
Rok 2003 jest w naszym Towarzystwie rokiem jubileuszowym:
obchodzimy 130-lecie utworzenia Towarzystwa Tatrzańskiego
i 100-lecie powołania Sekcji Turystycznej TT.
Wiosną 1902 roku zainicjowana została w Towarzystwie dyskusja nad
ożywieniem turystyki i taternictwa polskiego. Dyskusja zaowocowała
ukonstytuowaniem się Sekcji Turystycznej TT, która postawiła sobie „za
zadanie przekształcenie taternictwa polskiego w duchu nowoczesnym”.
Początkowo Sekcja zrzeszała także turystów, wkrótce wprowadzono
zasadę przyjmowania członków tylko po rozpatrzeniu kwalifikacji
taternickich kandydata. Kolejnym etapem było przekształcenie się
w 1935 roku ST PTT w Klub Wysokogórski PTT. Trzeci etap
organizacyjny to powstanie w 1974 roku Polskiego Związku Alpinizmu,
federacji klubów alpinistycznych.
Obchody 100-lecia zorganizowanego alpinizmu polskiego
planuje Polski Związek Alpinizmu. Zorganizowane polskie taternictwo
i  alpinizm  zrodziły się w Towarzystwie Tatrzańskim, dlatego i nas
w obchodach 100-lecia nie może zabraknąć. Podajemy ważniejsze daty
obchodów:

 Tydzień Gór na 100-lecie, Warszawa, maj
 Zlot Pokutników w Dol. Będkowskiej, 24-25 maja
 Spotkanie seniorów Taternictwa, Morskie Oko, 30 maja - 1 czerwca
 DNI GÓR PTT, Zakopane, 6-8 czerwca
 Nadzwyczajny Walny Zjazd PZA, Kraków, wrzesień
 Spotkanie górskie retro „śladami stulecia”, Zakopane, październik.

٭ ٭ ٭
II Konferencja Programowa PTT odbędzie się w dniu 5 kwietnia
2003r. w Piwnicznej. Organizatorem jest Oddział „Beskid” w Nowym
Sączu. Bazą Konferencji będzie O.W. „Iskra” w Kosarzyskach,
zakwaterowanie w pokojach 2- i 3-osbowych w cenie 20 zł za nocleg.
Przyjazd możliwy od czwartku 3 kwietnia. Wyżywienie: śniadanie 5 zł,
obiad 10 zł, kolacja 5 zł. W piątek 4 kwietnia oraz w niedzielę
6 kwietnia organizatorzy proponują program turystyczny. Zarząd
naszego Oddziały zachęca do udziału w Konferencji i przyjmuje
zgłoszenia oraz wpłaty do dnia 20 marca br.

٭ ٭ ٭
Od kilku lat w naszym Towarzystwie trwa dyskusja „czy jest nam
potrzebny Klub Wysokogórski PTT?” Statut PTT zawiera zapis
umożliwiający powołanie KW PTT. W dyskusji pojawiły się dwa nurty:
wg jednych „klub powinien się oprzeć na turystach wysokogórskich,
a nie taternikach”, (...) turystach, „którzy chodzą z przewodnikami po
nieznakowanych tatrzańskich drogach, wchodzą na szczyty alpejskie,
atakują trudne drogi turystyczne w Dolomitach, a jednocześnie bawią
się we <wspinaczkę> skałkową”; według innych KW PTT powinien
nawiązać do pięknych tradycji utworzenia ST TT w 1903 roku  i KW PTT
w 1935 roku, a więc grupowania członków TT, a później PTT
z ambicjami sportowymi. Jaka jest opinia członków naszego Oddziału?
Oczekujemy na głosy w dyskusji, oczekujemy także na zgłoszenia
chętnych do wstąpienia do KW PTT.
Proponujemy włączenie dyskusji na temat utworzenia i statutu Klubu
Wysokogórskiego PTT do programu II Konferencji Programowej PTT
w Piwnicznej.
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W dniu 06 marca 2003 r. (czwartek) zapraszamy na zebranie członków Oddziału.
Początek zebrania o godzinie 17:00.
W programie: relacja z wyprawy Zenona Sareckiego p.t. „KAUKAZ 2002”, połączona
z projekcją slajdów oraz sprawy bieżące PTT.

٭ ٭ ٭
Oddział PTT w Sosnowcu zaprasza w dniach 28 lutego - 2 marca 2003 roku na Zimowe
Wyjście na Babią Górę. Jest to już tradycyjna impreza, o ustalonym programie, mająca
swoich stałych bywalców. Ceny: nocleg 22 lub 27 zł, śniadanie 10 zł, obiadokolacja 15 zł,
udział w wieczorze z konsumpcją 25 zł.
Informacje i zgłoszenia: Krzysztof Czesak (prezes Oddziału), 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja
29/4a, tel. 0-32/266-38-15.

٭ ٭ ٭
IV DNI GÓR PTT odbędą się w Zakopanem w dniach 6-8 czerwca br. (z możliwością
poszerzenia programu na 5 czerwca). Trwają uzgodnienia programu. Planuje się liczny
udział młodzieży (wycieczki, konkursy wiedzy o Tatrach i historii PTT).

٭ ٭ ٭
Koło Przewodników Oddziału „Beskid” PTT w Nowym Sączu organizuje wyprawę w góry
Rumunii. Założeniem wyprawy jest pokazanie najpiękniejszych zakątków rumuńskich gór:

 RETEZAT – Peleaga 2509m, Retezat, V. Mare
 PARING – V. Paring Mare 2519m
 FOGARASZE – Moldoweanu 2544m (najwyższy szczyt Rumunii), Negoiu 2535m
 ALPY RODNIAŃKIE – Petrosula 2305m (najwyższy szczyt Karpat Wschodnich).

Wycieczki w grupy górskie będą przeplatane odpoczynkami w dolinach i zwiedzaniem
ciekawych zabytków oraz miejsc: Baia Herkulane, Most Trajana, Żelazne Wrota, Sybiu,
Suczawa, Suczewica – malowany monastyr, Nowy Sołoniec – polska wieś na Bukowinie,
Borsza, Sapinta („wesoły cmentarz”).
Cena od osoby: 250 zł + 45 USD. W cenie: przejazd autokarem wraz z opłatami
drogowymi, noclegi w schroniskach oraz na campingach (wymagany własny sprzęt
biwakowy), usługi przewodników. Cena nie obejmuje ubezpieczenia NW/KL. Wyżywienie
we własnym zakresie. Kieszonkowe w zależności od potrzeb osobistych od 20 USD do ....
Szczegółowy program wyprawy – w lokalu naszego Oddziału. Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia i wpłata zaliczki 100 zł od osoby przyjmuje Oddział PTT ”Beskid” w Nowym
Sączu, ul. Narutowicza 3,  33-300 Nowy Sącz, tel. 0-18/443-53-57.

٭ ٭ ٭
Oddział PTT w Szczecinie ogłosił amatorski konkurs fotograficzny „Tatrzańska zima”.
Minimalny format zdjęć 21 x 30 cm. Termin dostarczenia zdjęć: 30 kwietnia 2003r.
Zainteresowani mogą zapoznać się z regulaminem konkursu w naszym lokalu.

٭ ٭ ٭
Uprzejmie prosimy członków naszego Oddziału o uiszczenie składki członkowskiej za
rok 2003 (wysokość składki bez zmian: normalna – 40 zł, ulgowa dla emerytów – 30 zł,
ulgowa dla młodzieży szkolnej i akademickiej – 20 zł). Ze względu na konieczność
wpłacenia na konto Zarządu Głównego PTT odpisu od składek członkowskich, prosimy
o uregulowanie składki w I kwartale.
Członków zalegających z opłatą składki za rok ubiegły oraz lata 2001-2002, również
prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty.

Z tatrzańskimi pozdrowieniami!
Zarząd Oddziału

Bielsko-Biała, w lutym 2003 roku


