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NASZE WYCIECZKI 2022

09.01 – ELIASZÓWKA

07.08 – BARANIEC

22.05 – JASIEŃ

11.12 – DZIAMERA

06.03 – JAWORZ

02.10 – CZARNA GÓRA

03.04 – JARMUTA

24.07 – BANIKOV

FO
T.

 Z
. S

M
A

JD
O

R
FO

T.
 Z

. S
M

A
JD

O
R

FO
T.

 Z
. S

M
A

JD
O

R
FO

T.
 Z

. S
M

A
JD

O
R

FO
T.

 A
. G

R
O

Ń
SK

I

FO
T.

 Z
. S

M
A

JD
O

R
FO

T.
 Z

. S
M

A
JD

O
R

FO
T.

 Z
. S

M
A

JD
O

R



GRUDZIEŃ 2022 3
BE SKID – PI SMO POL SKIE GO TO WAR ZY STWA TA TR ZAŃ SKIE GO – OD DZIAŁ „BE SKID” W NO WYM SĄ CZU

W dniach 10 i 31 mar ca 2022 ro ku od by ło się Wal ne 
Zgro ma dze nie Człon ków Od dzia łu PTT „Be skid”, pod -
czas któ re go wy bra no no we wła dze od dzia łu z pre ze -
sem na cze le. Tę za szczyt ną funk cję zgo dził się ob jąć 
Zbi gniew Smaj dor, czło wiek, któ ry od wie lu ka den cji 
(od 2007 ro ku) był człon kiem za rzą du peł niąc róż ne 
funk cje (w tym wi ce pre ze sa) i dał się po znać ca łej 
spo łecz no ści PTT ja ko oso ba nie zwy kle so lid nie pod -
cho dzą ca do wszel kich za dań i wy zwań.  

 
Zby szek to czło wiek, któ re go ab so lut nie wszy scy da rzą 

za ufa niem. Syl wet kę na sze go pre ze sa mo gli śmy po znać 
na ła mach Be ski du: nr 70/2014 „Kro ni kar ski tan dem”, 
w nr. 76/2019 „No wa ka den cja, no we wy zwa nia” oraz 
w nr. 78/2021 „Po znaj na szych prze wod ni ków”. Upły nę ło 
pa rę mie się cy od ob ję cia pre ze su ry i wszy scy za uwa ża my 
ogrom ne za an ga żo wa nie Zbysz ka w spra wy na sze go od dzia -
łu. Ja kie ma pla ny, co chciał by zmie nić w funk cjo no wa niu 
na szej or ga ni za cji, ja kie trud no ści na po tkał i ja kie ma ocze -
ki wa nia wo bec nas człon ków PTT? 

 

– My śla łem, że to bę dzie krót ki epi zod w mo im ży ciu – tak 
pod su mo wa łeś swo ją trzy na sto let nią dzia łal ność w za -
rzą dzie od dzia łu w 2019 ro ku. Wte dy w wy ni ku wy bo rów 
wsze dłeś do władz są dec kie go od dzia łu PTT na ko lej ną 
trzy let nią ka den cję obej mu jąc funk cję se kre ta rza. Jak 
oce niasz do ko na nia za rzą du po przed niej ka den cji? 

Ten „krót ki” epi zod trwa już szes na sty rok. Po przed nia ka -
den cja z Jo lan tą Au gu styń ską ja ko pre ze sem by ła pią tą z mo -
im udzia łem w za rzą dzie od dzia łu. Jo la, jak i ca ły za rząd, 
tra fi ła na bar dzo trud ny okres pan de mii, któ ra po krzy żo wa ła 
wie le pla nów. W 2020 i 2021 ro ku by li śmy zmu sze ni od wo -
łać kil ka dzie siąt wy cie czek, co nie zna czy, że za wie si li śmy cał -
ko wi cie ak tyw ność tu ry stycz ną. W zgo dzie z obo wią zu ją cy mi 
roz po rzą dze nia mi pro pa go wa li śmy wśród swo ich człon ków 
tu ry sty kę in dy wi du al ną i ro dzin ną. Ja ko za rząd bar dzo prze -
ży wa li śmy to, że nie uda ło się we wła ści wym cza sie zor ga ni -
zo wać uro czy sto ści ju bi le uszo wych 30-le cia re ak ty wo wa nia 

Od dzia łu PTT „Be skid”. Po mi mo trud nych cza sów ka den cja 
ob fi to wa ła w wie le no wych ini cja tyw i zna czą cych do ko nań. 
Dzię ki za an ga żo wa niu pre zes Jo lan ty Au gu styń skiej zo sta ła 
sfi na li zo wa na pro duk cja sztan da ru. 19 wrze śnia 2020 ro ku 
pod czas uro czy stej mszy św. w ba zy li ce św. Mał go rza ty ak tu 
po świę ce nia do ko nał pro boszcz ks. dr Je rzy Jur kie wicz. 
W ubie głej ka den cji za po cząt ko wa no cykl wy cie czek tzw. ro -
dzin nych, de dy ko wa nych dzie ciom z ro dzi ca mi i wnu kom 
z dziad ka mi. Ce lem tych wy cie czek jest in te gra cja po ko leń, 
a pro gram tak do bra ny aby wszy scy czu li się kom for to wo. Pan -
de mia ini cja ty wę na pe wien czas wy ha mo wa ła, ale te, któ re 

Myślałem, że to 
będzie krótki epizod 
w moim życiu

Zbi gniew Smaj dor, pre zes PTT „Be skid” No wy Sącz
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uda ło się zor ga ni zo wać spo tka ły się z du żą apro ba tą. Nie po -
zo sta je więc nic in ne go, jak je kon ty nu ować. Po my słem Jo li 
jest ak cja sprzą ta nia mia sta pod ha słem „Wszy scy wy gry wa -
my, gdy No wy Sącz sprzą ta my”, prze pro wa dzo na już czte ro -
krot nie. Każ do ra zo wo pa tro nat nad ak cją obej mo wał 
Pre zy dent Mia sta No we go Są cza Lu do mir Han dzel. Waż nym 
wy da rze niem po przed niej ka den cji by ła in au gu ra cja dzia łal -
no ści Aka de mic kie go Ko ła PTT przy WSB-NLU. Pod su mo -
wu jąc, do ko na nia za rzą du w po przed niej, wy jąt ko wo trud nej 
ka den cji oce niam bar dzo po zy tyw nie. 

Ja kie kie run ki dzia łań za pla no wa łeś na ko lej ną ka den -
cję, czy li na la ta 2022-2025, ja ko pre zes za rzą du? 

Naj waż niej sze to nie po psuć te go, co wy pra co wa li moi po -
przed ni cy: Ma ciej Za rem ba, Woj ciech Lip pa, Woj ciech Sza -
ro ta i Jo lan ta Au gu styń ska. Mi mo, że to już mo ja szó sta 
ka den cja w za rzą dzie, to wie lu rze czy do pie ro się uczę. 
Po tych pa ru mie sią cach „urzę do wa nia” już wiem, że to zu -

peł nie coś in ne go pra co wać w za rzą dzie w „dru gim sze re gu”, 
a co in ne go fir mo wać po czy na nia ca łej or ga ni za cji. 

Ja kie pla ny na ko lej ną ka den cję? Chy ba nic no wa tor skie go 
nie wy my ślę, ale cho dzi mi po gło wie je den po mysł, któ ry 
chciał bym sfi na li zo wać, a któ ry nie jest uza leż nio ny tyl ko ode 
mnie. Chciał bym w 2023 ro ku, ro ku ju bi le uszu 150 rocz ni cy 
po wsta nia Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go (wcze śniej 
Ga li cyj skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go i To wa rzy stwa Ta -
trzań skie go) zor ga ni zo wać przy naj mniej jed ną wspól ną wy -
ciecz kę z brat nią or ga ni za cją tu ry stycz ną w No wym Są czu. 
Mo ją pro po zy cję przed sta wi łem dru giej stro nie do roz wa że -
nie i cze kam na od po wiedź. Opty mi zmem na pa wa fakt, że 
po bli sko trzech la tach za wie sze nia, wzno wi ło swo ją dzia łal -
ność Szkol ne Ko ło PTT przy Szko le Pod sta wo wej w Ła bo -
wej. Ma bar dzo am bit ne pla ny, któ re bę dzie my się sta ra li 
wspól nie re ali zo wać. 

Ja kie jesz cze dzie dzi ny dzia łal no ści /sek cje/ i im pre zy 
od dzia ło we za po cząt ko wa ne w po przed nich la tach 
chcesz kon ty nu ować? 

Dzia łal ność sek cji ma my na ty le roz bu do wa ną, że nie bę -
dzie my po sze rzać dzia łal no ści. Zresz tą zmie nia ją ce się z ro ku 
na rok prze pi sy pra wa do ty czą ce or ga ni za cji po za rzą do wych 
sku tecz nie nas do te go znie chę ca ją. Z bó lem ser ca za rząd pod -
jął uchwa łę o za koń cze niu dzia łal no ści Klu bu Sza lo nych Eme -
ry tów ja ko sek cji Od dzia łu PTT Be skid. Z ca łym sza cun kiem 
dla je go do ko nań, funk cjo no wa nie na do tych cza so wych za sa -
dach w struk tu rach od dzia łu nie mo gło da lej trwać. Nie chcę 
tu mó wić o szcze gó łach, ale za in te re so wa ni wie dzą i w więk -
szo ści ro zu mie ją pod ję tą de cy zję, po nie waż kil ka krot nie 
przed jej pod ję ciem roz ma wia li śmy. Bę dzie my pra co wać 
nad zna le zie niem roz wią za nia, któ re przy wró ci po przed ni stan. 
Jest za po trze bo wa nie na wy ciecz ki tzw. tra dy cyj ne i trze ba je 
kon ty nu ować. Trud no so bie wy obra zić ka len darz wy cie czek 
bez ko lę do wa nia w Ka mian nej, Ra dzie jo wej na kre chę, zi mo -
wych Biesz cza dów, Nie dzie li Pal mo wej w Lip ni cy Mu ro wa -
nej, Dro gi Krzy żo wej na Mo gie li cę, Ru mu nii w week end 
Bo że go Cia ła, wa ka cyj nej wy pra wy czy szla ku win ne go, któ -
ry po kil ku la tach prze rwy po wró cił z wiel kim suk ce sem. 

Po zo sta łe ter mi ny bę dzie my się sta rać wy peł niać atrak cyj -
ny mi pro po zy cja mi, tak aby za do wo lić za rów no po cząt ku ją -
cych tu ry stów, jak i tych z dłu go let nim sta żem. Tych dru gich 
jed nak już co raz trud niej czymś od kryw czym za sko czyć. 

Ja kie trud no ści na po ty kasz w re ali za cji za pla no wa -
nych dzia łań? 

Pew no to tak mu si być, ale dla mnie jest nie zro zu mia łe, że 
or ga ni za cje po za rzą do we trak to wa ne są nie mal jak przed się -
bior stwa, ogra ni czo ne praw ny mi, fi skal ny mi i biu ro kra tycz -
ny mi ra ma mi. 

Po co vi do wych za wi ro wa niach trosz kę spa dła nam fre kwen -
cja na wy ciecz kach jed no dnio wych. Nie ukry wam, że mnie to 
mar twi. Pod czas pan de mii two rzy ły się mniej sze grup ki i or -
ga ni zo wa ły wyj ścia w gó ry we wła snym za kre sie. Te raz trud -
no tą in te gra cję z To wa rzy stwem od bu do wać. Mam na dzie ję, 
że cie ka wy pro gram ja ki bę dzie my ofe ro wać to zmie ni. 

Nie wiem na czym po le ga fe no men np. mi ko łaj ko wej Ba -
biej Gó ry czy zi mo wych Biesz cza dów. Są or ga ni zo wa ne co 
ro ku, a mi mo to fre kwen cja za wsze po nad stan. Ży czył bym 
so bie, aby ta ka by ła na każ dej wy ciecz ce. 

Czy otrzy mu jesz wspar cie w po sta ci za an ga żo wa nia 
spo łecz ne go człon ków za rzą du obec nej ka den cji i zwy -
kłych człon ków PTT? 

Bez te go nie wy obra żam so bie peł nie nia funk cji pre ze sa. 
Z po przed nie go za rzą du w obec nym są oprócz mnie tyl ko trzy 
oso by. Wła dek Ło boz ma już du że do świad cze nie, na je go 
gło wie wszyst ko co zwią za ne z GOT i in ny mi od zna ka mi, za -
wsze dys po zy cyj ny gdy trze ba wziąć udział w ja kimś spo tka -
niu, szko le niu czy wy jeź dzie. 

Bar dzo przy dat ne są je go do bre kon tak ty z nad le śnic twa -
mi. I co też waż ne, ja ko „bez dom ne” to wa rzy stwo ko rzy sta -
my z lo kum u Wład ka na ze bra nia za rzą du. Krzy siek 

Mi mo, że to już mo ja szó sta ka den cja w za rzą -
dzie, to wie lu rze czy do pie ro się uczę. Po tych 
pa ru mie sią cach „urzę do wa nia” już wiem, że 
to zu peł nie coś in ne go pra co wać w za rzą dzie 
w „dru gim sze re gu”, a co in ne go fir mo wać po -
czy na nia ca łej or ga ni za cji.
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Jan kow ski wy ko nu je ka wał do brej ro bo ty. Mo gę mieć pew -
ność, że wszyst ko co zwią za ne z wy ciecz ka mi bę dzie zor ga -
ni zo wa ne per fek cyj nie. Opra co wa nie tra sy, au to kar, noc le gi 
i za pew nie nie ob słu gi prze wod nic kiej to je go do me na. Ostat -
ni z do świad cze niem w za rzą dzie to Pio trek Po łom ski. Na je -
go gło wie pla ka ty wy ciecz ko we, za rów no te na stro nie 
in ter ne to wej, jak i pa pie ro we na ta bli cach ogło szeń. Po zo sta li 
to de biu tan ci w za rzą dzie. Po dzie wię ciu mie sią cach ich pra -
cy mo gę śmia ło po wie dzieć, że wy bór był wła ści wy. Da rek 
Tam bor stwo rzył świet nie funk cjo nu ją cą no wą stro nę in ter ne -
to wą, Be ata Lo rek zna ko mi cie wy wią zu je się z funk cji se kre -
ta rza, a Ry siek Groń z funk cji skarb ni ka. Wy jąt ko wą 
ak tyw no ścią w pla no wa niu, or ga ni za cji i pro wa dze niu wy cie -
czek wy ka zu je się Olek Groń ski. Praw dę mó wiąc, je go za an -
ga żo wa nie w dzia łal ność od dzia łu trwa już od wie lu lat. 
Pio trek Au gu styń ski ko or dy nu je dzia ła nia po szcze gól nych 
sek cji, na je go gło wie spra wy or ga ni za cyj ne Raj du Ku rie rów 
i bie gu cha ry ta tyw ne go „Run 4 a Smi le” oraz współ pra ca 
z Aka de mic kim Ko łem PTT przy WSB NLU. 

Bar dzo so bie ce nię wspar cie ko le ża nek Jo li Au gu styń skiej 
i Ka si Hej mej. Mi mo, że ma ją swo je obo wiąz ki w Za rzą dzie 
Głów nym, to za wsze chęt nie po mo gą i do ra dzą. Nie spo sób 
nie wspo mnieć o Jan ku Li berze i Jaś ku Pu cha le, na któ rych 
za wsze mo gę li czyć przy or ga ni za cji im prez ple ne ro wych. 
Wiel ką pra cę wy ko nu je Ma ry sia Do mi nik re da gu jąc sa mot -
nie „Be skid”. Gdy by nie jej de ter mi na cja pew no by już na -
sze go pi sma nie by ło. Do brą ra dą za wsze słu żą Ma ciej 
Za rem ba i Woj tek Sza ro ta. Nie spo sób wy mie nić wszyst kich, 
bo prze cież każ dy czło nek or ga ni za cji swój wkład do niej 
wno si, każ de mu za le ży aby funk cjo no wa ła jak naj le piej. Waż -
ne jest wno sze nie do brej at mos fe ry do To wa rzy stwa, bez któ -
rej funk cjo no wa nie ja kiej kol wiek wspól no ty jest uciąż li we. 

Zbie ra jąc w jed ną ca łość za an ga żo wa nie po szcze gól nych 
osób wy da wać by się mo gło, że pre zes nie ma już nic do ro -
bo ty. Za pew niam jed nak, że tak nie jest. Pra cy i ak tyw no ści 

przy pi sa nej pre ze so wi jest bar dzo du żo, wręcz bra ku je 
na wszyst ko cza su. 

Jak wy glą da współ pra ca z wła dza mi mia sta, or ga ni za -
cja mi tu ry stycz ny mi i in ny mi in sty tu cja mi? 

Mu szę tu za cząć od współ pra cy z Biu rem Po dró ży „Wa ka -
cyj ny Raj”, bez któ rej funk cjo no wa nie od dzia łu by ło by bar -
dzo utrud nio ne, na chwi lę obec ną wręcz nie moż li we. 
Bez in te re sow na po moc Asi Pie karz i przy chyl ność wła ści cie -
la biu ra pa na Bog da na są dla nas bez cen ne. 

Współ pra ca z wła dza mi Mia sta No we go Są cza ukła da się 
do brze. Głów nie opie ra się na do brych re la cjach z Biu rem Ak -
tyw no ści Oby wa tel skiej Urzę du Mia sta. Co rocz nie PTT „Be -
skid” jest za pra sza ne na kon sul ta cje w spra wie wy pra co wa nia 
„Pro gra mu współ pra cy Mia sta No we go Są cza z or ga ni za cja -
mi po za rzą do wy mi”, pod czas któ rych mo że my wy ra zić wła -
sne opi nie i wnieść pro po zy cje ewen tu al nych zmian. Bie rze my 
udział w wie lu szko le niach or ga ni zo wa nych przez Biu ro Ak -
tyw no ści Oby wa tel skiej po moc nych w funk cjo no wa niu or ga -
ni za cji. Ak tyw nie uczest ni czy my w co rocz nym Świę cie 
No wo są dec kich Or ga ni za cji Po za rzą do wych. Pre zy dent Lu -
do mir Han dzel czte ro krot nie pa tro no wał na szej ak cji sprzą ta -
nia mia sta. Po nad to Jo lan ta Au gu styń ska re pre zen tu je od dział 
w ko mi sjach kon kur so wych opi niu ją cych ofer ty w kon kur sach 
ogła sza nych przez Urząd Mia sta No we go Są cza. 

Rów nie do brze ukła da się współ pra ca z Urzę dem Mar szał -
kow skim Wo je wódz twa Ma ło pol skie go. Cy klicz nie je ste śmy 
obec ni na Ma ło pol skich Ob cho dach Świa to we go Dnia Tu ry -
sty ki i ga li pod su mo wu ją cej kon kur sy Krysz ta ły So li i Ami -
cus Ho mi num. W ostat nich la tach by li śmy wie lo krot nie 
za pra sza ni na cykl spo tkań „Po roz ma wiaj my o tu ry sty ce”, 
uczest ni czy li śmy w szko le niu „Eko tu ry sty ka – mar ką Ma ło -
pol ski” oraz w se mi na riach „Jak wspie rać dzie dzic two kul tu -
ro we na po gra ni czu pol sko -sło wac kim” i „Ma ło pol ska 2030”, 
gdzie za pre zen to wa no „Stra te gię Roz wo ju Wo je wódz twa Ma -
ło pol skie go do 2030 ro ku”. 

Współ pra cu je my ści śle z No wo są dec ką Izbą Tu ry stycz ną, 
któ rej je ste śmy człon kiem. Bar dzo so bie ce nię do bre re la cje 
z Mu zeum Okrę go wym w No wym Są czu za po śred nic twem 
Zbi gnie wa Wo la ni na. 

Ważne jest wnoszenie dobrej atmosfery 
do Towarzystwa, bez której funkcjonowanie 
jakiejkolwiek wspólnoty jest uciążliwe. 
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Co rocz nie uczest ni czy my w wie lu wy da rze niach or ga ni -
zo wa nych czy to w pla ców kach mu zeum na te re nie No we go 
Są cza, czy też w Mu zeum Ni ki fo ra w Kry ni cy Zdro ju. Są to 
głów nie spo tka nia au tor skie i wy sta wy. 

W li sto pa dzie człon ko wie PTT wzię li udział w Raj dzie” Szla -
ka mi Ha ra sy mo wi cza i Ni ki fo ra” na Ja wo rzy nę Kry nic ką, któ -
re go or ga ni za to rem by ło Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu.  

Na part ner skich za sa dach opie ra my współ pra cę z WSB 
NLU. PTT „Be skid” jest part ne rem bie gu cha ry ta tyw ne go 
„Run 4 a smi le”, z ko lei uczel nia włą cza się w or ga ni za cję 
Bie gu i Raj du Ku rie rów. 

Ob ję cie pre ze su ry PTT, wią że się z wzię ciem na sie bie 
wie lu obo wiąz ków spo łecz nych i ko niecz no ścią ich po -
go dze nia z za wo do wy mi i ro dzin ny mi. Jak to przy ję li 
Twoi naj bliż si? 

„En tu zjazm” żo ny był już wi docz ny pod czas gło so wa nia 
na wal nym zgro ma dze niu, któ ra ja ko je dy na gło so wa ła prze -
ciw. Praw dę mó wiąc u mnie też te go en tu zja zmu nie by ło. 
Znam funk cjo no wa nie od dzia łu moż na po wie dzieć od pod -
szew ki i zda wa łem so bie spra wę ja ka to jest trud na i cza so -
chłon na funk cja. Po pierw szej, nie uda nej pró bie wy ło nie nia 
pre ze sa zde cy do wa łem się kan dy do wać nie dla te go, że chcia -
łem nim być, prze wa ży ły in ne wzglę dy. Naj bar dziej cie szył 
się wnuk Woj tek, że ma dziad ka pre ze sa. 

Jak do tych czas ja koś uda je mi się go dzić obo wiąz ki za wo -
do we, ro dzin ne i spo łecz ne, cho ciaż ła two nie jest. 

Szcze gól nie gru dzień był mie sią cem ob fi tu ją cym w wie le 
za pro szeń, spo tkań i szko leń, gdzie obec ność pre ze sa by ła 
wska za na. Nie wszyst kie od by wa ją się po pra cy, więc wie lo -

krot nie trze ba by ło wy ko rzy stać swój urlop. O tym jed nak 
wie dzia łem od swo jej po przed nicz ki i li czy łem się z tym. 

 
 

PS. Zbysz ku, bar dzo Ci dzię ku je my za pod ję cie się tej 
wy ma ga ją cej funk cji i li czy my, że po bi jesz re kord w ilo ści 
ka den cji któ re goś z za słu żo nych po przed ni ków. Ży czy my 
Ci du żo wy trwa ło ści w dą że niu do ob ra nych ce lów oraz cier -
pli wo ści i wy ro zu mia ło ści dla nas zwy kłych człon ków PTT, 
któ rzy nie za wsze mo gą i chcą an ga żo wać się w pra cę 
na rzecz na szej or ga ni za cji. 

(MD)

Witamy w naszym gronie 
– lista osób przyjętych 
do PTT O/Beskid  
w 2022 roku 
1. Edy ta Cem pa 
2. Do ro ta Ry nie wicz 
3. Ja kub Bo dek 
4. Iga Le wic ka -Ro ma nek 
5. Pa weł Ro ma nek 
6. Syl wia Kan tor 
7. Bro ni sła wa Wilk 
8. Ka ta rzy na Fu dacz 
9. Le szek Py tel 
10. Lu kre cja Mi czo łek 
11. An na Ku dlik 
12. Ra fał Ku dlik 
13. An to ni Sa dłoń 
14. Bo gu mi ła Rec 
15. Mał go rza ta Du lak -Kie roń ska 
16. Bar ba ra Two rek 
17. Sta ni sław Two rek 

18. Agniesz ka Gwóźdź 
19. Pa weł Cza chu ra 
20. Pa weł Bog da no wicz 
21. Se ba stian Ole siak 
22. Zbi gniew Wójs 
23. Jo an na Ta ba szew ska 
24. Mar ta Gmy rek 
25. Da niel Stę pień 
26. Ja cek So bań ski. 
27. Nad ia Or łow ska 
28. Sta ni sła wa Ba sta  
29. An na Ble che isen  
30.  Wal de mar Du sza 
31. Ka zi mierz Fy da  
32. Mar ty na Mi rec ka -Fy da 
33. Grze gorz Gó rec ki 
34. Grze gorz Hy blik  
35. Pau li na Klat ka 
36. Da riusz Kra ko wiak 
37. Ma te usz Mi cha lik 
38. Ma ciej Na le pa 

39. Da nu ta Po łom ska  
40. An na So ło wiej  
41. Ewa Sza frań ska  
42. Mał go rza ta Pa si kow ska 
43. Ma rek Czu ba 
44. Ju sty na Grę del  
45. Gra ży na Sa mel  
46. Zbi gniew Pa luch  
47. Ma rek Gwiżdż  
48. Ma rek Mróz 
49. Mi ro sław Ju ru sik  
50. Wi told Szew czyk 
51. Alek san dra Ju rek -Szew czyk  
52. Agniesz ka Świ der ska  
53. Iwo na Śli wa  
54. Emi lia Lo rek 
55. Adam Lo rek 
56. Ali na Po to czek 
57. Mag da le na Ję drak 
58. Ja kub Ze lek 

n

Bardzo sobie cenię wsparcie koleżanek Joli 
Augustyńskiej i Kasi Hejmej. Mimo, że mają 
swoje obowiązki w Zarządzie Głównym, to 
zawsze chętnie pomogą i doradzą. 
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Rok 2022 był trzy dzie stym trze cim ro kiem dzia łal no ści 
od dzia łu od je go re ak ty wo wa nia. Od dział po sia da oso bo -
wość praw ną i sta tus or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go. 
W 2022 ro ku do od dzia łu wstą pi ło 58 osób, na dzień 31 
grud nia 2022 ro ku od dział li czył 366 człon ków. 

 
W dniach 10 mar ca 2022 ro ku od by ła się pierw sza 

część XI Wal ne go Zgro ma dze nia Spra woz daw czo -Wy bor cze -
go Człon ków Od dzia łu „Be skid” PTT, któ re udzie li ło ab so lu -
to rium ustę pu ją ce mu za rzą do wi z pre ze sem Jo lan tą 
Au gu styń ską. Pod czas dru giej czę ści wal ne go zgro ma dze nia 
w dniu 31 mar ca 2023 ro ku wy bra no no wy za rząd. Pre ze sem 
zo stał Zbi gniew Smaj dor, a w skład ośmio oso bo we go za rzą du 
we szli: Wła dy sław Ło boz, Krzysz tof Jan kow ski, Piotr Po łom -
ski, Piotr Au gu styń ski, Be ata Lo rek, Ry szard Groń, Da riusz 
Tam bor i Alek san der Groń ski. Pierw sza trój ka już mia ła do -
świad cze nie w pra cy w za rzą dzie, po zo sta li to de biu tan ci. 

W dniach 4-5 czerw ca w Za ko pa nem ob ra do wał Spra woz -
daw czo -Wy bor czy Zjazd De le ga tów Pol skie go To wa rzy stwa 
Ta trzań skie go, w któ rym Od dział „Be skid” był re pre zen to wa -
ny przez 13 de le ga tów. W wy ni ku wy bo rów pię cio ro Są de -

czan zo sta ło wy bra nych do władz ogól no pol skich. Pre ze sem 
Za rzą du Głów ne go PTT na ko lej ną ka den cję zo sta ła po now -
nie wy bra na Jo lan ta Au gu styń ska, skarb ni kiem Ka ta rzy -
na Hej mej, a se kre ta rzem Pa weł My ślik. Po nad to w skład 
Za rzą du Głów ne go PTT we szli Ja kub Bry niar ski i Ma te usz 
Sku pień, a w skład Głów ne go Są du Ko le żeń skie go PTT Zbi -
gniew Smaj dor.  

Po dwóch la tach ogra ni czeń z po wo du pan de mii mo gli śmy 
dzia łać bez prze szkód. W 2022 ro ku od dział zor ga ni zo wał 57 
wy cie czek, w tym 48 jed no dnio wych i 9 wie lo dnio wych 
oraz 1 piel grzym kę. Pod czas nie dziel nych wy cie czek jed no -
dnio wych wę dro wa no po Ta trach, Niż nych Ta trach, Be ski -
dzie Są dec kim, Wy spo wym, Ni skim, Ży wiec kim, Gor cach, 
Pie ni nach, Gó rach Czer chow skich, Cho czań skich, Le woc -
kich, Sło wac kim Ra ju, Ma gu rze Spi skiej, Po gó rzu Cięż ko -
wic kim i Wi śnic kim. Dwie z tych wy cie czek by ły 
de dy ko wa ne dzie ciom – na Lu bań z oka zji Dnia Dziec ka 
i na Kop ce Kra ko wa. Wy ciecz ki wie lo dnio we to: wa ka cyj -
na wy pra wa w Al py i Pi re ne je, szlak win ny do Ne apo lu, Gó -
ry Ma tra i Gó ry Bu ko we na Wę grzech, Fo ga ra sze 
i Moł daw ski Olimp w Ru mu nii, Kar ko no sze i Ru da wy Ja no -

Spra woz da nie z dzia łal no ści 
Od dzia łu „Be skid” Pol skie go 
To wa rzy stwa Ta trzań skie go 
w No wym Są czu za 2022 rok

Skład nowego zarządu: od lewej – Piotr Augustyński, Aleksander Groński, Darek Tambor, Krzysztof Jankowski, 
Zbigniew Smajdor, Piotr Połomski, Ryszard Groń, Beata Lorek, Władysław Łoboz i Maciej Zaremba
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wic kie w Su de tach, Niż ne Ta try, zi mo we Biesz cza dy i jar mar -
ki bo żo na ro dze nio we w Dreź nie. 

Część z tych wy cie czek jest or ga ni zo wa na cy klicz nie 
od wie lu lat i cie szy się nie słab ną cym za in te re so wa niem. 

Do ta kich na le żą: ko lę do wa nie w Ka mian nej w Świę to 
Trzech Kró li, po łą czo ne z ubie ra niem cho in ki dla zwie rząt, 
Ra dzie jo wa na kre chę w dru gi week end lu te go, w rocz ni cę 
ślu bo wa nia ab sol wen tów pierw sze go kur su prze wod nic kie -
go PTT, zi mo we Biesz cza dy or ga ni zo wa ne już po raz dwu -
dzie sty, Nie dzie la Pal mo wa w Lip ni cy Mu ro wa nej, 
Wiel ko piąt ko wa Dro ga Krzy żo wa na Mo gie li cę, la ny po nie -
dzia łek na Ła bow skiej Ha li, kro ku sy w Gor cach, wy ciecz ka 
dla dzie ci z oka zji Dnia Dziec ka, wy pra wa do Ru mu nii 
w week end Bo że go Cia ła, przej ście w ostat nią nie dzie lę 

czerw ca hi sto rycz ną tra są pierw szej wy ciecz ki są dec kie go 
PTT z Piw nicz nej przez Ra dzie jo wą do Ry tra, po łą czo ne ze 
sma że niem ja jecz ni cy, po nad dwu ty go dnio wa wa ka cyj -
na wy pra wa w gó ry Eu ro py, Rajd Ku rie rów Są dec kich, szlak 
win ny, sym bo licz ne za koń cze nie se zo nu, cmen ta rze I woj ny 
świa to wej na Świę to Nie pod le gło ści, mi ko łaj ko wa Ba bia Gó -
ra, jar mar ki bo żo na ro dze nio we, pa ster ka na Wik to rów kach 
i spo tka nie w dru gi dzień Świąt Bo że go Na ro dze nia na Ła -
bow skiej Ha li. 

W wy ciecz kach tych uczest ni czy ło 2015 osób. Śred nio 
na jed ną wy ciecz kę przy pa dło 35 uczest ni ków. Wy ciecz ki by ły 
pro wa dzo ne spo łecz nie przez 18 prze wod ni ków: Alek san der 
Groń ski – 14, Krzysz tof Jan kow ski – 11, Piotr Po łom ski – 8, Ro -
bert Cem pa – 7, Je rzy Gał da – 5, Mał go rza ta Kieł ba sa, Jo an -
na Król – 4, Ma ria Do mi nik, Zbi gniew Smaj dor – 3, Łu kasz 
Mi kul ski, Wła dy sław Ło boz – 2, Ja kub Bry niar ski, Ry szard Ma -
le sza, Mi chał Osy sko, Ma te usz Sku pień, An na Szew czyk, Iwo -
na Ko wal czyk -Tu daj – 1 i Maciej Zaremba - 1  

Pod czas sym bo licz ne go za koń cze nia se zo nu, któ re od by -
ło się w Łom ni cy Zdro ju pod su mo wa no ak cję zdo by wa nia 
„Swo je go Mo unt Eve re stu”, któ ra po le ga na su mo wa niu wy -
so ko ści naj wyż szych szczy tów z wy cie czek, w któ rych się 
uczest ni czy ło i po dzie le niu przez wy so kość Mo unt Eve re stu. 
Wy nik jest od zwier cie dle niem tu ry stycz nej ak tyw no ści. 
W 2022 ro ku do kon kur su przy stą pi ło 11 osób w pię ciu ka te -
go riach wie ko wych. Naj lep szy wy nik (7,25) osią gnę ła naj -
młod sza uczest nicz ka kon kur su 15-let nia Ania Za rem ba, któ ra 
re gu lar nie uczest ni czy w wy ciecz kach od dzia ło wych wraz 

z ro dzi ca mi. Wszy scy uczest ni cy kon kur su otrzy ma li na gro -
dy książ ko we oraz tu ry stycz ne ga dże ty. 

 Oprócz wy cie czek, któ re są pod sta wo wą for mą dzia łal no -
ści, od dział or ga ni zo wał in ne wy da rze nia po wią za ne z tu ry -
sty ką, edu ka cją i eko lo gią. Uczest ni czył też w wy da rze niach 
or ga ni zo wa nych przez in ne in sty tu cje. 

Prze wod ni cy i człon ko wie od dzia łu w mar cu wzię li udział 
w 37 Ogól no pol skiej Piel grzym ce Prze wod ni ków Tu ry stycz -
nych na Ja sną Gó rę, zor ga ni zo wa nej przez Klub Prze wod ni -
ków PTTK „Rze piór” z Wro cła wia. 

Kon ty nu ując współ pra cę ze szko ła mi i przed szko la mi 
w za kre sie pro pa go wa nia sze ro ko ro zu mia nej tu ry sty ki gór -
skiej wśród dzie ci i mło dzie ży, Jo lan ta Au gu styń ska i Wła dy -
sław Ło boz od wie dzi li jed no z przed szko li w Gor li cach, 
wrę cza jąc od zna kę „Ku Wier chom” pię cio let nie mu tu ry ście. 
Za pre zen to wa li tak że przed szko la kom sprzęt tu ry stycz ny 
i opo wie dzie li o za sa dach bez pie czeń stwa w gó rach. 

W kwiet niu prze pro wa dzi li śmy czwar tą ak cję sprzą ta nia 
No we go Są cza pod pa tro na tem Pre zy den ta Mia sta Lu do mi ra 
Handz la. Po dob nie jak w dwóch po przed nich po sprzą ta no 
brze gi rze ki Ka mie ni cy, miej sca spa ce rów i wy po czyn ku 
miesz kań ców mia sta. Ze bra no 1,5 to ny śmie ci. 

Wzię li śmy udział w wio sen nym roz po czę ciu se zo nu tu ry -
stycz ne go w Be ski dzie Ni skim, któ re mia ło miej sce w Bie -
licz nej. 

Współ pra co wa li śmy z No wo są dec ką Izbą Tu ry stycz ną, 
któ rej je ste śmy człon kiem. W stycz niu przed sta wi cie le od -
dzia łu uczest ni czy li w No wo rocz nym Spo tka niu NIT w Cho -
to wej, a w grud niu w Spo tka niu Świą tecz nym w Ho te lu 
Be skid w No wym Są czu. Po nad to pre zes od dzia łu wziął 
udział w Wal nym Zgro ma dze niu NIT. 

Do brze ukła da ły się re la cje z Mu zeum Okrę go wym w No -
wym Są czu. W 2022 ro ku wzię li śmy udział w wie lu wy da -
rze niach or ga ni zo wa nych czy to w pla ców kach na te re nie 
No we go Są cza czy w Mu zeum Ni ki fo ra w Kry ni cy Zdro ju. 
W ma ju by ło to spo tka nie z dr An ną Wilk pt. „Ak cja Wi sła 
na Są dec czyź nie w 1947 ro ku”, we wrze śniu spo tka nie z Pio -
trem Tro cha now skim, bę dą ce kon ty nu acją te ma tu Łem ków, 
a w grud niu spo tka nie au tor skie z an tro po lo giem An drze jem 
Dyb cza kiem pt. „Pan wszyst kich krów”. W li sto pa dzie człon -
ko wie PTT „Be skid” wzię li udział w wy ciecz ce edu ka cyj nej 
or ga ni zo wa nej przez mu zeum „Szla ka mi Ha ra sy mo wi cza 
i Ni ki fo ra po Łem kowsz czyź nie” na Ja wo rzy nę Kry nic ką. 

Na róż nych płasz czy znach współ pra co wa li śmy z Urzę dem 
Mia sta No we go Są cza. Uczest ni czy li śmy w se rii spo tkań kon -
sul ta cyj nych w spra wie „Pro gra mu współ pra cy Mia sta No we -
go Są cza z pod mio ta mi trze cie go sek to ra na rok 2023”, 
do któ re go mo gli śmy wnieść swo je opi nie i uwa gi. Bra li śmy 
udział w wie lu szko le niach po moc nych w funk cjo no wa niu or -
ga ni za cji po za rzą do wych or ga ni zo wa nych przez Biu ro Ak -
tyw no ści Oby wa tel skiej Urzę du Mia sta: „No wy ład dla NGO”, 
„Pod sta wy praw ne NGO”, „Rocz ny bu dżet w NGO i za sa dy 
pla no wa nia”, „Jak na pi sać wnio sek o do fi nan so wa nie pro jek -

W wycieczkach uczestniczyło 2015 osób. 
Średnio na jedną wycieczkę przypadło 35 
uczestników. Wycieczki były prowadzone 
społecznie przez 18 przewodników.
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tu ze środ ków pu blicz nych”, „Opra co wa nie spra woz da nia z re -
ali za cji za da nia pu blicz ne go”, a tak że szko le nie „Jak zre ali zo -
wać fil mik pro mu ją cy or ga ni za cję”. Po nad to uczest ni czy li śmy 
w spo tka niu in te gra cyj nym no wo są dec kich or ga ni za cji po za -
rzą do wych oraz w spo tka niu pro mu ją cym naj now szą pu bli ka -
cję o hi sto rii mia sta „Sta ry Ra tusz w No wym Są czu”.  

Ak tyw nie włą cza li śmy się w wy da rze nia or ga ni zo wa ne 
przez Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Ma ło pol skie go. 
W ma ju by li śmy obec ni na se mi na rium dla prze wod ni ków 
i in sty tu cji zor ga ni zo wa nym przez Ma ło pol skie Cen trum Kul -
tu ry „SOKÓŁ” pt. „Jak wy ko rzy stać ba zę ma te ria łów fil mo -
wych o Ma ło pol sce do pro mo wa nia re gio nu”. Ja ko od dział 
zgło si li śmy swo je pro po zy cje w kon kur sach „Tu ry stycz ne 
Skar by Ma ło pol ski”, „Krysz ta ły So li” i „Ami cus Ho mi num”. 
W paź dzier ni ku uczest ni czy li śmy w Ma ło pol skich Ob cho -
dach Świa to we go Dnia Tu ry sty ki w Lu sła wi cach, a w grud -
niu w uro czy stej ga li wrę cze nia na gród Wo je wódz twa 
Ma ło pol skie go „Krysz ta ły So li” i „Ami cus Ho mi num” w Fil -
har mo nii im. Ka ro la Szy ma now skie go w Kra ko wie. 

Na lo kal nym grun cie współ dzia ła li śmy z Fun da cją Są dec -
ką i Spo łecz no -Kul tu ral nym To wa rzy stwem „Są de cza nin”. We 
wrze śniu człon ko wie od dzia łu po ma ga li ja ko wo lon ta riu sze 
w or ga ni za cji Fe sti wa lu Bie go we go i Fe sti wa lu La chów i Gó -
ra li w Piw nicz nej. Na po cząt ku ro ku uczest ni czy li śmy w ga li 
„Są de cza ni na Ro ku 2021”, któ ra od by wa ła się w Sta rym Są -
czu. Jed nym z no mi no wa nych do te go za szczyt ne go ty tu łu był 
czło nek na sze go od dzia łu rek tor WSB NLU Da riusz Woź niak. 

By li śmy obec ni na cy klu „Spo tkań z Hi sto rią” or ga ni zo wa -
nych przez Spo łecz no -Kul tu ral ne To wa rzy stwo „Są de cza nin” 
w Żmią cej, a tak że na ga li fi na ło wej ran kin gu „Oce na Ak tyw -
no ści Gmin Sub re gio nu Są dec kie go za 2021 rok” w Ni sko wej. 

W paź dzier ni ku zor ga ni zo wa li śmy pre lek cję z or ni to lo -
giem Mar ci nem Urbań skim pt. „Pta ki Be ski du Są dec kie go”. 

W li sto pa dzie PTT „Be skid” ak tyw nie włą czy ło się w ak -
cję eko lo gicz ną „Czy ste, Zie lo ne Mia sta”, or ga ni zo wa ną 
przez Sto wa rzy sze nie „Pro gram Czy sta Pol ska”. Ak cja by ła 
pro wa dzo na w 45 pol skich mia stach, a jej fi nał od był się 
w No wym Są czu. Po sprzą ta no jed no z no wo są dec kich osie -
dli i po sa dzo no oko ło 200 drzew i krze wów, a na pa miąt kę 
wy da rze nia od sło nię to oka za ły mu ral na ma lo wa ny eko lo gicz -
ną far bą po chła nia ją cą smog.  

W przed dzień Świę ta Zmar łych de le ga cja od dzia łu od wie -
dzi ła są dec kie cmen ta rze, by na gro bie pa tro na od dzia łu prof. 
Fe lik sa Rap fa oraz na gro bach prze wod ni ków, ko le ża nek i ko -
le gów, dla któ rych ziem skie wę dro wa nie do bie gło koń ca za -
pa lić zni cze pa mię ci. 1 li sto pa da prze wod ni cy i człon ko wie 
za rzą du od dzia łu włą czy li się w XXI kwe stę „Ra tuj my Są -
dec kie Ne kro po lie” 

W 2022 ro ku wy da no ko lej ny, 78 nu mer pi sma „Be skid” 
pod re dak cją Ma rii Do mi nik. Druk zo stał sfi nan so wa ny ze 
środ ków po cho dzą cych z 1%. W 2022 ro ku bi blio te ka od dzia -
ło wa wzbo ga ci ła się o 30 po zy cji i po sia da w swo ich za so -
bach 7325 wo lu mi nów. Da riusz Tam bor stwo rzył no wą, 
zna ko mi cie funk cjo nu ją cą stro nę in ter ne to wą i sam jest jej ad -
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mi ni stra to rem. Kry sty na i Zbi gniew Smaj do ro wie opra co wa li 
ko lej ny tom kro ni ki. 

Od dzia ło wa Ko mi sja GOT w 2022 ro ku zwe ry fi ko wa ła 
łącz nie 171 od znak, w tym: Ku Wier chom – 7, GOT PTT 
kat. II – 26 (brą zo wych – 7, srebr nych – 11, zło tych – 8), GOT 
PTT kat. I – 8 (srebr nych – 6, zło tych – 2), Ko ro na Be ski dów 
Pol skich – 8, Ko ro na Be ski dów Sło wac kich – 3, Ko ro na Be -
ski dów Cze skich – 2, Głów ny Szlak Be skidz ki – 1, Ma ły 
Szlak Be skidz ki – 10, Głów ny Szlak Su dec ki – 1, Głów ny 
Szlak Świę to krzy ski – 1 oraz 104 od zna ki Tu ry stycz nej Ko -
ro ny Tatr (brą zo wych – 47, srebr nych – 30, zło tych – 27). 
Roz pro wa dzo no 910 le gi ty ma cji PTT i 684 ksią że czek róż -
ne go ro dza ju od znak PTT. Ko mi sję jed no oso bo wo pro wa dzi 
Wła dy sław Ło boz. 

Szkol ne Ko ło PTT przy Szko le Pod sta wo wej w Ła bo wej 
wraz z no wym ro kiem szkol nym wzno wi ło dzia łal ność po bli -
sko trzech la tach za wie sze nia spo wo do wa ne go pan de mią. 
Wzię ło udział w wy ciecz ce „ro dzin nej” or ga ni zo wa nej przez 
od dział na Kop ce Kra ko wa oraz zor ga ni zo wa ło swo je dwie 
wy ciecz ki. Pierw szą, kra jo znaw czą na ry ter ski za mek 
i do Sta re go Są cza, a dru gą do schro ni ska na Cyr li, po łą czo -
ną z gór ską wi gi lią.  

Aka de mic kie Uczel nia ne Ko ło WSB-NLU wzię ło udział 
w Raj dzie Ku rie rów Są dec kich z Ry tra na Prze hy bę. 

Sek cja Wy so ko gór ska w 2022 ro ku dzia ła ła bar dzo ak -
tyw nie. Mo że po chwa lić się kil ko ma moc ny mi ze spo ła mi, 
któ re re ali zo wa ły bar dzo am bit ne ce le gór skie. Głów nym re -
jo nem dzia łal no ści by ły Ta try Wy so kie, ale też Al py i chor -
wac ka Pa kle ni ca. Człon ko wie sek cji prze szli wie le 
wy ma ga ją cych dróg wspi nacz ko wych, fer rat, gra nió wek 
i trek kin gów na cie ka we szczy ty i prze łę cze. Po za tym w se -
zo nie zi mo wym od by li bar dzo du żo wy cie czek ski tu ro wych, 
głów nie w Ta try. Gor ce, Be skid Są dec ki, Be skid Ni ski 
i Biesz cza dy. Wy ciecz ki te cie szy ły się du żym za in te re so wa -
niem. W wy da rze niach sek cji, któ rej prze wod ni czy Sta ni sław 
Pap ciak wzię ło udział 46 osób. 

W mi nio nym ro ku, po dob nie jak w la tach po przed nich, Sek -
cja Bie go wa kie ro wa na przez Ry szar da To bia sza by ła współ -
or ga ni za to rem dwóch du żych im prez bie go wych: bie gu 
cha ry ta tyw ne go „Run 4 a smi le” oraz Bie gu i Raj du Ku rie rów 
Są dec kich. Bieg „Run 4 a smi le” zgro ma dził 500 uczest ni ków, 
któ rzy 4 czerw ca bie ga li dla 13-let niej Jul ki, u któ rej zdia gno -
zo wa no zło śli we go gu za mó zgu. Ze bra no re kor do wą kwo -
tę 66.200 zł z prze zna cze niem na le cze nie i re ha bi li ta cję. 

Bieg i Rajd Ku rie rów od był się 9 paź dzier ni ku po raz siód -
my na hi sto rycz nej tra sie z Ry tra na Prze hy bę, któ rą pod -
czas II woj ny świa to wej prze mie rza li w kon spi ra cji są dec cy 
bo ha te ro wie. Po nad to człon ko wie sek cji wy star to wa li w 42 
bie gach na dy stan sach od 5 do po nad 100 km. 

Klub Sza lo nych Eme ry tów pod prze wod nic twem Bar ba ry 
Mi cha lik zor ga ni zo wał 51 wy cie czek gór skich i kra jo znaw -
czych oraz 10 wy jaz dów na ba se ny ter mal ne we Vrbo wie, 
w któ rych uczest ni czy ło łącz nie 2795 osób.  

Są dec ka Gru pa Ro we ro wa PTT i Sek cja Nar ciar ska swo ją 
dzia łal ność ogra ni czy ły do in dy wi du al nej ak tyw no ści swo ich 
człon ków. 

W 2022 ro ku człon ko wie PTT „Be skid”, jak i sam od dział 
by li wie lo krot nie wy róż nia ni za spo łecz ną dzia łal ność. Pod -
czas Zjaz du De le ga tów PTT, któ ry od był się 4-5 czerw ca 2022 
r. w Za ko pa nem Wła dy sław Ło boz zo stał wy róż nio ny Me da -
lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej oraz Ho no ro wą Od zna ką 
„Za za słu gi dla tu ry sty ki”, a Piotr Au gu styń ski Zło tą Od zna ką 
PTT z Ko sów ką. Wy róż nie nia wrę czył I Wi ce wo je wo da Ma -
ło pol ski Ry szard Pa gacz. 

W trak cie Ma ło pol skich Ob cho dów Świa to we go Dnia Tu -
ry sty ki, któ re mia ły miej sce 28 paź dzier ni ka 2022 r. w Lu sła -
wi cach Ka ta rzy na Hej mej i Wła dy sław Ło boz zo sta li 
wy róż nie ni Dy plo mem Mar szał ka Wo je wódz twa Ma ło pol -
skie go. Pod czas uro czy sto ści ogło szo no też wy ni ki kon kur su 
„Tu ry stycz ne Skar by Ma ło pol ski”. W ka te go rii „Naj cie kaw -
szy Szlak Tu ry stycz ny” wy róż nie nie przy zna no No wo są dec -
kim Szla kom Spa ce ro wym PTT, któ re ode brał pre zes 
Zbi gniew Smaj dor. Dy plo my wy róż nio nym wrę czy li: Iwo -
na Gi bas z za rzą du wo je wódz twa oraz Grze gorz Bie droń 
– pre zes Ma ło pol skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej.  

Ko lej ną oka zją do wy róż nień by ło Świą tecz ne Spo tka nie 
No wo są dec kiej Izby Tu ry stycz nej, któ re od by ło się 5 grud nia  

2022 r. w Ho te lu Be skid w No wym Są czu. Sta ro sta No wo -
są dec ki Ma rek Kwiat kow ski uho no ro wał „Srebr nym Jabł kiem 
Są dec kim” Jo lan tę Au gu styń ską, Ka ta rzy nę Hej mej i Krzysz -
to fa Jan kow skie go. Pod czas spo tka nia ogło szo no wy ni ki kon -
kur su „Są dec ki Laur Tu ry stycz ny 2022”. Tu taj wy róż nie nie 
przy pa dło Od dzia ło wi PTT „Be skid” za ak cję eko lo gicz ną 
„Wszy scy wy gry wa my, gdy No wy Sącz sprzą ta my”. 

 Po nad to w 2022 ro ku Pre zy dent Mia sta No we go Są cza 
Lu do mir Han dzel wy sto so wał dwa po dzię ko wa nia dla od -
dzia łu „Za współ two rze nie Świę ta Ak tyw no ści Oby wa tel skiej 
po przez kre atyw ną pre zen ta cję swo jej dzia łal no ści miesz kań -
com No we go Są cza” oraz „Za ak tyw ne uczest ni cze nie w ak -
cji Czy ste, Zie lo ne Mia sta”. 

Mar sza łek Wo je wódz twa Ma ło pol skie go Wi told Ko złow -
ski wy róż nił od dział Dy plo mem Uzna nia „Za ca ło kształt re -
ali zo wa nych ini cja tyw na rzecz lo kal nej spo łecz no ści, traf ne 
i sku tecz ne do sto so wa nie dzia łań do po trzeb re gio nal nych 
oraz miesz kań ców Ma ło pol ski”.  

ZBI GNIEW SMAJ DOR

W 2022 ro ku człon ko wie PTT „Be skid”, jak 
i sam od dział by li wie lo krot nie wy róż nia ni 
za spo łecz ną dzia łal ność.
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Klub Przewodników Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego Oddział BESKID w Nowym Sączu  

W 2022 ro ku wy ciecz ki by ły pro wa dzo ne spo łecz nie 
przez 18 prze wod ni ków: Alek san der Groń ski – 14, Krzysz tof 
Jan kow ski – 11, Piotr Po łom ski – 8, Ro bert Cem pa – 7, Je rzy 
Gał da – 5, Mał go rza ta Kieł ba sa, Jo an na Król – 4, Ma ria Do mi -
nik, Zbi gniew Smaj dor – 3, Łu kasz Mi kul ski, Wła dy sław Ło -
boz – 2, Ja kub Bry niar ski, Ry szard Ma le sza, Mi chał Osy sko, 
Ma te usz Sku pień, An na Szew czyk, Iwo na Ko wal czyk -Tu daj – 1 
i Ma ciej Za rem ba – 1.  

Klub Prze wod ni ków PTT „Be skid” li czy 13 prze wod ni -
ków z upraw nie nia mi pań stwo wy mi oraz 9 prze wod ni ków 
GOT PTT. 

Dzia ła nia klu bu w 2022 ro ku to: 
w dniu 13 lu te go od by ło się XXIII tra dy cyj ne wej ście ▪

człon ków i sym pa ty ków klu bu „na kre chę” na Ra dzie jo wą, 
gdzie od by ło się za le głe, ze wzglę du na pan de mię SARS-
COVID, ślu bo wa nie no wych prze wod ni ków zło żo ne przez 
Mał go rza tę Kieł ba sa i Pio tra Po łom skie go oraz tzw. „bla cho -
wa nie, czy li wrę cze nie od znak „Prze wod nik PTT” 

w dniach 12-13 mar ca de le ga cja klu bu wraz z pocz tem ▪
sztan da ro wym od dzia łu wzię ła udział w XXXVII Piel grzym -
ce Prze wod ni ków Tu ry stycz nych na Ja sną Gó rę, 

szko le nia prze wod ni ków w PPN, GPN, BPN, ▪

w dniu 6 paź dzier ni ka od by ło się prze wod nic kie ze bra -▪
nie spra woz daw czo -wy bor cze. Na na stęp ną ka den cję wy bra -
no no we wła dze w skła dzie: 

Krzysz tof Jan kow ski – prze wod ni czą cy, 
Alek san der Groń ski – wi ce prze wod ni czą cy, 
Mał go rza ta Kieł ba sa – se kre tarz,  

udział w ak cji Ra tuj my Są dec kie Ne kro po lie oraz ▪
uczest ni cze nie we wszyst kich aspek tach dzia łal no ści od dzia -
łu, a przede wszyst kim or ga ni za cja i pro wa dze nie spo łecz nie 
wy cie czek or ga ni zo wa nych przez od dział dla swo ich człon -
ków, miesz kań ców mia sta i wszyst kich in nych chęt nych. 

Nie od by ło się co rocz ne wspól ne prze wod nic kie są dec ko -
-kry nic kie spo tka nie opłat ko we w Ka mian nej. 

KRZYSZ TOF JAN KOW SKI 

Dokonania Sekcji 
i Klubów PTT w 2022 r.

XXXVII Pielgrzymka Przewodników na Jasną Górę

Ślubowanie przewodników złożone przez Małgorzatę 
Kiełbasę i Piotra Połomskiego ZDJĘCIA: ZBIGNIEW SMAJDOR

Przewodnicka kwesta „Ra tuj my Są dec kie Ne kro po lie”



Sekcja biegowa PTT 

Run 4 a smi le 4.06.2022 r. 
Z ro ku na rok wy da rze nie, bo to już nie tyl ko cha ry ta tyw -

ny bieg, Run 4 a smi le zy sku je co raz więk sze gro no osób za -
an ga żo wa nych w or ga ni za cję, dar czyń ców i uczest ni ków. 
Dzię ki te mu z ro ku na rok bi te są re kor dy po zy ska nych środ -
ków. Tak by ło i w tym ro ku – padł ko lej ny re kord! Uda ło się 
ze brać 66.200 zł, któ re w ca ło ści zo sta ły prze ka za ne na le cze -
nie i re ha bi li ta cję 13-let niej Jul ki Bo dzio ny, u któ rej w 2018 
r. le ka rze zdia gno zo wa li Me dul lo bla sto ma WHO IV, czy li 

zło śli we go gu za mó zgu. Jul ka jest pod opiecz ną Sto wa rzy sze -
nia SursumCorda. 

Głów nym twór cą pro jek tu jest od sa me go po cząt ku dr. Ju -
sty na So ko łow ska – Woź niak, zaś człon ko wie na sze go Od -
dzia łu, rów nież od sa me go po cząt ku za wsze wspo ma ga ją 
or ga ni za cyj nie tę im pre zę. 

W tym ro ku po ma ga li: Iza be la Po pie la-Be re ziń ska, Ry szard 
To biasz, Mał go rza ta Bier nac ka, Agniesz ka Sze li ga, An -
na Szew czyk, zaś nad prze pro wa dze niem bie gów w czte rech 
ka te go riach (trzy ka te go rie dzie cię ce, czwar ta open na dy stan -
sie ok. 4 km) czuwał Ma riusz Szka ra dek. 
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Poniżej w tabelce zamieszczone jest podsumowanie startów członków naszej sekcji, którzy reprezentowali na 
zawodach Sekcję Biegową PTT O/Beskid w Nowym Sączu i przekazali dane.

 

Imię i 
Nazwisko 

 

Nazwa biegu 
 

Dystans 
 

Czas 
 

Uwagi 
 

Jolanta 

Augustyńska 

Zimowa 

Poniewierka – Ultra 

Suchy Ług 
15.01.2022r. 

68 km 06:31:24 1 miejsce K 
6 m open 

 

Gorce Ultra Trail 

Winter  
26.02.2022 

43 km 
Bieg górski 

05:22:37 2 miejsce K 
(21 open/190) 

Gorce Ultra Trail 

Winter  
26.02.2022 

Sztafeta drużynowa  1 miejsce 

19. Cracovia 

Maraton 
24.04.2022 

42,195 km 03:27:02 

PB 
15 miejsce K 

(438) 
open 485 

(2953) 
III 

Międzynarodowy 
Półmaraton „Bitwa 
pod Gorlicami” 
02.05.2022 

21,0975 km 
Półmaraton górski 

1:45:00 

PB 
2 miejsce K 

Bieg Nocny św. 
Kingi 07.05.2022r.  

10 km 00:44:08 

PB 
3 miejsce K 

Mistrzostwa Polski 

w Skyrunningu 

Ultra Tatra Fest 

Bieg20.08.2022r. 

65 km 
Bieg górski 

 6 miejsce K 
Open 72/300 

15 Bieg Trzech 

Kopców 

02.10.2022r. 

13 km 
Bieg górski 

01:04:23 34 miejsce K 
(open 

456/2704) 
8. Cracovia 

Półmaraton 
Królewski 
16.10.2022r. 

21,0975 km 01:42:30 

PB 
103 miejsce K 

/1466 
(open 

1206/5807) 
Królewska Triada 

Biegowa 2022 
Cracovia Maraton 
Bieg Trzech Kopców 
Cracovia Półmaraton 

06:13:55 7 miejsce K/92 
(Open 117/556) 

Pokonywanie 

codziennie pieszo 

co najmniej 10 

km 
21-02-2021 do 

24-04-2022 

 

6527 km 
 

472 dni 
 

x 

Piotr jr 

Augustyński 
Bieg Sylwestrowy 

oraz Marsz 

NordicWalking w 

Starym Sączu 

 

5,5 km 
 

x 
 

x 

Agnieszka 

Szeliga 

New Balance Bieg  5km 00:33 x 
Pekao S.A. 

Warszawska Dycha 
10km 01:04 x 

Ryszard 

Tobiasz 

19. Cracovia 

Maraton 
24.04.2022 

42,195 km 04:19:36 M/1773, 

M40/745 (open 

1989/2953) 
15. Bieg Trzech 

Kopców 

02.10.2022r. 

13 km 
 

01:09:11 M/756, M40/272 

(open 

825/2704) 
8. Cracovia 

Półmaraton 
Królewski 
16.10.2022r. 

21,0975 km 01:47:21 M/1550, 

M40/565(open 

1719/5807) 

Królewska Triada 
Biegowa 2022 

Cracovia Maraton 
Bieg Trzech Kopców 
Cracovia Półmaraton 

07:16:08  

open 331/556 

3.06.2022 - RUN 4 

A SMILE. 
10 km x x 

44. Warszawski 

Maraton 
25.09.2022 

42,195 km 03:57:44 M/1384, 

M40/584 (open 

1535/3711) 
Bieg Nocny św. 
Kingi 
07.05.2022r.  

10 km 00:50:42 42/M 

15 I 2022- 26 I 

2022 – Biegowa, 

 

ponad 100km 
 

x 
 

x 

Mirosław 
Bogusz 

Zimowa Korona 

Beskidu 

Sądeckiego (35 
szczytów wg 
wykazu PTTK) 

29.01.2022 – VIII 

Zimowy Maraton 

Bieszczadzki, 

Cisna. Dystans – 

półmaraton 

21,0975 km 02:39:34 x 

23.04.2022 - 

Biegowy Beskid 

Wyspowy. Szczebel 

977mnpm - 

Śnieżnica 1006m 
n.p.m. - Ćwilin 
1072m n.p.m. 

 

ok. 30 km 
 

x 
 

x 

3.06.2022 - RUN 4 

A SMILE. Bieg 

wirtualny. 

10 km x x 

2.10.2022- 15. 

Bieg 3 Kopców. 

Kraków. 

13 km 01:14:12  M40/279 (open 

869/2704) 

Piotr 

Augustyński 
Pólmaraton 
Zimowa 

Poniewierka 

21,0975 km 02:38:00 x 

Warszawska Dycha 
25.09.2022 

10 km 01:05:00 x 

Sądecka Dycha 10 km 01:03:00 x 
Bieg Nocny św. 
Kingi 
07.05.2022r.  

6,6 km 00:43:00  x 

Królewska Triada 
Biegowa 2022 

Cracovia Maraton 
Bieg Trzech Kopców 
Cracovia Półmaraton 

10:00:26 open 550/556 

19. Cracovia 

Maraton 
24.04.2022 

42,195 km 05:45:08 M/2485, 

M50/451 (open 

2911/2953) 
8. Cracovia 

Półmaraton 
Królewski 
16.10.2022r. 

21,0975 km 02:34:40 M/4219, 

M50/457 (open 

5587/5807) 

2.10.2022- 15. 

Bieg 3 Kopców. 
Kraków 

13 km 01:40:00 M/2025, 

M50/217 (open 

2628/2704) 
Jarosław 
Biedroń 

Europejski Festiwal 

Biegowy – Bieg na 

Jaworzynę 

x x x 

15. Bieg Trzech 

Kopców 

02.10.2022r. 

13 km 
 

01:15:23 M/1241, 

M50/113  

8. Cracovia 

Półmaraton 
Królewski 
16.10.2022r. 

21,0975 km 01:58:22 M/2676, 

M50/253 (open 

3120/2953) 

Bieg Marzanny – 

2022 r. Kraków 
21,0975 km x x 

Bieg Mikołajów w 
Piwnicznej 

4.12.2022 r. 

10 km 00:47:27 M 26/38 

Półmaraton 
Wierzchosławice 

21,0975 km x x 

Marcin 

Zieliński 
15. Bieg Trzech 

Kopców 

02.10.2022r. 

13 km 
 

01:09:42 M/800, M40/291 

8. Cracovia 

Półmaraton 
Królewski 
16.10.2022r. 

21,0975 km 01:50:34 M/2108, 

M40/734 (open 

2108/2953) 

Tabelę opracował: RYSZARD TOBIASZ
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W bie gu wzię ły udział dzie ci, ro dzi -
ce, dziad ko wie, licz ni re pre zen tan ci firm 
i or ga ni za cji, stu den ci i ucznio wie, biegł 
też rek tor WSB-NLU – dr Da riusz Woź -
niak – łącz nie po nad 500 osób. Głów ny 
bieg wy gra li Ra fał Ogó rek i Mo ni ka 
Ogó rek. 

7 Bieg i Rajd Kurierów 
Sądeckich, 9.10.2022r.  
Za or ga ni za cję bie gu, jak co ro ku od -

po wie dzial ne by ło Sto wa rzy sze nie 
VisegradMaratn Ry tro, a za or ga ni za cję 
raj du człon ko wie Sek cji Bie go wej O/Be -
skid. Jak co ro ku, wspól nie z na szym 
Od dzia łem, w wy da rze niu wzię li udział 
człon ko wie Aka de mic kie go Uczel nia ne -
go Ko ła WSB-NLU przy PTT O/Be skid, 
stu den ci pierw sze go ro ku, na cze le 
z Rek to rem Da riu szem Woź nia kiem 
(któ ry znów oka zał się naj szyb szym rek -
to rem!), wraz z mał żon ką Ju sty ną So ko -
łow ską-Woź niak. 

Aby rajd i bieg mia ły na le ży tą opra -
wę ko niecz ne jest za an ga żo wa nie wie lu 
osób, któ re od po wia da ją za spraw ną or -
ga ni za cję oraz przy go to wu ją dla koń czą -
cych tra sę, po czę stu nek. Na Prze hy bie 
ser wo wa na by ła gro chów ka, kieł ba ski 
oraz pysz ne cia sto, przy go to wa ne sa mo -
dziel nie przez Ry szar da To bia sza, sze fa 
Sek cji Bie go wej. Nad ob słu gą i po czę -
stun kiem czu wał wi ce pre zes Piotr Au -
gu styń ski, wspo ma ga ny przez Anię 
Szew czyk, Dar ka Tam bo ra, Pio tru sia 
Au gu styń skie go i naj lep sze go cu kier ni -
ka Ry szar da To bia sza. Gru pę raj do wą 
szczę śli wie i w kom ple cie przy pro wa dził 
i spro wa dził nasz prze wod nik, Alek san -
der Groń ski. 

JO LAN TA AU GU STYŃ SKA 

Sekcja wysokogórska PTT 
Mi nio ny rok w sek cji był bar dzo ak -

tyw ny, po ja wi ło się wię cej osób za an ga -
żo wa nych w dzia łal ność gór ską 
i ski tu ro wą. Mo że my się po chwa lić kil -
ko ma moc ny mi ze spo ła mi, któ re re ali -
zu ją co raz to cie kaw sze i wy ma ga ją ce 
ce le. Głów nym re jo nem dzia łal no ści by -
ły oczy wi ście Ta try Wy so kie. Nie za bra -
kło rów nież ak cen tów z Alp oraz 
Chor wac kiej Pa kle ni cy. Po ni żej wy kaz 
dróg wspi nacz ko wych, fer rat oraz 
przejść gra nio wych i trek kin gów na cie -
kaw sze szczy ty i prze łę cze.  

 
Drogi wspinaczkowe w Tatrach, 
wyceny oraz skład zespołów: 
 
Ze spół: Ar tur Łu ka szyk – An drzej Cze lu śniak 
1. Mnich dro ga Ro ba kie wi cza – lV 
2. Mni cho wa Szczer bi na IV +V 
3. Za dni Mnich zach. Fi la rem III+ 
4. Ko ście lec dro ga Sta ni sław skie go V 
5. Ko ście lec dro ga Gnoj ka III 
 
Ze spół: Ar tur Łu ka szyk, Mi ro sław Bo gusz 
1. Mnich dro ga Ro ba kie wi cza IV 
1. Mnich dro ga przez pły tę  
 
Ze spół: Mi rek Bu gaj ski, Ka ta rzy na Mie cho wicz 
1. Mnich dro ga Ro ba kie wi cza – IV 
2. Mnich dro ga przez pły tę 

3 Ko ście lec Za łu pa H III 
4. Ko ście lec dro ga Gnoj ka – III 
 
Ze spół: Wa cław To ma siak, Jo lan ta Au gu styń ska  
1. Skraj ny Gra nat pra we że bro IV+ 
 
Ze spół: Bar tło miej Mlecz ko  
1. Oste rva SK dro ga Pa vlin Kra ca lik V+(AO) / VI 
2. Oste rva On dre jo wa Ce sta VI- 
3. Oste rva An to no wa Ce sta VI+ 
4. Pa kle ni ca CH. No so rog V 
 
Ze spół: S. Pap ciak + Ma te usz Mo soń 
1. Za dni Gra nat Fi lar Stasz la V 

 
Fer ra ty 

Al py Sal zbur skie: 15 lip ca 2022 r. 
– fer ra ty He idi i Ka lo w oko li cy Ram sau 
am Dach ste in o wy ce nie C/D. Licz ba 
uczest ni ków: 7 

16 lip ca 2022 r. – Ho her Dach ste -
in 2995m n.p.m. – spod ko lej ki li no wej 
do schro ni ska Dach ste in su dwan hut te, 
a da lej na sam szczyt su per fer ra tą skła -
da ją cą się z trzech od dziel nych od cin -
ków: fer ra ta An na wyc. D na szczyt 
Mit ter ste in 2097m n.p.m., fer ra tą Jo han 
na szczyt Dach ste in war te 2741m n.p.m. 
wyc. D/E oraz fer ra tą Schul stier An stag 
na Ho her Da ch h ste in 2995m n.p.m. 
wyc. B. Po wrót w do li nę fer ra tą Kop -
pen kar ste in. Licz ba uczest ni ków: 1 

27.08.2022 – Ko per szadz ką Gra nią na Ja gnię cy Szczyt FOT. J. AU GU STYŃ SKA

FOT. J. AUGUSTYŃSKA
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Al py Ju lij skie: 18 sierp nia 2022r. Pri -
sank 2547 m n.p.m – po dej ście przez fer -
ra tę Han zo va Pot na wys. ok. 2000 m 
n.p.m., na stęp nie w wy ni ku bu rzy i obe -
rwa nia chmu ry wy cof do do li ny Su chej 
Pi śni cy po przez tra wers pół noc no 
– wschod nich zbo czy Pri san ka do fer ra ty 
Ko pi scar je va Pot. Licz ba uczest ni ków: 6 

19 sierp nia 2022r. Krót kie fer ra ty 
w oko li cy Kran skiej Gó ry o wy ce nie 
od B/C do D/E. Licz ba uczest ni ków: 6 

20 sierp nia 2022r. Tri glav 2864 m 
n.p.m. – po dej ście z do li ny Vra ta przez 
fe ra tę Prag do Tri gla vskie go Do mu 
na Kre da ri cy – wej ście na Tri glav przez 
Ma ły Tri glav 2739m n.p.m. fe ra tą Slo -
ven ską Pla nin ską Pot. Po wrót do do li ny 
Vra ta przez fe ra tę Ku gy je va Pot i Bom -
ber go wa Pot. 

Po za dro ga mi w ścia nach by ło rów -
nież kil ka cie ka wych dróg gra nio wych 
oraz kil ka przejść zi mo wych. 

 
Gra niów ki 

Al py 

Grań Aigu il les d'En tre ves 3604 m n. 
p. m. AD-4c, 4+ Ci rque Mau dit 

Jo lan ta Au gu styń ska, Zie mo wit 
Wroń ski, Grze gorz Hy blik 

Ta try 

1. Grań Ko ściel ców II – Ar tur Łu ka -
szyk + An drzej Cze lu śniak 

2. Grań Fa jek III – Ar tur Łu ka szyk + 
Mi rek Bo gusz 

3. GGTW Grań Gan ków IV – Jo lan -
ta Au gu styń ska + Sta ni sław Pap ciak 

4. Spi ska Grań III – Ja dwi ga Pap ciak 
+ Sta ni sław Pap ciak 

5. Ko per szadz ka Grań – Jo lan ta Au -
gu styń ska, Ja dwi ga Pap ciak, Sta ni sław 
Pap ciak, Ania Szew czyk, Da rek Tam -
bor, Bar ba ra Bło niar czyk, Ma rek Czu -
ba, Piotr Po łom ski 

6. Grań So lisk IV – Jo lan ta Au gu -
styń ska, Sta ni sław Pap ciak 

 
Przej ścia Zi mo we 

1. Ry sy 2499 m n.p.m. przez dol. 
Cięż ką i Wa gę, 9.01.2022r – Jo lan ta Au -
gu styń ska, Zie mo wit Wroń ski 

2. Frag ment Or lej Per ci przez Gra na -
ty 15.03.2022r – Ar tur Łu ka szyk, An -
drzej Cze lu śniak 

3. Ger lach przez Ba ty żo wiec ką Pró -
bę 18.03.2022 – Ar tur Łu ka szyk, An -
drzej Cze lu śniak 

4. Tra wers Czer wo nych Wier chów 
Sta ni sław Pap ciak, Ja dwi ga Pap ciak 

 
Wej ścia na szczy ty i prze łę cze 

1. Kież mar ski Szczyt 2557 m n. p. m. 
-Jo lan ta Au gu styń ska, Woj ciech Igna sik 

2. Po śred nia Grań 2439 m n. p. m. Jo -
lan ta Au gu styń ska, Woj ciech Igna sik, 
Grze gorz Hy blik. 

Na to miast Mar ta Gmy rek i Ma rek 
Czu ba we szli na: 

1. Łom ni ca 2637 m n.p.m.  
2. Kież mar ski Szczyt 2556 m n.p.m. 
3. Ga nek 2465 m n.p.m. 
4. Łom ni ca przez Ko pe 2637 m n.p.m. 
5. Dur ny Szczyt 2623 m n.p.m. 
6. Lo do wy Szczyt 2627 m n.p.m. 
7. Koń czy sta 2537 m n.p.m. 
 

Zi mo we wy pra wy ski tu ro we 
Po za tym w se zo nie zi mo wym od by ło 

się bar dzo du żo wy cie czek ski tu ro wych 
któ re cie szą się du żym za in te re so wa niem. 
Głów nie w Ta try, Gor ce, Be skid Są dec ki 
Be skid Ni ski i Biesz cza dy. Tu war to wy -
mie nić kil ka cie ka wych zjaz dów w Ta -
trach. Mię dzy in ny mi zjaz dy z: 

Świ nic kiej Prze łę czy – Mi chał Osy -
sko, Sta ni sław Pap ciak 

Prze łę czy Karb – Sta ni sław Pap ciak 
Żół tej Prze łę czy – Sta ni sław Pap ciak, 

Łu kasz Rak 
Za dnie go Gra na ta – Sta ni sław Pap -

ciak, Ja dwi ga Pap ciak 
Ciem nia ka – Mi chał Osy sko 
Po śred niej Prze łę czy – Mi chał Osy -

sko, Sta ni sław Pap ciak 
 

I Bi wak Zi mo wy 
W dniach 19-20 stycz nia z ini cja ty wy 

ko le gi Zie mo wi ta Wroń skie go w Do li nie 
Bia łej Wo dy na Sło wa cji od był się I Bi -
wak Zi mo wy w któ rym bra li udział Jo lan -
ta Au gu styń ska, Zie mo wit Wroń ski, 
Se ba stian Cie siel ka, Woj tek Dą bro wa 
i Grze gorz Hy blik. Ma my na dzie ję że bę -
dą ko lej ne edy cje te go cie ka we go wy da -
rze nia i cze ka my na dal sze cie ka we 
ini cja ty wy i wspól ne pla ny na ko lej ny rok.  

W ro ku 2022 czyn ny udział w wy da -
rze niach i dzia łal no ści sek cji wzię ło 46 
osób. Sek cja Wy so ko gór ska li czy obec -
nie 119 człon ków. Wszyst kim ser decz -
nie dzię ku je my, za pra sza my do dzia ła nia 
i ży czy my wspa nia łych wy praw oraz 
wie lu pięk nych osią gnięć w 2023 r. 

 STA NI SŁAW PAP CIAK

3.04.2022,, wy ciecz ka ski tu ro wa na Ja wo rzy nę Kry nic ką FOT. J. AU GU STYŃ SKA



GRUDZIEŃ 2022 15
BE SKID – PI SMO POL SKIE GO TO WAR ZY STWA TA TR ZAŃ SKIE GO – OD DZIAŁ „BE SKID” W NO WYM SĄ CZU

Po ty go dniach przy go to wań i szli fo -
wa nia for my nad szedł wresz cie ten 
pią tek – 15 lip ca, czy li dzień roz po -
czę cia wy pra wy PTT No wy Sącz. 
O go dzi nie 20.00 wszy scy uczest ni -
cy z nie cier pli wo ścią prze bie ra li już 
nóż ka mi przed au to ka rem Wojt ka 
Naj du cha – na sze go ulu bio ne go wy -
pra wo we go kie row cy.  

 
Wy ru szy li śmy na am bit ną wy pra wę, 

na dru gi ko niec Eu ro py, w za mia rze 
zwie dze nia czternastu kra jów i prze je -
cha nia 5 tys. km. Dla uczest ni ków naj -
waż niej sze by ły oczy wi ście gór skie ce le, 
te najam bit niej sze: w Al pach i Pi re ne -
jach. Od sa me go po cząt ku prze śla do wa -
ła nas post pan de micz na rze czy wi stość: 
ma ła do stęp ność ba zy noc le go wej i dro -
ży zna. Na szym pierw szym przy stan kiem 
by ła Ra ty zbo na, jed no z naj star szych 
nie miec kich miast, z pięk ną sta rów ką 

i go tyc ką ka te drą. Trze ci dzień miał być 
już gór ski, więc z ra na skie ro wa li śmy się 
do Lich ten ste inu z za mia rem zdo by cia 
Grau spitz 2599 m n.p.m. w Al pach 
Wschod nich. Łu pem PTT padł nie tyl ko 
pierw szy wierz cho łek, ten z krzy żem, ale 
rów nież ten naj waż niej szy, li czo ny 
do ko ro ny Eu ro py. Po do świad cze niach 
z pol skich Ry sów dziw ny był brak tu ry -
stów i fakt, że na naj wyż szy szczyt nie 
ma szla ku. Przy zna ko mi tej po go dzie 
scho dzi li śmy ma low ni czą do li ną 
do schro ni ska, gdzie do wie dzie li śmy się 
od tu byl ców, że Grau spitz ma 7 wierz -
choł ków. Dzień czwar ty za czę li śmy 
od po ran ne go zwie dza nia Feld kirch 
w Au strii, a na stęp nie le żą ce go nie opo -
dal Szwaj car skie go Sankt Gal len i po -
mknę li śmy da lej, do Fran cji. 
Po szyb kim, jak For mu la 1 noc le gu, uda -
li śmy się na zwie dza nie uro kli we go fran -
cu skie go mia sta An ne cy, gdzie oprócz 

sta rów ki, ko ścio łów, ka te dry, cze ka ła nas 
upra gnio na atrak cja – ką piel w je zio rze. 
Po za ku pie na lo kal nym tar gu fran cu -
skie go nie zbęd ni ka: se ra, szyn ki doj -
rze wa ją cej i wi na – pły wa li śmy 
w tur ku so wym je zio rze, by uko ić cia -
ło, choć na chwi lę, od nie sa mo wi te go 
ża ru z nie ba, któ ry to wa rzy szył nam 
przez ca łą wy pra wę. Aby zre ali zo wać 
plan, trze ba by ło po ły kać ki lo metry 
kie ru jąc się na za chód w kie run ku 
Lyonu, gdzie nasz prze wod nik Ro bert 
za ser wo wał ko lej ną por cję ka tedr. Ba zy -
li ka No tre Da me znaj du je się na szczy -
cie wzgó rza Fo urvie re, skąd roz ta cza się 
wspa nia ła pa no ra ma na wiel kie mia sto 
Lyon, po dzi wia my też je den z ład niej -
szych po mni ków na sze go Pa pie ża Ja -
na Paw ła II. Pew nie moż na by spę dzić 
tu taj z ty dzień, ale nas czas jed nak go nił. 
Wy pra wa do tar ła pią te go dnia w Ma syw 
Cen tral ny – to ta kie na sze Biesz cza dy 

Alpy 
Masyw Centralny 
Pireneje
Wa ka cyj na wy pra wa PTT O/ „BESKID” 
15 lipca – 1 sierpnia 2022 r.

Breche de Roland 2804 m n.p.m od strony Francuskiej, Pireneje FOT. P. POŁOMSKI
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– mniej ka mie ni, a wię cej zie le ni. 
Na wy pra wie PTT nie wy pa da zdo być 
tyl ko naj wyż sze go szczy tu: Puy de San -
cy 1885 m n.p.m., więc czym prę dzej 
ob sko czy li śmy dru gi szczyt: Puy de 
Dôme 1464 m n.p.m. Po tra dy cyj nym 
fran cu skim po sił ku (ke bab z fryt ka mi) 
w Cler mont -Fer rand, słyn ne go z czar nej 
ka te dry, po sta no wi li śmy nie co zmo dy fi -
ko wać tra sę, bo w za się gu mie li śmy wia -
dukt Mil lau – naj wyż szy w Eu ro pie. 
Sko ro słyn ny pro gram mo to ry za cyj ny 
Top Ge ar po świę cił ca ły od ci nek te mu 
cu do wi in ży nie rii fran cu skiej (za pro jek -
to wa ne mu przez An gli ka), to ta kiej oka -
zji nie moż na by ło prze pu ścić. Po dro dze 
mi ja li śmy też ro bią cą wra że nie że la zną, 
ażu ro wą kon struk cję wia duk tu Eif fla, 
nie dziw ne więc, że za pra gnę li śmy ode -
tchnąć nie co od tech ni ki kie ru jąc się ku 
re li gij nym do zna niom w Lo ur des. Na -
stęp ne go dnia wy ru szy li śmy w Pi re ne je 
– na po czą tek akli ma ty za cja na Pic En -
tre les Ports 2476 m n.p.m. oraz zej ście 
do li ną Ci rque de Ga var nie z pięk nym 
wo do spa dem. Nie wiem, dla cze go nie 
dla wszyst kich cu dow na wo da z Lo ur -

des oka za ła się lecz ni cza i mu sie li so bie 
od pu ścić tro chę gór. Dzie wią te go dnia 
wy pra wy by ło przej ście z Fran cji 
do Hisz pa nii przez Wro ta Ro lan da 
na szczyt Mon te Per di do 3355 m n.p.m. 
(naj wyż szy wa pien ny szczyt Eu ro py, 
trze ci pod wzglę dem wy so ko ści szczyt 
w Pi re ne jach) a na stęp nie zej ście Do li ną 
Or de sy, obok wo do spa du Co la de Ca bal -
lo („Koń ski ogon”). Przej ście by ło na ty -
le wy ma ga ją ce, że lu dzie wie czo rem 
do słow nie spa da li na łóż ka, a nie któ rzy 
ze scho dów (po zdro wie nia dla Ani). 
Po ta kiej pięk nej gór skiej przy go dzie 

czas by ło tro chę wy po cząć i po ba wić się 
na wspi nacz ce po Via Fer ra ta de la Ca -
sca da de Sor ro sal w mie ście Bro to. 
Na po cząt ku wspi nacz ki jest tro chę po -
dejść, kil ka dra bi nek sznu ro wych, aby 
w koń cu prze śli zgać się wzdłuż ścian ki, 
z któ rej ka pie zim na wo da (o! jak do -
brze). Do cho dzi się w koń cu do gru py 
dra bin, któ re pro wa dzą kil ka dzie siąt me -
trów w gó rę, do tu ne lu, w któ rym pły nie 
stru mień. Po przej ściu tu ne lu wspi na się 
jesz cze ka wa łek, do je zior ka z zim ną 
wo dą, gdzie na le ży za żyć ką pie li. Gdy 
wy da je się już, że to ko niec – trze ba 
z po wro tem ubrać ka ski, uprzę że i lon -
że, aby jesz cze wspiąć się na sa mą gó rę, 
skąd pięk nie wi dać oko li cę. Po go da do -
pi sa ła, a ura do wa ni uczest ni czy okre śli li 
ją naj pięk niej szą dro gą że la zną ever. Je -
dy na ste go dnia wy pra wy cze kał nas am -
bit ny cel: Pi co de Ane to 3404 m n.p.m. 
(naj wyż szy szczyt Pi re ne jów). Wy je cha -
li śmy jesz cze w no cy z ho te lu, aby jak 
naj szyb ciej dojść do schro ni ska Re fu gio 
de La Renc lu sa na 2140 m n.p.m. 
Od schro ni ska na szczyt pro wa dzi stro -
ma ścież ka z prze wyż sze niem ~1200 m 
i trud no ścia mi w po sta ci blo ków skal -
nych, na któ re trze ba się wspi nać, piar -
gów i na ko niec lo dow ca. Gru pa 
ata ko wa ła dziel nie gó rę, aż do pierw sze -
go grzmo tu. Bu rza w gó rach na wy so ko -
ści po nad trzy ty sią ce me trów jest nie 
do przy ję cia i zo sta ła pod ję ta je dy -
na słusz na de cy zja: od wrót. Gó ra „Ane -
ta” zmę czy ła nie zwy kle wszyst kich 
uczest ni ków, a wa run ki tam za sta ne by -
ły eks tre mal ne. W schro ni sku znaj du je 
się ta bli ca po ka zu ją ca wiel kość lo dow -
ców Ma la de ta, któ re na prze strze ni ostat -
nich 15 lat zmniej szy ły się 3 krot nie. 
Ko lej ny dzień był od po czyn kiem, a więc 
zwie dza nie ko ścio łów ro mań skich w do -
li nie Vall de Boí i prze jazd do An do ry. 
Trzy na ste go dnia wy pra wy cze kał 
na PTT: Pic de Co ma Pe dro sa 2943 m 
n.p.m. – naj wyż szy szczyt An do ry, na le -
żą cy do Ko ro ny Eu ro py. Tra sa bar dzo 
ma low ni cza, z je zior ka mi po lo dow co -
wy mi i po zo sta ło ścią lo dow ców, tro chę 
wspi nacz ki. Ze szczy tu moż na by ło po -
dzi wiać pa no ra mę Pi re ne jów – jak 
okiem się gnąć do oko ła gó ry. Trud no by -

Grauspitz 2599 m n.p.m. Alpy Wschodnie Lichtenstein FOT. P. POŁOMSKI

Bardzo intensywny czas 
trochę scementował 35 
uczestników wyprawy, choć 
nie obyło się bez spięć, ale to 
w końcu twardzi ludzie. 
Do zobaczenia za rok?
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ło na wet okre ślić w któ rym kie run ku jest 
Pol ska, ale prze wod ni cy roz wia li wąt pli -
wo ści. Po szczy cie, na stęp ny dzień był 
tra dy cyj nie wy po czyn ko wy, a więc fer -
ra ty w An do rze. Czas by ło kie ro wać się 
już do Pol ski – za tem naj pierw wie czor -
ne zwie dza nie Car cas son ne i noc ny 
prze jazd do Can nes, aby zdą żyć 

na wschód słoń ca na pla ży. Bę dąc w Mo -
na co za chcia ło się zdo być szczyt li czo -
ny do ko ro ny Eu ro py: Che min des 
Révo ires 161 m n.p.m. – za tem pod ję li -
śmy ten trud wspi na nia się po scho dach 
i wjeż dża nia win da mi, aby do stać się 
na uli cę gra nicz ną z Fran cją, gdzie usta -
no wio no ten naj wyż szy punkt. Na ostat -

ni gór ski dzień wy bór padł na prze pięk -
ne wło skie Do lo mi ty i szczyt To fa na de 
Ro zes 3225 m. n.p.m któ ry gó ru je 
nad Cor ti ną d'Am pez zo. Na wy ma ga ją -
cą tra sę z fer ra ta mi wy bra ła się naj moc -
niej sza gru pa, wpra wio na w bo jach 
i słyn nych skró tach prze wod ni ka Piotr -
ka. Na po wro cie do kra ju za li czy li śmy 
jesz cze orzeź wia ją cą ką piel w je zio rze 
Gar da. Pod wie czór 1 sierp nia, 
po osiem na stu dniach, wy pra wa PTT 
wró ci ła do No we go Są cza. Wszy scy 
wy czer pa ni, ale szczę śli wi. Przez na -
stęp ne kil ka dni za pew ne każ dy 
z uczest ni ków bu dząc się nad ra nem za -
czy nał pa ko wać wa liz kę oraz ple cak 
w gó ry i py tał się, w ja kim pań stwie 
obec nie prze by wa. Do brze, że pod czas 
po dró ży au to ka rem pró bo wa li śmy zna -
leźć so bie ja kieś od skocz nie, ty pu: pod -
wie czo rek z Krzyś kiem (cza sa mi na wet 
kil ku da nio wy) – aby ki lo me try szyb ciej 
ucie ka ły. Bar dzo in ten syw ny czas tro -
chę sce men to wał 35 uczest ni ków wy -
pra wy, choć nie oby ło się bez spięć, ale 
to w koń cu twar dzi lu dzie. Do zo ba cze -
nia za rok? 

PIOTR AU GU STYŃ SKI

Pic de Coma Pedrosa 2942 m n.p.m. Andora FOT. P. POŁOMSKI

Monte Perdido 3355 m n.p.m., Pireneje, Hiszpania FOT. P. POŁOMSKI
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Li czą 52 km i bie gną wznie sie nia mi Be ski du Są dec kie -
go, Be ski du Wy spo we go, Be ski du Ni skie go i Po gó rza 
Roż now skie go ota cza ją cy mi No wy Sącz. Wy zna ko wa -
ne zo sta ły przez są dec ki Od dział PTT w 1999 r. Skła da -
ją się z pię ciu od cin ków o łącz nym cza sie przej ścia 16 
go dzin i umoż li wia ją miesz kań com mia sta i tu ry stom 
od by wa nie gór skich wę dró wek bez cza so chłon nych 
i kosz tow nych do jaz dów do od le głych gór. 

 
No wo są dec kie Szla ki Spa ce ro we PTT zo sta ły zgło szo ne 

do kon kur su Tu ry stycz ne Skar by Ma ło pol ski w 2022r. 
Do Kon kur su moż na by ło zgła szać miej sco wo ści, gmi ny, 
szla ki, wy da rze nia, atrak cje tu ry stycz ne, obiek ty, in ne pod -
mio ty zwią za ne z ryn kiem tu ry stycz nym z te re nu Wo je wódz -
twa Ma ło pol skie go w sze ściu ka te go riach kon kur so wych: 
Miej sce z kli ma tem – miej sco wość lub gmi na tu ry stycz na, 
Naj cie kaw szy szlak tu ry stycz ny, Dzie je się – wy jąt ko we wy -
da rze nie tu ry stycz ne, Uni ka to wa atrak cja tu ry stycz na, Siel -
skie kli ma ty – wy po czy nek bli sko na tu ry, W go ści nie – ofer ta 
ku li nar na. W ka te go rii Naj cie kaw szy Szlak Tu ry stycz ny dru -
gie miej sce i wy róż nie nie przy pa dło No wo są dec kim Szla -
kom Spa ce ro wym Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go. 
Ode brał je pre zes Od dzia łu Zbi gniew Smaj dor. 

Po ni żej hi sto ria po wsta nia (po my sło daw cy, zna ka rze) 
oraz ak tu al ny opis szla ków au tor stwa Wła dy sła wa Ło bo za. 

 
 
Po mysł stwo rze nia No wo są dec kich Szla ków Spa ce ro wych 

zro dził się w ro ku 1998 ro ku. Spo tkał się on z bar dzo przy -
chyl nym przy ję ciem w Urzę dzie Mia sta No we go Są cza oraz 
za in te re so wa nych gmiach.. W tym sa mym ro ku Okta wian 
Du da i Wła dy sław Ko wal czyk wy ko na li szcze gó ło wą do ku -
men ta cję szla ków skła da ją cych się z pię ciu od cin ków o łącz -
nej dłu go ści 52,5 km. W mar cu i kwiet niu 1999 ro ku oby dwaj 
pro jek tan ci wraz An drze jem Ze mbu rą, Je rzym Gał dą i Ma -
cie jem Za rem bą wy zna ko wa li je. W czerw cu 2001 ro ku 
umiesz czo no ta bli ce z ma pa mi szla ków przy dwor cach PKP 
i PKS. W 2002 oraz 2004 ro ku Wła dy sław Ko wal czyk oraz 
Wie sław i Sła wo mir Wcze śny do ko na li kon ser wa cji szla ków. 

W la tach 2017 – 2018 Wła dy sław Ło boz przy po mo cy Sta -
ni sła wa Pał ki i Ma cie ja Za rem by do ko na li ko rek ty szla ków 
i ich od no wie nia. Ak tu al ny prze gląd szla ków su ge ru je ko -

niecz ność uzu peł nie nia ubyt ków spo wo do wa nych bądź wy -
cię ciem drzew czy też wy mia ną słu pów drew nia nych na be -
to no we na któ rych wcze śniej by ły na nie sio ne zna ki szla ku. 
Od 1998 ro ku oko li ce wie lu od cin ków szla ków ule gły urba -
ni za cji a dro gi le śne i ścież ki za mie nio no na as fal to we dro gi. 
Ak tu al ny wy gląd tych szla ków pre dys po nu je do te go, aby 
zmie nić ich na zwę na „No wo są dec kie szla ki spa ce ro we i ro -
we ro we Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go”. 

SZLAK NR 1 – „ZACHODNI”  
Długość 10,5 km, kolor czerwony 

Po czą tek szla ku: przy sta nek PKS/MPK w Trze trze wi nie. 
Szlak bie gnie dro gą w kie run ku Wy so kie go oko ło 400 m, 

po czym skrę ca w pra wo obok Do mu We sel ne go „Syl wia” dro -
gą wiej ską do cho dząc do jej skrzy żo wa nia z tzw. „sta rym go -
ściń cem”, po czym skrę ca w pra wo na wschód, by po 150 m 
zmie nić po now nie kie ru nek na pół noc no -wschod ni lek ko 
wzno szą cą się as fal to wą dro gą. Z te go od cin ka szla ku roz ta cza -
ją się roz le głe wi do ki na Ko tli nę Są dec ką, Be skid Są dec ki, 
a w kie run ku za chod nim na gó rę Li tacz i Pa smo Ło so siń skie. 
Dro gą do cho dzi my do skra ju la su, po czym skrę ca my 
na wschód wzdłuż je go brze gu, do cho dząc po 300 m do dro gi 
le śnej, któ ra prze wi ja jąc się pół noc nym sto kiem gó ry Szcząb 
przez kul mi na cje 484 m n.p.m. po oko ło 1,6 km wy pro wa dza 
na skraj la su nad wsią Mar cin ko wi ce. Tu skrę ca my ostro na za -
chód, by po 400 m skrę cić po now nie na pół noc, ob ni ża jąc się 
dro gą po lną ku wid nie ją ce mu w do le sa do wi. Na skra ju sa du 
skrę ca my w pra wo i po 100 m po now nie w le wo, ob ni ża jąc się 
dro gą w kie run ku cmen ta rza pa ra fial ne go. Po ni żej, po le wej 
stro nie cmen tarz z I woj ny świa to wej kry ją cy żoł nie rzy po le -
głych 6 grud nia 1914 r. w bi twie pod Mar cin ko wi ca mi (wśród 
nich le gio ni ści 1 p.p. Le gio nów Pol skich). 

Z te go miej sca roz ta cza się wi dok na prze łom Du naj ca 
i po czą tek Je zio ra Roż now skie go mię dzy Gó rą Dą bro wa 
i Gó rą Bia ło wodz ką. As fal to wą dro gą ob ni ża my się na pół -
noc skra jem za le sio ne go wą wo zu (daw ny park pod wor ski). 
Po 600 m (po le wej stro nie wi docz ne za bu do wa nia daw ne go 
dwo ru) skrę ca my w pra wo i po ko lej nych 150 m w le wo 
(obok drew nia nej ka pli cy) do cho dzi my do dro gi Cheł miec 
– Mę ci na – Li ma no wa w Mar cin ko wi cach. Tu spo ty ka my 
żół te zna ki szla ku PTTK Mar cin ko wi ce – Za wad ka. Wspól -
nie z tym szla kiem idzie my oko ło 200 m na za chód w kie -
run ku Klę czan, po czym obok przy stan ku MPK skrę ca my 

Nowosądeckie szlaki 
spacerowe Polskiego 

Towarzystwa Tatrzańskiego
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w pra wo przez tor ko le jo wy (li nii No wy Sącz – Cha bów ka) 
i wśród do mów osie dla Sło si ny do cho dzi my do mo stu na po -
to ku Smol nik. Po pra wej stro nie wi docz ne pła skie te re ny del -
ty Smol ni ka. Za mo stem roz po czy na my po dej ście 
w kie run ku pół noc no -za chod nim wą ską as fal to wą dro gą 
i wśród do mów przy siół ka Ła zy Mar cin kow skie osią ga my 
skraj la su. Tu zna ki żół te od cho dzą w le wo pod gó rę a nasz 
szlak ob ni ża się nie co w kie run ku pół noc no -wschod nim 
i po oko ło 400 m do cho dzi do dro gi le śnej. Dro gą tą wśród 
la su po przej ściu oko ło 1,5 km do cho dzi my do wą skiej do li -
ny w ma sy wie Bia ło wodz kiej Gó ry, mi ja jąc po le wej stro nie 
gra ni cę re zer wa tu przy ro dy „Bia ło wodz ka Gó ra”. Skra jem 
po la ny mi ja my opusz czo ne go spo dar stwo i dro gą le śną pod -
cho dzi my po cząt ko wo na wschód, póź niej na pół noc ku 
grzbie to wi Gó ry Za mczy sko. Osią gnąw szy grzbiet (punkt 
wi do ko wy na Tę go bo rze i Je zio ro Roż now skie) skrę ca my 
w le wo na za chód i po oko ło 300 m do cho dzi my do szla ku 
zie lo ne go PTTK Tę go bo rze – Bia ło wodz ka Gó ra, gdzie koń -
czy się nasz szlak za chod ni. 

Szla kiem zie lo nym mo że my zejść w oko ło 30 mi nut do Tę -
go bo rzy lub w kie run ku prze ciw nym po dejść na szczyt Bia -
ło wodz kiej Gó ry (614 m n.p.m.). 

Czas przej ścia ca łe go szla ku z Trze trze wi ny wy no si oko -
ło 3 go dzin, w kie run ku prze ciw nym 2 go dzi ny 45 mi nut 
(z Mar cin ko wic na Bia ło wodz ką Gó rę 1 go dzi na 25 mi nut). 

SZLAK NR 2 – „CHEŁMIEC – SZCZĄB”  
Dłu gość 2,5 km, ko lor zie lo ny 

Szlak roz po czy na się na przy stan ku MPK przy dro dze Cheł -
miec -Mar cin ko wi ce w miej scu, gdzie z pra wej stro ny do cho dzi 
uli ca Du naj co wa. Uda je my się dro gą le śną w kie run ku za chod -
nim, któ ra wkrót ce wpro wa dza nas w wą ską do li nę po to ku 
i wzno si się miej sca mi dość stro mo, wy pro wa dza jąc wśród ład -
ne go la su do koń ca do li ny. Tu dro ga le śna skrę ca w pra wo i tra -
wer su jąc stok gó ry Szcząb wy pro wa dza nas po oko ło 1 km 
na pół noc ny brzeg la su, gdzie na po ty ka my zna ki czer wo ne szla -
ku za chod nie go. Czas przej ścia 50 min., z po wro tem 40 min. 

SZLAK NR 3 – „WSCHODNI”  
Długość 24 km, kolor zielony 

Po czą tek szla ku w Dą bro wej (obok szpi ta la w daw nym dwo -
rze) na koń co wym przy stan ku MPK. Uda je my się dro gą w kie -
run ku Gród ka nad Du naj cem, lecz za raz skrę ca my w pra wo 
na dro gę bocz ną, któ ra wzno sząc się wśród luź nej za bu do wy 
i sa dów do pro wa dza nas (pod ko niec za ko sa mi) z po wro tem 
do dro gi Dą bro wa -Gró dek nad Du naj cem. Mi ja my przy sta nek 
PKS i za raz skrę ca my w pra wo (w po bli żu ka plicz ki) na dro gę 
po lną, któ ra po oko ło 300 m do pro wa dza nas do skra ju la su. 
Dro gą le śną wzno szą cą się stro mo do gó ry wśród ład ne go bu -
ko we go la su w ogól nym kie run ku pół noc no -wschod nim osią -
ga my szczyt Dą brow skiej Gó ry (583 m n.p.m.). 

Ze szczy tu mamy roz le gły wi dok w kie run ku pół noc nym 
na ba sen Je zio ra Roż now skie go i grzbie ty Po gó rza Roż now -

sko -Cięż ko wic kie go, a na pół noc ny wschód wi docz ne jest 
wznie sie nie Ko byl ni cy o iden tycz nej wy so ko ści co Dą brow -
ska Gó ra. 

Ze szczy tu (punkt trian gu la cyj ny) uda je my się w kie run ku 
za chod nim ob ni ża ją cą się stop nio wo grzbie to wą dro gą, by 
po przej ściu nie wiel kie go za gaj ni ka i po 1,3 km osią gnąć 
skrzy żo wa nie z dro gą Ubiad -Wo la Ku row ska. Z grzbie tu Dą -
brow skiej Gó ry roz le głe wi do ki na pół noc oraz na po łu dnie 
na Ko tli nę Są dec ką i jej gór skie oto cze nie. Mi nąw szy skrzy -
żo wa nie, idzie my da lej grzbie tem w kie run ku wschod nim 
dro gą po lną, a pod ko niec ścież ką i po oko ło 1,4 km osią ga -
my dro gę Jel na -Klim ków ka. Dro gą tą po 200 m do cho dzi my 
do skrzy żo wa nia z dro gą Ubiad -Li bran to wa, któ ra pół noc nym 
zbo czem wzgó rza Klim ków ka po przej ściu 700 m do pro wa -
dza nas do na stęp ne go skrzy żo wa nia z do cho dzą cą z pra wej 
stro ny dro gą ze wsi Klim ków ka. 

Tu opusz cza my as fal to wy trakt i po lną dro gą uda je my się 
w ogól nym kie run ku wschod nim wśród po je dyn czych za gród 
przy siół ka Skwar nia. Po przej ściu oko ło 2 km osią ga my 
szczyt Ku mi no wiec kiej Gó ry (543 m n.p.m.). 

Ze szczy tu (sa mot ne go spo dar stwo) ory gi nal ny wi dok 
na po łu dnie na da le kie grzbie ty Be ski du Są dec kie go i do li nę 
Du naj ca, a w kie run ku po łu dnio wo -wschod nim na ma syw Jo -
dło wej Gó ry i wzgó rza Mo gil no (6 km w li nii pro stej). Ze 
szczy tu scho dzi my w kie run ku po łu dnio wym (oko ło 1 km) 
osią ga jąc wieś Li bran to wa w re jo nie szko ły i no we go ko ścio -
ła. Prze kra cza my dro gę No wy Sącz -Wil czy ska i lo kal ną „as -
fal tów ką” wzno szą cą się ła god nie przez ko lej ne kul mi na cje 
grzbie tu wśród luź nej za bu do wy po oko ło 2,5 km do cho dzi -
my do wsi Ja nu szo wa i do do bie ga ją cej z pra wej stro ny dro -
gi z Na ści szo wej. Szlak nasz zmie nia kie ru nek na po łu dnio wy, 
idzie my grzbie to wą, po cząt ko wo as fal to wą dro gą wśród po -
je dyn czych za gród wsi Ja nu szo wa, pod ko niec przez nie wiel -
kie za gaj ni ki po przej ściu oko ło 2 km do cho dzi my 
do ka plicz ki na skra ju la su w po bli żu osie dla Chru śli ce, gdzie 
na po ty ka my zna ki nie bie skie szla ku PTTK No wy Sącz -Ro -
so chat ka -Ptasz ko wa. 

Z te go miej sca otwie ra się roz le gły wi dok na mia sto No -
wy Sącz, grzbie ty Be ski du Są dec kie go i Gor ców. Od ka -
plicz ki wspól nie ze zna ka mi nie bie ski mi idzie my 
oko ło 100 m w dół, po czym skrę ca my w le wo i ob ni ża jąc 
się dro gą wśród po je dyn czych do mostw, po przej ściu 1 km 
do cho dzi my do dro gi No wy Sącz -Gry bów (na prze ciw tar -
ta ku). Skrę ca my w le wo na tę dro gę, lecz za raz od cho dzi -
my w pra wo (po le wej stro nie bo isko spor to we), 
prze kra cza my po tok Łu bin ka i roz po czy na my po dej ście 
wśród la su w kie run ku po łu dnio wo -wschod nim po tra sie 
sta re go to ru sa necz ko we go. Po dro dze mi ja my zruj no wa ną 
skocz nię nar ciar ską. 

Dro ga le śna do pro wa dza nas w po bli że Ogro du Dział ko -
we go „Fal ko wa”, gdzie tra sa na sza zmie nia kie ru nek 
na wschod ni, idzie my po cząt ko wo pła sko, w póź niej w dół 
na skraj la su w Piąt ko wej w po bli że dro gi No wy Sącz -Gry -
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bów. Z te go miej sca uda je my się na po łu dnie, pod cho dząc ła -
god nie do osie dla Kar czy ska. 

Stąd po lny mi i le śny mi dro ga mi do cho dzi my do osie dla 
Gra ni ce i da lej w kie run ku po łu dnio wo -wschod nim po przej -
ściu ok. 2,5 km od Piąt ko wej osią ga my dro gę No wy Sącz -
-Fal ko wa -Myst ków w po bli żu krzy ża. Dro gę tę prze kra cza my 
i da lej w tym sa mym kie run ku ob ni ża my się – do cho dząc 
do po to ku Jam nicz ka. Po przej ściu po to ku pod cho dzi my 
ścież ką le śną ku osie dlu Wy żnia Wo la. Tu na po ty ka my dro gę 
Myst ków -Jam ni ca, któ rą uda je my się w kie run ku po łu dnio -
wo -za chod nim, by po przej ściu oko ło 600 m skrę cić w le wo 
na po lną dro gę, któ ra obok po je dyn czych do mostw do pro wa -
dza nas do skra ju la su. Osią ga my skraj la su i scho dzi my 
grzbie tem w kie run ku po łu dnio wo -za chod nim, la sem, póź -
niej wśród pól, scho dząc (pod ko niec stro mo) do do li ny po -
to ku Ka mion ka. 

Prze kra cza my tor ko le jo wy No wy Sącz -Stró że i do cho dzi -
my do dro gi No wy Sącz -Ka mion ka Wiel ka (przy sta nek 
MPK). Tu koń czy się szlak wschod ni. 

Czas przej ścia ca łej tra sy wy no si oko ło 7 go dzin, a po -
szcze gól nych od cin ków: 

Dą bro wa  – Klim ków ka – 1 godz. 50 min. 
Klim ków ka  – Li bran to wa – 1 godz. 
Li bran to wa  – Piąt ko wa – 1 godz. 40 min. 
Piąt ko wa  – Ka mion ka Wiel ka – 2 godz. 30 min. 
Cza sy przej ścia w kie run ku od wrot nym są zbli żo ne. 

SZLAK NR 4 – „POŁUDNIOWY”  
Dłu gość 11,5 km, ko lor czer wo ny 

Szlak roz po czy na się na przy stan ku MPK na dro dze Jam -
ni ca -Ka mion ka Wiel ka w punk cie, gdzie koń czy się szlak nr 3 
„Wschod ni”. 

Od przy stan ku MPK idzie my na za chód i obok skle pu 
wcho dzi my na lo kal ną dro gę do osie dla No wa Ka mion ka. 
Prze cho dzi my most na po to ku Ka mion ka i wśród do mostw 
a póź niej wśród pól osią ga my grzbiet w Niż nej Po par do wej 
i zna ki żół te szla ku PTTK Flo ryn ka -Jam ni ca. 

Wspól nie z ty mi zna ka mi ob ni ża my się w kie run ku pół -
noc no -za chod nim dro gą as fal to wą do skrzy żo wa nia z do cho -
dzą cą z le wej stro ny dro gą do Na wo jo wej. 

 Opusz cza my zna ki żół te, skrę ca my w le wo i ob ni ża my się 
do do li ny Ka mie ni cy. Prze kra cza my most na Ka mie ni cy 
i po oko ło 1,5 km od Po par do wej Niż nej do cho dzi my do cen -
trum Na wo jo wej w po bli żu przy stan ku PKS/MPK na skrzy żo -
wa niu dróg No wy Sącz -Kry ni ca, Na wo jo wa -Że leź ni ko wa, 
Na wo jo wa -Bą cza Ku ni na. W Na wo jo wej god ny zwie dze nia jest 
daw ny pa łac Stad nic kich z za byt ko wym ze spo łem par ko wym. 

Prze kro czyw szy dro gę No wy Sącz -Kry ni ca uda je my się 
dro gą w kie run ku Że leź ni ko wej Ma łej i po oko ło 600 m skrę -
ca my w pra wo na dro gę wio dą cą przez osie dle. Po 150 m 
skrę ca my w le wo osie dlo wą ulicz ką, któ ra do pro wa dza nas 
do skra ju ma łe go za gaj ni ka. Pod cho dzi my ła god nie w kie run -
ku po łu dnio wo -za chod nim i po oko ło 1 km od osie dla skrę -

ca my w pra wo ob ni ża jąc się do nie wiel kiej do lin ki. Prze kro -
czyw szy ma ły po tok pod cho dzi my na za chód wśród pól osią -
ga jąc po oko ło 600 m dro gę as fal to wą bie gną cą z Po rę by 
Ma łej od osie dla Ką ci na. Dro gą tą uda je my się na pół noc 
przez przy sió łek Ba ra nie Gór ki w kie run ku wzgó rza Maj dan. 
Na od cin ku oko ło 900 m to wa rzy szą nam tu zna ki zie lo ne 
szla ku PTTK Ma ko wi ca  – No wy Sącz. 

Od punk tu w któ rym szlak zie lo ny od bie ga w pra wo uli -
cą Ma ko wic ką w kie run ku Po rę by Ma łej skrę ca my w le wo 
na pół noc ny za chód, mi ja my kul mi na cję Maj da nu (bar dzo 
do bry punkt wi do ko wy) i do cho dzi my do dro gi Po rę ba Gra -
ni ce -Że leź ni ko wa Wiel ka. Prze kra cza my ją i dro gą po lną 
ob ni ża my się nie co, a na stęp nie pod cho dzi my skra jem la su 
na wzgó rze 448 m n.p.m. Po przej ściu kul mi na cji wzgó rza 
ob ni ża my się ła god nie wśród pól w kie run ku za chod nim, 
do cho dzi my do dro gi Bie go ni ce -Że leź ni ko wa Wiel ka 
(1600 m od Maj da nu) w po bli żu przy stan ku MPK. Skrę ca -
my w le wo i już po 50 m od cho dzi my w pra wo na dro gę 
osie dlo wą bie gną cą do przy siół ka Gaj. W przy siół ku tym 
(oko ło 1 km od dro gi Bie go ni ce -Że leź ni ko wa) skrę ca my 
ostro w pra wo na po lną dro gę, któ ra grzbie tem wśród pól, 
pod ko niec skra jem la su do pro wa dza nas do Bie go nic w po -
bli żu szko ły. 

Tu na szo sie No wy Sącz -Sta ry Sącz przy przy stan ku 
MPK/PKS koń czy się szlak Po łu dnio wy. 

Czas przej ścia ca łe go szla ku wy no si oko ło 3 go dzi ny 15 
min., a po szcze gól nych od cin ków: 

Ka mion ka Wiel ka  – Na wo jo wa – 55 min. 
Na wo jo wa  – Maj dan – 1 godz. 10 min. 
Maj dan  – Bie go ni ce – 1 godz. 10 min. 
Cza sy przej ścia w kie run ku od wrot nym są zbli żo ne. 

SZLAK NR 5 – „DĄBRÓWKA POLSKA – MAJDAN” 
Dłu gość 4 km, ko lor nie bie ski 

Po czą tek szla ku w Dą brów ce Pol skiej na przy stan ku MPK 
przy uli cy Wę gier skiej.  

Z przy stan ku uda je my się wśród za bu do wań daw nej wsi 
Dą brów ka Pol ska, uli cą Dą brów ki, na stęp nie uli cą Ru czaj, 
któ ra wzno sząc się ła god nie na po łu dnie do pro wa dza nas 
do skra ju la su w po bli żu ko pal ni gli ny. Z miej sca te go roz ta -
cza się cie ka wy wi dok na pół noc na mia sto No wy Sącz. 

Szlak nasz wie dzie te raz oko ło 1,2 km przez las pra wie pła -
skim grzbie tem. Po dro dze mi ja my reszt ki daw nej strzel ni cy 
woj sko wej. Skraj la su osią ga my przy za bu do wa niach osie dla 
Po rę ba Gra ni ce, by po 300 m dojść do szo sy Bie go ni ce – Po -
rę ba – Na wo jo wa (przy sta nek MPK). Stąd uda je my się na po -
łu dnie dro gą as fal to wą wśród za bu do wy osie dla Maj dan 
w kie run ku Że leź ni ko wej Wiel kiej. Po przej ściu 1 km do cho -
dzi my do skrzy żo wa nia obok krzy ża, gdzie spo ty ka my zna ki 
czer wo ne szla ku po łu dnio we go. Tu koń czy się szlak nr 5. 

Czas przej ścia szla ku 1 go dzi na 15 min., w kie run ku od -
wrot nym 1 go dzi na. 

WŁA DY SŁAW ŁO BOZ
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Kie ru nek Ukra ina od nie speł na trzech lat jest za mknię -
ty. Naj pierw z po wo du pan de mii COVID, a obec nie 
przez woj nę. Co praw da je de na stu człon ków na sze go 
od dzia łu od wie dzi ło ten kraj w paź dzier ni ku 2020 ro ku 
na nie ofi cjal nym wy jeź dzie, ce lem „skon su mo wa nia” 
wcze śniej wy sła nej na Ukra inę za licz ki, na wy jazd, któ -
ry z ww. po wo dów nie do szedł do skut ku.  

 
Uda ło się i ani zło tów ka nie zo sta ła stra co na. Choć my śli 

czę sto ucie ka ją na „...zie lo ną Ukra inę...”, to no gi po nio sły nas 
w 2022 ro ku nie co bar dziej na po łu dnie. Po dwóch la tach prze -
rwy, uda ło się zre ali zo wać cy klicz ną, a za ra zem kul to wą wy -
ciecz kę pod ha słem „Bo żo cia ło wa Ru mu nia”, a na stęp nie pójść 
za cio sem i w wa ka cje jesz cze raz od wie dzić ten kar pac ki kraj. 

Pierw sza od sło na Kar pat Ru muń skich 
Pod wo dzą Jo asi Król, Piotr ka Po łom skie go i Krzyś ka Jan -

kow skie go, po nad pięć dzie się cio – oso bo wa eki pa wy bra ła 
się w dniach 14-19.06.2022 w Kar pa ty Wschod nie na pod bój 
„Moł daw skie go Olim pu”. Dro ga do jaz du jak że zna na każ de -
mu, kto choć by raz był w Ru mu nii, a już na pew no na sze mu 
kie row cy Paw ło wi Ho mon ci ko wi, któ ry bez wa ha nia pod jął 
się te go wy zwa nia. Sło wa cja, Wę gry i po pół no cy mel du je -
my się na punk cie wi do ko wym nad Ora deą, skąd po dzi wia -
my noc ną pa no ra mę mia sta.  

Ran kiem, po przy jeź dzie na Prze łęcz Bu cin (1287 m n. p. 
m), prze bie ra my się i wy cho dzi my w gó ry. Na szym ce lem jest 
Sa ca Ma re (1776 m n.p.m.) – naj wyż szy szczyt Gór Gur ghiu, 
po cho dze nia wul ka nicz ne go. Nie co zmę cze ni po noc nej jeź -

Dwa razy Rumunia 
– zamiast połonin 

w Karpatach Ukraińskich

Sa ca Ma re (1776 m n.p.m.) – naj wyż szy szczyt Gór Gur ghiu FOT. W. TOKARSKI
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dzie, bez tru du zdo by wa my szczyt, z któ re go roz cią ga się pa -
no ra ma na są sied nie pa sma gór skie. 

Za do wo le ni ze zdo by cia pierw sze go ce lu, choć nie co roz -
cza ro wa ni „ła że niem po krza kach” wra ca my do au to bu su. Jak 
póź niej się oka że, był to naj mniej atrak cyj ny dzień gór ski tej 
wy pra wy, co ozna cza ło, że naj lep sze by ło do pie ro przed na -
mi. Wie czo rem do jeż dża my do sen ne go Ghe or ghe ni, któ re 
bę dzie na szą ba zą noc le go wą pod czas ca łe go wy jaz du. 

Na za jutrz, sko ro świt, wy jeż dża my w 70 km dro gę ku gó -
rom Ce ahlău. Ja dąc w gó rę rze ki Bel ci na, po prze je cha niu 
Prze łę czy Păngăraţi (1255 m n.p.m.), zjeż dża my do nie la da 
atrak cji Czer wo ne go Je zio ra i Wą wo zu Bi caz, któ re zwie dzi -
my w dro dze po wrot nej. Spraw nie je dzie my do li ną wą wo zu 
po dzi wia jąc z okien au to ka ru wspa nia łe wa pien ne for ma cje 

skal ne, tak aby zdą żyć przed tłu mem tu ry stów, któ ry za kil ka 
go dzin po ja wi się w tym miej scu ogra ni cza jąc ruch ko ło wy 
do mi ni mum. Za trzy mu je my się na krót ki po stój i wspól ne 
zdję cie na za po rze na rze ce By strzy cy two rzą cej sztucz ny 
zbior nik wod ny Bi caz i jedziemy da lej do gra ni cy Par ku Na -
ro do we go Ce ahlău. 

Tu roz po czy na my na szą wę drów kę, aby zdo być głów ny cel 
na sze go wy jaz du – owia ny wie lo ma le gen da mi „Moł daw ski 
Olimp”, ma ją cy cha rak ter wa pien no – do lo mi to we go pla te au 
ze stro mo opa da ją cy mi zbo cza mi. Mo zol na wspi nacz ka 
na kra wędź pła sko wy żu wy pię trza ją ce go się po nad 300 – 400 
me tro wym urwi skiem i cu dow ne wi do ki na skal ne tur nie to -
wa rzy szą nam pod czas ca łe go po dej ścia. Do cho dzi my 
do schro ni ska Do chia (1760 m n.p.m.), ser ca ma sy wu, znaj -
du ją ce go się u pod nó ża naj wyż sze go szczy tu Gór Ce ahlău, 
Oco laşul Ma re (1907 m n.p.m.). Nie ste ty mu si my obejść się 
sma kiem, gdyż znaj du je się on w ści słym re zer wa cie przy ro -
dy. Nic jed nak stra co ne go, gdyż po od po czyn ku uda je my się 
na z pew no ścią bar dziej spek ta ku lar ny, choć niż szy o kil ka 

me trów szczyt To a ca (1904 m n.p.m.). Jesz cze tyl ko słyn ne 
„scho dy do nie ba” i sta je my na szczy cie. Wi do ki za par ły dech 
w pier siach wszyst kich uczest ni ków. Spę dzi li śmy tu co naj -
mniej go dzi nę. W peł ni usa tys fak cjo no wa ni scho dzi my w dół, 
po dro dze jesz cze raz od wie dza jąc schro ni sko Do chia. 

W dro dze po wrot nej za trzy mu je my się miej sco wo ści Bi -
caz przy kró lew skim dwor ku my śliw skim, w któ rym pod -
czas II woj ny świa to wej in ter no wa ny był Pre zy dent Pol ski 
Igna cy Mo ścic ki, oraz wę dru je my przez „szy ję pie kła” naj -
bar dziej ma low ni czy od ci nek wspo mnia ne go już wcze śniej 
Wą wo zu Bi caz, któ ry jest naj więk szym prze ło mem kar pac -
kim, a w Eu ro pie ustę pu je je dy nie Ka nio no wi Ver don. 

Ko lej ny dzień na szej wy ciecz ki to wa pien ne Gó ry Hășmaș. 
Tak jak po przed nie go dnia nasz au to kar wspi na się na prze -
łęcz Păngăra ti (1255 m n.p.m.) dzie lą cą je na część pół noc ną 
i po łu dnio wą, gdzie za czy na my na szą wę drów kę. Idzie my 
głów nym grzbie tem wśród pa są cych się owiec, krów, ko ni 
i osłów, po dzi wia jąc po le wej stro nie pa no ra mę Gór Tarcău, 
a po pra wej Gór Giur geu. Kra jo braz do złu dze nia przy po mi -
na Ma łe Pie ni ny, jed nak czym bar dziej zbli ża my się do naj -
wyż sze go w ma sy wie Hășmașul Ma re (1792 m n.p.m.), tym 
wię cej po ja wia się w kra jo bra zie wa pien nych wą wo zów i ka -
nio nów, skal nych urwisk, baszt i grze bie ni.  

Pa miąt ko we zdję cie na szczy cie i kie ru je my się do ma low -
ni czo po ło żo ne go schro ni ska pod Pia tra Sin gu ra tică (1587 m 
n.p.m.), a kil ku uczest ni ków wdra pu je się na naj wyż szą 
z baszt tej for ma cji skal nej. Od po czy nek, po si łek i scho dzi my 
do Bălan, za nie dba ne go śród gór skie go mia stecz ka z ko pal -
nia ną prze szło ścią. Po dro dze po dzi wia my skal ne urwi ska 
Pia tra Ascu tită (1707 m n.p.m.) na zy wa ne „Dia bel skim Mły -
nem” ze żle ba mi, piar ga mi i ru mo wi ska mi skal ny mi. 

Pod czas ostat nie go dnia gór skie go od wie dza my Gó ry Giur -
geu, gdzie swo je źró dła ma jed na z waż niej szych rzek Ru mu -
ni, Alu ta (Olt). W dro dze do te go miej sca to wa rzy szy ły nam 

To a ca (1904 m n.p.m.) i „scho dy do nie ba” FOT. W. TOKARSKI

Schro ni sko pod Pia tra Sin gu ra tică (1587 m n.p.m.) FOT. W. TOKARSKI
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sta da ko ni, któ re po zo wa ły do zdjęć ni czym ce le bry ci. Şipoş 
(1568 m n.p.m.) – oka zał się ja kiś ta ki ni ja ki. Bez kul mi na cji, 
bez wi do ków i bez ta blicz ki in for ma cyj nej. Kon ster na cja. Tak 
być nie mo że. Ja cek bez wa ha nia w kil ka mi nut wy ko nu je i in -
sta lu je ozna cze nie naj wyż sze go szczy tu pa sma. Te raz już 
wszyst ko gra i moż na ro bić pa miąt ko we zdję cia. 

Ogni sko, kieł ba ska i scho dzi my, po dro dze od wie dza jąc 
prze pięk ną Ja ski nię Sugău. Kil ka osób prze dłu ża so bie tra sę 
wy ciecz ki i wę dru je bez po śred nio do ho te lu. Na gro dą dla nich 
by ło spo tka nie po dro dze z go spo da rzem tych te re nów 
– niedź wie dziem bru nat nym, na szczę ście w bez piecz nej od -
le gło ści. 

Nie dzie la, czas wra cać. Po dro dze po dzi wia my ru muń skie 
kra jo bra zy, snu je my pla ny na stęp nych wy jaz dów i wspo mi -
na my to co już za na mi. Już wów czas by ło wia do mo, że wró -
ci my do Ru mu nii za dwa mie sią ce.  

Dru ga od sło na Kar pat Ru muń skich 
Tym ra zem w nie co mniej szej gru pie ob ra li śmy na cel 

naj wyż sze szy ty Ru mu nii znaj du ją ce się w Fo ga ra szach 
w Kar pa tach Po łu dnio wych. Nie ste ty pro gno zy po go dy 
w dniach 11-15.08.2022 nie na pa wa ły opty mi zmem, ale po -
my śla łem: bę dzie do brze,... no i by ło. Ośmiu set ki lo me tro wy 
do jazd prze biegł bar dzo spraw nie i nad ra nem za mel do wa li -
śmy się na szczy cie tra sy trans fo ga ra skiej, Bălea Lac (2040 m 
n.p.m.). Star tu je my ostro w gó rę by po pół to rej go dzi ny zdo -
być szczy ty Ca pra (2494 m n.p.m.) i Bu te anu (2507 m n.p.m.).  

Na stęp nie głów ną gra nią Fo ga ra szy wę dru je my na za chód 
nad tu ne lem, by po przez Pal ti nu (2399 m n.p.m.) i do li nę Do -

am nei zejść do Ca ba ny Ca scadă (1234 m n.p.m.), gdzie za -
miesz ka my przez trzy no ce.  

W tym cza sie trój ka uczest ni ków re ali zu je plan in dy wi du -
al ny z noc le giem w gó rach pod na mio tem. Te go dnia uda ją 
się w prze ciw nym kie run ku zdo by wa jąc Viştea Ma re (2527 m 
n.p.m.) i Mol do ve anu (2544 m n.p.m.), od po wied nio trze ci 
i pierw szy co do wy so ko ści szczyt Fo ga ra szy, a za ra zem Ru -
mu nii. Po noc le gu do pi su ją do swo je go kon ta dwa na stęp ne: 
Da ra (2500 m n.p.m.) i Hărto pul (2506 m n.p.m.) i tym spo -
so bem Pio trek Po łom ski w asy ście Jo li i An drze ja sta je się 
zdo byw cą wszyst kich czter na stu ru muń skich dwu ipół ty sięcz -
ni ków. Gra tu la cje! 

Opusz cza ją grań Fo ga ra szy i przez Ca ba na Va lea Sămbe -
tei (1401 m n.p.m.) scho dzą na spo tka nie z głów ną gru pą. Ta, 
ran kiem roz po czę ła swo ją tra sę na Bălea Lac (2040 m n.p.m.) 
i po mo zol nej wę drów ce, roz cią gnę ła się i po roz ry wa ła 
na mniej sze grup ki. Nie po zwo li ło nam to na wspól ne szczy -
to wa nie, a i do tych czas pięk na po go da za czę ła się psuć. 
Przy po mru kach nad cho dzą cej bu rzy mel du ją się na ra ty 
na „Da chu Ru mu nii”. Ko lej no zdo by wa my Viştea Ma re 
(2527 m n.p.m.) i Mol do ve anu (2544 m n.p.m.) naj wyż szy, 
a za ra zem od su nię ty lek ko na po łu dnie od gra ni głów nej Fo -
ga ra szy. Ro bi my wa ha dło i scho dzi my na prze łęcz, gdzie 
przy tych wa run kach po go do wych czu je my się znacz nie pew -
niej. Ca łość tej ope ra cji, ze szczy tu Viştea Ma re, ko or dy nu je 
Ja cek, tak aby nikt nie zo stał bez opie ki i nie po błą dził. Ser -
decz nie dzię ku je my. Ocze ku je my, aż wszy scy uczest ni cy do -
trą do te go miej sca i ra zem do li ną po to ku Viştea Ma re 
wy cho dzi my na prze ciw na szej na mio to wej trój ce. 

Capra (2494 m n.p.m.) FOT. K. JANKOWSKI
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Zdo by cie naj wyż sze go szczy tu Ru mu nii jed ne go dnia by -
ło nie la da wy czy nem, a ca łą 30 km tra sę koń czy my gru bo 
po za cho dzie słoń ca, w to wa rzy stwie gra su ją cych w po bli żu 
szla ku niedź wie dzi. Na szczę ście do bliż sze go spo tka nia nie 
do szło. Sa tys fak cja uczest ni ków te go przej ścia by ła ogrom -
na i świę to wa nia nie by ło koń ca. 

Trze cie go dnia gór skie go wszy scy w kom ple cie mel du je -
my się zno wu na Bălea Lac (2040 m n.p.m.) i spraw nie wcho -
dzi my na głów ną grań Fo ga ra szy, do miej sca, gdzie 
pierw sze go dnia ją opu ści li śmy i kie ru je my się da lej na za -
chód. Po dro dze ce re mo nia przy ję cia w po czet człon ków oraz 

wrę cze nia le gi ty ma cji or ga ni za cyj nych Pol skie go To wa rzy -
stwa Ta trzań skie go dla Mar ty ny i Ka zia.  

Wbrew wcze śniej szym pro gno zom, przy fan ta stycz nej po -
go dzie i wspa nia łych wi do kach szczy tu je my na Lăitel 
(2390 m n.p.m.) skąd roz po ście ra się nie sa mo wi ta pa no ra ma 
z gó ru ją cym cen tral nie Ne go iu (2535 m n.p.m.), dru gim co 
wy so ko ści szczy tem Fo ga ra szy i Ru mu nii, w to wa rzy stwie 
Le spe zi (2517 m n.p.m.) pierw sze go z le wej i dru gie go Călţun 
(2507 m n.p.m.) 

Dłuż szy od po czy nek przy schro nie Călţun (2135 m n.p.m.). 
Dzie li my się na dwie gru py. Jed na, dwu na sto oso bo wa uda je 
się na Ne go iu (2535 m n.p.m.) i zdo by wa szczyt naj bar dziej 
ho no ro wą dro gą. Na wierz choł ku, przy zło wro gich od gło sach 
nad cho dzą cej bu rzy, le gi ty ma cje człon kow ską od bie ra Ewa.  

Jesz cze tyl ko pa miąt ko we zdję cie i w po śpie chu, w stru gach 
desz czu i przy prze ra ża ją cych grzmo tach scho dzi my, by le ni -
żej. Dru ga gru pa, któ rą bu rza też nie oszczę dzi ła scho dzi bez -
po śred nio do li ną po to ku Pal ti nu do Pi scul Ne gru (1180 m 
n.p.m.), przy tra sie trans fo ga ra skiej. Tam wszy scy, a co naj waż -
niej sze ca li i zdro wi za sia da my do obia du, po pi ja jąc zim ne ru -
muń skie pi wo. To był ko lej ny wspa nia ły, ale nie ste ty już ostat ni 
dzień gór ski te go wy jaz du. Cze ka nas jesz cze, jak że wspa nia -
ły i wi do ko wy po wrót do miej sca za kwa te ro wa nia. Od ci nek 
ten bo wiem jest kwin te sen cją ca łej tra sy trans fo ga ra skiej.  

Noc leg, śnia da nie i wy jazd w dro gę po wrot ną do No we go 
Są cza, ra zem z Ma rze ną i Wojt kiem Naj duch, któ rzy ja ko kie -
row cy au to bu su to wa rzy szą nam już nie pierw szy i za pew ne 
nie ostat ni raz w tych fo ga ra skich wo ja żach. Wy ciecz kę zor -
ga ni zo wa li i po pro wa dzi li Mał go sia Kieł ba sa i Krzy siek Jan -
kow ski. Pio trek Po łom ski też coś do rzu cił. Za rok 
ko lej na „Bo żo cia ło wa Ru mu nia” i na wet wiem już do kład nie 
gdzie. Do zo ba cze nia na ru muń skich szla kach, a kie dyś mam 
na dzie ję na „... zie lo nej Ukra inie...” 

KRZYSZ TOF JAN KOW SKI

Bu te anu (2507 m n.p.m.) FOT. K. JANKOWSKI Mol do ve anu (2544 m n.p.m.) FOT. K. JANKOWSKI

Ne go iu (2535 m n.p.m). Na wierz choł ku, przy zło wro gich 
od gło sach nad cho dzą cej bu rzy, le gi ty ma cje człon kow -
ską od bie ra Ewa FOT. K. JANKOWSKI
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Myśl, aby wę dro wać szla ka mi św. 
Ja ku ba po ja wi ła się dzie sięć, pięt -
na ście lat te mu. Na wet nie pa mię -
tam, od cze go się za czę ło. Czę sto, 
roz ma wia jąc na wy ciecz kach PTT 
ze zna jo my mi, mó wi łem, że to mo je 
ma rze nie, a mo że plan na przy -
szłość. Na prze ło mie 2021 i 2022 
po ja wi ła się oka zja, aby do łą czyć 
do gru py, któ ra szla ka mi św. Ja ku -
ba wę dro wa ła już wie lo krot nie; 
w 2022 ro ku wie dzia łem, że mo gę 
wy go spo da ro wać czte ry ty go dnie 
cza su.  

 
Szla ka mi ja ku bo wy mi moż na wę dro -

wać przez ca łą Eu ro pę. Za czy na ją się 
na przy kład w Nor we gii, Es to nii, Li -
twie, Ukra inie, Pol sce, Sło wa cji, An glii. 
Naj bli żej No we go Są cza, przez Sta ry 
Sącz prze bie ga Be skidz ka Dro ga św. Ja -
ku ba. Za czy na się w Lit ma no wej, bie -
gnie przez My śle ni ce, Wa do wi ce, 
Cie szyn do Oło muń ca. Ma 526 ki lo me -
trów dłu go ści. Przez Tu chów, Brze sko, 
Kra ków bie gnie Via Re gia (dro ga kró -
lew ska), ca łość od Kor czo wej do Zgo -
rzel ca ma po nad 900 ki lo me trów i da lej 
łą czy się z dro ga mi nie miec ki mi. 
Z Brze ska do San tia go de Com po ste la 
jest do przej ścia 3780 ki lo me trów (czy li 
trzy, czte ry mie sią ce wę drów ki). Więk -
szość piel grzy mów de cy du je się na krót -
sze tra sy, le ci sa mo lo tem do Hisz pa nii 
lub Por tu ga lii, wy bie ra tra sę, któ rą moż -
na do trzeć do Gro bu św. Ja ku ba w cza -
sie od jed ne go do czte rech ty go dni. 

My le ci my sa mo lo tem do Li zbo ny, 
gdzie no cu je my po wie czor nym zwie -
dza niu mia sta, w ko lej ny dzień do jeż -
dża my do Fa ti my i tu za czy na my na szą 
wę drów kę. Pla nu je my iść Ca mi no por -
tu gal skim, z po łu dnia na pół noc: Fa ti -

ma, To mar, Co im bra, Ma el ha da, Agu -
eda, Por to, Via na do Ca ste lo, A Gu ar da, 
Ba io na, Pon te ve dra, Pa dron, a po 17 
dniach i przej ściu 560 ki lo me trów w go -
dzi nach po ran nych dojść do San tia go de 
Com po ste la.  

W dro dze do San tia go zwie dza my 
Fa ti mę, akwe duk ty przed To ma rem, za -
mek tem pla riu szy w To mar, wę dru je my 
rzym ską dro gą przed Por to, prze cho dzi -
my słyn nym mo stem na rze ce Du ero 
w Por to. Wie czo rem zwie dza my mia sto, 
scho dzi my nad brzeg rze ki Du ero 
pod mo stem, któ re go gór na jezd nia jest 
sto me trów wy żej. Od Por to wę dru je my 
Ca mi no Li to ral brze giem Atlan ty ku aż 
do Re don de li, dzię ki cze mu upa ły nie 
da ją się nam już tak we zna ki. A słoń ce 
świe ci co dzien nie. Do pie ro w ostat nim 
dniu, w dro dze do Mu xii, ma my tro chę 
desz czu i chło du. 

Po do tar ciu na plac Ob ra do iro 
przed ka te drą św. Ja ku ba kie ru je my się 
do biu ra piel grzy ma, gdzie na pod sta wie 
ze bra nych w Cre den cial (pasz por cie 
piel grzy ma) pie czą tek otrzy mu je my cer -
ty fi kat, tzw. com po stel kę na do wód 
prze by tej piel grzym ki. Aby otrzy mać 
ta ki cer ty fi kat, trze ba ostat nie sto ki lo -
me trów do San tia go przejść pie szo lub 
dwie ście ki lo me trów prze je chać ro we -
rem, więc ma my „lek ki” za pas ki lo me -
trów. Póź niej idzie my do ka te dry św. 
Ja ku ba, któ rej hi sto ria się ga XI stu le cia. 
Ko ściół jest trój na wo wy, wy bu do wa ny 
z ogrom nym roz ma chem, z gro bem św. 
Ja ku ba po środ ku pre zbi te rium. Za pre -
zbi te rium scho dzi my do kryp ty, w któ -
rej prze cho wu je się re li kwiarz ze 
szcząt ka mi Apo sto ła. Cen tral nie 
nad głów nym oł ta rzem umiesz czo ne 
jest bo ta fu me iro, czy li im po nu ją cych 

CAMINO – droga 
która się nie kończy

Pontevedra – Hiszpania FOT. J. SIWEK



GRUDZIEŃ 2022 27
BE SKID – PI SMO POL SKIE GO TO WAR ZY STWA TA TR ZAŃ SKIE GO – OD DZIAŁ „BE SKID” W NO WYM SĄ CZU

roz mia rów ka dziel ni ca (ma oko ło 1,6 
me tra wy so ko ści, a wa ży 60 ki lo gra -
mów). Do wpra wia nia w ruch te go 
ogrom ne go try bu la rza po trze ba ośmio -
oso bo we go ze spo łu męż czyzn. Roz ko -
ły sa ne bo ta fu me iro osią ga pręd kość 
oko ło 60 km/h i umoż li wia oka dze nie 
ca łe go wnę trza ka te dry, ale my nie mie -
li śmy oka zji zo ba czyć go w ak cji. Mo -
że na stęp nym ra zem? 

Ca ły dzień spę dza my w San tia go. 
Cie szy my się z do tar cia do gro bu św. Ja -
ku ba, zwie dza my, od po czy wa my, re ge -
ne ru je my, aby na stęp ne go dnia, jesz cze 
przed świ tem, wy ru szyć tam, gdzie śre -
dnio wiecz ni piel grzy mi wę dro wa li 
na „ko niec świa ta”: do Fi ster ry lub Mu -
xii. Po ko lej nych trzech dniach i po ko -
na niu po nad 90 ki lo me trów do cie ra my 
do Mu xii i to jest praw dzi wy ko niec wę -
drów ki. Przy sank tu arium Mat ki Bo -
skiej na Ło dzi. Nie na śla du je my jed nak 
śre dnio wiecz nych piel grzy mów, któ rzy 
po do tar ciu do Fi ster ry lub Mu xii pa li li 
swo je ubra nie i do ko ny wa li ob my cia 
w wo dach Oce anu Atlan tyc kie go. Pa le -
nie ubrań jest za bro nio ne, a ką piel 
w wo dach Atlan ty ku ma my już za so bą.  

We dług tra dy cji chrze ści jań skiej 
do brze gów Mu xii mia ła przy być w ło -
dzi sa ma Mat ka Bo ska, aby wes przeć 
du cho wo św. Ja ku ba. Gdy znik nę ła, 
na do wód jej ob ja wie nia po zo sta ły 
w tym miej scu: ska mie nia ła łódź, ster 
i ża giel. Ro bi my zdję cia na tle ska ły 
w kształ cie ża gla. Z Mu xii wra ca my 

przez San tia go do Por to, gdzie na stęp ne -
go dnia le ci my sa mo lo tem do Kra ko wa.  

W cza sie na szej po dró ży no co wa li -
śmy w al ber gue (schro ni sku dla piel -
grzy mów), je śli by ły miej sca, bo 
w sierp niu piel grzy mów jest naj wię cej. 
W re zer wie nie śli śmy na mio ty z peł nym 
sprzę tem bi wa ko wym i kil ka ra zy z nie -
go ko rzy sta li śmy, przez co nasz ba gaż 
był cięż szy, ale przy naj mniej by li śmy 
nie za leż ni.  

Ca ły swój ba gaż spa ko wa łem do ple -
ca ka o po jem no ści 38 li trów, któ ry czę -
sto za bie ram na wy ciecz ki jed no dnio we. 
Bez je dze nia i pi cia wa żył oko ło 11 ki -
lo gra mów. 

Szla ki św. Ja ku ba naj czę ściej są 
ozna czo ne zna kiem musz li, nie kie dy zaś 

słup ka mi czy fa la mi na jezd ni. Każ de 
ozna cze nie jest do bre, by le by pro wa dzi -
ło do San tia go. Cza sa mi wspo ma ga li -
śmy się elek tro ni ką, je śli tra dy cyj ne 
zna ko wa nie za wio dło. Spo ty ka jąc 
po dro dze piel grzy mów, wi ta li śmy się 
piel grzy mim po zdro wie niem bu en ca -
mi no (do brej dro gi). Idąc od Fa ti my 
spo ty ka li śmy 1-2 piel grzy mów dzien nie, 
od Por to kil ku na stu, na ostat nich stu ki -
lo me trach to już był praw dzi wy tłum. 
We dług ofi cjal nych da nych z 2019 ro ku 
do San tia go do tar ło oko ło 347 ty się cy 
piel grzy mów, w tym 4900 Po la ków. 

Gdy przy go to wy wa łem się do Ca mi -
no, czę sto spo ty ka łem się ze stwier dze -
niem, że to, co naj waż niej sze, nie dzie je 
się w San tia go, Fi ster rze czy Mu xii, ale 
w dro dze. To, co za pa mię ta łem naj bar -
dziej, to spo tka nia z piel grzy ma mi (cza -
sa mi z ty mi sa my mi co kil ka dni), 
miesz kań ca mi, go spo da rza mi, z sa mym 
so bą, zda rze nia cza sem śmiesz ne, cza -
sem pięk ne, cza sem smut ne, cza sem 
nie bez piecz ne.  

Na ko niec przy to czę sło wa z książ ki 
Grze go rza Po la kie wi cza „Ży je się tyl ko 
raz” – praw dzi we Ca mi no ni gdy się nie 
koń czy, ono jest w ser cu czło wie ka już 
na za wsze. Dro ga Two je go ży cia za czy -
na być szla kiem, któ ry prę dzej czy póź -
niej znów skie ru je Two je kro ki ku 
San tia go. 

Bu en Ca mi no! 
JE RZY SI WEK

Akwedukty przed Tomarem FOT. J. SIWEK

Słupek z muszlą FOT. J. SIWEKPaszport pielgrzyma FOT. J. SIWEK
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We wrze śniu 2022 mi nę ło dzie sięć lat od tra gicz nej 
śmier ci na sze go ko le gi prze wod ni ka, Ry szar da Pa ty -
ka. W au to ka rze nie sły chać już „Va Pen sie ro”, Chó ru 
Alek san dro wa czy szla gie rów „Piw ni cy pod Ba ra na -
mi”. Bra ku je wcie la ją ce go się w dy ry gen ta Ry szar da 
usi łu ją ce go nas na uczyć swo ich ulu bio nych utwo rów 
mu zycz nych..  

 
16 wrze śnia 2012 ro ku, w nie dzie lę, w go dzi nach po łu -

dnio wych Ry szard spadł w prze paść pod czas wspi nacz ki 
z gru pą przy ja ciół przy Po śred nim Gan ku. (Ga nek -trój -
wierz choł ko wy szczyt w sło wac kich Ta trach Wy so kich 
o wy so ko ści 2465 m n.p.m.) Wie le ra zy mó wił zna jo mym, 
że ma rzy, by kie dyś nie mę czyć się nie do łęż no ścią w po -
wol nym umie ra niu. By wyjść w gó ry nie by le ja kie, lecz 
swe ko cha ne Ta try i tam zgi nąć w jed nej chwi li. Ta try speł -
ni ły Je go ma rze nie. Upo mnia ły się o nie go przed wcze śnie. 

W rok po tym tra gicz nym wy da rze niu po pro si łam je go 
uczest ni ków o za pis te go dnia. Na apel od po wie dział Sła -
wek Głą bow ski. Spo rzą dził ob szer ną re la cję, pra wie fo to -
gra ficz ny za pis. Jed nak uzna li śmy, że jesz cze za wcze śnie 
na jej pu bli ka cję, że mo że po 5... 10 la tach... 

Oto je go opo wieść o tam tym dniu...  
 

16 wrze śnia 2012. Do cho dzi 5.30. Cze kam przed do mem 
na Asię. Dzwo nię do niej i py tam gdzie jest. 

– Bę dę za kil ka mi nut. 
– Masz uprząż i kask? 
– Tak. 
– OK. Cze kam na cie bie. 
Dzień wcze śniej póź nym wie czo rem wy sła łem do niej ese -

me sa, że bie rze my sprzęt. Naj wy żej zo sta nie w ba gaż ni ku. 
Dzwo nię do Ryś ka: 
– Cześć, bę dzie my u cie bie za kil ka mi nut. Weź li nę i uprząż. 
– Zwa rio wa łeś? Po co? 
– No tak, na wszel ki wy pa dek. 
– Bez sen su. Zresz tą i tak już od sze dłem od ga ra żu i nie bę -

dę wra cał. 
– ... No do bra. Za raz bę dzie my. 
Kil ka mi nut póź niej pod jeż dza my na przy sta nek gdzie cze -

ka Ry siek i ru sza my w dro gę. Wszyst ko jest tak jak za wsze: 
roz ma wia my na luź ne te ma ty, żar tu je my, opo wia da my co się 
u nas dzia ło przez ostat nie dni... Jest faj nie. Cel na szej wy -
ciecz ki – Ga nek, po ja wia się w roz mo wach bar dzo rzad ko. 
Tak już ma my – nie ma co za wcza su wał ko wać te ma tu. 

Jak zwy kle w Piw nicz nej na sta cji Or le nu pi je my szyb ką 
ka wę. Oko ło 6.50 do jeż dża my do Po pradz kie go Ple sa. 

Podążając ku 
przeznaczeniu

Jedno z ostatnich zdjęć Ryśka zrobiłem o godzinie 8.10…
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– A mo że wy star tu je my ze Szczyrb skie go Ple sa? – py tam 
za nim jesz cze skrę ci my na par king. 

– A po co!? Chce ci się za pie przać ta ki ka wał pod Dry gan -
tem? – od po wia da Ry siek. 

No tak, fak tycz nie jest tro chę da lej, ale przez dłu gi czas 
idzie się ścież ką z fan ta stycz nym wi do kiem na Do li nę Zło -
misk. No, ale jak tu spie rać się z Prze wod ni kiem? 

Znaj du je my miej sce na par kin gu i spraw nie się przy go to -
wu je my. Wię cej uwa gi po świę ca my na szym spodniom – czy 
bę dą od po wied nie na dzi siej szą po go dę – niż ka skom i uprzę -
żom. Tym bar dziej, że uprzę że bez li ny są zu peł nie zbęd ne. 
A ka ski?... „Chce wam się to dźwi gać? Prze cież one tam nie 
bę dą po trzeb ne”. Bez naj mniej sze go za wa ha nia zo sta wia my 
wszyst ko w ba gaż ni ku. Jesz cze tyl ko łyk na lew ki „na roz -
ruch” i ru sza my. Jest 7.00. 

Do Po pradz kie go Sta wu dro ga pro wa dzi as fal tem, je dy nie 
krót ki od ci nek idzie my la sem, skra ca jąc so bie dro gę. Jest rześ -
kie po wie trze, nie mal bez wietrz nie i je dy nie gór ne par tie Tatr 
czę ścio wo osnu wa ją chmu ry. Wszyst ko jest zgod nie z pro -
gno zą po go dy. Po pół go dzin nej „roz grzew ce” do cho dzi my 
do roz cza stia (roz wi dle nia). Opusz cza my pa skud ny as falt 
i kie ru je my się ścież ką wo kół Po pradz kie go Sta wu, wio dą cą 
przez Sim bo lic ki Cin to rin, czy li sym bo licz ny cmen tarz ofiar 
gór. Hu mo ry nam do pi su ją. Roz ma wia my, żar tu je my. Wszy -
scy tro je cie szy my się z te go, że idzie my na Ga nek. Wresz -
cie! Na szczyt, któ ry od po nad ro ku był w na szych pla nach. 
Któ ry cier pli wie cze kał na swo ją ko lej. Tak jak cze kał Świ -
sto wy, Ja wo ro wy, Dzi ka Tur nia, Ma ły Lo do wy i in ne. 
A w naj bliż szych pla nach by ły Dur ny, Łom ni ca, Ger lach, Ma -
ły Ja wo ro wy.... O tym też roz ma wia my. O tym na któ re szczy -
ty chcie li by śmy jesz cze pójść, o ile nie spad nie śnieg. 

Opusz cza my szlak tu ry stycz ny przy Po pradz kim Ple sie 
i wą ską ścież ką wcho dzi my do Do li ny Zło misk – jed nej z naj -
pięk niej szych do lin ta trzań skich, wy ście lo nej ka mie nia mi 
i blo ka mi skal ny mi (zło ma mi), oto czo nej wspa nia ły mi gra -
nia mi Koń czy stej, Siar ka nów, Wy so kiej i Gan ku. Za trzy mu -
je my się na ma łą prze rwę. 

– Pięk na jest ta Zło mi sko wa Do li na – mó wi Ry siek. 
– Tak, a jesz cze pięk niej sza gdy się idzie od Szczyrb skie go 

Ple sa – do da ję z prze ką sem i ma łym wy rzu tem, że mo ja 
wcze śniej sza pro po zy cja zo sta ła zi gno ro wa na. 

– Masz ra cję. Stam tąd jest naj pięk niej szy wi dok.... 
Idzie my do brym tem pem. Ry siek nie co z ty łu. 
– Mia łem trzy ty go dnio wą prze rwę w cho dze niu po gó rach 

– tłu ma czy się. 
– Bez prze sa dy! For mę masz bar dzo do brą. Zresz tą, nie 

mu si my się spie szyć – za prze cza my. 
Do cho dzi 10. Od Do li ny Zło misk od cho dzi Do li na Ru ma -

no wa, któ ra ma nas do pro wa dzić do pod nó ża Gan ku. Mar -
twią nas utrzy mu ją ce się nad Gra nią Gan ku chmu ry. 
Wpraw dzie nie wią że się z ni mi ry zy ko desz czu, przy sła nia -
ją nam jed nak pięk no gór. Ale co tam – za wsze jest szan sa, 

że na szczy cie chmu ry się ro zej dą. Już nie raz tak by ło. Wcho -
dząc do Do li ny Ru ma no wej po raz ko lej ny ana li zu je my map -
ki i usta la my jak ma my iść. Ry siek ma kse ro z gra nią 
i za zna czo ny mi szla ka mi z En cy klo pe dii Pa ry skie go, ja mam 
prze wod nik Szczer by, gdzie też są szki ce i opi sy. Wszyst ko 
wy da je się oczy wi ste... tyl ko te chmu ry, skry wa ją ce wierz -
choł ki, kom pli ku ją nam orien ta cję. De cy du je my się po dejść 
nie co wy żej i tra wer so wać ca łą grań mniej wię cej 30 – 40 me -
trów po nad dnem do li ny. Dzię ki te mu nie mu si my iść po nie -
wy god nych kam lo tach i w od po wied nim mo men cie bę dzie my 
mo gli wejść w żleb pro wa dzą cy do Gan ko wej Prze łę czy. 
Idzie my sła bo wi docz ną ście żyn ką, wy szu ku jąc kop czy ków 
z ka mie ni – swe go ro dza ju dro go wska zów. 

Chmu ry nad na szy mi gło wa mi zgęst nia ły. Ale to pew nie 
tyl ko złu dze nie, bo je ste śmy bli żej ich pod sta wy. Idzie my nie -
zbyt szyb kim tem pem, czę sto za trzy mu jąc się, roz glą da jąc 
za kop czy ka mi, usta la jąc jak iść da lej że by by ło naj wy god niej. 

– Czy nie po win ni śmy już od bić? – py ta Asia. 
– Nie, mu si my dojść tam da lej – od po wia da Ry siek. 
Po chwi li Asia zno wu py ta czy nie po win ni śmy już pod -

cho dzić pod Ga nek. 
Ry siek wy cią ga szkic i mó wi: 
– Mu si my dojść do tam te go za ło mu i do pie ro wte dy od bi -

je my do gó ry. Wska zu je na znaj du ją cy się ja kieś 300-400 me -
trów przed na mi po przecz ny garb. Je go pew ność za głu sza 
na sze wąt pli wo ści. 

Po kil ku na stu mi nu tach do cho dzi my do sze ro kie go żle bu. 
Zbli ża się 11.00. Ze ścian Gan ku ob ser wu ją nas dwie ko zi ce. 
Po chwi li zni ka ją w chmu rach... 

Ro bi my prze rwę by na brać sił i oce nić sy tu ację. Przed na -
mi stro my, zwę ża ją cy się ku gó rze żleb. Wi dać, że trud ny, ale 
przy naj mniej są chwy ty, jest się cze go zła pać, jest na czym 
sta nąć. O wie le trud niej sze są żle by „wy śli zga ne”, wy gła dzo -
ne przez wo dę i lód. Le wa stro na wy glą da le piej. De cy du je -
my się iść wła śnie nią.  

Jak zwy kle Asia przo dem. Jest z na szej trój ki naj zwin niej -
sza, naj lżej sza i za wsze, gdy zbli ża my się do szczy tu ma naj -
wię cej sił. Idzie bar dzo spraw nie, pew nie ale też ostroż nie. 
Ja 3-4 me try za nią. Ry siek tuż za mną. Co chwi lę przy sta je -
my, wy szu ku je my dro gę, usta la my jak iść da lej. Je ste śmy 
mak sy mal nie skon cen tro wa ni.  

Jest 11.10. Do cho dzi my do trud niej sze go miej sca. Trze ba 
bar dziej pra co wać rę ka mi, pod cią gać się, przy tu lać do ska ły... 
Za trzy mu je my się, by się na ra dzić. 

– Bę dzie ku rew sko zejść – mó wi Ry siek 
– Spró bu ję po dejść do gó ry le wą stro ną – de kla ru je się 

Asia. 
– Do brze, ale ostroż nie. 
Kil ka me trów wy żej Asia mę czy się z po ko na niem ma łe -

go gar bu. Je ste śmy prze ko na ni, że kil ka na ście me trów wy żej 
skoń czy się ten żleb i wyj dzie my na Gan ko wą Prze łęcz. 
A stam tąd to już rzut be re tem do szczy tu 
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– Wra caj, spró bu je my pra wą stro ną – mó wię. 
– Spo ko, ja koś dam ra dę! Ale wy idź cie ina czej. 
Mu si my prze do stać się na pra wą stro nę żle bu, któ ra w tym 

miej scu wy glą da o wie le bez piecz niej. Pro blem sta no wi trzy -
me tro we po zio me przej ście. 

– Puść mnie Ry siu, spró bu ję przejść na dru gą stro nę. 
Mi ja my się i bar dzo ostroż nie po su wam się w pio no wej 

ścia nie na pra wo. W tym miej scu ska ła jest wy śli zga na. Trze -
ba ro bić dość du że kro ki i przy trzy my wać się wą skich chwy -
tów. Nie cie ka we przej ście. 

– Ry siu, le piej tę dy nie idź – mó wię gdy już je stem na dru -
giej stro nie. 

Chy ba na wet nie po trzeb nie bo prze cież do sko na le wi dział 
jak się mę czy łem. 

– Cho le ra, to jak tu iść?... Chy ba zej dę ni żej... 
– Tak bę dzie naj le piej. Zejdź ni żej i przejdź na pra wą stro -

nę. Po cze ka my na cie bie. 
Pod cho dzę trzy me try wy żej i do cho dzę do Asi, cze ka ją -

cej na dość sze ro kiej, jak na te wa run ki pół ce. Pa trzy my jak 
Ry siek mo zol nie po ko nu je w dół od ci nek, któ rym przed chwi -
lą się wspi na li śmy. Ro bi my zdję cia... 

– Idź cie, nie cze kaj cie na mnie! – wo ła z do łu Ry siek. 
– Spo ko, po cze ka my tu na cie bie. 
Ko lej ne zdję cia... 
Chwi la ci szy... 
– Idź cie! Po cze kaj cie na mnie na Gan ko wej Prze łę czy. 
– No do bra – stwier dza my, że to do bra pro po zy cja bo ro bi 

nam się zim no i jest dość nie wy god nie. Tym bar dziej, że pra -
wa stro na, któ rą Ry siek ma się wspi nać wy glą da na praw dę 
bez piecz nie. 

Ru sza my ostroż nie. Asia przo dem. W kil ku ru chach po ko -
nu je 3 me try. Idę za nią. Spraw dzam każ dy chwyt, każ de pod -
par cie sto py. Ła pię du ży wy stęp w ska le. Spraw dzam – sie dzi 
moc no. Za czy nam się na nim pod cią gać i czu ję, że on się ru -
sza. Ta ki wiel ki kla mot jest ru cho my! Mo men tal nie przy trzy -
mu ję go, lecz kil ka mniej szych frag men tów ska ły stra ci ło 
przy czep ność i le cą w dół. 

– Ry siek uwa żaj ska ły! – krzy czy my rów no cze śnie z Asią. 
Ry siek jest ja kieś 20-30 me trów pod na mi. Do pie ro te raz 

wi dzi my, że się za trzy mał w sa mym środ ku żle bu. W je go 
stro nę le cą ka mie nie – kil ka, któ re od bi ja jąc się od ska ły roz -
bi ja ją się, a mo że też po ry wa ją z so bą in ne. Je den więk szy 
frag ment ska ły le ci da le ko od Ryś ka, ale przy naj mniej dwa 
– trzy po dą ża ją w je go kie run ku. Na na sze krzy ki re agu je mo -
men tal nie – pa trzy w gó rę i od ra zu scho dzi na pra wą stro nę, 
by zejść ze środ ka żle bu i na tu ral ne go to ru lo tu ka mie ni. 
Na chwi lę zni ka nam z oczu, cho wa się za ma łym gar bem 
skal nym. Od dy cha my z ulgą, że uda ło mu się schro nić. Jed -
nak chwi lę póź niej wi dzi my jak spa da w spo sób nie kon tro lo -
wa ny. Od bi ja się od ska ły i zsu wa kil ka me trów w dół. 
Za trzy mu je się na wą skiej pół ce twa rzą do zie mi. Wi dzi my 
jesz cze jak prze krę ca się na ple cy. Le ży w po przek żle bu. 

– Scho dzę do nie go a ty dzwoń po po moc! – wo ła Asia. 

– Ale nie mo gę pu ścić te go ka mie nia! Cho ler na ska ła nie -
bez piecz nie od sta je i gdy bym tyl ko ją pu ścił ogrom na la wi -
na po le cia ła by w dół. 

– Dzwoń po po moc! – krzy czy Asia mi ja jąc mnie i scho -
dząc w dół. 

Bar dzo ostroż nie do ci skam wy sta ją cą ska łę i pusz czam 
z na dzie ją, że nie od pad nie. Trzy ma się. Szyb ko scho dzę dwa 
me try ni żej na ma łą pó łecz kę, wy cią gam z ple ca ka te le fon 
i dzwo nię na 112. Jest 11.25. 

Mó wię dy żur nej co się sta ło i gdzie je ste śmy. Mó wię, że 
po trzeb na jest po moc Za chran nej Hor skiej Służ by. Pa ni mó -
wi że prze ka że mój nu mer ra tow ni kom, a że by ran ne go opa -
trzyć, przede wszyst kim by za ta mo wać krwa wie nie. Py ta czy 
po szko do wa ny ży je, czy jest przy tom ny. Mó wię, że ży je, ale 
chy ba jest nie przy tom ny. Z do łu sły chać ję ki Ryś ka. Wi dzę 
jak ru sza no ga mi. Koń czy my roz mo wę i mam scho dzić w dół 
gdy wi dzę jak Ry siek prze chy la się, jak by pró bu jąc wstać 
i zsu wa się z pół ki. 

15.09.2013, tablica w masywie Ganku FOT. S. GŁĄBOWSKI
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– Asiu, on się zsu wa! – krzy czę i pa trzę jak zjeż dża gło wą 
w dół ni czym na zjeż dżal ni w par ku wod nym. W pew nym 
mo men cie wy bi ja się do gó ry i ude rza o ska ły... 

Szyb ko scho dzę w dół. Po trzech mi nu tach dzwo ni te le fon. 
Ra tow nik py ta o sy tu ację i miej sce, w któ rym je ste śmy. Do -
py tu je o wa run ki po go do we, pu łap chmur. Udzie lam nie zbęd -
nych in for ma cji. Mó wię, że szczy ty są w chmu rach, ale Do li ną 
Zło misk i Ru ma no wą do li ną moż na le cieć. Że wi docz ność 
jest do bra. Mó wi, że wy sy ła ją he li kop ter i że bę dą się ze mną 
kon tak to wa li w ce lu do kład ne go usta le nia miej sca. 

Do cho dzę do miej sca, w któ rym za trzy mał się Ry siek. 
Obok otwar te go ple ca ka le żą roz rzu co ne krom ki chle ba, rę -
ka wi ce, na pój... Zbie ram wszyst ko, pa ku ję do ple ca ka. Na zie -
mi zo sta je tyl ko chleb. 

O 11.38 dzwo nią ze star tu ją ce go he li kop te ra. Jesz cze raz 
mó wię ja ka jest wi docz ność. 

Wi dzę, że Asia opa trzy ła Ryś ko wi gło wę i okry ła go ma tą 
izo la cyj ną. Wo ła do mnie jak mam iść i że bym był ostroż ny. 
Ska ła jest tu gład ka a dru gi ple cak utrud nia scho dze nie. 

Wresz cie scho dzę do nich. 
– Co z nim? – py tam. 
– Nie do brze, za ban da żo wa łam mu gło wę. Od dy cha ale jest 

nie przy tom ny. 
– Za raz bę dzie he li kop ter. 
Nie mal w tym mo men cie sły szy my od le gły war kot sil ni -

ka. Na chy lam się nad Ryś kiem. Le ży twa rzą do zie mi. Od -
dech ma po wol ny, głę bo ki, rów ny... 

He li kop ter kie ru je się w na szą stro nę. Szyb ko opusz cza 
pierw sze go ra tow ni ka, ro bi na wrót i opusz cza dru gie go ra -
tow ni ka (le ka rza). 

Py ta ją nas o stan Ryś ka, ja kie ma ob ra że nia, co się sta ło, 
skąd spadł. Py ta nia są krót kie, kon kret ne. Od po wie dzi rów -
nież. Le karz spraw dza od dech i tęt no i mó wi, że mu si my prze -
wró cić go na ple cy. Asia pod trzy mu je no gi, ja gło wę i ra mię 
a ra tow ni cy pod no szą tu łów i de li kat nie ob ra ca my go na ple -
cy. Le karz spraw dza droż ność ukła du od de cho we go, pró bu je 
wło żyć rur kę, ale re zy gnu je. Po da je ja kieś za strzy ki, pod łą -
cza we lfron i do nie go kro plów kę.  

Asia ca ły czas pod trzy mu je Ryś ka no gi i w rę ce trzy ma 
kro plów kę. Wyj mu ję dru gą ma tę ter mo izo la cyj ną i okry wam 
go. Le karz z ra tow ni kiem dzia ła ją spraw nie. Sta ra my się im 
po ma gać, a przede wszyst kim nie prze szka dzać. Jest tuż 
po 12. 

– On nie od dy cha! – wo łam wi dząc, że klat ka pier sio wa 
Ryś ka się nie pod no si. Le karz wpro wa dza do krta ni rur kę, 
mo cu je do niej pomp kę i roz po czy na sztucz ne od dy cha nie. 

Tym cza sem ra tow nik wzy wa he li kop ter. 
– Mu si my pod ło żyć pod nie go siat kę – mó wi i wy cią ga ze 

swo je go ple ca ka bia ło -czer wo ną siat kę z me ta lo wy mi oku cia -
mi, w któ rej Ry siek bę dzie trans por to wa ny pod he li kop te rem. 

Le karz prze ka zu je mi pomp kę. Ostroż nie prze cią ga my siat -
kę pod Ryś kiem. Asia cią gle pod trzy mu je je go no gi i trzy ma 
kro plów kę, ja ro bię sztucz ne od dy cha nie i przy trzy mu ję je go 

gło wę, ra tow nik trzy ma mo co wa nia siat ki a le karz zbie ra 
sprzęt. Cze ka my na he li kop ter. 

– Co z nim? – py ta my po raz ko lej ny. 
– Stan jest bar dzo po waż ny – od po wia da le karz. 
– Do kąd go za bie ra cie? 
– Do Po pra du. 
– Nas też tam za bie rze cie? 
– Tak. 
Mi ja kil ka mi nut i u wy lo tu Do li ny Ru ma no wej po ja wia 

się he li kop ter. Spusz cza ją z nie go sta lo wą li nę, do któ rej ra -
tow nik pod pi na siat kę z Ryś kiem i le ka rza. Ra zem ja dą do gó -
ry i od la tu ją. Jest oko ło 12.20... 

Ra tow nik po sta na wia, że zej dzie my ni żej, w do god niej sze 
miej sce. Zbie ra my ple ca ki i scho dzi my na nie wiel kie wy -
płasz cze nie. Ra tow nik wy py tu je nas o szcze gó ły zda rze nia. 
Py ta jak chcie li śmy wejść, czy Ry siek nas pro wa dził, cze mu 
nie mie li śmy żad ne go sprzę tu. Tłu ma czy my wszyst ko, mó -
wi my, że szli śmy do Prze łę czy Gan ko wej i by li śmy tuż 
pod nią gdy po le cia ły ka mie nie. 

– Ale Prze łęcz Gan ko wa jest wcze śniej... 
–??? 
– Po win ni ście wejść ja kieś 400 me trów wcze śniej w gó rę. 

Tym żle bem wcho dzą ho ro lez cy. Tu jest trój ka – czwór ka! 
(Ska la trud no ści wspi nacz ko wej. Ni gdy nie za pusz cza li śmy 
się na dro gi o trud no ści więk szej niż I.). 

Na sze osłu pie nie mu sia ło być dla nie go wy mow ne, bo do -
dał tyl ko: 

Ta bli cy R. Pa ty ka na Sym bo licz nym Cmen ta rzu w ma sy -
wie Oster wy FOT. Z. SMAJ DOR
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– Tam wy żej niż do szli ście jest jesz cze trud niej. Kto wie, 
czy on wam ży cia nie ura to wał... 

Mi ja ją ko lej ne mi nu ty w ocze ki wa niu na he li kop ter, któ ry 
nas za bie rze na dół. Wi docz ność się zmie nia; chmu ry wcho -
dzą ni żej w do li nę i ra tow nik kon tak tu je się z ba zą by usta lić 
dzia ła nie. Je ste śmy go to wi scho dzić sa mi, lecz ra tow nik mó -
wi, że po cze ka my. Do cho dzi 13 gdy nad la tu je he li kop ter i za -
bie ra Asię z ra tow ni kiem, a ze mną zo sta wia dru gie go 
ra tow ni ka. Pa trzę jak od la tu ją pod wie sze ni pod ma szy ną. 

– Jak nasz przy ja ciel? – py tam. 
– Nie ży je. Ko niec. 

*** 
Po tem lot do Po pradz kie go Ple sa, prze siad ka do środ ka he -

li kop te ra, lot do Sta re go Smo kow ca i na lą do wi sku roz mo wa 
z Pa nią Pa tyk... 13.25 

Po pro szo no nas o zło że nie wy ja śnień na po li cji i w Hor -
skiej Za chran nej Służ bie. W sie dzi bie tej dru giej do kład nie 
usta li li śmy na szą dro gę wej ścia. By ła to Ma la Gan ko va Str -
bi na, pro wa dzą ca do prze łę czy mię dzy Ma łym i Po śred nim 
Gan kiem. Dro ga ozna czo na ska lą trud no ści II-III. Ta, któ rą 
my mie li śmy wcho dzić to 0+... 

Po zo stał ból, smu tek, pust ka, po czu cie wi ny, żal... i mnó -
stwo wspa nia łych wspo mnień, któ rych Ry siu był spraw cą 
i uczest ni kiem. Po zo sta je pa mięć o czło wie ku wy jąt ko wym 
– po god nym, życz li wym, uczci wym, przy ja ciel skim i nie zwy -

kle ludz kim. O czło wie ku z nie prze cięt nym in te lek tem i wie -
dzą, któ rą z wiel ką chę cią, ale i po ko rą dzie lił się z in ny mi. 
Po zo sta je pa mięć o Przy ja cie lu, na któ re go za wsze moż na by -
ło li czyć w każ dej sy tu acji. I po zo sta je pa mięć o Na uczy cie -
lu, któ ry na uczył nas ko chać gó ry. Roz po zna wać je, 
sza no wać, po ru szać się po nich. Ta ki po zo sta nie w na szej pa -
mię ci. 

PS. W 2013 w miej scu tra gicz nej śmier ci Ryś ka na sto kach 
Gan ku, umie ści li śmy ta bli cę pa miąt ko wą. To by ła ini cja ty wa 
pry wat na kil ku osób... (SG) 

 
 

Na bra mie ta trzań skie go, sym bo licz ne go cmen ta rza 
pod Oster wą wid nie je na pis:”Umar łym ku pa mię ci, ży ją -
cym ku prze stro dze”. Wśród ma syw nych blo ków skal -
nych, znaj du je się kil ka set ta blic upa mięt nia ją cych 
tra gicz nie zmar łych w gó rach ca łe go świa ta wspi na czy 
i ra tow ni ków. Na jed nym z gła zów od mar ca 2014 ro ku 
znaj du je się ta bli ca upa mięt nia ją ca Ry szar da Eu sta ze go 
Pa ty ka umiesz czo na tam sta ra niem są dec kie go Od dzia łu 
PTT. Od wie dza my to miej sce każ de go ro ku. Wspi na my 
się rów nież na szczyt Oster wy (1980 m npm), z któ re go 
do sko na le wi dać Do li nę Zło misk i od cho dzą cą w le wo 
Do li nę Ru ma no wą, któ ra pro wa dzi do pod nó ża Gan ku... 

(MD)

24.05.2014, od sło nię cie ta bli cy R. Pa ty ka na Sym bo licz nym Cmen ta rzu w ma sy wie Oster wy FOT. Z. SMAJ DOR
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„Je śli chce się być szczę śli wym, nie 
wol no gme rać w pa mię ci.” 

Po wie dział Emil Cio ran fi lo zof ru -
muń ski. Ja po gme ra łem w pa mię ci, ale 
przy wró ci łem szczę śli we chwi le. 
 
W tym ro ku mi ja już 24 rocz ni ca 
od cza su, kie dy po ja wi łem się w Ru -
mu ni. Czy bę dą to wspo mnie nia już 
„dziad ka”, czy mo że jesz cze ży we 
wspo mnie nia czło wie ka z pa sją? 
A mo że jed no i dru gie. My ślę, że ini -
cja to rem eks plo ro wa nia Ru mu nii 
przez PTT był Krzysz tof Żucz kow ski. 

 
Już w po ło wie lat dzie więć dzie sią -

tych czę sto opo wia dał o gó rach Ru mu -
nii. Na pew no to je mu za wdzię cza my 
nasz „pierw szy raz” no i Wie sła wo wi 
Pi pr ko wi i księ dzu Je dy na ko wi. 

Na pierw szym wy jeź dzie w ro -
ku 1999 by ła na sza gru pa, zwią za -
na z PTT i ko łem prze wod ni ków, by ła 
też gru pa prze wod ni ków z Tar no brze ga, 
wte dy z ko ła PTT w Tar no brze gu wraz 
z Mie czy sła wem Wi niar skim. By ły też 
in ne gru py z No we go Są cza i Kra ko wa. 

Na sza po nad 10-dnio wa po dróż roz -
po czę ła się od Lwo wa i Ukra iny. 
Nad ra nem zwie dza my Lwów, co by ło 
na swój spo sób fa scy nu ją ce, po śród bu -
dzą ce go się mia sta. Pa mię tam ko le iny 
na głów nej tra sie do jaz do wej pod te atr 
we Lwo wie. Wte dy do zor cy, do zor czy -
nie za mia ta li mio tła mi brzo zo wy mi, po -
le wa li wo dą trud niej sze nie czy sto ści 
przy nie ru cho mo ściach. Na sza gru pa 
jak by nie co prze szka dza ła w tych po ran -
nych po rząd kach. Krzysz tof do pie ro 
roz krę cał się. Wspo ma gał go Wie sław 
Pi prek. 

Przy ka pli cy Bo imów pod szedł 
do nas star szy pan. Je go wy po wia da ne 
przez zę by prze kleń stwa do pie ro po pa -
ru chwi lach do tar ły do nas. W pa rę osób 
od wró ci li śmy się do nie go spo koj nie, 
ale but nie pa trząc mu w oczy. Po pa ru 
chwi lach nasz wzrok unie ru cho mił je go 
po tok ukra iń skich prze kleństw. Ob ró cił 
się na pię cie i od szedł. 

Zwie dza nie Lwo wa za koń czy ło się 
o zmro ku, a przed na mi był jesz cze ca -
ły dzień prze jaz du przez Ukra inę. Bu -
dził on spo re za in te re so wa nie, o czym 
świad czy ły licz ne, na go rą co wy po wia -
da ne, ko men ta rze uczest ni ków i prze -
wod ni ków. 

Oko ło pięt na stej do jeż dża my do Ka -
mień ca Po dol skie go. Kwa te ru je my się 
w Ho te lu „Mo skwa”. Z ze wnątrz wy -

glą da im po nu ją co, okła dzi na ka mien na, 
ale w środ ku już nie co go rzej. Na ko ry -
ta rzu tłu stą, czar ną szma tą „eta żo wa” 
wy cie ra z mo zo łem pod ło gę. O ubi ka -
cjach już le piej nie mó wić. Te mat jest 
zna ny, pew nie każ dy się z nim ze tknął 
bę dąc na Ukra inie. 

Zwie dza my Ka mie niec Po dol ski z je -
go zam kiem, ka te drę ka to lic ką i ka nion 
rze ki Zbrucz. Ro bi to na nas wra że nie. Za -
uwa ża my, że nasz au to kar i nas oto czy ły 
psy, pra wie każ dy jest z ja kimś de fek tem, 
uszko dze niem. Ta ka zbie ra ni na in wa li -
dów  – klo szar dów psich. Oczy wi ście każ -
dy co ma, da je psi nom. 

Na za jutrz po mszy św. w ka te drze je -
dzie my da lej do Cho ci mia, gdzie zwie -
dza my twier dzę, któ ra w tam tym cza sie 
nie jest przez ni ko go nad zo ro wa na. 
Wcho dzi my z Krzy siem na cze le w każ -
dy za ka ma rek. Ktoś obok au to ka ru zbie -
ra spa dy ze sta rej ja bło ni, co wzbu dza 
słow ną po ła jan kę star szej ko bie ty. Od -
sta wia ja błusz ka, a in cy dent przy spie sza 
de cy zję o wy jeź dzie z Ukra iny. Prze jeż -
dża my jesz cze przez Czer niow ce, któ -
rych nie zwie dza my i do jeż dża my 
do gra ni cy z Ru mu nią. 

Na przej ściu wi ta nas, ko lej na wa ta ha 
bez pań skich psów. Za raz for mu je się gru -
pa do kar mia czy, ale upo mi na ni je ste śmy 

Rumunia z PTT 

Ćwierć 
wieku temu

Wrze sień 1999 r. Cer kiew w Gu ra Hu mo ru (kart ka wy sła na przez Wie sła wa 
Wcze śne go z Ru mu ni do mnie (był na tej wy ciecz ce!)
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przez Krzyś ka Żucz kow skie go i Wieś ka 
Pi pr ka. Na le ży za cho wać dys cy pli nę nie 
de ner wuj my po gra nicz ni ków!  

W cza sie in dy wi du al nej kon tro li zo sta -
je „are sto wan” An drzej Bo rek, za prze -
kro cze nie gra ni cy (we wnątrz bu dyn ku) 
o pół du że go pal ca u no gi. Za czy na się 
cze ka nie w au to ka rze, pra wie w ci szy. 

Po oko ło go dzi nie ktoś otwie ra bu tel -
kę wód ki. Za czy na się od stre so wa nie. 
Po na bra niu „od wa gi” wy ru sza gru pa 
po swo je go ko le gę. „Won” z po gar dą 
wy rzu ca z sie bie cel nicz ka o bar dzo dłu -
gich pa znok ciach. Krót kie stwier dze nie 
jest tak do bit ne, że nikt nie za mie rza dys -
ku to wać. Cze ka nas ko lej na por cja dla 
„ku ra żu”. Po 3 i pół go dzi nie do cho dzi 
do nas uwol nio ny ko le ga i dal sza po dróż 
na stro nę Ru muń ską sta je się moż li wa. 

Tam tej szy cel nik zro bił po kaz „wzo -
ro we go trak to wa nia” po dróż nych. 
Przed sta wia się i pro si o wy ro zu mia łość 
przy gra nicz nych, nie zbęd nych pro ce -
du rach. A my by li śmy przy go to wy wa -
ni, że ru muń scy cel ni cy są jesz cze gor si 
od ukra iń skich. Po spraw dze niu pasz -
por tów i do ku men tów kie row cy, ży czy 
nam szczę śli wej po dró ży – ko lej ny szok 
te go dnia. Za czy na ją się po zy tyw ne ko -
men ta rze i sło wa nie do wie rza nia. 
W Ru mu nii na wet tra wa jest zie leń sza 
i wszę dzie po rzą dek. Na stęp ny szok dla 
nas – nie wi dzi my psia ków  – in wa li dów, 
tyl ko za dba ne i we so łe psy strze gą ce go -
spo darstw swo ich wła ści cie li. 

Do mo stwa ma ją pięk nie obu do wa ne 
stud nie. Cza sa mi jest to bar dzo mi ster -
na ro bo ta. Krzy siek tłu ma czy nam, że 
w Ru mu nii, a zwłasz cza na Bu ko wi nie 
każ dy kto „za bie ra czy jeś ży cie” w dro dze 
eks pia cji mu si wy bu do wać pięk ną stud nię 
z wo dą źró dłem ży cia. Gru pa „ar ty stów” 
głów nie są dec kich wprost cmo ka z za -
chwy tu, jak dzie ci na wy ciecz ce szkol nej. 

Za trzy mu je my, a wła ści wie Krzysz -
tof Żucz kow ski za trzy mu je au to kar 
w miej sco wo ści Ar bo re. Zmierz cha już, 
więc na wet nie mo że my od róż nić gdzie 
się znaj du je my. Tu taj roz po czy na my 
wy ciecz kę po ma lo wa nych klasz to rach 
Bu ko wi ny. 

Po cząt ko wo nie chęt nie i scep tycz nie 
oglą da my z ze wnątrz ko ściół, któ ry aku -

rat od stro ny dro gi wy glą da nie zbyt 
atrak cyj nie. Przy cho dzi ja kaś Pa ni z klu -
cza mi do ko ścio ła, otwie ra i sły chać jęk 
za chwy tu wśród uczest ni ków. Ma lo wa -
ne sce ny z No we go Te sta men tu. Pięk ne 
ko lo ry za chwy ca ją. „Ar ty ści” tłu ma czą 
nam, że ta kich barw ni ków już dzi siaj nie 
ma. Ktoś na mięt nie fil mu je i fo to gra fu je 
wszyst kie fre ski. Krzy siek tłu ma czy 
sce ny z No we go Te sta men tu. Na wet nie 
za uwa ża my, że już pra wie ciem no. Pa -
ni, opie kun ka świą ty ni na ze wnątrz po -
ka zu je nam za chod nią ścia nę po kry tą 
sce na mi z Księ gi Ro dza ju – jest pięk na, 
mam aż ciar ki na rę kach. Ma lo wa -
na opo wieść o sy nu mar no traw nym i ży -
wot Ja na Chrzci cie la, pa tro na świą ty ni. 
Ten wiej ski ko ściół zo stał po kry ty fre -
ska mi w XVI wie ku przez nie ja kie go 
Dra go sza Co ma na. 

W Ru mu nii we dług lu do wych prze -
ka zów świą ty nia jest frag men tem nie ba 
na zie mi. Wszyst kie te wra że nia bled ną 
przy na szych póź niej szych przy go dach. 
Trze ba je chać da lej, a już ciem no. Jest 
ciem no, „że aż oko wy kol”, jak mó wił 
Ry szard Pa tyk. Za trzy mu je my się na gle 
pod lek kim wznie sie niem. 

Krzy siek wraz z Wieś kiem uda ją się 
z za py ta niem o noc leg, a resz ta au to ka -

ru po wo li wy peł za z nie go. Na gle sły szę 
„dzień do bry!”, wy po wie dzia ne pięk ną 
pol sz czy zną. To ma ły chło piec, aż wzru -
sza nas to, po po nad dwóch dniach 
na Ukra inie. (Po lo nia w Ru mu nii li czy 
obec nie po nad 2500 osób) W od da li 
gdzieś świe ci się sła ba ża rów ka, pod -
cho dzi my tam. Za pra sza ją nas na we se -
le, któ re wła śnie wzno wi ło dzia łal ność. 
Wra ca Krzy siek z Wieś kiem i na ra zie 
po zwa la ją na udział w im pre zie. Gru pa 
ro bi „zrzut kę” po pa rę do la rów. Pań stwo 
mło dzi otrzy mu ją oko ło 50 do la rów, 
a w ich oczach po ja wia ją się łzy. 

Wcho dzi my, każ dy mó wi po pol sku, 
ale z ru muń skim za bar wie niem. Po ło wa 
go ści jest „pol skiej uro dy”, po ło wa 
„uro dy ru muń skiej”. Ope ru ję te raz ste -
reo ty pa mi, ale chy ba wie cie, o co cho -
dzi. Do wia du je my się m.in. że „mło da 
pa ra” za dwa ty go dnie za miesz ka 
w swo im do mu, któ ry wy bu du ją 
przy po mo cy ro dzi ny i są sia dów. 

Ten pierw szy wy jazd już na star cie 
ob darł nas ze ste reo ty pów, utrwa la nych 
przez la ta na te mat te go kra ju i je go 
miesz kań ców, któ re na wet dzi siaj tkwią 
jesz cze w nas Po la kach (nie wszyst -
kich), jak drza zgi w cie ście. W ko lej -
nych dniach usły szy my wie le lu do wych 

2001 r., Var ful Tar cu 2291 m n.p.m. FOT. W. SZA RO TA
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mą dro ści i po wie dzeń ze skarb ni cy ru -
muń skiej wie lo kul tu ro wej men tal no ści. 

Na stęp ne go dnia je dzie my re ali zo -
wać „pro gram” Krzyś ka Żucz kow skie -
go. Zo ba czy my przez na stęp ne dni 
ma lo wa ne klasz to ry i mo na sty ry: Put na, 
Dra go mir na, Mol do vi ta, Su cze vi ta i in -
ne. Za nu rza my się w NIEBO co rusz, 
cza sa mi świa do mie, cza sa mi mniej 
świa do mie jak wy ciecz ka dzie ci. Wła -
śnie dzie ci za dzi wia ją nas w Ru mu nii 
– po czą tek wrze śnia, a cho dzą w cie -
płych czap kach. Ktoś py ta – dla cze go? 
Ru mun ka z pol ski mi ko rze nia mi wy ja -
śnia, że bez czap ki moż na „do stać” za -
pa le nia mó zgu, a ona go chro ni. 

Te go dnia, w Ra dow cach mu si my 
zro bić wy mia nę do la rów na ru muń skie 
le je. Ta ką wy mia nę do ra dza ją nam ro -

bić w ban ku. Otrzy mu je my du ży plik 
pie nię dzy, któ ry mie ści się w dość ob -
szer nej sa szet ce. Mo że my za sza leć 
na za ku pach! Po trze bu ję ku pić chleb, 
idzie my w grup ce, wcho dzi my do skle -
pu na gle roz glą dam się i je stem sam, 
a pa ni eks pe dient ka za da je ru muń skie 
py ta nia. Nic nie ro zu miem, z ni czym ten 
ję zyk mi się nie ko ja rzy. Na gle przy po -
mnia łem so bie, że 20 lat te mu uczy łem 
się fran cu skie go – „du pa in” – mó wię. 
„Aaa! Pa ine!”- od po wia da sprze daw -
czy ni, któ ra z ulgą i z uśmie chem po da -
je mi chleb. Wte dy na uczy łem się, że 
za wsze trze ba słu chać i być na sta wio -
nym po zy tyw nie. 

In nym ra zem Ro bert Cem pa po ma ga 
mi w skle pie ga lan te ryj nym ku pić ręcz -
nik. Na mi gi po ka zał wy cie ra ją ce go 
twarz – po skut ko wa ło. Póź niej w au to -
bu sie, An drzej Bo rek uru cha mia słow -
nik pol sko -ru muń ski udzie la jąc nam 
przy śpie szo ne go kur su. Do brze, że 
obec nie kła dzie się na cisk na ucze nie się 
ję zy ków ob cych i zna nie ich! Bo ina czej 
do cho dzi do za baw nych sy tu acji, któ re 
każ dy z PTT w swo im „tu ry stycz nym 
ży ciu” spo tkał wie le ra zy. 

Kra ina ma lo wa nych ko ścio łów i mo -
na sty rów Bu ko wi ny w Put na, Mol do vi -
ta, Su cze vi ta, Dra go mir na, Su cza wa, 
Ra dau ti wy war ła na nas ogrom ne wra -
że nie. Dziś wie le z nich wpi sa nych jest 
na li stę UNESCO. Mi nę ło ty le lat i mam 
w ser cu i „gło wie” ar che ty py Je zu sa 
Chry stu sa, Mat ki Bo żej, św. Ja na, Ste fa -
na Wiel kie go spo glą da ją ce na mnie raz 
groź nie, raz ła god nie. 

Ma la rze (pi sa rze) bu ko wiń skich cer -
kwi to wy so kie go lo tu ar ty ści, z za -
chwy tem na głos stwier dza ją „są dec cy 
ar ty ści”. Jak to w ta kich sy tu acjach, ko -
la na się cza sa mi ugi na ły, cza sa mi za cho -
wa li śmy się jak nie sfor ne dzie ci -tu ry ści. 
W Su cza wie opie kun cer kwi otwie ra 
nam świą ty nię, a tam wej ście w przed -
sion ku za gra dza śpią cy ro bot nik. Nie -
któ rzy na rze ka ją, że tych mo na sty rów 
i cer kwi jest za du żo, a Krzy siek co -
dzien nie re cy tu je li stę punk tów do zre -
ali zo wa nia. 

Fak tem jest że przez te 10 dni zo ba -
czy łem ty le, że aż dzi siaj się dzi wię. 

A jesz cze by ła Do li na Wa ze ru lo ko mo -
ty wą, był Pie tros Rod niań ski 2303 m 
n.p.m. By ła sa mo dziel na eska pa da 
na Gar ga lau z zej ściem do kom plek su 
tu ry stycz ne go w Bor sy. Na ko niec zo -
sta ły się ga ją ce nie ba cer kwie mar ma ro -
skie: Bog dan Vo da, Sur de sti i wie le 
in nych, któ rych nie spo sób spa mię tać, 
bo już mi nął szmat cza su. 

W ro ku 2000 od by ła się wy pra wa 
m.in. w Fo ga ra sze, Je zer Pa pu sza, Pia -
tra Cria lu li. Ze zna nych osób, któ re 
uczest ni czy ły to Ro bert Cem pa, Te re sa 
Frą czek, Bar ba ra Rzep ka, Ry szard Pa -
tyk z pro wa dzą cym Krzysz to fem Żucz -
kow skim. 

W na stęp nym ro ku: 2001 od by ła się 
wy pra wa w Gó ry Re te zat i Go ry Vul -
kan, w któ rej uczest ni czył Krzysz tof 
Żucz kow ski, Ry szard Pa tyk, Ro bert 
Cem pa, Bar ba ra Mi cha lik, Cze sia Ja nik 
no i ja, Woj ciech Sza ro ta. 

By ły to „wy pra wy” w do słow nym te -
go sło wa zna cze niu. Plan po sia dał w za -
ry sie Krzysz tof Żucz kow ski. Sam 
do jazd do Ru mu nii, trwał przy naj -
mniej 2,5 dnia. Uży wa li śmy na mio tów, 
ko rzy sta li śmy ze schro nisk gór skich lub 
kem pin gów (Cur tia de Ar ges). Ta ki bez -
po śred ni kon takt z przy ro dą ru muń ską 
był, bar dzo przy jem ny i cie ka wy. In te -
gro wa li śmy się le piej, le piej po zna li. 
Wie czo ry przy ogni sku w do li nie Jui de 
West, gdzie swój spon ta nicz ny re ci tal 
miał Ry szard Pa tyk, po zo sta ły w pa mię -
ci uczest ni ków. 

By ło też wie le in nych przy gód, któ re 
war to by by ło przy to czyć, jak np.: „Spo -
tka nie z Dia błem” w Ti sma nie. 

Dla te go ciąg dal szy na stą pi, je że li bę -
dzie ta kie ży cze nie czy tel ni ków w PTT. 

 
Su ple ment: 
Si ła na byw cza lei ru muń skich w la -

tach 1999-2001 ro ku spa da oko ło 6-10% 
Przy kła do we ce ny w prze li cze niu 

na zło tów ki: chleb około 2 zł, Alek san -
drion (ko niak ½ l) 4 zł, pi wo 1,5 zł, litr 
wód ki 4 złote, obiad w schro ni sku (cior -
ba de fa so la) 2 zł. Taniocha! 

Nad mie niam, że to by ło przy jem nym 
do dat kiem do wra żeń, któ re wy wieź li śmy. 

WOJ CIECH SZA RO TA2003 r., Gó ry Re te zat FOT. W. SZA RO TA
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Po nie waż Wła di mir Il jicz Ulja now Le nin nie mógł wró cić 
do Ro sji, po sta no wił za miesz kać jak naj bli żej te go kra ju 
i wy brał Kra ków, do któ re go przy je chał w czerw cu 1912 
ro ku. Je go żo na Nad ież da Krup ska cho ro wa ła na ser ce, 
dla te go na stęp nie prze nie śli się do Bia łe go Du naj ca, 
gdzie był zdrow szy kli mat niż w du żym mie ście.  

 
W ma ju 1913 ro ku za miesz ka li więc tam, w cha łu pie Te -

re sy Sku pień. Pod czas po by tu na Pod ha lu Le nin cza sem wy -
ru szał na wę drów ki po Ta trach. Je go prze wod ni kiem był 

Bo rys Wi gi liew, ro syj ski so cja li sta, kie row nik sta cji me te oro -
lo gicz nych w Za ko pa nem i na Ha li Gą sie ni co wej. We szli 
m.in. na Ry sy czy Świ ni cę. 

Za książ ką „TOPR” Be aty Sa ba ły – Zie liń skiej wy da nej 
w 2018 ro ku, przy ta czam opis pew ne go, in te re su ją ce go wy -
da rze nia. W roz dzia le „Kie dyś i dzi siaj” au tor ka pi sze: 

Ta ka od wa ga po tra fi zmie nić świat, a cza sem na wet od -
mie nić lub przy pie czę to wać je go lo sy. I to do słow nie. Ma ło 
kto wie, że wła śnie w Ta trach pew ne go czerw co we go 
dnia 1914 ro ku em pa tia jed ne go czło wie ka do pro wa dzi ła 

Lenin w Poroninie OBRAZ A. BOWKUN

A mogło być  
tak pięknie
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do zmia ny po rząd ku na Zie mi. W tym wy pad ku nie ste ty, zde -
cy do wa nie nie ste ty, ale jak mó wi sta re po wie dze nie „Czło -
wiek strze la, a Pan Bóg ku le no si”, a za tem...  

Jest czerw co wy po ra nek 1914 ro ku. Zna ny Sta ni sław Gą -
sie ni ca – Byr cyn /1887- 1967 – przyp. MZ/, świet ny prze wod -
nik i ra tow nik TOPR-u, pro wa dzi w Ta try wy ciecz kę 
gim na zja li stów z No we go Są cza. Mar szru ta za kła da przej ście 
do Pię ciu Sta wów, a po tem doj ście do Mor skie go Oka. Wa -
run ki w gó rach są jed nak fa tal ne. Wy so ko w Ta trach wciąż 
trzy ma zi ma, szla ki są za sy pa ne i ob lo dzo ne, Byr cyn zmie nia 
więc plan, kie ru jąc gru pę na po łu dnio wy tra wers Świ ni cy. 
Na prze łę czy za rzą dza wy cze ki wa ny od po czy nek, lecz, co 
oka że się za mo ment, nie wszyst kim przyj dzie zła pać od dech. 
Le d wo gru pa wpa da w bło gi le targ, gdy od Za wra tu da je się 
sły chać wo ła nie o po moc. To pro wiec na tych miast sta je w go -
to wo ści, a kie row nik wy ciecz ki, Flo rian Wi liń ski, de cy du je 
się zwol nić go na chwi lę z obo wiąz ków prze wod ni ka, by 
mógł peł nić ra tow ni czą po win ność. Ru sza więc na po moc 
w ho no ro wej asy ście uczest ni czą ce go w wy ciecz ce ap te ka -
rza, ma gi stra Bącz kow skie go oraz kil ku ro słych chłop ców, 
po trzeb nych do ewen tu al nej ewa ku acji ura to wa nych. Pół go -
dzi ny póź niej wy pra wa wra ca, ca ła i zdro wa, pro wa dząc 
dwóch prze mo czo nych, prze mar z nię tych, ale oca lo nych tu -
ry stów. A wła ści wie spa ce ro wi czów, bo jak wspo mi na Wi liń -
ski „Nie mie li nic ze so bą na wet naj lich sze go ekwi pun ku 
wy ciecz ko we go, na wet tor by czy ple ca ka ani choć by ka wał -
ka chle ba”. 

„Ma li now ski, po seł do Du my” (a jed no cze śnie agent car -
skiej Ochra ny – przyp. MZ) przed sta wił się pierw szy z ura to -
wa nych, wy lew nie dzię ku jąc za po moc, pod czas gdy dru gi 
mruk nął tyl ko „Ulja now”, pa trząc spode łba na swo ich wy -
baw ców. 

Pa no wie jak się oka za ło, wpa dli w ob lo dzo ną skal ną grzę -
dę Za wra tu, w któ rej, gdy by nie po moc, nie chyb nie by zgi -
nę li. Wi liń ski mó wi wprost: „O wyj ściu o wła snych si łach nie 
mo gło być mo wy, nic in ne go nie mo gli uczy nić, tyl ko stać 
cier pli wie, a lo do wa ta wo da ze zwi sa ją ce go nad ni mi top nie -
ją ce go lo du ście ka ła na nich. Nie trud no od gad nąć, ja ki był by 
ich los, gdy by zo sta li w tym po ło że niu choć by przez jed ną 
noc, gdyż wów czas w no cy pa no wał jesz cze mróz. Wy cią -
gnię cie ich na li nach z tej cze lu ści by ło nad zwy czaj nym, 
szczę śli wym przy pad kiem, w tych cza sach bo wiem w Ta -
trach, w po cząt ku czerw ca ży we go du cha, jak to się mó wi, 
nie spo tka się”... 

W książ ce „TOPR” au tor ka cy tu je za Mi cha łem Ja gieł łą, 
w la tach 1972-1974 na czel ni kiem TOPR (wów czas Gru py Ta -
trzań skiej GOPR): W ten spo sób mój oj ciec oso bi ście przy -
czy nił się do roz wo ju ko mu ni zmu – przy zna je Ka zi mierz 
Gą sie ni ca – Byr cyn, do da jąc pół żar tem, pół se rio, że to był 
chy ba je dy ny przy pa dek w hi sto rii TOPR-u, kie dy ra tow nik 
miał po waż ne wąt pli wo ści, czy do brze zro bił, udzie la jąc po -
mo cy. „Kie byk wie dział, że to Le nin, to by by ły in ne lo sy Eu -
ro py”, ma wiał oj ciec z uśmie chem, do da jąc, że „jesz cze mu 

skur wi syn za dwie dniów ki wi nien”. Tu na le ży wy ja śnić że 
w przy pad ku uczest ni cze nia w ak cji, ra tow ni ko wi przy słu gi -
wa ły wów czas wła śnie dwie dniów ki wy na gro dze nia prze -
wod nic kie go. 

Byr cyn rze czy wi ście miał ra cję. Lo sy Eu ro py mo gły być 
in ne. Le nin to prze cież je den z naj więk szych zbrod nia rzy 
w hi sto rii ludz ko ści. Licz bę ofiar ko mu ni zmu sza cu je się prze -
cież przy naj mniej na po nad 100 mi lio nów. Le nin był też m. 
in. twór cą pierw szych obo zów kon cen tra cyj nych. A mo gło 
byś tak pięk nie.  

MA CIEJ ZA REM BA 

Pomnik Lenina sprzed muzeum w Poroninie, obecnie 
w Galerii Sztuki Socrealizmu w Kozłówce



NASZE WYCIECZKI 2022

30.01 – TURBACZ

21-27.10  – WEZUWIUSZ

17.07 – RAKUSKA CZUBA

27.11 – SIMINY

29.05 – REPISKO

11-13.11 – KEKESZ

12.06 – MINCOL

28.08 – SZEROKA PRZEŁĘCZ
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SEKCJA WYSOKOGÓRSKA, 03.04, WYCIECZKA SKITUROWA

KLUB SZALONYCH EMERYTÓW, 08-17.10, CHORWACJA

SEKCJA BIEGOWA, 21.01, WSPÓLNY TRENING

KLUB SZALONYCH EMERYTÓW, 10.08, MODYŃ

SEKCJA WYSOKOGÓRSKA, 04.09, ZADNI MNICH

SEKCJA BIEGOWA, 16.10, 8. CRACOVIA PÓŁMARATON KRÓLEWSKI

SZKOLNE KOŁA PTT, 01.10, KOPCE KRAKOWA
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SZKOLNE KOŁO PTT W ŁABOWEJ, 05.11, RYTRO
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SEKCJE I KLUBY PTT
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WARTO WIEDZIEĆ

Pod czas Zjaz du De le ga tów PTT, któ ry od był się 4-5 czerw -
ca 2022 r. w Za ko pa nem Wła dy sław Ło boz zo stał wy róż nio -
ny Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej oraz Ho no ro wą 
Od zna ką „Za za słu gi dla tu ry sty ki”, a Piotr Au gu styń ski Zło -
tą Od zna ką PTT z Ko sów ką. Wy róż nie nia wrę czył I Wi ce -
wo je wo da Ma ło pol ski Ry szard Pa gacz. 

 
W trak cie Ma ło pol skich Ob cho dów Świa to we go Dnia Tu -

ry sty ki, któ re mia ły miej sce 28 paź dzier ni ka 2022 r. w Lu sła -
wi cach Ka ta rzy na Hej mej i Wła dy sław Ło boz zo sta li 
wy róż nie ni Dy plo mem Mar szał ka Wo je wódz twa Ma ło pol -
skie go. Pod czas uro czy sto ści ogło szo no też wy ni ki kon kur su 
„Tu ry stycz ne Skar by Ma ło pol ski”. W ka te go rii „Naj cie kaw -
szy Szlak Tu ry stycz ny” wy róż nie nie przy zna no No wo są dec -

kim Szla kom Spa ce ro wym PTT, któ re ode brał pre zes Zbi -
gniew Smaj dor. 

Pod czas Świą tecz ne go Spo tka nia No wo są dec kiej Izby Tu -
ry stycz nej, któ re od by ło się 5 grud nia 2022 r. w Ho te lu Be -
skid w No wym Są czu, Sta ro sta No wo są dec ki Ma rek 
Kwiat kow ski uho no ro wał „Srebr nym Jabł kiem Są dec kim” 
Jo lan tę Au gu styń ską, Ka ta rzy nę Hej mej i Krzysz to fa Jan kow -
skie go. Pod czas spo tka nia ogło szo no wy ni ki kon kur su „Są -
dec ki Laur Tu ry stycz ny 2022”. Tu taj wy róż nie nie przy pa dło 
Od dzia ło wi PTT „Be skid” za ak cję eko lo gicz ną „Wszy scy 
wy gry wa my, gdy No wy Sącz sprzą ta my”. 

Po nad to w 2022 ro ku Pre zy dent Mia sta No we go Są cza Lu -
do mir Han dzel wy sto so wał dwa po dzię ko wa nia dla Od dzia -
łu „Za współ two rze nie Świę ta Ak tyw no ści Oby wa tel skiej 
po przez kre atyw ną pre zen ta cję swo jej dzia łal no ści miesz kań -
com No we go Są cza” oraz „Za ak tyw ne uczest ni cze nie w ak -
cji Czy ste, Zie lo ne Mia sta”. 

Mar sza łek Wo je wódz twa Ma ło pol skie go Wi told Ko złow -
ski wy róż nił Od dział Dy plo mem Uzna nia „Za ca ło kształt re -
ali zo wa nych ini cja tyw na rzecz lo kal nej spo łecz no ści, traf ne 
i sku tecz ne do sto so wa nie dzia łań do po trzeb re gio nal nych 
oraz miesz kań ców Ma ło pol ski”.

Nagrody 
i wyróznienia
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