
Józef 
Soszyński
Prezes Klubu Wysokogórskiego
Trójmiasto, alpinista, żeglarz, 
jubiler i … człowiek.



Bieszczady, mała wieś Dwernik. 
Tam dorastał młody Józef.
Odkrywając samego siebie i swoje miejsce
w tym świecie postanowił wybrać się
na studia do Wyższej Szkoły Morskiej
(w Gdyni) na kierunek nawigacja.

Miał marzenie - być żeglarzem i zwiedzić
świat.

Na zdjęciu z bratem nad Sanem.



Okazało się jednak, że 
zawód nawigatora nie jest 
dla niego.

Józef przeniósł się na studia 
zaoczne i zatrudnił się jako ... 
jubiler.

Po 3 latach założył własną 
firmę wraz z wspólnikiem.
Nim się obejrzeli, z biznesu, 
który rodził się w zimnej 
piwnicy, powstała silna firma 
jubilerska Enzo, która dziś 
zatrudnia wielu 
pracowników.



Początki wielkiej pasji

Jego pasja wspinaczkowa zaczęła się
od wyjazdu z kolegami na Syberię. 
Tam wędrowali po górach Sajanach
i zdobyli szczyt Munku-Sardyk (ok. 3500m).

Wtedy zapragnął więcej...



Zacząłjeździćnawyprawykomercyjne.

Elbrus (5642m), 
Pik Lenina (7134m),
Cho Oyu (8201m).

Podczastychwyprawzrozumiał,
jak ważne jest, by byćw górach
samodzielnymikompetentnym
wspinaczem. 
Ukończył kurs skałkowy, 
taternicki, taternickizimowy,
i zacząłwspinaćsięna poważnie.



Żeglarska 
ciekawostka

 Mimo swej nowej pasji, Józef 
spełnił, po części, wcześniejsze 
marzenie – o żeglowaniu:



W 2004 r. uczestniczył w rejsie 
statku Irish Independent, 
podczas którego został 
pobity rekord w opłynięciu Irlandii.



Najtrudniejszą drogą
wspinaczkową, jaką przebył, 
była Droga Norweska
na północnej ścianie trolli - 1200m.
Jest to bardzo poważna
i niebezpieczna trasa.



Najpiękniejszą drogą dla niego była Arctandria A3 na północnej 
ścianie Blamann za kołem podbiegunowym w Norwegii



W 2012 roku poznał swoją 
życiową partnerkę, 
Małgorzatę Jurewicz. 
Wspólnie wspinają się już 
10 lat. 

Ze względu na swoje 
osiągnięcia w 2013 zostali 
powołani do kadry 
narodowej we wspinaczce 
wysokogórskiej.



Najwyższym 
szczytem, który 
atakował, był
Cho Oyu (8260m) 
w Himalajach 
/próba nieudana/



Najdłuższądrogą, jaką
przebył ,byładroga
Keckmaira na północnej
ścianie Eigeru- 1800m 
przewyższeniana3500m 
długości drogi.



NajważniejsządrogądlaJózefa Soszyńskiego
byładrogaResurrection A2 M7 na wschodniej
ścianieMount Maudit.

Tę pięknądrogęzimowąotworzył
z MałgorzatąJurewicz w tym roku.



Ostatniąwyprawą, 
jakiejsię podjął , była
kombinacjadróg
na północnejścianie
Grandes Jorasses
(A3 6c M6) - 1400m 
i 4 dni w ścianie.


