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Zarząd Oddziału  zwołuje  na  dzień  27 marca 2008 r. (czwartek) 
        Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. 

Zgromadzenie odbędzie się w lokalu Oddziału. Początek zgromadzenia   
o godz. 17:00 w pierwszym terminie. W przypadku nieobecności            
w pierwszym terminie więcej niż połowy członków uprawnionych do 
głosowania, zgromadzenie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 
17:15, a uchwały będą ważne bez względu na liczbę członków 
obecnych na zgromadzeniu. 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie zgromadzenia i wybór przewodniczącego oraz sekretarza 

zgromadzenia. 
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 
4. Sprawozdanie ustępujących władz Oddziału: Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. 
5. Dyskusja nad sprawozdaniami. 
6. Głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu 

Zarządowi Oddziału. 
7. Wybory nowych władz Oddziału. Prezesa, Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 
8. Sprawy bieżące Oddziału i Zarządu Głównego PTT. 
9. Wolne wnioski. 
10. Zakończenie zgromadzenia. 

Prosimy o niezawodne i punktualne przybycie. 
Oczekujemy na zgłoszenia kandydatów na Prezesa i do Zarządu 

Oddziału, a także do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na 
kadencję 2008-2010. Oczekujemy również na propozycje wniosków do 
uchwalenia przez walne zgromadzenie.  

 

Nowy, podwójny 15-16 tom „Pamiętnika PTT” idzie do druku.     
Wydając podwójny tom redakcja zamierza wyrównać zaległości 
czasowe. Część sprawozdawcza (Kronika PTT) obejmować będzie dwa 
lata, w tym relację z VII Zjazdu Delegatów PTT. Wiodącym tematem 
tomu jest setna rocznica wybudowania i otwarcia „nowego” schroniska 
nad Morskim Okiem. 

Ze względu na trudności finansowe Towarzystwa, Zarząd Główny 
postanowił ogłosić przedpłaty na ten tom w wysokości 20 zł, które 
prosimy wpłacać na konto naszego Oddziału (Bank Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych nr 02 1370 1082 0000 1701 4444 9700) lub 
konto Zarządu Głównego (BGK O/Kraków nr 47 1130 1150 0700 0000 
0005 4585) i powiadomić nas o dokonanej wpłacie. Dodatkowo, przy 
wysyłce pocztowej tomu, należy doliczyć 6,50 zł wg aktualnej taryfy 
pocztowej.  

Apelujemy o pilne dokonanie przedpłat! 

 

Ustawa o działalności pożytku publicznego daje każdemu z nas 
możliwość przekazania na rzecz organizacji pożytku 
publicznego (OPP) 1% podatku.  

Jak to zrobić? Przeczytaj nasze pismo PTT-BB/6/2008 z dnia     
14 stycznia 2008r. oraz komunikat Zarządu Głównego PTT. 
 



 
Co nowego w Tatrach? 
W słowackich Tatrach Wysokich mają być zrekonstruowane stare ścieżki i chaty 

oraz powstać nowe szlaki, ubezpieczone drogi wspinaczkowe i schroniska.  
Do tej pory Słowacy chronili swoje góry przed zadeptaniem. Sieć szlaków               

w słowackich Tatrach - pięciokrotnie większych niż polskie Tatry - jest o wiele słabiej 
rozwinięta niż u nas. 

Teraz ma się to zmienić. Zdaniem dyrektora Narodowego Centrum Turystyki 
Słowacji w Warszawie, jest to świetna wiadomość dla turystów. Coraz więcej osób, 
również tych bogatych, chce pobyć z dala od luksusowych hoteli i apartamentów. 
Wybierają Tatry, by tam szukać ciszy, pięknej przyrody i wysokogórskiego klimatu. Są 
zdolni za to zapłacić. Jednak nawet w schroniskach wysokogórskich wyższy standard to już 
konieczność. W odpowiedzi na rosnącą popularność Tatr jako miejsca wypoczynku 
Słowacy postanowili rozbudować w nich infrastrukturę turystyczną. Liczą, że nowe 
schroniska i szlaki przyciągną także rzesze turystów z Polski i Czech. Dzięki środkom z Unii 
Europejskiej chcą stworzyć w Tatrach takie warunki do uprawiania turystyki, które 
pozwoliłyby konkurować im z Alpami. 

Słowackie organizacje turystyczne, m.in. Klub Słowackich Turystów, planują 
zbudowanie kilku schronisk w Tatrach Wysokich. Powstał już komitet społeczny, którego 
celem jest rekonstrukcja schronisk: nad Jamskim Stawem przy szlaku na Krywań (spłonęło 
w 1943r.), w Dolinie Kieżmarskiej, w jej odnodze Dolinie Białych Stawów, gdzie stała 
Kieżmarska Chata (spłonęła w  1974 roku), a nad Popradzkim Stawem ma zostać 
zrekonstruowane dawne schronisko im. Beli Majlatha. Najbardziej kontrowersyjnym 
pomysłem jest budowa schroniska w Dolinie Białej Wody na Polanie pod Wysoką 

Zgodę na inwestycje budowlane w obrębie parku musi wydać dyrekcja TANAP. 
Przyrodnicy, zarówno słowaccy jak i polscy, nie ukrywają, że niepokoją ich plany 
rozbudowy infrastruktury turystycznej w Tatrach. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia 
Obywatelskiego "Tatrzańskie Ścieżki" uważa, że w Tatrach Wysokich nie jest już potrzebna 
żadna nowa wysokogórska chata.  

Zaniepokojona inwestycjami w Tatrach Wysokich jest także Dyrekcja Tatrzańskiego 
Parku Narodowego. Dyrekcji TPN nie podoba się koncepcja rekonstrukcji schroniska          
w Kieżmarskiej Dolinie, przyroda pięknie się tam odbudowała. Teraz jest to dziewiczy 
teren. Wybudowanie tam schroniska zaszkodziłoby Tatrom – wyjaśnia Paweł Skawiński, 
dyrektor TPN.  

Jeżeli Słowacy będą forsować ideę budowy schroniska w Dolinie Białej Wody, to my 
zaproponujemy wtedy kładkę na Białej Wodzie, niedaleko schroniska w Roztoce - mówi 
Paweł Skawiński. Dzięki przerzuceniu kładki ożywi się schronisko w Starej Roztoce. Taką 
kładką na rzece Biała Woda turyści przechodzili na Słowację przez prawie siedemdziesiąt 
lat. Zamknięto ją po II wojnie światowej. Dzięki kładce turyści skracali sobie drogę do 
Doliny Białej Wody, stąd wyruszali na Gerlach, Polski Grzebień i Rohatkę. Można też           
z Białej Wody dojść do Doliny Kaczej i na Żelazne Wrota.  

Bardzo nas dziwi, że decyzja budowy kładki na Białej Wodzie uzależniona jest - 
zdaniem dyrektora Skawińskiego - od budowy przez Słowaków schroniska na Polanie pod 
Wysoką. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie od lat postuluje odbudowanie tej kładki! Dziwi 
nas również „oferowanie” dojść do Doliny Kaczej i na Żelazne Wrota. Nie wiodą tam 
znakowane szlaki turystyczne, a więc zgodnie z obowiązującymi przepisami TANAP turyści  
nie mogą tam chodzić! 

Schroniska to nie wszystko. Stowarzyszenia Obywatelskie "Tatrzańskie Ścieżki" 
zamierza w słowackich Tatrach Wysokich zrekonstruować niektóre szlaki, m.in. na Lodową 
Przełęcz oraz wytyczyć nowe, np. na Baranie Rogi i Świstowy Szczyt. Słowacy planują też 
zbudowanie via ferraty z Czerwonej Ławki pd-wsch. granią na Mały Lodowy, z zejściem 
pn. granią na Lodową Przełęcz.  



W słowackich Tatrach wszystkie szlaki powyżej schronisk są zamknięte dla turystów 
od 1 listopada do 15 czerwca. TANAP na razie nie zamierza znosić zakazu wstępu turystów 
w góry poza sezonem letnim. 

I niedobra wiadomość dla turystów: od bieżącego roku trzeba będzie płacić za 
wstęp na teren słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego (TANAP). Obowiązkowe 
opłaty za wstęp będą kosztowały 40 koron, niemal dokładnie tyle samo co bilety wstępu 
do TPN w Polsce. Słowacy postanowili zacząć zarabiać na swoich Tatrach. Nie ukrywają, 
że liczą głównie na pieniądze Polaków. 
(na podstawie TUR-INFO.PL) 

 
W ciągu ostatnich trzech lat po słowackiej stronie Tatr tamtejsze pogotowie górskie 

uratowało 30 polskich obywateli. Polacy byli transportowani śmigłowcem do szpitali. 
Godzina lotu śmigłowca kosztuje do 3600 euro. Akcje ratunkowe z udziałem śmigłowca      
w Słowacji dla Polaków kosztowały ponad 2,5 mln koron słowackich czyli prawie 83 tys. zł. 
Tyle właśnie Polska jest winna słowackiemu pogotowiu ratunkowemu. Ponadto większość 
naszych turystów i narciarzy nie miała Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, 
która jest niezbędna, aby Polacy mogli za darmo uzyskać pomoc medyczną na terenie Unii 
Europejskiej. Słowacy chcą więc wystąpić w Polsce na drogę sądową i domagać się 
egzekucji długów. 
(na podstawie TUR-INFO.PL)  

 
Dyrekcja TPN ogłosiła konkurs na projekt toalet, które mają być ustawione na 

drodze do Morskiego Oka.  
Latem na tatrzańskich szlakach ustawianych jest kilkadziesiąt przenośnych toalet.  

Ich wygląd nie był zbyt ciekawy, bardzo wyróżniały się w górskim krajobrazie – twierdzi      
w rozmowie z „Tygodnikiem” Stanisław Czubernat, wicedyrektor TPN. Władze Parku, 
razem z jedną z firm zajmujących się wyposażeniem łazienek, ogłosiły konkurs na: 
„projekt koncepcyjny toalety publicznej wolnostojącej w Tatrzańskim Parku Narodowym”.  

Chcemy, aby toalety były funkcjonalne i wpisywały się w górski krajobraz. Nie mogą 
być też zbyt wymyślne i rozbudowane, aby nie stały się wysypiskami śmieci – twierdzi 
dyrektor Czubernat. Takie wpisanie toalety w górski krajobraz jest trudnym zadaniem, 
dlatego ogłosiliśmy konkurs. Projekty można nadsyłać do 29 kwietnia.  
(na podstawie Tygodnika Podhalańskiego) 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
radosne, wiosenne życzenia 

zdrowia i wszelkiej pomyślności 
oraz wielu pięknych, szczęśliwych 

dni w górach 
składa 

Zarząd Oddziału PTT 
w Bielsku-Białej 

Bielsko-Biała, w marcu 2008 roku 



Jesienią ubiegłego roku odeszła Basia Jankowska, 
członkini Oddziału PTT w Bielsku-Białej.  

 
Urodzona w grudniu 1933 roku, była najmłodszym 

dzieckiem rotmistrza 7-go Wielkopolskiego Pułku Strzelców 
Konnych. Ojciec poległ w kampanii wrześniowej w 1939 roku 
w walce pod Laskami. Ciężar wychowania i wykształcenia 
trojga dzieci spadł na matkę. Wojnę przeżyli w Poznaniu, po 
wojnie matka z dziećmi przeniosła się do Zakopanego, gdzie 
pracowała jako księgowa w Tatrzańskim Parku Narodowym. 
Basia ukończyła liceum w Zakopanem, a w 1956r. studia na 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – ze specjalnością 
wiertniczo-naftową. Pracę zawodową rozpoczęła w roku 1957 
w Pszczyńskim Przedsiębiorstwie Geologii Górniczej.              
W latach 1958–1960 zatrudniona była w Zakopanem              

w Zarządzie Kolei Linowej na Kasprowy Wierch. 
Zapewne matka, działająca już przed wojną w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim  

w Poznaniu, zaszczepiła w córce miłość do gór. 
Kurs wspinaczkowy ukończyła Basia w roku 1959 na Hali Gąsienicowej,                

w "Betlejemce". W 1961 roku przeniosła się do Katowic gdzie pracowała przez 19 lat          
w Głównym Instytucie Górnictwa. Została wówczas przyjęta do Koła Katowickiego Klubu 
Wysokogórskiego. Z biegiem lat stała się członkiem zwyczajnym, w kadencji 1962–1964 
była w składzie Zarządu Koła. Działała również w Klubie Turystyki Wysokogórskiej PTTK 
"Glob" w Katowicach. 

Po przejściu na emeryturę przeprowadziła się do Bielska-Białej, aby być bliżej gór. Tak 
w Katowicach, jak i w Bielsku otoczona była gronem bliskich i życzliwych przyjaciół, a jej 
mieszkanie zawsze było miejscem spotkań ludzi gór. Była życzliwa ludziom i światu. 
Umiała cieszyć się życiem.  

W roku 2000 wstąpiła do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Od marca 2002 roku 
była sekretarzem Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTT. 

Nie wspinała się nigdy po wielkich, skrajnie trudnych ścianach, ale do końca życia 
pozostała wierna górom. Wytrwale po nich chodziła i doskonale jeździła na nartach.  

Górski życiorys Basi, to wspinaczki w Tatrach (lata 1959–1966), Alpy Julijskie               
w 1965r. (m.in. wejście na Triglav), próba wejścia na Elbrus z Doliny Baksanu w Kaukazie 
w 1972r., Alpy Kamnickie (1975r. i 1977r.), kilka pięknych i niełatwych trekingów w Nepalu 
i Ladakhu w latach osiemdziesiątych, m.in. z przejściem przez przełęcz Kanda La (4800 
m) oraz długą wędrówką w rejonie Khumbu. W roku 1994 były Alpy francuskie (wejście na 
Aiguille du Gouter; 3835 m) a także via ferraty w Dolomitach (1993r. i 1995r., m.in. "Via de 
Luca" w rejonie Monte Paterno, "Bonacossa", "Merlone" na Cima Cadin, "Via Ferrata 
Tissi" z wejściem na szczyt Civetty). Wędrowała po Bieszczadach, Beskidach i Tatrach,      
a nawet po Parku Narodowym Yosemite w górach Sierra Nevada w Kalifornii (weszła 
turystycznie na szczyt El Capitan, 2307 m). Weszła także na dwa najwyższe hawajskie 
wulkany: Mauna Kea (4205 m) i Mauna Loa (4169 m). 

Jesienią 2006 r. ponownie znalazła się na Hawajach, tym razem w Grand Canyon of 
the Pacific, a nad słynnymi klifami na Pali Coast oglądała zachód słońca nad Pacyfikiem. 
Niestety, była to Jej ostatnia podróż. Po powrocie ujawniła się ciężka choroba                
o niezdefiniowanej etiologii. Zmarła 21 listopada 2007 roku. Spoczęła na Cmentarzu 
Batowickim w Krakowie, przy swej matce.  

Żegnamy Ją – miłą, pogodną, uśmiechniętą, zawsze pełną zapału do podjęcia trudów 
następnej podróży i gotową na następną przygodę .... 

Pożegnaliśmy Ją w szczerym żalu i zadumie nad nieprzewidywalnością ludzkich 
losów. 
 
(na podstawie GAZETY GÓRSKIEJ, nr 69, 12/2007) 


