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OD REDAKCJI

SPIS TREŚCI

Szanowni czytelnicy!
Po półrocznej przerwie oddajemy w wasze ręce nowy numer naszej oddziałowej gazety. Mamy nadzieję, że okaże się dla
Was interesującą lekturą w tym wakacyjnym i urlopowym czasie.
Tematem przewodnim numeru jest ogłoszony przez PTTK
Rok Młodych pod hasłem „Z PTTK wspólnym szlakiem”, dlatego najwięcej miejsca poświęcamy Komisji Młodzieżowej.
Oprócz tego zachęcamy do zapoznania się z wywiadem z
nowym „Gazdą” Betlejemki, zainteresują Was też pewnie relacje z wypraw i działalności poszczególnych Kół i Komisji. W
numerze znajdziecie też plan wycieczek Koła Grodzkiego na II
półrocze 2019r.
W dziale „Przewodnik Poleca” tym razem dwie propozycje, które mogą być inspiracją do krótkiego rodzinnego wypadu na łono przyrody.
Serdecznie dziękujemy współpracownikom – autorom tekstów i zdjęć: Józefowi Bartkowskiemu, Jackowi Barucha, Agacie Bochenek, Iwonie Dyrek, Piotrowi Mederowi i Robertowi
Sokołowi. Dzięki Wam bieżący numer „Echa” wychodzi w
terminie.
Zachęcamy Was również do współpracy w redagowaniu
kolejnych numerów i przesyłania na adres redakcji zdjęć i
wspomnień z wakacyjnych wojaży.
Życzymy miłej lektury!
Z turystycznym pozdrowieniem,
Redakcja „Echa Beskidu”
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Kalendarium wydarzeń w Oddziale PTTK
„Beskid” w Nowym Sączu styczeń - czerwiec 2019
Rusnarczyka. W tej mszy św. uczestniczyli członkowie klubu,
PTTK i przybyli turyści.

3.01.2019 r. – Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza pana Dawida Dumany
odbyło się posiedzenie Komisji Sportu w Sali sądeckiego Ratusza,w którym uczestniczył Wiceprezes ZO PTTK Kol. Stanisław
Leśnik i Kol. Tomasz Salamon Komandor Yacht Clubu PTTK.

8-10.02.2019 - w Sanoku-Mucznem odbyło się IX Ogólnopolskie
Forum Przewodników Turystycznych NATURALNIE LAS – misja
leśnika i przewodnika. Z naszego Oddziału udział wzięli: Kol.Kol.
Stanisław Leśnik, Anna Rojek-Leśnik, Lech Traciłowski, Jerzy Baranowski, Stanisław Nieć, Marian Baran i Tadeusz Maciaś.

9.01.2019 r. – Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej i Ks.
Mariusz Żaba Kapelan Branży Turystycznej i Dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym
Sączu zaprosili na XIX Noworoczne Spotkanie Branży Turystycznej Sądecczyzny, które odbyło się w Diecezjalnym Centrum
Pielgrzymowania im. J.P II w Starym Sączu. Nasz Oddział reprezentowali: Kol. Prezes Adam Sobczyk i członek Zarządu Kol.
Magdalena Bułat.

12.02.2019 r. - na zaproszenie Prezydenta miasta Nowego Sącza
Ludomira Handzla i Dyrektora Sportu i Turystyki Urzędu Miasta
Nowego Sącza Tomasza Baliczka odbyło się spotkanie trenerów
klubów sportowych w Sali Miejskiego Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu. W spotkaniu tym uczestniczył Komandor Yacht Clubu PTTK Kol. Tomasz Salamon.

11.01.2019 r. – W Domu Turysty PTTK w Nowym Sączu odbyło
się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sądeckiej Organizacji Turystycznej. Nasz Oddział reprezentował Wiceprezes
Kol. Stanisław Leśnik.

15.02.2019 r. – Członkowie SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej
w Cieniawie wraz ze swoją opiekunką Kol. Marzeną PorębąPietrzak i Kol. Dominiką Kroczek wzięli udział w wycieczce do
Krakowa „Szlakiem Wyspiańskiego” w ramach akcji
„Przewodnicy PTTK Dzieciom 2019”.

14.01.2019 r. – Ukazał się nowy numer półrocznika Oddziału
PTTK „Beskid” w Nowym Sączu Echo „Beskidu” Nr 1/76.

22.02.2019 r. – Urząd Marszałkowski w Krakowie zorganizował
Galę z okazji Małopolskich Obchodów Międzynarodowego Dnia
Przewodnika, która odbyła się w Hotelu „Wolski” w Krakowie.
Podczas tej uroczystości Kol. Lech Traciłowski został wyróżniony
Dyplomem Marszałka Pana Witolda Kozłowskiego za wkład w
rozwój i promocję turystyki w Małopolsce. W Gali udział wzięli:
Kol.Kol. Wiesław Piprek, Stanisław Leśnik, Dominika Kroczek,
Anna Rojek-Leśnik, Mieczysław Witowski, Marzena PorębaPietrzak, Lech Traciłowski, Stanisław Nieć i Marian Baran.

14.01.2019 r. – W siedzibie O/PTTK „Beskid” odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne działaczy naszego Towarzystwa
na którym złożono sobie życzenia i podsumowano 112 rok
działalności. Wśród przybyłych gości byli m.in. Prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel, Radny Sejmiku Woj. Małopolskiego Patryk Wicher, Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i
Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Nowym
Sączu Andrzej Zarych, Prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej
Andrzej Danek, pan Dariusz Izworski z Biura Prasowego Urzędu
Miasta Nowego Sącza, Ks. dr Jerzy Jurkiewicz Prepozyt Bazyliki
Kolegiackiej w Nowym Sączu, Ks. dr Andrzej Jedynak Kapelan
O/PTTK, pani Prezes Bożena Danek z Firmy „DANEK” z Nowego
Sącza oraz licznie zebrani działacze i pracownicy naszego Oddziału. Spotkanie rozpoczęło radosne kolędowanie z Regionalnym Zespołem „Sądeczoki” z Pałacu Młodzieży pod kierunkiem
Pani Barbary Sławeckiej a młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Sączu pod kierunkiem Pani Anety Durlak-Jamro zapewniła przygotowanie sali i obsługę kelnerską, wspaniałe wypieki
zapewniła młodzież z Zespołu Szkół SS Niepokalanek w Nowym
Sączu pod kierunkiem Siostry Felicji.

25.02.2019 r. – w sali klubowej O/PTTK rozpoczął się kurs taternictwa jaskiniowego prezentacją slajdów n/t jaskiń i działalności
klubu.
4.03.2019 r. - na zebraniu członków Zarządu Oddziału i Przewodniczących Komisji O/PTTK „Beskid” w Nowym Sączu gościliśmy: Pana Grzegorza Biedronia Prezesa Małopolskiej Organizacji
Turystycznej w Krakowie i Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pana Patryka Wichra Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego i Członka Zarządu Małopolskiej Organizacji
Turystycznej w Krakowie oraz Pana Jerzego Kalarusa Prezesa
Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty w Nowym Sączu.

17.01.2019 r. – Na zaproszenie Państwa Emilii i Jacka Nowaków z Domu Pszczelarza Barć w Kamiannej przewodnicy z naszego Oddziału wzięli udział w spotkaniu opłatkowym.

7.03.2019 r. – na zaproszenie Wiceprezydenta Miasta Nowego
Sącza Pana Artura Bochenka w Sali Sądeckiego Ratusza odbyło
się spotkanie z Prezesem Adamem Sobczykiem i Wiceprezesem
Stanisławem Leśnikiem. W spotkaniu tym uczestniczył także Pan
Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Nowego Sącza dr Marcin Poręba.

26.01.2019 r. – Ks. dr Zenon Tomasiak - Kapelan Taterników
Jaskiniowych PTTK przy pamiątkowym obelisku znajdującym
się na Niemcowej w Dolinie Pamięci odprawił mszę św. w 15
rocznicę śmierci przyjaciół z Sądeckiego Klubu Taternictwa
Jaskiniowego PTTK, którzy zginęli w lawinie w Tatrach: Anny
Antkiewicz, Magdaleny Jarosz, Piotra Trzeszczonia i Daniela

9-10.03.2019 r. – Przewodnicy wraz z Kapelanem ks. dr Andrzejem Jedynakiem wzięli udział w XXXV Ogólnopolskiej Piel4
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grzymce Przewodników Turystycznych na Jasną Górę.

na Słowacji, a byli to: Kol.Kol. Tadeusz Maciaś, Jolanta Biel, Katarzyna i Andrzej Chochla, Anna Zygmunt, Maria Ogorzały, Włodzimierz Godek i Jacek Barucha.

12.03.2019 r. – Na zaproszenie Wójta Gminy Łabowej Pani
Marty Słaby odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie, w którym
udział wzięli: Prezes Adam Sobczyk, Wiceprezes Stanisław Leśnik, Pan Mecenas Radosław Olchawa oraz z-ca Wójta Gminy
Łabowa Pan Sławomir Rybarski.

28.04.2019 r. – Na Hali Łabowskiej Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej zorganizował XVI Małopolskie Rozpoczęcie Sezonu Turystyki Górskiej – Wiosna 2019 r. Mszę św. odprawił ojciec Robert Piechnik z Zakonu oo Filipinów z Tarnowa. Uroczystego
otwarcia sezonu turystycznego 2019 dokonał Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Krakowie Pan Grzegorz Biedroń.

13.03.2019 r. - w Zakopanem odbył się pogrzeb przewodnika
tatrzańskiego Kol. Leszka Lasoty z Koła Przewodników PTTK w
Zakopanem. W uroczystościach pogrzebowych udział wziął
sztandar Koła Przewodników PTTK oraz Kol.Kol. Stanisław Leśnik, Wiesław Piprek, Lech Traciłowski, Jerzy Baranowski i Andrzej Baranowski.

30.04.2019 r. – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
Pani Marta Malec-Lech zaprosiła na spotkanie, którego tematem była polityka senioralna i realizacja inicjatyw na rzecz seniorów. Spotkanie to odbyło się w Domu Gotyckim Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, udział w tym spotkaniu wziął członek
Zarządu Oddziału Kol. Tadeusz Czubek.

15.03.2019 r. – w Sali Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu
odbyło się spotkanie z Panią Martą Mordarską i Panem Patrykiem Wichrem – Członkami Sejmiku Województwa Małopolskiego. Spotkanie dotyczyło możliwości pozyskania środków
finansowych na działalność organizacji pozarządowych z funduszy Województwa Małopolskiego. W spotkaniu tym uczestniczyli: Pani Barbara Jurowicz Prezes Stowarzyszenia Beskidzkie
Więzi i z-ca Prezesa Pan Artur Czernecki, Pani Anna Pych Prezes Fundacji „Będzie Dobrze”, Pani Małgorzata Szlag Prezes
Klubu Aktywnych Mam, Pani Alina Bożyk Prezes Towarzystwa
Sztuk Pięknych, Pani Teresa Jawos-Ligaszewska Prezes Stowarzyszenia „Nadzieja”. Gospodarzem spotkania był Wiceprezes
O/PTTK Kol. Michał Mółka.

3.05.2019 r. – w 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
sztandar Oddziału PTTK w składzie: Jan Bodziony, Dominika
Kroczek, Elżbieta Tokarska uczestniczył w uroczystej mszy św.
w Bazylice św. Małgorzaty oraz na Placu 3 Maja pod pomnikiem
Stanisława Małachowskiego.
10.05.2019 r. – w Sali klubowej O/PTTK rozpoczął się kurs przewodnika beskidzkiego organizowany przez Koło Przewodników
PTTK.
10-12.05.2019 r. – Drużyna z SKKT PTTK Nr 46 przy Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju w składzie: Klaudia Bołoz, Martyna
Dulak, Martyna Porębska, Anna Sopata, Emilia Toczek wraz z
opiekunką Magdaleną Kucabą reprezentująca nasz Oddział PTTK
okazała się ponownie bezkonkurencyjna i zajęła 1 miejsce w
prezentacji walorów rodzinnej Ziemi na XV Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Wiejskiej PTTK, który odbył się na terenie Pojezierza Brodnickiego w województwie kujawsko-pomorskim na terenie Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku.

24.03.2019 r. – w Zajeździe PTTK „Pod Roztoką” w Rytrze odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Schroniska
i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu. Nasz oddział reprezentował Kol. prezes Adam Sobczyk.
26.03.2019 r. – w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu w Sali im. Romana Sichrawy odbyła się uroczysta
Gala z okazji 10-lecia działalności Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich „Orion” w Nowym Sączu. Prezes
O/PTTK Kol. Adam Sobczyk odebrał nadany Oddziałowi PTTK
„Beskid” w Nowym Sączu tytuł PRZYJACIEL STOWARZYSZENIA
„ORION” w podziękowaniu za dotychczasową wieloletnią
współpracę i okazaną pomoc. W uroczystej Gali z naszego Oddziału udział wzięli także: Kol.Kol. Marian Baran, Martyna i Kazimierz Fydowie, Ewa Młynarczyk i Rafał Kowalczyk.

10-12.05.2019 r. – Kol. Aleksander Żarnowski wziął udział
w XXIII Ogólnopolskim Zlocie Nizinnym Przewodników PTTK
„Ziemia Augustowska”.
19.05.2019 r. - Kol. Edward Borek – Przewodniczący KTN PTTK
i Kol. Łukasz Bednarek - Znakarz KTG PTTK uczestniczyli w spotkaniu oddziałów PTTK znakujących w górach a dotyczącym
prac znakarskich w sezonie 2019, które odbyło się w siedzibie
COTG PTTK w Krakowie.

30.03.2019 r. - w Sali Konferencyjnej COTG PTTK w Krakowie
odbył się Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy, którego tematem było Krajoznawstwo w Małopolsce – tradycja – współczesność - tożsamość. Z naszego Oddziału udział wzięli: Kol.Kol.
Adam Sobczyk, Stanisław Leśnik, Magdalena Bułat, Tadeusz
Czubek i Jerzy Kalarus. W przerwie odbyło się spotkanie Prezesów Oddziałów PTTK Woj. Małopolskiego, które poprowadził
Przewodniczący Forum Kol. Adam Sobczyk.

19.05.2019 r. – Na VII Zjeździe Sądeczan na Starosądeckich Błoniach przy Ołtarzu Papieskim w uroczystej Mszy św. udział wzięły 2 nasze poczty sztandarowe w składzie: Marek Gaworucha,
Jan Bodziony, Janusz Pietrzak (oddziałowy) Wiesław Leśniara,
Jolanta Biel, Elżbieta Tokarska (przewodnicki).

31.03.2019 r. – na zaproszenie Klubu Słowackich Turystów
„TATRAN” z Preszowa członkowie Koła Grodzkiego PTTK w Nowym Sączu wzięli udział w 63 Przywitaniu Wiosny w Preszowie

21.05.2019 r. – Koło Przewodników O/PTTK „Beskid” w Nowym
Sączu na swoim zebraniu gościło Profesora Jerzego Gizę, który
otrzymał tytuł „Honorowego Podhalańczyka” za propagowanie
5
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chlubnych tradycji Wojsk Górskich i Podhalańskich, laureata
IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Bolesława Kumora za wydaną w 2015 r. książkę pt. „Sądecki garnizon i jego
żołnierze 1918-1922” – wnuka generała Józefa Gizy, który na
spotkaniu przybliżył życie i działalność swojego dziadka.

1.07.2019 r. – Wiceprezes O/PTTK Kol. Stanisław Leśnik
uczestniczył w XX Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym
Nowosądeckiej Izby Turystycznej, które odbyło się w restauracji „Impresja”
hotelu „Panorama” w Nowym Sączu
Sporządziła: Dorota Pych

25.05.2019 r. – Kol. Edward Borek wziął udział w zebraniu
Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK,
które odbyło się w siedzibie COTG PTTK w Krakowie.

Statystyki 2018 …

27.05.2019 r. – Prezes O/PTTK Kol. Adam Sobczyk wziął
udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Sądeckiej Organizacji Turystycznej, które odbyło się w Sali obrad
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

TK-O
Sprawozdanie zbiorcze ze stanu organizacyjnego oraz działalności programowej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu za
rok 2018
Na podstawie sporządzonych przez wszystkie koła i komisje
Oddziału PTTK sprawozdaniach ze swej działalności w roku
2018 powstało zbiorcze TK-O z działalności Oddziału, które po
wypełnieniu zostało przesłane do Zarządu Głównego PTTK w
Warszawie, GUS w Krakowie i Urzędu Miasta Nowego Sącza.
Postaram się w wielkim skrócie przedstawić w zawartych tabelach liczby.
Dział I. Członkowie, koła i kluby:
W 2018 r. do naszego oddziału należało 1.161 członków
(wzrost o 13 osób w stosunku do 2017 r.) zrzeszonych w 22 kołach PTTK.
W 17 Szkolnych Kołach Krajoznawczo-Turystycznych PTTK –
zrzeszonych jest 633 osób.
W 5 kołach: Kole Grodzkim w Nowym Sączu, Piwnicznej Zdroju,
Kole Terenowym w Brzesku, Kole Turystyki Rodzinnej
„Familiada”, Yacht Clubie – zrzeszonych jest 528 osób.
Członkowie PTTK, którzy opłacili w 2018 r. składkę normalną 206 osób.
Członkowie, którzy opłacili składkę ulgową – 893 osoby (w tym
młodzież szkolna 638 osób)
Członkowie, którzy są zwolnieni z opłaty składki członkowskiej –
62 osoby(w tym młodzież szkolna 56 os)
23 członków powróciło do PTTK w 2018 r. płacąc składki zaległe
(w tym 2 os. młodzież szkolna)
275 członków nie opłaciło składki członkowskiej PTTK w 2018 r.
(w tym 208 mł. szkolnej)
313 osób posiada jedno i więcej uprawnień kadry programowej
PTTK.
Dział II i III przedstawia kluby i komisje:
Posiadamy 1 klub żeglarski – Yacht Club z bazą nad Jeziorem
Rożnowskim skupiający 25 żeglarzy.
W O/PTTK pracuje społecznie 307 działaczy w 8 komisjach: górskiej, rowerowej, narciarskiej, krajoznawczej, przewodnickiej,
ds. młodzieży, osób niepełnosprawnych i taternictwie jaskiniowym.
Dział IV obrazuje ilość przyznanych odznak w roku sprawozdawczym: 216 szt. (wzrost o 47 szt. w stosunku do roku 2017)
Komisja Turystyki Górskiej – Terenowy Referat Weryfikacyjny
przyznał: 117 odznak GOT w stopniu popularnym, 39 w stopniu
małym brązowym, 13 w stopniu małym srebrnym i 4 w stopniu
małym złotym, Dziecięca „W Góry” brązowa – 6 szt., srebrna – 2
szt. i złota – 2 szt. Korona Beskidu Sądeckiego – 8 szt. 14 norm
„za wytrwałość” oraz Odznaka Turystyczna Małopolski Szlak
Papieski im. Jana Pawła II w stopniu żółto-białym 9 szt. srebr-

6.06.2019 r. – Prezes O/PTTK Kol. Adam Sobczyk wziął
udział w Radzie Nadzorczej Spółki z o.o. Schroniska i Hotele
PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu, które odbyło się w Schronisku PTTK na Przysłopie pod Baranią Górą.
8.06.2019 r. – Wiceprezes O/PTTK Kol. Stanisław Leśnik,
Kol. Dominika Kroczek i Kol. Anna Rojek-Leśnik wzięli udział
w Jubileuszu 10-lecia Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, które odbyło się w Sali Bankietowej restauracji
Rypsówka w Nowym Sączu.
17.06.2019 r. – Kol. Marta Machowska – pracownik biura O/
PTTK „Beskid” w Nowym Sączu obchodziła jubileusz 40-lecia
swojej pracy zawodowej. Nagrodę Jubileuszową wraz z gratulacjami i życzeniami od członków Zarządu Oddziału PTTK
wręczył Kol. Prezes Adam Sobczyk. Upominki Jubilatce przekazali także: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu i
Urząd Miasta Nowego Sącza.
20.06.2019 r. – Udział w uroczystości Bożego Ciała we
mszy św. w Bazylice św. Małgorzaty oraz procesji wokół Rynku pocztu sztandarowego O/PTTK w strojach przewodnickich w składzie: Jan Bodziony, Dominika Kroczek i Elżbieta
Tokarska
27.06.2019 r. – Na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Sączu na grobie długoletniego prezesa O/PTTK i członka Honorowego Towarzystwa Śp. Władysława Stendery - członkowie
Zarządu Oddziału PTTK ”Beskid” złożyli kwiaty, zapalili
znicz i odmówili modlitwę z okazji imienin Władysława.
27.06.2019 r. – Kol. Iwona Leśniak – pracownik biura O/
PTTK „Beskid” w Nowym Sączu uczestniczyła w szkoleniu
organizowanym przez Urząd Miasta Nowego Sącza nt. nowych
druków ofert, umów i sprawozdań zlecania i realizacji zadań
publicznych organizacjom pozarządowym.
28.06.2019 r. – Prezes O/PTTK Kol. Adam Sobczyk podczas uroczystej gali w Pijalni Głównej w Krynicy Zdroju odebrał prestiżową nagrodę w Plebiscycie „Salon Przemysłu Turystycznego” MARKA TURYSTYCZNA ROKU 2018 przyznaną Oddziałowi PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, oraz statuetkę, pamiątkowy dyplom i nagrodę - symboliczny czek na kwotę 5.000 złotych do wykorzystania w kampanii medialnej w
portalu Sądeczanin.info i miesięczniku "Sądeczanin".
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WIEŚCI Z SEKRETARIATU
nym 1 szt. brązowym 5 szt. i złotym 2 szt.
5 Odznak Turystycznych PTTK DISNEY (3 odznaki DONALD i 2
odznaki MIKI)
Komisja Turystyki Rowerowej – Referat Weryfikacyjny przyznał 3 odznaki KOT w stopniu brązowym.
Dział V Turystyka kwalifikowana – krajowa
Zorganizowano 279 wycieczek w których udział wzięło 7.489
osób w tym:
- pieszych górskich 144 – 6.081 osób
- kajakowych 10 – 30 osób
- kolarskich 5 – 139 osób
- narciarskich 58 – 244 osób
- pieszych nizinnych 16 – 577 osób
- żeglarskich 23 – 280 osób
- na orientację 2 – 15 osób
- speleologicznych 21 – 123 osoby
Turystyka kwalifikowana – zagraniczna
Zorganizowano 45 wycieczek w których udział wzięło 1.231
osób w tym:
- pieszych górskich 32 – 1.101 osób
- kajakowych 2 – 6 osób
- kolarskich 1- 36 osób
- narciarskich 7 – 31 osób
- pieszych nizinnych 2 – 54 osoby
- speleologicznych 1 – 3 osoby
Dział VI Turystyka powszechna
Zorganizowano 76 wycieczek krajowych w których udział wzięło 2.586 osób oraz 6 wycieczek zagranicznych dla 233 osób.
Dział VII Stan kadry programowej: 395 osób
Przodownicy: (58 osób) turystyki górskiej – 40 osób, turystyki
kolarskiej – 2 osoby, turystyki narciarskiej – 12 osób, imprez na
orientację – 4 osoby.
Instruktorzy: (39 osób) turystyki żeglarskiej – 8 osób, narciarstwa – 5 osób, krajoznawstwa – 3 osoby, ochrony przyrody – 1
osoba, przewodnictwa – 22 osoby.
Społeczni opiekunowie zabytków – 10 osób, Znakarze – 23,
Opiekunowie SKKT PTTK – 19, Organizatorzy turystyki – 88,
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek - 158
Dział VIII Działalność popularyzatorska
Zorganizowano 46 wykładów w których udział wzięło 2.017
osób
Posiadamy 4 biblioteki w których jest 4.885 woluminów.
Dział IX Znakowanie szlaków turystycznych
Oddział PTTK opiekuje się 796,1 km szlaków w tym 685,1 km.
to szlaki PTTK-owskie. 23 znakarzy odnowiło w 2018 r. 303,5
km szlaków górskich (133,5 km) i narciarskich (170 km).
Członkowie PTTK, którzy należą 25-lat do PTTK – 171 osób
Członkowie PTTK, którzy należą 50-lat do PTTK – 30 osób
Młodzież posiadająca wyróżnienie „Orli Lot” - 44 osoby
Członkowie PTTK, którym nadano Godność Członka Honorowego Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu – 22 osoby:
Władysław Stendera, Leopold Bieniasz, Irena Styczyńska, Wanda Szoska, Józef Waśko, Jacek Dobosz, Jan Mazanec, Tadeusz
Żygłowicz, Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek, Cecylia Jabłońska, Jerzy Kalarus, Stanisław Leśnik, Wiesław Piprek,
Edward Storch, Zofia Winiarska-Hebenstreit, Eugeniusz Bednarek, Tadeusz Czubek, Oktawian Duda, Władysława Głuc, ks. dr
Andrzej Jedynak, Stanisław Nieć, Adam Sobczyk.

Członkowie O/PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, którym nadano Godność Członka Honorowego PTTK: - 8 osób: Władysław
Stendera, Leopold Bieniasz, Witold Tokarski, Wanda Szoska,
Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek, Cecylia Jabłońska, Jerzy
Kalarus i Stanisław Leśnik.
Sporządziła: Dorota Pych

PTTK O/Beskid w Nowym
Sączu Marką Turystyczną
Roku 2018.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Beskid” w Nowym
Sączu zwyciężyło w Plebiscycie Salon Przemysłu Turystycznego
uzyskując tytuł MARKA TURYSTYCZNA ROKU 2018.
W tej kategorii nominowani byli: "Osada nad Słotwinką" EkoAgro-Turystyka, Grupa Pingwin (Słotwiny Arena Krynica), Hotel Heron nad Jeziorem Rożnowskim, Hotel Ibis Styles
Muszyna, PTTK Oddział Beskid Nowy Sącz, Sądecki Park Etnograficzny z Miasteczkiem Galicyjskim, Święto Dzieci Gór.
Wręczenie tej prestiżowej nagrody odbyło się podczas uroczystej gali w Pijalni Głównej w Krynicy Zdroju w dniu 28 czerwca
2019 roku. Wyróżnienie odebrał Prezes Oddziału Adam Sobczyk, który powiedział m.in. To wyróżnienie nie jest tylko
i wyłącznie wyróżnieniem dla Oddziału PTTK „Beskid”, ale
jest to wyróżnienie dla całej branży turystycznej spod znaku PTTK działającej tutaj w subregionie sądeckim. Jest to
wspaniała nagroda dla tych, którzy poświęcili się dla turystyki i w niej działają. Bardzo dziękujemy za każdy oddany
głos w Plebiscycie na PTTK Oddział „Beskid ” w Nowym Sączu
wszystkim Członkom i Sympatykom.
Zarząd Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.
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ROZMOWA „ECHA BESKIDU”
Ciężki obowiązek na pewno nie, gdybym to uważał za obowiązek, nie zgodziłbym się. Po prostu mamy jako Oddział na
Przehybie budynek z tradycją, pierwszy turystyczny schron, zbudowany przez naszych poprzedników, który warto zachować.
Wielu się ciężko napracowało, wnosząc na plecach belki, deski,
gwoździe i wszelkie materiały. Na początku był to schron, najczęstszymi użytkownikami byli przewodnicy. Po wybudowaniu
„prawdziwego” schroniska jego rola zmalała, ale w
sytuacjach krytycznych (pożary) był wykorzystywany
jak zastępcze schronisko. Po ostatniej odbudowie
schroniska, budynek poszedł w zapomnienie. Struktura obiektu ulegała gwałtownemu niszczeniu. Trzeba było coś z tym zrobić. Przy udziale Spółki
„Karpaty” wymieniono dach, wymieniono stolarkę
okienną, zbudowano stylowy kominek. Budynek został zabezpieczony. Zasadniczymi opiekunami stali się
przewodnicy. Szukano pomysłu na ożywienie i zainteresowanie wykorzystaniem obiektu. Wysunięto
wniosek, żeby obiektem ktoś się opiekował, był za
niego odpowiedzialny. Padł wybór na człowieka gór,
doświadczonego przewodnika tatrzańskiego, a zarazem byłego i obeznanego w temacie prowadzenia
obiektów w górach pracownika Spółki „Karpaty” Karola Krokowskiego. Karol zainicjował wiele cyklicznych imprez, rokrocznie koncertuje tu Jurek
Świerczyński, z inspiracji Lecha Traciłowskiego odbywa się Spęd Przewodnicki. Atrakcją przyciągającą
najwięcej uczestników jest Sylwester, obsadzony
głownie przez przewodników Koła Grodzkiego. Betlejemka zaczęła żyć. Przejmując po Karolu bacowanie, mam świadomość, że to, co do tej pory robiono,
trzeba kontynuować, no i może, jeżeli będzie takie
oddolne zapotrzebowanie, jakieś nowe pomysły będą
wprowadzane. Prawdę mówiąc są nawet oczekiwane.

Nowy Baca.
Będzie już kilka miesięcy jak Kolega został wybrany
nowym gospodarzem Betlejemki. Czy z tej perspektywy czasowej można powiedzieć, że jest to zaszczyt,
wyróżnienie czy też może dość ciężki obowiązek?

Co należy do obowiązków gospodarza i które
z nich są najbardziej uciążliwe?
Najważniejsze jest utrzymanie budynku w dobrym
stanie technicznym i w miarę dostosowanie go do
potrzeb użytkowników. W budynku jest prąd, ale nie
ma wody bieżącej i raczej nie będzie. Palącym problemem stała się odbudowa sławojki, taki obiekt
został już zakupiony i ustawiony na miejscu. Trzeba
jeszcze doprowadzić tam ścieżkę i pomyśleć o
oświetleniu. Za budynkiem udało się urządzić bezpieczne miejsce na drewno opałowe. Przydałoby się
też osłonić drzwi wejściowe jakimś zadaszeniem, czymś w rodzaju wiatrołapu. Natomiast jakiejś bardziej zaawansowanej turystycznej infrastruktury, typu wiata ogniskowa, raczej nie będzie. Nie chciałbym bowiem zachęcać przygodnych turystów do
niewłaściwego jej wykorzystania. Pasowało by też odbudować
istniejące kiedyś stylowe ogrodzenie. Zająłem się też bezpieczeństwem, głównie sprawdzeniem kominka, sprowadzony kominiarz po fachowym przeglądzie zalecił przebudowę komina,
tak aby zminimalizować ryzyko pożaru. Przymierzam się też do
usunięcia konarów i drzewa zagrażającego powaleniem. Poza
tym bieżące naprawy, koszenie trawy, sprzątanie. Żadna z tych
rzeczy nie jest uciążliwa.

Fot. Robert Sokół

Nie kilka miesięcy, tylko minął cały Boży rok. Wyborów jako
takich nie było, chętnych do objęcia tej funkcji też za wielu
nie było. W zasadzie Prezydium Zarządu Oddziału - kol. prezes Adam Sobczyk w szczególności - przekonało mnie do tego, a ja nie chciałem i nie umiałem odmówić. Myślę, że zadecydowało moje zaangażowanie w pracach Zarządu Oddziału,
Kole Grodzkim, czy w Kole Przewodników, gdzie jestem
czynnym przewodnikiem. Pewnie też moje gospodarskie podejście do wielu problemów. Nagromadziłem też kupę potrzebnego sprzętu: kosiarka, piła motorowa, elektronarzędzia,
wszystko to przydaje się na co dzień w pracy przy Betlejemce.
Nie uważam tego za zaszczyt, wyróżnienie w pewnym sensie.
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ROZMOWA „ECHA BESKIDU”
Dla kogo jest ta Betlejemka?
Budynek jest własnością Oddziału „Beskid”, czyli nasz, wszystkich członków PTTK. Nie znaczy to, że wszyscy mogą z niego
na żądanie korzystać. Przede wszystkim nie należy go postrzegać jako taniego lub bezpłatnego miejsca noclegowego. Od
tego jest schronisko. System udostępniania nie może być bez
kontroli. Mój pomysł, wsparty słowem Zarządu i zasłużonych
działaczy, opiera się na zasadzie, że dostępność jest na pisemny
wniosek przewodniczących Kół i Komisji, głównie na szkolenia,
wyjazdowe zebrania, większe rocznicowe uroczystości, czy
pokazy przeźroczy z wypraw. Wszystko to pod ich nadzorem.
Wniosek musi być na piśmie, bo chodzi o odpowiedzialność.
Najlepiej, żeby odbywały się tam cykliczne, na stałe wpisane w
kalendarz imprezy.

mu, Lechowi Traciłowskiemu, Krzyśkowi Ogorzałemu, Magdzie
Bułat, Teresie Ćwikle, Stasi Janur, Joli Biel, Marianowi Baranowi
i mojej żonie Stasi. Gdybym zaś kogoś pominął, to przepraszam.

Jak układa się współpraca ze schroniskiem na Przehybie?
Jak najbardziej normalnie. Oba
obiekty są przecież własnością
PTTK. Oba mają zupełnie inne, nie
konkurujące ze sobą cele. Myślę
nawet, że schronisko zyskuje na
organizowanych przez nas uroczystościach. W Betlejemce, oprócz
kawy i herbaty, trudno o lepszy
posiłek. Można niby przespać się w
śpiworze na podłodze, ale dzisiaj
ciężko o turystów z tak minimalnymi wymaganiami i tylko naprawdę stali bywalcy korzystają z noclegu. Większość wybiera wygodne
schronisko. Teraz po ustawieniu
sławojki, uciążliwe dla schroniska,
ale i dla zainteresowanego (trzeba
było wspiąć się pod górkę) korzystanie ze schroniskowych toalet na
pewno się ograniczy. Poza tym
Dzierżawcy schroniska, to „starzy
dobrzy znajomi”.

Wiesława Leśniarę przepytał Władysław Żebrak

Dzisiaj, jak czegoś nie ma w Internecie, to tak jakby
tego nie było. Czy Betlejemka ma swoją stronę internetową?
Strony nie ma. Myślę, że osobna strona nie jest konieczna, ale
zakładka na stronie Oddziału, czy choćby na podstronie Koła
Przewodników, jak najbardziej. To pytanie, albo bardziej zadanie, to chyba należy skierować do opiekuna strony oddziałowej
czyli, do Ciebie. Jestem za tym, żeby się za to zabrać.
Hmmm, chyba niepotrzebnie pytałem…

Co może zrobić zwykły członek PTTK, aby wspomóc
funkcjonowanie obiektu?
W zasadzie sam sobie radzę. Czasem jednak potrzeba więcej rąk:
wiosenne porządki, przycinka
drzew, przygotowanie zapasu
drewna na opał, czy planowana
budowa wiatrołapu. Wtedy każdy
może pomóc. Każda chętna ręka
się przyda. Zazwyczaj ogłaszam
nabór chętnych wśród przewodników i w Kole Grodzkim. Na
sprawdzonych zawsze można liczyć. Nie chciałbym wymieniać
najpilniejszych pomocników, bo
można kogoś pominąć, ale podziękowania należą się: Karolowi Krokowskiemu, Wackowi Gutowskie-

Fot. Jacek Barucha
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TEMAT NUMERU

2019 Rokiem Młodych pod hasłem „ Z PTTK wspólnym
szlakiem”
Rajd „Do upadłego”

na półpiętrze schodów ogromną, ręcznie malowaną mapę z zaznaczonym czerwonym Głównym Szlakiem Beskidzkim przechodzącym przez Gorce. Zaczynał się w Krościenku, a kończył w
Rabce Zdrój. Nasz Profesor pomyślał sobie wtedy, że byłby to
nie lada wyczyn przejść taki odcinek w dwa dni. Nie wiemy czy
próbował go przejść jako studenciak, ale gdy stał się już poważnym Profesorem, zaczął inspirować uczniów do tak wycieńczającej wyprawy. I tak oto, w roku 2019, już po raz piąty (chociaż w
tamtym roku miał być ostatni raz, ale w zmęczeniu mówi się
wiele pochopnych słów) ruszyliśmy z Krościenka na Turbacz.
Pierwszy rajd „Do upadłego” odbył się w 2008 roku i biegł zupełnie inną trasą, jeśli możecie to sobie wyobrazić. Do dzisiaj
nie wiemy, skąd u naszego Profesora takie odstępstwo od ma-

Nazwa dość przewrotna, ale chwytliwa. Już raz na łamach „Echa” padła, ale jakoś tak bez echa. A warto
wyjaśnić, co to za rajd, przybliżyć jego historię. Najkrótsza definicja tego typu wędrówki, to: „przejście
bardzo długą trasą z Krościenka na Turbacz (35 km i
12 godzin marszu), w czasie którego, gdy jakiś uczestnik padnie, spycha się go ze szlaku, żeby nie tarasował
traktu i wraca się po niego za rok, przy okazji kolejnego takiego rajdu.” Brzmi strasznie? Tylko część tej
definicji jest prawdziwa. Dopóki z nami nie pójdziecie,
możecie wybierać sobie do woli, która to część. Witamy w SKKT PTTK „Na szlaku”!

Fot. Anna Tobiasz

Jeśli chodzi o ścisłość, nasze szkolne koło PTTK- jak zresztą
wszystkie takie koła- należy do Komisji ds. Młodzieży. Mieliśmy
zatem uczestniczyć w wycieczkach organizowanych przez tę
komisję, ale zbuntowaliśmy się, ponieważ w tychże wyjazdach
może zawsze brać udział tylko 10 uczniów z każdego koła, a
od nas za każdym razem jest więcej chętnych i nasz Profesorjako Przewodniczący ww. Komisji- nie chciał nami zajmować
miejsc uczniom z innych szkolnych kół PTTK. Chcąc zatem
pójść gdzieś wszyscy razem, postanowiliśmy już któryś raz z
rzędu (dla każdego będzie to inna cyfra) wybrać wycieczkę
uświęconą już świecką tradycją naszego koła: w czerwcu ruszamy trasą Krościenko- Turbacz- Rabka Zdrój. Zapytacie pewnie
dlaczego akurat taka trasa. Otóż, za czasów studenckich, opiekun naszego koła, będąc w schronisku na Turbaczu, zobaczył

rzeń. Inauguracyjna wędrówka zaplanowana została z Krynicy
Zdrój do Krościenka Głównym Szlakiem Beskidzkim, przez Łabowską Halę, Rytro i Przehybę, z noclegiem w Rytrze. Niestety
układ schronisk na tejże trasie, sprawił, że był to prawdziwy i
dosłowny Rajd „Do upadłego”. Jak padli w nocy w schronisku w
Rytrze, tak nikt nie wstał rano z chęcią dalszej wędrówki pod
kolejną górę. Po prostu upadli! Nie dotarli do Krościenka. Po
fiasku (a może właśnie sukcesie?- nigdy nie wiadomo z tymi
przewrotnymi nazwami) I Rajdu „Do upadłego”, nasz opiekun
dokładniej przyjrzał się rozmieszczeniu schronisk na szlakach i
przypomniał sobie o zagrzebanym marzeniu o trasie z mapy na
Turbaczu. Jednak zanim mogło się owo marzenie ziścić, musiało
upłynąć aż pięć długich lat. Dopiero w 2013 roku władze naszej
10
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szkoły wydały pozwolenie na tego typu wyprawę. Wymarzona
trasa i od razu wycieczka się udaje. Na III Rajd „Do upadłego”
trzeba było czekać kolejne cztery lata, ale za to od 2017 roku, na
ukochany przez naszego Profesora rajd chodzimy już co roku i
to zawsze jakoś 5-6 czerwca. Niesamowity zbieg okoliczności! A
jeszcze lepszym zbiegiem okoliczności są zawsze zapowiadane
burze na dni naszej wędrówki, które jeszcze ani razu nie miały
miejsca. Przypadek? Nie sądzę!
Już w Krościenku, po wyjściu z autobusu, czuliśmy wszyscy, że
będzie ciężko. Gorąco, słońce jak lampa nieznająca zachodu.
Jedynie przyjemnie chłodny wiatr dawał nam nadzieję, że jakoś
dotrzemy do miejsca noclegu. Nasz przewodnik, widząc chyba
naszą rozpacz i rezygnację w oczach, postanowił podnieść nas na
duchu. A co może bardziej ucieszyć już zmęczonych wędrowców niż słodkie, zimne lody? Miał Profesor gest! Tak schłodzeni,
odzyskawszy siły, ruszyliśmy tam, gdzie nas nogi poniosły. Kolejny dłuższy postój miał być dopiero na Lubaniu, czyli za jakieś trzy
godziny. Początkowa aklimatyzacja nie szła nam zbyt dobrze: za
gorąco, nogi zmęczone, ciężkie plecaki. To nie mogło się udać.
Pierwsza górka i już dało się słyszeć, nawet z ust naszego przewodnika: „Na co nam to było potrzebne? Trzeba było jechać do
Nowego Targu i w dwie godzinki na Turbacz sobie wejść.” Szybko okazało się, że postoje muszą być częściej, bo nie dotrzemy.
Dzięki temu jednak integracja przebiegała w najlepsze, przy
dźwiękach śmiechu, nuconych arii operowych i opowiadanych
kawałów. Dobra zabawa nie zamydliła nam jednak oczu, doskonale wyczuliśmy tajemnicę, o której pewnie nie każdy wie- że
Lubań z roku na rok rośnie i oddala się od Krościenka! Zamiast
trzech godzin, szliśmy trzy i pół. To ewidentny dowód.
W końcu dowlekliśmy się na niezbyt przyjazny dla górskich
schronisk szczyt (dwa już tam spłonęły). Nareszcie jedzonko,
odpoczynek, można nogi wyłożyć… Bajka… Jedynie wiatr, który
do tej pory przynosił ze sobą milusie orzeźwienie, teraz stał się
naprawdę zimny. W trakcie sytego posiłku, przy suto zastawionym stole (zwłaszcza po stronie naszego przewodnika, choć
zawsze się dziwimy, że Profesor nigdy ze sobą rarytasków nie
zabiera, a zawsze na postojach ma i to w zaskakujących ilościachwidać nazwisko Żebrak zobowiązuje) padło w stronę opiekunów
najdziwniejsze pytanie, jakie mogliśmy sobie wyobrazić w tamtejszych okolicznościach: „Czy mają Państwo taśmę? Taką klejącą?”
W górach taśma klejąca? Tego się nie spodziewaliśmy, ale gdy
poznaliśmy przyczynę pytania, wszystko stało się jasne- jednej z
uczennic odpadła podeszwa od buta, w drugim proces oddzielania już następował. No cóż, ani kleju, ani taśmy, ani sznurka w
góry nauczyciele nie biorą. Dosyć groźną sytuację uratowała
dziewczyna, która wzięła sobie zapasowe buty i pożyczyła je pozbawionej obuwia koleżance. Jak już buty się na wycieczce rozlatują, to znaczy, że rajd jest porządny, a nie jakieś byle co!
Po obiedzie wyszliśmy na wieżę widokową, by tradycyjnie jak co
roku, przyjąć tam w nasze szeregi nowych członków oraz uhonorować zasłużonych. Jak tylko wyszliśmy, zamarliśmy podwójnie: po pierwsze od lodowatego wiatru, a po drugie od niesamowicie pięknych widoków i panoram… Cudo! Zwłaszcza nieśmiałe Tatry, które nie wiedziały czy się nam pokazać w całej pełni
czy może jeszcze troszkę za mgłą i chmurami się ukrywać. A
zieleń? Ta niesamowita świeża, czerwcowa zieleń dookoła i niekończąca się przestrzeń widziana z góry… Trudno to piękno w
ogóle ubrać w słowa… Tak się jakoś zdarzyło, że będąc Profesorką, co roku na wieży widokowej na Lubaniu otrzymywałam
jakąś odznakę. Tym razem zostałam przemiło uhonorowana odznaką Przodownika Turystyki Górskiej PTTK, bo w kwietniu
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zdałam egzamin i zdobyłam uprawnienia. Chyba jednak najcenniejszą dla mnie nagrodą były brawa moich uczniów i ich od
razu rozbudzona i wypowiadana głośno ciekawość: „Ile to jeszcze odznak Pani Profesor zdobędzie i czy będzie miała jeszcze
miejsce na plecaku, by je wpinać?” Zaczęło się wypytywanie, co
trzeba zrobić, żeby zdobyć jakąś odznakę? Więc myślę, że moje
górskie zakręcenie w jakiś sposób w młodych zaowocuje, a
przynajmniej mam taką nadzieję. Po skończonych uroczystościach, ruszyliśmy w dalszą drogę.
Następne kilometry były mordęgą. Upał był dotkliwy, normalni
ludzie pewnie leżeli sobie w swoich ogródkach, w cieniu rozłożystych drzew, pod parasolkami, a my się tak męczyliśmy. Pojawiły się znaczne różnice w tempie naszej ekipy, więc wzorem
poprzednich rajdów, został wyznaczony doświadczony na tej
trasie Komandor Rajdu, który szedł na czele grupy. Zamykał ją
nasz Profesor, litujący się nad rannymi w wyniku otarć, słabości
i pęcherzy na stopach. Coraz gorzej się szło, krok za krokiem.
Aż wreszcie doczłapaliśmy do Przełęczy Knurowskiej, na której
pierwsza część grupy odpoczywała już od pół godziny. Cóż
znaczy młodość? Ileż siły się w niej kryje? Świadomość, że
przed nami- wykończonymi do granic możliwości wędrowcaminajgorsze, choć ostatnie- trzy godziny drogi, wcale nie działała
mobilizująco. Ale trzeba było ruszać dalej, nie mamy bowiem w
naszym Kole w zwyczaju poddawać się bez walki. A walka toczyła się teraz o każdy krok, o każdy centymetr. Na godzinę
przed schroniskiem zobaczyliśmy panoramę całej naszej przebytej trasy. Niektórzy przeszli ją już cztery razy, niektórzy trzy,
dwa, a niektórzy szli pierwszy raz, ale za każdym razem, kiedy
widzimy takie odległości, po prostu nas zatyka z wrażenia. Bo
to jest po ludzku niemożliwe, że tyle kilometrów przeszliśmy!
To się nam nie mieści w głowach, że tyle potrafiliśmy już kilka
razy przedreptać! Z szoku od razu wyrywa się nam z gardeł
krzyk radości, zdziwienia, wkurzenia, satysfakcji, że się nie poddaliśmy. Pełen przekrój uczuć. Takie emocje, to tylko u nas i z
nami!
Im bliżej schroniska, tym droga wydawała się dłużyć, ale na całe
szczęście musiała kiedyś się skończyć. W promieniach zachodzącego nad Czołem Turbacza słońca ujrzeliśmy cel naszej wędrówki- schronisko, a tym samym dobry posiłek, możliwość
wyciągnięcia się na wygodnym łóżeczku i ciepły prysznic, do
którego rok w rok są kolejki. I w tym właśnie cały urok. Miłosierne Panie z kuchni poczekały z jedzeniem na ostatnich niedobitków, którzy przekroczyli progi schroniska o godzinie 20:50.
Dwanaście godzin marszu! Jak ten posiłek smakował, nawet
sobie nie wyobrażacie… Rozdzielanie pokoi, prysznic, paciorek
i lulu- to był nasz ambitny plan na wieczór. Byliśmy skonani, ale
niepokonani!
Rano, jako opiekunowie, nie mogliśmy wyjść z szoku, bo wszyscy spali jak susły. Nie szło nikogo dobudzić, nikt się nie pałętał
nawet po korytarzu w drodze do toalet. Jednak niby młodość,
ale wycisk dostaliśmy wszyscy porządny. Śniadanko, pakowanie,
wypełnianie książeczek GOT i ruszamy do Rabki Zdrój. U niektórych kontuzje nie przeszły po nocnym odpoczynku, więc
znowu Komandor Rajdu prowadził grupę, a Miłosierny Samarytanin w postaci Pana Profesora szedł na końcu z rannymi, a jak
się później okazało, również przyczynił się do kontuzji. Ale po
kolei: po godzinie marszu coś się młodym na przedzie grupy
zaczęło nie podobać na trasie (idąc z tyłu również miałam takie
odczucia, ale zdolności telepatii jeszcze nie opanowałam na
tyle, by przesłać informacje do Komandora Rajdu). Nie mijaliśmy charakterystycznych miejsc, które powinny być przy szlaku
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i które były rok temu. W końcu, wiedzieni przeczuciem, stanęliśmy w miejscu i powiedzieliśmy sobie głośno: „Zgubiliśmy
się!” Trzeba było nazwać rzeczy po imieniu: gdzieś przeoczyliśmy czerwony szlak i poszliśmy zupełnie inną trasą. „A co będzie, jeśli przewodnicy pójdą czerwonym szlakiem i dojdą na
Stare Wierchy, a nas tam nie będzie? W ogóle, gdzie my jesteśmy?!”- zaczynali się trochę martwić, ale po dziesięciu minutach, zza horyzontu, wychynęli nasi ranni, Pan Profesor i ja
kulejąca i obolała. Uczniowie oblegli nas, dopytując co się stało?! Nie muszę chyba dodawać, że młodzi bardzo się ucieszyli
na nasz widok, bo oznaczał on, że też się zgubiliśmy idąc za
nimi i się odnaleźliśmy w przepastnych Gorcach. Cud, po prostu! Kiedy doszliśmy do naszych podopiecznych, psiocząc pod
nosem rzuciłam na głos (oczywiście żartobliwie, co by rozładować stresującą atmosferę zagubienia) oświadczenie, że wypisuję się z takiego Koła. „Nie dość, że jakieś mega długie trasy, nie
dość, że upał, nie dość, że się zgubiliśmy, to jeszcze sam Przewodnik mnie uszkodził!”- i pokazałam nogę, a na niej rozcięta
skóra, sącząca się krew i ogromnych rozmiarów siniak. Brawo
Profesorze! Żeby tak kobietę traktować?! Oczywiście zdarzył
się wypadek przy schodzeniu, z ostro zakończoną gałęzią w
roli głównej. Przyczyna kontuzji została wyjaśniona, ale nasze
zgubienie szlaku było dla Profesora totalnym zaskoczeniem.
Natychmiast zdegradował on Komandora Rajdu do rangi zwykłego, pospolitego włóczykija, objął autorytarnie rządy na czele
naszej grupy i zaczął marsz do Obidowej, trasą jakiegoś górskiego maratonu. Narzekaliśmy rano, że trochę nam się już ta
trasa do Rabki znudziła, to dostaliśmy urozmaicenie w postaci
przeskakiwania przez powalone drzewa, czołgania się pod nimi,
dostawania w twarz gałęziami. To jest prawdziwy kontakt z
naturą! Kiedy trzeba z nią trochę powalczyć! To było to! W

Obidowej dotarliśmy do pętli autobusowej i nadszedł moment
decyzji: czekamy godzinę na autobus do Nowego Targu, a stamtąd do Nowego Sącza czy 40 minut wdrapujemy się na Stare
Wierchy, by czerwonym szlakiem zejść do Rabki? Górski maraton dał nam się we znaki, więc zdecydowaliśmy, że poczekamy
na autobus. W sumie, ten cały „zbieg okoliczności” ze zgubieniem szlaku, zmęczeniem, miał pozytywny skutek, bo nigdy na
Rajdzie „Do upadłego” nie mieliśmy okazji posiedzieć razem
dłużej, pogadać, pośmiać się, pośpiewać, zagrać w coś. I wreszcie, w 2019 roku na przystanku w Obidowej znaleźliśmy na to
czas! Śmialiśmy się do rozpuku przy kolejnych grach i zabawach.
Pierwszy raz widzieliśmy wracającego samowolnie do domu
konika w pełnej uprzęży. Nie musieliśmy się nigdzie spieszyć…
Najlepszy rajd!
Wróciliśmy do Nowego Sącza około 18:00 i wszyscy żałowaliśmy, że to już koniec tak fajnej wycieczki. Uczniowie wyznali
nam swoją nadzieję, że tradycja Rajdu „Do upadłego” przetrwa
jeszcze dobrych paręnaście lat, bo już mają ochotę pójść za rok
i każdego będą zachęcać. Delikatnie zasugerowali nam może
jakąś zmianę trasy na inną ekstremalną. Na przykład Bieszczady,
szlak z Komańczy do Cisnej (przez Przełęcz Żebrak, Panie Profesorze), a drugi dzień Cisna- Smerek? Kusząca alternatywa.
Solennie obiecali, że nie będą narzekać, ani marudzić i drugiego
dnia rano nie upadną, jak uczestnicy I Rajdu „Do upadłego”.
Wyjdą na każdą górę, bo takimi wycieczkami rozochocili się
mocno w górskim wędrowaniu. Chcą więcej, dalej, wyżej. Oby
ten rok szybko zleciał, bo znów chcemy wszyscy sobie pod nosem podśpiewywać: „Znów mnie wzywa szlak… Słyszę znowu
ckliwy szlaku zew…”
Anna Tobiasz

Fot. Anna Tobiasz
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To tylko blacha?
Do dzisiaj mam przed oczami scenę rozgrywającą się za
czasów mojej podstawówki, kiedy nasz ulubiony geograf,
Pan Edward Borek, pokazał nam książeczki do GOT i
same odznaki. Wtedy po raz pierwszy zamarzyło mi się
mieć chociaż jedną z nich.
Wydreptać ją po górach. Nie pamiętam, ale chyba nie chodziło
mi o posiadanie samej odznaki, ale zdobycie tego, czego ona była
potwierdzeniem: że jest się zaprawionym górołazem. Jako jedenastolatka miałam marne szanse na zdobycie jakiejkolwiek turystycznej blaszki, bo sama jeszcze po górach nie wędrowałam, a
nie miałam osoby, która znalazłaby czas, by chodzić ze mną regularnie w dzikie ostępy. Na szczęście marzenia nie mają terminu
ważności i potrafią przetrwać na dnie serca bardzo długie lata
bez dokarmiania. I nagle, nie wiadomo dlaczego akurat w danymi często okazuje się, że w idealnym- momencie odżywają, uwierają, dają o sobie znać i chcą być karmione po długiej głodówce.
Od zawsze praca, zawód, które się wybrało, które od maleńkiego chciało się wykonywać, kojarzyły się mi jedynie z moimi obowiązkami do spełnienia. Żadnego rewanżu z ich strony. Na
szczęście okazało się, że to nie jest tak. Moje własne życie zawodowe pokazało mi dobitnie, że jeśli kochasz to, co robisz, to ta
praca odwdzięczy się spełnieniem marzeń, satysfakcją, nieustannym rozwojem, ekscytującą przygodą o nazwie „Życie na pełnej
petardzie”. I tak właśnie stało się w moim przypadku. Przez myśl
mi nigdy nie przeszło, że jako nauczyciel, poważna profesorka,
będę mogła spełniać w ramach swojej pracy dawno zagrzebane
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marzenia. Marzenia o odznakach, o codziennym przemierzaniu
gór i pagórków, o zostaniu Przodownikiem PTTK. Oczywiście,
w swoim wolnym czasie, wędrowałam bardzo dużo, ale jakoś
odznaki GOT wydawały mi się nadal nieosiągalne. Aż w 2014
roku, świętując swoje imieniny nad Czarnym Stawem Gąsienicowym, postanowiłam kupić sobie książeczkę GOT. Potrzebowałam jednak kogoś, kto wyjaśni mi reguły wpisywania tras,
punktów. Może się to wydać śmieszne, ale naprawdę czułam
się w tej kwestii totalnie zielona. Zaraz po tym zakupie, książeczka ugrzęzła gdzieś na dnie plecaka, a ja, wkurzona na samą
siebie za swoje nieogarnięcie, zapomniałam o niej na dobre
parę lat. Z czasem jednak doszłam do wniosku, że łatwiej mi
coś zrozumieć, jeśli ktoś mi to umiejętnie i cierpliwie wytłumaczy, jeśli ktoś mnie zmobilizuje szczerze mi kibicując.
Trafiłam do jednej z sądeckich szkół, ale nie od razu zainteresowałam się szkolnym kołem PTTK. Potrzebowałam więcej niż
roku, by przekonać się, że opiekun tegoż koła wyrósł już z dokuczania uczniom (zwłaszcza dziewczynom, ubierającym się na
czarno i chodzącym w glanach), a i ja już nie byłam taką uczennicą, co by się dawnego Profesora bała. Poszłam z SKKT PTTK
„Na szlaku” na pierwszy rajd kończący sezon turystyczny i już
zostałam- tak mi się spodobało. Wielogodzinne rozmowy z
opiekunem o wypełnianiu książeczek GOT i wędrówkach górskich zaowocowały Popularną GOT, a w niedługim czasie Małą
Brązową. Może to głupie, ale cieszyłam się jak dziecko z tych
odznak, a raczej jedenastoletnia dziewczynka z marzeniami cieszyła się we mnie, że osiągnęła obrany sobie kiedyś cel. Nareszcie też ktoś wytłumaczył mi zasady wypełniania książeczek! O
niebiosa, długo czekałam, by tę wiedzę ogarnąć! Bardzo szybko
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ze zwykłego opiekuna na
rajdach, stałam się zastępcą opiekuna koła: wymyślałam trasy, werbowałam
uczniów, załatwiałam kwestie papierowo- formalne.
W miarę jednak coraz
głębszego zaangażowania
w SKKT PTTK, dostrzegałam smutny fakt: liczba
zdobywanych odznak spadała na łeb na szyję.
Moja wrodzona ciekawość, której dorosłość na szczęście we
mnie nie zabiła, kazała mi zbadać sprawę. Zaczęłam szukać,
węszyć, pytać. Nie mieściło mi się to w głowie, że ludzie
(uczniowie), chodzą po górach, ale nie chcą mieć potwierdzenia na to. Chyba dokonałam na ludzi tzw. przeniesienia, czyli
przerzuciłam swoje marzenia z dzieciństwa o Górskich Odznakach Turystycznych na każdego, kto wędruje po górach. Po
prostu za czasów mojego dzieciństwa był wielki „bum” na te
odznaki. To było modne, wszyscy chcieli je zdobywać, żeby
pochwalić się ile to po górach chodzą. Dorwałam się do statystyk, które brutalnie potargały na strzępy mój kolorowy obraz
z dzieciństwa. Największą popularnością odznaki cieszyły się w
roku 1980, w którym w całej Polsce zdobyto ich 49 081. Wystarczyło jednak 10 lat i liczba zdobytych odznak spadła prawie
o połowę, bo wyniosła 27 739. W 2010 roku zdobyto 10 993
odznak. Zbliża się koniec kolejnego dziesięciolecia, zapewne
znowu podane zostaną oficjalne informacje o liczbie GOT i,
szczerze powiedziawszy, aż się ich boję. Nie trzeba daleko
szukać. Opiekun naszego koła również prowadzi na naszej
stronie tabelkę, w której zapisuje kto i kiedy zdobył jaką odznakę. Przez 17 lat działania koła „Na szlaku” przewinęło się
196 członków PTTK, z których tylko 38 zdobyło jakąkolwiek
odznakę. I tych 38 śmiałków zdobyło razem 68 odznak, w tym
tylko dwie Małe Złote. A reszta?
Drążyłam temat odznak, pytając uczniów w jakim celu chodzą
po górach i czemu nie chcą zbierać odznak. Praktycznie zawsze padała ta sama odpowiedź: „W góry chodzę dla przyjemności, a nie po jakąś blaszkę, dodatkowo nie chce mi się nosić i
pamiętać stale o książeczce i pieczątkach.” Jeśli mogę napisać
w zgodzie z własnym sumieniem, to nie rozumiem takiego
podejścia. Nie rozumiem, ponieważ nie trzeba wybierać między przyjemnością z przebywania w górach a jakimiś instytucjonalnymi potwierdzeniami. Te dwa aspekty wcale się nie
wykluczają i dosyć łatwo je ze sobą pogodzić. Naprawdę nie
trzeba ich sobie przeciwstawiać. Kiedy idę w góry, idę dla gór.
Nie mogę się doczekać, kiedy znowu będę wdychać to powietrze, które ma elektryczny, uzależniający smak. Nie mogę się
doczekać tego piękna, które będzie mnie otaczać, a ja- wybraniec losu- będę mogła je podziwiać i chłonąć każdym zmysłem.
Idę, by się trochę pomęczyć, powalczyć ze sobą. Idę, by spotkać się twarzą w twarz z przygodą, o której jeszcze nie mam
bladego pojęcia. Po to idę w góry. Ale po powrocie do domu,
chciałabym mieć coś, co będzie dowodem na to, że moje wyprawy mi się nie przyśniły, że naprawdę dokonałam jakiegoś
wyczynu. Chciałabym mieć coś, co poświadczy, że stoczyłam
zacięty bój z wycieńczeniem organizmu, że na czuja odnalazłam
szlak, że nie jestem taka słaba, na jaką wyglądam i drzemie we
mnie uparty siłacz, którego wola jest mocniejsza niż ciało.
Chciałabym mieć dokument- potwierdzenie, a nawet rodzaj

dziennika, w którym będą zapisane wszystkie moje wyprawy, by
na starość móc z nostalgią i rozrzewnieniem przypomnieć sobie,
że naprawdę przeszłam tyle kilometrów po górach wszelakich,
że się nie poddałam. Właśnie tym są dla mnie Górskie Odznaki
Turystyczne- symbolami stoczonych walk, walk ze słabością,
żywiołami, przyrodą, ale nade wszystko z zapominaniem.
Najprzyjemniejsza sytuacja związana z odznakami miała miejsce
w schronisku na Cyrli. Już miałam skrócić sobie drogę powrotną
i do schroniska nie zachodzić, bo byłam nieziemsko skonana, ale
stwierdziłam, że skoro już jestem tak blisko, to pójdę po pieczątkę na potwierdzenie trasy. Wchodzę do schroniska, tłumy
ludzi- w końcu piękna październikowa pogoda. Pytam pana w
bufecie, gdzie mogę znaleźć pieczątki. Wskazał miejsce, więc
zaczynam wyciągać książeczkę z plecaka, a nagle słyszę obok
siebie dwa chłopięce głosiki: „Łał! Patrz! Ta Pani zbiera pieczątki!”, „Ale zobacz ile ich ma! A na plecaku już tyle odznak! Ja też
chcę!” I zaczęli mnie wypytywać o wszystko. Ośmiolatki! Na
koniec pobiegli do bufetu, kupili sobie książeczki i przybili swoją
pierwszą pieczątkę. Byłam naprawdę wzruszona ich postawą.
No dobra, trochę dumy z siebie też odczuwałam, zwłaszcza, że
mogło mnie w tym schronisku po prostu nie być. Nie wspominając już o tym, że zbieranie pieczątek od razu robi z człowieka
przyjaciela wszystkich w schronisku, zwłaszcza właścicieli. Chyba
zbieracze odznak są już taką rzadkością, że wraz z pojawieniem
się przy pieczątkach rozpoczyna się rozmowa, ludzie są ciekawi
dlaczego ktoś zbiera potwierdzenia. Wielu wspaniałych i życzliwych ludzi poznałam dzięki pieczątkom i odznakom, zwłaszcza
w Bieszczadach.
Nie tak dawno przeczytałam artykuł o sparaliżowanym Polaku,
który parę lat temu poprosił Prezydenta Polski o zgodę na eutanazję. Nie widział sensu życia. A w tym roku obronił pracę magisterską, napisał książkę i stwierdził w wywiadzie: „Wyznaczam
sobie kolejne cele, a potem przeżywam radość, gdy zostają osiągnięte.” Tak bardzo jego słowa pasują do mojego postrzegania
odznak górskich. Ja widzę w nich cele do zrealizowania, bo jak
człowiek żyje bez celu, to szybko wkracza rozpacz, beznadzieja.
Jako ludzie, jesteśmy cudownymi stworzeniami, potrzebujemydla swojego zdrowia psychicznego i rozwoju- wyznaczania sobie
realnych do spełnienia celów. Potrzebujemy te cele i ich realizację uwiecznić, utrwalić, by wystarczyły na dni zwątpienia we
własne siły, umiejętności, zdolności. Mam nieodparte wrażenie,
że właśnie dlatego dzisiaj tylu młodych ludzi ma problemy z depresją, beznadzieją, niskim poczuciem własnej wartości- nie stawiają sobie celów w życiu, a jeśli już je mają, to albo za wysokie
albo za niskie lub też ich nie potwierdzają, nie weryfikują. Nigdy
nie zapomnę tej dzikiej satysfakcji, kiedy odbierałam z rąk opiekuna koła Małą Złotą Odznakę Turystyczną. Postanowiłam sobie, że wychodzę ją w rok (tylko na złość opiekunowi, który
swoją Złotą wychodził w trzy lata). Motywacja z perspektywy
czasu wydaje się mi niska, ale nawet taka sprawiła, że spełniałam
swoje marzenie, zrealizowałam ustalony cel, nauczyłam się samodyscypliny, kontroli, konsekwencji, wyrobiłam sobie niezłą
kondycję. Teraz, za każdym razem, gdy patrzę na tę złotą odznakę, wiem że dam radę ze wszystkim, że się nie poddam, że nie
będzie mnie tak łatwo pokonać, nawet przez moje własne myśli.
Właśnie dlatego zdobywam odznaki. Właśnie tym są dla mnie
odznaki - wieczną pamięcią o życiu pełnym Życia. Zwykła blacha
dla podbudowania ego? Nie. Symbol pięknej siły każdego człowieka w obliczu wyzwania.
Tekst i foto: Anna Tobiasz
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Koło PTTK
z Siódemki
„Miłości do gór nauczyć się
nie można.
Trzeba je pokochać z samego
siebie”
Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne przy Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu zostało
zarejestrowane dnia 14 maja 2013
r.
Liczyło wtedy 12 członków, a
założycielem koła była p. Bożena
Ryba, która rolę opiekuna pełni
do dzisiaj.
Obecnie koło liczy 20 członków i
są to uczniowie klas V-VII.
Oprócz przyjemności z wędrówek po górach, poznawania nowych miejsc, podziwiania piękna
przyrody, zwiedzania miast i miasteczek, poznawania kultury i
obyczajów ludzi z odwiedzanych regionów, nawiązywania znajomości, uczestnicy brali udział w działaniach na terenie szkoły w
kole przyrodniczym, reprezentowali koło w konkursach oraz
wyruszali na spacery po swoim mieście.
Od wielu lat członkowie koła włączają się w akcję „znicz” przed
Świętem Zmarłych i ustawiają znicze na grobach ludzi zasłużonych dla turystyki z ramienia PTTK Oddział „Beskid” w Nowym
Sączu.
W obecnych czasach młodzież niechętnie uczestniczy w aktyw-

nych formach wypoczynku, a wyprawa w góry to trud, pot, a
czasem obolałe nogi, ale to nie zniechęca grupy SKKT do wypraw na górskie szlaki.
Nie straszne im strome podejścia, czy ruchome okruchy skalne
pod nogami, deszcz, czy wiatr.
Każda wyprawa budzi wiele emocji i jest początkiem planowania następnej.
Bardzo lubią spędzać czas wśród rówieśników, szaleć na górskich łąkach, zamoczyć się w górskich potokach czy piec kiełbaski na patyku.
Zdarzały się również zabawne
historie np. zamiana obuwia,
gdy okazało się, że buty koleżanki, kolegi były wygodniejsze niż własne.
A zdarzało się również iść na
bosaka, bo bąble na nogach
uniemożliwiały włożenie butów. Tego z czasem się nie
pamięta, a wręcz przeciwnie
wspomina jako zabawne historie.
Na szlaku spotkała nas również ogromna burza z gradem.
Zanim dotarliśmy do schroniska byliśmy przemoczeni do
„suchej” nitki, ale humor dopisywał.
Udział w SKKT to ciekawa
forma spędzania wolnego czasu z dala od komputera czy
telewizji.
Bożena Ryba

15

TEMAT NUMERU

Włóczykije z Łomnicy nie do
pobicia.

skiem turystycznym nad jeziorem. W następnym dniu wędrowaliśmy ścieżkami przyrodniczymi między jeziorami Pojezierza
Brodnickiego i braliśmy udział w grze ,miejskiej po Brodnicy
poznając historię i zabytki tego miasta. Wieczorem drużyny
przedstawiały prezentacje o swoim regionie. My przedstawiliśmy nasz powiat i nasze tradycje w strojach regionalnych, a
śpiew gwarą wzbudził ogromny podziw, na zakończenie poczęstowaliśmy oscypkami i rozdaliśmy foldery o Piwnicznej-Zdroju
zapraszając do wędrówek po Beskidzie Sądeckim. Po prezentacjach odbył się konkurs wiedzy o Brodnicy i Brodnickim Parku.
W ostatnim dniu zlotu w czasie uroczystego zakończenia podsumowano prezentacje i 1 miejsce otrzymała nasza drużyna, II
miejsce otrzymała drużyna o tej samej nazwie z regionu łowickiego Mastki, oraz równorzędne III miejsca otrzymały drużyny z
Białaczowa i Petrykóz. Wyróżniono również
drużynę ze Szczercowa. Podczas podsumowania zlotu Członek Honorowy PTTK, Andrzej Gordon podkreślił duże zaangażowanie
opiekunów i młodzieży, która w prezentacjach starała się przekazać wiedzę o własnym
regionie. Szkoda, że pobyt nad Jeziorem
Bachockim był zbyt krótki. Po zakończeniu
zlotu powróciliśmy do Torunia pogłębiliśmy
wiedzę o wszechświecie w planetarium, wędrowaliśmy drogami Mikołaja Kopernikana,
w piątym dniu podziwialiśmy miasto z wieży
ratuszowej, może za rok wrócimy do tego
pięknego miasta na kolejny zlot.
Pragniemy podziękować Zarządowi Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu za zasponsorowanie wpisowego i prywatnemu
sponsorowi, który dofinansował nam wyjazd. To umożliwiło
nam uczestniczyć we wspaniałej imprezie i poznać piękny krajobraz Pojezierza Brodnickiego oraz historię jednego z najstarszych miast polskich Torunia. Była to kolejna wspaniała przygoda.

XV Ogólnopolski Zlot Młodzieży Wiejskiej PTTK w
Bachotku.
Wspaniała piątka, tak mogę powiedzieć o moich turystkach
„Włóczykijkach”. Kolejna majowa przygoda zakończyła się
sukcesem, gdzie zajęliśmy 1 miejsce w prezentacji walorów
rodzinnej Ziemi na XV Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Wiejskiej PTTK organizowanym dla kół SKKT przez Komisję Śro-

dowiskową Zarządu Głównego PTTK w Warszawie i przez
Oddział PTTK z Brodnicy. Zlot odbył się w dniach 10-12 maja
2019 r. w Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku, to miejscowość
nad jeziorem o tej samej nazwie, położona na terenie turystycznego regionu Pojezierza Brodnickiego w województwie
kujawsko – pomorskim. Celem zlotu była promocja krajoznawstwa i turystyki, poznanie walorów Pojezierza Brodnickiego, integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk. W zlocie
uczestniczyło 14 drużyn z różnych regionów Polski,
łącznie około 80 uczestników. Byliśmy uczestnikami
z najdalszego zakątka Polski i jedynymi przedstawicielami Małopolski. Skład naszej piątki to uczennice
klas siódmych Szkoły Podstawowej w Łomnicy
Zdroju i jednocześnie członkinie Koła SKKT nr 46
„Włóczykije”: Klaudia Bołoz, Martyna Dulak, Martyna Porębska, Anna Sopata i Emilia Toczek – mówiono o nas góralki.
Przed zlotem w pierwszym dniu dotarłyśmy do Torunia gdzie pasowano nas na czeladników w Żywym
Muzeum Piernika. W drugim dniu dotarłyśmy do
Brodnicy i do Bachotka gdzie przywitał nas komandor zlotu Jarosław Orzech, kierownik stanicy wodnej PTTK w Bachotku. Po grze sprawnościowej, z
ciekawymi konkurencjami: przepływ kajakiem, bieg
w worku, strzelanie z wiatrówki i łuku odbyło się
uroczyste otwarcie zlotu przez przewodniczącego
komisji środowiskowej ZG PTTK w Warszawie
Ryszarda Kunca i prezesa O/PTTK w Brodnicy Józefa Zielińskiego. Ten dzień zlotu zakończył się ogni-

Opiekunka koła SKKT PTTK w Łomnicy Zdroju
Magdalena Kucaba
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Zachęcamy do zdobywania odznak turystycznych!

Odznaka „Siedmiomilowe Buty”
Na „Srebrne Buty” należy uzyskać 30 pkt., wędrówka dzienna
nie może przekraczać 8 km. Na „Złote Buty” należy uzyskać 50
pkt., wędrówka dzienna nie może przekraczać 12 km

Wśród osób które zaczęły je zbierać i nadeślą na adres redakcji:
echobeskidu@interia.pl ciekawe relacje, rozlosujemy atrakcyjne
nagrody (książkowe/ akcesoria turystyczne).
Śladami Koziołka Matołka
Odznaka dla wszystkich tych, którzy chcą podążyć śladami najsłynniejszego polskiego podróżnika. Wycieczki mogą odbywać
się w dowolnej bezpiecznej formie turystyki, wzorem Koziołka
Matołka, który w swych przygodach podróżował: pieszo; konno;
koleją; samochodem; statkiem; balią; samolotem; saniami; jeździł
też na: słoniu, strusiu, delfinie i wielorybie.

Odznaka zachęca najmłodszych do uprawiania wędrówek pieszych i poznawania kraju, a przede wszystkim okolicy miejsca
zamieszkania,
Punkty na „Siedmiomilowe Buty” zdobywa się wyłącznie za
przejścia piesze. Odznakę mogą zdobywać dzieci w wieku do
10 lat włącznie. Jest ustanowiona w dwóch stopniach, które
należy zdobywać kolejno i tylko jeden stopień w roku kalendarzowym.
Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza PTTK
Odznaka Turystyczna Disney i PTTK
Odznaka turystyczna dla wszystkich młodych miłośników wędrowania. Aby ją zdobyć, trzeba odbyć i udokumentować cztery
wycieczki w specjalnej książeczce. Po odbyciu czterech
wycieczek należy zgłosić się
do naszego Oddziału PTTK
gdzie można zweryfikować
i otrzymać bezpłatną, limitowaną Turystyczną Odznakę
Mikiego lub Turystyczną Odznakę Donalda.
Odznaka przeznaczona jest
dla dzieci do ukończenia 12
roku życia i można ją zdobywać pod opieką osób pełnoletnich. Odznakę można
zdobywać podczas wycieczek (rodzinnych, szkolnych
lub środowiskowych) realizowanych w różnych dyscyplinach turystyki: pieszej
nizinnej i górskiej, rowerowej, kajakowej, żeglarskiej,
jeździeckiej, samochodowo
– autokarowej oraz w ramach imprez na orientację.

Pierwszy stopień wtajemniczenia w odkrywanie piękna przyrody, zabytków, kultury. Zaczyna się od poznawania najbliższej
okolicy.
Podczas uczestniczenia w wymaganej liczbie wycieczek należy
zwiedzić co najmniej:
trzy obiekty zabytkowe, muzeum, rezerwat przyrody, park
krajobrazowy lub narodowy (do wyboru), miejsce pamięci narodowej, obiekt współczesny.
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Z Wołosatego na Ukrainę…
Na tegoroczną majówkę przygotowywałem się psychicznie już od stycznia, miała to być Ukraina i ukochana
Czarnohora, niestety jak to zwykle w życiu bywa plany
w ostatniej chwili się „rozsypały”.
Ale może nic nie dzieje się bez przyczyny, bo dzięki temu zmuszony do poszukiwań alternatywnego wyjazdu, natknąłem się w
Internecie na ukraińską wzmiankę o otwarciu przejścia turystycznego (pieszo-rowerowego) Wołosate – Lubna w dniach 01-05
maja 2019r. Niedowierzając sprawdziłem informację na posterunku Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej - gdzie nic nie
wiedzieli, oraz w BPN, gdzie nic nie mogli potwierdzić, chociaż
temat był im znany i dawali nadzieję.
Był więc cień szansy na realizację marzenia przekroczenia przełęczy Beskid i sprawdzenia, co po drugiej stronie granicy
jest. „Droga donikąd” jak o niej myślałem zawsze mnie
intrygowała i ożywiała wyobraźnie, a
teraz miała się trafić
okazja by nią podążyć.
Po potwierdzeniu
otwarcia tymczasowego przejścia na
kilka dni przed wyjazdem, w bardzo
okrojonym składzie,
1 maja, rano dojeżdżamy na parking
BPN w Wołosatym.
Niestety
pogoda
fatalna, temperatura
5°C, mocny wiatr i
do tego deszcz. Tak
kiepskie
warunki
niweczą nasze plany
dotyczące
wielodniowego trekkingu. Chcemy jednak
zrealizować
plan
minimum i zdobyć
górujący nad Lubną
szczyt – Czeremcha
(1130m), a przede wszystkim zobaczyć ten „tajemniczy koniec
świata”.
Na granicy prowizoryczne posterunki straży granicznej. Na podstawie paszportu bez najmniejszego problemu dostajemy się na
druga stronę. Tutaj zaskoczenie i miła niespodzianka, Ukraińcy
przywitali nas bardzo serdecznie muzyką, śpiewem, i wszelakimi
produktami własnej roboty... Były kiermasze, polskie flagi, degustacje i ta charakterystyczna dla wschodu gościnność. Było to
nieco dziwne, ponieważ przejście graniczne było otwarte w
związku z 15-leciem polskiego wstąpienia do UE. A my nie przygotowaliśmy niczego, poza opłatami (tj. biletami wstępu) do BPN
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które trzeba było w Wołosatym kupić…
Tuż za granicą pogoda zaczęła się zmieniać i pojawiło się tzw.
okno pogodowe. Dolina Lubny okazała się bardzo głęboka i
niezwykle malownicza, a mgły i zapachy prawdziwej karpackiej
wioski dodatkowo potęgowały wrażenia. Wioska jakich już w
Polsce nie spotkamy, gdzie dachy kryte są strzechą, a ludzie
głównie utrzymują się z własnych płodów rolnych. Po krótkim
zachwycie nad egzotycznym klimatem wioski i wymianie powitań z lokalnymi mieszkańcami, wyruszamy na Czeremchę. Prowadzi tam z wioski szlak czerwony, bardzo dobrze oznaczony,
nie daje nam szansy na to aby się zgubić. Za nami w oddali we
mgle majaczy Pliszka, kolejna góra marzeń, bardzo charakterystyczna, wybitna kulminacja tuż pod Przełęczą Bukowską.
Na trasie zaskoczenie, turystyczny schron z kuchnią i drewnianymi pryczami – idealne miejsce na nocleg, po krótkiej przerwie idziemy jednak dalej, ciekawość „odkrywców” pcha nas
na szczyt, po drodze mijamy szlak niebieski prowadzący na
przełęcz Beskid –
nasza
powrotna
droga.
Na szczycie miła
niespodzianka,
rozległa połonina z
wymarzonym
punktem widokowym. Można podziwiać dosłownie
całe
Bieszczady
Ukraińskie,
oraz
nasze pasmo graniczne. Pogoda jak
na zawołanie: wiatr
rozwiewa chmury,
a my mamy błękit
nieba.
Żałujemy
rezygnacji z trekkingu i braku namiotu, bo zapewne
zostalibyśmy
na
dłużej…
Biwak
tutaj byłby marzeniem.
Powrót niebieskim
szlakiem - skrótowym na Przełęcz
Beskid okazał się
sporym
wyzwaniem
nawigacyjnym,
prowadził
przez dzikie knieje
przygranicznej Puszczy Karpackiej (w dosłownym tego słowa
znaczeniu). Po drodze „zwijamy” zagubionego kolegę i przedzierając się przez dziki las docieramy na granicę. Tutaj rozważamy szybki powrót, bo czujemy ogromny niedosyt tych tak
bliskich i dalekich jednocześnie gór, niestety „szalona” pogoda
psuje nam plany…
A może wśród was drodzy czytelnicy, znajdą się jacyś chętni,
aby za rok zrealizować tam, w Bieszczadach Ukraińskich kilkudniowy trekking? Bo ja już podjąłem decyzję.
Marcin Rola
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była najwyższym budynkiem w świecie, wkrótce prześcignęła ją
Wieża Eiffla. Na platformę widokową ( lepiej napisać ciasną galeryjkę, nie ma szans by minęły się na niej dwie osoby) znajdującą
się na wysokości 143 m. prowadzi 768 ciasno wijących się ku
górze schodów. Raczej nie polecamy osobom cierpiącym na
klaustrofobię. Ostatni odcinek jest dwukierunkowy trzeba plecaki wziąć w ręce i modlić się by z góry nie schodziła jakaś puszysta osoba. Widok na miasto rzeczywiście robi wrażenie. Podobnie dzielnica rybacka a zwłaszcza Krzywy Dom z 1443 r. nad
rzeczką Blau, w którym obecnie mieści się hotel. Nie tylko on
jest w tym mieście krzywy. Od pionu odchyla się również o
ponad 2 metry tzw. Wieża Rzeźników będąca niegdyś więzieniem ( podobno umieszczono w niej kiedyś masarzy, którzy
odważyli się fałszować wędliny). Naszym kolejnym celem był
zamek Hohenzollern. Robi on ogromne wrażenie, zwłaszcza z
dala, ale zbyt stary nie jest. Pochodzi z początków 2 połowy
XIX w. z wyjątkiem XV-wiecznej kaplicy św. Michała. Na koniec
odwiedzamy jeszcze Donaueschingen gdzie znajduje się jedno z
trzech zaliczonych przez nas źródeł tej rzeki. Najbardziej
„komercyjne” i robiące najmniejsze wrażenie. Wieczorem dojeżdżamy do Fryburga Bryzgowijskiego.

W Czarnym Lesie
Już od kilku lat Koło Grodzkie poświęca majówkę na
górskie i nie tylko wędrówki po sąsiednich krajach. Często wybierane są Niemcy. Była już okazja do zwiedzenia Berlina i Poczdamu, wędrówek górami Harzu, malowniczymi zakątkami Szwajcarii Czesko – Saksońskiej
czy w ubiegłym roku przez Bawarski Las. W tym roku
wybór padł na znany z zegarów z kukułką, szynki, tortu
i destylatu z czereśni Szwarcwald.
Einstein a barchany.
Co łączy genialnego naukowca z tą ciepłą częścią garderoby.
Odpowiedź jest prosta. Ulm! To miasto, w którym się urodził
(ma tu zresztą ciekawy pomnik), które w średniowieczu słynęło
z produkcji barchanów. Docieramy do niego po całonocnej jeździe w pierwszomajowy poranek. Jak 1 maja to ... musi być pochód. I rzeczywiście jest. Nieco szokujący bo maszerujący ludzie
oprócz różnokolorowych flag niosą i różne transparenty, na
niektórych można zobaczyć wizerunki „wodzów rewolucji” od
Marksa i Engelsa poprzez Lenina i Stalina do Mao Tse- tunga.
Przepuszczamy pochód i udajemy się na zwiedzanie. Ulm słynie
z katedry a dokładniej z katedralnej wieży. Budowę katedry
rozpoczęto w XIV w. ale wieżę ukończono dopiero w 1890 r.
Problemem była jej wysokość – 161, 53 m. Gdy ją zbudowano

Gdzie tak naprawdę rozpoczyna się Dunaj?
Następnego dnia udajemy się na Belchen (1414 m., 5 pod względem wysokości wierzchołek Szwarcwaldu). Pogoda nam sprzyja.
Niestety kolejnego dnia, kiedy naszym celem jest Feldberg

U źródeł Dunaju, fot. Włodek Godek
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Heidelbergu.
Wieczorem
dojeżdżamy
do
miasta
Wita Stwosza
i
Albrechta
Dűrera
–
Norymbergi.
Tradycyjnie
nie może zabraknąć wieczornego
spaceru
po
mieście. Akurat przypada
„niebieska
noc”
więc
miasto oświetlone jest na
niebiesko. Na
starym mieście
można
oglądnąć pokazy w stylu
„światło
–
dźwięk”, pod
warunkiem,
że uda się
przecisnąć
między tłumami
gapiów.
Udaje się nam również zakosztować słynnych kiełbasek norymberskich. Nasz przewodnik, mimo późnej już pory bezbłędnie
znalazł stoisko serwujące ten specjał. Co prawda mieli już zamykać , ale jak trafiła się jeszcze okazja do zarobku to czemu z niej
nie skorzystać... Objedzeni wracamy do hotelu by wypocząć
przed ostatnim dniem naszej wyprawy.

Na Belchen, 1414m., fot. Włodzimierz Godek
(1493 m.) – najwyższy szczyt Czarnego Lasu nie da się już tego
powiedzieć. Od rana pada mniej lub bardziej intensywnie. W
schronisku pod szczytem nieco się suszymy ale potem czekają
już na nas wiatr, śnieg i mgła. Szczyt jednak zaliczamy, szybka
pamiątkowa fotografia ( bo zimno i palce drętwieją) i w dół.
Mimo niezbyt dużej wysokości i początków maja wędrujemy
miejscami po całkiem sporych płatach śniegu. Kolejnym celem
jest Triberg, w którym oglądamy najwyższy w Niemczech wodospad. Na koniec dnia zaliczamy jeszcze źródła dwóch potoków, które łącząc się tworzą Dunaj. Drugie z nich znajduję się
na wysokości ponad 1070 m. i trzeba iść godzinę bo autobus
tam nie dojedzie. I na koniec pytanie, które nie zostało rozstrzygnięte: „które ze źródeł jest tym właściwym?”

W krainie dymionego piwa
Ostatniego dnia jedziemy do Bambergu, którego starówka wpisana została na listę UNESCO. Jednym z największych zabytków
jest katedra, w której zobaczyć można rzeźbę „Jeźdźca z Bambergu” z pierwszej połowy XIII w. Posąg ten w czasach hitlerowskich był traktowany przez nazistów jako przykład idealnego
Niemca. Szczęśliwcom udaje się spojrzeć na posąg. Akurat zbliżała się pora mszy św. i mimo, że było do niej jeszcze 15 minut
zostaliśmy wyproszeni z kościoła. Ciekawy jest również ratusz
usytuowany na wysepce na środku rzeki. A ze spraw bardziej
przyziemnych, Bamberg jest miastem, które może się poszczycić
największym ( w przeliczeniu na głowę) spożyciem piwa w
Niemczech. Lokalnym specjałem jest tzw. piwo dymione, wytwarzane z wędzonego słodu. Ma ciemną barwę a w smaku trochę przypomina kompot z suszek ( oczywiście nieco wzmocniony). W ramach czasu wolnego dbamy o to by odwiedzane przez
nas miasto nie utraciło prymatu w ilości spożywanego tutaj piwa, zaopatrujemy się też w stosowne zapasy na podróż i na
prezenty dla rodziny i w drogę. Do Nowego Sącza docieramy
bogatsi o wrażenia z nieznanych dotąd zakątków Niemiec krótko przed północą.

Zobaczyć Baden Baden i...
Się wykąpać, oczywiście! Baden Baden to urocze uzdrowisko,
jedno z najbardziej znanych w świecie. Dojeżdżamy do niego w
padającym od samego Fryburga deszczu i udajemy się na kąpieliska termalne. Nie wybieramy jednak Friedrichbad z 1877 r. ze
względu na obowiązujący w nim strój kąpielowy tzn. jego brak,
tylko dużo młodsze, bo zbudowane w 1985 r. Caracalla – Therme. Mamy 2 godziny by skorzystać z kąpieli i masaży wodnych.
Dwa baseny znajdują się na zewnątrz. Kąpiel w nich ( temperatura wody ponad 30 stopni) gdy na głowę albo pada albo leje
deszcz, któremu z racji temperatury niedaleko do śniegu była
niesamowitą atrakcją. Wysuszywszy się ruszamy na spacer po
mieście. Jak lało tak i leje więc 40-minutowy spacer wystarczył
by większość dotarła do autobusu przemoczona mimo posiadania parasoli. Podeschnąwszy nieco w autobusie jedziemy do
jednego z najsłynniejszych uniwersyteckich miast w Niemczech

Włodzimierz Godek
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A mówił przewodnik...- czyli
tatrzańskich nauczek część
druga.
Kiedy wyruszałam w 2018 roku na wędrówki tatrzańskie (które opisywałam w poprzednim numerze „Echa
Beskidu”) nie przypuszczałam, że będą one miały tak
dalekosiężne skutki w moim życiu. Duchowe efekty widziałam dość szybko. Nie pomyślałam, że nastąpią także innego rodzaju konsekwencje.
Już w maju 2018 roku czułam, że coś z moim kręgosłupem jest
nie tak. Dziwny jednoczesny ból w biodrach, kolanach i kostkach zmusił mnie do poszukiwań jednostki chorobowej, ale na
próżno. A skoro nie wiem skąd ten ból, to pewnie nic mi nie
jest - z takim nastawieniem przeszłam cały Beskid Sądecki, Bieszczady, trochę Tatr. I właśnie dzięki Tatrom (albo przez nie) dowiedziałam się, co mi jest. Pierwsza wyprawa na Rysy z Komisją
Turystyki Górskiej poszła cudownie. Idealna, chłodna, pochmurna pogoda, bez deszczu. Na łańcuchach przewiało mnie okrutnie
lodowatym wiatrem. Non stop wysuwająca się zza paska koszulka termoaktywna chyba dogadała się z tatrzańskim wichrem,
żeby mnie dobić. Pod koniec marszu, z wycieńczenia myślałam
tylko o tym, jakby tu przytulić pewną część ciała do skały i odciążyć nogi, które bolały niemiłosiernie. Gdy dojrzałam odpowiedni kamień, postanowiłam sprzeniewierzyć się radzie naszego przewodnika o unikaniu jak ognia siedzenia na skałach.
Stwierdziłam w swej młodzieńczej buńczuczności, że nie dam
rady dojść do autobusu bez odpoczynku, a taka rada wydawała
mi się fanaberią stosowną do wieku. Jednakowoż emocje ze
zdobycia
dachu Polski
sprawiły, że
puściłam ten
epizod
w
niepamięć.
Ranek
po
Rysach był
dziwny
i
ciężki, bo nie
mogłam się
podnieść z
łóżka,
ale
zwaliłam to
na
ekstremalny wysiłek mięśniowy dnia poprzedniego i
zakwasy,
które utrzymywały się
w
najgłębszych
partiach mięśni
jeszcze
na
tydzień po
wyprawie.
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Koprowy Wierch przywitał nas przepiękną słoneczną pogodą, z
okresowym zachmurzeniem pozwalającym odpocząć od upału, i
oczywiście z zimnym wiatrem na postojach. Wiatr ten sprawił,
że jak już miałam zrobić postój, to siadając na skale, siadałam
także na kurtce, co by było cieplej. W wyśmienitym nastroju
dotarłam na szczyt, na którym chciałam chwilę pobyć, a nie wyobrażałam sobie stać tam przez pół godziny. Nawet nie było to
możliwe z powodu tłumu ludzi, którzy tak nacierali na wierzchołek, że jedynie „zajęcie miejsca” siedzącego pozwalało na
dłuższe i bezpieczne delektowanie się krajobrazami. Również z
powodu tłumu nie mogłam zastosować swojej metody kurtkowej izolacji od skał. Byłoby to równoznaczne z widokiem spadającej w przepaść kurtki przeciwdeszczowej, kopniętej przez
nieuważnego turystę, który pod nogi przecież nie patrzy w zaślepieniu atakiem szczytowym. Dość, że nadepnięto mi na dłoń.
Mała Wysoka okazała się dla mnie nieosiągalna w zeszłorocznym terminie. Wylądowałam nad plesem, gdzie na skałach pod
Gerlachem leżałam sobie na skale (oczywiście z kurtkową izolacją) podziwiając i chłonąc tatrzańskie, surowe pejzaże. Wszystkie swoje przemyślenia i duchowe nauczki z tej wyprawy opisałam w poprzednim numerze naszego półrocznika. Jakże mnie
ona uskrzydliła! Wracałam lekka jak piórko. Nie przypuszczałam
wtedy, że była ona także potężnym kamieniem milowym w
czymś, co już takie lekkie do przejścia nie było.
26 sierpnia 2018 roku Koło Grodzkie organizowało wyjście na
Krywań. Niezrażona (no może lekko) ostatnim nieudanym podejściem na Małą Wysoką, postanowiłam spróbować wdrapać
się na kolejny tatrzański szczyt. Przecież kto nie próbuje i nie
ryzykuje, ten nie pije szampana- jak mawiają. Lało jak z cebra już
od samego rana. Górscy zapaleńcy nie poddają się bez walki,
więc wyszliśmy z autobusu i poczuliśmy pierwszy mróz tego
lata. Opady spowodowały potężny spadek temperatury, w okolicach szczytu sypał śnieg, więc było około 0°C. Śliskie skały, po
których mieliśmy się tego dnia wspinać, raczej nie były dobrym i
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bezpiecznym pomysłem, dlatego przewodnicy w porozumieniu z
uczestnikami postanowili nie zdobywać Krywania, ale że już
wyszliśmy z autobusu i mokniemy, to przejdziemy Magistralą
Tatrzańską do Štrbskiego Plesa. Taki spacerek w deszczu i w
zimnie. Po drodze okazało się, że moja kurtka i góra spodni nie
wytrzymały naporu lejącej się z nieba wody i przemokły. W
ruchu nie czułam tego, ale wystarczyło na chwilę przystanąć na
odpoczynek i było mi przeraźliwie zimno, zwłaszcza w okolicach
nerek. Pomimo wysuszenia się w restauracji, przez wiele godzin
nie mogłam się rozgrzać, a oziębiony odcinek kręgosłupa zaczął
mnie niepokojąco boleć. Wróciwszy do domu, wygrzałam się
porządnie, nasmarowałam rozgrzewającymi maściami i tak pożegnałam Tatry.
Gdyby to był koniec opowieści, byłabym przeszczęśliwa. Niestety. Jesień setnego roku niepodległej Polski była wybitnie słoneczna, ciepła, mieniąca się wszystkimi odcieniami czerwieni i
złota. Trzeba ją było wykorzystać do chodzenia po górach. Tak
też robiłam. 14 listopada, współprowadząc szkolny rajd na zakończenie sezonu turystycznego, doświadczyłam załamania pogody. Zaczął padać zimny, już zimowy deszcz, zrobiło się ponuro, chłodno, wietrznie, zimowo. Wszystko to spotkało nas na
szlaku. Już w drodze powrotnej, w autobusie, czułam po kręgosłupie, że coś jest bardzo nie tak. I po tym rajdzie, na drugi
dzień się nie podniosłam. Znaczy, podniosłam się, ale zajęło mi
to 45 minut. Nie z powodu zakwasów, ale bólu, jakiego jeszcze
nigdy w życiu nie doświadczyłam. Nie byłam w stanie ruszyć
nogami, przewrócić się na drugi bok, o wyprostowaniu się nie
było nawet mowy. Każdy ruch wyciskał mi z oczu łzy i zatrzymywał na chwilę oddech. Nie wiedziałam, co mi jest, ale podejrzewałam rwę kulszową, czyli zapalenie nerwu kulszowego.
Objawy wreszcie zaczęły się zgadzać. Przez dwa tygodnie, do 1
grudnia, chodziłam do pracy z takim bólem. Codzienne wstawanie, ubieranie się, wsiadanie do samochodu i wysiadanie z niego
zabierało mi po pół godziny i okupione było płaczem i wyciem z
bólu. W takich sytuacjach, gdy najprostsze czynności urastają do
rangi walki o każdy ruch, z zagryzaniem warg, walki z bólem, od
którego można oszaleć, bo on nigdy się nie kończy, dopiero
wtedy człowiek zaczyna dostrzegać, jak wielkim szczęściem i
błogosławieństwem jest mieć zdrowe nogi, ręce, kręgosłup,
zaczyna być wdzięcznym Bogu, że dał mu zdrowie. Ciekawe, że
najczęściej zaczynamy dziękować za swoje ręce, nogi, oczy,
zdrowie, dopiero wtedy, gdy to tracimy. Dopóki nic nam się nie
dzieje, uważamy, że to wszystko nasza zasługa, nasza własność i
możemy zrobić z nią, co nam się tylko żywnie podoba. A to nie
jest tak. To wszystko jest darem, o który trzeba dbać.
Wszyscy naokoło besztali mnie, że nie chcę pójść do szpitala po
zastrzyki przeciwbólowe, nazywali mnie upartą, a nawet nieodpowiedzialną. A ja się bałam (i, jak się okazało, słusznie), że jak
tylko pójdę do szpitala, to od razu będą chcieli mnie kroić. Nie
uśmiechało mi się w wieku trzydziestu lat mieć operację kręgosłupa i być wyciętą z życia na parę dobrych lat, uważać przez
wiele lat na to, gdzie chodzę, jak chodzę. O górach mogłabym
zapomnieć. A zastrzyki przeciwbólowe są według mnie jedynie
oszukiwaniem mózgu, niczego nie leczą, wręcz maskują symptomy, które mają nam powiedzieć, że coś trzeba zacząć leczyć.
Właśnie ból, którego próbujemy się jak najszybciej pozbyć, jest
takim wołaniem naszego organizmu o troskę. W armii amerykańskiej jest nawet takie powiedzenie: „Ból jest dobry, bo dopóki czujesz ból, to wiesz, że jeszcze żyjesz.” Trafiłam
„przypadkowo” do człowieka, który paręnaście lat temu uratował mi kręgosłup i serce przed zawałem. Kiedy powiedział mi,

że na Święta Bożego Narodzenia będę chodzić w szpilkach, bez
bólu, bez chemicznych zastrzyków, bez operacji, nie uwierzyłam
mu i uznałam to za pobożne życzenia. Już tak bardzo ból stał się
częścią mojego życia, że nie wyobrażałam sobie, że może zniknąć, że ubieranie się przestanie mnie boleć. Kiedy przeprowadzał ze mną wywiad rozpoznawczy, opowiedziałam mu moje
perypetie w Tatrach (bo podejrzewałam, że miały w mojej chorobie swój udział). On pokiwał z pobłażaniem głową i stwierdził:
„O młodzieńcza krnąbrności!” Wyjaśnił mi, że skały w górach, a
już w Tatrach zwłaszcza, nawet gdy są cały czas nasłonecznione,
nagrzewają się jedynie na 2 cm w głąb. Gdy na nich siadamy lub
leżymy tworzymy na nich cień, co powoduje, że się oziębiają na
powrót, oddają nam swoje zimno z wnętrza skał, a nasze ciało
zaczyna oddawać im swoją temperaturę, ochładzając się tym
samym. Dlatego nie wolno siadać, a tym bardziej leżeć na skałach, chyba że ma się dziesięciocentymetrową styropianową
izolację (czyli kawałek styropianu o grubości 10 cm). Kurtka nie
wystarczy! A mówił przewodnik, żeby nie siadać na głazach? A
mówił przewodnik, żeby ubierać dłuższe koszulki, zwłaszcza na
łańcuchy? A mówił przewodnik, żeby mokre ubrania szybko
ściągnąć i założyć suche? A no mówił…
Rzeczywiście, w Święta Bożego Narodzenia chodziłam już bez
bólu. Pełna rekonwalescencja trwała do połowy lutego. Dzięki
temu mogłam w lutym pójść z uczniami na rajd zimowy, a 30
czerwca 2019 wyruszyłam z Kołem Grodzkim na swoją pierwszą w tym roku wycieczkę w Tatry Słowackie, na Sławkowski
Szczyt. Wyciągnęłam wnioski od ostatniej Małej Wysokiej i
szłam z mocnym postanowieniem, że choćby nie wiem jak mnie
nogi bolały, to nie usiądę na gołej skale. A jeśli już usiądę, to na
specjalnie przygotowanej do tego styropianowej izolacji. Jakoś
nie mam ostatnio szczęścia do tatrzańskich szczytów po słowackiej stronie. O ile tym razem nogi miałam w wyśmienitej formie,
to temperatura dobijała do 35°C, a trasa biegła cały czas w słońcu. Po prostu patelnia, aż powietrze nad skałami, po których
maszerowaliśmy, drgało i falowało, jak nad ogniskiem. Tuż przed
Nosem postanowiłam się zatrzymać. Nogi chciały iść dalej, wyżej, ale reszta organizmu, głowa, która od gorąca zaczęła boleć,
ciśnienie wybuchające rumieńcem na twarzy, niemożliwość złapania oddechu, skutecznie przekonała mnie, by podjąć rozsądną
decyzję o zaprzestaniu wędrówki. Kolejna góra, która mnie pokonała. Kolejna góra, która nauczyła mnie radości z bycia tu i
teraz, która nauczyła mnie niespieszenia się, podziwu, wdzięczności, delektowania się chwilą, poszanowania swojego organizmu, troski o ciało, bo przez dwie godziny cudownego bezczasu, siadałam tylko do zdjęć i to na potrójnej warstwie izolacyjnej.
Tatry boleśnie i łopatologicznie uświadomiły mi, że jak rady
udziela osiemdziesięcioletni przewodnik, który na niejednej górze zęby zjadł, to się stosuje do jego zaleceń, a nie udaje chojraka. Dla swojego własnego dobra i zdrowia. Tatry nauczyły mnie
dbania o zdrowie, bez którego nie mogłabym po nich wędrować
w takim stopniu, jak teraz. Nauczyły mnie, że ból jest dobry i
nie trzeba się go od razu pozbywać, bo on o czymś świadczy: o
walce, o wysiłku, o zwycięstwie, o konieczności troski o siebie,
o konieczności rozpoczęcia leczenia. Po przejściu rwy kulszowej
Tatry zawarły ze mną umowę: ja mam dbać o swoje zdrowie
fizyczne, odwiedzać je w miarę często, a one zadbają o moje
zdrowie psychiczne i duchowe bez uszczerbku na fizyczności.
Kto by się na taki układ nie zgodził?
Tekst i foto: Anna Tobiasz
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W perle uzdrowisk

i „zaliczanie” płci pięknej. Zawsze był ten sam rytuał: 1) oględziny (panowie wchodzili na salę, lustrując obecnych i zajmując
stolik najbliżej wybranego „obiektu”; 2) z aktóweczki wyjmował
stetoskop lekarski i notes, udając, że pracuje; 3) zapraszanie do
tańca i odpowiedni „bajer” wybranej pani; 4) „konsumpcja” w
parku na ławce lub w samochodzie i szybki powrót „doktora”
na dyżur w szpitalu; 5) czasami poza fajfem był dancing na koszt
wczasowiczki, gdyż „pan doktor” zapomniał portfela z dyżuru.
Więcej historii nie tylko o „Cichym Kąciku”, ale i Krynicy w
książce. Sporo ciekawych zdjęć, a na okładce restauracja na
akwareli Nikifora. Na uwagę zasługuje pomysłowa strona graficzna - np. numeracja stron w formie talerzy ze sztućcami.

Krynica-Zdrój od lat cieszy się popularnością, co obserwuję jako przewodnik, ale też jako zwykła mieszkanka
Sądecczyzny, która z racji pochodzenia i pracy, często
uzdrowisko odwiedza (albo przynajmniej przez nie
przejeżdża). Warto zatem dowiedzieć się czegoś więcej o tej „perle uzdrowisk”. Polecam trzy książki/
albumy, z którymi spacer po Krynicy (a szczególnie
deptaku) stanie się intrygujący i inaczej spojrzymy na
budynki oraz miejsca.
Krynicki „Cichy Kącik” głośny w świecie
Jadąc z Sącza za na Kopciowej po lewej stronie widzimy rozbudowany obecnie Cichy Kącik. Warto się tam zatrzymać na posiłek, gdyż słynie z dobrej kuchni. Lokal w latach 2011-2014 zajmował 1. miejsce w kategorii karczma w konkursie „Poland 100
Best Restaurants”. Historia tego miejsca sięga 1936 r., a w czasy świetności lokalu przenosi nas Elżbieta Tomczyk-Miczka. Największą wartością
publikacji są cytowane przez nią
wspomnienia muzyka, który w
„Cichym Kąciku” przepracował 15
lat. To Aleksander „Lutek” Rojna.
Wspomina on, że miejsce to tętniło
życiem, kiedy po wojnie lokal wydzierżawił pan Lucjan Smodrzewski.
Po wojnie wszędzie wszystkiego brakowało, a tam było wszystko. Atrakcją Krynicy było przyjechać tam kuligiem zimą, a fiakrem (dorożką) w
lecie. W latach 50. grał tam na akordeonie lwowiak Marian. Za komuny
często spotykali się tam oficjele partyjni, a Smodrzewski osobiście robił
prawdziwy bigos. W latach 60. pojawił się nowy akordeonista z Łodzi, o
którym mówiono, że gra tak: na początku utworu gra dobrze, w środku coś
tam „popieprzy” i na końcu znów dobrze gra. A to po prostu były nowe
trendy jazzowe. Rojna bardzo ciekawie opowiada o ciężkiej pracy muzyka w tamtych czasach (i jego przebojowości i zaradności). Grali na podwieczorku w godzinach 16.00-18.00
(tzw. „fajfy”), a potem na dancingu od
20.00 do 24.00 (oficjalnie). Nieoficjalnie po północy zaczynał się koncert
życzeń, który często trwał do świtu,
ale przynosił niezłe dochody. „Za
mundurem panny sznurem”, a więc
sanatorium wojskowe do tej pory
cieszy się wśród kuracjuszek powodzeniem. Rojna przywołuje jednak
ciekawą metodę podrywu „na doktora”. Metodę tę stosowała grupa
„złotej młodzieży” z Krynicy i Nowego Sącza, a jej celem było podrywanie

…tamta Krynica
„Tamten Kraków… tamta Krynica” Eleonory z Cerchów Gjazlerowej to powrót do Krynicy przełomu wieków (XIX i XX).
Autorka była córką krakowskiego lekarza, który przez wiele lat
w sezonie przyjeżdżał pracować w uzdrowisku. Oglądamy Kry-
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nicę z perspektywy małej dziewczynki, a potem panny. W ten
sposób poznajemy zwyczaje i upodobania osób skupionych wokół jej ojca, ale nie tylko. Gajzlerowa zauważa, że Krynica z
„pustkowia” zrobiła się „atrakcją” od czasu, gdy pociąg połączył
ją ze światem ( a więc od lipca 1911 r.). Krynica miała wtedy 3
sezony: pierwszy i trzeci były dla leczących najwłaściwsze. Kąpiele i pokoje były wtedy tańsze. W sezonie drugim, tzw.
„głównym” (zaczynał się on zawsze 15 maja, a kończył we wrześniu), organizowano dużo zabaw, występów, przedstawień teatralnych, a więc siłą rzeczy był to okres najdroższy i sprzyjający
raczej rozrywce a nie leczeniu. W sumie niewiele się zmieniło –
nadal okres letni jest najbardziej rozrywkowy. Można powiedzieć, że dołączył sezon czwarty, równie atrakcyjny jak drugi –
zimowy, narciarski. Gajzlerowa wspomina dojazd do Krynicy,
kiedy jeszcze nie było linii kolejowej. Z Krakowa pociągiem jechało się tylko do Muszyny (z uciążliwą przesiadką w Tarnowie),
a potem końmi do Krynicy (tzw. fiakrzy). N dworcu w Krynicy
na podróżnych czekały dwukonne dorożki, które zawoziły ich
na deptak. Przy wjeździe na deptak stały dwie topole, do których przyczepiona była metalowa rampa (w połowie otwierana).
Obecna ulica Kościuszki to we wspomnieniach Gejzlerowej
tzw. Górka (chodziło się tam oglądać Krynicę „z góry”). Autorka bardzo dużo pisze o życiu kulturalnym uzdrowiska, aktorach
i innych sławach je odwiedzających. Nie będę zdradzała wszystkich tajemnic – sięgnij Czytelniku po lekturę! (do wypożyczenia
albo zakupienia w księgarni na krynickim deptaku).
Krynica na starej fotografii
I ostatnia pozycja książkowa godna polecenia. Niby tylko (a raczej aż) album, ale ogrom informacji o Krynicy. Oglądając stare
fotografie przenosimy się przede wszystkim do Krynicy z lat 30.
Nowy Dom Zdrojowy został oddany do użytku tuż przed wybuchem II wojny światowej. Aby go wybudować i poszerzyć
deptak, zburzono szereg domów, o których pisała Gajzlerowa.
Możemy je zobaczyć tylko na fotografiach i pobudzić naszą wyobraźnie. Krynica na tych fotografiach jest bardzo mała, ul. Pułaskiego i Kraszewskiego słabo zabudowane. Fotografie dobrze
opisane (podana ulica), a więc można szukać tych budynków we
współczesnym krajobrazie (albo zobaczyć, co z niego zniknęło).
***
Warto odwiedzić Krynicę w wakacje, nawet jeżeli wydaje nam
się, że ją dobrze znamy. Dobiega końca rewitalizacja parku Dukieta, przybył pomnik Bogusława Kaczyńskiego, można schłodzić
się przy fontannie, posłuchać muzyki (nie tylko w czasie Festiwalu Kiepury), zjeść lody – nie tylko te słynne krynickie (długa kolejka naprzeciwko kościoła zdrojowego), ale na deptaku z piwniczańskiej „Florencji”, a od tego sezonu także od sądeckich Argasińskich. Krynica zaprasza!
Barbara Bałuc
Bibliografia:
Krynica na starej fotografii, Tarnów 2010.
Eleonora z Cerchów Gajzlerowa, Tamten Kraków… tamta Krynica, Kraków 1994.
Elżbieta Tomczyk-Miczka, Krynicki CICHY KĄCIK głośny w świecie,
Kraków 2017.
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A może Mogielica?
Wolna chwila, chęć wyrwania się w niedzielę w góry i…
pojawiające się w sobotni wieczór pytanie: Dokąd tym
razem? Ponieważ ostatnia niedziela czerwca zapowiada
się upalnie, zaczynam szukać w myślach jakiejś krótkiej,
zacienionej i jednocześnie atrakcyjnej trasy. Wybór pada na Beskid Wyspowy, a konkretnie jego królową –
Mogielicę.
Zatem w niedzielny poranek pospiesznie pakuję plecak, wrzucam go do bagażnika samochodu i o godz. 9.00 wyruszam z
Nowego Sącza w kierunku Przełęczy Słopnickiej. Po pięćdziesięciu minutach bez przeszkód docieram na spory parking - Wyrębiska Zalesie. Tutaj bowiem rozpocznie się moja piesza wędrówka zielonym szlakiem i jednocześnie fragmentem ścieżki
historyczno-edukacyjnej 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii
Krajowej im. kpt. Juliana Krzewickiego. Cała ścieżka biegnie
między masywami Cichonia, Dzielca oraz Mogielicy. Na trasie
znajduje się 12 punktów – m.in. miejsca pamięci, leśniczówki,
zrzutowisko oraz miejsce katastrofy niemieckiego samolotu.
Trasa jest oznakowana w postaci biało-czerwonego kwadratu
oraz symbolu Polski walczącej. Miejscem początkowym ścieżki
jest budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im.
Jana Pawła II w Słopnicach a końcowym punktem leśniczówka
Jana Lisowskiego.
Wybrałam najłagodniejsze podejście na najwyższy i najładniejszy
szczyt Beskidu Wyspowego. Po pokonaniu pierwszych kilkudziesięciu metrów docieram do leśniczówki Andrzeja Florka (5.
punkt ścieżki), w której na przełomie 1940/1941r. stałą kwaterę
zajmował pierwszy komendant Obwodu ZWZ Limanowa kpt.
Wacław Szyćko „Wiktor”. Była ona również miejscem spotkań
żołnierzy AK oraz postoju polskich żołnierzy uciekających z
okupowanego kraju przez Węgry na Bliski Wschód oraz do
Francji. Krzyż partyzancki na rozstaju dróg to kolejny punkt
ścieżki. Jesienią i zimą 1944 r. w tym właśnie miejscu znajdował
się ołtarz, przy którym ks. Jan Stelmach „Urban” odprawiał
msze polowe dla żołnierzy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich
AK. Terenem wokół krzyża od początku opiekuje się pani Rozalia Mazur i jej
rodzina z Zalesia. Dzięki jej
staraniom
to
miejsce stanowi
świadectwo
pamięci o naszych rodakach.
Lewe odgałęzienie
stanowi
dalszą
część
ścieżki
histor y c z n o edukacyjnej.
Wybieram drogę w prawym
kierunku, która
łagodnie prowadzi pod górę.
Korony drzew
skutecznie
chronią
mnie

przed żarem słonecznym, dzięki czemu zupełnie nie czuję upału.
O godz. 11.10 docieram do miejsca, w którym dochodzi szlak
żółty z Tymbarku.
Teraz jeszcze ostatnie ostrzejsze podejście i o godz. 11.20 jestem na szczycie Mogielicy. Niegdyś wywożono tu ciała obwiesiów, samobójców, topielców i wszystkich tych, którzy zeszli z
tego świata w niezwykły sposób. Miejscowa ludność szczyt nazywa również Zapowiednicą, co jest związane z faktem, że bezpośrednio przed burzami i gradobiciami nad jej wierzchołkiem
zbierają się ciemne chmury zwiastujące rychłe wyładowania atmosferyczne. Tradycyjnie postanawiam wyjść na wieżę widokową (22 m wysokości), chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że
zejście nie będzie dla mnie łatwe. Perspektywa rozległych panoram nakłania mnie do podjęcia wyzwania. Jak zawsze i tym razem było warto! Szczyt tłumnie oblegają turyści, więc postanawiam oddalić się na Halę pod Mogielicą (dawniej nazywaną Polaną Stumorgową). I słusznie, bowiem nie znajduję tam nikogo.
Oczywiście początkowo…, bo innych również przyciągnęła jak
magnes urzekająca panorama. Oglądamy więc znaczne partie
Beskidów, Tatr, Gór Choczańskich i dalekie szczyty Małej Fatry.
O godz. 12.00 wyruszam w drogę powrotną na parking. Na
chwilę zatrzymuję się jeszcze przy „krzyżu papieskim” pod kopułą szczytową (przy żółtym szlaku w kierunku Tymbarku).
Ostatnie spojrzenie na południe i… wracam. Około godz. 13.00
docieram do krzyża partyzanckiego - punktu nr 6 na ścieżce
historycznej. Po jego lewej stronie, w cieniu drzew zauważam
drewniane ławki. Szybka decyzja. Postanawiam skorzystać z okazji i spocząć.
Po kilku minutach dosiada się do mnie bardzo sympatyczna star25
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sza pani z pieskiem. Zaczynamy pogawędkę… I co było dalej?
Nieznajoma okazała się panią Rozalią Mazur – opiekunką grobu
partyzanckiego. Jakie miłe zakończenie wycieczki! – pomyślałam.
Teraz nastąpiło to, czego oczekiwałam - opowieść pani Rozalii o
czasach okupacji hitlerowskiej, która odcisnęła swe piętno w
wielu rodzinach, co przez lata stanowiło temat bolesnych i gorzkich wspomnień. Usłyszałam m.in. opowieści o: pilocie, którego
ukrywali jej rodzice i nieudanej operacji „Łaziczka” w leśniczówce Florka. Gdy spojrzałam na zegarek, okazało się, że jest godzina 15.00!
Na Wyrębiska wyruszyłyśmy razem. Pani Rozalia chętnie skorzystała z mojej propozycji dotyczącej podwiezienia jej do domu. Opierał się jednak jej pupil. Właściwie to miał problem z
pokonaniem progu samochodowego. Ewidentnie potrzebował
mej pomocy, więc wzięłam go na ręce i położyłam na kolanach
pani Rozalii. Chyba widziałam radość w jego oczach… Bardzo
udana wycieczka.
Tekst i foto: Iwona Dyrek

go Justa zaczęli stromymi serpentynami zjeżdżać w
stronę Tęgoborzy. Co prawda stąd widoczne są jeszcze
znaczne zamulenia ale w innych częściach jeziora jest
dużo lepiej.
Sądeckie morze. Czy to nazwa rzeczywiście obowiązująca czy
tylko fikcja autora artykułu? Śmiało jednak możemy tak nazwać
największy zbiornik wodny niedaleko Nowego Sącza. I chyba
można się pokusić o stwierdzenie, że najbardziej popularny i
odwiedzany jest rejon jakby spokojniejszej Bartkowej i ludnego i
tętniącego życiem Gródka nad Dunajcem zwanego kiedyś Kobyle Gródkiem. Choć i tu poszukujący coś dla ducha mogą odwiedzić Centrum Formacyjno - Rekolekcyjne Arka.
Raptem niecałe pół godziny jazdy samochodem z Nowego Sącza, ale też dobra komunikacja busowa pozwala na szybki dojazd nad sądeckie morze. W sytuacji panujących w tym roku w
czerwcu tropikalnych upałów to wymarzone miejsce na wyjazd
celem schłodzenia się w wodnych toniach. Wszystko to powoduje że ściągają tu rzesze turystów nie tylko ze Sądecczyzny ale
też z Tarnowa i innych stron kraju.
Nazwa jeziora nawiązuje do terenu Pogórza Rożnowskiego,
gdzie się znajduje, a samo jezioro wije się niejako wśród okolicznych wzgórz. Można się o tym przekonać odbywając rejs
statkiem na trasie Gródek – Rożnów, który kursuje kilka razy
dziennie.
Okolice jeziora Rożnowskiego to teren interesujący dla tury-

Wypad nad sądeckie morze
Już wielu przyjezdnych z różnych stron kraju zachwycił
odsłaniający się widok jeziora Rożnowskiego z Dąbrowską Górą w tle, gdy po przekroczeniu Przełęczy Święte-

Jezioro Rożnowskie w całej krasie, fot. Włodek Godek
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stów pieszych lubiących wędrówki trochę niższymi ale
równie atrakcyjnymi górkami. Trasy pogórzańskie da się
także przebyć na górskich rowerach.
Nad jeziorem przebiega niebieski szlak prowadzący z Tarnowa poprzez Bartkową, Rożnów, Znamirowice dalej aż
na Wielki Rogacz w Beskidzie Sądeckim. Z Bartkowej
można również udać się żółtym szlakiem poprzez Majdan
w kierunku Bacówki na Jamnej. A chętni mogą zdecydować się na przebycie czerwonego szlaku spod sądeckiego
zamku aż do samej Bartkowej. To około pięciu godzin
trasy niestety głównie asfaltowej, czyli nieźle nadającej się
dla rowerzystów, ale widoki, które roztaczają się w kierunku okolicznych wzgórz i jeziora z Małpią Wyspą potrafią rzeczywiście urzec swą urodą.
No właśnie. Warto tu wspomnieć o Małpiej Wyspie nazywanej też Grodzisko z resztkami zameczku rycerskiego,
niestety niedostępnej dla turystów ze względu na znajdujący się na niej rezerwat ptactwa, ale kuszącej swą niedostępnością zwłaszcza zachodnich skalistych brzegów. Póki
co można ją opłynąć wynajętym rowerkiem wodnym, czy
jeśli ktoś spędza wolny czas „siłowo” to podpływając łódką lub kajakiem co wymaga przy upale niezłego wysiłku.
Z okolic jeziora można też wrócić szlakami w kierunku
Nowego Sącza jakby drugą stroną kierując się przez Rożnów, przełęcz św. Justa, Świdnik, Białowodzką Górę (to
już żółty szlak) i zejść do Marcinkowic. Kiedyś szlak prowadził aż do samego miasta ale czy ktoś to jeszcze pamięta.
Również krajoznawcę zadowolą okoliczne atrakcje. Prawdziwą „kopalnią” zabytków jest Rożnów, gdzie znajduje
się beluard oraz klasycystyczny dwór Stadnickich, ruiny
zamku Gryfitów z XIII wieku należącego niegdyś do Zawiszy Czarnego. Można tam także zwiedzić drewniany zabytkowy kościółek pw. św. Wojciecha z 1661 roku no i
oczywiście budowaną od lat 30-tych i ukończoną w 1943
roku przez niemieckiego okupanta zaporę w Rożnowie z przepławką dla ryb i dawnym osiedlem francuskich budowniczych.
Inne pobliskie zabytki to kościół z XVI wieku w Podolu, dwór
Szujskich z przełomu XVIII i XIX wieku (rodziny założyciela
sądeckiej biblioteki Józefa Szujskiego) oraz gotycki murowany
kościół z 1447 roku w Zbyszycach. Nad taflą wody w Tabaszo-

Kościół pw. św. Wojciecha w Rożnowie, fot. Włodek Godek

wej góruje przeniesiony w 1982 roku z Tęgoborza drewniany
kościół z 1753 roku z rokokowym wnętrzem. Ze smutną historią czasów okupacji związany jest budynek zwany „Frankówka”
w Gródku.
Zatem jeśli jesteś zagorzałym krajoznawcą i zdobywasz Odznakę Krajoznawczą Ziemi Sądeckiej sądeckiego PTTK-u to niektóre z tych obiektów musisz do niej zaliczyć.
Z PTTK związany jest też ośrodek żeglarski w Znamirowicach.
A co do Znamirowic to znajduje się tutaj chyba jedna z
najbardziej oryginalnych budowli nazywana Mostem Stacha. Ów most kamienny stworzony został przez Jana
Stacha w latach 70-tych, aby ułatwić dojazd do posesji
drogą prowadzącą nad głębokim jarem. Wystarczy zboczyć kawałek od niebieskiego szlaku i oczom ukazuje się
to dzieło stanowczości i wytrwałości jednego człowieka.
Szlaki turystyczne, zabytki z tych mniej i bardziej odległych czasów, zabytki techniki. To wszystko wzbogacone
o możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego albo
zwyczajnego leniuchowania na plaży, a także piękno
przyrody i pobliskich wzniesień powodują, że jest to
niezwykle atrakcyjne miejsce rekreacji i wypoczynku
nawet kilkugodzinnego. Nic tylko przyjeżdżać i korzystać!
Michał Kelm

Beluard w Rożnowie, fot. Włodek Godek
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SKTJ
stan uśpienia. Tak było i teraz. Emilka, Dominik z rodzinką z
Warszawy, strażacy z Płocka, cała ekipa sądecka i krynicka, ks.
Zenon z Jodłowej, Tomek ze Śląska i wszyscy Ci, którzy obecni
byli duchem, bo
choć bardzo chcieli,
to nie mogli. Część
oficjalna rozpoczęła
się o 18:00. Na początek był tort –
tradycyjnie bezowy z
wiśniami, następnie
wręczono nagrody –
srebrną i złotą plakietkę za najlepsze
przejścia jaskiniowe
dla Kingi i Łukasza.
Najbardziej oczekiwaną jednak nagrodą
była ta za „wyczyn”
roku czyli słynne
„Czarne Jajo”. W
tym roku otrzymał
ją kursant Krzysiek
za całokształt swojej
działaln ości,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
akcji do Lodowej
Litworowej. Był film
zmontowany przez
Prezesa z działalności Klubowiczów w ciągu ostatniego roku i
prezentacja wszystkich wyczynów nagrodzonych „czarnymi
jajami” od początku istnienia Klubu. A potem… rozmowom,
planom, wspomnieniom nie było końca..

Na podwórku jaskiniowym

Kolejne Lecie Klubu
Razem spotykamy się i działamy już 35 lat. To znaczy niektórzy
– ci, którzy są w Klubie od samego początku. Razem tworzymy
coś niepowtarzalnego.
Na początku marca
tego roku spotkaliśmy
się w bacówce w Bartnem, żeby uczcić tę
rocznicę. Każde takie
spotkanie jest wyjątkowe, naznaczone specyfiką miejsca, w którym
się odbywa i nie sposób oddać jego atmosfery tym, których tam
nie było. To może tylko moje odczucia, bo
nie konsultowałam ich
z nikim, ale to jest tak,
że podczas naszych
spotkań każda osoba,
która pojawia się - jest
oczekiwana i natychmiast znajduje swoje
miejsce wśród reszty,
niezależnie czy nadal
aktywnie działa, czy
nie, czy też przeszła w
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rafii w Gorzkowie, do którego przynależą tereny, na których
położona jest jaskinia. Jaskinia Wiercica położona jest w dolinie
o tej samej nazwie na wschód od Ostrężnika. Jest jedną z najgłębszych (11 miejsce) i najdłuższych (18 miejsce) jaskiń na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. By dostać się do jej wnętrza na samym początku należy wykonać kilkunastometrowy
zjazd na linie, który stanowi barierę nie do pokonania dla osób,
nie mających przygotowania jaskiniowego. W tym roku można
było spotkać takie legendy polskiego świata jaskiniowego jak
chociażby Stanisław Kotarba czy Jerzy Zygmunt autor książki
„Dno”.
Szkolenie z kartowania
Kilka tygodni później znów jechałam na Jurę. Tym razem na
szkolenie z kartowania jaskiń, pod kątem wakacyjnej wyprawy
do jaskini Lamprechtsofen w Austrii. W ubiegłym roku nasi
przyjaciele z Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego
znaleźli połączenie dwóch jaskiń, tym samym ustanawiając rekord świata, ale nadal jest tam jeszcze mnóstwo „problemów”
do rozwiązania. Wynikła potrzeba wdrożenia nowych osób do
prowadzenia pomiarów i dokumentacji obiektów jaskiniowych,
które cały czas są tam odkrywane. Szkolenie prowadzili Michał
Ciszewski i Agata Klewar z KKTJ a odbywało się ono w okolicach Smolenia w Zegarowych Skałach. Tam mierzyliśmy dwie
jaskinie – Jasną i Zegar. Popołudnie, wieczór i kolejny dzień
poświęcony był na obróbkę uzyskanych danych w komputerze.
I nie wiadomo co trudniejsze, czy praca w terenie, czy na laptopach, choć jedno jest pewne, że praktyka i ćwiczenia z każdego
uczynią mistrza.
Czekamy na sezon letni…
Teresa Ćwikła

Ruszył nowy kurs
W tym roku na kurs zapisały się tylko trzy osoby – dwóch
Bartków i Mirek, ale nie chodzi nam przecież o ilość osób, ale
także albo przede wszystkim o jakość ich przyszłej działalności.
Na początku uczestnicy przeszli szkolenie teoretyczne. Podczas spotkań w siedzibie Oddziału PTTK Beskid zapoznali się z
podstawowymi zagadnieniami z dziedziny środowiska przyrodniczego rejonu naszych działań, krasu, pierwszej pomocy.
Uczyli się jak wiązać podstawowe węzły: ósemkę, motylka,
wyblinkę, skrajny tatrzański czy pośredni tatrzański. Kiedy już
wszyscy opanowali tę teorię, można było rozpocząć praktyczne szkolenie z technik linowych na skałkach w Rożnowie. Wystarczyły cztery weekendowe spotkania i kursanci gotowi są na
prawdziwe wyzwania jaskiniowe.
Msza Św. w Wiercicy
Draperie niczym organy kościelne, kamienny ołtarz, metalowy
krzyż, skalna nisza niczym nawa boczna, poświęcona Matce
Bożej, ciemna i zimna Sala za Kolumną ze sklepieniem, na którym można dopatrzyć się gotyckich cech. Sala, w której można
zmarznąć nawet podczas największych upałów. Tak właśnie
prezentuje się sceneria odbywającej się od 13 lat mszy w jaskini Wiercica pod Częstochową. Inicjatorem i organizatorem
corocznych spotkań grotołazów jest Speleo-Myszków - Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Podziemnych Zjawisk Krasowych. Msza święta, która odbywa się 30 metrów pod ziemią
jest transmitowana dla wiernych zebranych na powierzchni. Co
roku odprawiana jest w intencji tych, którzy zginęli w górach i
jaskiniach świata. Od kilku lat celebransem jest ks. dr Zenon
Tomasiak, członek naszego SKTJ. Na powierzchni nabożeństwo prowadzone jest przez ks. Bogusława Kowalskiego z pa29
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Bielsko i Biała

ty Głównej, Muzeum Techniki i Włókiennictwa, bo to miasto
ma wielowiekowe tradycje włókiennicze. Muzeum co prawda
nie było naszym głównym punktem zwiedzania, ale w środku
naszą uwagę zwraca kilkudziesięcioletni mały fiat - wytwór
tutejszej fabryki samochodów. Obok muzeum, jak tłumaczy
przewodnik, na miejscu obecnie zrównanych z ziemią budek z
piwem ma powstać mała ekspozycja wagonów tramwajowych,
które jeszcze do 1971 roku kursowały w mieście.
Kolejny punkt programu to spacer do katedry świętego Mikołaja pochodzącej z 1447 roku. Przebudowywanej w XX wieku i
posiadającej górującą nad miastem 61 metrową neorenesansową wieżę. Dalej podchodzimy do zamku Sułkowskich (obecnie
Muzeum Historyczne), niestety jest już po godzinach zwiedzania ale mamy okazję chociaż obejrzeć odrestaurowany dziedziniec wewnętrzny. Początki zamku sięgają XIV wieku. Był on
wielokrotnie przebudowywany a od 1752 do 1945 stanowił
własność rodu Sułkowskich. Z zamku ulica Podcienie z podcieniowymi kamieniczkami wyprowadza nas na niezbyt duży Rynek. Poprzez specjalne szyby można obejrzeć odsłonięte w
trakcie prac archeologicznych dawne fundamenty wagi miejskiej
z XVII wieku oraz studnię z tego samego okresu a fontanna z
kilkumetrowym sztucznym kanałem uatrakcyjnia całość placu.
Z Rynku przechodzimy obok pozostałości murów obronnych
na tak zwany Bielski Syjon (dzielnicę ewangelicką), gdzie na
Placu Marcina Lutra stoi jedyny w Polsce pomnik Lutra nieopodal kościoła ewangelicko - augsburskiego. Bielsko Biała przez
wieki była tyglem różnych religii, a wyznawcy kościoła ewangelickiego stanowili znaczny procent mieszkańców. Nasza wędrówka kończy się na ludnym Placu Bolesława Chrobrego znajdującym się tuż pod zamkiem.
Jeszcze tylko chwila czekania na przyjazd autokaru w towarzystwie chyba najlepszego bielskiego przewodnika i czas do domu. To czy wycieczka jest udana zależy oczywiście w dużym
stopniu od pogody ale niebagatelna jest też rola wytrawnego
przewodnika po atrakcjach zwiedzanego miejsca co pokazał
nasz prowadzący, który nie tylko przekazywał wiedzę ale jak
wspomniał pan Tadeusz chciał też po prostu zaprzyjaźnić się z
grupą. Bielsko Biała choć jest około 170- tysięcznym miastem
nie okazała się zbyt przytłaczającym i męczącym mimo tej iście
letniej aury a nasz spacer jej uroczymi zakątkami zarówno po
jednej jak i po drugiej stronie rzeki Białej sprawił dużo przyjemności grupie i przybliżył choć trochę architekturę i historię miasta oddalonego znacznie od Nowego Sącza.

W pierwszej połowie roku 2019 odbyło się kilka jak
zawsze atrakcyjnych wyjazdów krajoznawców z PTTK.
Poznawane miejsca to między innymi: obowiązkowy
Sandomierz w czerwcowej odsłonie, Pogórze Dynowskie, Słowacki Spisz, wyjazd na polski Spisz i w okolice
Nowego Sącza (Rożnów, Iwkowa, Czchów) w ramach
kolejnej XXI Edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Ale wyjazdem, który jak głosił afisz pozwolił
nam poznać odrobinę Śląska ze szczyptą Małopolski,
były odwiedziny w Bielsku Białej.
11 maja okazał się być ciepły i słoneczny jak na ten wyjątkowo
brzydki w tym roku miesiąc. Sam dojazd w tak sprzyjających
warunkach pogodowych kierując się drogą na Suchą Beskidzką i
dalej Żywiec mógł niejednemu przypominać własne eskapady
chociażby w Beskid Żywiecki lub Śląski zwłaszcza, gdy zaczęły
majaczyć w szybie autobusu wzniesienia Romanki, Skrzycznego
czy Klimczoka. Zatem pełni pozytywnej energii na początek
docieramy do Mikuszowic koło Bielska Białej aby jakby na rozgrzewkę przed zasadniczym punktem programu zwiedzić drewniany kościółek pw. św. Barbary z 1690 roku, we wnętrzu którego interesujące informacje przekazuje nam znawca tematu
tutejszy proboszcz. Uwagę przykuwają barwne polichromie
przedstawiające między innymi sceny z życia świętej Barbary.
Z Mikuszowic docieramy do Białej, bo jak wiadomo Bielsko
Biała składa się z połączonych w 1951 roku dwóch osobnych
miast rozdzielonych rzeką Białą. Tutaj dołącza do nas przewodnik miejscowego muzeum i zaczynamy wędrówkę uliczkami
dawnego traktu cesarskiego (prowadzącego niegdyś z Wiednia
do Lwowa), odwiedzamy kościół Opatrzności Bożej, Plac Wolności (jeden z dwóch rynków Białej) z hotelem pod Orłem,
przez którego ciekawą klatkę schodową z zabytkową windą
mamy okazję przejść. Dowiadujemy się też ciekawostek o powiązaniach rodziny świętego Jana Pawła II, czyli Wojtyłów z tym
miastem. Następnie podziwiamy wspólny obecnie dla całego
miasta Ratusz, a stąd już tylko kilka kroków do drugiego Rynku,
czyli Placu Wojska Polskiego z przyciągającą wzrok secesyjną
kamienicą „Pod Żabami”. Z tego miejsca jest bardzo blisko do
mostu na Białej, za którym zaczyna się już Bielsko. Chwila odpoczynku pozwala na uzupełnienie płynów i niewielki posiłek ale
kto chce może przespacerować się do galerii handlowej Sfera
na miejscu dawnej fabryki tuż nad rzeką.
Od tej chwili oglądamy kolejne zabytkowe obiekty w Bielsku
leżącym już po śląskiej stronie: budynek Teatru Polskiego, PoczFot. Piotr Meder

***
W tym miejscu autor artykułu chciałby pozwolić sobie na małą
dygresję. Przypadek sprawił iż 18 maja w trakcie Małopolskich
Dni Dziedzictwa Kulturowego zeszły się drogi wycieczek: grupy Pana Tadeusza i mojej. Spotkaliśmy się w Iwkowej, gdzie
odbywało się zwiedzanie drewnianego kościoła pw. Nawiedzenia NMP oraz jeszcze kilka godzin później po moim przejściu
Pasma Machulca w Czchowie, gdzie podczas wykładu historyk
sztuki objaśnił wystrój malarski prezbiterium w kościele Narodzenia NMP. Po obejrzeniu podziemi i zrekonstruowanej baszty zamku czchowskiego, kto mógł to wdrapał się na jej sam
szczyt by podziwiać rozległą panoramę wraz z Dunajcem. Po
pożegnaniu nasze drogi znów się rozeszły.

Fot. Piotr Meder

Michał Kelm
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KOŁO GRODZKIE

poprowadzili nas na bobrowisko (oczywiście żadnego bobra nie
widzieliśmy). Stąd pojechaliśmy nad stawy, gdzie zespół wspierający przygotował grilla. Było to bardzo przyjemne zaskoczenie. Po grillu pojechaliśmy dalej, aż do pensjonatu na zakwaterowanie. Wieczorem usiedliśmy w ogródku piwnym przy pensjonacie, gdzie dołączyli do nas najbardziej znani turyści z Koła
Grodzkiego. Przy piwie i innych trunkach świetnie bawiliśmy się
aż do późnych godzin wieczornych.
9.6.2019 po śniadaniu wybraliśmy się na drugą trasę, tym
razem doliną Dunajca. Trasa:
Velo Dunajec do Łącka przez
Stary Sącz – Kadcza – Jazowsko
– i z powrotem. Dystans: 72
km, przewyższenie: około 460
m. Początek trasy był taki sam
jak poprzedniego dnia. W Starym Sączu zboczyliśmy z trasy i
pojechaliśmy na ołtarz papieski
i do muzeum Jana Pawła II a po
przejechaniu historycznym centrum Starego Sącza wjechaliśmy na trasę doliną Dunajca.
Na Dunajcu widzieliśmy piękne
mosty dla rowerzystów. Dojechaliśmy aż do Jazowska, gdzie
znowu czekał na nas poczęstunek (nie mieliśmy pojęcia, że to
wszystko wieźli ze sobą w pleFot. Jacek Barucha
cakach). W drodze powrotnej
zatrzymaliśmy się jeszcze na
lody i piwo i po południu szczęśliwie dotarliśmy z powrotem do
pensjonatu.
Po pożegnaniu się z naszymi przewodnikami załadowaliśmy rowery i wieczorem szczęśliwie dotarliśmy do domu.
Impreza była bardzo udana, także dzięki pięknej pogodzie i gościnie organizatorów. Trasy były średnio zaawansowane, więc
poprzeczka sportowa była zawieszona na odpowiedniej wysokości. Zorientowaliśmy się, że jeżeli chodzi o budowanie ścieżki
rowerowej, jesteśmy daleko za Polakami. Już się cieszymy na
rewanż u nas.

Rowerem przez Sądecczyznę.
Czyli jak Tatran Koło Grodzkie
zmobilizował do pedałowania.

O spotkaniu rowerowym z turystami Koła Grodzkiego
pisze prezes słowackiego KST TATRAN z Preszowa Fero Tomko:
Rano 8.06.2019 naszą 16 osobową grupą z Tatrana Preszów
przyjechaliśmy samochodami osobowymi do pensjonatu Maja
w Nowym Sączu, gdzie czekali na nas koledzy z Koła Grodzkiego. Po przywitaniu i przygotowaniu rowerów pojechaliśmy
na pierwszą przygotowaną trasę: Trasa: Eurovelo 11 Nowy
Sącz – Cyganowice – Barcice – Życzanów – Rytro – Głębokie
– Piwniczna pijalnia i z powrotem przez bobrowisko i stawy w
Starym Sączu. Dystans: 68 km, przewyższenie: około 260 m.
Wystartowaliśmy przy pensjonacie,
skąd przejechaliśmy na rynek a stąd
na zamek. Tu dołączyliśmy do ścieżki
rowerowej 11 (cała CKV11 północna
Norwegia – greckie Ateny, około
6000 km). Po pierwszych kilometrach byliśmy mile zaskoczeni jakością ścieżki. Przy trasie zostały wybudowane miejsca odpoczynku (szkoda,
że nie ma w pobliżu wody). Po drodze dołączyli do nas polscy turyści i
w ten sposób utworzyliśmy spory
peleton. Trasa podążała doliną Popradu. Bezpiecznie dojechaliśmy aż
do źródeł mineralnych w Piwnicznej.
Po krótkiej przerwie wybraliśmy się z
powrotem. Przed Starym Sączem

Fot. Józef Bartkowski
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to tylko przedsmak tego co spotkało nas po wyjściu ze schroniska. Decyzja mogła być tylko jedna. Schodzimy czerwonym szlakiem do Berehów Górnych, miejscami ślizgając się po zlodowaciałym śniegu, miejscami zapadając się dobrze powyżej kolan w
śniegu. A na dole? Słońce i cisza. Uwierzyłby kto że na górze
głowę urywa?

Bieszczady zimą?
Zdecydowanie tak! Już od kilku lat Zarząd Koła Grodzkiego bombardowany był prośbami o zorganizowanie
zimowej wyprawy w te piękne góry. W lutym tego roku postanowił wyjść im naprzeciw.

Królowa polskich Bieszczad
Oczywiście w programie wycieczki nie mogło zabraknąć Tarnicy
(1346 m.) najwyższej góry w polskiej części tego pasma górskiego. Wybraliśmy podejście z Wołosatego. Z podobnego powodu
jak wczoraj. Liczymy na to, że szlak będzie przetarty. I mamy
rację! Naszego celu nie widać. Tonie we mgle a może w chmurach. Zapowiada się na powtórkę z rozrywki. Przeczucie nas nie
myli. Ponad granicą lasu wita nas wczorajszy znajomy. Wspólnie
z ograniczającą widoczność do paru metrów mgłą tworzą niesamowity klimat. Krzewy, drzewka czy tyczki znakujące szlak oblepione są przybierającą fantastyczne kształty szadzią. Wreszcie
stajemy na szczycie. Krzyż jednak widać, więc z widocznością
tak tragicznie nie jest. Tradycyjne grupowe zdjęcie zdobywców.
Tym razem szybkie, bo ręce, w których trzymamy aparat szybko kostnieją i w dół. Zapada decyzja by zejść czerwonym szlakiem przez Szeroki Wierch do Ustrzyk Górnych. Początkowo,
pod Tarniczką niektórzy „przestawiani” przez wiatr mimo słusznej wagi być może tej decyzji żałują. Wkrótce jednak humory
się poprawiają bo wieje nam już w plecy, tyle tylko, że
widoków prawie nie ma. Jak na złość pojawiają się
dopiero krótko przed wejściem do lasu, razem z lutowym słoneczkiem, które towarzyszy nam już do
Ustrzyk Górnych. W drodze powrotnej do Nowego
Sącza umawiamy się na zimowe spotkanie z Bieszczadami w przyszłym roku.

„Chatka Puchatka”
Mimo wspomnianych wyżej próśb frekwencja na wycieczce okazała się niższa niż się spodziewano. Być może wpływ na nią miały kaprysy tegorocznej zimy (czytaj - obfite opady śniegu), które
powodowały nawet zamykanie szlaków przez Bieszczadzki Park
Narodowy, w tym niedługo przed naszym wyjazdem. Jednak ci,
którzy zdecydowali się na zimową bieszczadzką wędrówkę z
pewnością nie żałują. W sobotę naszym celem była Połonina
Wetlińska. Trasa prowadziła żółtym szlakiem z Przełęczy Wyżnej (bo najkrócej i dlatego powinien być przetarty) do „Chatki
Puchatka”, kultowego schroniska na grzbiecie połoniny. Jeden z
naszych turystów okazał się być na tyle w nim zadomowiony, że
posiada w nim swoją filiżankę, w której podano mu kawę. Siedząc w schronisku snuliśmy plany wypadu w kierunku Przełęczy
M. Orłowicza. Brutalnie zweryfikowała je pogoda a ściślej huraganowy wiatr. Już w czasie podejścia dawał się we znaki ale był

Włodzimierz Godek

Pakuj bety i ruszaj
w Sudety!
Dzień przed upalnym długim weekendem
czerwcowym dwudziestokilkuosobowa grupa z
Koła Grodzkiego nucąc starą turystyczną piosenkę „spakowała bety” by nazajutrz „ruszyć w
Sudety” na kontynuowanie zdobywania Głównego Szlaku Sudeckiego.
Nocleg z komarami
W tym roku padło na Góry Złote i Przedgórze Paczkowskie. Mamy na to cztery dni. W pierwszym ruszamy z Lądka-Zdroju, gdzie zakończyliśmy trasę GSS rok
temu. Wędrujemy przez uzdrowisko, potem lekko
wspinamy się na Przełęcz pod Konikiem, gdzie mamy
pierwszy odpoczynek. Dalej mijamy ruiny dworu w
Orłowcu, kościół św. Sebastiana i dochodzimy do
Przełęczy Jaworowej gdzie pod przeciekającą wiatą
przeczekujemy deszcz i przechodzącą tuż obok burzę.
Po godzinie oczekiwania pod koniec dobiegających
jeszcze grzmotów i błyskawic wspinamy się pod Jawornik Wielki. Nasz szlak niestety omija szczyt, więc nie

Tarnica, 1346m., fot, Włodzimierz Godek
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wliczymy go do zdobytych. W
ramach rekompensaty, przy
zejściu otwiera nam się piękna
panorama na obydwa jeziora Nyskie i Otmuchowskie, a na
horyzoncie majaczy wrocławska Sky Tower. Schodzimy do
Złotego Stoku i udajemy się na
„nocleg z komarami” w Campingu PTTK nr 42 nad Jeziorem Otmuchowskim.

Fot. Włodzimierz Godek

”Nie naprawiaj maszyny w
czasie biegu bo będziesz
dupę wycierał łokciem”
Drugi dzień zaczynamy od
zwiedzenia Kopalni Złota (i
arsenu) w Złotym Stoku i jej
nowej atrakcji - Sztolni Ochrowej ze źródłem arsenowożelazowym. Do atrakcji należy
zaliczyć przejazd kolejką w
kopalni, podziemny wodospad
w Czarnej Sztolni oraz Muzeum Przestróg Uwag i Apeli
które poprawia nam nastroje
na cały dzień. Oto niektóre z
tabliczek: „prosimy nie sikać do zlewu”, „rolniku daj krowie a
krowa da tobie”. ”Nie naprawiaj maszyny w czasie biegu bo
będziesz dupę wycierał łokciem”, czy „Przestań pić! Zacznij z
nami budować szczęśliwe jutro”. Po zwiedzeniu ruszamy na
trasę pieszą ze Złotego Stoku przez Błotnicę, Paczków do Lisich
Kątów, gdzie przy ruinach dworu kończymy wędrówkę.

nołtowa. Po drodze zostawiamy naszą Kierowniczkę Stasię,
zwaną Panią Mecenas, u rodzinki w Kałkowie (odzyskamy ją
dopiero w późnych godzinach nocnych). Okazuje się że przeżywamy frajdę gubiąc przez moment szlak między Łąką a Jarnołtowem. To jedyna okazja żeby powędrować dosłownie pośród
łanów zbóż. Mając w grupie starych wyjadaczy szlaków takich
jak Prezes Tadeusz i Andrzej szybko trafiamy na właściwą ścieżkę i w mapowym czasie docieramy na docelowe miejsce. Wieczorem pożegnanie z naszym ośrodkiem nad Jeziorem Otmuchowskim. Okazji do świętowania nie brakuje - dwie czterdziestki -Elki i sąsiada z Ukrainy oraz
urodziny Przemka. Więc bawimy się do
… ostatnich sił.

Pośród łanów zbóż
Trzeci dzień to już zupełnie płaskie (czyt. „bez wychodzenia pod
górę i schodzenia w dół”) wędrowanie z Lisich Kątów do Jar-

Do zobaczenia za rok! :-)
Czwarty dzień - pożegnanie z Sudetami.
Wszyscy mają już w nogach trochę kilometrów więc nie zależy nam żeby za
długo iść, jednak plan musi być zrealizowany. Po mszy z zabytkowym kościółku
z XIII wieku w Kałkowie przemierzamy
więc odcinek z Jarnołtowa do Głuchołazów mijając po drodze zespół dworski
w Gierałcicach i dawną strażnicę graniczną (fragment gdzie szlak wiedzie
asfaltową drogą pokonujemy autobusem). Za rok kontynuacja … tylko czemu trzeba czekać tak długo żeby znów
spotkać „Liczyrzepę w starych trepach”… ?
Katarzyna Zygmunt
Fot. Włodzimierz Godek
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Polsko – słowackie
spotkania na szczytach
(i nie tylko...)
Kolejny rok wspólnych wędrówek ze Słowakami z KST „Tatran” rozpoczęty.
Oprócz wycieczek pieszych pojawiła się
również wspólna impreza rowerowa a
nawet, po części (słowackiej!) narciarska.
Rozpoczęliśmy w lutym od spotkania na Eliaszówce, my dotarliśmy pieszo z Kosarzysk a
Preszowianie z Litmanowej. Część tak jak my
pieszo a część na nartach. 10 marca miało miejsce spotkanie w Małych Pieninach na Wysokim
Wierchu a tydzień później nastąpiła wspólna
wyprawa do Zielonego Stawu Kieżmarskiego w
Tatrach.
W ostatnią niedzielę marca, podobnie jak w
ubiegłym roku delegacja Koła Grodzkiego wyruszyła do Preszowa na powitanie wiosny, stosownie do głównego hasła wyposażona w Marzannę, Od lat również w Polsce kojarzącą się z pożegnaniem najzimniejszej pory roku.
Zebranych w centrum Preszowa turystów powitały władze miasta i organizatorzy imprezy. Następnie komisja konkursowa
dokonała wyboru najpiękniejszych Marzann, które w korowodzie zostały później zaniesione nad Torysę, gdzie po podpaleniu
zostały wrzucone do rzeki.
Turyści z Koła Grodzkiego wspólnie z gospodarzami wyruszyli
na wycieczkę pieszą, wspięli się na górującą nad miastem, jedną
z najpiękniejszych na Słowacji Kalwarii, z której rozciągają się
wspaniałe widoki na miasto i okoliczne góry a następnie powędrowali przez wznoszące się nad Preszowem wzgórze Malkovskiej Horki do Burkutu. Oczywiście nie mogło również zabraknąć tradycyjnego, integracyjnego ogniska przy którym wszyscy
raczyli się pieczonymi kiełbaskami.
Żegnając się zaprosiliśmy gospodarzy na tradycyjną majową

Fot. Włodzimierz Godek

jajecznicę Koła Grodzkiego. Ta w tym roku usmażona została w
Miliku, po spacerze z Żegiestowa, dla około stu biesiadników.
Nie jest to rekord bo zdarzyło się nam już karmić 200 osób.
Oczywiście nie mogło również zabraknąć tańców, trzeba było
wszak spalić przyswojone kalorie.
Minął miesiąc i ... kolejne spotkanie. Tym razem na rowerach.
Ale to temat na osobny artykuł.
Pierwsze półrocze zamknął wspólny udział w festynie Lenartovský rebriňák. (rebriňák w języku słowackim oznacza wóz drabiniasty). Jest to cykliczna impreza odbywająca się przy turystycznej „utulni” (czyli schronie) znajdującym się przy Král`ovej studni (773 m.). Tradycyjna trasa wiedzie z Lenartova przez Dubne,
miejscowość znajdującą się na końcu Polski, w której można
zwiedzić rzadko odwiedzaną przez turystów z racji swego położenia cerkiew p.w. św. Michała Archanioła z 1863 r. Z Dubnego
niedaleko do Wojkowej i kolejnej drewnianej cerkwi p.w. św.
św. Kosmy i Damiana, starszej od tej z Dubnego bo pochodzącej z 1790 lub 1792 r. Jest ona pewnie nieco częściej odwiedzana przez turystów z racji położenia przy żółtym
szlaku. Przebieg tego szlaku został niedawno zmieniony tak by doprowadzał w okolice Král`ovej studni. Miejsce to zawdzięcza swą nazwę przekazom
mówiącym o spotkaniu przy studni króla Węgier
Macieja Korwina, króla Polski Kazimierza Jagiellończyka i jego syna Kazimierza (późniejszego świętego). Tym razem grono było mniej arystokratyczne
za to liczniejsze. Nie zabrakło występów artystycznych, charytatywnej loterii no i wspaniałego gulaszu
z kotła, którym raczyli się wszyscy zebrani.
Równie atrakcyjnie zapowiada się i drugie półrocze.
Zaczynamy już w lipcu od dwudniowej wyprawy w
słowacki Beskid Niski do Medzilaborców. W okolicach tego miasta mieszkała przed emigracją do USA
rodzina znanego artysty Andy`ego Warhola a w
samym mieście mieści się poświęcone mu muzeum,
którego nie omieszkamy zwiedzić.
Włodzimierz Godek

Fot. Włodzimierz Godek
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Plan wycieczek Koła Grodzkiego
na II półrocze 2019
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KOMISJA TURYSTYKI NARCIARSKIEJ
Narciarska wyrypa w Karpaty Marmaroskie
W minionym sezonie narciarskim (2018/19) nasza komisja narciarska zawędrowała dwukrotnie do północnej
Rumunii w dzikie góry wschodnich Karpat – Marmarosze. Przedwojenni turyści z Lwowa określili te piękne
tereny Karpatami Marmaroskimi i tak już zostało.
Czworoboczny masyw odgraniczają głęboko wcięte doliny Białej Cisy i Wyszowa, a szczyt Stoha (1655) i Przełęcz Przysłop (1418) łączą je z Czarnohorą i Alpami
Rodniańskimi.
Wnętrze tych gór rozcięte jest bardzo głęboko dolinami Ruskowej Rzeki i Wazeru. O ile ta pierwsza dolina jest gęsto zaludniona przez ludność huculską, to dolina Wazeru jest prawie
bezludna. Krajobrazowo Karpaty Marmaroskie są śliczne, takie
Tatry w miniaturze. Szczególnie malownicze są masywy Farchenia i Michałka (1920), podcięte od północy wysokimi urwiskami,
a obdarzone na południowych stokach doskonałymi terenami
narciarskimi. Farcheń (Farcăul) 1956 jest jednocześnie najwyższym szczytem Marmaroszy. Najbardziej tatrzański charakter
posiada Pop Iwan Marmaroski (usytuowany na samej granicy
rumuńsko – ukraińskiej i obdarzony wielkimi kotłami polodowcowymi od strony wschodniej. Najbardziej niedostępna i stroma
jest samotna Torojaga (1930), która cieszy się złą sławą najbardziej lawiniastej góry w Karpatach Wschodnich. Jest jeszcze
odległy Pietros Budyjowski (1856) oferujący przepiękny i długi
zjazd do doliny Ruskowej Rzeki, oraz Cearcănul (1847) zwany w
naszej nomenklaturze narciarskiej Ciamciaramciul (wg. T. Fischer) i słynny z najpiękniejszej panoramy Alp Rodniańskich. Na
koniec są jeszcze krańce Pierwszej Rzeczypospolitej na Kreczeli
(Jupania 1853), szczytu marmaroskiego zupełnie niedostępnego
latem ze względu na gęstą, nieprzebytą kosodrzewinę.

Na Przełęczy Przysłop (Prislop 1419) są dwie bramy. Kiedy
chcemy wyruszyć w Karpaty Marmaroskie to przechodzimy

Odwrót spod Kreczeli, fot. E. Borek

przez drewnianą, bogato rzeźbioną bramę marmaroską, a kiedy
nasz szlak prowadzi w Alpy Rodniańskie do przechodzimy
przez bramę klasztorną. W drodze na Cearcănul (1847) jest
tylko jedno trudniejsze miejsce. Jest to krótkie, ale strome
obejście Czarnej Skały (Vf. Negru 1819). Należy to robić z
prawej strony, bo próba trawersu z lewej może się łatwo
skończyć zejściem z lawiną na dno doliny Hăjmar. Nam się nie
chciało “rozfoczać”, więc zjazd na przełączkę 1758 pod
Cearcănulem był żałosny, pełen potknięć i zahaczeń o wystające
zarośla kosówki. Należy jeszcze tylko dodać, że Vf. Negru
cieszy się wyjątkowo złą opinią, a ostrzega przed nim krzyż
ustawiony już na Vf. Hăjmaru (1686). Skąd taka opinia? Nie
śmieliśmy pytać. Ten rejon przechodzimy sprawnie, bez
zbędnego marudzenia, najlepiej na bezdechu!
Kolega P. Wańczyk na grani Vf. Negru. Widać, że miejsce wieje grozą!
Fot. E. Borek

Panorama Karpat Marmaroskich
ze szczytu Gărgalau w Alpach Rodniańskich, fot. E. Borek

Wędrówka po najpiękniejszą panoramę Alp Rodniańskich.
Na swoją pierwszą wycieczkę narciarską w Karpatach Marmaroskich zdecydowanie polecam spacer na Cearcănul (1847) zwany
w naszej nomenklaturze narciarskiej jak już wspominałem wyżej
- Ciamciaramciul (wg. T. Fischer). Szczyt jest łatwo osiągalny z
Przełęczy Przysłop (Prislop 1419), pod jednym, acz niezwykle
istotnym warunkiem. Musi być doskonała widzialność, bo
błąkanie się przy mgle po niezwykle rozległych połoninach
marmaroskich może łatwo wyprowadzić na manowce i w
najlepszym wariancie doprowadzić do nielegalnego
przekroczenia granicy unijnej! Jak wygląda zimowa wędrówka
po tym terenie niech zobrazuje poniższe zdjęcie z 08.03.2009.
Nam się udało powrócić tylko dzięki kompasom i gwizdkom
sygnalizacyjnym, gdyż nie posiadaliśmy wówczas odbiorników
GPS, ślady skutecznie zawiewał wiatr.

Powyższe zdjęcie jest z 13.03.2008. Potem jakoś nikt nie miał
ochoty tam się fotografować. Coś w tym jest, niczym w
„Pikniku Pod Wysoką Skałą”. Z przełączki 1758 podchodzimy
łatwo i przyjemnie na wierzchołek Cearcănul (1847). W lewo
nad stokami opadającymi do doliny Wyszowa wznosi się
majestatyczny Pietrosul (2303), najwyższy szczyt Alp
Rodniańskich i w ogóle całych Karpat Wschodnich. W lewo
odchodzi dolina Mestecănișul Mare, w której nasze narciarskie
nosy wyczuwają śnieżny puch!
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Narciarze z KTN PTTK O/Beskid w drodze na wierzchołek Cearcănula (1847) fot. E. Borek

Po dotarciu na szczyt otwieramy buteleczkę (plastikową)
wybornego tokaju, w którą zaopatrzyliśmy się sprytnie w
miejscowości Tokaj, w piwniczce przy ulicy Bodrogkereszturi
ut i rozkoszując się winem cieszymy nasze oczy niezwykłą
panoramą Alp Rodniańskich, przez ok. godzinę!

Jedziemy łagodnie połoninnym grzbietem, mając
przed sobą biały mur Alp Rodniańskich. Nieduże
kulminacje grzbietu: Vf. Hăjmaru (1686) i Vf.
Coasta Plaiului (1561) bierzemy z rozpędu. Na tej
pierwszej mijamy krzyż ostrzegający przed Czarną
Skałą na Vf. Negru. Na tej drugiej, zaraz za
osiedlem pasterskim
rozpoczynamy
najatrakcyjniejszy odcinek zjazdu do doliny
Wyszowa. Pokonujemy ok. 500 metrów spadku
na stromych polanach i carynkach. Wszystko w
cieple zachodzącego słońca, w delikatnie
rozmiękłym firnie. Ostatnie skręty robimy już na
szosie prowadzącej z Maramureszu na Bukowinę
przez Przełęcz Przysłop (Prislop 1419). W tym
całym zapamiętaniu umyka nam jeden szczegół –
samochód mamy na przełęczy, od której dzieli nas

15 km…
Na szczęście (moje) droga jest ruchliwa, a rumuńscy kierowcy
życzliwi narciarzom. Nie mijają nawet dwie minuty, a już mamy
podwózkę na przełęcz. Kierowca jest bardzo rozmowny. Mój

Panorama Alp Rodniańskich z Muntele Cearcănu. Od Ineula po Pietrosa Rodniańskiego fot E. Borek 17.02.2019

Na szczycie opracowujemy plan zjazdu. Postanawiamy, że zasób słów rumuńskich kończy się w 1/3 drogi. Zanim dotrzemy
najpierw zdjeżdżamy na północ, po puszystym śniegu doliną na przełęcz, naszą rozmowę powtórzymy kilka razy…
Mestecănișul Mare do doliny Cesli (Țâsla). Jazda jest szybka i
wyśmienita. Z każdym metrem przybywa puchu, a że słońce Zachęcam do obejrzenia krótkiej migawki filmowej ze skituru na
mamy za plecami, więc ścigamy się z własnymi cieniami. Cearcănul https://youtu.be/gKATbrjGwH4
Próbujemy je wyprzedzić raz z lewej strony, raz z prawej, ale
Przewodniczący KTN PTTK O/Beskid Edward Borek
nie udaje się nam. Są szybsze! Wkrótce do naszych cieni
dołączają cienie fontann śnieżnych wystrzeliwujące spod
nart. One również próbują być pierwsze w tym szalonym
Narciarze z KTN PTTK O/Beskid na grzbiecie Muntele Cearcănu, fot. E.
pędzie. Zatrzymujemy się w miejscu, gdzie potok Borek 17.02.2019
pozbawiony śniegowej okrywy ukazuje swoje skaliste
koryto. Rozglądając się wokół dostrzegamy zarys płaju. Jest
to Drumul lui Moț, który powinien nas wyprowadzić na
grzbiet Muntele Cearcănu z pominięciem Cearcănula (1847)
i Vf. Negru. Wygodny płaj wkrótce zamienia się w mniej
wygodne strome zakosy, ale dajemy radę, brnąc po kolana w
puchu. Wkrótce jednak droga zanika. Pozostają nam jeszcze
bardziej eksponowane zakosy w rzadkiej lasopołoninie, ale
również dajemy radę. Szczęśliwie omijamy szerokim łukiem
Vf. Negru i rozfoczamy się na Vf. Cornu Nedeii (1778).
Teraz przed nami zjazd po firnie, aż do doliny Wyszowa.
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KOŁO PRZEWODNIKÓW

go. Nieopodal znajduje się nowy cmentarz, na którym pochowano bohaterów z czasów II wojny światowej. Spoczywa też tutaj
nasz kolega ś.p. Józef Bugajski, nie mogło się więc obejść bez
zapalenia znicza i modlitwy za zmarłego. Ze Starego Sącza niedaleko do Moszczenicy Niżnej, w której jest zabytkowy drewniany

Przewodnicka wiosna

Rytro, fot.Włodzimierz Godek

Wczesna wiosna to czas kiedy sezon
na wycieczki zaczyna się powoli rozkręcać. Przewodnicy mają więc czas
na poszerzanie swojej wiedzy, wykorzystywanej później podczas prowadzenia wycieczek dlatego jak co roku
nasze koło udało się 6 kwietnia na
szkolenie w Pienińskim Parku Narodowym. W tym roku jego tematem
była geologia. Okazuje się, że Pieniny
to niezwykle skomplikowany geologicznie obszar. Można się było o tym
przekonać zarówno w czasie wykładu
i zwiedzania wystawy w siedzibie dyrekcji PPN jak i w czasie wycieczki
terenowej, która została nieco zmodyfikowana ze względu na deszcz,
który rozlał się w czasie wizyty na
zamku w Czorsztynie.
Tradycją naszego Koła Przewodników, podobnie jak Koła Grodzkiego
jest integracyjna majowa jajecznica,
połączona ze szkoleniem w terenie.
Nie inaczej było 11 maja tego roku.
Pierwszym celem wyjazdu był stary cmentarz w Starym Sączu,
na którym znajdują się groby wielu zasłużonych dla Sądecczyzny
ludzi m.in. ks. Józefa Kmietowicza, jednego z przywódców powstania Chochołowskiego czy historyka Szczęsnego Morawskie-

kościół p.w. św. Mikołaja pochodzący z XVI w. Następnym zwiedzanym obiektem były ruiny zamku w Rytrze, w ubiegłym roku
trwały tutaj prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne, nadarzyła
się więc okazja by skontrolować postępy. Ruiny stają się coraz
większą atrakcją: urządzono
dziedziniec, zrekonstruowano i
podniesiono mury, na których
wykonano również galerię widokową, z której rozciągają się
widoki na dolinę Popradu i Pasmo Radziejowej. Z Rytra udaliśmy się do Kokuszki gdzie znajduje się misyjny ośrodek rekolekcyjny a ksiądz opowiedział o
działalności misjonarzy w Afryce.
Ukoronowaniem dnia było smażenie jajecznicy, w której nie
mogło zabraknąć tradycyjnego
lubczyku, cebuli i szczypiorku
przy Stanicy Harcerskiej w Kosarzyskach, historycznym dla
sądeckiego harcerstwa miejscu.
Z historią tego obiektu zapoznał
nas gospodarz obiektu, nasz
kolega przewodnik B. Fila.

Rytro, fot.Włodzimierz Godek

Włodzimierz Godek
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KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ
Książeczka Korony Beskidu
Sądeckiego

Odpowiedź do artykułu
pt. „Koronowałam się”
z Echa Beskidu nr 1/76

Z ciekawością przeczytałam artykuł z Echa Beskidu Nr 1/76 pt.
„Koronowałam się”. Niestety po przeczytaniu poczułam wielki
niesmak. Rozumiem, że można być złą, jeżeli oznaczenie szczytu
znajduje się w innym miejscu niż powinno być. Trudno w tej
chwili stwierdzić, czy była to pomyłka przy zawieszeniu oznakowania, czy też ktoś „dowcipny” je przeniósł. Tak zdarza się stosunkowo często, np. przemalowanie koloru szlaku z żółtego na
czerwony, czy też zamiana drogowskazów. Są to przypadki,
które już się zdarzały, nie mówiąc o usuwaniu oznakowania
przez wycięcie siekierą szlaku, albo
usunięcie tabliczek. Natomiast dziwię
się, że w ten sposób dopiero dowiadujemy się o tym - przecież można to
było zgłosić zaraz po wycieczce- tak
powinien postąpić prawdziwy turysta, a
wygląda na to, że Koleżanka nie pierwszy raz jest w górach- można było powiadomić chociażby Opiekuna SKKT,
który przekazałby informację do Oddziału. Może zaoszczędziłoby to innym
błądzenia. Tabliczki otrzymaliśmy dopiero w 2016 r., dlatego też początkowo były tylko oznakowania na zafoliowanych kartkach. Faktycznie, zawieszanie tabliczek następowało w ramach
wolontariatu przez znakarzy, którzy
oprócz odnawiania szlaków za wynagrodzeniem zobowiązani są do prac w
ramach wolontariatu - stąd informacja,
że prace były wykonane w ten sposób.
Myślę, że na przyszłość będziemy od
Koleżanki otrzymywać wiele uwag na
temat stanu szlaków, za które z góry
dziękujemy, gdyż wtedy szybko będziemy mogli nanieść poprawki. Uwagi
można zgłaszać w sekretariacie Oddziału osobiście, telefonicznie, czy też
przez internet. Proponuję, aby w miejscu usterki zrobić zdjęcie i je przesłać.

Przy dużej życzliwości Komisji Turystyki Górskiej, wsparciu
finansowym Oddziału, została opracowana i wydrukowana książeczka, w której chętni do zdobywania Korony Beskidu Sądeckiego będą mogli potwierdzać zdobycie wymaganych szczytów.
Książeczka, którą graficznie opracowała Anna Tobiasz, w cenie
5 zł, jest do nabycia w sekretariacie Oddziału. Regulamin zdobywania odznaki zakłada swobodę formy potwierdzania, ale Komisja Turystyki Górskiej zaleca przyszłym zdobywcom korzystanie
z tej książeczki.

Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek
sekretarz Komisji Turystyki Górskiej
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KOMISJA INTEGRACJI
Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI
Integracyjne wojaże, czyli
wspólne wędrowanie bez granic
Komisja Integracji z Niepełnosprawnymi rozpoczęła 17
rok swojej działalności. Jest już pewną tradycją w Komisji, że rok turystyczny rozpoczyna się integracyjnym kuligiem w Ochotnicy, organizowanym wspólnie z właścicielami Pensjonatu „Jurkowski”, Państwem Rozalią i Stanisławem Jurkowskimi.

W tym roku kulig odbył się w dniu 3 lutego, przy niezbyt zimowej
pogodzie. W kuligu wzięło udział 50 osób, w tym 23 osoby niepełnosprawne. Po zakończeniu kuligu do przysiółka Młynne udaliśmy się do Pensjonatu Państwa Jurkowskich na wspólną, integracyjną kolację. Kolejną wyprawą Komisji była wycieczka do Niepołomic, która odbyła się
w dniu 23 lutego. Celem
wycieczki było nie tylko
poznanie atrakcji turystycznych Niepołomic,
takich jak: Zamek, Rynek czy Kościół Dziesięciu Tysięcy Męczenników, ale również udział
w prelekcji astronomicznej połączonej z seansem w Planetarium w
Niepołomicach. Pomimo
zimowej aury wycieczkę
zakończył spacer po
Puszczy Niepołomickiej.
Następna wycieczka
Komisji, która odbyła się
w dniu 31 marca i stanowiła kontynuację cyklu wycieczek po Krakowie i okolicach. Tym
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razem udaliśmy się do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, gdzie
wzięliśmy udział we Mszy Świętej z udziałem wspólnoty mnichów, a następnie udaliśmy się do Muzeum im. Emeryka Hutten
-Czapskiego w Krakowie, gdzie znajduje się wyjątkowa w skali
kraju kolekcja numizmatów. Wycieczka zakończyła się spacerem po krakowskim Starym Mieście. Kolejną inicjatywą Komisji
był spacer po Nowym Sączu z dr Łukaszem Połomskim. Trzeba
dodać, że był to kolejny z cyklu spacerów po Nowym Sączu
zorganizowanych przez Komisję we współpracy dr Łukaszem
Połomskim. W trakcie realizacji cyklu jego uczestnicy mogli
poznać historię Starego Miasta, podążyć śladem Jana Karskiego
i poznać sylwetki znamienitych sądeczan pochowanych na nekropoli przy ul. Śniadeckich, czy też poznać historię Dzielnicy
Kolejowej. Tym razem celem spaceru było Dawne Załubińcze
czyli dzielnica Piekło. Jest nam
niezmiernie miło, że spacery
te cieszą zainteresowaniem ze
strony członków PTTK, jak i
mieszkańców miasta. Ostatnią
wycieczką zorganizowaną
przez Komisję do dnia oddania artykułu do druku była
wyprawa w Beskid Niski na
Magurę Małastowską w dniu
26 maja. Przy wspaniałej pogodzie pokonaliśmy trasę
Małastów – Przełęcz Owczarska – Magura Małastowska –
Przełęcz Magurska. Na koniec
wycieczki udaliśmy się na spacer nad Zalewem Klimkówka.
Przed nami jeszcze wiele ciekawych inicjatyw turystyczKraków, fot. Michał Mółka
nych w 2019 r. Serdecznie
zapraszamy do współpracy i
udziału w wycieczkach organizowanych przez Komisję Integracji z Niepełnosprawnymi !
Michał Mółka

Magura Małastowska
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Komisje i Koła w statystykach
I- VI 2019 r.
06.01.2019 r.
13.01.2019 r.
17.01.2019 r.
20.01.2019 r.
27.01.2019 r.
03.02.2019 r.
03.02.2019 r.
9-10.02.2019 r.
17.02.2019 r.
23.02.2019 r.
24.02.2019 r.
03.03.2019 r.
9-10.03.2019 r.

Koło Grodzkie
Koło Grodzkie
Koło Przewodników
Koło Grodzkie
Koło Grodzkie
Koło Grodzkie
Komisja Integracji z Niepełnosprawnymi
Koło Grodzkie
Koło Grodzkie
Komisja Integracji z Niepełnosprawnymi
Koło Grodzkie
Koło Grodzkie
Koło Grodzkie i Koło Przewodników

7 osób
21 osób
15 osób
20 osób
21 osób
50 osób
50 osób
29 osób
24 osoby
36 osób
26 osób
21 osób
39 osób

Komisja Krajoznawcza

Radziejowa
Beskid Sądecki – Cyrla
Spotkanie opłatkowe w Kamiannej
Beskid Sądecki – Koziarz
Tatry – Gęsia Szyja
Kulig we Regietowie
Kulig w Ochotnicy Dolnej
Bieszczady
Beskid Niski – Lackowa
Niepołomice
Beskid Sądecki – Eliaszówska
Pogórze Wielickie
Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników
na Jasną Górę
Pieniny – Wysoki Wierch
Słowacja – Tatry – Chata przy Zielonym Stawie
Pogórze Strzyżowskie – Bardo
Słowacja – Preszów
Magura Małastowska
Kraków - Tyniec
Po Zachodnich Obrzeżach Pogórza Dynowskiego
Beskid Makowski
Tatry – Dolina Chochołowska Krokusy
Beskid Wyspowy – Luboń Wielki
Hala Łabowska – XVI Małopolskie Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego „Wiosna 2019”
Niemcy - Schwarzwald
Sudety
Jajecznica – Stanica Harcerska Kosarzyska
Beskid Sądecki -Międzynarodowa Jajecznica
w Miliku z Turystami TATRAN z Preszowa
Bielsko-Biała Szczypta Śląska i odrobina Małopolski

10.03.2019 r.
17.03.2019 r.
24.03.2019 r.
31.03.2019 r.
31.03.2019 r.
31.03.2019 r.
06.04.2019 r.
07.04.2019 r.
10.04.2019 r.
14.04.2019 r.
28.04.2019 r.

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

30.04-5.05.2019 r.
1-4.05.2019 r.
11.05.2019 r.
12.05.2019 r.

Koło Grodzkie
Komisja Turystyki Górskiej
Koło Przewodników
Koło Grodzkie

12.05.2019 r.
18.05.2019 r.
19.05.2019 r.
25.05.2019 r.
26.05.2019 r.
26.05.2019 r.
30.05.2019 r.
02.06.2019 r.
09.06.2019 r.
09.06.2019 r.
13.06.2019 r.
15.06.2019 r.
15.06.2019 r.
16.06.2019 r.
20-23.06.2019 r.
22.06.2019 r.

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

Zabytki Iwkowej, Czchowa i Rożnowa
Słowacja - Lewockie Wierchy
Polski Spisz – Kraina Wielu Kultur
Beskid Wyspowy – Ciecień
Magura Małastowska
Beskid Sądecki-Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego
Słowacja – Kozie Grzbiety – Kozi Kamen
Tatry Zachodnie – Wołowiec
Regle Zakopiańskie
Tatry
Złaz Miłośników Beskidu Sądeckiego
Szlakiem Królewskich Miast na Słowackim Spiszu
Beskid Wyspowy – Ćwilin
Sudety
Odkryj tajemnice Sandomierza

49 osób
33 osoby
50 osób
16 osób
28 osób
40 osób
53 osoby
36 osób
15 osób
57 osób
9 osób
49 osób
25 osób
27 osób
56 osób

29.06.2019 r.

Koło Grodzkie

39 osób

29.06.2019 r.
30.06.2019 r.
30.06.2019 r.

Komisja Turystyki Rodzinnej „Familiada”
Koło Grodzkie
Komisja Integracji z Niepełnosprawnymi

Beskid Sądecki – Kralova Studna
razem z Turystami TATRAN z Preszowa
Wakacyjna Przygoda pt. Koleją na Kordowiec
Słowacja - Tatry Wysokie – Slavkovski Szczyt
Jura Krakowsko-Częstochowska

44 osoby
53 osoby
28 osób
8 osób
47 osób
48 osób
56 osób
23 osoby
56 osób
25 osób
30 osób
47 osób
29 osób
19 osób
85 osób
56 osób

47 osób
36 osób
34 osoby

Sporządziła : Marta Machowska
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ODDZIAŁ „BESKID” W OBIEKTYWIE
Wodospad Triberg, Szwarcwald, fot. Włodzimierz Godek

Pogórze Strzyżowskie, fot. Jacek Barucha

K
O
Ł
O

Fot. Jacek Barucha

Jajecznica, fot. Włodzimierz Godek

G
R
O
D
Z
K
I
E

Tatry Wysokie, fot. Jacek Barucha

Przywitanie wiosny, Preszów, Fot. Jacek Barucha

Jajecznica, fot. Włodzimierz Godek

Heidelberg, fot. Włodzimierz Godek

Kozie Wierchy, fot. Jacek Barucha
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ODDZIAŁ „BESKID” W OBIEKTYWIE

Komisja Młodzieżowa
SKKT przy SP 7, fot. Bożena Ryba

Rajd „Do upadłego”, fot. Anna Tobiasz

Rajd „Zubka”, fot. Bożena Ryba

Bielsko-Biała, fot. Piotr Meder

SKKT przy SP 7,
fot. Bożena Ryba

K
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n
A
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C
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K
T
G

Regle, fot. Agata Bochenek

Regle, fot. Agata Bochenek

S
K
T
J

Fot. Włodzimierz Godek
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