Koleżanki i Koledzy,
Zakończył się już rok 2014, w trakcie którego najważniejszym wydarzeniem były obchody 90‐lecia Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku‐Białej. W tym numerze znajdziemy szczegółową relacje z obchodów
jubileuszu oraz oddziałowej wyprawy w góry Hiszpanii i Andory, a także stałe działy ‐ kronikę i plan wydarzeń.
Serdecznie zachęcamy do lektury!
z tatrzańskim pozdrowieniem,
Zarząd Oddziału

Sokolica pod Babią Górą – fragment pocztówki z 1928 r. wydanej przez Koło PTT w Białej
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PLAN WYDARZEŃ
STYCZEŃ - MARZEC 2015

04‐01

Lysá hora (Beskidy Morawsko‐Śląskie, Czechy) – wycieczka górska

08‐01

„Himalaje, Karakorum ‐ obrazki i głosy z gór” – wernisaż wystawy fotografii B. Jankowskiego

10‐01 – 11‐01

Hala Lipowska (Beskid Żywiecki) – wycieczka górska
„XI Karpacki Finał WOŚP”

„Spitsbergen” – prelekcja Marka Frączka

13‐01

lokal PTT/BKA, godz. 18:00

Spotkanie opłatkowe członków i sympatyków PTT i BKA

15‐01

lokal PTT/BKA, godz. 18:00

17‐01 – 18‐01

Trzy Korony, Wysoka (Pieniny) – wycieczka górska

20‐01

„Bałkański trekking” – prelekcja Andrzeja Ziółko

25‐01

Rezerwat „Żubrowisko” w Jankowicach – wycieczka krajoznawcza dla dzieci

27‐01

„Camino de Santiago, czyli rowerem przez Hiszpanię” – prelekcja Lidii Talik

30‐01 – 01‐02

Bodzentyn (Góry Świętokrzyskie) – wycieczka górsko‐krajoznawcza

03‐02

„Śladami pierwszych turystów i fotografów” – prelekcja i promocja książki Jarka Majchera

10‐02

„Huculi” – pokaz filmów Jerzego Kołodziejczyka

14‐02

150. rocznica urodzin Kazimierza Przerwy‐Tetmajera – obchody w Ludźmierzu

15‐02

Przełęcz Karkoszczonka (Beskid Śląski) – wycieczka górska dla dzieci

17‐02

„Śladami PTT na Głównym Szlaku Beskidzkim” – prelekcja Roberta Słonki

22‐02

Kamenitý (Beskidy Morawsko‐Śląskie, Czechy) – wycieczka górska z TJ Sokol Český Těšín

22‐02

„Camino de Santiago, czyli rowerem przez Hiszpanię” – prelekcja Lidii Talik

24‐02

„Punta Gnifetti” – prelekcja Marka Frączka

wycieczka w ramach cyklu: „Wędrówki z Robalem”
lokal PTT/BKA, godz. 18:00

lokal PTT/BKA, godz. 18:00
„II Zimowe Spotkanie Oddziałów PTT w Górach Świętokrzyskich”
lokal PTT/BKA, godz. 18:00
lokal PTT/BKA, godz. 18:00

lokal PTT/BKA, godz. 18:00

GOK Buczkowice, godz. 15:00
lokal PTT/BKA, godz. 18:00

Krawców Wierch (Beskid Żywiecki) – wycieczka górska

01‐03
03‐03

„Transalpina na motorach” – prelekcja Andrzeja Popowicza

06‐03

„Wspomnienie lata” – wernisaż wystawy malarstwa Anny Lampe

07‐03

Girová (Beskid Śląski, Czechy) – wycieczka górska z TJ Slavoj Český Těšín

08‐03

Karviná (Czechy) – wycieczka krajoznawcza dla dzieci

10‐03

„Wycieczki z PTT O/Bielsko‐Biała” – pokaz filmów Wacława Morawskiego

14‐03 – 15‐03

Wielka Racza i nie tylko (Beskid Żywiecki) – wycieczka górsko‐krajoznawcza

15‐03

„Ferraty – Alpy Sztubajskie” – prelekcja Celiny Skowron

17‐03

„Mały Szlak Beskidzki” – prelekcja Miłosza Zelka i Dariusza Marka

24‐03

„Rowerem przez Bałkany” – prelekcja Kamy Guzik

28‐03 – 29‐03

Szczeliniec Wielki (Góry Stołowe) – wycieczka górska

31‐03

„Maroko – Cesarskie Miasta” – prelekcja Sławomira Hałata

lokal PTT/BKA, godz. 18:00
Książnica Beskidzka, godz. 17:00 (cykl imprez „Wspaniały świat gór wysokich”)

lokal PTT/BKA, godz. 18:00
wycieczka w ramach kursu dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich
GOK Buczkowice, godz. 15:00
lokal PTT/BKA, godz. 18:00
lokal PTT/BKA, godz. 18:00
wycieczka w ramach cyklu: „Wędrówki z Robalem”
lokal PTT/BKA, godz. 18:00
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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KRONIKA ODDZIAŁU
PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2014 R.

27‐09‐2014 – 04‐10‐2014
Celem ostatniej w tym roku wyprawy trekkingowo‐krajo‐
znawczej, w której wzięło udział pięć osób były Hiszpania
i Andora oraz najwyższe szczyty tych państw w Europie.
Więcej o wyprawie można przeczytać na str. 14‐15.

Fot. Kinga Buras

05‐10‐2014
Tegoroczny sezon wyjazdów tatrzańskich zakończyliśmy wy‐
cieczką w Tatry Zachodnie. Z Kir przez Halę Ornak na Staro‐
robociański Wierch wędrowało z nami 50 osób.
Fot. Szymon Baron

02‐10‐2014
W ramach cyklu „Wspaniały świat gór wysokich”, którego
jesienna edycja nie była niestety dofinansowana przez Gminę
Bielsko‐Biała, mieliśmy okazję obejrzeć zdjęcia ‐ wysłuchać
prelekcji Aleksandry Wójcik pt. „W górach Alaski. Wyprawa
na Mount McKinley”. W spotkaniu uczestniczyło kilkadzie‐
siąt osób.
Fot. Jan Nogaś

07‐10‐2014
Dzięki Ireneuszowi Budzowskiemu mieliśmy okazję poznać
bliżej Irlandię. W tym wtorkowym spotkaniu wzięło udział
16 osób.

Fot. Celina Skowron

04‐10‐2014
Ostatnie w 2014 roku posiedzenie Zarządu Głównego PTT
odbyło się na Gubałówce, a wśród poruszanych tematów
zdecydowanie najwięcej czasu przeznaczono na organizację
obchodów Roku Kazimierza Przerwy‐Tetmajera, który bę‐
dziemy obchodzi w PTT w roku 2015. Nasz oddział repre‐
zentowali wiceprezes Tomasz Rakoczy, który pełni funkcję
członka ZG PTT i prezes Szymon Baron.
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Fot. Szymon Baron

12‐10‐2014
Niedzielne popołudnia to od kilku lat okazja do wycieczki
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do Buczkowic, gdzie w ramach współpracy z miejscowym
GOK‐iem współorganizujemy cykl prelekcji pt „Poznać
świat”. Tym razem mieliśmy okazję spotkać się z Dominiką
Markiel i Szymonem Kamińskim, którzy zaprezentowali
nam fragment swojej podróży po Azji w prezentacji pt. „Birma
i Bangladesz – 8 miesiąc podróży po Azji”. W wydarzeniu
tym wzięły udział 22 osoby.

cerkwie Beskidu Niskiego. W spotkaniu tym wzięło udział
17 osób.
18‐10‐2014
18 października 2014 r. w kościele św. Barbary w Czecho‐
wicach‐Dziedzicach związek małżeński zawarli członkowie
naszego Oddziału – Dorota Kalarus i Łukasz Kudelski. Podczas
tak ważnego wydarzenia nie mogło zabraknąć koleżanek i ko‐
legów z bielsko‐bialskiego PTT, którzy w sile pięciu osób wy‐
brali się na tę uroczystość.
Na nowej drodze życia życzymy Dorocie i Łukaszowi wielu
pięknych chwil, spełnienia najskrytszych marzeń, a przede
wszystkim wielu pięknych widoków z górskich szczytów
podczas wspólnych wycieczek. 

Fot. GOK Buczkowice

Z kolei 41 osób, które wykazały zainteresowanie kulturą Wo‐
łochów wybrało się z nami w czeskie Beskidy Morawsko‐
Śląskie, gdzie oprócz zwiedzenia niesamowitego Skansenu
Kultury Wołoskiej, mieliśmy także okazję przespacerować
się z Przełęcz Pustewny na szczyt Radhošťa.

Fot. Wacław Morawski

21‐10‐2014
W pokazie filmu Jerzego Duraja o śródziemnomorskiej Mal‐
cie, który był tematem kolejnego wtorkowego spotkania
wzięło udział 20 osób.

Fot. Wacław Morawski

14‐10‐2014
Bohaterem kolejnego z wtorkowych spotkań był Mariusz
Pilarz, który w niezwykle ciekawy sposób zaprezentował nam

Fot. Szymon Baron

23‐10‐2014

Fot. Szymon Baron

4

Jak się okazuje, nie tylko bielsko‐bialskie PTT świętuje w paź‐
dzierniku swój jubileusz. Na zaproszenie zaprzyjaźnionego
stowarzyszenia „Wichura” w ich jubileuszu dziesięciolecia
działalności dla pszczyńskich dzieciaków wzięło udział troje
przedstawicieli naszego Oddziału: prezes Szymon Baron,
wiceprezes Tomasz Rakoczy oraz Alicja Rakoczy.
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28‐10‐2014
Tematem kolejnej wtorkowej prelekcji podróżniczej, którą
tym razem przygotował Jan Nogaś była stolica Wielkiej Bry‐
tanii – Londyn. W spotkaniu wzięło udział 20 osób.

Fot. Alicja Rakoczy

24‐10‐2014
Około sześćdziesiąt osób przybyło do bielskiego Inkubatora
Społecznej Przedsiębiorczości na obchody jubileuszu 90‐lecia
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku‐Białej. Szcze‐
gółową relację z tego wydarzenia można przeczytać na stro‐
nach 12‐13.

Fot. Katarzyna Talik

04‐11‐2014
Zbliżające się Narodowe Święto Niepodległości sprawiło, że
tematem prelekcji Andrzeja Popowicza były obchody 70 lat
bitwy pod Monte Cassino. Do dyskusji włączyli się także
inni uczestnicy spotkania, którzy opowiadali rodzinne histo‐
rie związane z bitwą. W prelekcji wzięło udział 16 osób.

Fot. Szymon Baron

Fot. Wacław Morawski

26‐10‐2014

08‐11‐2014 – 11‐11‐2014

Bardzo ciekawy był program wycieczki krajoznawczej na
Orawę. Mieliśmy okazję zobaczyć skanseny po obu stronach
granicy polsko‐słowackiej: Orawski Park Etnograficzny w Zub‐
rzycy Górnej oraz Muzeum Wsi Orawskiej w Zubercu. W wy‐
cieczce wzięło udział 19 osób.

Czterodniowa wycieczka w ramach kursu dla kandydatów
na przewodników górskich beskidzkich sprawiła, że w siedem
osób wybraliśmy się w Beskid Niski, Bieszczady i Pogórza
Karpackie. Oprócz wejścia na najwyższy szczyt Bieszczad ‐
Tarnicę, zobaczyliśmy wiele atrakcji krajoznawczych, a także
zahaczyliśmy o Słowację.

Fot. Monika Baron

Fot. Katarzyna Talik
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11‐11‐2014

17‐11‐2014

Do tradycji wyjść oddziałowych weszło już „Biało‐czerwone
wędrowanie” organizowane z okazji Narodowego Dnia Nie‐
podległości przez Koło PTT w Kozach. Tym razem za cel obra‐
liśmy schronisko PTTK „Klimczok” pod Magurą, a wędrowały
z nami 34 osoby, w tym duża grupa dzieci.

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w prezentacji filmów Szymona
Wdowiaka pt. „Kangbachen zdobyty”, którą w ramach cyklu
„Wspaniały świat gór wysokich” zorganizował Bielski Klub
Alpinistyczny we współpracy z naszym Oddziałem.

Fot. Szymon Baron

Tego samego dnia, późnym popołudniem podczas obchodów
65. rocznicy utworzenia Oddziału PTT w Chrzanowie oraz
25‐lecia jego legalnej działalności nasz oddział reprezen‐
towali Szymon Baron i Miłosz Zelek.

Fot. Szymon Baron

18‐11‐2014
Prezentacja Roberta Słonki pt. „Dolomity – wspinaczka z his‐
torią w tle” o niedawnym wyjeździe naszego kolegi z oddziału
sprawiła, że na wtorkowe spotkanie przybyło 25 osób.

Fot. archiwum PTT O/Chrzanów

13‐11‐2014 – 15‐11‐2014
Z inicjatywy Tomasza Rakoczego nawiązaliśmy współpracę
w ramach wolontariatu z Babiogórskim Parkiem Narodowym.
W dniach 13‐15 listopada 2014 r. dziesięć osób wzięło
udział w liczeniu zwierzyny metodą pędzeń próbnych oraz
posprzątało szlak z Markowych Szczawin na Babią Górę przez
Przełęcz Brona.

Fot. Szymon Baron

22‐11‐2014
Na ostatnią wycieczką w ramach dofinansowanego przez
Gminę Bielsko‐Biała zadania pn. „Wycieczki w dobrym Towa‐
rzystwie” wybraliśmy się do Kopalni Soli w Bochni i zamku
w Nowym Wiśniczu. W wycieczce wzięło udział 50 osób.

Fot. Tomasz Rakoczy
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Fot. Wacław Morawski
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23‐11‐2014
Po udanej wyprawie przyszedł czas na prelekcję w Gminnym
Ośrodku Kultury w Buczkowicach. Katarzyna Talik i Szymon
Baron przygotowali prezentację pt. „Hiszpania i Andora –
nie tylko góry”, którą obejrzało 20 osób.

się do Czatoży, inni spędzali czas na rozmowach i wspom‐
nieniach z górskich szlaków. W piątkowy wieczór obejrze‐
liśmy slajdy z górskich wyjazdów i ciekawe filmy górskie,
natomiast w sobotni wieczór odbyła się tradycyjna zabawa
andrzejkowa. W tym roku w Zawoi spotkały się 32 osoby
chętne na wspólne spędzenie Andrzejek.
02‐12‐2014
W pierwszy wtorek grudnia, cieplejsze klimat od tych za
oknami mieliśmy okazję obejrzeć na zdjęciach Andrzeja
Ziółko, który przygotował prelekcję pt. „Sycylia i Wyspy
Liparyjskie”. W tym ciekawym spotkaniu wzięło dziś udział
18 osób.

Fot. GOK Buczkowice

25‐11‐2014
Ta sama wyprawa trekkingowa przyciągnęła do naszego lo‐
kalu 20 osób na prelekcję Szymona Barona i Katarzyny Talik
pt. „W górach Hiszpanii i Andory”.
Fot. Szymon Baron

06‐12‐2014
Nienajlepsza pogoda w przeciągu minionego tygodnia spra‐
wiła, że w wycieczce w Beskid Wyspowy wzięły udział tylko
trzy osoby. Tym niemniej warto było się wybrać, by wejść na
Śnieżnicę i Ćwilin.

Fot. Grzegorz Ormaniec

28‐11‐2014 – 30‐11‐2014
Tegoroczne „Andrzejki pod Babią” były zarazem spotkaniem
integracyjnym członków i sympatyków PTT i BKA. Z jak
zawsze gościnnej Chaty pod Kwiatkiem część osób wybrała
się na Babią Górę, niektórzy postanowili przespacerować

Fot. Grzegorz Gierlasiński

09‐12‐2014

Fot. Szymon Baron
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W tegorocznym wyjeździe w Alpy Sztubajskie, o którym pi‐
saliśmy w poprzednim numerze „Biuletynu Informacyjnego”
wzięło udział troje członków Oddziału PTT w Bielsku‐Białej.
Tym razem, za sprawą Celiny Skowron mieliśmy okazję nie
przeczytać, a obejrzeć zmagania naszych kolegów i kole‐
żanki z austriackimi „żelaznymi drogami”. W spotkaniu wzięły
udział 22 osoby zainteresowane ferratami.
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Fot. Szymon Baron

Fot. Alina Szczotka

14‐12‐2014

27‐12‐2014

Z inicjatywy Sławka Hałata wybraliśmy się na wycieczkę kra‐
joznawczą do elektrowni szczytowo‐pompowej Porąbka‐Żar.
Dzięki bardzo fachowemu przewodnikowi poznaliśmy wiele
ciekawostek związanych z budową i działaniem elektrowni.
W wycieczce wzięło udział 28 osób.

W dniu 25 grudnia 2014 r. dziewięćdziesiąt lat skończył Kazi‐
mierz Opyrchał, wieloletni wiceprezes naszego Oddziału,
pełniący obecnie funkcję sekretarza oddziałowego Sądu
Koleżeńskiego. Z tej okazji, dwa dni później, odwiedziliśmy
Kazika sześcioosobową delegacją z PTT i BKA. Był tort, szam‐
pan i oczywiście życzenia jeszcze wielu, wielu lat.

Fot. Szymon Baron

16‐12‐2014
Kolejne spotkanie z filmami Wacława Morawskiego nosiło
tytuł „90 lat PTT w Bielsku‐Białej”. Poza tytułowym filmem
przypomnieliśmy sobie kilka wycieczek z lata 2011‐2014. W
pokazie filmów naszego kolegi wzięło udział 11 osób.

Fot. Szymon Baron

28‐12‐2014
W kończącej rok wycieczce na Magurkę Wilkowicką i Czupel
wzięło udział 9 osób.

Fot. Szymon Baron

26‐12‐2014
W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia wzięliśmy udział
w „III Spacerze Świątecznym z PTT” na Kozią Górę. Tym
razem wraz z nami wędrowało 21 osób.
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Fot. Katarzyna Talik

Opracowanie: Szymon Baron
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KRONIKA KOŁA PTT w KOZACH
PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2014 R.

02‐10‐2014: „… z pierwszej ręki” o Grossglocknerze
Podczas kolejnego spotkania „…z pierwszej ręki” mieliśmy
okazję wysłuchać prelekcji Mateusza Cebrata, Mirosława
Cebrata i Jerzego Lekkiego pt. „Wspinaczka wśród chmur
Grossglockner”. Bardzo dobrze i ciekawie przygotowana
relacja z wyprawy, w sumie niedalekiej i kilkudniowej, przed‐
stawiona z tak niezwykłą dynamiką, trafnością spostrzeżeń
i wniosków, że samemu chciałoby się już wyruszyć na Gross‐
glockner. Warto zapamiętać nazwiska prelegentów i obo‐
wiązkowo wziąć udział w kolejnych relacjach z ich wypraw,
na które czekamy z niecierpliwością…

Przed prelekcją został rostrzygnięty konkurs fotograficzny
pt. "Kadry z wakacyjnych podróży 2014":
 I miejsce: Małgorzata Kubień ‐ „Krajobraz” i Monika Bo‐
bińska ‐ „Lewitujące fantasmagorie”;
 II miejsce: Ania Markiton ‐ „Wiatr znad Tarnicy”;
 III miejsce: Joanna Honkisz ‐ „Stopy”;
 Wyróżnienia: Kinga Greń ‐ „Piccolo mondo”, Martyna
Zawalska ‐ „not dangerous attack birds” i Przemysław
Jakubowski ‐ „Łąki kwiatów pełne”;
 Nagroda Publiczności: Kinga Greń ‐ „Rdzawy rajd”.
12‐10‐2014: Radhost' (Beskidy Morawsko‐Śląskie)
Ośmioro członków i sympatyków Koła brało udział w tej bar‐
dzo ciekawej wycieczce górsko‐krajoznawczej. W jej trakcie

Fot. archiwum Koła
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zwiedziliśmy Skansen Wołoski w Rožnove pod Radhoštěm
oraz wyszliśmy na Radohost (1129 m n.p.m.), kultową górę
Czechów.
24‐10‐2014: 90‐lecie bielsko‐bialskiego PTT
Podczas obchodów jubileuszu 90‐lecia Polskiego Towarzy‐
stwa Tatrzańskiego w Bielsku‐Białej prezes naszego Koła
Miłosz Zelek został wyróżniony odznaką honorową „Za zasługi
dla turystyki”. Odznaki w imieniu Ministerstwa Sportu i Tury‐
styki, które ją przyznało wręczył obecny podczas obchodów
Zastępca Prezydenta Bielska‐Białej, Pan Lubomir Zawierucha.
Serdecznie gratulujemy!

Fot. Robert Słonka

06‐11‐2014: prelekcja „70 lat bitwy pod Monte Cassino”
„Właściwie dobrze się stało, że ten wieczór, na tydzień
przed Świętem Niepodległości, poświęcony był obchodom
okrągłej, bo siedemdziesiątej rocznicy bitwy pod Monte
Cassino. Rocznica ta była uroczyście obchodzona na Polskim
Cmentarzu Wojennym pod klasztorem Monte Cassino do‐
kładnie w dniu 18 maja 2014 r. (…) Można śmiało napisać,
że Andrzej Popowicz pełnił dzisiaj rolę przewodnika i jedno‐
cześnie aktywnego i dociekliwego „sprawozdawcy” z tej uro‐
czystości. Dzięki jego relacji zobaczyliśmy te historyczne
miejsca w trzech wymiarach czasowych: 1944 (zdjęcia archi‐
walne), 2001 i 2014.” (fragment relacji CS ze strony internetowej PTT O/BB)

Fot. Miłosz Zelek
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09‐11‐2014: „Uaktywnij swój potencjał!”

04‐12‐2014: prelekcja „Szlakiem świętego Jakuba”

Pierwsze Koziańskie Targi Organizacji Pozarządowych i Grup
Nieformalnych „Uaktywnij swój potencjał!” już za nami.
Mamy nadzieję, że godnie reprezentowaliśmy Koło PTT
w Kozach.

W kolejny czwartkowy wieczór wysłuchaliśmy wspomnień
p. Beaty Mąki i Agnieszki Kliś z pielgrzymki do Santiago de
Compostella. Siostry w bardzo ciekawy, szczegółowy
sposób przekazały nam przebieg trasy, trudy związane z
wytrzymalością fizyczną i relacjami międzyludzkimi. Bogata
fotorelacja oraz pamiątki z drogi pomogły "być tam" z nimi.

Fot. archiwum Koła

11‐11‐2014: „Biało‐czerwone wędrowanie”
Zebrała się nas całkiem spora grupa (34 osoby) chętnych do
udziału w "Biało‐czerwonym wędrowaniu" na Klimczok.
Szczególne brawa dla najmłodszych uczestników, którzy w
bardzo radosny i aktywny sposób brali udział we wszystkich
konkursach („głuchy telefon”, „kalambury filmowe”, rzut do
celu, bieg na czas). Dorosłym podziękowania należą się
przede wszystkim za chóralny śpiew pieśni legionowych.
Do zobaczenia za rok na „Biało‐czerwonym wędrowaniu
2015”.

Fot. Miłosz Zelek

26‐12‐2014: „III Spacer Świąteczny z PTT”
Przy padającym śniegu, w świątecznych nastrojach kolę‐
dując w doborowym towarzystwie szybko mijał nam czas.
Wędrowaliśmy z naszymi koleżankami i kolegami na Kozią
Górę. Dziękujemy za wspaniała zabawę i DO DIEGO ROKU.

Fot. Monika Baron
Fot. Szymon Baron

Opracowanie: Anna Kózka‐Filarska

WITAMY W NASZYM ODDZIALE
W czwartym kwartale 2014 roku do naszego Oddziału wstąpiła jedna osoba. Serdecznie witamy w naszym gronie!


BB‐276 – Andrzej Georg (11‐12‐2014)

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Oddział PTT w Bielsku‐Białej liczy 149 członków.
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Anna Pyzara i Paweł Szatan

Jesienne wędrowanie po Beskidzie Śląskim
Z wielki żalem, wiedząc, iż nie możemy wziąć udziału
w oficjalnych uroczystościach 90‐lecia bielsko‐bialskiego
PTT, jakże zacnej okrągłej rocznicy, postanowiliśmy uczcić
urodziny oddziału tydzień wcześniej, w dniach od 17 do 20
października 2014 r. wędrując na trasie: Bielsko‐Biała –
Szyndzielnia – Klimczok – Szczyrk – Skrzyczne – Szczyrk –
Bielsko‐Biała
Spontaniczne i szybkie spakowanie plecaków, błyskawiczne
sprawdzenie połączeń komunikacyjnych z centralnej Polski,
kilka telefonów na schroniska w sprawie noclegów i ta‐dam…
dojechaliśmy. Wyprawę rozpoczęliśmy od zwiedzania Biel‐
ska‐Białej, co mnie szczególnie cieszy, gdyż przeważnie
w tym uroczym mieście bywałam tylko „przelotnie”.
Piątkowa pogoda lekko deszczowa, stworzyła idealną
okazję na muzealne wejścia i poznanie historii miasta od
źródeł. Wystawa na Zamku „Bielscy książęta Sułkowscy,
jakich nie znacie”, bogata w zapisy historyczne, pięknie
złocone i ręcznie wykonane dyplomy, obrazy m.in. Juliusza
Kossaka i inne zabytkowe przedmioty tylko „połechtały”
moje chęci poznawania. Ekspozycja zamkowa jak najbar‐
dziej warta polecenia.
Po wyjściu z Muzeum słońce przedarło się przez chmury
i postanowiliśmy pospacerować ulicami i uliczkami Bielska‐
Białej, odkrywając szczegóły architektoniczne i zdobnicze
budynków. Byliśmy na Podzamczu, Starym Mieście, pod
murami miejskimi, w Katedrze św. Mikołaja, przy pierwszym
budynku Straży Pożarnej. Doszliśmy do Nowego Cmenta‐
rza Ewangelickiego przy ul. Listopadowej, gdzie duże
wrażenie zrobiła na nas czystość i dbałość nekropoli oraz
żółty dach na Kościele, który pięknie kontrastowała przy
jesiennej aurze. Nie zapomnieliśmy również odwiedzić na‐
szych przyjaciół z dobranocek, Reksia oraz Bolka i Lolka.
Niestety nie zdążyliśmy zwiedzić jeszcze wielu miejsc, może
to i dobrze. Będzie pretekst, aby znów przyjechać do Bielska‐
Białej i kontynuować zwiedzanie.
Sobota, przywitał nas dobrą pogodą do wędrowania
po szlakach. I tak wyruszyliśmy na szlak czerwony w kierunku
Szyndzielni. Najpierw mały odpoczynek na Dębowcu, a dalej
już tylko pod górkę dość łagodną drogą, wręcz „autostra‐
dową”. Gdzie niegdzie, przebijały się ładne widoki, a kolej
gondolowa nad naszymi głowami sprawnie się przemiesz‐
czała wśród drzew, góra dół, dół góra. Na Schronisku PTTK
Szyndzielnia, było dość kameralnie, bez tłoku. Idealne wa‐
runki na spokojny odpoczynek i podziwianie panoram
z sali jadalni.
W niedzielę kontynuowaliśmy trasę, czyli wymarsz
w kierunku szczytu Szyndzielni (1026 m n.p.m) i Klimczoka
(1117 m n.p.m), przy bardzo słonecznej pogodzie, choć
troszkę wietrznej. Natężenie ruchu pieszego na szlaku dość
duże, a co za tym idzie radosne powitania. Chwila odpo‐
czynku w fantastycznej Chatce u Tadka (podziękowania
dla Tomka Rakoczego za podpowiedź i wskazanie miejsca),
łyk ciepłej herbaty, dopięcie kilku „pamiątek” i wbicie pie‐
czątki okolicznościowej do książeczek. Zapoznaliśmy się
również z programem zbliżających się imprez PTT Bielsko‐
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Biała, zresztą nie tylko my, inni turyści również. Udzieliliśmy
również kilku informacji młodym ambitnym młodzieńcom,
którzy wybrali się z przewodnikiem pierwszy raz w góry
i stwierdzili, że bardzo ich to kręci. Oby zapału im nie
zabrakło. Kolejne spojrzenie na Królową Beskidów i masyw
Małego Beskidu, niestety Tatry nam się nie odsłoniły i…
czas w drogę. Na chwilę wstąpiliśmy do zatłoczonego
niebywale schroniska PTTK „Klimczok”, skąd nasza ewakuacja
nastąpiło dość szybko. Pogoda dopisała, to i wędrowców
dużo przybyło. Pomału zaczęliśmy schodzić zielonym szla‐
kiem w kierunku Szczyrku. Słońce prażyło, to i humory
nam dopisywały. Wycinka drzew i wiatrołomy otworzyły
szersze panoramy na góry. Sanktuarium Maryjne powitało
nas w Szczyrku, poniżej karczmy z folkiem góralskim, małe
zwiedzanie, przerwa na obiad i czas nam trochę wymknął
się z pod kontroli. Najedzeni i szczęśliwi zaczęliśmy się
wspinać, kontynuując szlak zielony na Skrzyczne. Barwy
mieniącej się kolorami jesieni spowalniały nasze podejście,
a w zasadzie zew „fotografa” spowalniał. Fantastyczne
plenery. Oprzytomnieliśmy, jak tuż za przełęczą Lancko‐
rony, powitał nas zachód słońca, piękny zachód słońca.
A tu, coraz bardziej pod górę i jak tu przyśpieszyć tempo?
Zaopatrzeni w świtała w zasadzie nie straszne nam było
wędrowanie nocne. Zresztą nie pierwszy raz. Telefon do
schroniska, że idziemy, aby się obsługa nie niepokoiła
i w spokojnym tempie przy silnym wietrze pokonywaliśmy
odległości. Panorama na Jezioro Żywieckie, Klimczok,
a później coraz bardziej rozpalające się światła domostw
i latarni ulicznych w dolinach‐ bezcenne. Chwila oddechu,
ciepła herbata i napawanie się nocnym widokiem dodało
nam sił. Wznosząc się coraz bliżej schroniska, wiatr się
zmagał i trochę zrywał z nóg, ale daliśmy radę. W schro‐
nisku przywitano nas ciepło. Pies Bary łypnął tylko ślepiem,
pewnie myśląc: „co za cudaki przyleźli w taką wichurę”
i poszedł dalej spać. Na drugi dzień jego relacja w stosunku
do nas była już bliższa, szczególnie przy śniadaniu, jego
spojrzenie było tak żałosne, jakby nic nie jadł od tygodnia.
Może i bym w to uwierzyła, ale widziałam jak zjadł pokaźną
miskę karmy.
Pogoda tego ranka była dość kapryśna. Wieczorny wiatr
zrobił swoje i zmienił aurę. Padający deszcz i zimny wiatr
nie zachęcały do opuszczenia ciepłego pomieszczenia, a szczyt
Skrzycznego (1257 m n.p.m) czeka na zdobycie. Tego dnia
na szczycie, nie było co marzyć o ładnych plenerach, widocz‐
ność na 3 metry. Po odwiedzeniu „tabliczki szczytowej”
ruszyliśmy na dół. Trochę zawiedzeni, że nie zobaczyliśmy
prawie nic, a tym bardziej Tatr. Cóż, czasami tak bywa.
Dla bezpieczeństwa schodziliśmy drogą techniczną kolei
linowej, która i tak, tego dnia wstrzymała ruch ze wzglę‐
dów bezpieczeństwa. Dochodząc do niebieskiego szlaku,
nie obyło się bez mojego upadku, czyli Skrzyczne mnie
„ochrzciło”. To znak, że tu wrócę. W rezultacie bezpiecznie
dotarliśmy do Szczyrku, gdzie posililiśmy się pożywnie w kar‐
czmie. PKS‐em dotarliśmy do Bielska‐Białej, pożegnalny
spacer po mieście… i czas wracać do domu.
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Celina Skowron

90-lecie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
w Bielsku-Białej – obchody jubileuszowe
Ach, co to był za dzień! Tak chciałoby się teraz głośno
zawołać. To był dzień świąteczny, jubileuszowy, niezwykły,
czyli taki, który zdarza się raz na 90 lat!
Właśnie dzisiaj, w reprezentacyjnej salce Inkubatora Spo‐
łecznej Przedsiębiorczości w Bielsku‐Białej, Plac Opatrzności
Bożej 18, spotkaliśmy się jak jedna wielka rodzina miłośni‐
ków gór, aby uczcić 90‐lecie Polskiego Towarzystwa Tatrzań‐
skiego w Bielsku‐Białej.
Przybyli zaproszeni goście z naszego miasta, w tym wice‐
prezydent Bielska‐Białej Pan Lubomir Zawierucha, przyje‐
chali przedstawiciele z Oddziałów PTT z Krakowa, Nowego
Sącza i Chrzanowa, wreszcie przyszliśmy też i my, członkowie
i sympatycy świętującego dziś Oddziału. Sala była więc pełna,
a to też dodatkowo nas cie‐
szyło i budowało, bo przecież,
powtórzę, wszyscy byliśmy
i jesteśmy wielką rodziną mi‐
łośników gór.
Porządek obchodów był
precyzyjnie zaplanowany i w
miarę naszych sił realizowa‐
ny od początku do samego
końca. Uroczystość rozpoczę‐
ła się wprowadzeniem sztan‐
daru Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego. Podniosła to
była chwila. Stojąc uczciliśmy
nie tylko ten sztandar będą‐
cy świętym symbolem naszej
organizacji, odrodzonej i pręż‐
nie działającej. Uczciliśmy też,
bo tak akurat dzisiaj wypadło,
wielkiego alpinistę i himala‐
istę, Jerzego Kukuczkę w 25.
rocznicę jego tragicznej śmierci na południowej ścianie
Lhotse. Chwilą ciszy uczciliśmy pamięć wszystkich zmarłych
koleżanek i kolegów z naszego Oddziału. Nie tylko o nich
wszystkich, z bielsko‐bialskiego Oddziału trzeba pamiętać,
ale i o tych, którzy tworzyli PTT od początku historii.
Jak to w tradycji bywa, podczas każdego jubileuszu są
odznaczenia, uhonorowania, dyplomy, gratulacje i życze‐
nia. Tak też było i dzisiaj. Nasz bielsko‐bialski Oddział PTT
został uhonorowany „Złotą odznaką honorową za zasługi
dla województwa śląskiego”. Przyznała ją na wniosek
Zarządu Głównego PTT „Kapituła Odznaki Honorowej za
Zasługi dla Województwa Śląskiego”, a odebrał ją z rąk
Pana Profesora Karola Węglarzego, zastępcy przewodni‐
czącego kapituły, prezes Oddziału PTT w Bielsku‐Białej
Szymon Baron. To piękne i wielkie odznaczenie dla naszego
Oddziału, to jest jednocześnie podziękowanie za ogromną
pracę jego prezesa, a także wielu z nas. Wielkie brawa
i podziękowania!
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Następnie wiceprezydent miasta wręczył odznaki hono‐
rowe „Za zasługi dla Turystyki” trzem członkom naszego
Oddziału. Odznaka ta jest szczególnym honorowym wyróż‐
nieniem i jest nadawana przez Ministra Sportu i Turystyki
w uznaniu zasług dla rozwoju polskiej turystyki i umac‐
nianiu współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.
Odznaczeni to członkowie PTT Oddział w Bielsku‐Białej:
Norbert Owczarek – nauczyciel informatyki w Szkole Pod‐
stawowej nr 18 im. Władysława Broniewskiego w Dąbrowie
Górniczej, Robert Słonka – przewodnik górski beskidzki
oraz Miłosz Zelek – Prezes Koła PTT w Kozach.
„Złotą odznakę PTT z kosówką” nadaje się członkom
PTT szczególnie zasłużonym dla turystyki Polskiego Towa‐
rzystwa Tatrzańskiego. Dzisiaj
otrzymali ją z rąk wicepreze‐
sów PTT, Remigiusza Lichoty
i Nikodema Frodymy: Andrzej
Popowicz, turysta, alpinista
oraz Bogna Stawiarska‐Ślu‐
sarczyk od wielu lat aktywnie
uczestnicząca w działalności
oddziału.
Wreszcie odznakami i dy‐
plomami za staż członkowski
w PTT zostali wyróżnieni (w
kolejności alfabetycznej): Szy‐
mon Baron, Zbigniew Czecho‐
wicz, Mariusz Konkol, Alek‐
sandra i Mirosław Kulakowie,
Bogna Stawiarska‐Ślusarczyk
i Zygmunt Żydek. To oni wstą‐
pili do PTT w 1995 roku i są
jego wiernymi działaczami
i członkami.
Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym serdecznie
gratulujemy!
Dalszą, ważną częścią obchodów 90‐lecia PTT Oddział
w Bielsku‐Białej były trzy wykłady:
 Robert Słonka: „Działalność Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego w latach 1873‐1950” (w zastępstwie
nieobecnego z powodu choroby prezesa honorowego
naszego Oddziału, kol. Jana Weigla),
 Szymon Baron: „Działalność Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego na terenie Bielska i Białej w latach
1924‐1950”,
 Jan Nogaś: „Oddział PTT w Bielsku‐Białej współcześnie”.
Wszystkie te wykłady wysłuchaliśmy z wielkim zainte‐
resowaniem, bo ich prezentacja była na wysokim poziomie
przy jednoczesnym wykorzystaniu środków multimedialnych.
Ciekawa, bogata i jednocześnie niełatwa była droga PTT,
w tym też i naszego Oddziału. Każdy z tych trzech tema‐
tów śmiało nadawałby się na osobną prelekcję. Tak jak pod‐
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podczas świętowania czas uciekał szybko i nie‐
ubłaganie, tak teraz, pisząc ten opis, z koniecz‐
ności muszę ograniczać jego treść. Wybaczcie
mi, jeśli jakiś wątek opisałam w dużym skrócie.
Kolejnym punktem obchodów jubileuszu
90‐lecia PTT na terenie Bielska‐Białej były
wystąpienia gości. Zanim jednak zabrali głos,
na początek zostały odczytane listy, które
otrzymaliśmy z okazji jubileuszu tj. pismo
z Oddziału PTT w Tarnowie oraz e‐maile z Od‐
działów PTT w Opolu i Ostrowcu Świętokrzy‐
skim. Dziękujemy Wam, Drodzy Przyjaciele,
za ciepłe słowa, gratulacje i życzenia. Znowu
wyraźnie poczuliśmy, że jesteśmy wielką ro‐
dziną, i że łączą nas góry.
Wystąpienia gości, wśród nich: wicepre‐
zydenta miasta Lubomira Zawieruchy, Prezesa
Oddziału PTT w Krakowie, Sekretarz Oddziału
PTT w Nowym Sączu i wielu innych, z racji
ograniczonego czasu były krótsze, ale też
interesujące.
Na tym oficjalna część obchodów jubileuszu
90‐lecia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
w Bielsku‐Białej dobiegła końca. Nastąpiło
uroczyste wyprowadzenie sztandaru.
Nie wolno pominąć w tej relacji pięknej
i tak samo uroczystej chwili wręczenia pierw‐
szej w historii, nowej odznaki krajoznawczo‐
turystycznej PTT „Śladami bielsko‐bialskiego
PTT” ustanowionej z okazji jubileuszu 90‐lecia
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku‐
Białej. Otrzymał ją z rąk Prezesa Oddziału PTT
w Bielsku‐Białej Paweł Talik, lat 10. Cieszymy
się razem z Pawłem i szczerze mu gratulu‐
jemy, a także życzymy dalszej wytrwałości
w zdobywaniu kolejnych odznak PTT.
Teraz nastąpiła nieoficjalna część obcho‐
dów, a więc krótka przerwa na słodki poczę‐
stunek, na kawę i herbatę i też krótki (nie‐
stety) koncert poezji śpiewanej, nazwany
„Koncertem Prowincjonalnym”. Specjalnie dla
nas wystąpił zespół w składzie: Maria Bury
(flet), Paweł Janowski (gitary) i Grzegorz
Holerek (gitara, śpiew). Warto nadmienić, że
Grzegorz jest członkiem naszego Oddziału.
Wsłuchaliśmy się mocno w muzykę i śpiew.
Świetna akustyka pomieszczenia ubogaciła
ten koncert i nasze świętowanie podwójnie.
Nawet zaangażowani byliśmy w śpiewanie
razem z zespołem. A pełnia naszego szczęścia
była wtedy, gdy na naszą prośbę zespół za‐
grał, a my wszyscy razem z nim zaśpiewa‐
liśmy pieśń: „Szumi jawor szumi…”. Serce
radowało się mocno w takiej podniosłej
chwili, na zakończenie obchodów jubileuszu.
Jubileusz 90‐lecia Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego w Bielsku‐Białej przeszedł już
do historii. Ach, co to był za dzień!
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artykuł zamieszczony na stronie 9 „Kroniki Beskidzkiej” nr 45 (3013) / 2014 z 6 listopada 2014 r.
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Szymon Baron

W górach Hiszpanii i Andory
Gdy początkiem roku podczas wycieczek oddziałowych XIV wieku przez dynastię Nasrydów. Ta twierdza maure‐
informowaliśmy o planach wyjazdu do Hiszpanii i Andory, tańskich kalifów, która została wpisana w 1984 r. na listę
prosiliśmy o zgłaszanie się w grupkach 4‐osobowych, aby przy światowego dziedzictwa kultury UNESCO oraz przyległe do
rezerwacji samochodów obniżyć koszty. Suma summarum niej ogrody Generalife z letnią rezydencją kalifów zrobiły
okazało się w ostatniej, tegorocznej wyprawie trekkingowo‐ na nas niesamowite wrażenie. Choć samo zwiedzanie zajęło
krajoznawczej wzięło udział pięć osób: Kasia, Andrzej, nam prawie pięć godzin, z pewnością nikt nie odczuwał
tego jako czas stracony. Naprawdę warto było odwiedzić
Grzesiek, Kuba i Szymek.
Po przylocie na lotnisko w Maladze okazało się, że na Alhambrę.
Wieczorem spotkaliśmy się jeszcze z Kubą, który z samego
wynajęcie samochodu musimy sporo poczekać… Kolejka
przypominała te z czasów komuny, dodatkowo dowiedzie‐ rana miał lecieć do Manchesteru, po czym skierowaliśmy
liśmy się, że nie możemy samochodem wjechać ani do się na samo południe Półwyspu Iberyjskiego. We wtorek
Andory, ani na Gibraltar… Gdy usiedliśmy w końcu w „naszym” mieliśmy okazję zwiedzić hiszpańską stolicę surfingu Tarifę
Peugeot Partner było zbyt późno by cokolwiek zwiedzać z górującym nad nią muzułmańskim zamkiem z X wieku,
i ruszyliśmy prosto w góry w Sierra Nevada, w których co przebudowywanym później w XVII i XVIII wieku. Wybra‐
roku przygotowuje się wytrzymałościowo nasza mistrzyni liśmy się także na najbardziej wysunięty na południe punkt
nart – Justyna Kowalczyk.
Europy ‐ Przylądek Marroquí
Po noclegu na wysokości
oraz połączoną z nim mos‐
2500 m n.p.m. parkowym bu‐
tem Isla de Las Palomas.
Drugą część dnia spędziliśmy
sem wyjechaliśmy w okolice
z kolei w położonym 40 kilo‐
górnej stacji kolejki na Veletę,
metrów dalej Gibraltarze –
która o tej porze roku jest
brytyjskim terytorium zamor‐
już nieczynna i powędrowa‐
skim graniczącym z Hiszpanią.
liśmy w stronę Mulhacena.
Poruszaliśmy się pieszo mając
Widoczność nie przekraczała
wrażenie, że przebywamy
kilkunastu metrów z powodu
mgły, a my maszerowaliśmy
gdzieś w Anglii… Jedynym nie‐
w stronę ostatniego refugia
pasującym do Wysp Brytyj‐
przed finałową „wspinaczką”
skich faktem był prawo‐
stronny ruch samochodów.
na najwyższy szczyt konty‐
Kolejką wyjechaliśmy na Skałę
nentalnej Hiszpanii. Na szlaku
Gibraltarską (426 m n.p.m.),
mijali nas liczni rowerzyści
by podziwiać rozległą pano‐
korzystający z uroków tej naj‐
ramę na afrykańskie wybrze‐
wyżej położonej drogi w Euro‐
że położone po drugiej stro‐
pie oraz turyści na koniach.
nie Cieśniny Gibraltarskiej.
Refugia we mgle nie znaleź‐ W drodze na Mulhacena (fot. Szymon Baron)
Atrakcją tej góry zwanej też
liśmy, za to rozpoczęliśmy po‐
dejście o różnicy wysokości ponad 400 metrów. W końcu, z arabskiego Dżabal al‐Tarik są z pewnością makaki, a do‐
późnym popołudniem stanęliśmy na szczycie (3479 m n.p.m.). kładniej magoty, których około 250 żyje w tym miejscu. Są
Widoczność była tak niska, że nawet na wykonanym z kilku to jedyne żyjące na wolności małpy na kontynencie euro‐
metrów zdjęciu grupowym przy kapliczce ciężko rozpoznać pejskim. Niestety, zabrakło nam czasu na odwiedzenie
jaskiń i muzeów związanych z II wojną światową oraz poło‐
kto jest kim…
Po zejściu do miniętego w drodze wejściowej refugia żonego nad samym morzem Europa Point, gdzie znajduje
nastąpił cud ‐ mgła się rozstąpiła i wreszcie mogliśmy docenić się pomnik poświęcony tragicznej śmierci naczelnego
piękno gór Sierra Nevada, jakże innych od doskonale zna‐ wodza Polskich Sił Zbrojnych i premiera RP na uchodźstwie
nych nam Karpat. Pomimo, że w drodze powrotnej stara‐ gen. Władysława Sikorskiego.
Środę poświęciliśmy na podróż samochodem z połud‐
liśmy się zachować jak najwyższe tempo marszu, zabrakło
nam około 30 minut do odjazdu ostatniego busa spod Vele‐ nia na północ Hiszpanii. Krajobrazy na trasie z pogórkami
ty… Z tego powodu, już po zmroku, musieliśmy pokonać o czerwonym kolorze bardziej przypominały nam krajobrazy
dodatkowo około 10 kilometrów do parkingu, na którym amerykańskiego Utah, niż Europę. W pobliże granicy z An‐
dorą dojechaliśmy już po zmroku.
zostaliśmy samochody. Tam też zostaliśmy na nocleg.
Nazajutrz z samego rana, na piechotę weszliśmy na tery‐
Następnego dnia, dość spontanicznie postanowiliśmy
zwiedzić Alhambrę w Granadzie, warowny zespół pałacowy torium jednego z najmniejszych państw Europy. Choć jesz‐
zbudowany w latach 1232‐1273 i dalej rozbudowywany do cze wieczorem zakładaliśmy wynajęcie taksówki, udało nam
14
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się złapać autobus jadący prosto do stolicy tego państewka –
Andorra la Vella, skąd kolejnym autobusem dotarliśmy do
Arinsal, pełniącego w zimie rolę kurortu narciarskiego, dla
nas z kolei będącego punktem wyjściowym na najwyższy
w Andorze szczyt Coma Pedrosa (2942 m n.p.m.). Tym razem
dopisywała nam piękna pogoda i niesamowita widoczność,
dzięki czemu mogliśmy delektować się pobytem w Pirene‐
jach. 1500 metrów różnicy wysokości, które musieliśmy
pokonać również nie robiło na nas wielkiego wrażenia.
Po prostu wędrowaliśmy przyjemnym szlakiem do góry,
krok za krokiem… Na trasie spotkaliśmy pięcioosobową
grupę Polaków spod Warszawy, dwóch naszych rodaków
mieszkających na co dzień w angielskim Peterborough
oraz kilka grupek Francuzów, którzy wybrali się w tej rejon
Pirenejów.
Po nocy spędzonej na campingu pojechaliśmy w stronę
ostatniego punktu naszej wyprawy, do Barcelony. Piękną
panoramę miasta mieliśmy okazję obejrzeć z dwóch stron
– ze wzgórz Tibidabo i Montjuïc. Przespacerowaliśmy się
dookoła zamku Castell de Montjuïc, odwiedziliśmy stadion
olimpijski, jeden z obiektów, na których olimpijczycy rywali‐
zowali w 1992 roku, po czym zjechaliśmy do centrum miasta.
Obejrzeliśmy stadion Camp Nou, największy tego typu obiekt
w Europie i drugi na świecie, powędrowaliśmy dzielnicą
Barri Gotic, zaliczyliśmy ulicę La Rambla oraz zachwycaliśmy
się kunsztem Antoniego Gaudiego, genialnego architekta
z przełomu XIX i XX wieku oglądając pozostającą od przeszło
wieku w budowie kościół Sagrada Familia oraz Casa Batlló
– niesamowicie wyglądającą kamienicę. Na koniec przygody
z Barceloną, już po zmroku wybraliśmy się na Plac Hisz‐
pański, gdzie w towarzystwie kilku tysięcy turystów uczest‐
niczyliśmy w pokazie podświetlanej różnokolorowymi
światłami magicznej fontanny wyrzucającej strumieniami
wodę w rytm muzyki. Na więcej niestety zabrakło czasu…
Po Polski wróciliśmy w sobotę rano lecąc z lotniska
Barcelona‐Girona bezpośrednio do podkrakowskich Balic
kończąc w ten sposób tygodniową przygodę z Hiszpanią.

odpoczynek w refugio po zejściu z Mulhacena (fot. Katarzyna Talik)

Castillo Guzman El Bueno w Tarifie (fot. Grzegorz Ormaniec)

Gibraltar ‐ terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii (fot. Andrzej Chrobak)

Na szczycie Coma Pedrosa w Andorze (fot. Szymon Baron)
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Przekaż 1% podatku dla PTT!
Gorąco zachęcamy wszystkich członków i sympatyków naszego Oddziału do przekazania 1% podatku za rok 2014 (a więc
rozliczanego w roku 2015) na rzecz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego – Oddział w Bielsku‐Białej. Dzięki temu będziemy
w stanie lepiej realizować cele statutowe. Z góry dziękujemy za Wasze wsparcie!
UWAGA! Przypominamy, że 1% podatku przekazujemy bezpośrednio na nasz Oddziału (numer KRS poniżej).
Jeśli zastanawiacie się, dlaczego akurat nam przekazać 1%:
 jesteśmy stowarzyszeniem miłośników gór,
 propagujemy niskobudżetową turystykę górską,
 działamy na rzecz ochrony przyrody gór,
 szkolimy przewodników górskich i prowadzimy edukację młodych turystów,
 utrzymujemy się ze składek członkowskich i opieramy się na społecznej pracy naszych członków i sympatyków (nie mamy
żadnych etatów ani pensji).
Działania podjęte przez Oddział PTT w Bielsku‐Białej w roku 2014:
 zorganizowaliśmy 4 wyprawy trekkingowe,
 zorganizowaliśmy 65 wycieczek, w tym wycieczki górskie, narciarskie i krajoznawcze, także wycieczki dla dzieci i seniorów,
 zorganizowaliśmy lub współorganizowaliśmy 43 prelekcje, w tym prelekcje podróżnicze w naszym lokalu, prelekcje
w ramach w cyklu „Poznaj Świat” w Buczkowicach we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, prelekcje w ramach
cyklu „Poniedziałkowe Spotkania Podróżników” w bielskim Pubie Grawitacja Caffee (prelekcje członków Oddziału),
prelekcje i wernisaże wystaw w ramach cyklu „Wspaniały Świat Gór Wysokich”, którego głównym organizatorem był
Bielski Klub Alpinistyczny,
 zorganizowaliśmy kurs dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich,
 wydaliśmy 4 numery kwartalnika „Biuletyn Informacyjny”,
 współpracowaliśmy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy bielskiej Akademii Techniczno‐Humanistycznej oraz Akademią
Seniora przy Wyższej Szkole Administracji, dla słuchaczy których przygotowaliśmy trzy wykłady,
 zorganizowaliśmy akcję „Sprzątamy Beskidy z PTT”, w czasie której oczyściliśmy ponad 220 km szlaków Beskidu Śląskiego,
Małego, Żywieckiego i Gorców zbierając 6500 litrów śmieci,
 byliśmy partnerem VII Festiwalu Górskiego „Adrenalinium 2014”, organizowanego przez Kino Janosik w Żywcu,
 koordynowaliśmy z ramienia ZG PTT współpracę pomiędzy Polskim Towarzystwem Tatrzańskim a słowackim SVTS.
Jak to zrobić:
Przekazywanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego jest bardzo proste. Aby tego dokonać wystarczy w odpo‐
wiednie pole właściwego formularza PIT wpisać numer KRS Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego – Oddział w Bielsku‐
Białej: 0000085388.
Z tatrzańskim pozdrowieniem,
Zarząd Oddziału

PRZEKAŻ 1% PODATKU
DLA ODDZIAŁU PTT W BIELSKU-BIAŁEJ
Numer KRS:

0000085388
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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)

