
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aga – urodzona pod ”samiućkimi Tatrami”, wyczynowo uprawiała narciarstwo alpejskie, 

obecnie miłośniczka wspinaczki, trekkingów, paralotni i skitouringu. Z zawodu psycholog-

specjalista ds. marketingu i zachowań konsumenckich oraz organizator wyjazdów 

turystycznych. 

Szymon – beskidziak z dziada pradziada, urodzony w Radziechowach pod Baranią Górą. Z 

zamiłowania kolarz szosowy i mtb, narciarz biegowy i zjazdowy, paralotniarz i wędrownik 

górski. Z wykształcenia energoelektronik, zawodowo informatyk-programista oraz specjalista 

ds. odnawialnych źródeł energii. 

 

 

 

 

 

Razem przemierzyli Pireneje, Alpy, Karpaty, Rodopy, Ałtaj, Kaukaz, góry Ladakhu, Himalaje, 

Karakorum, Andy. 
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SLAJDOWISKO 13.02.2016 
SCHRONISKA PTTK NA POLANIE PRZYSŁOP POD BARANIĄ GÓRĄ 

  
 

KRÓTKO O NAS – NOWI DZIERŻAWCY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� O czym będzie?  

O skałach, lodzie i śniegu, podczas solowych wspinaczek w naszych rodzinnych i niepowtarzalnych 

Tatrach, o wyprawach w malownicze formacje górskie Kolorado, o tym jak to jest podjąć wyzwania 

działalności w górach najwyższych, Himalajach i Karakorum” Kacper podczas slajdowiska w ciekawych 

słowach, barwnych obrazach opowie o swoim wspinaczkowym życiu. Swojej pasji i miłości do gór, która 

konsekwentnie miała zaprowadzić go w góry wysokie, a w międzyczasie zawładnęła jego duszą, stała 

się codziennością, wyzwaniem i największą radością.” 

� A kto będzie opowiadał? 

Kacper Tekieli ma lat 31, pochodzi z Gdańska, należy do Klubu Wysokogórski Trójmiasto. Jest 

instruktorem wspinaczki sportowej, z wykształcenia filozofem. Mieszka w Krakowie, bo jak sam mówi 

- bliżej stamtąd do gór :). Wspinał się m.in. w górach Ameryki Północnej. W Tatrach przeszedł ponad 

100 dróg, w tym około 60 zimowych, wielokrotnie w samotnym stylu. W 2010 roku w ramach VI 

International Elbrus Race, wbiegł na najwyższy szczyt Rosji w niecałem 5h. Od 2010 roku uczestnik 

programu "Polski Himalaizm Zimowy 2010-2015", w ramach którego wziął udział w wyprawach na 

Makalu (8463m) i Broad Peak Middle (8016m). 

 

 

 

 

 
PROGRAM- SLAJDOWISKO 13.02.2016 

SCHRONISKA PTTK NA POLANIE PRZYSŁOP POD BARANIĄ GÓRĄ 
  

Slajdowisko 1: 

„Wspinaczkowa droga przez góry: od Tatr po góry wysokie, od skał do śniegu i lodu” 



 

� O czym będzie?  

Tym razem Kuba opowie nam o swoich samochodowych podróżach po dzikiej Afryce (RPA, Namibia, 

Botswana i Zimbabwe) oraz baśniowych krajobrazach Nowej Zelandii. Nie zabraknie pięknych zdjęć, 

ciekawych opowieści i porad praktycznych, jak takie eskapady samodzielnie zorganizować!  

� A kto będzie opowiadał? 

Kuba Baj, pochodzi z Warszawy, ale sercem zdecydowanie korzenia ma w górach. Z zawodu kurier 

pracujący na „ostrym kole”, z zamiłowania paralotniarz (nasz serdeczny przyjaciel) i podróżnik, który w 

swoim dorobku ma już odwiedziny na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy :). Jednak świat 

i ludzie nadal nie przestają go zadziwiać! Podróżując lubi docierać do miejsc, o których zapominają 

najpopularniejsze przewodniki! 

� Bieżące informacje i szczegóły wydarzenia: 

https://www.facebook.com/events/1644994999085192/ 

 

 

 

 

 

 

 

Ze względu na wywodzenie się z rejonów górskich (w tym taternickie, skitourowe, 

„himalaistyczne” Zakopane, wspinaczkowe środowisko Krakowa i Śląska, paralotniowa mekka 

Polski w Beskidach) mamy wielu przyjaciół i znajomych wywodzących się z powyższych 

środowisk. W ich gronie znajdują się liczni sportowcy ekstremalni, reprezentanci polski na 

zawodach najwyższej rangi, podróżnicy i eksploratorzy, TOPR-owcy, GOPR-owcy, 

przewodnicy, trenerzy, instruktorzy, fizjoterapeuci, psychologowie. Oprócz tego, wśród 

naszych bliskich znajomych znajdują się architekci, rzeźbiarze, malarze, fotografowie, a także 

przedstawiciele innych, prostszych, ale bardzo przydatnych zawodów.  Wraz z nimi chcemy 

odmienić wizerunek schroniska i stworzyć w nim ciekawe miejsce dla turystów, podróżników, 

osób które kochają gry! Mówiąc w bardzo dużym skrócie planowane jest generalny remont (ale 

nadal w klimatach schroniskowych, nie hotelowych!), ciekawe wydarzenia i szkolenia (prelekcje, 

slajdowiska, koncerty, warsztaty umiejętności przydatnych w turystyce i aktywności górskiej np. 

nawigacji, pierwszej pomocy, turystyki zimowej itp.), stworzenie biblioteki gier, biblioteki książek 

podróżniczych, dobrą kuchnię, mini piwiarnię, winiarnię i herbaciarnię (aby zawsze czegoś ciekawego 

Slajdowisko 2: 

„Czterokołowe podróże po dziekiej południowej Afryce i tolkienowskiej Nowej Zelandii” 

 

Nasi przyjaciele współtworzący to miejsce oraz…. zarys planowanych zmian! 



 

można było spróbować!), ale przede wszystkim inny klimat i inną atmosferę tworzoną przez ludzi gór. 

Niestety wszystkiego nie da zrobić się od razu, ale konsekwentnie działamy i ciśniemy do przodu! 

Dlatego właśnie chcieliśmy się przedstawić, zaprosić do odwiedzin i śledzenia naszego facebooka, na 

którym regularnie widać, co się dzieje i na którym można trochę nas poznać! 

www.facebook.pl/przyslop/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 13.02.2016 

Godzina startu: 16.00 

Przewidywany czas trwania: ok 3 godz. 

Szczegóły wydarzenia i aktualizacje: https://www.facebook.com/events/1644994999085192/ 

Schronisko Przysłop pod Baranią Górą 

ul. Czarna Wisełka 8 

43-460 Wisła 

 

mail: schronisko@przyslop.pl 

strona: www.przyslop.pl (strona w budowie) 

profil FB: www.facebook.com/przyslop/ 

tel. kom.: 604 480 160 

tel. stacjonarny: 33 855 37 15 

 

Uprzejmie prosimy o kontakt na stacjonarny  nr telefonu, gdyż niestety (albo stety☺) mamy 

tutaj dość słabo z zasięgiem (przynajmniej do czasu zamontowania wzmacniaczy GSM ☺). 

Szczegóły slajdowiska: 

Kontakt: 


