiej PTTK Oddział „Beskid”
w Nowym Sączu, przekazałem koledze Edwardowi
przewodniczenie
KTN
w dobrym stanie i nadal pomagam życzliwie już 9 rok.
Z powierzonej mu funkcji,
z zarazem przyjętych obowiązków wywiązuje się wzorowo. Perfekcyjnie prowadzi
dokumentację, plany działań,
sprawozdania… Bogata strona internetowa, a w niej galeria zdjęć i filmów, to również
jego dzieło.
W tym momencie do sympatyzujących z nami sympatyków „Echa Beskidu” kieruję
słowa; proszę mi powiedzieć,
jak ma na to wszystko czas,
skoro w zimie jest na górskich wycieczkach 50 razy,
a w lecie na rowerach górskich i kajakach, wędrówkach
wysokogórskich po lodowcach w rakach liną i czekanem… Najpoważniejszą jednak robotą, wymagającą największego wysiłku, jest znakarstwo w terenie. Odnawianie istniejących i budowa
nowych turystycznych szlaków narciarskich. Mamy
przecież pod opieką 180 km
szlaków, nieustająco zarastanych samosiejkami i odrostami korzeniowymi drzew.
Ciągłe przeglądy, przecinki,
prześwietlanie, malowanie…
Mamy 200 stanowisk drogowskazowych na otwartych
przestrzeniach, zima, lato,
dzień, noc, niszczejących
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KOMISJA DS..MŁODZIEŻY

znajomościom naszego przewodnika trafiliśmy na głosowania.
Mogliśmy zobaczyć co się dzieje w sejmie „od kulis”. Nie ukrywam, że było zabawnie, gdy posłowie zaczęli się kłócić i prześcigać się w pomysłach na ból głowy. Ale zapomniałam o najważniejszym! Nasi Opiekunowie nie wybaczyliby mi, gdybym tego
nie napisała. Otóż pan marszałek Sejmu przywitał uroczyście
i pozdrowił uczestników naszej wycieczki, wymieniając nazwy
naszych szkół. Cóż za zaszczyt, prawda?
Po zwiedzeniu Sejmu poszliśmy na wieczorny spacer po Warszawie. Jadąc do hotelu nasz pan Przewodnik zadbał o podobne
atrakcje i już w tym roku można było liczyć na dwa pokoje
z Afroamerykaninem (w tym przypadku z afropolakiem), który
rzuca cień, za ścianą. Była też możliwość wyboru łóżka wodnego, ale ten pokój zajął pan Przewodnik. Natomiast nikt nie chciał
pokoju z hamakami. Hostel, który totalnie mijał się z wirtualną
rzeczywistością, przywitał nas późnym wieczorem. Po kolacji
(o czym krótka śmieszna historia będzie następnego dnia), którą
tak profesjonalnie zaserwowali nam nasi kelnerzy z gastronoma,
za co im dziękujemy, poszliśmy „spać”.
Po bardzo przespanej nocy czekało na nas wiele atrakcji. Zobaczyliśmy Pałac Kultury, Warszawę z lotu ptaka, warszawskie
Powązki, gdzie nasz opiekun pan Żebrak zapalił znicz na grobie
żołnierza Wojciecha Jaruzelskiego i na grobie powstańców warszawskich, na koniec dnia czekało nas najlepsze, Centrum Nauki
Kopernik i Planetarium. Tam nasza dziecięca strona wzięła górę
i zapomnieliśmy o całym świecie - wyszliśmy jako ostatni.

Witaj stolico!
Wczesnym rankiem, gdy każdy przewracał się jeszcze na
„drugi boczek” i smacznie spał, członkowie Szkolnych Kół
PTTK byli już na „równych nogach” i dzielnie, pełni energii
(wiecie jak to jest o 6 rano) czekaliśmy na autokar, który miał
nas zabrać do Warszawy. Po tym jak przywitaliśmy się z naszym przewodnikiem (nie ukrywając tego, że mieliśmy niewielkie opóźnienie), ruszyliśmy z Rynku w Nowym Sączu w kierunku stolicy.
A właśnie, gdzie ja mam głowę?! Wybaczcie, ale chciałam uniknąć nudnego początku „wycieczka rozpoczęła się dziewiątego
listopada 2017 roku”. A więc, nie chcąc was zanudzić, opiszę
to, co może będzie was interesowało. Droga jak droga – domy, drzewa itp. Pierwszą przerwą był jak zawsze McDonald’s.
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jeden z naszych opiekunów w zeszłym roku uznał, że tylko zdrajcy jedzą
w „maku”, a szlachta w Kentucky Fried Chicken Company (to
tylko taka mała dygresja na temat obietnic Pana Profesora - my
zapamiętamy).
Po kilku godzinach „morderczej” trasy przywitała nas nasza
stolica. Nie ukrywając radości, że w końcu dojechaliśmy, udaliśmy się do pierwszego punktu wycieczki - Lotnisko na Okęciu
a potem Sejm. Niby nudne jak to dla nas, ale jednak. Dzięki
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Kolacja w hotelu była niemałym zaskoczeniem. Otóż pojawiła
się pomidorowa (poprzedniego dnia był rosół, chyba wiecie
o co chodzi) i kotlet mielony (wcześniej były kawałki kurczaka,
również się domyślcie o co chodzi). Oczywiście nie posądzamy
o nic naszego hotelu i kuchni, ale wiecie jaką mamy wyobraźnię… Bardzo „najedzeni” wyszliśmy na wieczorny spacer do
centrum. Niestety wiele nie dało się zobaczyć, bo Stare Miasto
obsadzone było gęstymi oddziałami policji i barierkami. Przypadkiem byliśmy świadkami kolejnej manifestacji „smoleńskiej”.
Jakoś jednak przebrnęliśmy i Rynek, Zamek Królewski, przecudne kamieniczki, mogliśmy zobaczyć w nocnej iluminacji.
W hostelu opiekunowie zarządzili ciszę na 22:00. Nasz kochany
przewodnik zdążył nam wcześniej „poprawić” humory tym,
o której musimy wstać, lecz to nie zniechęciło nas do całonocnych rozmów. Następnego dnia rankiem udaliśmy się na polanę, gdzie prawie sto lat temu nasi rodacy walczyli o nasz kraj
w bitwie warszawskiej. Co było bardzo dziwne, ale nagle wszyscy ucichli i w ciszy udaliśmy się do kaplicy i pomników. Osobiście czułam magię tego miejsca. Może to i śmieszne, ale ten las
nie „pachniał” jak każdy, było w nim coś innego – coś, co zapamiętam do końca życia, do tej pory nie mogę uwierzyć w to,
że byłam w tak ważnym miejscu i że chodziłam tą samą drogą,
którą niegdyś chodzili ranni bohaterowie. Oczywiście nie obyło
się bez tego, że nasz przewodnik nas wystraszył. Zapytałyśmy
dlaczego rzeka płynąca obok ma tak nietypowy kolor. Uzyskałyśmy wyczerpującą odpowiedź, ze wszystkimi szczegółami
(chodzi tu o kolor krwi i to ile krwi bohaterów tam płynęło,
i taki kolor już pozostał - straszne nie?). Uwierzcie mi, że nigdy
tak szybko nie przeszłam przez most i nie doszłam do autobusu.
I nadszedł czas spaceru przez Warszawę i poznaniu odrobiny
historii naszej cudownej stolicy. Oczywiście znalazł się czas na
upragnioną ciepłą kawusię. I zaczęło się, uroczystości państwowe, defilady, przemarsze, salwy armatnie (uszy bolą mnie do tej
pory). Udało nam się z bardzo bliska uchwycić na zdjęciach
Pana Prezydenta (staliśmy przy bramkach, już bliżej być nie
mogło). Zmarznięci, zmęczeni wyruszyliśmy w drogę powrotną.
Wszyscy z utęsknieniem czekali na restaurację (nie, to nie
‘mak’) i uroczysty obiad. To chyba był najlepszy posiłek w ciągu
trzech dni. Najedzeni myśleliśmy, że wszyscy pójdą spać,
ale nasza grupa „od rozrywki” nie poddała się tak łatwo i do
Nowego Sącza towarzyszył nam śpiew. Około 21 byliśmy na miejscu i chyba każdy szczęśliwy udał się do domu i znając życie padł na
łóżko jak mucha. Jeżeli o czymś zapomniałam
to serdecznie przepraszam. Mam nadzieję,
że was nie zanudziłam. Myślę, że nikt z nas
nie zapomni tej wycieczki.

wychowania patriotycznego z racji tego, że opiekunem jest pani
od historii. Bierzemy udział w wycieczkach i warsztatach zorganizowanych przez Komisje ds. Młodzieży działającą przy Oddziale PTTK „Beskid”. Uczestniczymy w rozpoczęciu sezonu turystycznego, zbierając z niego okolicznościowe odznaki - mamy już
pięć. Rok 2017 zainaugurowała zimowa wycieczka w Pieniny
Małe, gdzie przeszliśmy Wąwóz Homole przez Bukowniki do
Jaworek. Pogoda dopisała, szliśmy po świeżo nasypanym śniegu,
który przykrył wyślizganą ścieżkę. W maju znów Pieniny - tym
razem Właściwe. Z Sromowiec Niżnych wybraliśmy się na Trzy
Korony. Po drodze zwiedzaliśmy pawilon wystawowy Pienińskiego Parku Narodowego, wypiliśmy herbatę w schronisku
Trzy Korony i powędrowaliśmy szlakiem zielonym przez Łasek,
Kosarzyska na Trzy Korony. Z platformy widokowej na Okrąglicy podziwialiśmy panoramę Tatr. W czerwcu z Komisją
ds. Młodzieży, działającą przy oddziale PTTK „Beskid”, byliśmy
na Turbaczu. Podchodziliśmy z Kowańca przez Bukowinę, Kaplicę Papieską, zachwycając się pięknem gorczańskiej przyrody
oraz widokami. Po odpoczynku na posiłek, sesji zdjęciowej,
zwiedziliśmy sale wystawowe znajdujące się w schronisku
na Turbaczu. Schodziliśmy do Łopusznej, gdzie czekał na nas
autokar. We wrześniu z inicjatywy Komisji braliśmy udział
w Rajdzie im. Juliana Zubka „Tatara” na Hali Łabowskiej. Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Łomnicy przygotowała wzruszającą część artystyczną. Kolega Władysław Żebrak naświetlił historię partyzanckiego oddziału. W strugach deszczu przedstawiciele młodzieży złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku.
Tym razem mieliśmy bardzo deszczową pogodę, ale humory
dopisywały, choć o widokach można było zapomnieć. W październiku wybraliśmy się w Beskid Sądecki do Bacówki PTTK
nad Wierchomlą. Jechaliśmy doliną Popradu. W Piwnicznej zrobiliśmy przystanek na zwiedzanie placu Św. Jana Pawła II, humory
i pogoda dopisały. W listopadzie przedstawiciele naszego koła
wraz z Komisją ds. Młodzieży pojechali na trzydniową wycieczkę
do Warszawy Zwiedzaliśmy stolicę oraz wzięliśmy udział w obchodach Święta Niepodległości i uroczystej zmianie warty przy
Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Uczniowie zrzeszeni w kole zbierają punkty na Górską Odznakę Turystyczną.
Opiekun szkolnego koła PTTK
Magdalena Bułat

Kinga Janusz, kl. 2i I TG

Na wycieczkę z SKKT
Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne Nr
5 działa przy Zespole Szkół Nr 5 Specjalnych
w Nowym Sączu. Aktualnie do koła należy 27
uczniów. Działalność oparta jest na harmonogramie skorelowanym z planem pracy naszej placówki, dlatego naszym priorytetem
jest poznawanie naszej małej ojczyzny – Sądeczczyzny, w które wplecione są elementy
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KOŁO PRZEWODNIKÓW

Grzejszczaka.
Po opuszczeniu budynku Starostwa zostaliśmy podzieleni
na grupy i z opiekunami przewodnikami słupskimi udaliśmy się
na zwiedzanie miasta m. in. Słupskiego Zamku Książąt Pomorskich, w którym znajduje się Muzeum Pomorza Środkowego.
Oprócz wielu historycznych eksponatów z regionu, muzeum
posiada największą w Polsce ekspozycję dzieł malarskich Stanisława Ignacego Witkiewicza – Witkacego. Niebawem cały ten
zbiór zostanie przeniesiony do nowej siedziby.
W kościele podominikańskim p.w. Św. Jacka z roku 1293 r. zapoznano nas z bogatą historią obiektu, jego wyposażeniem,
które ufundowali przedstawiciele dynastii Gryfitów - Ernest
Bogusław de Croy i jego matka księżna Anna. W kościele znajdują się ponadto bardzo cenne organy, które po przeprowadzonych pracach konserwatorskich służą
także do organizowania
koncertów
organowych odbywających się każdego
lata.
Później przeszliśmy
przez park im. Jerzego
Waldorffa,
w którym umieszczono pomnik - Klawiatura
Gwiazd.
Upamiętnia on wybitnych
polskich
pianistów, uczestniczących w Festiwalach Pianistyki Polskiej w Słupsku.
Zwiedzanie Słupska
zakończyliśmy wizytą
w Ratuszu Słupskim,
zbudowanym w latach 1899-1901 wg projektu berlińskich architektów prof. Carla
Zaara i inż. Rudolfa Vahla. Wielu twierdzi że, to najpiękniejszy
ratusz w Polsce. Wyróżnia się pod wieloma względami – wielkością, ale przede wszystkim wyjątkowym zdobnictwem wnętrza. W sali posiedzeń spotkaliśmy się z Prezydentem Miasta
Słupska Robertem Biedroniem. Witając wszystkich bardzo serdecznie wyznał, że również posiada uprawnienia przewodnickie
i jakiś czas oprowadzał wycieczki po Bieszczadach.
Po zwiedzaniu miasta autokarami udaliśmy się do Muzeum Wsi
Słowińskiej w Klukach, gdzie oczekiwał nas, a następnie oprowadził dyrektor Henryk Soja. Muzeum w Klukach jest pełną rekonstrukcją XIX-wiecznej słowińskiej wsi Kluki, całkowicie odtworzonej.
Wieczorem, po zakwaterowaniu w Ośrodku Wypoczynkowym
"FIORD" w Smołdzińskim Lesie, udaliśmy się na biesiadę przewodnicką, którą na przemian umilały nam dwa zespoły: kapela
kaszubska "ZGODA" oraz chór z Wrześcia "EPIFANIA".
Atmosfera biesiady doskonała dla ducha i ciała, wszyscy się dobrze bawili. Tradycyjnie o północy nastąpiło przekazanie insygniów nowym organizatorom Zlotu w roku 2018 tj. przewodnikom z Wejherowa. Z naszej strony wręczyliśmy organizatorom
upominki od naszego Oddziału, wyrażając uznanie i wdzięczność
za zorganizowanie Zlotu.
Drugiego dnia Zlotu udaliśmy się na zwiedzanie Słowińskiego

XV Pomorski Zlot Przewodników -Ziemia Słupska
Koledzy Marian Baran i Eugeniusz Bednarek reprezentowali
nasze Koło Przewodników na XV Pomorskim Zlocie Przewodników - Ziemia Słupska w dniach 22-23 września 2017 r.
Na Zlot wyjechaliśmy w 21 września wcześnie rano do Krakowa, aby dalej pociągiem relacji Kraków - Kołobrzeg "Pobrzeże"
dojechać do Słupska łącznie po 14 godzinach.
Po zakwaterowaniu się w hotelu "Mikołajek" (siedziba Regionalnego Oddziału
PTTK w Słupsku) zostaliśmy
bardzo
miło
przywitani przez
organizatorów
Zlotu. Wieczorem uczestniczyliśmy w okazjonalnym spotkaniu z koleżankami i kolegami
przewodnikami
z kół przewodnickich m. in. ze
Słupska, Gdańska, Gdyni, Lęborka, Malborka, Wejherowa,
Wrocławia.
Z
niektórymi
mieliśmy przyjemność zobaczyć się ponownie, bo uczestniczyli w XXXV Ogólnopolskim
Rajdzie Górskim Przewodników PTTK w Szczyrku w sierpniu
br. Atmosfera spotkania była wyjątkowa i sympatyczna. Mieliśmy
okazję posłuchać gwary kaszubskiej, bo wielu uczestników potrafi mówić w tym języku.
Oficjalne rozpoczęcie Zlotu nastąpiło 22 września 2017 r.
o godz. 10.30 w reprezentacyjnej sali Starostwa Słupskiego. Kol.
Prezes Koła Przewodników Terenowych przy RO PTTK
w Słupsku Joanna Orłowska przywitała wszystkich uczestników
staropolskim zwrotem "HOSPES SALVE - GOŚCIU WITAJ".
Oprócz zwyczajowych powitań i pozdrowień przedstawicieli
władz samorządowych Słupska ceremonię otwarcia umiliły nam
dzieci ze szkoły muzycznej w Słupsku, wykonując kilka utworów
na skrzypcach.
W dalszej części usłyszeliśmy wystąpienia pracowników Akademii Pomorskiej: prof. Elżbiety Kal, która w swym referacie ubogaconym zdjęciami zaprezentowała przykłady wyjątkowej architektury Słupska o cechach secesji i neogotyku, który w okresie
początku XX stulecia był narodowym stylem niemieckim, natomiast dr Bronisław Nowak (kawaler orderu Św. Stanisława)
wystąpił w ozdobnym płaszczu - opowiedział o historii i dziejach
państwa Gryfitów.
Po referatach udaliśmy się na zwiedzanie gmachu Starostwa,
m. in. gabinetu Starosty, Wicestarosty, w jednym z pomieszczeń
znajduje się również galeria sztuki ludowej artysty - Krzysztofa
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Parku Narodowego - osobiście oprowadzał nas zastępca dyrektora parku Andrzej Wróbel. Podczas wędrówki doświadczyliśmy wyjątkowych doznań przechodząc najpierw pośród borów
sosnowych zwanych też bażynowym lasem (od rośliny bażyna
czarna), a następnie plażą zupełnie pustą wśród niezliczonych
wydm i niezwykłego krajobrazu. W pogodny dzień, promienie
słońca dodawały wyjątkowego uroku. Mieliśmy okazje zwiedzić
tzw. "Wydmę Czołpińską" położoną w odległości 15 km od Rowów i 23 km od Łeby. Należy do największych wydm na wybrzeżu Bałtyku, dochodząc w swej wysokości do 40 m. Wokół
rozległy teren sprawiał wrażenie nie wybrzeża, lecz pustyni.
Po zwiedzaniu Słowińskiego Parku udaliśmy się na pożegnalny
obiad, podczas którego Kol. Joanna Orłowska podziękowała
wszystkim za uczestnictwo w Zlocie i zaprosiła do uczestnictwa
w przyszłym roku w Wejherowie. Z Ośrodka Wypoczynkowego "FIORD" wszyscy uczestnicy zostali przewiezieni do Słupska.
Korzystając z czasu jaki nam pozostał do powrotnego pociągu
po 22.00, pojechaliśmy do odległej o 17 km od Słupska Ustki.
Mimo niedzieli nie było najmniejszego problemu z komunikacją.
Ustkę zwiedziliśmy w całości. Miasto, nadbrzeże, park, w którym znajduje się m. in. ławeczka i postać Ireny Kwiatkowskiej.
W drodze powrotnej podsumowaliśmy nasz wyjazd z Kol. Marianem. Byliśmy pod wrażeniem doskonałej integracji środowiska pomorskich przewodników. Niewątpliwie duże zasługi
we wzajemnych kontaktach ma Pomorska Federacja Przewodnicka w Gdańsku, której szefową jest osoba o wyjątkowym
usposobieniu - Kol. Barbara Chmielewska-Ząbczyk.
Warto czasem poświęcić trochę czasu i uczestniczyć w podobnych imprezach, bo można wiele nieznanych miejsc zobaczyć
w towarzystwie bardzo życzliwej braci przewodnickiej.
Tekst i foto: Eugeniusz Bednarek

Fot. Krzysztof Borkowski
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XXXV Rajd Górski Przewodników PTTK w Szczyrku
Już po raz 35. odbył się Górski Rajd Przewodników
PTTK. Tym razem jego organizacji podjęło się Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych PTTK im.
Stefana Czerneleckiego w Bielsku-Białej. Baza rajdu
mieściła się w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle
Gniazdo” w Szczyrku. Wszystkie pokoje z łazienkami
i widokiem z balkonu na Skrzyczne. Przewodnicy
w dniach 23 - 27 sierpnia 2017 przemierzali szlaki Beskidu Śląskiego (strona polska i czeska) i Żywieckiego,
a także Czech i Słowacji. Były też trasy autokarowe
i typowo plecakowe z noclegami w schroniskach.
Nasza sądecka ekipa liczyła 12 osób (w tym 10przewodników).
Większość z nas wybrała trasę B „autokarowo-pieszą”, a dwie
osoby trasę C „autokarową”. Ponieważ trasa B cieszyła się
dużym zainteresowaniem, podzielono ją na dwie grupy – B1
i B2.
Z Nowego Sącza do Szczyrku pojechaliśmy busem z naszym
zaprzyjaźnionym kierowcą p. Mietkiem Najduchem (który też
po nas przyjechał). Po zakwaterowaniu degustowaliśmy w restauracji regionalne potrawy i trunki, a wieczorem uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu rajdu, kiedy to koledzy z Sanoka
przekazali „insygnia” (kapelusz i ciupagę) kolegom z BielskaBiałej. Następnie – już mniej uroczyście – grillowaliśmy na dziedzińcu przed hotelem do późnych godzin nocnych.
W drugim dniu rajdu w planie „królowa Beskidów”, czyli Babia
Góra. W autobusie dowiaduję się, że nasza część na Babią
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pójdzie w trzeci dzień, a dziś jedziemy zdobywać Czeską Czarownicę. Na szlak wychodzimy z miejscowości Visalaje.
Na Łysej Horze piękne widoki. Mamy czas wolny. Jest schronisko, a więc integrujemy się przy czeskim browarze i zupie
czosnkowej. Schodzimy do Ostravicy i składamy zaplanowaną
przez organizatorów wizytę w lokalnym browarze „Beskidzki
Piwowarek”. W tym czasie druga część naszej ekipy zdobywa
Babią Górę, a także zwiedza ekspozycję Babiogórskiego Parku
Narodowego, poświęconą prezentacji walorów przyrodniczych i kulturowych regionu Babiej Góry.
W trzeci dzień - stojąc na balkonie i patrząc na Skrzyczne stwierdzam, że wolę iść tam niż na Babią, na której byłam już
tyle razy (i pewnie nie raz jeszcze zawitam). Zgłaszam przewodnikowi fakt, iż realizuję własny plan i z koleżanką ruszam
szlakiem do urokliwej Chaty Wuja Toma. Jesteśmy pierwszymi
klientkami, po chwili dopiero przychodzą kolejne trzy osoby.
Kawusia, szarlotka, boska toaleta (nazwana „bezkresem błękitu”), obowiązkowa sesja zdjęciowa i ruszamy dalej. Mamy
możliwość poobserwować bazę turystyczno-noclegową
Szczyrku. Kolejka na Skrzyczne nie działa, a więc drałujemy do
góry. Pod Skrzycznem koleżanka zostaje, a ja idę dalej i zdobywam Skrzyczne (1257 m n.p.m.). Przy browarze na tarasie
schroniska podziwiam piękne widoki i schodzę do Doroty,
która nawija przez telefon. Zielonym szlakiem bardzo przyjemnie się idzie, ładne widoki. Sam Szczyrk też porządnie zlustrowałyśmy, zaglądając do co ciekawszych regionalnych knajp
i restauracji. Wieczorem ciekawe spotkanie z Beskidzką Grupą
GOPR, a także prezentacja aplikacji „Polskie Góry” (do rozpoznawania szczytów na górskich panoramach). Wieczór kończymy przy dźwiękach gitary, śpiewając turystyczne piosenki
(inicjatywa przewodników z Sanoka).
Czwartego dnia obie grupy jednocześnie jadą do Bielska-Białej
i poznają „bielskie ciekawostki”. Troszkę mży, ale w końcu
z cukru nie jesteśmy. Spacerując po mieście oglądamy zamek,
bielską i bialską starówkę, pomnik Reksia (obowiązkowa fotografia) oraz zabytki „Małego Wiednia”.
Po południu trasa górska. Koleją gondolową wyjeżdżamy na
szczyt Szyndzielni, a następnie szlakiem czerwonym podążamy
na Klimczok, a stamtąd zielonym do samego ośrodka.
Na Szyndzielni i Klimczoku schroniska, a więc wiadomo, że
integrujemy się, uzupełniając płyny. W drodze do Szczyrku
spotykamy nowożeńców, którzy mają sesję zdjęciową – też się
na nią załapujemy. Zwiedzamy Sanktuarium MB Królowej Rodzin na Górce – tam następnego dnia pójdziemy na niedzielną
mszę.
To już właściwie ostatni dzień rajdu. Wieczorem uroczysta
obiadokolacja i bal przewodnicki. Po gratulacjach i podziękowaniach można potańczyć, porozmawiać – z większością spotkamy się pewnie dopiero za rok w Przemyślu, bo właśnie
tamtejsi przewodnicy zajmą się organizacją 36. Rajdu.
Imprezę uważamy za udaną. Pogoda naprawdę nam dopisała,
a towarzystwo miłe, a więc i dobre humory były. Zdobyliśmy
sporo ciekawych informacji o tamtych terenach, a także o życiu codziennym na pograniczu polsko-czeskim.
W drodze powrotnej zatrzymujemy się na obiad w karczmie
„Rzym” w Suchej Beskidzkiej. Potrawy wyszukane – świński ryj
(naprawdę!) i dymiący kociołek. Ja wybieram tradycję – pierogi. Na trasie wypadek, a więc szukamy objazdu i późnym popołudniem jesteśmy już w Nowym Sączu.
Tekst i foto:
Barbara Bałuc

KOMISJA INTEGRACJI
Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI

„Od niepełnosprawnych
naprawdę możemy się bardzo
dużo uczyć”. 15 lat Komisji
Integracji z Niepełnosprawnymi

2 grudnia 2017 Komisja Integracji świętowała swój jubileusz. Były wystąpienia, toasty i odznaczenia.
- 2002 rok, czerwiec wtedy to dochodzi do wycieczki integracyjnej na Węgry, którą organizuje Mietek Witowski –
przewodniczący Komisji Młodzieżowej, w której biorą
udział Beata Koral, (dzisiaj Beata Koral-Mółka), Magdalena Tomasiak oraz nasi przyjaciele na czele z Jankiem Jeleniem, który do dnia dzisiejszego w Komisji działa. Tam powstaje pomysł utworzenia Komisji Integracji z Niepełnosprawnymi. 20.12.2002 roku powstaje Komisja Integracji.
Te 15 lat to przede wszystkim inicjatywy turystyczne, to
rajdy, wycieczki integracyjne, rajdy górskie, wycieczki krajoznawcze, kuligi, pikniki – rozpoczął przemówienie
obecny przewodniczący Komisji Integracji z Niepełnosprawnymi, Michał Mółka.
Od początku działania Komisji zorganizowali dokładnie 127 wycieczek, w których wzięło udział ponad 5900 osób, oraz prawie
1500 osób z orzeczeniami o niepełnosprawności.
Najczęściej odwiedzane przez niepełnosprawnych miejsca to
Polska, przede wszystkim południowa, piękna Małopolska. - Chyba nie ma miejsca i nie ma atrakcji turystycznej Małopolski, gdzie nie
byliśmy - zaznacza Michał. Inne zakątki gdzie dotarli niepełnosprawni to znaczna część pasm górskich, przede wszystkim Beskidy, Tatry, ale nie tylko, Słowacja, Węgry, Ukraina.
Tak naprawdę w wycieczkach Komisji nie do końca chodzi o to
żeby zdobywać szczyty, pokonywać trasy, tu chodzi o coś zupełnie innego – po pierwsze być razem, móc ze sobą porozmawiać,
móc się podzielić swoimi doświadczeniami, ale też móc sprawić
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aby osoby niepełnosprawne, które nigdy by w takich miejscach
być nie mogły bez pomocy osób trzecich, aby tam mogły zawędrować.
-Niejednokrotnie było tak, że w pewnych miejscach nasza grupa
była przyjmowana bardzo ostrożnie, ludzie bali się czy będziemy
w stanie sobie poradzić np. w muzeum czy na jakiejś trasie turystycznej. Później okazywało się że to jest możliwe, trzeba tylko
chcieć. –podkreślił przewodniczący.
-Z drugiej strony bardzo często my zdrowi mogliśmy się od niepełnosprawnych czegoś nauczyć, a może to jest trochę na odwrót, bo ta
zwrotna informacja jest czasem bardziej cenna niż by się nam wydawało. My się naprawdę możemy od niepełnosprawnych bardzo
dużo uczyć: dystansu do siebie, dystansu do swoich problemów,
dystansu do codziennych trosk, które dla nas urastają do rangi bardzo wielkich problemów a tak naprawdę tragedie ludzkie są po
stokroć cięższe, a mimo to ludzie dają sobie radę. –usłyszeliśmy
w dalszej części spotkania.
Przez te 15 lat zmieniło się postrzeganie osób niepełnosprawnych.
Michał wspomniał też, że dzisiaj nikogo nie dziwi, że turysta
porusza się na wózku na szlaku turystycznym, o kulach lub przy
pomocy osób trzecich. - Przez te 15 lat różnie bywało. Czasem
było tak, że jak zdobywaliśmy jakiś szczyt a mijała nas grupa turystów, to wręcz bili nam brawo, co było bardzo miłe, a czasem patrzyli na nas z politowaniem i myśleli: co my tutaj robimy w tym
miejscu, o tej porze roku, o tej godzinie, że to jest wręcz nie racjonalne. My pokazaliśmy że się da i pokazaliśmy, że to jest możliwe.
Ale bez kogo by to się nie udało?
Bez osób które działają w Oddziale, bez wsparcia zarządu Oddziału, bez zarządu Komisji, bez wolontariuszy z Zespołu Szkół
nr 1, bez koła PTTK „Góry na kółkach”.
Obecny przewodniczący wymienił najważniejsze osoby w Komisji Integracji z niepełnosprawnymi: pierwszy przewodnik,
„wujek”, „tata” Komisji – Mieczysław Witowski, pierwsza
przewodnicząca Komisji – Magdalena Tomasiak i kolejny przewodniczący Karol Trojan oraz Beata Koral-Mółka w gronie

założycieli.
Odznaczenia wręczone z okazji 15-lecia Komisji Integracji z Niepełnosprawnymi:
ZG PTTK w Warszawie: Srebrna Honorowa Odznaka PTTK:
Magdalena Tomasiak i Beata Koral-Mółka, Brązowa Honorowa
Odznaka PTTK: Kazimierz Fyda, Jan Jeleń, Martyna MireckaFyda, Teresa Wojtas i Patryk Wicher. Złota Odznaka Zasłużony
w pracy PTTK wśród młodzieży: Ewa Młynarczyk. Brązowa Odznaka Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży: Magdalena
Jodłowska. Medal PTTK za pomoc i współpracę: Barbara Świętoń. Złote Jabłko Sądeckie: Mieczysław Witowski, Srebrne Jabłko
Sądeckie: Maria Pierzga, Magdalena Tomasiak, Beata KoralMółka. Dyplom przyznany przez Starostę Nowosądeckiego Marka Pławiaka - Michał Mółka. Statuetki przyznane przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza: Marian Baran, Kazimierz Fyda, Jan Jeleń,
Magdalena Jodłowska, Beata Koral-Mółka, Rafał Kowalczyk, Martyna Mirecka-Fyda, Ewa Młynarczyk, Maria Pierzga, Magdalena
Tomasiak, Karol Trojan, Mieczysław Witowski, Teresa Wojtas,
Michał Mółka.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili:
Wojciech Piech zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza, Marian Ryba – członek zarządu Powiatu Nowosądeckiego, Tomasz
Michałowski z-ca dyrektora Wydziału Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miasta Nowego Sącza, Andrzej Zarych dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy
z Zagranicą Powiatu Nowosądeckiego, Patryk Wicher radny
Miasta Nowego Sącza, prezes Stowarzyszenia Orion, Zofia Wcisło prezes Stowarzyszenia „Gniazdo” ze Starego Sącza, członkowie zarządu Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu,
ks. dr Andrzej Jedynak, kapelan Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, Czesław Mróz i Maria Janikowska - Sądeckie Biuro
Turystyczne „Turysta” s. c., Piotr Polek - prezes Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. przewodniczący
komisji i kół oraz wszyscy którzy zechcieli przyjąć zaproszenie.
Katarzyna Zygmunt

Fot. Michał Mółka
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SĄDECKI KLUB TATERNICTWA JASKINIOWEGO

„Zachciało mi się eksploracji”
Czas odświeżyć stare kąty w Leoganger – tak pomyślałam, tak
zrobiłam. Zgłosiłam chęć udziału znajomym z Krakowskiego
Klubu Jaskiniowego (KKTJ). Podobno się nawet ucieszyli, ale do
wyjazdu długa i wyboista droga. Jakieś badania lekarskie, ubezpieczenia, spotkania organizacyjne i cała ta logistyka, której nie
ogarniam. Zdrowie jeszcze pozwala, za ubezpieczenie na szczęście „wystarcza” jeszcze Alpenverein, spotkania organizacyjne?
Madzia jest na miejscu w Krakowie, więc występowała w imieniu swoim, moim i jeszcze dwójki pozostałych chętnych z naszego klubu, to jest Łukasza i Bogusia. Logistyka? Łukasz zadeklarował się jako kierowca, więc też nie muszę się szczególnie martwić i jakoś wspólnie damy radę. No tak, jeszcze zakupy.
Na szczęście żywieniowe nas nie obchodzą, bo jedzenie jest
wspólne, wyprawowe i to śmigłowiec wywiezie je w górę. Mnie
są potrzebne raczej porządne gumowe rękawice, gumiaki,
uprząż, nowe oświetlenie, kombinezony i cała tego typu reszta.
Droga do Austrii to głównie autostrady, które pozwalają w ciągu kilkunastu godzin znaleźć się na miejscu. W chatce speleologów przy dolnym, turystycznym otworze jaskini Lamprechtsofen, powitał nas znany chyba w całym polskim środowisku jaskiniowym niejaki Jacooś, na ten czas pełniący w niej rolę gospodarza. Wspomnę, że na tych wyprawach można spotkać chyba
wszystkie największe osobistości podziemnego świata, oczywiście na czele z Andrzejem Ciszewskim, kierownikiem naszej
wyprawy.
Część ekipy w karze działa już od tygodnia. Podobno na górze
liczą na nowe siły, czyli na nas. Do tej pory udało im się odkryć
tyle nowych partii, że ich długość przewyższa te wszystkie nowo
odkryte metry z kilku lat wstecz. Ale cóż po nowych siłach, skoro panem, a właściwie panią jest tu pogoda.

Kwestionariusz
Imię i nazwisko: Marek Lorczyk
Funkcja (-e) pełniona (-e) w PTTK: prezes Sądeckiego
Klubu Taternictwa Jaskiniowego PTTK, (w latach 2010-2016
przewodniczący komisji Taternictwa Jaskiniowego Polskiego
Związku Alpinizmu)
Do PTTK należę od 1989 roku
Uprawnienia: instruktor alpinizmu jaskiniowego,
instruktor taternictwa jaskiniowego PZA
Moja pierwsza zdobyta góra: Mały Młynarz
w Tatrach Wysokich; może nie pierwsza jako taka,
ale pierwsza zdobyta po wspinaczce
Moje motto: Nie będę na siłę wymyślał, chociaż
mogłoby być: „lubię wszystkich ludzi, nawet szczerze głupich”
Marzę o podróży do… nie mam jakiegoś sprecyzowanego marzenia co do miejsca. Każdy wyjazd
w góry, czy wspinaczkowy czy jaskiniowy, to w pewien sposób ta właśnie wymarzona podróż do nieco innego świata.
Moje ulubione miejsca to… na pewno jaskinie zarówno te małe, jak i te duże, choć te duże chyba
bardziej.
W obecnej kadencji zamierzam… dokończyć
eksplorację jaskini Małej w Mułowej - jeszcze znajdzie się kilka metrów nieznanego.
Od redakcji: W poprzednim numerze zapomnieliśmy umieścić ten kwestionariusz, mimo iż został
nadesłany w terminie, za co serdecznie przepraszamy.
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To ona rozdaje karty. Siedzimy więc i czekamy na jej pozwolenie, żeby wybrać się w górę. W sumie dwie nocki i półtora dnia.
Wiemy z prognozy, że poniedziałek będzie ładny i wtedy wyruszymy.
Droga do obozu to jakieś kilka godzin, po drodze schronisko,
paskudne piargi i ferratka. Z przełęczy widać żółte i zielone
punkciki na jednej wielkiej bieli karu. To nie żadne kwiatki, to
nasze domki na lapiazie, w których będziemy mieszkać przez
najbliższe dwa tygodnie.
Na miejscu okazuje się, że ludzie porozchodzili się do kilku
dziur. Czwórka, w tym Madzia z naszego klubu do środy będzie
na biwaku w CL-ce. Kolejna ekipa prowadzi eksplorację powierzchniową, która w tym roku ma o tyle szanse powodzenia,
że wytopiło się wiele śnieżnych korków z ostatnich lat. Inna
ekipa suszy się po tym, jak cudem uniknęli nieszczęścia podczas
nieoczekiwanego przyboru wody w Smoczej. Te jaskinie – wielokrotnie upominał Andrzej - są bardzo niebezpieczne podczas
opadów deszczu, ponieważ wiele studzienek kolektoruje wodę
i odcina drogę powrotu. Z tego względu kierownictwo bardzo
rozważnie i szczegółowo analizuje prognozy pogody, żeby uniknąć nieprzyjemnych i niebezpiecznych sytuacji.
Wtorek ma być równie pogodny. Z Łukaszem i Kają idziemy
sprawdzić Studnię Alzchaimera w Veteranenschaft. Ta jaskinia
ma jeden mankament o którym nie wiedzieliśmy. Potwornie
zabłocony jeden z odcinków, gdzie „tłuste” błoto wciska się
dosłownie wszędzie, z tym że największy problem stanowi obsługa zabłoconego sprzętu. Jaskinia daje nadzieję na kontynuację,
ale my musimy wracać, ze względu na zbliżającą się godzinę wyjścia i brak sprzętu do dalszego poręczowania.
Środa. Zapowiada się kolejny dzień pięknej pogody. Ja z Włodkiem z Katowic i Maćkiem z Krakowa idziemy na eksplorację
powierzchniową, inna piątka wchodzi poręczować do biwaku
w PL-ce. Jest nadzieja, że uda się te dwie połączyć - CL-kę i PLkę.
To by oznaczało zwieńczenie sukcesem tych wszystkich ostatnich lat działalności w karze. Według pomiaru brakuje kilkudzie-

sięciu metrów. Powiedzmy 50. Trzeba szukać. W tym samym
czasie wychodzi biwak z CL-ki. Cały czas jest środa, ale niestety
pogoda się załamuje i to załamanie trwa aż do soboty. W tym
czasie opuszcza nas część ekipy. Ja czekam z niecierpliwością na
niedzielę. Prawdopodobnie wtedy właśnie ja, Boguś Furek i Agata zejdziemy na biwak.
Niedziela. Udało się. Zjazdy, zjazdy, zjazdy, jakieś 400 metrów
w dół. Przypominam sobie to wszystko po 4 latach. Biwak. Jest
kranik z wodą, hamaki, palniki i wszystko co trzeba. Agata
z Furkiem mają pierwszą szychtę, czyli 12 godzin na eksplorację,
w tym czasie, my mamy sobie coś ugotować, zjeść i wyspać się.
Jest godzina 15:00. O 3:00 zmiana. O 2:00 łączność z powierzchnią. Co się udało na dole, jakie są dyrektywy z góry.
Nasza szychta polegała na tym, że mieliśmy z Bogusiem sprawdzić kilka kominów, czy nie kontynuują się gdzieś dalej. I czy nie
łączą się ze Studnią X, wielką, wciąż jeszcze nie zbadaną, w rejonie której „powinno” być gdzieś połączenie z PL-ką. Ta eksploracja to jedna wielka lekcja cierpliwości, mozół i walka z zimnem. I jeszcze ryzyko. I wola walki. Walka ze swoimi słabościami. Nawracająca wciąż myśl: „zachciało mi się eksploracji..” Myślę też jednak, że bardzo warto. Kiedy wróciliśmy na biwak, dla
mnie już nic nie było takie samo. W sumie nie wiem czy się nadaję, bo trochę się ucieszyłam nawet, że drugiej szychty już nie
zrobimy. Pogoda ma się popsuć w czwartek ostatecznie,
a my musimy zwinąć i wysuszyć obóz.
Mało jest chwil takich jak ta, kiedy rano wychodzisz na powierzchnię po czterdziestu kilku godzinach. W obozie czekają
z herbatą. W międzyczasie inna ekipa wchodzi na pomiary
i dalsze poręczowanie do PL-ki. Robi się nerwowo, bo długo ich
nie ma. Ostatnia akcja to efekt determinacji Łukasza – cel Veteranenschaft. Ja uprzejmie dziękuję. Okazuje się jednak, że na
obecną chwilę nie ma szans na kontynuację…
Zbieramy się w wielkim namiocie zwanym bazówą. Czas podsumowania, liczenia metrów, planów, wniosków... Jest gitara, są
jaskiniowe covery, smażenie „silicagelu”, jest naprawdę fajnie…
I jest też to pytanie? Przyjeżdżasz za rok?
Tekst i foto: Teresa Ćwikła
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Komisje i Koła Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu
w statystykach, VII– XII 2017 r.
1-8.07.2017 r.

Yacht Club

9-19.07.2017 r.
29.07.2017 r.
05.08.2017 r.

Yacht Club
Koło Turystyki Rodzinnej Familiada
Komisja Krajoznawcza

06.08.2017 r.
12-15.08.2017 r.
13.08.2017 r.
15.08.2017 r.
19.08.2017 r.

Koło Grodzkie
Koło Grodzkie
Komisja Turystyki Górskiej
Komisja Turystyki Górskiej
Koło Grodzkie

20.08.2017 r.
20.08.2017 r.
26.08.2017 r.

Koło Grodzkie
Komisja Integracji z Niepełnosprawnymi
Komisja Krajoznawcza

27.08.2017 r.
2.09.2017 r.
03.09.2017 r .

Koło Grodzkie
Komisja Krajoznawcza
Koło Grodzkie

7.09-9.10.2017 r.

Komisja Turystyki Rowerowej

10.09.2017 r.
10.09.2017 r.
14-17.09.2017 r.
16.09.2017 r.

Komisja Turystyki Górskiej
Koło Grodzkie
Yacht Club
Komisja Krajoznawcza

17.09.2017 r.
21.09.2017 r.

Koło Grodzkie
Komisja do Spraw Młodzieży

23-24.09.2017 r.

Komisja Turystyki Górskiej

23.09.2017 r.
24.09.2017 r.
29.09.2017 r.
29.09-1.10.2017 r.
1.10.2017 r.
05.10.2017 r.
07.10.2017 r.

Koło Turystyki Rodzinnej Familiada
Koło Grodzkie
Komisja do Spraw Młodzieży
Yacht Club
Koło Grodzkie
Komisja do Spraw Młodzieży
Komisja Integracji z Niepełnosprawnymi

07.10.2017 r.

Komisja Krajoznawcza

7-8.10.2017 r.
13-15.10.2017 r.
14-15.10.2017 r.

Koło Grodzkie
Yacht Club
Komisja Integracji z Niepełnosprawnymi

15.10.2017 r.
15.10.2017 r.
21-22.10.2017 r.
29.10.2017 r.
4-5.11.2017 r.
05.11.2017 r.
05.11.2017 r.
09-11.11.2017 r.
11-12.11.2017 r.

Komisja Turystyki Górskiej
Koło Grodzkie
Koło Grodzkie
Koło Grodzkie
Komisja Integracji z Niepełnosprawnymi
Koło Grodzkie
Komisja Turystyki Górskiej
Komisja do Spraw Młodzieży
Koło Grodzkie

Obóz żeglarski w Międzybrodziu
Bielskim
Zgrupowanie WKM I WKI w Pucku
Pasmo Jaworzyny Krynickiej
Pogórze Ciężkowickie
Otwarte Wrota Pogórza
Tatry Zachodnie - Słowacja Banówka
Beskid Śląski - Beskid Mały
Tatry Bielskie - Słowacja
Tatry Zachodnie - Kończysty Wierch
Słowacja - delegacja
Ondavska Wierchowina
Tatry Niżne – Bartkova - Słowacja
Tatrzańskie bytowanie
Gotyckim Szlakiem po Spiszu
Południowym - Słowacja
Tatry Wysokie - Rysy - Słowacja
Szlakiem atrakcji wokół Bochni
Cergovskie Wierchy - Dvoriska
Słowacja
XXI Jesienny Rajd Rowerowy na Raty
o Puchar Prezesa KTR Czaczów
Gorc
Słowacki Raj - Sucha Bela
Regaty Mistrzostw Polski w Gdańsku
Gotyckim Szlakiem po Spiszu
Południowym i Szariszu - Słowacja
Słowacja - Cierna Hora Rohacka
Hala Łabowska - XXXVIII
Turystyczny Zlot im. mjr J. Zubka
„Tatara“
Słowacja – Bieszczady
Bukovskie Vrchy
Tatry Słowackie – Dolina Kieżmarska
Słowacja - Tatry Zachodnie Magistrala
Z Wierchomli do Szczawnika
Finał Pucharu Polski w Giżycku
Beskid Sądecki - Przehyba
Żółtym szlakiem z Florynki do Jamnicy
Śladami J. Karskiego i znamienitych
Sądeczan - Spacer po Nowym Sączu
Nieznane zakątki Kleparza i Garbar
Kraków
Branisko - Słubica Słowacja
Regaty o Puchar Rybnika
Świętokrzysko-sandomierskie
wędrowanie - XIII Integracyjny
Rajd Górski
Złaz Miłośników Beskidu Sądeckiego
Pogórze Strzyżowskie - Bardo
Bieszczady
Beskid Sądecki - Dzwonkówka
Węgry
Słowacja - Pieniny - Plaśna
Beskid Niski - Jasienica
Warszawa – Święto Narodowe
Jura Krakowsko-Częstochowska
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10 osób
7 osób
50 osób
50 osób
42 osoby
29 osób
26 osób
33 osoby
5 osób
27 osób
49 osób
56 osób
50 osób
56 osób
50 osób
51 osób
16 osób
53 osoby
4 osoby
55 osó
25 osób
150 osób
20 osób
50 osób
34 osoby
43 osoby
4 osoby
43 osoby
45 osób
25 osób
56 osób
44 osoby
6 osób
50 osób
25 osób
31 osób
52 osoby
35 osób
47 osób
55 osób
15 osób
48 osób
54 osoby

CO SŁYCHAĆ W KOMISJACH?
11.11.2017 r.
12.11.2017 r.
13.11.2017 r.
19.11.2017 r.
25.11.2017 r..
26.11.2017 r.
30.11.2017 r.
01.12.2017 r.
02.12.2017 r.
03.12.2017 r.
10.12.2017 r.
10.12.2017 r.
17.12.2017 r.
24.12.2017 r.

Komisja Krajoznawcza

Kraków – Śladami Ks. Karola Wojtyły
Robotnika
Komisja Turystyki Rowerowej
15 Rowerowa Impreza na Orientację
w Beskidzie Sądeckim
Komisja Turystyki Rowerowej
10 Małopolski Rajd Rowerowy
w Beskidzie Sądeckim
Koło Grodzkie
Podsumowanie Sezonu Turystycznego
Gorce - Orkanówka
Koło Turystyki Rodzinnej Familiada
Zamek w Wiśniczu
Koło Grodzkie
Pogórze Strzyżowskie
Komisja Turystyki Narciarskiej
VII Narciarski Maraton Gorczański
Doliny Ochotnickie
Komisja Turystyki Narciarskiej
V Rajd Szlakami Narciarskimi Pasma
Radziejowej
Komisja Krajoznawcza
Ruś Szlachtowska - nieistniejąca
Kraina Łemków
Koło Grodzkie
Beskid Wyspowy
Komisja Integracji z Niepełnosprawnymi Rzeszów - Markowa
Muzeum Ulmów
Koło Grodzkie
Beskid Sądecki – Pusta Wielka
Koło Grodzkie
Beskid Sądecki
Wierch nad Kamieniem
Koło Grodzkie
Pasterka - Ludźmierz

56 osób
10 osób
10 osób
53 osoby
46 osób
30 osób
10 osób
10 osób
52 osoby
48 osób
50 osób
49 osób
37 osób
43 osoby
Sporządziła: Machowska Marta

ZAPRASZAMY NA PRELEKCJE NASZYCH PRZEWODNIKÓW!
(oczywiście chodzi o styczeń 2018)
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ODDZIAŁ „BESKID” W OBIEKTYWIE
K
O
Ł
O

Lwów

G
R
O
D
Z
K
I
E

Koło Przewodników, fot. Teresa Ćwikła

K
T
R
fot.
Edward
Borek

Komisja Turystyki Narciarskiej, fot. Edward Borek
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ODDZIAŁ „BESKID” W OBIEKTYWIE
Komisja Integracji z Niepełnosprawnymi, fot. Michał Mółka

Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami, fot. Jan Pawlik

Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego, fot. Teresa Ćwikła
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