
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polskie 
Towarzystwo 
Tatrzańskie 

Oddział w Bielsku-Białej 
 
 
BIULETYN 

INFORMACYJNY 
nr 2/2005 

 

 
 

43-300 Bielsko-Biała 
ul. 3 Maja 1 

skrytka pocztowa 478 
 

spotkania członków: 
czwartek w godz. 18-20 
 

e-mail: 
ptt_bielsko@poczta.onet.pl

 

Z ogromnym Ŝalem 
poŜegnaliśmy OJCA ŚWIĘTEGO 
JANA PAWŁA II, Wielkiego 
Człowieka i Wielkiego Polaka, 
miłośnika gór i góralszczyzny, 
Członka Honorowego Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego. 
          

Rozpoczęły się prace 
przygotowawcze do konferencji 
naukowej pt. „KAROL WOJTYŁA 
- JAN PAWEŁ II, MIŁOŚNIK 
GÓR I PRZYRODY”. Konferencja 
ma się odbyć w Krakowie, w Auli 
AWF w połowie października 
br. Organizatorem jest Akademia 
Wychowania Fizycznego 
w Krakowie przy współpracy 
z Instytutem Jana Pawła II, 
Papieską Akademią Teologiczną, 
Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK, Polskim Towarzystwem 
Tatrzańskim i Redakcją „Wierchów”. Konferencji ma towarzyszyć 
wystawa publikacji, fotografii i sprzętu turystycznego oraz polska 
premiera filmu  „ŚcieŜkami Pielgrzyma”. 

��� 
W dniu 31 marca 2005 r. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału 

zapoznało się ze sprawozdaniami władz Oddziału, udzieliło absolutorium 
ustępującemu Zarządowi i dokonało wyboru nowych władz. 

Prezesem Oddziału ponownie został wybrany Jan Weigel. 
Wybrany Zarząd Oddziału ukonstytuował się następująco:  
Kazimierz Opyrchał - wiceprezes,  
Roman Bułka - sekretarz,  

  Irena Jędrysik-Misztal - skarbnik, 
Janusz Badura, Szymon Baron, Mirosław Kulak, Janusz  
Machulik i Zygmunt śydek - członkowie. 

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Józef Kittner, 
a przewodniczącym Sądu KoleŜeńskiego - Janusz Kwiatkowski. 

��� 
         DNI GÓR 2005 organizowane przez Oddział w Krakowie, odbędą 
się w Beskidzie Wyspowym i Średnim w dniach od 29  września do 
2 października br. Spotkanie odbędzie się na ŚnieŜnicy, w schronisku 
Katolickiego Stowarzyszenia MłodzieŜy.        

         Cele i program DNI GÓR zostały opublikowane w majowym numerze 
„CO SŁYCHAĆ” (ten i inne numery Informatora PTT, moŜna przeczytać 
i dostać kserokopię w naszym lokalu). Pod adresem internetowym 
www.dnigor.ptt.org.pl  publikowane będą informacje o imprezie oraz na 
temat regionu. 
   Gorąco zachęcamy członków naszego Oddziału do udziału 
w DNIACH GÓR 2005. 



    

VI Zjazd Delegatów PTT 
ogłosił rok 2005 Rokiem Walerego 
Eliasza. W ten sposób chcemy 
przywrócić pamięć temu wielce 
zasłuŜonemu dla Tatr artyście                   
i wybitnemu działaczowi Towarzystwa 
Tatrzańskiego, który zmarł sto lat 
temu.  

Walery Eljasz-Radzikowski 
(1840-1905) był wielkim miłośnikiem, 
znawcą i popularyzatorem Tatr, 
malarzem i grafikiem, autorem licznych 
obrazów o tematyce tatrzańskiej. Był 
autorem najlepszego XIX-wiecznego 
przewodnika po Tatrach i Pieninach, 
współtwórcą i jednym z najbardziej 
zasłuŜonych działaczy Towarzystwa 
Tatrzańskiego.     Pod koniec Ŝycia,              
w latach 1890-1904, zafascynowany 
moŜliwościami fotografii, wykonał 
ponad 1100 zdjęć tematycznie 
związanych z turystyką górską, 
krajobrazami Tatr i Podhala oraz 
Ŝyciem górali. 

Eljasz chodził po Tatrach                
w epoce, kiedy regułą było odbywać 
wycieczki pod wodzą przewodników 
góralskich. Zdobył wiele szczytów, 
właściwie wszystkie na jakie wówczas 
wchodzono. Wejście na kaŜdy z nich 
budziło w nim niekłamany zachwyt             
i skłaniało do tworzenia barwnych, 
poetyckich opisów. Był uczestnikiem        
i współtwórcą pionierskiej epoki 
zdobywania Tatr. Dzięki swej 
wszechstronnej działalności dołączył do 
grona legendarnych postaci Tatr                 
i Zakopanego. 

 
Walery Eljasz-Radzikowski 

naleŜy do osób najbardziej zasłuŜonych 
w rozwoju polskiej turystyki 
tatrzańskiej oraz Zakopanego.                 
W piśmiennictwie tatrzańskim zajmuje 
jedno z czołowych miejsc. Jego 
twórczość graficzna i malarska, a takŜe 
fotograficzna, odegrała doniosłą rolę   
w popularyzowaniu tak mało wówczas 
znanych Tatr i Zakopanego, a dzisiaj 
stanowią niezwykle cenny materiał 
dokumentacyjny. 

W dniu 20 maja br. dwa 
Oddziały PTT - Łódzki i Karpacki 
zorganizowały sesję popularno-
naukową p.t. „Walerego Eljasza 
spojrzenie na Tatry”. Odbył się 
wernisaŜ wystawy grafik Walerego 
Eljasza, pokaz filmu o Eljaszu oraz 
wygłoszono kilka referatów. 

 ��� 

W dniu 2 lipca br. na plantach 
krakowskich odbyło się otwarcie 
niewielkiej, ale znakomitej wystawy 
fotografii Eljasza ze zbiorów Muzeum 
Etnograficznego w Krakowie. 
Sponsorami wystawy byli Państwo 
Noworolscy, właściciele kawiarni. 

��� 
Oddział PTT w Bielsku-Białej 

włącza się w jubileuszowe obchody 
organizując wspólnie z Bielskim 
Klubem Alpinistycznym, wystawę 
grafiki i zdjęć Eljasza. Wystawa 
odbędzie w KsiąŜnicy Beskidzkiej. 
Otwarcie wystawy w dniu  4 listopada 
2005 roku. 

W czasie wernisaŜu wystawy, 
jak równieŜ w czasie jej trwania, 
planujemy pokaz filmu Krzysztofa 
Pietruszewskiego (Oddział Łódzki 
PTT) p.t. „Gazda od Tatrów” oraz 
prelekcje związane z Ŝyciem                   
i twórczością Eljasza. Zapraszamy! 

Wystawa oraz imprezy 
towarzyszące, organizowane są                    
w ramach cyklu „Wspaniały świat 
gór wysokich”, dofinansowanego 
przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej. 
Zapraszamy! 

��� 
W miesiącu październiku 2005r. 

odbędą się w Zakopanem dwie 
konferencje: „Sacrum i przyroda” 
oraz „Tatry 2005”, których 
współorganizatorem jest Dyrekcja 
Tatrzańskiego Parku Narodowego.  
Konferencja „Tatry 2005” ma być 
zarazem zakończeniem tegorocznych 
obchodów 50-lecia Tatrzańskiego 
Parku Narodowego. 



    

W  roku  bieŜącym   obchodzimy 
130 - lecie zorganizowanego 
przewodnictwa na ziemiach polskich. 

W roku 1875 Towarzystwo 
Tatrzańskie zatwierdziło przewodników 
tatrzańskich, którzy mieli właściwe 
kwalifikacje i ustaliło naleŜne 
przewodnikom wynagrodzenie, a dwa 
lata później podzieliło przewodników 
na trzy klasy. Oprócz legitymacji 
przewodnicy otrzymali od TT specjalne 
odznaki przewodnickie, potocznie 
zwane „blachami”. Razem we 
wszystkich klasach było wtedy                
18 przewodników, a wszyscy ówcześni 
przewodnicy klasy pierwszej odegrali 
duŜą rolę w dziejach taternictwa; byli 
to: Jędrzej Wala starszy i młodszy, 
Maciej Sieczka, Szymon Tatar starszy   
i Wojciech Roj. 

Z ramienia TT sprawami 
przewodnickimi zajmowali się wówczas 
Leopold ŚwieŜ, ks. Wawrzyniec Sutor   
i Walery Eljasz - Radzikowski. Oni to 
stanowili w praktyce pierwszą Komisję 
do Spraw Przewodnictwa. 

��� 
Dla uczczenia rocznicy Komisja 

Przewodnicka ZG PTT organizuje              
w dniach 16 - 18 września br. na              
I SPOTKANIE PRZEWODNIKÓW 
PTT. Komisja serdecznie zaprasza na 
to spotkanie zarówno przewodników 
zrzeszonych w naszym Towarzystwie,  
a takŜe pozostałych członków PTT. 

Spotkanie odbędzie się                      
w schronisku na Polanie 
Chochołowskiej. W programie m.in. 
spotkanie z Dyr. TPN Stanisławem     
Czubernatem, całodzienna wycieczka  
w otoczeniu Doliny Chochołowskiej, 
biesiada z piosenką, pokaz slajdów              
i filmu, w niedzielę msza św. w kaplicy 
na Polanie Chochołowskiej. 

Szczegółowy program spotkania 
opublikowano w numerze 7-8 „CO 
SŁYCHAĆ”, który moŜna otrzymać             
w lokalu Oddziału. 

Apelujemy o liczny udział                
w jubileuszowym spotkaniu członków 
naszego Oddziału. 

Dwuletnie starania naszego 
Towarzystwa o uzyskanie statusu 
organizacji poŜytku publicznego 
były niestety bezskuteczne. Sąd                    
w Krakowie nadal kwestionuje zapisy          
w statucie i odwleka przyznanie nam 
statusu OPP. 

Jest to dla nas niezrozumiałe, 
poniewaŜ na podstawie identycznych 
sformułowań w statucie Bielskiego 
Klubu Alpinistycznego, status OPP 
Klubowi został przyznany.  

Zarząd Główny PTT złoŜył 
odwołanie od kolejnej, nieprzychylnej 
nam decyzji i termin rozprawy sądowej 
został wyznaczony w pierwszych 
dniach września br. W przypadku 
podtrzymania przez sąd w Krakowie 
zastrzeŜeń odnośnie zapisów w naszym 
statucie, Zarząd Główny PTT 
zamierza zwołać w czasie trwania 
DNI GÓR, w dniu 01 października 
2005 roku Nadzwyczajny Zjazd 
Delegatów PTT. 

Zgodnie ze statutem PTT 
delegaci wybrani na Zjazd Delegatów 
jesienią 2004 roku zachowują swoje 
uprawnienia delegata na ewentualny 
Nadzwyczajny Zjazd. Przypominamy, 
Ŝe Janusz Badura, Szymon Baron, 
Marian T. Bielecki, Józef Kittner, 
Kazimierz Opyrchał, Jan Weigel                    
i Zygmunt śydek, delegaci naszego 
Oddziału wybrani w dniu 12 listopada 
2004 roku, będą delegatami na 
Nadzwyczajnym Zjeździe PTT. 

��� 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
przyznał naszemu Oddziałowi dotacje 
na doszkalanie przewodników, pilotów 
wycieczek oraz społecznej kadry 
turystycznej, a takŜe upowszechnianie 
turystyki aktywnej i krajoznawstwa 
wśród mieszkańców Bielska-Białej. 

Zarząd Oddziału opracował plan 
działań i apeluje do wszystkich 
członków bielsko-bialskiego Oddziału                         
o współpracę w realizacji projektu. 
Zarząd prosi o kontakt z prezesem 
Oddziału w czasie spotkań 
czwartkowych  lub  ℡ 0-33/822-80-91.  



    

Informujemy, Ŝe organizacją 
wycieczek górskich Oddziału zajmuje 
się Szymon Baron (tel. 0-661/536-
667), natomiast organizacją wycieczek 
krajoznawczych  Kazimierz Opyrchał 
(tel. 0-502/743-140). 

Zawiadomienia o wycieczkach 
znajdują się na tablicy w lokalu 
Oddziału, jak równieŜ na stronie 
internetowej naszego Oddziału:  
http://www.bielsko.ptt.org.pl/ 

��� 
Prosimy członków naszego 

Oddziału o zapłacenie zaległych 
składek, a takŜe składki za rok 
2005. Za lata 2003-2004 zalega                 
ośmiu członków, a za rok 2004 pięciu 
członków. Za bieŜący rok zapłaciła 
tylko połowa członków. Przypominamy, 
Ŝe wysokość składki członkowskiej 
pozostaje bez zmian od roku 2001. 
  PoniewaŜ jesteśmy zobowiązani 
do regularnego uiszczania odpisu od 
składek na rzecz Zarządu Głównego 
PTT, a takŜe do bieŜącego płacenia 
zobowiązań finansowych Oddziału, 
sprawę uregulowania zaległości            
oraz  składki za rok 2005 prosimy 
traktować jako  bardzo pilną. 

Składkę moŜna wpłacić w czasie 
czwartkowych spotkań w lokalu 
Oddziału w godzinach od 18:00 do 
20:00 lub na nasz rachunek bankowy: 
Kredyt Bank, Oddział w Bielsku-Białej,     
nr 25 1500 1357 1213 5000 9456 0000. 

��� 
 Apelujemy do wszystkich 
członków bielsko-bialskiego Oddziału    
o pozyskiwanie nowych członków 
naszego Towarzystwa. Załączamy 
blankiety deklaracji członkowskiej oraz 
przypominamy wysokość opłat 
związanych z wstąpieniem do PTT: 
� składka normalna 40 zł, składka 
ulgowa dla emerytów 30 zł, składka 
ulgowa dla młodzieŜy szkolnej oraz 
akademickiej 20 zł, 

� wpisowe - 50% wpłacanej składki, 
� opłata za blankiet legitymacji - 5 zł. 
 

Wspólnie z Bielskim Klubem 
Alpinistycznym zakupiliśmy telewizor 
29” oraz odtwarzacz DVD. Ustaliliśmy, 
Ŝe w kaŜdy drugi czwartek miesiąca 
odbywać się będą w lokalu Oddziału 
spotkania członków połączone              
z projekcją filmów, slajdów oraz 
prelekcjami. Dotychczas udało się 
zrealizować tylko dwa takie spotkania, 
które zgromadziły nieliczną grupę 
słuchaczy. 

Liczymy, Ŝe w okresie jesienno-
zimowym zostanie zrealizowanych 
więcej spotkań, a frekwencja będzie 
liczniejsza. 

Prosimy KoleŜanki i Kolegów                 
o przekazanie Zarządowi Oddziału 
informacji o posiadanych filmach lub 
zestawach slajdów o tematyce 
górskiej, a takŜe o chęci przekazania 
ciekawych relacji lub wygłoszenia 
prelekcji. Prosimy o kontakt w tych 
sprawach z Romanem Bułką, 
sekretarzem Oddziału (tel. 0-33/815-
05-38 lub 0-608/836-079). 

��� 
W dniach od 19 do 27 sierpnia 

2005r. odbędzie się w Zakopanem                      
37. Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru Ziem Górskich.   
W festiwalu uczestniczyć będą zespoły 
z Łotwy, Hiszpanii, Macedonii, Turcji, 
Włoch, Kanady, Tybetu i Papui Zach. 
Koncertom towarzyszyć będą  
wystawy, kiermasze sztuki ludowej,  
spotkania z artystami ludowymi oraz 
profesjonalnymi plastykami i wycieczki 
z przewodnikami na  szczyty Tatr. 

 
  
Z tatrzańskimi pozdrowieniami, 
 

Z a r z ą d 
Oddziału PTT 

w Bielsku-Białej 
 
 
 

Bielsko-Biała, w sierpniu 2005 roku 
 


