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ośrodekKu]Bry lbmtyki GÓrekiei PfTK na papieskiei gÓlze

Superatrakcja na Przehybie

Licznegrono turystow było
w niedzielę,
16 czenilca,świal
kamii pierwszymi
zwiedzalacv.
minowegoośrodka
KulturyT|.t
rysWkiGÓrskiejPTTKurzadze
nego w Kaplicypw. Dobrego
Pasterza przy schronisku
na Przehybie.
Autorami wyjatkowej elspozycji
obrazującejponadstuletnią historię
turystyki w Beskidzie Sadeckim Ęli
etnografMagdalenaKroh i aĄrsta plastyk Krąrsztof BojarczuĘ a niemĄ
ciężar organizacyjno-finansowyspo
cząłna oddziale 'Beskifl PTTK oraz

społceSchtoniska i Hotele PTTK
,Karpaty' . Szefowie tych instytucji
Adam Sobczyki JerzyKalarus odbie
rali zasluitonegratulacje od prezesa
Zarząd,l Głownego PTTK Lecha
Drożdzynskiego,dyiekora Centralnego ośrodka Turystyki Gorskiej
PTTK Jerzego Kaplona, kapelana
przewodnikÓw ls. AndrzeJaJedynaka
i prezesaMałopolskiejorganizacji Turystycznej Leszka Zegzdy: w jednym
miejscuudalo się zgromadzici 7Aptel
zentowaćdokumenty, zdjęcia, mapy,
eksponaĘ przyb|ilaiące rozwÓj szlakow turystycznych od początku )O(w., poszczegolnedziedziny ak-

ożywionena fotogramachlegendysądeckiej turystyki: Feliks Rapf, kon
SchweniĘStanisław
Cholewa,WadysławStendera,Jerzy Masio1,Wanda
Szoska,MieczysławBogaczyĘAntoni
SiteĘ lrena Styczynska,EugeniaKuczynski,Emil Homecki,JacekDurlaĘ
ech,Izasięw oku kręci...
Poczesnemieiscezajmujaakcenty
papieskie:w latach sześćdziesiąty&
schroniskona Przehybieblo ulubio
nym miejscemzimowegowypoczynku Karola Wojtyły' ostatni wpis
w księdze pamiątkowejdatowany2I0 lutego|97l, rnanastępującą
treść:
,Grozi|o,.żłpo l 0 latachsystematycznych, cudnych, zimowych pobytOw
na Przehybiezmienimy miejsce.Teraz
po powrociep. Mariana Patylo mamy
perspektywę następnych l0 lat
i wmurowanianastępnejtabliry. Prawdzivty gospodarzdecydujeo praw{ziwym uroku schroniska.o
Niemałąsatysfakcjęmieli tu dłutywnościPIT i PTTK (turystykępiegoletni przewodnicyi działaczePTTK
SZ4t koląrską, zeglarską, kajakową, (m. in. MałgorzataBorsukowska-Stefaopiekęnad zabytkami).
niczeĘ Wiesław PipreĘ Wiesław
W ośrodkuna dole umieszczono Wcześny,
Wadaw Gutowski, Tadzusz
ogabinet"prof. Kazimierra Sosnow- Żyflćlvncz), korzy udosĘpnili pryskiego,budołvniczegoi patronasclrro
watne zbiory ubogacajacprzepastne,
niska.Obok w kaplicyzawieszonowywciązĘjące cenneniespodzianki,arrzeżbiony przez Franciszka Palkę chiwum oddziału
"Beskid'.
Krzyżl Przewodnicki (poświęcony
Jak jeden mążstawiłasię ostarao
(cioda o staz,nie wiek!) przewodnicuprzednio na JasnejGorze), w ktory
wmontowano czekanStanislawaSma- ka gwardiaz Dominiką lGoczeĘ Do
rotaryc.h,Zofią Wniarsh-Hehnstre
sl (z81nąłpodczaswyprawy na Aconca8uęwAndaclr 1998 r.) i linę Anny
it Anną Ustwarr,Anną i Stanislawem
Antkiewicz-Hancbach (zginęIaw Ja- t"eśnilomłJanem oleksyrn, Jerąrm
skini Malej w Tatrachw 2004 r.).
Baranowskim,Lechenr Tracilowskim,
Na pięterku witaja przybyłych Leszkiem Nowakiem, Tadeuszem

Czubkiem, PiotremPiwowaremi Eugeniuszem Bednarkiem. Tryskał humorem i energią bodaj najstarszy
uczestnik uroczystosci,Marian Piwo
war (rocznik 1924), długoletninauczyciel TecJrnikum Kolejowego,po
kazujac swoje dzieła:własnoręzhie
sporządzonemapy' pląny, odznaki,
emblematy,znaki turyĘcane i narciarskie,
mapiarz' PTTK.
"nadworny
GdzieśzBorY, z oniebieskiego
schroniska' patrzyl na nowy przybytek na Przehybie legendarnygospodarz i dobry duch schroniska (odbudowałje po pozarzew grudniu l99l
r.),Jan BielaĘ przyjacielgorskichwę
drowcow.Przy obelisku w miejscu,
w ktorym zglnąltragiczniew 1994 r.
wjezdzając skuterem śnieznym
na ukochan4gorę,przewodnick"a
braćt
zapa|ilasymboliczny znicz pamięi.
Wspominanotez cieplo zmarłąw lutym 2013 r. Bozenę NowaĘ ktora
przez lata dbałao modernizacjęb*
skidzkich schronisk i była jednym
z pomyslodawcowutworzenia ośrodka na Przehybie.
oddaał 'Beshd' nalezy do najwięJszych oddziałÓwPITK w Polsce.
7-rzsza ok tpiac cdonkow (w 46 ko
łach).Przesdo polo*ę z nich stanowi
młodziez.organizuje rocznie ok 600
imprezturystyczn1rch,
w kOrph bierze
udział 13 ty'. osob. organizacja Ina
w msrym regioniepod oPrelq: 4ff|,łrt
szlalow goŃich, 85 km traktowroWB
rorqrchi 84 km dĘ do uprawianiafurlrstykiko*ej (razernponad700 km).
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