SZKOLNE KOŁO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W JAŚLE
„Zmęczenie narasta z kolejnym krokiem. Nie to, które chce się, aby minęło, ale
to, które jest przyjemne, satysfakcjonujące. Świeże górskie powietrze wypełnia
płuca przy każdym oddechu. Czuć zapach otaczającej natury… Delikatne
podmuchy wiatru muskają twarz, wprawiają włosy w ruch. Otaczający majestat
niekiedy przytłaczającego krajobrazu cieszy nie tylko oko, ale i ducha. Po chwili
takiego zadumania czas ruszyć i dalej pokonywać kolejne wzniesienia, aby w
końcu zdobyć szczyt. Nie zawsze jest łatwo, bywa nawet ciężko. Niektórzy, idący
obok są już osłabieni, ale ciągle idą. Czemu? Dlaczego nie zostali w domach…?
Trudno wytłumaczyć… Trzeba po prostu to przeżyć…”
wspomnienie…

fot. Grzegorz Prucnal

Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze działa przy I LO w Jaśle od września 2007 r.
Powstało dzięki wspólnej inicjatywnie uczniów i nauczycieli, a organizowane wyjazdy są
formą weekendowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych. Opiekunami i inicjatorami
utworzenia Koła są: mgr Krzysztof Koś – nauczyciel chemii i mgr Sebastian Styczyński –
nauczyciel geografii, ale w historię działalności wpisują się mgr Robert Szopa – nauczyciel
biologii, prowadzący dokumentację fotograficzną oraz mgr Tomasz Frydrych – nauczyciel
języka angielskiego. Bez nich i wielu innych opiekunów, o których wspomniane zostanie w
dalszej części, nie byłoby mowy o sprawnym funkcjonowaniu Szkolnego Koła TurystycznoKrajoznawczego w I LO w Jaśle.

Przewodnim zadaniem Koła jest popularyzowanie wśród młodzieży pieszej turystyki
krajoznawczej poprzez bezpieczny, aktywny i mądry wypoczynek w górach. Elementem
funkcjonowania Koła jest także nauka organizacji wypoczynku i koordynacja przygotowań do
wyjazdów dla wielu uczniów. Działalność koła łączy się także z patriotyzmem, poprzez udział
uczniów I LO w organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaśle i II Liceum
Ogólnokształcące Rajdów Niepodległości. Ponadto w roku szkolnym 2012/2013 w ramach V
wiosennego rajdu w Pieniny, zrealizowany został program ekologiczny finansowany ze
środków Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaśle. W roku szkolnym
2011/2012 Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze przy I LO decyzją społeczności
uczniowskiej I LO w Jaśle otrzymało statuetkę „OCULUS 2012” dla najlepszej „Organizacji
szkolnej”. Tak działalność naszego Koła opisuje uczeń, uczestnik wielu weekendowych
wyjazdów:

„Rajdy turystyczne I Liceum Ogólnokształcącego od lat już cieszą się ciągle
rosnącą popularnością. Zaczęło się od garstki zapaleńców, którzy chcieli ciekawie
i aktywnie spędzić wolny weekend. Na chwilę oderwać się od szkolnej
rzeczywistości, przeżyć miłe chwile w towarzystwie przyjaciół. Wbrew pozorom,
pogoda i zmęczenie nie są aż tak ważne – liczy się „tu i teraz”, niepowtarzalna
chwila, która właśnie trwa. W trakcie wędrówki niektórzy nieraz narzekają, lecz
po powrocie do domu nikt nie pamięta o nieprzyjemnościach, a we wspomnieniach
zostaje jedynie czas spędzony w niezwykłej atmosferze, tak różnej od szkolnej
czy domowej szarej codzienności. Jest to wspaniały sposób na spędzenie czasu
nie tylko dla tych, którzy często przemierzają górskie szlaki.”

fot. Grzegorz Prucnal

A teraz trochę statystyki…

Od początku działalności Koła w I LO odbyło się:
- 7 rajdów jesiennych Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego: W Beskid Niski (2007),
Bieszczady (2008, 2010, 2011, 2012), Gorce (2009), Tatry (2013)
- 5 rajdów wiosennych Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego: Beskid Niski (2008),
Pieniny (2010, 2013), Gorce (2011), Beskid Sądecki (2012)
- 4 Powiatowe Rajdy Niepodległości: Liwocz (2009, 2010, 2011), Cieklin (2012)
- 3 kuligi Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego: Kotań (2008), Desznica (2009),
Desznica-Jaworze (2010)
- 1 Powiatowy Piknik Turystyczny „Spotkanie u źródeł Wisłoki”: Ożenna (2009)
Uczestnicy rajdów przebyli:
- ponad 3400 km autokarem
- około 170 km samochodami
- niespełna 120 km pociągiem
- prawie 375 km pieszo.
Udział w wyjazdach wzięło 532 uczniów, wśród których było wielu stałych turystów
i miłośników Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego.
Historia Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego zaczęła się od jesiennego rajdu
po Beskidzie Niskim pod hasłem „Szlakiem architektury sakralnej Łemków oraz pamiątek po
wojnach światowych”. Rajd odbył się 6-7 października 2007 roku. Pierwszego dnia
uczestnicy rajdu pokonali pieszo trasę
z Polan przez Krempną, Przełęcz
Hałbowską, Skalnik do Desznicy (ok. 20
km). Na trasie rajdu odwiedziliśmy
murowaną cerkiew greckokatolicką pw.
św. Jana Złotoustego w Polanach,
drewnianą, trójdzielną cerkiew pw. św.
Kosmy i Damiana w Krempnej, muzeum
przyrodnicze
Magurskiego
Parku
Narodowego w Krempnej, cmentarz
wojenny na tzw. „Łokciu” w Krempnej,
miejsce martyrologii Żydów na
Przełęczy Hałbowskiej, sanktuarium
Matki Bożej Królowej Gór w Skalniku
oraz murowaną cerkiew p.w. św.
Dymitra oraz cmentarz wojenny
fot. Robert Szopa
w Desznicy.

Drugiego dnia na trasie rajdu znalazły się
drewniana cerkiew w Kotani, drewniana cerkiew
pw. św. Michała Archanioła w Świątkowej Małej
oraz drewniana cerkiew pw. św. Michała
Archanioła w Świątkowej Wielkiej. Uczestnicy mogli
poznać historię regionu, budowę i symbolikę cerkwi
oraz poznali historię powstania i walory
przyrodnicze Magurskiego Parku Narodowego.

fot. Sebastian Styczyński

fot. Sebastian Styczyński

11-12 stycznia 2008 roku Szkolne Koło
Turystyczno Krajoznawcze zorganizowało
Kulig i ognisko w Kotani. Udział w wyjeździe
wzięło 42 uczniów, a podczas wyjazdu
organizowane
były
krótkie
wykłady
edukacyjno-krajoznawcze w Desznicy oraz na
trasie do Kotani.

I rajd wiosenny po Beskidzie Niskim pod hasłem „Tajemnice Magury Małastowskiej” odbył
się 23-24 maja 2008 roku. Pierwszego dnia uczestnicy rajdu odwiedzili zabytkowy kościół
w Sękowej p.w. św. Filipa i Jakuba Apostołów, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, XIX – wieczną cerkiew w Ropicy Górnej
(dawnej Ropicy Ruskiej) pod wezwaniem św. Michała Archanioła, cmentarz nr 60 z okresu
I wojny światowej autorstwa Dušana Jurkoviča na Przełęczy Małastowskiej, schronisko PTTK
im. prof. Stanisława Gabriela na Magurze Małastowskiej, oraz cmentarze nr 58 i 59 z I wojny
światowej na południowych
stokach góry Przysłup. Wykłady
historyczne poprowadził Kamil
Ruszała – uczeń I LO, członek
Zarządu
Stowarzyszenia
Aktywnej Ochrony Cmentarzy
z I Wojny Światowej w Galicji
„Crux
Galiciae”,
aktualnie
student historii UJ. Wędrując
przez łemkowską wieś Nowica
z kaplicą z końca XIX-wieku p.w.
Zaśnięcia
Matki
Bożej,
pomnikiem Bohdana Ihora
fot. Sebastian Styczyński

Antonycza – wybitnego poety początku XX wieku odwiedziliśmy drewnianą cerkiew p.w. św.
Paraskewy z 1843 roku oraz miejscowego gospodarza, u którego zakupiliśmy pamiątkowe lokalne wyroby - drewniane łyżki.
W drodze na nocleg zatrzymaliśmy się w Gładyszowie, aby obejrzeć stadninę koni
Huculskich, cmentarz wojenny nr 55 z oryginalną wysoką gontynę projektu Jurkoviča oraz
w Zdyni gdzie odbywają się Łemkowskie Watry i skąd wywodzi się św. prawosławny Maksym
Sandowycz. Następnym ważnym punktem naszej wyprawy była cerkiew p.w. Bazylego
Wielkiego w Koniecznej oraz cmentarze z I wojny światowej nr 46 i 47. Na koniec dnia
obejrzeliśmy cerkiew grekokatolicką z końca XVIII wieku w Uściu Gorlickim.

Drugiego dnia, w drodze powrotnej
do Jasła, odwiedziliśmy drewnianą
cerkiew pw. św. Paraskewy z XVII
wieku w Kwiatoniu – uważaną za
najpiękniejszą w Polsce i wpisaną
w czerwcu 2013 r. na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO.

fot. Sebastian Styczyński

fot. Sebastian Styczyński

W drodze na cmentarz wojenny nr 51 na
Rotundzie (771 m n.p.m.), obejrzeliśmy
drewnianą cerkiew p.w. śś. Kosmy i Damiana
z XIX – wieku w Skwirtnem, cmentarz wojenny nr
48 na stoku wzniesienia Jaworzynka (869 m
n.p.m.) w Regietowie, stadninę koni huculskich
w Regietowie oraz cmentarz wojenny nr 56
w Smerekowcu.
Podczas I wiosennego rajdu po Beskidzie Niskim
odwiedziliśmy bardzo urokliwe, ale i mało znane
zakątki naszego kraju, gdzie w krajobraz
przyrodniczy wplata się w krajobraz kulturowy
z bardzo bogatą historią.
fot. Sebastian Styczyński

W drugim roku działalności Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze zorganizowało w dniach
11 - 12 października 2008 roku jesienny rajd w Bieszczady pod hasłem „Walory przyrodnicze
i krajobrazowe Karpat Wschodnich”.

fot. Grzegorz Prucnal

Pierwszego dnia uczestnicy rajdu po przyjeździe i zakwaterowaniu się w Ustrzykach Górnych
wyruszyli czerwonym szlakiem przez Szerokie Wierchy na najwyższy szczyt Bieszczad Tarnicę (1346 m n.p.m.). Niewielka grupa uczniów wraz z opiekunem Sebastianem
Styczyńskim odłączyła się od głównej grupy i udała się na Bukowe Berdo w celu
sfotografowania jesiennego krajobrazu najbardziej niedostępnych zakątków Bieszczad
(tzw. „Worka Bieszczadzkiego”). Przewodnik beskidzki Sławomir Suwaj ze Studenckiego Koła
Przewodników Górskich w Krakowie organizował dla grupy, w najciekawszych przyrodniczo
i krajobrazowo miejscach, wykłady edukacyjne i prezentował panoramy widokowe. Z Tarnicy
szlakiem niebieskim, mijając m.in. ruiny cerkwi i cmentarza oraz stadninę koni huculskich,
uczestnicy zeszli do Wołosatego, skąd autokarem udali się do miejsca noclegowego.
Wieczorem zorganizowano wspólne ognisko. Drugiego dnia uczestnicy rajdu pokonali
szlakiem czerwonym trasę z Ustrzyk Górnych przez Połoninę Caryńską do Berehów Górnych.
Po drodze mogli podziwiać piękno bieszczadzkich połonin, wiele ciekawych zjawisk
atmosferycznych oraz pozostałości po łemkowskiej wsi i cmentarzu greckokatolickim.
W roku szkolnym 2008/2009 Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze zorganizowało jeszcze
20-21 lutego 2009 roku kulig do Desznicy oraz uczestniczyło 1 czerwca 2009 roku
I Powiatowym Pikniku Turystycznym pod hasłem „Spotkanie u źródeł Wisłoki”.
Organizatorami tej imprezy było Starostwo Powiatowe w Jaśle i II Liceum Ogólnokształcące.
Celem turystycznego spotkania młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych była promocja
południowej części powiatu, a szczególnie wskazanie miejsca, gdzie bierze swój początek
rzeka Wisłoka, główny ciek wodny Powiatu Jasielskiego. Grupa uczestnicząca w rajdzie pod
opieką przewodnika wyruszyła z Radocyny szlakiem granicznym pomiędzy Polską a Słowacją.
Na granicy powiatów gorlickiego i jasielskiego ustawiono tablicę z informacją o rzece
Wisłoka. Marsz grupy turystycznej zakończył się w miejscowości Ożenna, gdzie przy dawnej

Strażnicy Straży Granicznej (obecnie obiekt należy do Powiatu Jasielskiego) czekał na nich
ciepły posiłek i ognisko. Tam też uczestnicy wysłuchali krótkiego wykładu Andrzeja
Czadernego, zastępcy dyrektora Magurskiego Parku Narodowego, dotyczącego wpływu rzeki
Wisłoki na środowisko naturalne oraz o zagrożeniach dla środowiska wodnego, jakie niesie
ze sobą działalność człowieka. Z kolei Jan Szafrański - dyrektor Magurskiego Parku
Narodowego - mówił o faunie zamieszkującej środowisko rzeki, a przedstawiciel Straży
Granicznej opowiedział o pracy pograniczników oraz o historii Strażnicy w Ożennej.
Koncepcję zagospodarowania budynku po byłej strażnicy przedstawił Adam Pawluś.
W planach było utworzenie w Ożennej centrum edukacji ekologicznej ze schroniskiem
młodzieżowym oraz polem namiotowym…
Jesienią 2009 roku Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze zorganizowało 3-4 października
rajd w Gorce pod hasłami „Tajemnicze serce Beskidów” i „Władysław Orkan – piewca gór
gdzie cisza, jakiej nie zna nikt”.
Pierwszego dnia uczestnicy rajdu, po przyjeździe do Koninek wyruszyli wraz z ekwipunkiem
niebieskim szlakiem przez Średnie do Schroniska PTTK pod Turbaczem. Trasa wiodła
początkowo doliną potoku Koninki na Polanę Hucisko. Po krótkim postoju i wejściu do
Gorczańskiego Parku Narodowego, poruszając się ścieżką edukacyjną „Dolina potoku
Turbacz”, grupa forsowała najtrudniejszy odcinek trasy. Po drodze mijaliśmy piękne
drzewostany bukowo-jodłowe w Rezerwacie im. Orkana (obecnie obszar ochrony ścisłej
GPN). Po wyjściu z lasu na Polanie Szałasisko objętej ochroną czynną zorganizowano postój.
Kolejne podejście doprowadziło grupę na Polanę Średnie, skąd podziwiać można było piękną
panoramę sąsiedniego Beskidu Wyspowego i Północnych Gorców. Po osiągnięciu Czoła
Turbacza grupa znów mogła podziwiać panoramę Beskidu Wyspowego z najwyższymi,
izolowanymi wzniesieniami Mogielicy (1170 m n.p.m.) czy Ćwilina (1060 m n.p.m.).
Przewodnik beskidzki Urszula Styrkowiec ze Studenckiego Koła Przewodników Górskich w
Krakowie w najciekawszych miejscach przybliżała uczestnikom rajdu zagadnienia
geograficzne, przyrodnicze i historię obszaru. Jednym z takich miejsc była Hala Turbacz, gdzie
przy ołtarzu polowym stylizowanym na fragment stojącego tu dawniej szałasu, młodzież
wysłuchała o tym, jak 17
września 1953 r. ks. Karol
Wojtyła odprawił na 10 lat przed
Soborem Watykańskim II mszę
św. przodem do wiernych.
Następnie grupa udała się do
Schroniska PTTK im. Władysława
Orkana pod Turbaczem, gdzie po
zakwaterowaniu
i
posiłku
wspólnie kibicowała polskim
siatkarkom w Mistrzostwach
Europy. Chętne osoby mogły

także obejrzeć w Ośrodku Kultury Turystyki Górskiej PTTK ekspozycję poświęconą historii
górskich schronisk w Karpatach. Pierwszy dzień rajdu zakończył się wspólnym ogniskiem.
Drugiego dnia, po krótkim wykładzie przewodniczki i obejrzeniu panoramy Tatr, grupa
wyruszyła czerwonym szlakiem, fragmentem Głównego Szlaku Beskidzkiego, na NW do
Rabki. Po 10 min. marszu grupa dotarła na najwyższy szczyt Gorców – Turbacz (1310 m
n.p.m.) zaznaczony kamiennym obeliskiem. Schodząc do Schroniska Stare Wierchy można
było podziwiać z jednej strony piękna panoramę Tatr, z drugiej zaś ogromną powierzchnię
wiatrowałów i wiatrołomów – efektu silnych wiatrów halnych wśród osłabionego chorobami
i szkodnikami drzewostanu regla górnego. Przechodząc przez Obidowiec (miejsce katastrofy
samolotu sportowego) dotarliśmy do schroniska PTTK przy dawnym trakcie komunikacyjnym
zwanym Drogą Królewską na Starych Wierchach. Ciekawym krajobrazowo miejscem
kolejnego postoju była Polana Przysłop z widokiem na Babią Górę, Tatry i Beskid Wyspowy.
Niedaleko uczestnicy zatrzymali się na obiadowy postój w Bacówce PTTK na Maciejowej. Po
ponad godzinnym zejściu uczestnicy dotarli przed najpiękniejszy zabytek Rabki – drewniany
kościół św. Marii Magdaleny z 1606 r. Po krótkim wykładzie z pobliskiego parkingu udaliśmy
się autokarem do Jasła.
12 listopada 2009 roku Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze uczestniczyło
w I Powiatowym Rajdzie Niepodległości na Liwocz zorganizowanym przez Starostwo
Powiatowe i II LO w Jaśle. Miejscem docelowym dla wychodzących z kilku miejsc grup
turystów (Grupa I LO wyruszyła z Ujazdu) było Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na
Liwoczu (562 m n.p.m.). Po odprawieniu Mszy Świętej i wysłuchaniu wykładu na temat walk
niepodległościowych na ziemiach jasielskich uczestnicy mogli posilić się ciepłą grochówką, po
czym wyruszyli w drogę powrotną do Brzysk, skąd dalej autokarem do Jasła.
29 stycznia 2010 roku Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze zorganizowało trzeci już kulig
w Desznicy i Jaworzu.
19-20 czerwca 2010 roku Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze sfinalizowało, po
dwukrotnej zmianie terminu, II wiosenny rajd w Pieniny.
Pierwszego dnia, mimo zmiennej pogody i utrudnień wynikających ze skutków powodzi,
udało się przewędrować dwoma bardzo malowniczymi wąwozami w Małych Pieninach. Po
zakwaterowaniu w domu wypoczynkowym SKS Sokolica w Krościenku n/Dunajcem,
przejechaliśmy do Jaworek, skąd Wąwozem Homole udaliśmy się pod Wysoką (1050 m
n.p.m.) – najwyższy szczyt Pienin. Mijając po drodze piękne formy rzeźby krasowej wyszliśmy
na połoninę pod Wysoką z pozostałościami wzorcowych bacówek z czasów PRL-u. Tam też
rozpostarły się niezapomniane widoki na Jarmutę (andezytowy szczyt wulkaniczny), Pieniny
Właściwe z Trzema Koronami – 992 m n.p.m. oraz Beskid Sądecki z Radziejową (1262 m
n.p.m.). Następnie pasmem granicznym, m.in. przez Palenicę, dochodzimy do Przełęczy
Rozdziele, skąd schodzimy w Dolinę Białej Wody – potoku, który łącząc się z płynącym
z Beskidu Sądeckiego Potokiem Czarna Woda, tworzy płynący przez Szczawnicę Grajcarek.

Przed wejściem do rezerwatu
zatrzymaliśmy się przy bacówce,
gdzie prowadzony jest kulturowy
wypas owiec i wyrabia się żentyce,
bunc
i
oscypki.
Wędrując
Rezerwatem
Białej
Wody
napotkaliśmy ślady dawnej wsi
łemkowskiej - kapliczka zwieńczona
gontową makowicą i drewniane
chyże. Po zejściu do Jaworek
minęliśmy
Klub
Muzyczna
Owczarnia i odwiedziliśmy cerkiew
typu józefińskiego z XVIII w. Po powrocie do Krościenka odbyło się wspólne ognisku
i oglądanie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Drugiego dnia niesprzyjająca pogoda
uniemożliwiła nam wyjście na Trzy Korony i Sokolicę, w związku z czym udaliśmy się do
Nowego Sącza, gdzie mogliśmy zwiedzić liczne zabytki miasta (m.in. Kolegiatę Św.
Małgorzaty, Zamek, rynek z ratuszem, Kolegium Jezuitów), a następnie wróciliśmy do Jasła.

2-3 października 2010 roku Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze zorganizowało
IV Jesienny Rajd w Bieszczady. Pierwszego dnia uczestnicy rajdu po przyjeździe
i zakwaterowaniu się w Ustrzykach Górnych przejechali autokarem do Wołosatego,
a stamtąd skąd niebieskim szlakiem wyruszyli na najwyższy szczyt Bieszczad - Tarnicę (1346
m n.p.m.). Po krótkim postoju wyruszyliśmy przez Przełęcz Goprowców (1161 m n.p.m.),
Krzemień (1335 m n.p.m.), Kopę Bukowską (1320 m n.p.m.), Halicz (1333 m n.p.m.)
i Rozsypaniec (1280 m n.p.m.). aby osiągnąć cel pierwszego dnia wyprawy – tzw. „Gniazdo
Tarnicy”. W ciekawszych przyrodniczo, krajobrazowo bądź historycznie miejscach, wykłady

edukacyjne i panoramy widokowe
prezentował przewodnik górski Michał
Oberc - absolwent I LO w Jaśle,
nauczyciel historii. Po powrocie do
Ustrzyk Górnych, wspólnej kolacji
wieczorem, zorganizowano ognisko.
Drugiego dnia celem wyprawy stały się
Rawki. Mordercze podejście zielonym
szlakiem pod Małą Rawkę (1272 m
n.p.m) przyczyniło się do powstania 17
osobowej grupy uczestników chcących
szybszym krokiem udać się żółtym szlakiem z Małej Rawki na Wielką Rawkę (1307 m n.p.m.)
i dalej niebieskim szlakiem na szczyt na pograniczu Polski, Słowacji i Ukrainy – Krzemieniec
(Kremenaros). Podjęto decyzję, że pod opieką przewodnika górskiego Michała Oberca oraz
opiekuna Sebastiana Styczyńskiego grupa może udać się na ten najbardziej wysunięty na
wschód punkt Słowacji. Po ponownym połączeniu się grup na Małej Rawce uczestnicy rajdu
Działem zeszli zielonym szlakiem do Wetliny, skąd autokarem udali się do Jasła.
8 listopada 2010 roku Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze uczestniczyło
w II Powiatowym Rajdzie Niepodległości na Liwocz (562 m n.p.m.), zorganizowanym przez
Starostwo Powiatowe i II LO w Jaśle. W rajdzie udział wzięła ponad stuosobowa grupa
młodzieży pod opieką nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Jasielskiego
oraz młodzież Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku. Dwie grupy do celu wędrowały
z miejscowości Ujazd - szlakiem koloru żółtego oraz z Jabłonicy - szlakiem koloru zielonego.
Po Mszy Świętej, prelekcji przygotowanej przez 139 drużynę harcerską „Lisy", pt. "Wojna
polsko-bolszewicka a Region Jasielski" i złożeniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą
żołnierzy I Batalionu 5 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej uczestnicy wyruszyli
w drogę powrotną do Brzysk, a potem autokarem do Jasła.
28-29 maja 2011 roku Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze zorganizowało III wiosenny
rajd w Gorce. W gronie opiekunów po raz pierwszy na rajd udał się z nami Ks. Łukasz
Mariuszyc, a przewodnikiem był Tadeusz Wójcik z jasielskiego PTTK-u.
Pierwszego dnia w drodze do Łopusznej uczestnicy wyjazdu zwiedzili Salę Pamięci Jana Pawła
II i Ołtarz Papieski w Starym Sączu. Przewodnik przybliżył historię powstania ołtarza,
przedstawił ciekawe wydarzenia z pobytu Papieża na Sądecczyźnie oraz przypomniał
wszystkim o Kanonizacji Św. Kingi (Kunegundy), podczas sprawowanej w dniu 16 czerwca
1999 r. liturgii w Starym Sączu. Po dotarciu do Łopusznej i wysłuchaniu historii działalności
Ks. Józefa Tischnera, w strugach deszczu uczestnicy udali się na Turbacz – najwyższy szczyt
masywu Gorców (1310 m n.p.m.). Trasa przemarszu na szczyt biegła z Łopusznej niebieskim
szlakiem przez Polanę Cyrhlica, Połoninę Waksmundzką, Polanę Świderową, Wisielakówkę
i Długie Młaki. Po dotarciu do Schroniska na Turbaczu grupa mogła posilić się, nieco osuszyć
i nabrać siły na drogę powrotną. Warunki atmosferyczne nie poprawiały się, więc
zdecydowaliśmy wraz z przewodnikiem, że do autokaru wrócimy najkrótszą drogą, a nie jak

było w pierwotnym planie widokową trasą czerwonym i czarnym szlakiem przez Kiczorę,
Cioski, Polanę Zielenica i Polanę Jankówki. Ostatnim etapem dnia pierwszego rajdu było
dotarcie na nocleg do Ochotnicy Górnej. Po zakwaterowaniu się i ciepłym posiłku uczestnicy
rajdu kibicowali piłkarzom F.C. Barcelony i Manchesteru United w finale Ligi Mistrzów. Po
rozstrzygnięciu meczu odbyło się jeszcze wspólne muzykowanie i pieczenie kiełbasy.
Drugiego dnia, po wykwaterowaniu i Mszy Św., grupa wyruszyła w około 6 godzinną
wyprawę ścieżką edukacyjną GPN „Doliną Potoku Jaszcze”. Z każdą chwilą pogoda odsłaniała
piękno Gorców, więc wędrówka stała w tym dniu przyjemnością. Wędrując przez fragmenty
pierwotnej puszczy karpackiej można było poznać główne gatunki drzew i charakterystyczne
rośliny runa leśnego Buczyny Karpackiej. Z polan grzbietowych mogliśmy obserwować
panoramy wschodniej części Gorców i nieco zasnute chmurami Tatry.

Dotarliśmy również do miejsca katastrofy amerykańskiego bombowca typu B-24 Liberator –
„California Rocket” (18 XII 1944r.), upamiętnionej obeliskiem. Na trasie wiele przystanków
i pogadanek przewodnika przybliżyło nam także historię osadnictwa na tym terenie,
będącym kolebką pasterstwa w Gorcach. Po zejściu do Ochotnicy Górnej autokarem
udaliśmy się do Jasła.
8-9 października 2011 roku Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze zorganizowało
V Jesienny Rajd w Bieszczady. Pierwszego dnia uczestnicy rajdu w drodze do Ustrzyk Górnych
wysłuchali wykładu przewodnika górskiego Michała Oberca na temat etnografii i historii
wschodniej części Beskidu Niskiego i Bieszczad. Grupa zwiedziła i poznała także historię
cerkwi prawosławnej w Komańczy. Po przyjeździe i zakwaterowaniu się w Ustrzykach
Górnych uczestnicy przejechali autokarem do Widełek, a później niebieskim szlakiem
wyruszyli na ponad 20 km pętlę górską przez Bukowe Berdo pod Krzemieniem do Przełęczy
Goprowców i dalej czerwonym szlakiem na przełęcz pod Tarnicą, a następnie w silnej mgle
i zimowej pogodzie udali się do Ustrzyk Górnych Szerokim Wierchem.

Po powrocie o zmroku do Ustrzyk Górnych, kolacji, wieczorem zorganizowano wspólne
ognisko. Drugiego dnia celem naszej wędrówki była Połonina Wetlińska i dojście do „Chatki
Puchatka” (1228 m n.p.m.). Wędrówka rozpoczęła się od Przełączy Wyżniej. Żółtym szlakiem
udaliśmy się pod Schronisko PTTK na Połoninie Wetlińskiej zwane „Chatką Puchatka”.

Po krótkim odpoczynku grupa głównym czerwonym szlakiem beskidzkim, mijając piękne
szczyty Roha (1255 m n.p.m.) i Hnatowego Berda (1253 m n.p.m.), dotarła do Przełęczy M.
Orłowicza i żółtym szlakiem zeszła do Wetliny.
10 listopada 2011 roku Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze uczestniczyło
w III Powiatowym Rajdzie Niepodległości na Liwocz (562 m n.p.m.), zorganizowanym przez
Starostwo Powiatowe i II LO w Jaśle. Jego głównym celem było kształtowanie postaw
patriotycznych wśród lokalnej młodzieży. W rajdzie udział wzięła kilkudziesięcioosobowa
grupa uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jasielskiego wraz

z nauczycielami oraz uczestnicy zajęć stałych przy Młodzieżowym Domu Kultury. Młodzi
turyści szli z Ujazdu do celu żółtym szlakiem. Na miejscu zostali przywitani przez Wacława
Błasika, dyrektora II LO w Jaśle i ks. Gerarda Stanulę z parafii w Błażkowej oraz poczęstowani
gorącym posiłkiem. Ksiądz Stanula przedstawił zebranym historię powstania Sanktuarium
Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz, a po nim wystąpił
Paweł Urban, który opowiedział zebranym o kultywowaniu tradycji kawalerii II RP w czasach
współczesnych. Na zakończenie Rajdu uczestnicy pomodlili się w intencji Ojczyzny, a pod
tablicą upamiętniającą żołnierzy I Batalionu 5 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej,
którzy walczyli i polegli podczas Akcji „Burza" w lasach na Liwoczu zostały złożone kwiaty.
19-20 maja 2012 roku Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze zorganizowało IV wiosenny
rajd w Beskid Sądecki – Pasmo Jaworzyny Krynickiej.
To pierwszy tego typu rajd w historii istnienia Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego.
Łączył w sobie róże formy podróżowania: autokarem, koleją i pieszo, uczył organizować czas
podróży, a ponadto umożliwił uczestnikom wędrowanie na szlaku z pełnym bagażem.
Pierwszego dnia uczestnicy autokarem udali się z Jasła do Grybowa. Następnie o godzinie
920 pociągiem relacji Grybów - Żegiestów Zdrój przebyliśmy jedną z najpiękniejszych tras
kolejowych w Polsce tzw. Pętlą Grybowską, z jednym z najdłuższych tuneli w Polsce. Po
przybyciu na miejsce i przygotowaniu bagaży, wyruszyliśmy do Schroniska PTTK na Hali
Łabowskiej. Około 20 km odcinek uczestnicy pokonali zielonym bardzo widokowym szlakiem,
biegnącym między innymi przez szczyty Trzy Kopce (687 m n.p.m.), Pustą Wielką (1060 m
n.p.m.), przez Bacówkę nad Wierchomlą na szczyt Runek (1080 m n.p.m.).

Kolejny etap wędrówki przebiegał czerwonym szlakiem na zachód przez szczyt Juchówka
(949 m n.p.m.) i doprowadził uczestników do Schroniska PTTK na Hali Łabowskiej gdzie
czekało już na nich ognisko. Po zakwaterowaniu, wieczorową już porą, uczestnicy mieli

możliwość
emocjonować
się
meczem
piłkarskim
finału
Ligi
Mistrzów
FC Bayern Munchen – Chelsea FC. Drugiego dnia grupa zielonym szlakiem zeszła z Hali
Łabowskiej do Piwnicznej-Zdroju, gdzie w oczekiwaniu na pociąg do Grybowa, poznawała
historię i walory uzdrowiska, słuchając ciekawych historycznie i interesujących krajoznawczo
pogadanek przewodnika. Po powrocie do Grybowa autokar zabrał grupę do Jasła, a w drodze
powrotnej postój w Gorlicach przyniósł kolejne ciekawe informacje, a także możliwość
uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej w pięknym kościele, któremu w 2009 r. nadano
tytuł Bazyliki Mniejszej Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Około godziny 2000 grupa
uczestników i opiekunów dotarła do Jasła.
Jesienią 2012 roku (6-7 października) Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze zorganizowało
rajd w Bieszczady pod hasłem „Z Jasła na Jasło”. Po raz pierwszy w rajdzie jako opiekunów
gościliśmy mgr Ewę Kasperek – nauczycielkę języka polskiego i mgr Renatę Maciechowską –
psychologa szkolnego.
Pierwszego dnia uczestnicy rajdu, po
zwiedzeniu
w
drodze
do
Cisnej
odbudowanej w 2010 r. cerkwi w
Komańczy, wyruszyli czerwonym szlakiem
(fragmentem
głównego
szlaku
beskidzkiego) na szczyt Jasło. Musieliśmy,
będąc już kolejny raz w Bieszczadach,
przejść tą uznawaną za jedną z
najatrakcyjniejszych krajobrazowo tras w
Bieszczadach i obejrzeć panoramę 360° ze
szczytu Jasła. Trasa zaplanowana na ok. 6
godzin początkowo wiodła wśród zabudowań Cisnej, brzegiem Solinki po to, by po przejściu
przez most kolejki wąskotorowej zejść do lasu i wyniosłymi bocznymi odgałęzieniami pasma
granicznego pokonać 700 m przewyższenia na szczyt. Trawersując początkowo wierzchołek
Rożków (943 m n.p.m.), minęliśmy stary odcinek wąskotorowej kolejki leśnej z Majdanu do
Kalnicy oraz pomnik na miejscu, gdzie 10 stycznia 1991 r. rozbił się śmigłowiec
z 7 policjantami i trzyosobową załogą, kręcącą program dokumentalny Michała
Fajbusiewicza. Po krótkim postoju i wykładzie przewodnika Michała Oberca weszliśmy na
widokowe polany Małego Jasła (1097 m n.p.m.), skąd rozpościerały się widoki na pasmo
Łopiennika i Durnej (na północ) i masyw Hyrlatej (na zachód). Nad potoczkiem spływającym
spod Małego Jasła można odnaleźć dwa duże zagłębienia, tzw. sztolnie pofredrowskie, gdzie
na początku XIX w. czerpano darniowe rudy żelaza dla huty, której właścicielem był ojciec
komediopisarza Aleksandra Fredry. Małą przełączką, po 20 min. marszu, zdobyliśmy słup
triangulacyjny na szczycie Jasła (1153 m n.p.m.). Przewodnik wyjaśnił pochodzenie nazwy
szczytu, wywodzi się ona od prasłowiańskiego słowa „wiasiel" czyli czysta, biała woda.
Pogoda dopisała, więc mogliśmy podziwiać z połoniny szczytowej wszystkie polskie pasma
Bieszczadów, od połoniny Wetlińskiej, przez gniazdo Tarnicy, po szczyty Rawek.

Zejście do Smerka przez Okrąglik (1101 m n.p.m.) i Fereczatą (1102 m n.p.m.) przebiegało
dość spokojnie do momentu, aż jedna z uczestniczek zorientowała się, że podczas ostatniego
postoju na Fereczatej zostawiła aparat fotograficzny pośród zarośli. Decyzja była trudna, ale
szybka. Przewodnik wraz z uczennicą i opiekunem Sebastianem Styczyńskim udali się
w drogę powrotną na szczyt i odcinek ok. dwugodzinnego podejścia pokonali w nieco ponad
30 min. Przy zawrotnym tempie podejścia nasuwało się tylko pytanie, czy uda się znaleźć
zgubę pośród traw i zapadającego zmroku? Po krótkich poszukiwaniach udało znaleźć się
aparat i po ekspresowym zejściu dotrzeć do grupy czekającej w Smerku, skąd autokarem
udaliśmy się do Ustrzyk Górnych na nocleg.
Drugiego dnia uczestnicy rajdu pokonali trasę z Ustrzyk Górnych przez Połoninę Caryńską do
Berehów Górnych. Po drodze mogliśmy podziwiać piękno bieszczadzkich połonin, czasem
wędrować z głową w chmurach oraz szukać pozostałości po łemkowskiej wsi i cmentarzu
greckokatolickim w Brzegach Górnych. Następnie uczestnicy udali się autokarem do Jasła.
9 listopada 2012 roku Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze uczestniczyło w IV Pieszym
Rajdzie Niepodległości – Cieklin 2012 r., zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe i II LO
w Jaśle. Trasa rajdu prowadziła z miejscowości Cieklin przez cmentarze wojenne z czasów
I wojny światowej (nr 14A i 14F). Przewodnikiem wyprawy był kustosz Muzeum
Regionalnego w Jaśle Mariusz Świątek, który czuwał nad merytoryczną częścią rajdu,
opowiadając ciekawe anegdoty. Uczestnicy rajdu mogli dowiedzieć się o tym, jak przebiegały
walki, jakie wojska brały w nich udział, o genezie cmentarzy wojennych z tamtego okresu
oraz wiele ciekawostek, choćby takiej, że w szeregach 56. Pułku Piechoty z Wadowic,
biorącego udział w Operacji Gorlickiej, walczył ojciec Karola Wojtyły. Na cmentarzach
młodzież złożyła kwiaty, zapaliła znicze i modliła się za poległych. W Cieklinie grupa
odwiedziła cmentarz parafialny, gdzie spoczywa prawnuk Tadeusza Kościuszki – oficer wojsk
polskich w Powstaniu Styczniowym, Bolesław Fiałkowski. Ciekawym punktem rajdu była
wizyta w Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie, gdzie oprócz

podziwiania wielu ciekawych eksponatów, młodzież wysłuchała ciekawej prelekcji na temat
znanych postaci narciarstwa polskiego, m.in. o Stanisławie Marusarzu – polskim skoczku
narciarskim, alpejczyku, czterokrotnym olimpijczyku i zdobywcy wielu medali. Człowieku,
który w wieku 53 lat, oddał skok na skoczni narciarskiej w Garmisch-Partenkirchen, po
dziewięcioletniej przerwie, bez przygotowania, na pożyczonym sprzęcie i w garniturze,
otwierając w ten sposób Turniej Czterech Skoczni w 1966 roku.
8-9 czerwca 2013 roku Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze zorganizowało V wiosenny
rajd w Pieniny pod hasłem „Pieniny znane i nieznane”. Po raz pierwszy, w ramach rajdu
realizowany był program ekologiczny, na który pozyskano środki z Wydziału Ochrony
Środowiska Starostwa Powiatowego. Przeprowadzono zajęcia w siedzibie PPN oraz
zorganizowano konkurs wiedzy o parku dla uczestników wyjazdu. Pierwszego dnia,
wczesnym rankiem, grupa wyruszyła do Krościenka n./Dunajcem, skąd po zakwaterowaniu
się w SKS „Sokolica”, udała się do Muzeum
Pienińskiego Parku Narodowego, gdzie zostały
przeprowadzone zajęcia edukacyjne w formie
lekcji muzealnej. O walorach turystycznych i o
przemianach na terenie parku opowiedział
pracownik dydaktyczny PPN p. Marek Majerczak.
Grupa mogła również obejrzeć bardzo ciekawy
film o życiu motyla, będącego wizytówką PPN tj.
Niepylaka Apollo. Po trwających ponad dwie
godziny zajęciach, grupa szlakiem żółtym
wyruszyła na Przełęcz Szopka (Chwała Bogu) –
779 m n.p.m., potem szlakiem niebieskim zdobyliśmy najwyższy szczyt Pienin Właściwych Okrąglice (jedną z Trzech Koron) – (982 m n.p.m.). Po obejrzeniu pięknej panoramy Pienin,
Tatr i Podhala na platformie widokowej, ruszyliśmy na Górę Zamkową, związaną z historią
Św. Kunegundy (Św. Kingi) założycielki zakonu sióstr Klarysek w Starym Sączu. Po
wysłuchaniu wykładu przewodnika, przyszło grupie w ulewnym deszczu wędrować
w kierunku Sokolicy. Już w słońcu mogliśmy podziwiać piękny przełom Dunajca i sosnę
reliktową na szczycie Sokolicy (747 m n.p.m.). stamtąd zielonym szlakiem grupa wróciła do
Krościenka n./Dunajcem na obiadokolację.
Po posiłku odbył się konkurs wiedzy o PPN, przygotowany przez p. Roberta Szopę
i p. Sebastiana Styczyńskiego, w ramach realizowanego programu ekologicznego.
W konkursie wzięli udział wszyscy uczestnicy rajdu, spośród których wyłoniono 3 laureatów
i przyznano wiele wyróżnień. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody multimedialne oraz
gadżety, sponsorowane przez firmę Komputronik i zakupione ze środków przyznanych na
realizację programu ekologicznego pt. „Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w Pienińskim
Parku Narodowym wraz z konkursem wiedzy o Parku”. Po rozstrzygnięciu konkursu odbyło
się wspólne ognisko i pieczenie kiełbasy.

Drugi dzień rajdu rozpoczął się Mszą Św. w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Krościenku,
a następnie po śniadaniu i wykwaterowaniu grupa udała się autokarem do Jaworek. Doliną
Białej Wody szlakiem
żółtym podeszliśmy na
Przełęcz Rozdziela (803 m
n.p.m.).
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oscypki.
Z
Przełęczy
Rozdziela - granicy Pienin
i Beskidu Sądeckiego szlakiem
niebieskim
grupa
rozpoczęła
forsowanie najwyższego
szczytu wszystkich trzech części Pienin tj. Wysoką (1050 m n.p.m.) w Małych Pieninach. Po
malowniczym zejściu Wąwozem Homole do parkingu w Jaworkach, grupa udała się w drogę
powrotną do Jasła.
Jesień roku szkolnego 2013/2014 rozpoczął się bardzo ambitnym planem organizacji rajdu
w Tatry w dniach 19-21 września 2013 r. Pierwotnym celem i zamierzeniem było zdobycie
Szpiglasowej Przełęczy (2114 m n.p.m.) od strony Doliny Pięciu Stawów Polskich, jednak
załamanie pogody przyniosło pierwsze dość obfite opady śniegu Tatrach… musieliśmy
zmienić plany. Decyzją przewodnika Tatrzańskiego p. Adama Sidora i opiekunów, celem
naszej wyprawy stał się Czarny Staw Gąsienicowy. Grupa 45 uczniów i 5 opiekunów, wśród
których po raz pierwszy znalazł się mgr Emil Ochała – nauczyciel wychowania fizycznego –
wyruszyła z Jasła, ze względu na odległość, już w czwartek o 17.00. Po niespełna
czterogodzinnej podróży i krótkim poszukiwaniu pensjonatu „U Doruli” w Poroninie,
dotarliśmy szczęśliwie na miejsce noclegowe. Następnego dnia, wczesnym rankiem
wyruszyliśmy autokarem do Kuźnic, dzielnicy Zakopanego, stamtąd wraz z naszym
przewodnikiem p. Adamem Sidorem na szlak. Wędrując wśród zabudowań Kuźnic,
słuchaliśmy bardzo interesujących wykładów przyrodniczych oraz poznaliśmy historię tego
miejsca. Nieopodal dolnej stacji kolei linowej na Kasprowy Wierch weszliśmy na żółty szlak,
którym Doliną Jaworzynki i Siodłową Percią dotarliśmy do Przełączy między Kopami (1499 m
n.p.m.). Dalej, szlakiem niebieskim, udaliśmy się do Doliny Gąsienicowej i dotarliśmy nad
Czarny Staw Gąsienicowy (1624 m n.p.m.) - osiągając rekordową jak dotąd wysokość
bezwzględną w historii Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego przy I LO w Jaśle!

Znaleźliśmy się u podnóża najtrudniejszej trasy turystycznej polskich Tatr, zwanej Orlą Percią.
Podziwiając majestatyczne, ośnieżone szczyty Świnicy (2301 m n.p.m.), Koziego Wierchu
(2291 m n.p.m.) czy Granatów z najwyższym Zadnim (2240 m n.p.m.), wysłuchaliśmy
ciekawego wykładu przewodnika. W drodze do Schroniska Murowaniec mogliśmy po drodze
obserwować Kasprowy Wierch (1987 m n.p.m.) z widocznym na jego północnym skłonie
wysokogórskim obserwatorium meteorologicznym i wyciągiem narciarskim w kotle
Gąsienicowym. Po dotarciu do schroniska i krótkim odpoczynku wyruszyliśmy zielonym
szlakiem przez m.in. dolinę Pańszczyckiego Potoku, osiągając Waksmundzką Rówień.
Tu niestety nasze plany znów musiały ulec zmianie – zamiast wędrować w kierunku Gesiej
Szyi i Rusinowej Polany, wybraliśmy krótsze zejście czerwonym szlakiem przez Psią Trawkę,
do drogi biegnącej z Kuźnic na Morskie Oko. Stąd autokarem wróciliśmy do Poronina na
obiadokolację i nocleg. Trasa pierwszego dnia, mimo że nie bardzo trudna, ale dość długa
i w trudnych warunkach atmosferycznych (3°C), zebrała żniwo wśród uczestników rajdu…
Sobotni poranek przywitał nas rzęsistym deszczem, zerową widocznością i zważając na
kondycję grupy po pierwszym dniu rajdu, zrezygnowaliśmy z wyjścia w góry. Udaliśmy się
w drogę powrotną do Jasła, ale zwiedziliśmy jeszcze Kościół św. Michała Archanioła w Dębnie
Podhalańskim, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wróciliśmy do Jasła
z pewnym niedosytem, ale wiemy na pewno, że wyprawę w Tatry powtórzymy…
Do obejrzenia wielu pięknych i ciekawych zdjęć z dotychczasowych rajdów i wyjazdów
Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego zapraszamy na stronę internetową szkoły
(www.1lo.jaslo.pl/index.php/article/show/kolo_turystyczne).
mgr Styczyński Sebastian

