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Informator Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego – wrzesień 2011

Bieszczadzkie	impresje	
	

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

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

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

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

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

Kolejny	dzień	przywitał	nas	słońcem,	które	pozytywnie	
wpłynęło	na	uczestników	wycieczki	mających	w	perspek‐
tywie	zaczęcie	Głównego	Szlaku	Beskidzkiego	w	Wołosatem.	
Początek	szlaku	jest	bardzo	monotonny,	prawie	dwie	i	pół	
godziny	maszerowaliśmy	bitą	drogą	aż	do	Przełęczy	Bukow‐
skiej,	gdzie	znajduje	się	drewniany	schron,	przy	którym			
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22 sierpnia 2011 roku pełna zapału i żądna wrażeń kilkunastoosobowa grupa Piechu-
rów PTT z Chrzanowa, wyruszyła aby przemierzyć Główny Szlak Beskidzki w Biesz-
czadach i Beskidzie Niskim.	
	
Remigiusz	Lichota	
	

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

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

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

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

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

Wystawa 150 rocznica urodzin Kazimierza 
Przerwy–Tetmajera w Myślenicach
Wystawa poświęcona życiu i działalno-
ści Kazimierza Przerwy-Tetmajera roz-
poczęła wędrówkę po naszych oddzia-
łach. Z Kóz koło Bielska Białej powędro-
wała do Ostrowca Świętokrzyskiego, 
a teraz jest w Myślenicach.

Wystawa została przewieziona do  
Myślenic i rozwieszona na ścianach sali  
odczytowej w Muzeum Regionalnym 
Dom Grecki w Myślenicach. 25 września 
o godz. 18.00 odbył się wernisaż wy-
stawy. Pani dyrektor Muzeum, wita-
jąc przybyłych gości, wyraziła radość 
z możliwości zaprezentowania wy-
stawy. Przypomniała, że w 2006 roku   
w muzeum była prezentowana przez 
PTT wystawa poświęcona Waleremu 
Eliaszowi Radzikowskiemu. 

Michał Myśliwiec, prezes Oddziału 
Krakowskiego PTT przedstawił  zebra-
nym uczestnikom wernisażu  działal-
ność Oddziału PTT w Krakowie , zachę-
cając do utworzenia Koła, a z czasem 
Oddziału PTT w Myślenicach, miasta  
które są z wyboru miejscem jego za-
mieszkania. Poinformował też, że w My-

ślenicach w Liceum Ogólnokształcącym  
od 16 lat działa Szkolne Koło PTT, które-
go był założycielem. 

Prezes ZG PTT Józef Haduch  opo-
wiedział  o powstawaniu wystawy, 
podkreślił, że  jest zrealizowana przy  
wsparciu finansowym  Urzędu Miasta 
Krakowa, Poczty Polskiej, Narodowego  
Banku Polski i sponsorów.  Zaprezen-
tował także niedawno wydany 23 tom 

„Pamiętnika Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego” z tematem wiodącym  
piewcy Tatr i Podhala,  Kazimierzowi 
Przerwie-Tetmajerowi. 

Antonina Sebesta przybliżyła  osobę 
poety, opowiadając o jego życiu i twór-
czości.

Na koniec odbył się koncert zespołu 
„Zielony Szlak”, który wykonał kilkana-
ście utworów opartych na poezji Kazi-
mierza Przerwy-Tetmajera oraz innych 
współczesnych mu poetów, związanych 
z Tatrami. Muzykę do tych utworów 
wykonał Radosław Partyka, który zara-
zem zapowiadał kolejne utwory. Zespół 
nagrodzony został wieloma brawami.

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

WIDOK ZE ŚWINICY  
DO DOLINY WIERCHCICHEJ

Taki tam spokój... Na gór zbocza
światła się zlewa mgła przezrocza,
na senną zieleń gór.

Szumiący z dala wśród kamieni
w słońcu się potok skrzy i mieni
w srebrnotęczowy sznur.

Ciemnozielony w mgle złocistej
wśród ciszy drzemie uroczystej
głuchy smrekowy las.

Na jasnych, bujnych traw pościeli
pod słońce się gdzieniegdzie bieli
w zieleni martwy głaz.

Na ścianie nagiej, szarej, stromej,
spiętrzone wkoło skał rozłomy
w świetlnych zasnęły mgłach.

Ponad doliną się rozwiesza
srebrzystoturkusowa cisza
nieba w słonecznych skrach.

Patrzę ze szczytu w dół: pode mną
przepaść rozwarła paszczę ciemną,
patrzę w dolinę, w dal:

i jakaś dziwna mnie pochwyca
bez brzegu i bez dna tęsknica,
niewysłowiony żal... Z życia ZG PTT 

JÓZEF HADUCH (O/Chrzanów)

X Prezydium Zarządu 
Głównego PTT
W dniu 5.09.2015 w siedzibie Zarządu 
Głównego w Krakowie przy ulicy Traugut-
ta odbyło się pierwsze po wakacjach 

 X Prezydium ZG PTT. Na posiedzeniu 
omówiono szereg spraw organizacyj-
nych. Sprawy ochrony przyrody, w tym 
temat ciągle aktualny dotyczący quadów, 
motocykli, szlaków i ścieżek, dróg rowe-
rowych a w tym kontekście bezpieczeń-
stwo turysty omówiła przewodnicząca 
Komisji Ochrony Przyrody Nina Mikołaj-
czyk. Według członków Prezydium nale-
ży w dalszym ciągu prowadzić działania 
ukierunkowane na stworzenie takich 
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procedur aby turysta czuł się bezpiecz-
nie na szlaku turystycznym w górach 
i nie był narażony na zagrożenie życia 
ze strony poruszających się pojazdów 
mechanicznych szlakiem wyznaczonym 
dla pieszego. Innym tematem były prace 
prowadzone w Gorcach, których celem 
jest podniesienie ich atrakcyjności w 
tym budowa wież widokowych i nowych 
traktów turystycznych. Poinformowano 
o nowym projekcie GDOŚ, którego celem 
jest zainteresowanie biznesu ochroną 
środowiska.

Rok Kazimierza Przerwy – Tetmajera 
obchodzony jest w oddziałach z wyko-
rzystaniem wystawy wcześniej już pre-

zentowanej w Krakowie i w Zakopanem. 
Przed nami są jeszcze uroczyste obchody 
w Willi Atma w dniu 27 listopada br. w Za-
kopanem. Związane z otwarciem wystawy 
malarstwa inspirowanego twórczością 
Kazimierza Przerwy Tetmajera. Ukazał się 
Pamiętnik PTT t.23 poświęcony Tetma-
jerowi pt. Piewca Tatr i Podhala i można 
go nabyć bezpośrednio w redakcji. Jedno-
cześnie w opracowaniu jest nowy 24 tom 
Pamiętnika PTT a tematem przewodnim 
tomu będą Bałkany. Tom ten ukaże się na 
X Zjazd w Zakopanem w 2016 roku i będzie 
wydany w nowej szacie graficznej i nowej 
okładce. Ustalono już wstępnie terminy: 
X Zjazdu tj. 11.06.2016 i ostatniego posie-

dzenia ZG IX kadencji na dzień 10.06.2016 
rok. Omówiono też wstępnie przygotowa-
nia organizacyjne do przyszłorocznego 
X Zjazdu PTT.

Omówiono i przedyskutowano Regu-
lamin Wielkiej Korony Tatr, który będzie 
przedmiotem obrad na posiedzeniu Za-
rządu Głównego w Wiśle w Beskidzie Ślą-
skim w dniu 10.10.2015 roku. Posiedzenie 
ZG PTT odbędzie się w Pensjonacie WA-
TRA ul. Na Stoku 6. 

Prezes zaprosił i zachęcił wszystkie 
oddziały do uczestnictwa w XXX Ogól-
nopolskim Spotkaniu Oddziałów PTT na 
Klimczoku w Beskidzie Śląskim w dniach 
12-13.09.2015.

BARBARA MORAWSKA-NOWAK  
(O/Kraków)

35 lat Polskiego Klubu 
Ekologicznego

23 września br. minęło 35 lat od założenia 
Polskiego Klubu Ekologicznego w Krako-
wie. Z tej okazji odbyła się w auli Wyższej 
Szkoły Zarządzania i Bankowości przy 
ul. Kijowskiej 14 w Krakowie konferencja 

„Myśleć globalnie – rozwiązywać w Kra-
kowie”, w której wziełam udział na zapro-
szenia organizatora konferencji, przewod-
niczącego Okręgu Małopolska PKE, pana 
Adama Markowskiego (poznaliśmy się na 
spotkaniach Koalicji „Ratujmy Karpaty” 
jeszcze w ub. wieku). 

Po wstępnych wystąpieniach i wręcze-
niu odznaczeń zasłużonym w działalności 
PKE, głos zabrał jeden z założycieli Klubu 
mgr Krystian Waksmundzki. Nawiązał do 
prof. Walerego Goetla i prof. Władysława 
Szafera, którego kontynuatorami chcieli 
być założyciele Klubu, także do prof. Julia-
na Aleksandrowicza, prof. Przemysława 
Szafera, prof. Janusza Bogdanowskiego 
(już wszyscy nieżyjący). Już w 1966 roku 
mówiono o problemie smogu w Krakowie. 
Przypomnijmy o pierwszym sukcesie PKE 

– doprowadzeniu do zamknięcia Huty Alu-
minium w Skawinie w 1981 roku.

Po nim wystąpił dr Stanisław Jaromi, 
który przedstawił Ruch Ekologiczny Fran-
ciszka z Asyżu i chrześcijańskie inspiracje 
w ekologii. 

Właściwa konferencja prowadzona 
przez dr Zygmunta Furę składała się 
z dwóch bloków tematycznych.

W pierwszym nt. „Komunikacja a Eko-
logia” skupiono się na zagrożeniach moto-
ryzacyjnych w przypadku zanieczyszczo-
nego powietrza, emisji toksycznych spalin 
silnikowych oraz o komunikacji zbiorowej 
i tworzeniu parkingów „park ad ride”, co 
powinno ograniczyć ruch samochodowy 
w centrum miasta. 

NINA MIKOŁAJCZYK, JÓZEF HADUCH (ZG PTT)

Projekt LIFE 10 INF PL 677 – Konferencja 
Zamykająca

W dniu 24 września 2015 roku w Mini-
sterstwie Środowiska  w Warszawie 
odbyła się Konferencja Zamykająca pro-
jektu LIFE 10 INF PL 677 pn. Ogólnopolska 
kampania informacyjno – promocyjna 

„Poznaj swoją Naturę”. Na wstępie uczest-
ników konferencji  przywitał Generalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska Michał 
Kiełsznia. Następnie Pani Agnieszka 
Zadanowska z Departamentu Informa-
cji o Środowisku GDOŚ zaprezentowała 
wyniki projektu „Poznaj swoją Naturę”. 
W projekcie tym Polskie Towarzystwo 
Tatrzańskie brało udział jako członek 
Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 
2000 i członek Naturowej Grupy Roboczej 
w obszarze Natura 2000 „Ostoje Nietope-
rzy Beskidu Wyspowego”.

Reprezentanci Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska  w Lublinie zapo-
znali zebranych jak wykorzystać inicja-
tywy zakończonego projektu do realiza-
cji kolejnych działań w ramach projektu 
ochrony terenów Małopolskiego Przeło-
mu Wisły. Patrycja Stawiarz z Departa-
mentu Informacji o Środowisku omówiła 
planowane nowe projekty pt. „Wzmoc-
nienie działań ochronnych w obszarach 
Natura 2000 poprzez aktywizację spo-
łeczności lokalnych - partnerstwa na-
turowe”, w ramach programu LIFE oraz 

„Bioróżnorodność i Biznes”. Jak działać 
w biznesie dla bioróżnorodności z wy-
korzystaniem EMAS interesująco pre-
zentował przedstawiciel Regionalnego 
Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej 
w Tychach, Zbigniew Gieleciak. Doświad-
czenia we wdrażaniu projektu LIFE oraz 
nową perspektywę finansową przedsta-
wił przedstawiciel Narodowego Fundu-
szu i Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Andrzej Muter. W konferencji 
udział wzięli przedstawiciele PTT Nina 

Mikołajczyk – Przewodnicząca Komisji 
Ochrony Przyrody ZG PTT i Józef Haduch 

– Prezes PTT. Przy okazji warto  przypo-
mnieć CZYM JEST NATURA 2000 ?
•• Natura 2000 jest formą ochrony przyro-
dy wprowadzoną w Polsce w 2004 roku 
w związku z przystąpieniem naszego 
kraju do Unii Europejskiej. Obszary 
Natura 2000 powstają we wszystkich 
państwach członkowskich tworząc Eu-
ropejską Sieć Ekologiczną Natura 2000. 
Obejmują zarówno powierzchnię lądo-
wą, jaki i obszary morskie.
•• Sieć Natura 2000 to kompletny i spójny 
system ochrony przyrody, który nakła-
da się na funkcjonujące systemy ochrony 
obszarowej i gatunkowej, stanowiąc ich 
uzupełnienie i wzmocnienie.
•• Ochronie podlega nie cały obszar, ale 
konkretne siedliska i gatunki. Czasami, 
działalność jest zlokalizowana  w ob-
szarze Natura 2000 lub jego sąsiedztwie 
może wymagać dostosowania do wymo-
gów jego ochrony.

Sieć Natura 2000 to jedyny między-
narodowy system obszarowej ochrony 
przyrody, będący potwierdzeniem, że 
ochrona zagrożonej różnorodności bio-
logicznej Europy jest jednym z prioryte-
tów Unii Europejskiej. 

Po zamknięciu konferencji odbyło się 
jeszcze posiedzenie Forum Współpracy 
na rzecz sieci Natura 2000, na którym 
omawiano założenia nowego projektu 

„Bioróżnorodność i Biznes” oraz koncep-
cje współpracy organizacji pozarządo-
wych ze sferą biznesu i pozyskiwania 
środków z tej sfery. Prowadząca spotka-
nie z ramienia GDOŚ, Pani Dominika So-
bieraj-Pilniewicz opracuje wstępną ana-
lizę zgłoszonych wniosków i przekaże 
członkom Forum. W posiedzeniu wzięła 
udział Nina Mikołajczyk. ■
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Z życia Oddziałów

SZYMON BArON (O/Bielsko-Biała)

XXX Ogólnopolskie 
Spotkanie Oddziałów 
PTT

Drugi blok tematyczny to „Ekologia 
i Społeczeństwo” - mówiono o chorobach 
cywilizacyjnych na skażonych obszarach, 
propozycjach zagospodarowania obsza-
rów silnie zasolonych na terenach Solvay-
'u, o koncepcjach edukacji ekologicznej 
a także znaczeniu  turystyki – wyjazdach 
rekreacyjnych w tereny nieskażone (góry 
i lasy).

Planuje się wydanie materiałów pokon-
ferencyjnych.

W dniach 12-13 września 2015 r. w schro-
nisku PTTK „Klimczok” na stokach Ma-
gury w Beskidzie Śląskim odbyło się XXX 
Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów PTT, 
którego organizatorami były oddziały 
z Bielska-Białej i Chrzanowa.

Część osób z Oddziałów PTT w Biel-
sku-Białej, Łodzi i Radomiu przyjechała 
do schroniska już w piątek.

W sobotni ranek na szlaki wyruszyły 
trzy grupy. Grupa Oddziału PTT w Chrza-
nowie pod przewodnictwem Remigiu-
sza Lichoty wystartowała spod Zajazdu 
pod Źródłem w Bystrej, by przez Kozią 
Górę i Szyndzielnię dotrzeć na Klimczok. 
Bielszczanie pod przewodnictwem Jana 
Nogasia wraz z reprezentantami oddzia-
łów PTT w Łodzi i Sosnowcu wyruszyli 
niebieskim szlakiem z Wapienicy przez 
Palenicę na Błatnią i dalej przez Stołów 
w stronę Klimczoka. Ostatnią grupę sta-
nowiły rodziny z mniejszymi dziećmi, 
które by skrócić sobie dojście do celu wy-
ruszyły niebieskim szlakiem spod Sank-
tuarium na Górce w Szczyrku. Wszystkie 
te grupy spotkały się na szczycie Klimczo-
ka i po wizycie w sympatycznej Chatce 
u Tadka dotarły do schroniska, w którym 
mogliśmy posilić się pysznym obiadem.

Plan na sobotę był dość intensyw-
ny, a głównym punktem integrującym 
zebrane towarzystwo był miniturniej 
siatkarski, w którym udział wzięły czte-
ry drużyny: O/Bielsko-Biała, O/Chrza-
nów (I zespół), O/Chrzanów (II ze-
spół) i „Reszta Świata” złożona z przed-
stawicieli oddziałów w Łodzi i Sosnow-
cu, wspieranych tymi członkami PTT 
z Bielska-Białej i Chrzanowa, którzy nie 
byli dość zmęczeni po meczach swoich 
drużyn. Śmiechu było co niemiara, choć 
zdarzały się i bardzo efektowne zagra-
nia. W międzyczasie dołączył do nas pre-

zes ZG PTT Józef Haduch, który zaliczył 
epizod boiskowy w każdej z grających 
drużyn. Po emocjonującej i wyrównanej 
grze turniej wygrała drużyna O/Chrza-
nów II pokonując w finale O/Bielsko-Bia-
ła. Trzecie miejsce zajęli reprezentanci 

„reszty świata” po zwycięstwie w ostat-
nim meczu nad drużyną O/Chrzanów 
I. W międzyczasie dotarli do nas także 
przedstawiciele Oddziału PTT w Tarno-
wie, a następnie prezes wręczył uczest-
niczącym zespołom nagrody związane 
z obchodzonym w PTT Rokiem Kazimie-
rza Przerwy-Tetmajera.

Po zmroku spotkaliśmy się przy ogni-
sku, a oprócz planowanego pieczenia 
kiełbasek, przy gitarowym akompania-
mencie Zbyszka Jaskierni (O/Sosnowiec) 
i Pawła Gąsiorka (O/Chrzanów) mieli-
śmy okazję pośpiewać piosenki, nie tylko 
turystyczne. Dla tych, którzy wciąż mieli 
zbyt mało wrażeń zorganizowano nocny 
rajd na Trzy Kopce, którego uczestnicy 
wrócili do schroniska tuż przed północą.

Niedzielny poranek zaczął się dość 
wcześnie, gdyż Remigiusz Lichota 
(O/Chrzanów) namówił najwytrwal-
szych by przywitać wschód słońca na 
Klimczoku. Podczas gdy większość z nas 

dopiero budziła się z błogiego snu, nasi 
koledzy spokojnie wrócili już do schro-
niska. Po śniadaniu, które gospodarze 
schroniska poprzedzili smakowitym ser-
nikiem, odbył się ostatni punkt progra-
mu, jakim było spotkanie z goprowcami. 
Dwóch z nich, Rysiek i Piotr, opowiedzia-
ło nam o służbie w Górskim Ochotniczym 
Pogotowiu Ratunkowym, ratownictwie 
w górach, zasadach pomocy poszkodo-
wanym i różnych sposobach wzywania 
ratowników.

Na koniec spotkania, po długich po-
żegnaniach, rozeszliśmy się w różnych 
kierunkach. Grupa pod przewodnictwem 
Jana Nogasia udała się przez Szyndziel-
nię do Wapienicy, chrzanowianie dowo-
dzeni przez Remigiusza Lichotę zeszli 
czerwonym szlakiem obok ruin basenu 
pod Magurą do Bystrej, a pozostali indy-
widualnie w sobie znanych kierunkach.

W XXX Ogólnopolskim Spotkaniu Od-
działów PTT wzięli udział członkowie 
z oddziałów w Bielsku-Białej, Chrzano-
wie, Łodzi, Radomiu, Sosnowcu i Tarno-
wie oraz grono sympatyków PTT. Więk-
szość osób uczestniczyła w dwudniowym 
programie, choć część przyszła tylko na 
sobotę lub niedzielę. Było nas w sumie 

▴ Na szczycie Klimczoka
▾ Uczestnicy spotkania przed schroniskiem „Klimczok” pod Magurą
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     61 osób, a najmłodszymi uczestnikami 
spotkania byli miesięczna Róża Kudelska 
oraz 7-miesięczny Konrad Rakoczy, który 
przy okazji otrzymał legitymację PTT.

Wyniki miniturnieju siatkarskiego:
O/Bielsko-Biała – Reszta Świata 16:14
O/Chrzanów I – O/Chrzanów II 12:15
O/Bielsko-Biała – O/Chrzanów I 15:3
O/Chrzanów II – Reszta Świata 15:5
O/Bielsko-Biała – O/Chrzanów II 5:15
O/Chrzanów I – Reszta Świata 8:15

Tabela
zespół   z-p  punkty
1. O/Chrzanów II  3:0  45:22
2. O/Bielsko-Biała  2:1  36:32
3. Reszta Świata  1:2  34:39
4. O/Chrzanów I  0:3  23:45

Miniturniej siatkówki

Fo
t.:

 R
em

gi
us

z 
Li

ch
ot

a 
- P

TT
 O

/C
hr

za
nó

w

REMigiUSZ LiCHOtA (O/Chrzanów)

V Powiatowy  
Rajd na Orientację  
w Chrzanowie

Rajd został zorganizowany 22 września 
2015 roku w rejonie Kolonii Stella. Za-
łożeniem organizatorów imprezy była 
promocja aktywnego i zdrowego trybu 
życia, a także poznanie technik orientacji 
w terenie z kompasem i mapą. Patronat 
honorowy nad Rajdem objął Pan Janusz 
Szczęśniak – Starosta chrzanowski, Nad-
leśnictwo Chrzanów oraz Pan Józef Ha-
duch - Prezes Zarządu Głównego Polskie-
go Towarzystwa Tatrzańskiego. Organiza-
torami Rajdu było Polskie Towarzystwo 
Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wraz 
z Klubem Sportowym Kościelec Chrza-
nów. Do Rajdu zgłosiło się 232 uczestni-
ków z 9 SKK PTT Chrzanów oraz Gim-
nazjum nr 1 w Trzebini. O godzinie 9:00 
uczestników imprezy oraz ich szkolnych 
opiekunów przywitał Prezes PTT Oddzia-
łu w Chrzanowie, Remigiusz Lichota, a na-
stępnie Prezes KS Kościelec Chrzanów Je-
rzy Kryjomski poinformował o zasadach 
obowiązujących podczas Rajdu. O godzi-
nie 9:25 wszystkie drużyny wyposażone 
w mapy i kompasy wystartowały na trasę. 
Uczniowie szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych mieli za 
zadanie w ciągu maksymalnie półtorej 
godziny odnaleźć dwadzieścia punktów 
kontrolnych, w których znajdowały się 
perforatory do potwierdzania na kartach. 
Dokładna lokalizacja punktów zaznaczo-
na była na mapie do biegu na orientację 
wykonanej w skali 1:75000 z cięciem war-
stwicowym co 2,5 metra. Każdy zespół 
sam ustalał kolejność potwierdzania 
punktów w terenie. Po ukończeniu Raj-

du wszyscy uczestnicy zgromadzili się na 
terenie Centrum Usług Socjalnych na os. 
Stella 11, gdzie odbyło się oficjalne zakoń-
czenie imprezy. Na uroczyste rozdanie 
nagród przybyli następujący goście: Pan 
Janusz Kawala – Sekretarz Rady Powiatu, 
Pani Anna Rejdych- przedstawiciel Nad-
leśnictwa Chrzanów, oraz Pani Dorota 
Kośmider – Wicedyrektor Centrum Usług 
Socjalnych.

W kategorii indywidualnej szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych pierwsze 
były: „CUKIERECZKI" z SKK PTT przy 
Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie – Luiza 
Rajca i Oliwia Głowacz. Drudzy przybyli 

„FC CHECHŁO" z SKK PTT przy Zespole 
Szkół nr 1 w Chrzanowie – Konrad Cora 
i Marcin Gradus, a na trzecim miejscu 
uplasowali się „STREET" z SKK PTT przy 
Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie – Bar-
tosz Kubiczek i Szymon Przystalski. W ka-
tegorii drużynowej szkół podstawowych 
i gimnazjów pierwsze miejsce zdobyło: 
SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrza-

nowie, drugie miejsce SKK PTT przy Ze-
spole Szkolno-Gimnazjalnym w Libiążu, 
a trzecie miejsce SKK PTT przy Zespole 
Szkół w Jankowicach. W kategorii indy-
widualnej szkół ponadgimnazjalnych 
pierwsze miejsce zdobyli: „CZUBY" z SKK 
PTT przy Zespole Szkół Ekonomiczno-
-Chemicznych w Trzebini- Kamil Legięć 
i Mateusz Pucuła, drugie miejsce przy-
padło „TEAM PUCUŚ" z SKK PTT przy 
Powiatowym Centrum Edukacyjnym 
w Chrzanowie – Dariuszowi Czubowi 
i Kamilowi Sądeckiemu, natomiast jako 
trzeci do mety dotarł zespół „ASGARD" 
z SKK PTT przy Powiatowym Centrum 
Edukacyjnym w Chrzanowie – Sebastian 
Russek i Piotr Oczkowski. W kategorii 
drużynowej szkół ponadgimnazjalnych 
pierwsze miejsce zdobyło Powiatowe 
Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, dru-
gie miejsce SKK PTT przy Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, 

Pamiątkowe zdjęcie zwycięzców rajdu
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Piotr Gawłowski i Miłosz Zelek  
z otrzymanymi dyplomami

SZYMON BArON (O/Bielsko-Biała)

Wyróżnienia dla 
bielszczan 
25 września 2015 r. w Stajniach Książęcych 
w Pszczynie odbyły się śląskie obcho-
dy Światowego Dnia Turystyki. Wśród 
wyróżnionych Dyplomami Marszałka 
Województwa Śląskiego za Zasługi dla 
Rozwoju Turystyki w 2015 roku znalazło 
się dwóch członków Oddziału PTT w Biel-
sku-Białej: Piotr Gawłowski i Miłosz Zelek.

Tego samego dnia w Książnicy Be-
skidzkiej odbyły się obchody Światowego 
Dnia Turystyki w Bielsku-Białej. W tym 
roku wśród wyróżnionych „za osobi-
ste zaangażowanie w rozwój turystyki 
w regionie oraz promowanie walorów 
turystycznych Bielska-Białej” znalazł się 
członek bielskiego oddziału, Grzegorz 
Gierlasiński.

Obchody Światowego Dnia Turystyki 
w Bielsku-Białej to także okazja do ogło-
szenia wyników XIV edycji konkursu fo-
tograficznego „Beskidy w kadrze zatrzy-
mane”. II miejsce w kategorii powyżej 16 
lat otrzymał Sebastian Nikiel, członek 
bielskiego PTT.
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a trzecie miejsce SKK PTT przy I Liceum 
Ogólnokształcącym w Chrzanowie.

Puchary, medale, dyplomy oraz nagro-
dy rzeczowe wręczali przedstawiciele 
patronów honorowych oraz sponsorów: 
Pan Janusz Kawala – Sekretarz Rady Po-
wiatu, Pani Anna Rejdych- przedstawi-
ciel Nadleśnictwa Chrzanów oraz Pani 
Dorota Kośmider – Wicedyrektor Cen-
trum Usług Socjalnych.

Po wręczeniu medali, pucharów, na-
gród rzeczowych i dyplomów odbyło 
się dodatkowe losowanie upominków 
wśród wszystkich uczestników Rajdu.

Na zakończenie imprezy Prezes PTT 
Oddziału w Chrzanowie - Remigiusz Li-
chota podziękował wszystkim uczest-
nikom, a następnie zaprosił do wzięcia 
udziału w VI Powiatowym Rajdzie na 
Orientację, który odbędzie się 21 marca 
2016 roku.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
Rajdu oraz ich opiekunom, sponsorom 
imprezy i współorganizatorom jak rów-
nież patronom honorowym: Panu Staro-
ście Januszowi Szczęśniakowi, Nadleśnic-
twu Chrzanów, Panu Prezesowi ZG PTT 
Józefowi Haduchowi oraz patronom me-
dialnym: Tygodnikowi Ziemi Chrzanow-
skiej "Przełom", Chrzanowskiej Telewizji 
Lokalnej oraz Informatorowi „Kulturalny 
Chrzanów". Dziękujemy także Pani Ali-
nie Suchan Dyrektorowi Centrum Usług 
Socjalnych w Stelli za udostępnienie nam 
terenu i pomieszczeń placówki, z których 
uczestnicy Rajdu mogli korzystać.

StEFANIA HYlA  
(O/Opole – Koło „Sabałowy Klan”)

A w Tatrach już jesień
W dniach 18-21.09. br. mała grupa członków 
Sabałowego Klanu wybrała się w Tatry. 
Trzydniowy pobyt miał na celu odpoczynek 
od codziennej biurowej pracy. Po ostatnim 
lipcowym wypadzie w pasmo Babiej Góry 
liczyłyśmy już dni do wyjazdu w Tatry.

W pierwszy dzień pobytu pomimo nie-
zbyt zachęcającej pogody wybrałyśmy się 
z Pardałówki piechotą do Kuźnic. Tam uda-
łyśmy się szlakiem prowadzącym do Ka-
latówek i dalej do schroniska na Hali Kon-
dratowej. Pogoda iście jesienna w chmu-
rach i niska temperatura nie zachęcała do 
dalszej drogi. Przy schronisku podjęłyśmy 
jednak decyzję o wejściu na przełęcz pod 
Kopą Kondracką, a potem na Kasprowy 
Wierch. Nie było łatwo. Droga która latem 
wygląda pięknie tym razem nie pozwa-
lała się zachwycać widokiem, gdyż cały 
czas szłyśmy w mgle i padającym co jakiś 
czas deszczu. Kiedy dotarłyśmy na prze-
łęcz - chmury zostały w dole a na szczycie 
w pięknym słońcu rozpościerał się widok 
na Giewont, Czerwone Wierchy i droga na 
Kasprowy. Mgła która zostawała na dole 

pozwalała nam czuć się jak w samolocie. 
Widoki przepiękne. Dla tych widoków 
warto było trochę zmoknąć i zmęczyć się. 
Szczyty gór spalone od słońca oraz zjawi-
sko mlecznej inwersji przypomniały nam, 
że w górach już jesień - po łąkach mgły się 
snują gęsto i babie lato ścieżki wikła. Ka-
sprowy Wierch pełen turystów przywitał 
nas chłodem i deszczem – ale cóż to w po-
równaniu do chwil jakie spędziłyśmy tam 
na górze. Kiedy wróciłyśmy do Kuźnic- na 
dole była tylko ponura mgła i deszcz.

Drugi dzień (niedziela) zastał nas 
w mżawce i mgle - mogłyśmy więc od-
począć. W poniedziałek rano znowu były 
piękne widoki, ale temperatura nie prze-
kraczała 10°C. Czas wracać do Opola. W dro-
dze powrotnej zatrzymałyśmy się na Buto-
rowym Wierchu i zrobiłyśmy sobie spacer 
grzbietem Gubałówki. Widoczność w tym 
dniu była rewelacyjna i z poziomu 1050 m 
mogłyśmy zobaczyć naszą trasę na Kaspro-
wy. Drogą przez Ząb udałyśmy się jeszcze 
do Bachledówki w Czerwiennym. Piękne 
miejsce godne odwiedzenia z piękną pano-
ramą na całe Tatry. Do Opola wróciłyśmy 
znów naładowane energią do dalszej pracy 
i z zamiarem powrotu znowu w ukochane 
Tatry.

Sebastian Nikiel i Grzegorz Gierlasiński 
przed jedną z wyróżnionych prac Sebastiana

W drodze na Kasprowy Wierch
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     ANtONi WALUS (Jaworzno)

 W Alpach Julijskich  
– wejście na Śpik  
(2472 m npm)

Uczestnicy wyjazdu w Alpy Julijskie  
z Oddziału PTT Jaworzno
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3 sierpnia 2015 roku zjadamy śniadanie, 
pakujemy się do mikrobusu i podjeżdża-
my krętymi serpentynami by zbliżyć się 
do szczytów gór. Pojazd prowadzi profe-
sjonalista pan Józio pod okiem szefa fir-
my transportowej, wytrwałego górskie-
go piechura, pana Jacka. Na początek je-
dziemy niedaleko, około 6 km do hotelu 
górskiego Mihov Dom 1085 m npm. 

Zamierzamy zdobyć Śpik (2472 m 
npm). Według prognozy pogoda ma być 
w 70% słoneczna, przewidziany jest ni-
ski pułap chmur pierzastych). Wysiada-
jąc z mikrobusu zauważamy bardzo cie-
kawe zjawisko atmosferyczne – w pro-
mieniach słonecznych widzimy odbicie 
szczytów gór na dywanie chmur, jakby 
od tafli wielkiego jeziora. Zjawisko rzad-
ko spotykane w Tatrach, bowiem niewie-
le szczytów tych pięknych gór wynurza 
się ponad 2400 m npm. Próbowałem 
uchwycić ten rzadki obraz aparatem fo-
tograficznym, ale mi się to nie udało. (wg 
mnie chodzi o widmo Brockena).

Jest godzina 9.00, prezes Jurek zarzą-
dził inauguracyjne zdjęcie całej grupy 
wyjazdowej. Wszyscy są w dobrym, bo-
jowym nastroju. Idziemy czerwonym 
szlakiem do schroniska Koća v Krnicy 
1113 m npm. Wchodzimy do typowej do-
liny alpejskiej, jaką zapamiętałem z dzie-
ciństwa, zmienionej przez motoryzację 
i elektryczność, co zniszczyło piękno 

minionej epoki. Nad nami ciężkie chmu-
ry deszczowe, w kierunku naszego celu 
niebo jaśnieje zgodnie z przewidzianą 
prognozą pogody. Gdy rozglądam się po 
schronisku, grupa wyczynowa rusza 
na zdobycie szczytu. W schronisku zo-
stają Jurek i Jacek (pewnie kierowca?). 
Ruszam w pościg za liczną grupą wy-
czynową. Nie mając czasu na śledzenie 
przebiegu szlaku, już na początku pobłą-
dziłem; zostałem przywołany na szlak 
przez ostatniego uczestnika grupy wy-
czynowej; miałem sporo do nadrobienia, 
ale dogoniłem grupę. 

Uf... nareszcie mogę nieco spokojniej 
rozglądać się po okolicy. Na szlaku, jakby 
na pokaz, pojawia się piękny głaz biało-

-kremowy „czystego” wapienia (sądzę że 
85% Ca). Wchodzimy coraz wyżej, jeszcze 
nie osiągnęliśmy pułapu chmur. Widoki 
na sąsiednie szczyty są zachwycające, 
gdy oświetli je słońce staną się tylko nie-
co bielsze od chmur fenowo kłębiastych.

Dochodzę do końcówki grupy, która 
poświęciła się „opiekować” marude-
rem. Są to koleżanki Mirosława i Arleta 
oraz kolega Zygmunt. Doceniam ich po-
święcenie, na zdobycie Śpika zabraknie 
im już czasu. Chcąc się usprawiedliwić 
mogę powiedzieć, że nie dano mi swobo-
dy w dysponowaniu swoim czasem. Dla 
mnie więcej warte od osiągnięcia szczy-
tu jest podziwianie piękna przyrody, 
zrozumienie ethosu ludzi gór.

Wchodzimy w piętro pułapu chmur; 
widoczność jest nieco ograniczona, ale 
teren jest względnie bezpieczny. Jest to 
czas by baczniej się przyjrzeć „miesz-
kańcom” tego nieprzyjaznego środowi-
ska przyrodniczego. Zza kamieni wyglą-

dają dzwoneczki dzwonków piłkowa-
nych, dalej bylina arnika górska, w niszy 
zieleni biały czyściec oraz piękny chaber 
austriacki. Intensywne ruchy dysloka-
cyjne w alpeidzie (trzeciorzęd – 65 mil. 
lat do 1,64 mln lat temu) w połączeniu 
z ruchami sejsmicznymi i erozją spowo-
dowały powstanie licznych powstanie 
rozwartych pęknięć, kanionów sięgają-
cych nieomal deo podstaw kilkuset me-
trowych grubości warstw triasowych. 
Staram się uchwycić na zdjęciach masy-
wu górskiego oddzielającego blok skalny, 
pokazać na ścianach pęknięcia poszcze-
gólne warstwy zdiagnozowanego osadu 
pratetydy. Osady te geolodzy umownie 
kwalifikują jako trias dolny (Anis Skyth), 
trias środkowy (Karn Ladin) i trias gór-
ny (Rhat Nor).

Przystaję z Zygmuntem by podziwiać 
poprzez chmury zmieniający się obraz 
potężnego masywu Ś k r l a t i c a (2740 m 
npm). Chciałoby się spocząć i podziwiać 
godzinami ten „cud przyrody”. Szybko 
jednak zostaję przywołany do rzeczy-
wistości; mamy przed sobą jeszcze wiele 
godzin wędrówki.  

Wchodzimy w partie górotworu po-
nad poziomem chmur – to olbrzymie ru-
mowisko bloków skalnych, pola piargów 
u podstawy grani szczytowej. Grzebienie 
szczytowe łączą poszczególne masywy 
wypiętrzonych warstw metamorficz-
nych wapieni, które w triasie tworzyły 
poziome osady sedymentacyjne. Dopie-
ro patrząc na to wypiętrzone rumowi-
sko zdaję sobie sprawę jak potężne były 
przekształcenia płaszcza ziemi.
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Od tych moich  rozmyślań odrywa-
ją mnie „groźne miny” oczekujących 
uczestników wejścia na górę. Może kie-
dyś, gdy osiągną mój wiek będą myśleć 
podobnie jak ja, może kiedyś staną się 

„ludźmi gór”, może… Czoło grupy hasa 
w oddali, im spiesznie zdobyć szczyt. 
Podążam ich śladem, szlak jest w miarę 
oznakowany, piękna panorama nie po-
zwala jednak bym poświęcił jej trochę 
czasu. Na kolejnym wypiętrzeni skalnym 
widzę moich „opiekunów”. Daję im znać, 
że nie zamierzam wejść na sam szczyt. 
Zgodnie z mapą turystyczną  w rejo-
nie Lipnicy  na wysokości 2417 m npm 
trafiam na podszczytowy trawers. Za-
mierzam zakończyć „wspinanie” i dalej 
szlakiem czerwonym rozpocząć „scho-
dzenie”. Podejmuję taką decyzję by nie 
opóźniać wycieczki, podobnie zachowu-
ją się Mirka, Arleta i Zygmunt, być może 
przeze mnie. Czuję się nieswojo, przy-
gnębiony, ale na krótko…

Uff..., zyskałem trochę czasu by móc 
dokładnie przyjrzeć się  grzebieniowi 
grani szczytowej.  To przerażający obraz 
zniszczenia skał, który jakby z obawy, że 
będę musiał tam wejść uznałem z sza-
cunkiem na piękny pomnik przyrody. 
Mniej postrzępiony szczyt Śpik nie oparł 
się człowiekowi i stał się celem pożąda-
nia członków PTT Oddziału Jaworzno, 
którzy postawili na nim stopy (patrz 
zdjęcie). Dla mnie ciekawsze są skały ba 
poziomie 2430 m. Ze „świeżego geolo-
gicznie: obrywu pobrałem losowo prób-
kę skały wapiennej do analizy. 

Wraz  mymi opiekunami zaczynam 
schodzenie z partii szczytowej trzy-
mając się czerwonego szlaku. Podczas 
trawersowania szczytowego grzebienia  
gdzie zawieszona była dla bezpieczeń-
stwa lina uderzyłem nogą o stalową 
klamrę. Kontuzja była niewielka, jednak 
dała się odczuć po około godzinie. Dal-
szy odcinek zejścia zakosami po piargu 
nie przedstawia większych trudności. 
Obserwuję cały czas otoczenie, zmie-
niający się rumosz skalny, miany facjal-
ne skał z coraz niższych partii. Piękny 
jest widok „ku dołowi”, idziemy tworzą-
cą się kotliną bez roślinności, która po-
jawia się już niżej. Piętro kosodrzewiny 
prawie nie istnieje. Odczuwam ulgę gdy 
środowisko staje się bardziej przyjazne 
dla fauny. Na granicy lasu robimy sobie 
odpoczynek czekając na zdobywców 
szczytu Śpik. 

Już wspólnie zaczynamy zejście w pię-
trze leśnym, szlak czerwony prowadzi 
po bardzo stromym zboczu, miejscami 
jest zabezpieczony klamrami. Ubezpie-
czenia te nie były od wielu lat konserwo-
wane, zejście staje się trudne. Odezwała 
się moja kontuzja, zachowuję daleko 
idącą ostrożność podczas schodzenia co 
znowu daje mi opóźnienie. Cały czas to-
warzyszy mi Arleta, niniejszym bardzo 

dziękuję jej za wyróżniającą troskliwość. 
Wiadomo, że muszę zejść o własnych si-
łach, jednak fakt, iż ktoś chce mi pomóc 
jest dla mnie „budujący”. Do mikrobu-
su czekającego na nas w pobliżu hotelu 
E R I K A  spóźnienie urosło do 2 godzin. 
Zdenerwowanie i oburzenie uczestni-
ków było wielkie; miano mi za złe, że 
niepotrzebnie rozmawiałem z przypad-
kowymi turystami, w tym z Holendrem 
po niemiecku, że traciłem czas na foto-
grafowanie, że czekałem na zdobywców 
szczytu, którzy i tak szybko by mnie do-
gonili. Taka była prawda i ich racje w ich 
rozumowaniu, nie w moim! Nikt nie znał 
szlaku i stanu jego konserwacji.

Wyczekiwanie 2 godzin przy hotelu 
E R I K A  było niepotrzebne, bo było to 
miejsce od hotelu, w którym nocowali-
śmy, odległe zaledwie o 4 km. Należało 

odesłać mikrobus i nie demonstrować 
„swego wielkiego oburzenia”.  Brak było 
doświadczenia przewodnika wycieczki! 

W hotelu – naszej bazie skalecze-
nie obejrzała Mirka, z zawodu lekarka, 
która podała mi lek przeciw tężcowi 
i zaleciła dzień odpoczynku. Nazajutrz 
przedpołudniem dokładnie przestudio-
wałem mapę turystyczną Julische Alpen. 
Nationalpark Triglav ze szczególnym 
uwzględnieniem naszych przyszłych 
planów górskich. Popołudniu pojecha-
łem autobusem do większego miasta 
Jesenice, aby kupić kartę numeryczną do 
mojego aparatu fotograficznego Olim-
pus Camedia z 12-letnim stażem. Wróci-
łem z kwitkiem ponieważ zaprzestano 
produkcji tej serii aparatów; pozostałem 
więc bez ważnego narzędzia dokumen-
tacyjnego.
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▴ Na trasie
▾ Wapienne szczyty Alp Julijskich
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     JOlANtA  AUGUStYŃSKA  
(O/Nowy Sącz)

Ararat zdobyty

▴ W drodze do  pierwszego obozu 
▾ Na szczycie z polska flagą i koszulką PTT z tyłu Mały Ararat

Góra Ararat (orm.: Արարատ, heb.: 
 masyw – (تارارآ :.tur.: Ağrı Daği; per ,טררא
wulkaniczny, leżący w samym sercu Wy-
żyny Armeńskiej między jeziorami Wan 
i Sewan, na terytorium Turcji, 32 km od 
granicy z Armenią i 16 km od granicy z Ira-
nem. Masyw górski zajmuje powierzch-
nię ok. 1000 km² i składa się z dwóch 
szczytów: Wielkiego – 5137 m n.p.m. i Ma-
łego Araratu 3896 m n.p.m. (Wikipedia) 
Jest to najwyższa góra Turcji a zarazem 
symbol i święta góra Ormian.

Te i sporo innych informacji zgłębiali-
śmy podczas przygotowań do wyprawy. 
Zdecydowaliśmy się na podróż busem 
w pięcioosobowym składzie: Renata 
Cielecka i Grzegorz Cielecki (Warszawa), 
Artur Kiryłów (Kraków), Robert Bier-
nacki i Jolanta Augustyńska (Nowy Sącz) 

– wszyscy członkowie bądź sympatycy 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 
Oddział Beskid w Nowym Sączu.

Góra Ararat była do niedawna zu-
pełnie niedostępna dla turystów (teren 
zmilitaryzowany), obecnie można ją 
zdobywać, lecz obowiązuje posiadanie 
pozwolenia oraz poruszanie się w grupie 
z miejscowym przewodnikiem, posiada-
jącym stosowne uprawnienia. Tuż przed 
rozpoczęciem naszej wyprawy w me-
diach pojawiła się informacja, że góra 
jest zamknięta. Nasi przewodnicy wyja-
śnili, że taka informacja jest podawana 
przez władze tureckie po to, by zniechę-
cić turystów do odwiedzania terenów za-
mieszkałych przez Kurdów.

Fakt, że udało nam się zrealizować 
plan i osiągnąć wysokość 5137 metrów, to, 
pomijając nasze dobre fizyczne przygo-
towanie, bez wątpienia zasługa pogody, 
a raczej szczęścia, że trafiliśmy na jedno-
dniowe okno pogodowe!

Po kilku deszczowych dniach, podczas 
których pokrywa śnieżna na szczycie 
znacznie się powiększyła, nastała środa 
26 sierpnia 2015, która wprawdzie wciąż 
deszczowa, dawała w prognozach na-
dzieję na poprawę pogody od godziny 21 
aż do popołudnia dnia następnego.

W pierwszym obozie na wysokości 
3340 m byliśmy już od wtorku. Z tego miej-
sca przystąpiliśmy do ataku szczytowego, 
o godzinie 00:20 w czwartek, wraz z prze-
wodnikiem Musą Satlikiem. W drugim 
obozie na wysokości 4100 m (z którego 
w normalnych warunkach przeprowadza 
się atak szczytowy) mieliśmy krótką prze-
rwę, ogrzaliśmy się nieco i napiliśmy cie-
płej herbaty. Powoli niebo rozjaśniało się 
i robiło się cieplej – nie wiemy dokładnie 
jaka była temperatura, ale musiało być 
sporo poniżej zera, gdyż woda w camelbe-
kach zaczęła nam zamarzać. Powoli, wia-

domo, że tlenu w powietrzu coraz mniej, 
coraz bardziej zbliżaliśmy się do celu. 

I wreszcie wymarzony szczyt! O go-
dzinie 8 rano w czwartek 27 sierpnia cała 
nasza grupa stanęła na szczycie, by przy 
pięknej słonecznej pogodzie podziwiać 
widoki zapierające dech w piersiach! Ra-
dość ogromna, tym bardziej, że pogoda 
do ostatniego momentu nie pozwalała 
wierzyć w możliwy sukces! 

Po małym odpoczynku i oczywi-
ście sesji fotograficznej rozpoczęliśmy 
schodzenie do pierwszego obozu. Trasę 
tą pokonaliśmy w trzy godziny, a stam-
tąd znów po krótkim odpoczynku ze-
szliśmy do miejsca naszego startu na 
wysokość 2100 m, po kolejnych dwóch 
godzinach. 

Byliśmy bardzo zdeterminowani aby 
maksymalnie wykorzystać nadarzającą 
się okazje! Zrobiliśmy tego dnia 4834 m 
przewyższenia, czym nawet nasz prze-
wodnik był mile zadziwiony. 

Z Nowego Sącza wyruszyliśmy 
w piątek 21 a powróciliśmy w niedzielę 
30 sierpnia. Przejechaliśmy całą Turcję 
wszerz, pokonując blisko 8000 km. Zwie-
dziliśmy Dogubayazit (Ishak Pasa Sarayi, 
Park Arki Noego, krater po meteorycie), 
starożytne miasto Ani, pogranicze Tu-
recko – Irańskie i Turecko – Armeńskie, 
wybrzeże Morza Czarnego i wspaniale 
miasto Stambuł. Oczywiście w bardzo 
ograniczonym zakresie. Turcja to piękny 
bardzo zróżnicowany kraj, posiadający 
bardzo dobre drogi.
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Pałac w Łomnicy ▴
Pałac Pakoszów ▾

JÓZEF HADUCH (O/Chrzanów)

Trzy dni w Karkonoszach
Karkonosze to najwyższe pasmo gór-
skie Sudetów rozciągające się na dłu-
gości 70 km od Przełęczy Szklarskiej 
na zachodzie do Przełęczy Lubawskiej 
na wschodzie. Najwyższym szczytem 
jest Śnieżka 1605 m n.p.m. Jest to też 
najwyższy szczyt Republiki Czech. Po-
wierzchnia Karkonoszy wynosi 650 km 
kw. a do Polski należy tylko 185 km kw. 
Karkonosze objęte są ochroną w obsza-
rze Karkonoskiego Parku Narodowego 
w Polsce i przez Karkonossky Narodni 
Park w Czechach. Śnieżka to góra gra-
niczna, najwyższy też szczyt całych 
Sudetów, stosunkowo łatwo dostępna, 
na kilka sposobów o każdej porze roku 
z obu stron granicy. Od strony polskiej 
można wjechać wyciągiem na Kopę, ale 
też można wyjść np. niebieskim szla-
kiem z Karpacza Górnego. My wybrali-
śmy wyciąg i dojście Śląską Drogą pod 
Śnieżkę i dalej wejście na szczyt czerwo-
nym szlakiem, jest to kręta z zakosami 
alejka, zejście zaś drogą Jubileuszową. 
Śnieżka jest górą dobrze widoczną z wie-
lu miejsc w Polsce i w Czechach w tym 
z Mysłakowic. Zaś Mysłakowice, to miej-
scowość w dolinie Łomnicy, dawna potę-
ga przemysłu lniarskiego znane zakłady 
,,Orzeł’’, ale dziś to już historia. W cen-
trum miejscowości letni pałac zbudowa-
ny w stylu neogotyckim, króla pruskiego 
Fryderyka Wilhelma III, obecnie szkoła. 
Pałac otoczony zabytkowym angielskim 
parkiem. Z Mysłakowicami związany 
jest Theodor Donat założyciel Niemiec-
kiego Towarzystwa Karkonoskiego 
(Riesengebirgsverein – RGV) w 1880 
roku. Pomnik poświęcony założycielowi 
RGV znajduje się przy drodze do kościo-
ła, i właśnie z miejsca tego jest widoczna 
Śnieżka. Kościół został zaprojektowany 
przez wybitnego architekta Karla Schin-
kla, z kolumnami marmurowymi w jego 
przedsionku, pochodzącymi spod Wezu-
wiusza, ze starożytnej Pompei. Mysłako-
wice mają jeszcze jedną ciekawostkę, są 
to okazałe domy tyrolskie zbudowane 
przez emigrantów z Tyrolu (Zillertal) 
którzy w roku 1837 przenieśli się do Ko-
tliny Jeleniogórskiej i założyli wieś Erd-
manntal. Domy te zbudowane w latach 
30. XIX wieku jedyne w tej części Europy, 
są na pewno osobliwością architekto-
niczną Sudetów. Theodor Donat to osoba 
wybitna, nawet w odniesieniu do czasów 
współczesnych, pracował jako księgowy 
w miejscowej fabryce lniarskiej, był też 
domowym nauczycielem dzieci dyrek-
tora tej fabryki, redagował ,,Wędrow-
ca w Karkonoszach’’ – pierwszy numer 
wydany 3.07.1881. Zmarł przedwcześnie 
w roku 1890 w wieku lat 46, a przyczy-
ną było zapalenie płuc którego nabawił 

się jak wracał piechotą 10 km z pogrze-
bu burmistrza Jeleniej Góry, Bessenge 

– pierwszego prezesa Związku Towa-
rzystwa Gór Karkonoszy. Trzeba przy-
znać że, RGV o niewiele lat młodsze od 
naszego PTT było aktywnie działającym 
stowarzyszeniem na rzecz zagospoda-
rowania Karkonoszy, edukacji i ochrony 
środowiska. Prowadziło min. budowę 
schronisk i szlaków, droga Jubileuszowa 
na Śnieżce to jego zasługa. I o dziwo, sto-
warzyszenie istnieje do dnia dzisiejsze-
go na terenie Niemiec, i posiada dwana-
ście oddziałów, ma też własną stronę in-
ternetową www.riesengebirgsverein.de. 
Można zapoznać się z jego historią, obra-
zowo zaprezentowaną na swojej stronie. 
I tylko żal że my, Polskie Towarzystwo 

Tatrzańskie nie zaistnieliśmy w Sude-
tach na dłużej, niż krótkotrwały epizod 
w latach 80. i 90. XX wieku. Najciekaw-
szym i chyba jednak i najważniejszym 
zabytkiem w Karkonoszach jest drew-
niany norweski kościół Wang zbudowa-
ny w XII wieku. Do Karpacza został prze-
wieziony ze Skandynawii w 1842 roku 
na polecenie króla pruskiego Fryderyka 
Wilhelma IV. Konstrukcję wykonano bez 
gwoździ. Kościół znajduje się w Karpa-
czu Górnym przy niebieskim szlaku od 
strony zejścia z legendarnego schroni-
ska Samotnia, położonego na morenie 
kotliny Małego Stawu. Schroniskiem 
tym dawniej zarządzał człowiek legen-
da o niezwykłej osobowości, Waldemar 
Siemaszko. Otoczenie stawu i niezwykły 
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Na Śnieżce pod dyskami

krajobraz tych gór zachęca do wędrówki 
i do przebywania w tym niecodziennym 
miejscu. Osobliwością regionu jest utwo-
rzony niedawno Park Kulturowy Kotliny 
Jeleniogórskiej. O wielokulturowym 
charakterze Kotliny świadczą liczne, 
wybitne dzieła architektury – charak-
terystyczne dla różnych epok przykłady 
budownictwa – w tym zwłaszcza zabyt-
kowe zespoły pałacowe i dworskie. Oto 
niektóre z nich. Łomnickie pałace, od 
II połowy XV wieku należały do rodziny 
von Zedlitz, a następnie do Tomagninich 
i Mentzlów. Wczesnobarokowy dwór 
powstał prawdopodobnie w II połowie 
XVII wieku, rozbudowano go w latach 
1705–1725 prawdopodobnie pod kie-
runkiem architekta Martina Frantza 
z Revala. W latach 1835–1945 dobra były 
własnością rodziny von Kuster. Zlecili 
oni przebudowę pałacu, a prowadził ją 
Albert Tollberg. Dom Wdów wybudowa-
no w latach 1803–1804. Przy planowaniu 
parku, który powstał w 1835 roku, brał 
udział Peter J. Lenne. Obecnie po odku-
pieniu w 1992 roku od państwa przez 
potomków rodziny von Kuster, po od-
budowie i renowacji, cały zespół dosto-
sowano do funkcji 
k ult uralno-t ur y-
stycznych. W są-
siedztwie Łomnicy 
znajduje się zespół 
pałacowo-parko-
wy w Wojanowie. 
Majątek ten był już 
w z m i a n k o w a n y 
w końcu XIII wieku, 
kiedy należał do 
rodziny von Schil-
dau, kolejni wła-
ściciele to rodzina 
von Zedlitz. W 1607 
roku Nickel von 
Zedlitz und Nim-

mersath wybudował tu renesansowy 
dwór, spalony podczas wojny 30-letniej. 
Na jego fundamentach zbudowano pałac 
w stylu barokowym. Po roku 1772 dobra 
często zmieniały właścicieli. W latach 
1832–1834 Karl Ike przebudował pałac 
w modnym wówczas stylu neogotyckim 
i nadał mu dzisiejszy wygląd. W 1839 
roku właścicielką stała się księżniczka 
Luiza, córka króla pruskiego Fryderyka 
Wilhelma III i żona księcia Fryderyka 
Niderlandzkiego. Kolejna przebudowa 
pałacu to lata 1839–1840 pod kierun-
kiem Friedricha A. Stulera lub Herman-
na A. Wentzla. W tym okresie powstał 
też istniejący do dzisiaj wspaniały Park 
Krajobrazowy, ale przekształcany przez 
Petera J. Lennego. Po roku 1908 dobra 
zmieniały właścicieli. Obecnie należą do 
prywatnej spółki. I wreszcie Pałac Pa-
koszów który został zbudowany na po-
czątku XVII wieku na zlecenie hrabiego 
Schaffgotsch. W 1725 roku został odku-
piony przez Johanna Martina Gottfrieda, 
a następnie przebudowany na bielarnię 
lnu. Jako własność rodzinna pozostawał 
w rękach jego potomków do 1945 roku. 

Po drugiej wojnie światowej Pałac został 
zaadoptowany na dom dziecka a później 
był przeznaczony na cele mieszkalne. 
W 2004 roku budynek odkupili potom-
kowie dawnych właścicieli i odnowili 
go z zachowaniem detali architekto-
nicznych. Cały ten imponujący kompleks 
z parkiem udostępniono w 2012 roku dla 
Gości. Miejsce to z widokiem na pasmo 
Karkonoszy jest niezwykle klimatyczne, 
warte odwiedzenia. Innym ciekawym 
obiektem jest Muzeum Miejskie w willi 
położonej w górnej części Jagniątkowa, 
obecnie górskiej dzielnicy Jeleniej Góry, 
jest to Dom Noblisty Gerharta Haupt-
manna. Budynek zbudowany w latach 
1900–1901 wg projektu berlińskiego ar-
chitekta Hansa Greisebacha, dla niemiec-
kiego pisarza i laureata nagrody Nobla 
z 1912 roku – silnie związanego z Dolnym 
Śląskiem. Pisarz mieszkał tu od roku 
1901 do śmierci w 1946 roku. We wnę-
trzach zachowało się wiele elementów 
wyposażenia i dawnych detali, a przede 
wszystkim naścienne malowidło w hallu 
autorstwa Johannesa M. Avenariusa, ilu-
stratora dzieł Noblisty i jego przyjaciela. 
Willę otacza niewielki park o charakte-
rze górskim. Pałaców i dworów jest dużo 
więcej, te przedstawione powyżej to tyl-
ko niektóre z szerokiej listy zabytków 
najwyższej klasy w Kotlinie Jeleniogór-
skiej u podnóża Karkonoszy. Zachęcam 
do wędrówek szlakami karkonoskimi, 
szlakami sudeckimi. Zachęcam do zdo-
bywania nowo ustanowionej przez PTT 
Odznaki Krajoznawczo-Turystycznej 
Głównego Szlaku Sudeckiego. Szlak ten 
przebiega na odcinku Radzicz–Buko-
wiec, przez Mysłakowice. Do zobaczenia 
na szlaku GSS.

▸ Teodor Donat – założyciel RGV
▾ Pomnik poświęcony T. Donatowi
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To tytuł wystawy w sezonie letnim 2015 
roku, aktualnie w Muzeum Budownic-
twa Ludowego w Sanoku, zorganizowa-
nej   z posiadanych zbiorów własnych 
zdjęć autorstwa profesora Romana Re-
infussa. Profesor Roman Reinfuss jest 
Członkiem Honorowym  Polskiego To-
warzystwa Tatrzańskiego. Godność tą 
nadano profesorowi na IV Zjeździe PTT 
w listopadzie 1998 roku w Zakopanem 
(niestety już pośmiertnie). 

Roman Reinfuss urodził się 27 maja 
1910 roku w Przeworsku, szkołę po-
wszechną i średnią ukończył  w Tar-
nowie. Maturę jako eksternista zdał 
w Krakowie. Studia wyższe rozpoczął 
na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ja-
gielońskiego i zakończył je uzyskaniem 
stopnia magistra w roku 1935. W tym 
też roku rozpoczął studia etnograficzne 
na Wydziale Humanistycznym tego uni-
wersytetu, ale wybuch wojny przerwał 
te studia, które ostatecznie ukończył  
w 1945 roku. Swoje zainteresowania et-
nograficzne skupił na kulturze Łemków  
i Bojków z Beskidu Niskiego i z Biesz-
czad, górali karpackich pochodzenia 
rusko-wołoskiego. W roku 1946 uzyskał 
doktorat za pracę pt. ,,Łemkowie jako 
grupa etnograficzna’’. Po uzyskaniu ty-
tułu profesora nadzwyczajnego w latach 
pięćdziesiątych XX wieku był kierowni-
kiem Katedry Etnografii na Uniwersyte-
cie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lu-
blinie. Członkiem Polskiego Towarzy-
stwa Tatrzańskiego był już  przed wojną  

- należał do niego od 1933 roku. 

Zdjęcia pre-
z e n t o w a n e 
na wystawie 
w Sanoku, 
w y k o n a n e 

w okresie międzywojennym są wyra-
zem ogromnej pasji naukowej prof. Ro-
mana Reinfussa, który z nieodłącznym 
aparatem fotograficznym i kilograma-
mi szklanych negatywów przemierzał 
pieszo całe ówczesne polskie Karpaty 
od Tatr po Huculszczyznę,  dokumen-

tując w ostatnim momencie tradycyjną 
kulturę mieszkańców Karpat. Właśnie 
prezentowane na wystawie unikatowe 
zdjęcia będące  dowodem pracowitości 
Profesora są jednocześnie dokumentem 
życia ówczesnych mieszkańców Kar-
pat. Szczególnie niezwykle sugestyw-
ne jest zdjęcie przedstawiające wypas 
owiec pod szczytem Tarnicy. Charakter 
wszystkich  zdjęć pokazuje,  że w Beski-

 JÓZEF HADUCH (O/Chrzanów)

Bojkowie i Łemkowie w obiektywie 
profesora Romana Reinfussa

dzie Niskim i w Bieszczadach kwitło ży-
cie, a góry były zamieszkałe przez rdzen-
nych mieszkańców żyjących na co dzień 
z pasterstwa w bezpośrednim kontakcie 
z naturą  i z przyrodą. To co uwiecznił na 
swoich zdjęciach ich autor, teraz w Kar-
patach już nie zobaczymy, nie ma już 
tradycyjnej gospodarki pasterskiej. Cha-
rakterystyczne budownictwo drewnia-
ne można już tylko zobaczyć w skanse-
nie a narzędzia rolnicze jakimi posługi-
wali się dawni mieszkańcy Karpat są do 

oglądania tylko na wystawach muzeal-
nych. Nie zmienił się  krajobraz tych gór, 
brakuje jednak dawnych mieszkańców 
uwiecznionych przez Profesora na pięk-
nych zdjęciach. Zachęcam do wyjazdu 
w Beskid Niski i w  Bieszczady,  i do od-
wiedzenia sanockiego skansenu, są tam 
jeszcze inne atrakcje a wystawa fotogra-
fii autorstwa profesora Reinfussa z pew-
nością na długo pozostanie w pamięci.

W dniach od 12 września do 31 paździer-
nika 2015 roku w Zamku Lubomirskich 
w Nowym Wiśniczu trwać będzie wy-
stawa prac malarskich Jolanty Hałas 
z Jaworzna pt. ,,Tatrzańskie fantasmago-
rie’’. Autorka jest mieszkanką Jaworzna. 
Uwielbia samotne włóczęgi po Tatrach. 
Uważa, że Tatry to najpiękniejsze góry 
świata.  Chętnie też podejmuje  wędrów-
ki z jaworznicką grupą PTT. Malarstwo 
to kolejna pasja oprócz wędrówek, a Ta-
try to wiodący temat. Swoje przemyśle-
nia, spostrzeżenia, zauroczenia prze-
lewa na płótno lub karton. Swoje prace 
wystawiała już w galeriach wielu miast 
Polski. Wernisaż wystawy odbył się się 
12 września 2015 r. o godz. 16.00 w Zamku 
Lubomirskich w Nowym Wiśniczu. 

Tatrzańskie fantasmagorie. 
Wystawa w Zamku Lubomirskich  
w Nowym Wiśniczu
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Książka dla wszystkich, którzy góry 
kochają, oraz dla tych, którzy w górach 
bywają. Pierwsze polskie kompendium 
wiedzy o górach i ludziach gór, zarówno 
tych rdzennych, jak i przybyszów zdo-
bywających szczyty, napisane przez mi-
łośnika i wybitnego znawcę gór. Czytel-
nik zostaje wchłonięty przez opowieść 
o heroicznych zmaganiach człowieka 
podczas zdobywania najwyższych 
gór świata, często za cenę cierpienia, 
a nawet życia. Znajdziemy tu opis naj-
wyższych pasm górskich z uwzględ-
nieniem historii regionu i antropolo-
gii mieszkańców, chorób związanych 
z dużymi wysokościami, dokumentację 
zachowań ludzkich w ekstremalnych 
warunkach i praktyczne wskazówki. 
Medyczna perspektywa autora, lekarza 
trudnych górskich ekspedycji, daje czy-
telnikowi niepowtarzalną szansę po-
znania fizjologicznych aspektów zmian, 
jakich doświadcza w górach ludzki or-
ganizm, co przekłada się zarówno na 
kondycję fizyczną, jak i na szczególne 
uwrażliwienie na magię gór i mistycz-
ne doznania.

O AutORZE:
Prof. dr hab. med. dr h.c. Zdzisław 

Jan Ryn (1938), lekarz psychiatra, 
profesor Collegium Medicum uJ i AWF 
w Krakowie. Przewodnik i ratownik 
górski, założyciel i pierwszy prezes 
Polskiego towarzystwa Medycyny 
i Ratownictwa Górskiego. Lekarz 
wypraw w Kaukaz, Hindukusz, Andy 
i na Wyspę Wielkanocną. Laureat Na-
grody Augusto Castelló-Roca w dzie-
dzinie medycyny górskiej (Hiszpania, 
2007). Autor książek i przeszło 200 
publikacji o medycynie i antropolo-
gii ludzi gór. Ambasador RP w Chile, 
Boliwii i Argentynie. Członek the 
Explorers Club.

wydawca: Medycyna Praktyczna
format: 68×240, oprawa twarda
cena: 79 zł

Książka w sprzedaży od 1 października.
Zamówienia złożone do 30 września objęte są 30% rabatem.

Książkę można zamówić bezpośrednio u wydawcy:
www.mp.pl/ksiegarnia/
prenumerata@mp.pl
tel. 12 293 40 80
bezpłatna infolinia 800 888 000

Nowe książki  
dla członków PTT
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