Koleżanki i Koledzy,
Za nami pierwsze wiosenne wyprawy, wycieczki i spotkania. Budząca się do życia przyroda napawa każdego
optymizmem i zachęca nas do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu wśród naszej górskiej przyrody.
Członkowie naszego oddziału aktywnie od początku roku wzięli się do pracy. Część kontynuowała realizację
swoich projektów zdobycia najwyższych szczytów państw Europy, inni brali udział w wycieczkach w pobliskie
góry, a także w ramach Roku Ochrony Przyrody czynnie uczestniczyli w organizowanej z inicjatywy Zarządu
Oddziału akcji ʺSprzątamy Beskid Małyʺ. Dotąd nie było tygodnia w tym roku, w którym nie odbyłaby się co
najmniej jedna impreza w naszym Oddziale, co doskonale pokazuje coraz to obszerniejsza kronika oddziałowa,
zamieszczana w „Biuletynie Informacyjnym”.
W ostatnim czasie także, w dniu 24 maja 2012 roku, podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału PTT
w Bielsku‐Białej podsumowaliśmy działania Zarządu Oddziału za rok 2011.
Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w kolejnych oddziałowych imprezach, a także lektury tego numeru
„Biuletynu Informacyjnego”, który po raz drugi ukazuje się jako kwartalnik.
z tatrzańskim pozdrowieniem,
Redakcja
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PLAN WYDARZEŃ
LIPIEC - WRZESIEŃ 2012

07‐07

„ognisko w Buczkowicach” ‐ spotkanie członków Oddziału

08‐07

Łysa Góra (Beskid Śląsko‐Morawski, Czechy) ‐ wycieczka górska
(wycieczka wraz z Oddziałem PTT w Chrzanowie)

Jura Krakowsko‐Częstochowska ‐ wycieczka krajoznawcza

15‐07

(wycieczka w ramach realizacja zadania: „Wycieczki krajoznawcze dla Seniorów”)

22‐07

Korytovo (Beskid Śląsko‐Morawski, Czechy) ‐ wycieczka górska

29‐07

Radegast (Beskid Śląsko‐Morawski, Czechy) ‐ wycieczka górska

31‐07

wykład psychologiczny Anny Bukowskiej‐Kluski

04‐08

„grill w Radostowicach” ‐ spotkanie członków Oddziału

04/05‐08

„Wschód słońca na Babiej” ‐ Babia Góra (Beskid Żywiecki) ‐ wycieczka górska

(wycieczka wraz z Oddziałem PTT w Chrzanowie)

Tarnowskie Góry ‐ wycieczka krajoznawcza

12‐08

(wycieczka w ramach realizacja zadania: „Wycieczki krajoznawcze dla Seniorów”)

15‐08 ‐ 26‐08

Alpy Julijskie i Wysokie Taury ‐ wyprawa trekingowa

19‐08

Velky Javornik (Jaworniki, Słowacja) ‐ wycieczka górska

21‐08

wykład psychologiczny Anny Bukowskiej‐Kluski
Stożek (Beskid Śląski) ‐ wycieczka górska

25‐08

(wycieczka w ramach realizacja zadania: „Wędruj po górach w dobrym Towarzystwie”)

28‐08

„Babiogórski Park Narodowy” – pokaz filmu z cyklu „Górskie Parki Narodowe w Polsce”

01‐09

„ognisko w Jasienicy” ‐ spotkanie członków Oddziału

02‐09

Pilsko (Beskid Żywiecki) ‐ wycieczka górska

04‐09

"Bałkańska Majówka" ‐ pokaz slajdów Szymona Barona
lokal PTT/BKA, godz. 18:00

Kościelec (Tatry Wysokie) ‐ wycieczka górska

09‐09
11‐09

(wycieczka w ramach realizacja zadania: „Wędruj po górach w dobrym Towarzystwie”)

„Bieszczadzki Park Narodowy” – pokaz filmu z cyklu „Górskie Parki Narodowe w Polsce”
Krizna (Wielka Fatra, Słowacja) ‐ wycieczka górska

16‐09

(wycieczka w ramach realizacja zadania: „Wędruj po górach w dobrym Towarzystwie”)

18‐09

„Góry Apuseni, Transylwania ‐ tam, gdzie Drakula mówi dobranoc” ‐ pokaz slajdów A. Wojnowskiej

21‐09 ‐ 23‐09

Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów PTT – Wetlina (Bieszczady)

25‐09

„Gorczański Park Narodowy” – pokaz filmu z cyklu „Górskie Parki Narodowe w Polsce”

lokal PTT/BKA, godz. 18:00

Żywiec i okolice ‐ wycieczka krajoznawcza

30‐09

(wycieczka w ramach realizacja zadania: „Wycieczki krajoznawcze dla Seniorów”)
Informujemy, że z przyczyn losowych w powyższym planie wydarzeń mogą nastąpić zmiany.

wycieczki górskie
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wycieczki krajoznawcze

wycieczki narciarskie

wyprawy

pokazy slajdów, prelekcje

wystawy, wernisaże

spotkania członków
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Kim jest przewodnik turystyczny górski?
Znany działacz środowiska przewodnickiego i turysty‐
cznego, Tadeusz Stefański, pisał na łamach kwartalnika
„W górach”: Przewodnik turystyczny górski jest w służebnej
dziedzinie działania. I taką funkcję przewodnik wycieczek
pełni od zarania. Jest to wolny zawód. Bez godzin, dni, tras,
pogody – przewodnik „wodzi” wycieczkę. Ale to nie jest
najważniejsze. Istotne jest, jego stosunek do ludzi, serce do
prowadzonej grupy, miłość do ziemi po której wędruje,
znajomość obiektu o którym mówi, gór które pokazuje.
Ligi Bianchi, autor „BREWIARZA TURYSTY GÓRSKIEGO”
tak pisze o górskich przewodnikach :
„Jakże wspaniali są ci herosi gór! Wspaniali, a zarazem
milczący i wzdragający się przed wszelką reklamą. Ludzie
o surowych rysach. Mocni jak skały, nad którymi odnoszą
zwycięstwo.
Lecz ich duch jest delikatny i łagodny jak śnieg, okrywają‐
cy ziemię swym płaszczem. Bije od nich męstwo, siła i dobroć,
które potrafią rozdzielać w swoich zawsze jednakowych
i spokojnych gestach.
Bóg musiał dać specjalną duszę górskim przewodnikom,
aby odczytywali tajemnice, jakie góry w sobie kryją. Pod su‐
rową skorupą ich charakteru usłyszysz bijące serce, zawsze
gotowe do największej ofiary i bezinteresownego poświęcenia.
Jeśli nagle w górach pojawi się jakaś trudność, która sta‐
nowi zagrożenie dla twojej egzystencji, przewodnik cię ob‐
roni, ustrzeże, sprowadzi bez szwanku do schroniska. Kiedy
niespodziewanie gromadzą się chmury nad twoja drogą
i uniemożliwiają orientacje, przewodnik, dzięki swej szcze‐
gólnej intuicji, sprowadzi cię na właściwą ścieżkę. On cię
ubezpiecza, kiedy dokonujesz jakiegoś trudnego przejścia;
podtrzymuje cię, gdy twa noga się poślizgnie i o mały włos
nie pochłonie cię przepaść. Kiedy oślepiony burzą śnieżną,
czujesz, jak nieuchronnie zaciska się wokół twej duszy pętla
życia, to właśnie przewodnik przybiegnie na twe wezwanie,
aby przywrócić ci dech i podtrzymać.”
Przewodnik imponuje swoją ogromną wiedzą, ale często
ważniejszą jest jego postawa, jego zachowanie, osobista kul‐
tura oraz sprawność psychiczna, a przede wszystkim fizyczna.
Przewodnikom uczestnik wycieczki powierza swoje zdrowie,
a często i życie. Dlatego potrzebne jest profesjonalne podej‐
ście do służby przewodnickiej. Po dobrym przygotowaniu
„rzemiosła" przewodnickiego na kursie, dalej przewodnik pra‐
cuje nad swoją społeczną postawą, nad swoją osobowością,
nad swoją sprawnością fizyczną, aby służyć odpowiedzialnie
w społecznej dziedzinie jaką jest przewodnictwo.
Kto z nas nie chciałby być takim „herosem” gór ?
A możesz być górskim przewodnikiem beskidzkim!
Jak to zrobić?
Zasady zdobywania uprawnień i zawodu, bo przewod‐
nictwo górskie jest zawodem, określa rozporządzenie Mini‐
stra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie
przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, wydane
na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o usługach
turystycznych. Podstawowym warunkiem jest ukończenie
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trzystopniowego szkolenia na kursie, który powinien trwać
nie krócej niż 12 miesięcy. Ponadto kandydat na przewodnika
musi spełniać następujące warunki :
1. mieć ukończone 18 lat,
2. posiadać wykształcenia średniego lub wyższego
(w kursie mogą uczestniczyć uczniowie ostatnich klas
szkół średnich),
3. mieć dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadcze‐
niem lekarskim, umożliwiający wykonywanie zadań
przewodnika turystycznego,
4. nie być karanym za przestępstwa umyślne lub inne
popełnione w związku z wykonywaniem zadań prze‐
wodnika lub pilota wycieczek.
Szkolenie na kursie obejmuje minimum 255 godzin zajęć
teoretycznych (w tym 18 godzin ćwiczeń praktycznych)
z przedmiotów: topografia i geologia Beskidów, historia,
geografia i zagospodarowanie turystyczne, problematyka
kulturalna, przyroda i jej ochrona, historia i organizacja tury‐
styki w Polsce, metodyka i zasady bezpieczeństwa w górach,
psychologia i prawo. Ponadto minimum 20 dni (ok. 160
godzin) szkolenia praktycznego w formie ćwiczeń w terenie
i wycieczek szkoleniowych autokarowo‐pieszych.
Spełnienie w/w warunków i ukończenie szkolenia z wyni‐
kiem pozytywnym daje możliwość przystąpienia do egza‐
minu przed Komisją powołaną przez Marszałka Woj. Śląskiego
i uzyskania uprawnień przewodnika turystycznego górskiego
beskidzkiego klasy III na teren całych Beskidów oraz zawodu
przewodnika turystycznego górskiego zgodnie z rozporzą‐
dzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia
2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności
na potrzeby rynku pracy i jej stosowania – nr 511302
w klasyfikacji zawodów i specjalności..
Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku‐
Białej przystępuje do organizacji w/w kursu i prowadzi nabór
kandydatów do szkolenia.
Warunki uczestnictwa :
 Koszt – 1.300,00 zł, w tym 100,00 zł wpisowe (pozo‐
stała kwota w ratach zgodnie z umową między stronami);
 Koszty obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne, nie
obejmują kosztów transportu, ubezpieczenia i pobytu
podczas wycieczek szkoleniowych, które uczestnicy po‐
krywają we własnym zakresie;
 Uczestnicy otrzymają materiały fakultatywne;
 Rozpoczęcie szkolenia przewiduje się na drugą połowę
2012 r. pod warunkiem minimalnej ilości zgłoszeń 20 osób.
Informacje, zgłoszenia i wpłaty w siedzibie Oddziału PTT
w Bielsku‐Białej, ul. 3 Maja 1 (III piętro), w każdy czwartek
18.00 – 20.00.
Można kontaktować się także telefonicznie (502‐346‐442)
lub e‐mailowo (kurs_bielsko@ptt.org.pl).
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
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KRONIKA ODDZIAŁU
KWIECIEŃ – CZERWIEC 2012 R.

01‐04‐2012
Na pierwszą w tym roku wycieczkę w ramach dofinansowa‐
nego przez Gminę Bielsko‐Biała zadania „Wędruj po górach
w dobrym Towarzystwie” wybraliśmy się na Halę Rysiankę.
W planach było szukanie krokusów w Beskidach, lecz kilku‐
dniowe intensywne opady śniegu sprawiły, że zaliczyliśmy
kolejną zimową wędrówkę, tym razem w gronie 19 osób.

Jurków – Mogielica – Przełęcz Chyszówki. W Drodze Krzy‐
żowej wzięło udział 210 osób, w tym przedstawiciele kilku
innych oddziałów PTT.

Fot. Agnieszka Wojnowska

10‐04‐2012

Fot. Tomasz Rakoczy

03‐04‐2012
Na kolejny pokaz slajdów w naszym lokalu przybyło 17 osób
zainteresowanych trekkingowym wyjazdem Łukasza Kudel‐
skiego w masyw Monte Rosa. Piękne zdjęcia, uzupełnione
opowieściami o szczelinach, pustych schroniskach, a także
miejscowej faunie sprawiły, że chętnie od razu wybralibyśmy
się w Alpy na jakiś czterotysięcznik.

Autorką prelekcji o Wyspach Kanaryjskich, która odbyła się
w naszym lokalu, była Ewa Handzlik. Z 13 wysp wulkanicz‐
nych tworzących archipelag Ewa zwiedziła podczas dwóch
wyjazdów trzy z nich: Fuertaventurę, Lobos i Teneryfę.
Mieliśmy okazję obejrzeć piękne plaże, od białych na Fuerta‐
venturze po czarne na Teneryfie. Zobaczyliśmy najwyższy
szczyt Hiszpanii – Teide (3718 m n.p.m.), puste pustynne
przestrzenie oraz niesamowitą roślinność w centralnych
punktach wyspy. W slajdowisku wzięło udział 29 osób.

Fot. Szymon Baron

Fot. Szymon Baron

06‐04‐2012
Już po raz trzynasty koledzy z Mielca zorganizowali „Wielko‐
piątkową Drogę Krzyżową PTT” na Mogielicę w Beskidzie
Wyspowym. W tym roku udział w tym wydarzeniu turysty‐
czno‐religijnym wzięła udział 20‐osoba grupa członków i sym‐
patyków Oddziału PTT w Bielsku‐Białej pokonując trasę
4

15‐04‐2012
Pomimo fatalnej prognozy pogody i dużej ilości śniegu zale‐
gającego w partiach szczytowych, wybraliśmy się na Małą
Fatrę, a za cel naszej wycieczki obraliśmy Suchy, położony
w krywańskiej części tej grupy górskiej. Na polanach mie‐
liśmy okazję podziwiać pięknie kwitnące krokusy, o których
mogliśmy co najwyżej pomarzyć podczas „wiosennego”
wejścia na Rysiankę. W wycieczce wzięło udział 10 osób.
BIULETYN INFORMACYJNY nr 2 (69) / 2012

17‐04‐2012
Trzeci dzień z rzędu organizowaliśmy prelekcję – trzeci raz
w innym miejscu. Tym razem w naszym lokalu gościliśmy
Agnieszkę Wojnowską, która zaprezentowała nam pokaz
slajdów pt. „Viet Nam ‐ w stronę Krainy Gwiazdy”. Ciekawe
slajdowisko przyciągnęło 20 osób chętnych do wysłuchania
relacji w wyjazdu, który miał miejsce w lutym 2012 r.

Fot. Grzegorz Gierlasiński

Tego samego dnia w sali wystawowej Gminnego Ośrodku
Kultury w Buczkowicach odbyła się ostatnia, wiosenna, nie‐
planowana wcześniej prelekcja współorganizowana przez
nasz Oddział w Buczkowicach. Tym razem gościliśmy Grze‐
gorza Holerka, który do spółki z Pawłem Mszycą przed‐
stawili opowieść o pieszej górskiej pielgrzymce do Rzymu,
którą odbyli w czterosobowym zespole przeszło dziesięć lat
temu. W prelekcji, po której odbyła się promocja książki
Grzegorza pt. „Pieszo do Rzymu” wzięło udział około 20 osób.

Fot. Szymon Baron

20‐04‐2012
Zakończenie tygodniowego „maratonu” prelekcji i slajdo‐
wisk miało miejsce w Książnicy Beskidzkiej, gdzie w ramach
cyklu imprez „Wspaniały świat gór wysokich” mieliśmy
możliwość wysłuchania interesującej prelekcji Wojciecha
Kapturkiewicza pt. „Moje trekkingi w Pamirze i Tien‐Szanie”.
Opowieści o wyjazdach naszego prelegenta z 2009 r. i 2011 r.
wysłuchało 55 osób.
Fot. GOK Buczkowice

16‐04‐2012
Rozpoczęcie tegorocznej edycji cyklu „Wspaniały świat gór
wysokich”, którego organizatorem jest Bielski Klub Alpini‐
styczny we współpracy z naszym Oddziałem, miało miejsce
w Domu Kultury Włókniarzy. Prelekcję połączoną z pokazem
zdjęć wygłosił Michał Kochańczyk ‐ pochodzący z Gdańska
alpinista, kajakarz, żeglarz i podróżnik, wieloletni prezes
Klubu Wysokogórskiego „Trójmiasto”. W tym interesującym
spotkaniu wzięło udział 49 osób.

Fot. Szymon Baron

22‐04‐2012

Fot. Szymon Baron
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Drugą wycieczkę w ramach dofinansowanego przez Gminę
Bielsko‐Biała zadania „Wędruj po górach w dobrym Towa‐
rzystwie” odbyliśmy w Tatry Zachodnie, a naszym celem
była Polana Chochołowska oraz – dla ambitniejszych – góru‐
jący nad nią Grześ. Ciekawy program wycieczki, a przede
wszystkim możliwość zobaczenia najpiękniej od wielu lat
kwitnących na Polanie Chochołowskiej krokusów, sprawiły
że w wycieczce wzięły udział aż 102 osoby, podzielone na
dwie grupy wycieczkowe.
5

Nie była to jedyna wycieczka tego dnia. W ramach zainicjo‐
wanej z okazji „Roku Ochrony Przyrody 2012” przez członka
zarządu Oddziału ‐ Tomasza Węgrzyna, akcji „Sprzątamy
Beskid Mały”, 12‐osobowa grupa wybrała się w rejon Hroba‐
czej Łąki, aby posprzątać tam ze śmieci szlaki turystyczne.
Więcej na temat całej akcji można znaleźć w relacji zamiesz‐
czonej na stronach 26‐27.

Fot. Tomasz Rakoczy

27‐04‐2012 ‐ 05‐05‐2012
Pierwsza w tym roku wyprawa trekkingowa Oddziału, w której
wzięło udział 8 osób, zaprowadziła nas na Bałkany. Uczestnicy
wyprawy weszli na Maglić (2386 m n.p.m.) – najwyższy szczyt
Bośni i Hercegowiny, Midżur (2168 m n.p.m.) – najwyższy
szczyt Serbii oraz jeden ze szczytów w czarnogórskich Górach
Przeklętych – Južni vrh Bora (2149 m n.p.m.). W czasie dzie‐
więciodniowego wyjazdu zwiedzili także kilka ciekawych
miejsc w Czarnogórze, Kosowo oraz stolicę Macedonii (Skopje)
i Serbii (Belgrad). Przygód mieli co niemiara, czekamy więc
na jesienne slajdowisko poświęcone temu wyjazdowi.
Więcej na temat wyprawy „Bałkany 2012” można poczytać
w relacji zamieszczonej na stronach 12‐15.

Fot. Tomasz Węgrzyn

01‐05‐2012
Długi weekend majowy to wielkie sprzątanie Beskidu Małego
– w wycieczce na Żar i Przełęcz Kocierską wzięło udział
5 członków naszego Oddziału, a za odbiór śmieci serdecznie
dziękujemy w tym miejscu kierownictwu PKL na Żarze oraz
kierownictwu hotelu na Przełęczy Kocierskiej oraz Gminie
Porąbka.

Fot. Łukasz Kudelski
Fot. Tomasz Węgrzyn

29‐04‐2012

03/04‐05‐2012

W czasie wyprawy „Bałkany 2012” bardzo dobrze miała się
pozostała działalność wycieczkowa naszego Oddziału. Na wy‐
cieczkę w Beskid Śląski, której celem było przejście z Przełę‐
czy Salmopolskiej na szczyt Baraniej Góra wybrało się 8 osób.

Fot. Tomasz Rakoczy
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Również 5 osób wzięło udział w sprzątaniu kolejnych szla‐
ków Beskidu Małego – tym razem rejonu Gibasów Gronia

Fot. Tomasz Węgrzyn
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i Potrójnej. Akcja „Sprzątamy Beskid Mały” spotyka się z co‐
raz cieplejszym przyjęciem i tym razem zabezpieczenia od‐
padów podjął się właściciel Chatki na Potrójnej.
05‐05‐2012
Tygodniowy maraton sprzątania szlaków Beskidu Małego
wytrzymało 2 najwytrwalszych, którzy postanowili posprzą‐
tać szlaki w okolicy Jawornicy i Potrójnej. Również i tym
razem naszych kolegów w akcji wsparł Rafał z Chatki na
Potrójnej.

12/13‐05‐2012
W ramach realizacji dofinansowanego przez Gminę Bielsko‐
Biała zadania pn. „Spotkanie na granicy”, w schronisku na
Wielkiej Raczy spotkaliśmy się z turystami słowackimi ze
Slovenskiego vysokohorskiego turistickiego Spoloka. W dwu‐
dniowej wycieczce wzięło udział 20 osób.

Fot. Tomasz Rakoczy
Fot. Tomasz Węgrzyn

15‐05‐2012
06‐05‐2012
I w końcu stało się… Od początku roku pogoda sprzyjała
nam na dosłownie każdej wycieczce. Tym razem 8 osób,
które postanowiło wejść na Mędralową, zostało pod koniec
wycieczki dość solidnie zlanych ciepłym wiosennym desz‐
czem. Mimo tego na pewno wycieczkę mogą zaliczyć do
udanych.

Ostatnie slajdowisko w pierwszym półroczu tego roku, które
organizujemy w naszym lokalu, przyciągnęło 25 osób chę‐
tnych usłyszenia relacji Moniki i Szymona Baronów z ich
zeszłorocznego wyjazdu do Krajów Bałtyckich.

Fot. Szymon Baron

18‐05‐2012
Fot. Tomasz Rakoczy

08‐05‐2012
W zeszłym roku w maju mieliśmy problem z frekwencją na
slajdowiskach organizowanych w naszym lokalu. Tym razem
pomimo pięknej, niemalże letniej pogody za oknami, na pre‐
lekcję Wojciecha Walusia pt. „Maroko – Afryka dla począt‐
kujących” przybyły aż 32 osoby. Cóż, sala pękała w szwach.

Fot. Szymon Baron
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W zakopiańskim Bristolu – stacji turystycznej Oddziału PTT
w Łodzi, odbyło się VII posiedzenie Zarządu Głównego PTT
VIII kadencji. Nasz Oddział był reprezentowany przez Szy‐
mona Barona, Janusza Machulika, Jana Nogasia i Dorotę
Sektę.

Fot. Jerzy Zieliński
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19‐05‐2012

22‐05‐2012

Ważnym punktem dwudniowego spotkania oddziałów PTT
w Zakopanem była wycieczka na Nosal połączona ze sprząta‐
niem zielonego szlaku. Wśród kilkunastu osób reprezentu‐
jących oddziały PTT z Bielska‐Białej, Chrzanowa, Krakowa,
Łodzi i Ostrowca Świętokrzyskiego była mocna, pięciooso‐
bowa grupa z naszego Oddziału.

Tego dnia gościliśmy w Książnicy Beskidzkiej wybitnego alpi‐
nistę i kartografa gór, Jerzego Walę. Ten ceniony w świecie
znawca topografii i eksploracji gór Azji Środkowej jest autorem
licznych map i opracowań topograficznych dla alpinistów,
głównie Hindukuszu i Karakorum. Podczas spotkania mieliśmy
okazję zobaczyć kilka z przygotowanych przez niego map,
a także dowiedzieć się wielu ciekawostek. W organizowanym
przez BKA przy współpracy z naszym Oddziałem spotkaniu
wzięły udział 53 osoby.

Fot. Remigiusz Lichota

Tego samego dnia grupa członków i sympatyków naszego
Oddziału, w tym liczna ekipa z SKKT PTTK „Trzycatek” przy
LO w Kozach wzięła udział w sprzątaniu koziańskiego kamie‐
niołomu. W akcji wzięło udział 11 osób.

Fot. Celina Skowron

24‐05‐2012
W dniu 24 maja 2012 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgro‐
madzenie Członków, w którym wzięło udział 21 członków
Oddziału. Podczas zgromadzenia zatwierdzono sprawozdania
merytoryczne i finansowe Zarządu Oddziału za rok 2011,
przyjęto zmiany w statucie Polskiego Towarzystwa Tatrzań‐
skiego uchwalone na Nadzwyczajnych Zjazdach Delegatów
z 14 maja i 23 października 2011 r. oraz 10 marca 2012 r.
w statucie Oddziału oraz przeprowadzono wybory uzupeł‐
niające do Komisji Rewizyjnej Oddziału. W miejsce Janusza
Machulika, który zrezygnował z pełnienia funkcji przewod‐
niczącego Komisji Rewizyjnej, wybrano Dorotę Sektę.

Fot. Tomasz Węgrzyn

20‐05‐2012
W pierwszej w tym roku wycieczce w ramach dofinansowa‐
nego przez Gminę Bielsko‐Biała zadania pn. „Wycieczki krajo‐
znawcze dla Seniorów” wzięło udział 16 osób. Podczas wy‐
cieczki zwiedziliśmy Kopalnię Soli w Wieliczce oraz Muzeum
Podziemia Rynku Głównego w Krakowie.

Fot. Janusz Machulik

26‐05‐2012

Fot. Jan Weigel
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Trzecią wycieczkę w ramach dofinansowanego przez Gminę
Bielsko‐Biała zadania „Wędruj po górach w dobrym Towa‐
rzystwie” odbyliśmy w słowacką Małą Fatrę, a naszym celem
był najwyższy szczyt tej grupy górskiej – Wielki Krywań
Fatrzański. Piękna pogoda i cudowne widoki sprawiły, że w
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wycieczce wzięło udział 70 osób, z których zdecydowana
większość weszła na wierzchołek.

03‐06‐2012
Celem kolejnej wycieczki w ramach akcji „Sprzątamy Beskid
Mały” był Bukowski Groń. W sprzątaniu zielonego szlaku
wzięło udział 10 osób, w tym dwóch przedstawicieli Koła
PTTK „Beskidek” z Porąbki, które przyłączyło się do naszej
akcji.

Fot. Tomasz Rakoczy

29‐05‐2012
Wobec wakacyjnej przerwy w slajdowiskach postanowiliśmy
zorganizować coś nowego. Stąd pojawił się pomysł na wykład
psychologiczny Anny Bukowskiej‐Kluski pt. „Oswoić stres –
czyli jak pokonywać szczyty, które stawia przed nami życie”.
W pierwszym z cyklu wykładów wzięło udział 17 osób.

Fot. Tomasz Węgrzyn

05‐06‐2012
Pokaz filmów Wacława Morawskiego pt. „Wycieczki z PTT”
przyciągnął 21 osób chętnych raz jeszcze przypomnieć sobie
niektóre z oddziałowych wycieczek. Na początek mieliśmy
okazję zobaczyć jesienne wycieczki szlakiem zabytków techniki
woj. śląskiego do Pszczyny i Tychów oraz na Kozubową
w Beskidzie Śląsko‐Morawskim. Kolejne filmy obrazowały
tegoroczne wycieczki na Małą Prasivę i Kotarz tamże, Mogie‐
licę w Beskidzie Wyspowym, do Doliny Chochołowskiej
w Tatrach Zachodnich. Spotkanie zakończył pokaz filmu
z niedawnej wycieczki na Wielki Krywań Fatrzański.
Fot. Szymon Baron

02‐06‐2012
W pierwszą sobotę czerwca wybraliśmy się w Tatry Wysokie,
a naszym celem była Dolina Pięciu Stawów Polskich, skąd
kilka osób postanowiło podejść jeszcze do Pustej Dolinki,
w której wciąż zalegało sporo śniegu. W wycieczce uczestni‐
czyło 16 osób, a w drodze powrotnej spotkaliśmy jeszcze
w schronisku PTTK nad Morskim Okiem kilkoro seniorów
naszego Oddziału, którzy uczestniczyli w XX Jubileuszowym
Spotkaniu Seniorów Taternictwa.
Fot. Andrzej Ziółko

06/10‐06‐2012

Fot. Tomasz Rakoczy
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Druga w tym roku wyprawa trekkingowa Oddziału, w której
wzięło udział 11 osób, zaprowadziła nas w Alpy Retyckie na
pograniczu Szwajcarii, Liechtensteinu i Austrii. Uczestnicy
wyprawy weszli na Grauspitz (2599 m n.p.m.) – najwyższy
szczyt Liechtensteinu i Schwarzhorn (2574 m n.p.m.). W czasie
pięciodniowego wyjazdu udało nam się także zwiedzić co
nieco Liechtenstein (m.in. Vaduz) oraz zatrzymać się nad
Jeziorem Bodeńskim.
9

Więcej na temat wyprawy „Liechtenstein 2012” można prze‐
czytać w relacji zamieszczonej na stronach 16‐17.

15‐06‐2012
W ramach współpracy z Liceum Ogólnokształcącym im. K.K.
Baczyńskiego w Kozach, rozpoczętej udziałem uczniów w akcji
„Sprzątamy Beskid Mały”, odbył się pokaz slajdów Szymona
Barona pt. „Czarnohora”. W spotkaniu zorganizowanym
w szkolnej Galerii na strychu, które poprzedziło częściowe
podsumowanie akcji sprzątania wzięło udział 30 osób.

Fot. Szymon Baron

10‐06‐2012
W czasie, gdy z Liechtensteinu wracali zdobywcy Grauspitza,
5 osób postanowiło spędzić niedzielę na beskidzkim szlaku
wchodząc na Orłową.
Fot. Miłosz Zelek

16‐06‐2012
Jako miejsce finału akcji „Sprzątamy Beskid Mały” wybra‐
liśmy pasmo Magurki Wilkowickiej i Czupla. Udało nam się
posprzątać szlaki: czerwony z Wilkowic, niebieski z Przełęczy
Przegibek oraz odcinek Magurka‐Czupel, a wśród 12 ucze‐
stników wycieczki znalazła się czteroosobowa grupa z Oddziału
PTT w Chrzanowie. Prezesi obu oddziałów posprzątali także
jaskinię Wietrzna Dziura, a na wysypisko odwieziono dzie‐
więć 60‐litrowych worków śmieci.
Fot. Tadeusz Mojżyszek

11‐06‐2012
Ostatnią w pierwszym półroczu tego roku imprezą z cyklu
„Wspaniały świat gór wysokich”, w której wzięło udział 47 osób
był wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Witold H. Paryski”.
Sylwetki Witolda Henryka Paryskiego oraz jego żony Zofii
przybliżył zgromadzonym Jan Weigel, a wydarzeniu towa‐
rzyszyła projekcja filmu pt. „Wysokie Tatry”. Wystawa była
eksponowana do 30 czerwca 2012 r.

Fot. Szymon Baron

16/17‐06‐2012

Fot. Szymon Baron
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Celem pierwszej w historii naszego Oddziału „Nocnej Wyrypy
z PTT” była Wielka Racza. Ciepła czerwcowa noc skusiła
6 osób do udziału w tym niecodziennym wyjściu w góry.
W schronisku spotkaliśmy się z kolegami z bielskiego Klubu
Turystyki Wysokogórskiej PTTK, którzy w ramach "IV Złazu
Nocnego KTW PTTK" przybyli od strony Przełęczy Przegibek.
Do Bielska‐Białej wróciliśmy jednym autokarem.
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29‐06‐2012
Drugi w tym roku wykład psychologiczny Anny Bukowskiej‐
Kluski pt. „Zwolnić tempo – czyli jak żyć zdrowo w zwario‐
wanym świecie” przyciągnął 24 osoby.

Fot. Jerzy Graca

Fot. Szymon Baron

24‐06‐2012

30‐06‐2012

Piękna pogoda dopisywała nam podczas wycieczki w Tatry
Zachodnie, a 70‐osobowa grupa pokonała całe Czerwone
Wierchy od Ciemniaka po Kopę Kondracką. Część osób
skuszonych pięknymi widokami postanowiła zaliczyć tego
dnia również Giewont.

W ramach akcji „Największe sprzątanie Tatr w historii”
organizowanej przez krakowski Klub Podróżników „Śródzie‐
mie” pokonaliśmy trasę Kuźnice ‐ Kasprowy Wierch ‐ Beskid
‐ Pośrednia Turnia (na ten szczyt byliśmy wpisani) ‐ Hala Gąsie‐
nicowa ‐ Kuźnice. W wycieczce wzięło udział 11 osób.

Fot. Dorota Sekta
Fot. Tomasz Rakoczy

Opracowanie: Szymon Baron

WITAMY W NASZYM ODDZIALE
W drugim kwartale 2012 roku do naszego Oddziału wstąpiły dwie osoby. Serdecznie witamy w naszym gronie!
 BB‐202 – Dorota Sekta (25‐04‐2012)
 BB‐203 – Bożena Kłusek (16‐05‐2012)
Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. Oddział PTT w Bielsku‐Białej liczy 90 osób.

Dorota Sekta otrzymała legitymację na Nosalu
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Bożena Kłusek otrzymała legitymację pod Wielkim Krywaniem
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Łukasz Kudelski

Bałkańska majówka
Pewnego zimnego, styczniowego wieczoru...
Łukasz Gierlasiński:
Hej, planujemy na majówkę jechać na Bałkany, realizując
projekt Korona Europy. w planach jest Czarnogóra, Bośnia,
Kosowo, Albania, Macedonia i Serbia. Jest logo wyprawy,
projekt banera, jak i projekt koszulki z logo. Patron medialny
objęła Kronika Beskidzka. Pisałbyś się? Pozdrawiam

W stronę Maglicia… (fot. Szymon Baron)

No i się zaczęło...
Ambitny i ciekawy plan był dziełem naszego kolegi, preze‐
sa bielskiego oddziału PTT i jego przyjaciół. Specjalnie nie
musiałem się zastanawiać nad takim planem – apetyt rósł
z dnia na dzień.
Już pierwsze spotkanie organizacyjne przynosi miłe nie‐
spodzianki, okazuje się, że jednym z członków ekipy jest
Kuba – kolega ze studiów, którego nie widziałem dobrych
parę lat... Planowanie nabierało tempa, szukanie map rejo‐
nów górskich, które planowaliśmy odwiedzić, standardowe
rozpiski kto co ma, a czego nie. Dopiero na niecały miesiąc
przed wyjazdem udało się skompletować całą ekipę, czyli:
Szymon Baron – prezes bielskiego oddziału PTT, Łukasz
"Dżi" Gierlasiński i Jakub Dorzak z Bielska‐Białej, Łukasz
Kudelski i Krzysztof Witosz z Ligoty koło Bielska, sympaty‐
zująca z PTT ekipa tarnowska: Rafał Magiera, Maja Starakie‐
wicz, Karolina Kaczmarczyk i oczywiście najlepszy kierowca
na jakiego mogliśmy trafić – Maciek Żak z Bielska‐Białej.
27 kwietnia po południu nastąpiła długo oczekiwana, upra‐
gniona chwila wyjazdu. Stopień kompresji bagażu osiągnął
stopień absolutny – szczególnie, iż prawie połowę objętości
bagażnika stanowiły zgrzewki wody... Pierwszą „przygodę”
przeżyliśmy już w Buczkowicach, gdzie podczas pakowania
wszystkiego w najbardziej optymalny sposób, zostaliśmy
uraczeni towarzystwem innego podróżnika, wracającego
właśnie – według jego własnych słów – z Brazylii. Niezapo‐
mniany prezent na drogę – żeńszeń, prawie że w czopkach.

Droga przebiega‐
ła spokojnie i, bądź
co bądź, wesoło.
Zmierzamy do Czar‐
nogóry, gdzie czekać
mają nas pierwsze
wyzwania. Okazuje
się, że pokonanie granicy serbsko‐czarnogórskiej zajmuje
dużo więcej czasu niż przypuszczamy, ale daje to okazję
nacieszenia się spacerem wzdłuż długiego korku samocho‐
dów w pięknej pogodzie...
Pod wieczór dzień później dojeżdżamy do pierwszego
punktu wypadowego – Mratinje. Chwila odpoczynku, szybka
kolacja – i w górę – w końcu, według znaków, droga na
Maglić – najwyższy szczyt Bośni i Hercegowiny – powinna
trwać około pięciu godzin... Nasze plany zostały dość po‐
ważnie zweryfikowane kilka godzin później, gdzie w ciem‐
nym lesie ciężko było odnaleźć szlak. Zmęczeni rozbijamy
dwa namioty (z czego jeden na platformie z pozostałości
szałasu – gwoździom się to nie spodobało, postanowiły się
zemścić na materiale...). Planujemy późną pobudkę ‐
w końcu już nie może być, aż tak daleko na szczyt... Plecaki
zostawiamy na nielicznych miejscach bez śniegu z nadzieją,
że nocne zwierzęta nie pokuszą się o ich zawartość,
na szczęście nasza żywność najwidoczniej nie wydawała
się im zbyt apetyczna.
Pobudka mimo wszystko wychodzi wcześniej niż w pla‐
nach, niewielu ma ochotę spać w tak pięknej scenerii. Dobre,
wzmacniające śniadanie i po odchudzeniu plecaków rusza‐
my w górę śnieżnym żlebem. Nikt z nas nie przypuszczał
jednak, że czekają nas, aż tak ciężkie warunki – wydawać
by się mogło, że tak daleko na południu śnieg powinien
występować już w mniejszej ilości, tym bardziej, że Maglić
nie należy do bardzo wysokich gór (2386 m npm), a zastali‐
śmy warunku dość ekstremalne. Silnie prażące słońce i nie‐
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mocą przychodzą nam miejscowi, którzy wskazują nową
jezdnię, nie uwzględnioną jeszcze na mapach. Nie ma tego
złego, co by na dobre nie wyszło – przy okazji udaje się
nam zobaczyć monastyr w Pivie. Dalsza trasa wiedzie nas
praktycznie wąwozem wyrzeźbionym w śniegu, tyle dobrze,
iż okazała się przejezdna...
Pod koniec dnia docieramy do wioski Vusanje, w której
rozbijamy obóz na wysoko położonej polance. No i tutaj
czeka nas dość stresujące zaskoczenie. Wszyscy zdziwieni
jesteśmy dużą liczbą ognisk, dopiero para miejscowych uświa‐
domiła nam, iż 1 maja jest dla nich świętem i wszędzie palą
się watry. Wtedy właśnie Rafał zauważa coś, czego nie wi‐
dział nikt wcześniej... Nieopodal naszych namiotów leży ogro‐
mna sterta opon. Jeszcze jesteśmy spokojni, mamy nadzieję,
że nikt tutaj nie przyjedzie. Przyjechali. Kilkudziesięciu mło‐
dych czarnogórców, w większości dość poważnie zapra‐
wionych już miejscowymi trunkami – atmosfera stała się
dla nas trochę napięta. Pierwszy kontakt nie napawa opty‐
mizmem, kiedy chłopak z siekierką prawie wyższą od niego,
wymachując nią wesoło pyta, wyraźnie dumny ze swojego
angielskiego: „Are you looking for a fire?” – można to zro‐
zumieć w dwojaki sposób, całe szczęście, że miejscowi są
bardzo dosłowni – skończyło się na wypiciu z nimi kilku piw,
rozmowie w łamanym polsko‐czarnogórsko‐angielskim i za‐
proszeniach do Facebooka od nowych przyjaciół.
Rankiem 2 maja podjeżdżamy kawałek do Gusinje – skąd
męska część ekipy wyrusza w stronę Zlej Kolaty. Dziewczyny
postanawiają zostać, wszak drzemka na czarnogórskim Mag‐
licu zdecydowanie nie pomogła ich oparzeniom słonecznym
– wraz z Maćkiem znalazły sobie zajęcia na dole. A my rusza‐
my wyraźnie oznakowanym szlakiem w coraz większym
upale. Szybko staje się pewne, że trzeba uzupełniać wodę
z strumyków, których po drodze było pod dostatkiem – co
jednak może najlepszym pomysłem nie było – podczas od‐
poczynku na pełnej krokusów (trzeba przyznać, że BARDZO
dobrze nawiezionych) wywiązała się rozmowa:
Rafał: skąd wzięliście tą wodę?
Krzysiek: No tutaj ze strumyka, a co?
Rafał: No bo tutaj jakieś u‐booty pływają...

Krokusy w Trsie (fot. Łukasz Kudelski)

prawdopodobne ilości śniegu szybko zaczynają się na nas
odbijać. Każda odsłonięta część ciała wystawiona na pro‐
mieniowanie słońca została poparzona, w przypadku kilku
osób z ekipy oparzenia były na prawdę mocne. Droga w takich
warunkach wyczerpywała fizycznie, efekt był taki, że już w
dwie godziny po wymarszu skończyła się wszystkim woda
i zaczęło się topienie śniegu – albo, jak kto wolał – lody...
Po 4 godzinach męczącego marszu docieramy do Maglica
Czarnogórskiego – dopiero z niego widzimy swój cel. Z daleka
wygląda na dość wymagającą górę, z tego powodu Krzysiek
z dziewczynami postanawiają zaczekać na resztę na tym,
trzydzieści metrów niższym od właściwego Maglica, szczycie.
Największy ubaw na śniegu miał oczywiście Kuba, który zabrał
ze sobą narty ski‐tourowe. Pozostała część ekipy miała za to
większy ubaw, kiedy „Polska Husaria” przedzierała się przez las...
Wyjście nie okazuje się tak trudne jak wyglądało z daleka,
a przepiękne widoki ze szczytu wynagradzają jego zdobycie.
Trochę zdjęć, mrożonej (bardzo dosłownie) herbaty i czas
kierować się na dół. Podczas drogi powrotnej wszyscy mogą
zaznać trochę uciechy w śniegu podczas kilku szybkich zjaz‐
dów, choć nie ominął nas widok małej lawinki uciekającej
spod nart. Czym prędzej zwijamy pozostawione w lesie na‐
mioty i wracamy do Maćka ‐ trzeba zjeść dobrą kolację,
a przede wszystkim napić się wody... Korzystamy z małego
strumyka, aby umyć się w krystalicznie czystej wodzie o tem‐
peraturze zbliżonej do ciekłego azotu...
Zmęczenie i całkowicie przemoczone buty zdecydowały,
że kolejny dzień spędzimy na odpoczynku.
Kolejnym celem ma być Zła Kolata – najwyższy szczyt
Czarnogóry. Kierujemy się piękną widokową trasą nad jezio‐
rem, bardzo szybko zdobywając wysokość. Wielką radość
przyniósł nam miejscowy bar położony na wysokości 1445 m
n.p.m. – jak wynikało z nawigacji spotkanego tam polskiego
motocyklisty. Nie wiem czy piwo pomagało w schnięciu bu‐
tów tak jak słońce, ale efekt był jednoznaczny – wszystko
suche, można jechać dalej... Ale tutaj czeka nas pierwsza
niespodzianka – kilkanaście minut od miejsca odpoczynku
droga jest całkowicie zasypana śniegiem i nie jesteśmy w sta‐
nie przejechać, musimy dostać się do celu inną drogą. Z po‐
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Kuba: Całe szczęście że ja tej wody nie piłem.
Łukasz: A którą piłeś?
Kuba: No z tej butelki.
Łukasz: Niestety ta woda jest z tego samego miejsca tylko kawa‐
łek niżej.
Kuba: (...)

Kuba: Maja, nie masz czasami opryszczki?
Maja: Nie mam, a co?
Łukasz: To teraz już masz…

Uczestnicy wyprawy na Midżurze (fot. Łukasz Kudelski)

Rewelacji żołądkowych nie było, widocznie trafiliśmy na
polanę zamieszkiwaną zwykle przez bardzo zdrowe krówki.
Szczyt planujemy zdobyć dzień później, a jeszcze tego po‐
południa znaleźć dobre miejsce na rozbicie obozu, ruszamy
więc w górę ‐ według mapy całkiem niedaleko powinna być
polanka z szałasami. Mapa nie uwzględniała jednak ilości
śniegu – po szałasach nie było ani śladu, wszystko białe.
Ten widok, wraz z górami obok, mocno nas zmartwił. Stało się
jasne, że nie zdobędziemy tym razem Złej Kolaty – byłoby
to zbyt niebezpieczne. Co chwila uszu dochodził odgłos scho‐
dzących gdzieś lawin. Mimo zrezygnowania postanawiamy
zdobyć jeden z okolicznych szczytów – Južni vrh Bora
(2149 m n.p.m.). Tutaj ekipa dzieli się na dwie części – my
wybieramy teoretycznie łatwiejsze podejście do góry, nato‐
miast Kuba kieruje się tam, gdzie widać najwięcej śniegu.
Początkowo łatwa trasa robi się coraz bardziej stroma i pełna
śniegu – ostatecznie na szczyt wchodzimy we dwójkę z Rafa‐
łem, aby spotkać tam czekającego już na nas Kubę. Muszę
przyznać, że odgłos lawiny schodzącej za plecami w miejscu,
którym przeszliśmy kilka minut wcześniej potrafi zmrozić
krew w żyłach – ale dopiero lawinisko, które zobaczyliśmy
po albańskiej stronie góry pokazało siłę tego żywiołu. Zimą
w górach nie ma żartów. Standardowe zdjęcia na szczycie,
chwila odpoczynku i stosunkowo szybko zjazd na dół – który
oczywiście skończył się przemoczeniem części ubrania...
Nie chcąc nocować kolejny raz na śniegu, schodzimy kilka‐
dziesiąt minut w dół do polany, na której wcześniej łowi‐
liśmy u‐booty. Po drodze przepiękny zachód słońca i... świeże
tropy niedźwiedzia...

Miś narobił nam trochę strachu (postanowiłem spać w na‐
miocie z czekanem ‐ w środku nocy Krzysiek obudził się wyj‐
mując go spod pleców – później już ja na nim spałem) –
kolację zjedliśmy w szałasie nieopodal namiotów z nutką
wyczekiwania i zaniepokojenia.
Niedźwiadek jednak się nie pojawił, za to noc obwitowała
w inną atrakcję – obudziliśmy się kiedy pomiędzy namiotami
przebiegła wataha wilków, tyle dobrze, że niezbyt nami zain‐
teresowanych. Rankiem możemy się trochę wyspać, tylko
nasz narciarz rusza na samotną wyprawę w górę, aby jeszcze
trochę pojeździć. Zejście nie zajmuje dużo czasu – dodatko‐
wym czynnikiem motywacyjnym był ciągły skwar i perspek‐
tywa strumienia z zimną wodą na dole. Szczytu nie udało
się zdobyć – co gorsza, przy aktualnych warunkach z planu
musiały odpaść Djeravica i Korab jako szczyty wyższe – lecz
humor ciągle dopisywał. Kąpiel w lodowatej wodzie i poczę‐
stunek pysznym serem i mlekiem od Albańczyków zamiesz‐
kujących tą część Czarnogóry, na długo zapadną w pamięci.
Tego samego dnia planujemy jeszcze pozwiedzać trochę
Kosowo. Niestety droga do granicy, wiodąca na wysoką
przełęcz 1800 m n.p.m. okazała się nieprzejezdna z powodu
schodzących w zimie lawin (w rejonie Czarnogóry zanoto‐
wano w tym roku największe opady śniegu od ponad 100 lat).
Musimy wybrać drogę przez Serbię, co, przy napięciach
politycznych pomiędzy tymi państwami, było niechętnie obie‐
ranym przez nas rozwiązaniem. Granicę udaje się przekro‐
czyć jednak bez większych problemów. Oczywiście serbski
strażnik musiał zaznaczyć, że tam jest niebezpiecznie bo „ban‐
dyci przejęli Kosowo” – na co jego kolega tylko się uśmiechnął.
Zaraz za granicą decydujemy się na krótki postój połą‐
czony z kolacją. Jako, że ciagle dzieliliśmy się sztućcami, mis‐
kami i kubkami, wyglądało to mniej więcej tak:
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Pierwszym punktem zwiedzania Kosowa był krótki pobyt
w Kosowskiej Mitrovicy, następnie udaliśmy się w stronę
stolicy Kosowa – Prisztiny. Zabytków wielu na miejscu nie
uświadczyliśmy – najważniejszym symbolem Prisztiny jest
pomnikowy napis z betonowych liter głoszący „NEWBORN”.
Mają za to pyszne kebaby i piękne kobiety, choć z naszymi
Polkami tak naprawdę nikt nie może się równać. Całe Kosowo
robi wrażenie jednego wielkiego placu budowy – widać, że
są tutaj inwestowane niemałe sumy. Stolicę zwiedzamy już
późnym wieczorem, ale planujemy jeszcze w tym samym
dniu przekroczyć granicę Macedonii i przespać się już na
miejscu. Przejazd pomiędzy państwami nie stanowił dla nas
problemu, tym bardziej, iż jeden ze strażników okazał się
być… Polakiem. Krótki przejazd z dala od zabudowań i nocleg
na pierwszej wyglądającej zachęcająco łączce. Nie wszyscy
decydują się na rozłożenie namiotów – dziewczyny wybra‐
ły nocleg w samochodzie, a ja, Dżi (albo LG jak kto woli),
Szymon i Kuba wybieramy warunki polowe. Ciepła noc zosta‐
wiła po sobie pamiątkę – rano okazało się, że spałem w nie‐
bezpiecznej odległości od zbyt dużego jak na mój gust krocio‐
noga, na szczęście nie okazał się w żaden sposób mściwy.
Lekkie śniadanie i wyjeżdżamy w stronę Skopie. Miasto, pełne
starych zabytków, z gigantycznym posągiem Aleksandra
Macedońskiego na głównym rynku, dostarczyło nam zajęcia
na prawie cały dzień. Było co zwiedzać, a i miejscowe je‐
dzenie bardzo nam odpowiadało. Wielkim uznaniem darzę
ich tak zwany „ chicken kebab” – czyli po prostu pokrojone
w duże kostki kawałki kurczaka, zawinięte w boczek i nabite
na patyk jak szaszłyki. Do tego lekko pikantna pasta wa‐
rzywna ajwar oraz łagodny pindżur.
Choć charakter wycieczki zmienił się na bardziej zwie‐
dzający, nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. W pla‐
nach pozostał Midżur – najwyższy szczyt Serbii od momentu,
kiedy Kosowo uznano za niepodległe państwo (wcześniej
miano najwyższego szczytu Serbii nosiła Dieravica). Jeszcze
tego samego dnia wyruszamy w stronę Serbii, gdzie, po prze‐
glądzie paszportów, Serbowie wbijają swój znaczek na pie‐
czątkę wystawioną przez straż graniczną Kosowa. Droga
prowadzi nas pod ośrodek narciarski Babin Zub, z którego
dzień później idziemy na Midżur (2168 m n.p.m.). Droga
zajmuje nam około dwóch godzin. Na samym szczycie nie
zabawiliśmy długo, gdyż wygoniła nas zbliżająca się burza,
przed którą udało się uciec. Idealnie trafiliśmy z czasem –
po zejściu pojawiło się mnóstwo chmur, które znacząco
ograniczały widoczność.
Niewiele nam pozostało – wycieczka zbliżała się ku koń‐
cowi. Zmierzając w stronę domu odwiedziliśmy Belgrad ‐ przy
czym wydaje się, że na to miasto potrzeba zdecydowanie
więcej czasu, w ciągu kilku godzin niewiele można zobaczyć.
Po drodze któryś z kolegów, w czasie martwej, zmęczo‐
nej ciszy, odnotował stwierdzenie „ej, ale to wcale nie są
czopki!” – co dało jeszcze trochę radości, pomimo zmierzania
w stronę domu.
Zostały w nas cudowne wspomnienia i świadomość –
wrócimy tutaj na jesień.
O wyprawie można przeczytać także w majowym numerze „Co słychać?”
w artykule Łukasza Gierlasińskiego pt. „Spaleni Bałkańskim słońcem”
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Szymon Baron

Wietrzny Rätikon
pomysłem. Wokół
nas panowała prze‐
piękna wiosna – róż‐
nokolorowe kwiaty
mieniły się na zie‐
lonych górskich łą‐
kach. Śnieg zdawał
się zalegać jedynie na trzytysięcznych szczytach... Po dotar‐
ciu na przełęcz (2075 m n.p.m.), z której wycofaliśmy się
dwa lata temu okazało się, że przed nami jeszcze niezły
kawał drogi, a wzięcie raków było jak najbardziej dobrą
decyzją. Z przełęczy czekało nas kilkuset metrowe zejście
w dół, by w końcu ponownie zacząć się wspinać w stronę
Ijes – celu naszej wędrówki z ciężkimi plecakami. Wokół
nas wesoło dokazywały młode świstaki, które nic nie
robiąc sobie z naszej obecności, radośnie turlały się po
stromych, trawiastych stokach. Mieliśmy też okazję po raz
pierwszy spojrzeć na Grauspitz (2599 m n.p.m.) – główny
cel naszego wyjazdu.
Po dotarciu do Ijes rozbiliśmy obóz, zjedliśmy małe co
nieco, po czym nie mogąc doczekać się Łukasza i Oli,
w dziesiątkę ruszyliśmy w stronę grani. Na Schwarzhornie
(2574 m n.p.m.), jako pierwsi i jak okazało się jedyni z nas
stanęli Kuba i Grzesiek. Wiatr dął niemiłosiernie, więc bez
podtrzymania się stalowych elementów krzyża, znajdującego
się na wierzchołku, nasi koledzy pewnie zostaliby zdmuch‐
nięci na stronę Liechtensteinu. Z powodu huraganowych
podmuchów, zaledwie kilkanaście metrów od szczytu mu‐
siał zawrócić drugi zespół (Marek, Wojtek i Aga), a także
nieco spóźnieni – Łukasz i Ola.
Gdy pierwsze dwa zespoły zeszły ze Schwarzhorna wraz
z Grześkiem, jako jedyni tego dnia udaliśmy się w stronę
Grauspitza. Ciężki, mokry śnieg, w którym niemal się nie
zapadaliśmy sprzyjał szybkiemu przemieszczaniu się trawer‐
sem po stokach Schwarzhornu w stronę najwyższego szczytu

Panorama z kolejki

Gdy dwa lata temu w czteroosobowym zespole wybra‐
liśmy się pod najwyższy szczyt Liechtensteinu, musieliśmy
zrezygnować z powodu zbyt dużej ilości śniegu i ulewnych
deszczy. Uzmysłowiliśmy sobie wówczas, że wcześniej, niż
w czerwcu nie warto odwiedzać pogranicza Szwajcarii i Liech‐
tensteinu.
Gdy początkiem bieżącego roku umieściliśmy wyprawę
trekingową „Liechtenstein 2012” w kalendarzu wydarzeń
Oddziału PTT w Bielsku‐Białej, nie przewidywaliśmy, że spotka
się z tak dużym zainteresowaniem. W końcu, z niemal 20
osób deklarujących chęć wyjazdu, na tydzień przed startem
mieliśmy silną 16‐osobową ekipę. We wtorek z powodu
niekorzystnej prognozy pogody wypadły kolejne 4 osoby
i w końcu, w środowe popołudnie przed długim czerwco‐
wym weekendem, wystartowaliśmy trzema samochodami
w 11 osób.
Podróż przez Polskę, Niemcy i kawałeczek Austrii umilały
nam rozmowy przez krótkofalówki, a ponieważ w każdym
samochodzie było co najmniej dwóch kierowców, bez żadnych
problemów około 4 nad ranem dotarliśmy do szwajcarskiego
Malans. Pierwszą noc, a właściwie krótką drzemkę spędzi‐
liśmy na parkingu, nie mając większej ochoty rozbijać na‐
miotów na te kilka godzin snu.
Wiedząc, że po krótkiej nocy i długiej drodze będziemy
mieć mniej energii, postanowiliśmy wyjechać kolejką Alpli‐
Bahn na wysokość 1800 m n.p.m. Dzięki temu zaznaliśmy
szwajcarskiej gościnności – dostaliśmy zniżkę za większą
grupę, a także darmowy parking na trzy dni. Okazało się,
że nasze planowane noclegi w namiotach także nie będą
tutaj problemem. Łukasz i Ola zdecydowali się mimo wszy‐
stko na piesze podejście do góry, wzięliśmy więc ze sobą
ich plecaki.
Z górnej stacji kolejki szybkim krokiem ruszyliśmy przed
siebie. Przez pierwsze kilkaset metrów zaczęliśmy mieć wąt‐
pliwości, czy wzięcie raków i czekanów ze sobą było dobrym
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Grzesiek i ja na Grauspitzu (fot. Grzegorz Gierlasiński)

Grauspitz i Schwarzhorn – cele naszej wyprawy

Liechtensteinu. Po dotarciu na przełęcz rozdzielającą oba
wierzchołki, doszliśmy do wniosku, że wędrówka skalną
granią będzie zbyt niebezpieczna w tych warunkach i posta‐
nowiliśmy trawersować dalej, niemal pionowym zboczem,
byle bliżej Grauspitza. W końcowej fazie obraliśmy od‐
mienne warianty – Grzesiek postanowił wspiąć się skalną
ścianką, ja z kolei zdecydowałem się jak najdłużej piąć się
w górę po śniegu. W efekcie niemal równocześnie dotar‐
liśmy na eksponowaną przełączkę przed głównym wierz‐
chołkiem. Huraganowy wiatr sprawił, że ostatni odcinek
trasy pokonaliśmy niemal na czworakach, a na zdjęciu cudem
zrobionym na szczycie nie widać zbytnio naszego entuzjaz‐
mu, lecz w rzeczywistości byliśmy niesamowicie szczęśliwi,
że w tak paskudnych warunkach udało nam się bezpiecznie
wejść na wierzchołek. Przed nami pozostała droga powrotna,
lecz poza pierwszym obcinkiem grani, kolejne metry nie
sprawiały nam najmniejszych trudności, a zejście z grani,
na której wędrówkę zakończyli Artur, Monika i Dorota,
wykonaliśmy w przyspieszonym tempie, zjeżdżając niemal
wprost do bazy. Okazało się, że dotarliśmy do niej kilkanaście
minut po całej grupie, które schodziła z grani zgodnie ze sztuką.
W bazie okazało się, że podczas próby stawiania naszego
namiotu ucierpiała rurka, zdecydowaliśmy się więc na nocleg
w jednym ze znajdujących tutaj budynków – jedynym otwar‐
tym. Znaleźliśmy w nim materace do spania, kuchnię,
sznurki do suszenia mokrych ubrań – słowem, doskonałe
miejsce na nocleg.

Kolejnego dnia w piątkę (Monika, Dorota, Artur, Grzesiek
i ja) wybraliśmy się na spacer po dolinie, aby w końcu dość
spontanicznie wejść na jeden z dwutysięczników przy szlaku
do Pfalzer Hutte.
Pozostała szóstka (Aga, Wojtek, Marek, Ola, Łukasz i Kuba)
wybrała się na Grauspitz i bez większych problemów zdo‐
była ten wierzchołek. Pogoda cały czas nam dopisywała
i choć nie było upalnie, a słońce często kryło się za chmu‐
rami, warunki były optymalne dla górskich wędrówek.
Ponieważ jako zespół zdobyliśmy oba szczyty, które zało‐
żyliśmy sobie na starcie, zdecydowaliśmy jednogłośnie, by
sobotę poświęcić na zwiedzenie jednego z najmniejszych
państw Europy, jakim jest Liechtenstein. Wcześniej było
trzeba jednak zejść z plecakami na dół. Późnym popołud‐
niem ruszyliśmy w drogę powrotną kilkoma grupkami,
schodząc do Malans, lub w przypadku naszej czwórki do
Jenins. Ostatnią noc w Szwajcarii spędziliśmy w tartaku
położonym kilkadziesiąt metrów od dolnej stacji kolejki
gondolowej.
Ostatni dzień naszej przygody spędziliśmy w maleńkim
księstwie podziwiając niesamowite kontrasty pomiędzy
stylowymi domkami, a nowoczesną architekturą. Najwię‐
cej czasu spędziliśmy w stolicy – Vaduz, gdzie poza obej‐
rzeniem plenerowej wystawy rzeźb, ratusza i górującego
nad miastem zamku, postanowiliśmy zrobić małe zakupy.
Poza typowymi pamiątkami (widokówki, magnesy itp.),
odwiedziliśmy sklep spożywczy, po czym ruszyliśmy dalej.
Nie zajechaliśmy wszakże zbyt daleko, bowiem kilka‐
dziesiąt kilometrów dalej zatrzymaliśmy się nad Jeziorem
Bodeńskim, w którym kilku z nas zapragnęło popływać.
W ten sposób pozytywnie nastroiliśmy się na dalszą, nocną
podróż przez Czechy do Polski. Na trasie pojawił się jesz‐
cze pomysł zwiedzenia Pragi, z którego ostatecznie zre‐
zygnowaliśmy, a do Bielska‐Białej wróciliśmy o 2 nad ranem,
już w niedzielę.
Cały wyjazd oceniam bardzo pozytywnie – zdecydowana
większość z nas zdobyła najwyższy szczyt Liechtensteinu –
Grauspitz, a dobre humory nie opuszczały nas przez cały
długi weekend.
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Alicja Rakoczy

Zdumiewająca Syria
Gdy w 2009 roku wyruszyłam w krótką podróż po Syrii,
nie spodziewałam się, że aż tak zachwyci mnie ten kraj.
Pierwszym etapem tej podróży była zachodnia część Syrii,
a dokładnie monumentalna twierdza krzyżowców o nazwie
Crac des Chevaliers. Wybudowana na 650‐metrowym uskoku
zachwyca swoim pieknem do dnia dzisiejszego. W syryjskich
górach znajduje się również kamienna wioska Maalula, w któ‐
rej podziwiać można dwa monastyry: kościół św. Sergiusza
i Bakchusa wzniesiony w IV w. n.e, w którym odnaleźć można
dwie ikony podarowane przez gen. Władysława Andersa,
korzystającego w 1943 r. z gościnności klasztoru oraz
kościół pw. św. Tekli, jednej z pierwszych chrześcijańskich
świętych. W trakcie mojego pobytu w kościele św. Sergiusza,
kapłan modlił się po aramejsku, języku Jezusa Chrystusa, któ‐
ry do dnia dzisiejszego przetrwał jedynie w formie ustnej.
Gdy wieczorem opuszczaliśmy magiczną Maalule, niewia‐
rygodna ilość podświetlonych krzyży różnych rozmiarów
oświetlała tą małą górską wioskę.
W Syrii zdumiewające są nie tylko zabytki, lecz przede
wszystkim jej mieszkańcy, ludzie spokojni i bardzo uczynni.
Ludzie Ci znają się na tajnikach kulinarnych przysmaków,
a szczególnie godne polecenia jest danie o nazwie Mansaf
(baranina z dużą ilością ryżu, migdałów i orzeszków pinii).
Zaznaczyć również należy, że tutejsze fajki wodne nie
mają sobie równych, a ta wypalona w małej kawiarence
w stolicy Syrii smakowała mi tak, jak żadna inna.
Damaszek jest jednym z najstarszych ciągle zamieszka‐
łych miast na świecie. W jego sercu znajduje się Wielki
Meczet Umajjadów, najstarsza budowla w mieście, w której
przechowywane są relikwie Jana Chrzciciela, uznawanego
przez muzułmanów za jednego z proroków. Z uwagi na piękny
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wystrój wnętrz war‐
te zobaczenia jest
również Mauzoleum
Salladyna.
W środkowej Sy‐
rii koniecznie należy
zobaczyć Palmyre,
ruiny starożytnego
miasta wzniesione‐
go dla arabskiej królowej Zenobii, której zamek góruje nad
resztą miejskich ruin. Zachwycił mnie tam szczególnie teatr,
który przez wieki przykryty piaskami pustyni przetrwał do
czasów współczesnych w niesłychanie dobrym stanie. Turysta
zwiedzający Palmyre nie musi obawiać się samotności,
gdyż przemieszczający się na motorach syryjscy handlarze
z pewnością będą mu towarzyszyć podczas zwiedzania.
W mieście Hama można podziwiać największe na świecie
urządzenie do irygowania pól – norie, popularnie zwane
kołem wodnym, o wysokości 20 metrów.
Na deser tuż przed rozstaniem, z tą niezwykłą krainą za‐
dziwiła mnie miejscowość Aleppo. Warto w niej zwrócić
uwagę na urokliwy, wybudowany w XIII w., suk wraz ze znaj‐
dującą się na nim uliczką złotników, mnóstwem tekstyliów,
słodyczy oraz mydełek wytwarzanych wyłącznie z oliwek.
Górująca nad miastem cytadela, zbudowana przez arabskich
architektów również jest godna polecenia.
Syria wywarła na mnie ogromne wrażenie, a docierające
obecnie wieści o konflikcie zbrojnym w tym rejonie świata
przyjmuję ze smutkiem. Mam nadzieje, że w tym kraju zapa‐
nuje w końcu upragniony pokój i znowu będzie ona mogła
zdumiewać swoim pięknem kolejnych turystów.
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Justyna Mreńca

Odpustowa Trzonka
ludzie, ale i całe po‐
kolenia, które zajmu‐
ją miejsca wokół kap‐
licy. Powiększająca
się liczba uczestni‐
ków powoduje, że
pobliska część lasu
jest usłana kocami
z wiernymi, którzy
przyszli oddać hołd Matce Boskiej i Panu Jezusowi. Wyda‐
rzenie to nadaje niepowtarzalny charakter kaplicy i całej
okolicy. Mamy wtedy okazję poznawać górską przyrodę
nie tylko krajoznawczo i przyrodniczo, ale przede wszystkim
sakralnie.
Po Eucharystii uczestnicy przenoszą się na okoliczne
polany, gdzie rodziny i grupy znajomych tworzą liczne
pikniki na świeżym górskim powietrzu.
Prawdziwe oblężenie również przeżywa usytuowana
w okolicy Chatka Klubu Turystyki Górskiej "Limba", którą
opiekuje się i dzierżawi od ponad trzydziestu lat, od Nad‐
leśnictwa Andrychów, Oddział Zakładowy PTTK w Andry‐
chowie działający przy AZPB "Andropol", która przyjmuje
turystów głównie w weekendy.
Przebywając w tej okolicy warto również odwiedzić pobliski
szczyt Bukowskiego Gronia, gdzie można podziwiać pięknie
malowniczą i rozciągającą się na kilkaset metrów aleję limb,
która jest największym skupiskiem limb w tym Beskidzie.
Także ciekawych miejsc w tej okolicy jest co nie miara,
dlatego już teraz zapraszam wszystkich zainteresowanych
do wędrówek po Beskidzie Małym. Zapraszam również na
Mszę Świętą Odpustową na Trzonce, która odbędzie się
5 sierpnia o godzinie 12.00.

Fot. Tomasz Węgrzyn

Wybierając się na wędrówkę po okolicznych szlakach
Beskidu Małego możemy natrafić na bardzo ciekawe i uro‐
kliwe miejsca. Zielony szlak poprowadzony z Porąbki na
pobliski szczyt Bukowski Groń i dalej przez Przełęcz Targa‐
nicką i Kocierską wprowadza nas w ciekawe zakątki naszego
Beskidu. Choć nie należy on do łatwiejszych to w pierwszą
niedzielę sierpnia ściąga nim ogromna rzesza ludzi. A to za
sprawą znajdującej się na Trzonce tuż przy szlaku zielo‐
nym, Kapliczki z obrazem Matki Boskiej Śnieżnej. Wewnątrz
kaplicy znajduje się figurka przedstawiająca upadek Pana
Jezusa pod krzyżem, oraz płaskorzeźba Matki Boskiej. Bardzo
dużą popularnością cieszy się również wśród pielgrzymów
obecność źródełka, której woda wypływa spod kapliczki.
Legendy głoszą, że woda ze źródełka ma niezwykłe właści‐
wości lecznicze układu wzrokowego.
Sama budowa kaplicy nie jest do końca szczegółowo
ustalona. Źródła kronikarskie podają, że mieszkaniec z okolic
Wielkiej Puszczy, który powołany został przed I wojną świa‐
tową do armii austriackiej oświadczył Matce Boskiej, że za
szczęśliwy powrót do domu wybuduje kapliczkę na tę oko‐
liczność. A powroty nie należały do codzienności dlatego,
jak rzekł tak zrobił.
Natomiast w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku pro‐
boszcz czanieckiej parafii – ks. Jan Stachańczyk – podczas
jednej z wędrówek po górskich szlakach zapoczątkował co‐
roczny odpust odprawiając na Trzonce pierwszą mszę świętą.
Natomiast po przejęciu kaplicy przez parafię w Porąbce od
1959 roku do dnia dzisiejszego msze odpustowe odprawiają
tamtejsi proboszczowie.
To niezwykłe wydarzenie przyciąga z roku na rok coraz
większą liczbę pielgrzymów nie tylko z pobliskich wiosek,
ale i z całego śląska i małopolski. Biorą w nim nie tylko młodzi
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Dariusz Małecki (darkheush)

W Beskidzie...
Jest takie miejsce w Beskidach (dokładnie w Beskidzie
Małym), gdzie czas płynie inaczej. Miejsce magiczne. Miejsce,
w którym nad bezpieczeństwem turysty czuwa Chrystus upa‐
dający pod krzyżem. Miejsce, które Matka Natura tworząc,
wzniosła się na wyżyny swoich możliwości. Miejsce, w któ‐
rym, jak głosi legenda, po latach sporów i waśni pogodzili
się dwaj bracia. Kto tam był, ten wie, ten poczuł tą magię,
tą niepowtarzalną atmosferę. Tam nawet herbata smakuje
inaczej.
Wybierzmy się na małą wycieczkę „palcem po mapie”.
Zaczynamy naszą wędrówkę przy kościele w Kocierzu Rych‐
wałdzkim. Kilkadziesiąt minut podejścia zielonym szlakiem
przez las wyprowadza nas na grzbiet Łysiny. Przestrzeń,
wolność, przy dobrej widoczności możemy złożyć pokłon
Miłościwie Nam Panującej Królowej Beskidów. Ale kapryśna
Ona. Zazwyczaj otulona woalem mgieł, tylko nielicznym poka‐
zuje swe lico.
„Palcem po mapie” kierujemy się na wschód. Co rusz,
ze szczytowych polan otwierają się nam widoki na Beskid
Żywiecki. Jak w kalejdoskopie. Co krok, ten sam, a jednak
inny widok. Nawet nie zauważycie, kiedy miną dwie godziny
marszu i dojdziecie do „rogacza” nad Czarnymi Działami.
Warto tu odbić ze szlaku w prawo, w dół. Kilka minut zejścia
bukowym lasem doprowadzi Was do miejsca zwanego Czarne
Działy. A tam – piaskowcowe skałki, fliszowe jaskinie, sztuk
sześć (niektóre ciężko znaleźć), które można eksplorować
(niezbędne niezawodne źródło światła, a w niektórych lina
wspinaczkowa).
Po wycioraniu się w błotku beskidzkich podziemi wraca‐
my na zielony szlak. Stąd mamy raptem 15 minut do naszego
magicznego miejsca. Krótkie podejście bukowym lasem,
potem prosta i lądujemy na Gibasowym Siodle. U celu na‐
szej wędrówki wita nas jeden z najpiękniejszych widoków
na Królową Beskidów, a przy sprzyjających warunkach
można podziwiać Karpacką Elitę, czyli Tatry.
Teraz przysiądź strudzony wędrowcze. Popatrz na połud‐
nie. Co widzisz ? Znów Królową, pasmo Polic, a przy dobrej
widoczności znów Tatry. Ale jakoś inaczej się układa ta
panorama, nieprawdaż???
Znów skieruj wzrok na północ. Potrójna, Łamana Skała.
Perełki Gór Zasolskich. Jeśli teraz zwrócisz wzrok na wschód,
może uda Ci się dojrzeć szczyty Śląskiego.
Widzisz tę góralską chałupę po prawej stronie ścieżki?
Podejdź do niej. Pierwsza powita Cię Ara swym szczeka‐
niem, a niebawem w progu pojawi się Staszek. Przywitaj
się ładnie, a na pewno zostaniesz zaproszony na ziołową
herbatę.
Teraz przez godzinę słuchaj uważnie. Słuchaj nie mnie,
słuchaj Staszka. Ten człowiek potrafi opowiadać. O górach,
o życiu, o wszystkim. Zapytaj go o dwóch braci. Jak znam
życie, to poczęstuje Cię opowieścią związaną z kapliczką
na Gibasowym Siole. Jeśli zdecydujesz się wędrowcze na
nocleg u Staszka, to ta „godzina Staszkowych historii”
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zakończy się pewnie
nad ranem.
Pomimo tego, że
gadałeś ze Staszkiem
niemalże do białego
rana, wstań przed
świtem. Przejdź się
po rosie bosymi sto‐
pami. Zaglądnij do
kapliczki tuż ponad Staszkową chatą. Ponoć legenda, ale
w każdej legendzie jest ziarno prawdy. Niegdyś w tym miej‐
scu stały dwie chałupy. Mieszkali w nich dwaj gospodarze
(niektórzy mówią, że bracia), którzy „żarli” się jak pies
z kotem przez całe życie, jednak pod koniec swych dni posta‐
nowili się pogodzić, co zostało uwiecznione na cokole
figury Chrystusa upadającego pod krzyżem. Widnieje tam
płaskorzeźba dwóch mężczyzn podających sobie rękę na
zgodę. Ufundowali z tego powodu stojącą do dziś dnia
kapliczkę. Kiedyś, dawno temu, rosły przy niej dwa dęby,
każdy z nich symbolizować miał jednego z braci. Dziś pozo‐
stał tylko jeden, drugi legł pod pięścią pioruna.
Tylko kapliczka ocalała przed żywiołami. Od zeszłego
roku jest remontowana przez grupę zapalonych forumo‐
wiczów Forum Beskidu Małego. Miała trafić do skansenu
wsi żywieckiej w Ślemieniu. Kilku ludzi zablokowało ten po‐
mysł. Kapliczkę okuto z obsypującego się tynku, odtworzono
oryginalne małobeskidzkie poszycie murów, czyli kamień kła‐
dziony na ziemnej zaprawie, zamiast paskudnego eternitu
na dachu położono drewniany gont. Wyremontowano
wejście. Do dziś dnia trwają prace konserwatorskie nad
figurą Chrystusa upadającego pod krzyżem wewnątrz kap‐
liczki. Czy to koniec historii? Na pewno nie!!!
Tuż obok kapliczki na Gibasowym Siole, niespełna dwie
godziny marszu na wschód znajduje się Sanktuarium Ludzi
Gór na Groniu Jan Pawła II. Ale to już zupełnie inna his‐
toria…
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Anna Homa

Jezioro Solińskie
Rejs po Bieszczadach
Bieszczady to jedno z moich ulubionych miejsc w Polsce.
Dobrze wspominam także rejsy po Mazurach. W ubiegłym
roku udało mi się połączyć te dwie pasje w jedną niezwykłą,
nieco egzotyczną, przygodę.
Egzotyczną, bo świat gór i świat jezior były dla mnie
dwiema różnymi rzeczywistościami, posiadającymi swój
ogromny czar, ale nieprzystającymi do siebie. Ponadto
sam fakt, że Jezioro Solińskie jest zbiornikiem stworzonym
przez człowieka, budził we mnie opór. Jednak po przeła‐
maniu wewnętrznych uprzedzeń i poznaniu tego miejsca,
zrozumiałam że Zalew Soliński ma niespotykany urok, a to
co w pierwszej chwili mnie odpychało sprawia, że rejs po
tym akwenie ma w sobie coś z sennej, baśniowej przygody.
Rzadko bowiem można żeglować po górskich dolinach,
a w przypadku Jeziora Solińskiego tak właśnie jest.
„Bieszczadzkie morze”
Powstało ze spiętrzonych tamą wód górskich rzek: Sanu
i Solinki. Jezioro jest więc nie tylko atrakcyjne widokowo,
ale także panują na nim dość specyficzne warunki. Zmienne
wiatry mogą przysporzyć nieco kłopotów mniej doświad‐
czonym żeglarzom, a wysokie brzegi, będące w rzeczywi‐
stości stokami gór, nie zawsze są dla jachtów gościnne.
Uważać należy także na sterczące pod wodą kikuty drzew,
gwałtownie opadające dno jeziora lub (dla odmiany) mie‐
lizny. Kolejnym utrudnieniem może być także dość duża
zmienność poziomu wody, spowodowa‐na działaniem hyd‐
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roelektrowni. W za‐
mian amatorzy że‐
glarstwa zyskują nie‐
codzienne krajobrazy,
tak bardzo różne od
charakterystycznych
widoków choćby
Krainy
Wielkich
Jezior. Bogata linie
brze‐gowa z licznymi zatoczkami tworzonymi przez ujścia
wpa‐dających do zalewu strumieni gdzieniegdzie
przypomina małe, niedostępne fiordy, a czasem kusi
niewielką plażą pod lasem.
Dolina Sanu spod żagli
Nasz krótki bieszczadzki rejs rozpoczął się w przystani
Wojskowego Zespołu Wypoczynkowego „Jawor”, usytuowa‐
nego u stóp góry o tej samej nazwie. Już sam ośrodek jest
ciekawostką oddającą charakter czasów, w jakich powstał.
W momencie gdy nasi rodacy borykali się z absurdem peere‐
lowskiej codzienności, na niedostępnym półwyspie pow‐
stawał spory, zapewne jak na owe czasy luksusowy, kom‐
pleks będący resortowym ośrodkiem Ministerstwa Obrony
Narodowej. Na przestrzeni kilkudziesięciu hektarów wybu‐
dowano małe miasteczko posiadające własną halę sportową,
basen, kino i teatr. Prowadzi do niego kilka kilometrów
wijącej się po stokach góry drogi, zrobiona specjalnie na
potrzeby WZW „Jawor”. Dziś ośrodek otwarty jest dla
każdego chętnego, oferując wczasy w niezwykłym miejscu
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i nieco anachronicznej estetyce.
Spędziwszy noc przy kei, odpłynęliśmy wschodnią, bardziej
dziką odnogę jeziora, która wrzyna się w dolinę Sanu.
W trakcie rejsu mogliśmy podziwiać jej bezludne brzegi.
Do wielu miejsc dotrzeć można jedynie drogą wodną.
Zamiast szuwarów i płaskich brzegów znanych mi z poje‐
zierzy na północy Polski, otaczały nas wyższe i niższe
masywy górskie ‐ czasem stromo opadające do wody,
czasem tworzące mielizny, gdzieniegdzie zaś skalne klify.
Gnani sprzyjającym wiatrem, szybko ujrzeliśmy Zatokę Tele‐
śnicką wcinającą się głęboko we wschodni brzeg jeziora.
Chcąc zaznać ciszy i spokoju nie dopłynęliśmy do leżącej
nad nią Teleśnicy Oszwarowej, wsi o charakterze letnisko‐
wym. Nie zobaczyliśmy także pobliskiej Teleśnica Sannej –
dzisiaj jej tereny znajdują się pod wodą, a grunty, które nie
zostały zalane, stały się królestwem jednego z powojennych
bieszczadzkich pionierów ‐ Krzysztofa Brossa. Swoje pery‐
petie i zmagania z surową bieszczadzką przyrodą opisał we
wspomnieniach „Burza nad Sanną”. Dziś prowadzi gospo‐
darstwo agroturystyczne do którego najłatwiej dopłynąć
łodzią. Półwysep, na którym mieszka, nosi jego nazwisko.
„Swoją” część jeziora, zatokę, ma także inny z bieszczadz‐
kich odludków – Henryk Victorini. On również wzniósł
swój dom w niedostępnym dla postronnych osób miejscu
i do niedawna był jego gospodarzem. Naszym domem
natomiast przez jedną noc była bezludna zatoka Baranie
Rogi, gdzie w zupełnej samotności spędziliśmy noc. Brzeg
w tym miejscu jest wyjątkowo stromy, porośnięty lasem.
Miejsce sprawia nieco ponure i tajemnicze wrażenie.
Zachęcona okolicą wyobraźnia podsuwała obrazy wilczej
watahy czy nieznanych tajemniczych stworów zamieszku‐
jących leśne ostępy. Mimo to noc upłynęła spokojnie.
Następnego dnia nasz ster skierowaliśmy w stronę
Zatoki Czarnego, zalewającej dziś dolinę potoku o takiej
samej nazwie. Na jej końcu przyczaił się Chrewt – letniskowa
osada z przystanią rzeszowskiego jachtklubu, nieco sier‐
miężną infrastrukturą turystyczną i garstką stałych miesz‐
kańców. Dawna wieś o tej nazwie pochłonięta została przez
wody jeziora. Korzystając z uprzejmości rzeszowskich żeg‐
larzy przycumowaliśmy łódkę i wyruszyli na wyprawę do
oddalonej o ok. 10 km Polany, której ozdobą jest stara,
wg tradycji najstarsza w regionie, drewniana cerkiew (dziś
należąca do parafii katolickiej). Ponoć pierwotnie była
łacińską kaplicą dworską, którą właściciele wsi oddali Rusi‐
nom w podziękowaniu za pomoc przy budowie kościoła
(obecnie oglądać można jedynie jego ruiny).
Resztę popołudnia spędziliśmy na wodzie i pewnie
pożeglowalibyśmy nieco dłużej, gdyby nie zanosiło się na
burzę. Zmuszeni byliśmy więc do pospiesznego szukania
bezpiecznego brzegu. Znaleźliśmy go mniej więcej naprzeciw
Zatoki Suchego Drzewa, z której wód wyłania się potężny,
martwy dąb, nazywany ponoć przez żeglarzy Drzewem
Wisielca. Również to miejsce ma swojego strażnika – pustel‐
nika nazywanego „Julkiem spod Dębu”. Tym razem noco‐
waliśmy w miejscu tak bardzo różnym od naszej poprzed‐
niej dzikiej przystani. Łagodnie opadająca plaża tworzy
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tam mieliznę, która przysporzyła nam nieco kłopotów.
Za to brzeg porośnięty jest przyjemnym laskiem. Znaleźliśmy
także miejsce gdzie można było rozpalić ognisko. Gdy tylko
słońce zaszło, w oddali raz po raz zaczęły rozbłyskać inne
ogniska biwakujących żeglarzy. Spodziewana burza tym
razem nie nadeszła, a gdy w środku nocy przebudzona ze
snu wyszłam na pokład, nade mną błyszczały tysiące
gwiazd. Tylko cisza nie była już taka sama – tafla jeziora,
choć niemarszczona ani jedną falą, wydawała się żyć, wzbu‐
rzona przez wiele szukających pożywienia ryb. Aż trudno
sobie wyobrazić, że całkiem niedaleko stąd przed paroma
laty woda wymyła sporo ludzkich kości z ukraińskiego cmen‐
tarza w zatopionej wsi Sokole.
Ostatni dzień krótkiej, ale bardzo interesującej solińskiej
przygody upłynął na mozolnym dryfowaniu (bo przy takiej
sile wiatru ciężko mówić o żeglowaniu) w kierunku macie‐
rzystej przystani naszego jachtu. Szczęśliwie zdążyliśmy nie
tylko na czas, ale także przed burzą, która tym razem z całym
impetem uderzyła w jezioro. Groźny żywioł podziwialiśmy
więc z bezpiecznego balkonu kawiarenki WZW „Jawor”.
„Warto było”
Kilka dni to bardzo krótko – nie udało nam się zajrzeć
w każdy kąt jeziora. Nie poznaliśmy wszystkich ciekawych
miejsc i historii związanych z tym miejscem. Zaledwie rzu‐
ciliśmy okiem na interesujący skrawek Polski. Z pewnością
zachęca on urodą, dzikością i brakiem, tak charaktery‐
stycznego dla Mazur, tłoku. Warto jednak co jakiś czas
wyrywać codziennej szarości parę dni i wyruszyć w drogę.
Myślę, że jeszcze tu wrócę, by dalej odkrywać bieszczadz‐
kie tajemnice.
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Grzegorz Gierlasiński

Świat u stóp – cz. 1
Każdy z nas odnajduje w górach coś, do czego później wraca. Dla jednych jest
to oderwanie się od miejskiego zgiełku, dla innych piękno malowniczych panoram i
krajobrazów. Tyle jest takich powodów, ile indywidualności wędrujących po
graniach. Można by się zapewne pokusić o znalezienie wspólnego mianownika
tych wszystkich motywów, które kierują nas na szczyty, lecz i tak dla każdego
wyjście szlakiem jest czymś innym, czymś niepowtarzalnym, nawet jeśli podążamy
tą samą ścieżką po raz wtóry.
Góry to nie tylko skaliste zbocza i piękne widoki, to także skomplikowany eko‐
system urzekający swoją złożonością. Czasem ciężko oderwać wzrok od szpicza‐
stych szczytów, cieni chmur prześlizgujących się po stokach, lśniących w słońcu
resztek śniegu wypełniających żwirowe żleby. Warto jednak uświadomić sobie,
że aby dostrzec piękno i fascynować się nim wystarczy czasem... patrzeć pod nogi.
Wraz z nadejściem wiosny górskie zbocza, polany i lasy zalewa inwazja
chrząszczy. Pojawiają się błyszczące w słońcu przedstawicielki rodziny stonek
(Chrysomelidae), wielokolorowe kózki (Cerambycidae), powolne i ospałe ryjkow‐
cowate (Curculionidae), drapieżne biegaczowate (Carabidae) przemierzające ot‐
warte polany w poszukiwaniu pozywienia, a także wiele innych. W samej tylko
Polsce szacowana liczba znanych gatunków przekracza sześć tysięcy.
Chrząszcze należą do owadów, które przechodzą przeobrażenie zupełne. Złożo‐
ność tego procesu jest kwintesencja niezwykłości świata owadów. Z jaja złożo‐
nego przez samice danego gatunku wykluwają się larwy, których zadaniem jest
jeść i rosnąć. Na tym etapie są niepodobne do dojrzałych osobników. Kiedy zbliża
się pora na kolejne przeistoczenie, larwa buduje kokolit z kawałków próchna,
ziemi i kału. Kolejnym stadium rozwoju jest poczwarka (łac. pupa, czyli lalka) i do‐
piero z niej wyłania się pełnoprawny owad.
Liczba pokoleń w roku jak i długość cykli rozwojowych są bardzo różne i zależą
od gatunku oraz wielu innych czynników. W warunkach klimatu umiarkowanego
przeważa cykl jednoroczny, natomiast szkodniki z reguły wykształcają więcej niż
jedno pokolenie w ciągu roku.
Chrząszcze występują we wszystkich środowiskach lądowych i słodkowodnych
na całej kuli ziemskiej, za wyjątkiem Antarktydy, żywią się m.in. bezkręgowcami,
larwami i postaciami dojrzałymi innych owadów, na które polują. Larwy niektórych
gatunków żerują na padlinie zwierząt. Do roślinożernych chrząszczy należą między
innymi przedstawiciele rodziny stonek. Ciekawą biologię mają majkowate, których
larwy pasożytują w gniazdach samotnych pszczół, a także w ulach pszczoły miodnej.
Powszechnie znane robaczki świętojańskie to latające w nocy samce świetli‐
kowatych, które za pomocą wyrafinowanej "sygnalizacji świetlnej" odnajdują
ukryte w zaroślach, bezskrzydłe samice swoich gatunków.
Chrząszcze z uwagi na swoją różnorodność i ogromną nieraz liczebność
stanowią ważny element wszystkich ekosystemów lądowych i słodkowodnych.
Wiele gatunków ma duże znaczenie dla gospodarki człowieka, zarówno jako
owady pożyteczne (np.: biedronkowate, biegaczowate, tęcznik liszkarz, graba‐
rze) ‐ z reguły chronione, jak również jako szkodniki, których zwalczanie jest
czynnością nieustannie towarzyszącą uprawie plonów.
Bogata różnorodność tych owadów, szeroka gama kolorystyczna i stosunkowa
łatwość w ich odnajdywaniu sprawiają, że chrząszcze mogą stać się ciekawym
obiektem obserwacji i fotografii podczas górskich wycieczek. Nie należy też wpadać
w panikę, kiedy jakaś kózka czy omomiłek wyląduje na naszym ramieniu.
Dla nich jesteśmy tylko punktem przestankowym na trasie przelotu, chrząszcze
nie są bowiem tak wytrawnymi lotnikami jak choćby owady błonkoskrzydłe czy
motyle. Mały lotnik odpocznie i odleci, bez uszczerbku dla "miejsca lądowania".
W kolejnym odcinku przybliżę rodzinę biegaczowatych, drapieżnych chrząszczy,
których przy uważnej obserwacji szlaku nie sposób nie zauważyć.
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Aneta Wałęga

Noc Kupały na Rycerzowej
„Jesteśmy tu tylko przez chwilę
Bądźmy więc jak najczęściej Tam, gdzie istniejemy naprawdę”

Noc Kupały na Rycerzowej

zdjęcia: Michał Gańczarczyk

ognisko

poranek przy bacówce

Zapewne na rozmaite sposoby, mniej lub bardziej „pięknie się różniąc”, spoty‐
kamy się w górach. I w tym momencie nie do końca ważne, czy w pocie czoła,
z satysfakcją przesuwając granicę swoich możliwości, czy z wyrównanym oddechem
czysto rekreacyjnie chłonąc krajobraz. Ważne z kim i gdzie. Tu kwestia dobrego
towarzystwa dotyczy bycia nie tylko w grupie ale kontaktu z samym sobą, ze swo‐
imi myślami, potrzebami, w oderwaniu od codziennego zgiełku. Tu jest możli‐
wość by sięgnąć myślą poza płaski horyzont po wielowymiarowość tego co nowe,
co zaczyna być słyszalne w ciszy mozolnego marszu, w obcowaniu z naturą i swoim
wnętrzem, o ile dostrzegamy taką głębszą potrzebę. Dobre towarzystwo to ludzie
wybrani nieprzypadkowo, z którymi dobrze człowiek się czuje i na których ‐ jako
że są to góry ‐ można polegać. Wtedy można iść przed siebie, na krótki spacer
bądź kilometrowy marsz, wspinaczkę. Na dobre i na złe…
Piękno ludzkiego życia najwyraźniej widoczne nie w pełnej jego rozciągłości
ale w chwilach ‐ wypadkowych czasu, miejsca i indywidualnego człowieka, który
nadaje znaczenie. Ważna jest umiejętność dostrzeżenia tych chwil i ważne są miejsca
na mapie, które nie znikają, nie zmieniają się a do których można wracać, powielać
dobre wspomnienia. Dlatego właśnie pewnej czerwcowej soboty wybraliśmy się
z bliskimi ‐ tymi z bliska i z daleka ‐ na Wielką Rycerzową w Beskidzie Żywieckim
(1226 m n.p.m.), a docelowo do gościnnej Bacówki na Rycerzowej, aby użyć
serdecznej atmosfery i odpocząć. Wybraliśmy nieprzypadkowe miejsce, tworzą
je bowiem wyjątkowi i przyjaźni ludzie. Również i celowo wybrany został termin,
bowiem noc z 23 na 24 czerwca to czas, który w kalendarzu naszych przodków
był tzw. Sobótką, Kupalnocką, nocą świętojańską, czasem bogatej obrzędowości,
z gruntu słowiańskim powitaniem lata. W świecie, który pędzi do przodu, nie
zawsze mamy czas, by sięgnąć do zwyczajów. Tymczasem warto podtrzymywać
pamięć o tradycjach, które dawniej urozmaicając codzienność o wymiar magiczny,
wierzeniowy mogą również wnieść trochę koloru w nasze życie, zwłaszcza jeśli
choć trochę zrozumiemy ich symbolikę.
Przy Bacówce co prawda nie uświadczysz strumyka, ani żadnego zbiornika
wodnego, aby można było zweryfikować w nim nieobecność utopców nazajutrz
po zabawie, gdyż wówczas św. Jan odczynić podobno zdąża wszelkie wody i można
już się w nich bezkarnie i bezpiecznie kąpać oraz, jak rzecze tradycja ‐ wejść tym
samym w dorosłość. Jednak bez większego problemu pomimo braku zbiornika
wodnego panieńskie wianki splecione z rozkwitających na hali kwiatów miast
płynąć z jego nurtem i być odnalezione przez przyszłych mężów pozostały symbo‐
licznie na głowach radośnie tańczących panien i poniżej Bacówki zapłonęło na oko‐
liczność Sobótki właśnie ‐ ogromne ognisko. Ogień sięgał wysoko w rozgwieżdżone
niebo. W tradycyjnej obrzędowości Nocy Kupały ogień miał znaczenie święte,
oczyszczające, ludzie skakali przez ogień, wierząc w jego moc, jak też uważano,
że można paląc ogniska zakląć słońce by świeciło mocniej, gdyż mniej więcej
w tym czasie zaczynało ono świecić bladziej. Wokół ogniska licznie zgromadzeni
bacówkowi stali bywalcy piekli kiełbasę, w dal niosły się śpiewy i dźwięki bębnów,
co śmielsi tańczyli lub podrygiwali wokół paleniska. Czy ktoś ze zgromadzonych
wyruszył tej nocy po rozkwitający tylko rokrocznie niezwykły kwiat paproci,
którego znalezienie niechybnie zwiastowało zaspokojenie żądzy bogactwa ‐ o tym
mi nie wiadomo, choć prawdopodobnie chyba niewielu wśród hołdujących górskim
widokom, prostocie wędrowczego wiktu i posłania ‐ materialistów. Przypuszczalnie
ten wyjątkowy botaniczno‐magiczny okaz nadal oczekuje jak w hibernacji w naj‐
ciemniejszych czeluściach lasu i będzie kusić ponownie za rok….
Nie warto jednak czekać tyle czasu, by znów zaglądnąć na Rycerzową!
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Tomasz Węgrzyn

Sprzątamy Beskid Mały
robotę”. Ilość zebra‐
nych śmieci utwier‐
dziła nas w przeko‐
naniu, że taka akcja
jest potrzebna nie
tylko by posprzątać
szlaki, lecz również
by uświadomić lu‐
dziom wielki prob‐
lem, jakim są śmieci w górach.
Kolejnymi wyjściami chętni do udziału w akcji, aktywnie
rozpoczęli majówkę wędrując niemalże wszystkimi szlakami
od Porąbki po Leskowiec. Z dnia na dzień dołączali nowi
chętni do sprzątania i współpracy. Zgłosiło się kilka szkół,
które zorganizowały wycieczki z młodzieżą w ramach naszej
akcji. Uczniowie nie tylko sprzątali szlaki, lecz mieli również
doskonałą lekcję z ochrony przyrody.
Do akcji włączyli się członkowie SKKT "Trzycatek" przy
LO w Kozach, Koło Miłośników Beskidów "Beskidziaki" z Gim‐
nazjum w Rzykach, Koło PTTK "Beskidek" w Porąbce, Inter‐
netowe Forum Beskidu Małego, Koło PTTK „Chałupa”
z Andrychowa, Oddział PTT w Chrzanowie oraz liczni ochot‐
nicy, dla których czysta przyroda jest sprawą ważną.
Wsparły nas także instytucje: Chatka na Potrójnej (Rafała
Mikołajka), Dom Turystyczno‐rekolekcyjny na Hrobaczej
Łące, Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego w Kozach, Szkoła
Podstawowa nr 2 w Kozach, Polskie Koleje Linowe ‐ Góra Żar,
Hotel & SPA „Kocierz” na Przełęczy Kocierskiej, a także Urzędy
Gmin w Kozach, Porąbce i Wilkowicach.
Oryginalne sposoby pozostawiania śmieci przerosły nasze
wyobrażenia i zarazem uświadomiły, jak wielu nieodpowie‐

Pierwsi uczestnicy akcji w trakcie wycieczki na Hrobaczą Łąkę (fot. Tomasz Węgrzyn)

Podczas każdej wędrówki górskimi szlakami (i nie tylko),
niemal na każdym kroku towarzyszą nam różnorakie śmieci
pozostawione przez nieodpowiedzialnych ludzi. Mają oni
sobie za nic zaśmiecanie przyrody. Często organizowane przez
nich wyjścia na pobliskie szczyty urastają niemalże do rangi
wypraw, a ciążące im w plecakach plastikowe butelki, czy
opakowania po słodyczach, sprawiają niespotykanych trud‐
ności w pokonywaniu kolejnych metrów górskich szlaków.
Z uwagi na fakt, że podczas VIII Zjazdu Delegatów Pol‐
skiego Towarzystwa Tatrzańskiego, z okazji 100‐lecia powo‐
łania Sekcji Ochrony Tatr TT uchwalono rok 2012 Rokiem
Ochrony Przyrody, ruszyliśmy do realizacji mojego planu
sprzed roku. Zakładał on posprzątanie najczęściej uczęsz‐
czanych szlaków bliskich nam Beskidów. Ponieważ zostało
mało czasu na zorganizowanie tej akcji, a grupa zaintere‐
sowanych nie była zbyt liczna, zdecydowaliśmy ograniczyć
działania do sprzątania Beskidu Małego. Od samego początku
aktywnie włączył się Miłosz Zelek, opiekun Szkolnego Koła
Krajoznawczo‐Turystycznego „Trzycatek”, działającego przy
Liceum Ogólnokształcącym w Kozach, który zorganizował
pierwsze worki na śmieci i rękawiczki. Kilka telefonów do
znajomych i już pierwsza, dziewięcioosobowa grupa była
gotowa do rozpoczęcia akcji.
I tak oto 29 kwietnia na pierwszą trasę wybraliśmy się
z Kóz na Hrobaczą Łąkę i dalej w kierunku Przegibka, jed‐
nakże ilość pozostawionych butelek (około 200 sztuk!!!)
poniżej krzyża na Hrobaczej Łące zmusiła nas do skorygo‐
wania dalszej trasy i zejścia z Przełęczy u Panienki w stronę
kamieniołomu w Kozach. Przy pięknej pogodzie, niosąc na
plecach wypełnione po brzegi worki byliśmy niejednokrotnie
świadkami, gdy napotkani turyści dziękowali nam za „dobrą
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2,5‐letnia Zosia Baron, najmłodsza uczestniczka akcji (fot. Szymon Baron)

artykuł opublikowany w „Kronice Beskidzkiej” (nr 24 (2888) / 2012) z 14 czerwca 2012 r.

dzialnych ludzi wybiera się na górskie
wędrówki.
W ramach akcji zorganizowaliśmy
siedem wycieczek: na Hrobaczą Łąkę
(29 kwietnia), Żar (1 maja), Gibasy i Po‐
trójną (3 i 4 maja), Jawornicę (5 maja),
do koziańskiego kamieniołomu (19 ma‐
ja), na Bukowski Groń (3 czerwca) oraz
w rejon Magurki Wilkowickiej i Czupla
(16 czerwca). Dodatkowo osobne wycie‐
czki zorganizowały: Szkoła Podstawowa
nr 2 w Kozach (do kamieniołomu), Koło
Miłośników Beskidów „Beskidziaki” przy
Gimnazjum w Rzykach (na Leskowiec)
i Koło PTTK „Beskidek” z Porąbki
(na Czupel).
Łącznie w wycieczkach wzięło udział
około 70 osób, posprzątaliśmy ponad
60 kilometrów szlaków i zebraliśmy
3000 (sic!) litrów śmieci… Akcja znala‐
zła uznanie w lokalnych mediach, a arty‐
kuły o niej publikowane były w „Kronice
Beskidzkiej”, „Regionie” i „Koziańskich
Wiadomościach”.
Jeśli i Wy chcecie zadbać o nasze
piękne góry, a także własną okolicę,
serdecznie zapraszam do współpracy.
Można to robić w trakcie zorganizowa‐
nych wycieczek, lecz również samemu,
w trakcie krótkiego spaceru po okolicy.
Oddział PTT w Bielsku‐Białej nie za‐
mierza poprzestać tylko na Roku Ochrony
Przyrody i już za rok postaramy się zor‐
ganizować podobną akcję, tym razem
w Beskidzie Śląskim.
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Odszedł Stanisław Misztal
Z ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu 7 czerwca 2012 r. w wieku 69 lat odszedł
od nas na zawsze ś.p. Stanisław Misztal, wieloletni członek Oddziału PTT w Bielsku‐
Białej.
Stanisław Misztal był grotołazem (Speleoklub Aven Sosnowiec, 1964), taternikiem (Klub
Wysokogórski Zakopane, 1968), polarnikiem (Klub Polarny, 1979), przewodnikiem
beskidzkim kl. I, instruktorem wspinaczki sportowej, numizmatykiem (medalierstwo),
prezesem Beskidzkiego Towarzystwa Numizmatycznego w Bielsku‐Białej.
W latach 1971‐78 był organizatorem i szefem Ogólnopolskich Obozów Speleologicznych.
Uczestniczył w wyprawach: 1974 – Algieria, Niger; speleologiczno‐etnograficzna; 1979 –
Spitsbergen, glacjospeleologiczna; 1981 – Francja, Hiszpania, speleologiczna (Sima GESM
i Goufre Berger); 1983 – Kuba, speleologiczna; 1983 – Spitsbergen, glacjospeleologiczna;
1985/86 – wyprawa polarna Polskiej Akademii Nauk; 1988 – Indie, Malezja, speleo‐
logiczna; 1998 – Spitsbergen, glacjospeleologiczna; 1999/2000 – wyprawa polarna Polskiej Akademii Nauk.
W naszym Oddziale pełnił funkcję przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego (1993‐1996), był również członkiem (1995‐1998)
i sekretarzem (1998‐2001) Głównej Komisji Rewizynej. Ostatnio był rezydentem‐chatarem Stacji Turystycznej Oddziału PTT
w Bielsku‐Białej na Polanie Hondraska w Szczyrku.
Pogrzeb Stanisława Misztala odbył się 13 czerwca 2012 r. o godz. 14:00 w Bielsku‐Białej, na cmentarzu w Kamienicy,
a w ostatniej drodze towarzyszyli mu rodzina, znajomi, a także liczne grono kolegów i koleżanek z organizacji, których
był członkiem, w tym 18 członków naszego Oddziału.
Cześć Jego Pamięci!

Szczęść Boże
Młodej Parze!
23 czerwca 2012 r. przed bielskim Urzędem Stanu Cywilnego
związek małżeński zawarli członkowie naszego Oddziału,
Bogna Stawiarska i Wojciech Ślusarczyk.
Bogna jest członkiem naszego Oddziału od 1995 roku,
a w bieżącej kadencji pełni funkcję członka Zarządu Oddziału.
Wojtek wstąpił do PTT w marcu br.
Na nowej drodze życia życzymy Wam wielu pięknych chwil,
spełnienia najskrytszych marzeń, a przede wszystkim wielu
pięknych widoków z górskich szczytów podczas wspólnych
wycieczek 
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Oddział PTT w Bielsku‐Białej
adres: 43‐300 Bielsko‐Biała, ul. 3 Maja 1 (III p.) • tel.: 661‐536‐667
e‐mail: bielsko@ptt.org.pl • www: http://www.bielsko.ptt.org.pl/
spotkania członków : czwartek, 18:00 – 20:00 (w lokalu Oddziału)
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