Koleżanki i Koledzy,
Nowy rok to nowe wyzwania… Końcem marca zakończyliśmy kurs dla kandydatów na przewodników górskich
beskidzkich, a już w maju zapraszamy wraz z Oddziałem PTT w Ostrzeszowie na szkolenie znakarzy szlaków
pieszych i rowerowych. W roku 2015 oprócz dobrze Wam znanych wycieczek z cykli „Wycieczki w dobrym
Towarzystwie” i „Wędrówki z Robalem” zapraszamy na oddziałową wędrówkę Małym Szlakiem Beskidzkim
w kilku etapach. Nie zabraknie też prelekcji, spotkań i miejmy nadzieję także innych atrakcji w i tak bardzo
bogatym planie działania Oddziału. Tego Wam i sobie życzymy!
z tatrzańskim pozdrowieniem,
Zarząd Oddziału

uczestnicy pierwszego etapu wędrówki Małym Szlakiem Beskidzkim przed schroniskiem PTTK na Kudłaczach
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PLAN WYDARZEŃ
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2015

Mogielica (Beskidy Wyspowy) – wycieczka górska

03‐04

wydarzenie turystyczno‐religijne „XVI Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa”

06‐04

Bobek (Beskidy Morawsko‐Śląskie, Czechy/Słowacja) – wycieczka górska dla dzieci

12‐04

Polana Chochołowska (Tatry Zachodnie) – wycieczka górska
wycieczka w ramach realizacji zadania: „Wycieczki w dobrym Towarzystwie”

16‐04

„Jak bezpiecznie wędrować po górach” – spotkanie w ZSP Witkowice

19‐04

Wierzbanowska Góra, Lubogoszcz (Beskid Wyspowy) – wycieczka górska
„Rowerem przez Bałkany” – prelekcja Kamy Guzik

19‐04

GOK Buczkowice, godz. 16:00

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

22‐04

lokal PTT/BKA, godz. 18:00

„Powyżej 8000 metrów” – prelekcja i promocja książki Krzysztofa Wielickiego

24‐04

Książnica Beskidzka, godz. 17:00

25‐04

Szyndzielnia, Klimczok (Beskid Śląski) – wycieczka górska

25‐04 – 26‐04

Ostredok, Krizna (Wielka Fatra) – wycieczka górska

akcja „Sprzątamy Beskidy z PTT 2015”

wycieczka z cyklu „Wędrówki z Robalem”

01‐05

Babica (Beskid Makowski) – wycieczka górska

03‐05

Chełm, Żurawnica (Beskid Makowski) – wycieczka górska

09‐05

ZOO Ostrawa (Czechy) – wycieczka krajoznawcza dla dzieci

16‐05

Babia Góra (Beskid Żywiecki) – wycieczka górska

22‐05 – 24‐05

Szkolenie znakarzy szlaków pieszych i rowerowych

akcja „Sprzątamy Beskidy z PTT 2015”

Chyz u Bacy, Młada Hora (Beskid Żywiecki)

Mincol (Magura Orawska, Czechy) – wycieczka górska

24‐05

wycieczka w ramach realizacji zadania: „Wycieczki w dobrym Towarzystwie”

Zaolzie (Czechy) – wycieczka krajoznawcza

31‐05

wycieczka w ramach realizacji zadania: „Wycieczki w dobrym Towarzystwie”

„Szlak zabytków techniki woj. śląskiego” – wycieczka krajoznawcza

07‐06

wycieczka w ramach realizacji zadania: „Wycieczki w dobrym Towarzystwie”

Zjazd Delegatów PTT

13‐06

Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN, Zakopane

14‐06

Trzy Kopce Wiślańskie (Beskid Śląski) – wycieczka górska z TJ Sokół Czeski Cieszyn

20‐06

Hrobacza Łąka (Beskid Mały) – wycieczka górska

21‐06

Siwy Wierch (Tatry Zachodnie, Słowacja) – wycieczka górska

27‐06 – 28‐06

Dumbier, Kralova Hola (Niżne Tatry) – wycieczka górska

akcja „Sprzątamy Beskidy z PTT 2015”

wycieczka w ramach realizacji zadania: „Wycieczki w dobrym Towarzystwie”

wycieczka z cyklu: „Wędrówki z Robalem”
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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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZARZĄDU ODDZIAŁU PTT W BIELSKU-BIAŁEJ ZA ROK 2014

Zarząd Oddziału pracował w składzie wybranym podczas
walnego zgromadzenia sprawozdawczo‐wyborczego członków
Oddziału w dniu 27 marca 2014 r.
 Szymon Baron ‐ prezes
 Tomasz Rakoczy ‐ wiceprezes
 Jan Nogaś ‐ wiceprezes
 Katarzyna Talik ‐ sekretarz
 Łukasz Gierlasiński ‐ skarbnik
 Grzegorz Gierlasiński ‐ członek
 Dariusz Kojder ‐ członek
 Grzegorz Ormaniec ‐ członek
 Bogna Stawiarska‐Ślusarczyk ‐ członek
 Zygmunt Żydek ‐ członek
Komisja Rewizyjna pracowała w następującym składzie:
 Sławomir Hałat ‐ przewodniczący
 Roman Bułka ‐ z‐ca przewodniczącego
 Andrzej Ziółko ‐ sekretarz
Sąd Koleżeński pracował w składzie:
 Janusz Kwiatkowski ‐ przewodniczący
 Andrzej Popowicz ‐ z‐ca przewodniczącego
 Kazimierz Opyrchał ‐ sekretarz
W dniu 31 grudnia 2014 r. bielsko‐bialski Oddział PTT liczył
149 członków płacących składki członkowskie, w tym 23
osoby w Kole PTT w Kozach oraz liczne grono sympatyków
naszego Towarzystwa.
W roku sprawozdawczym odbyło Walne Zgromadzenia
Członków Oddziału (27.03.2014), podczas którego zatwier‐
dzono sprawozdania merytoryczne i finansowe Oddziału za
rok 2013 oraz wybrano nowe władze na trzyletnią kadencją.
Oddział w Bielsku‐Białej jako jeden z czterech w Polskim
Towarzystwie Tatrzańskim posiada osobowość prawną
i jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, a od
7 grudnia 2012 r. posiada status organizacji pożytku pub‐
licznego.
Oddział korzystał wspólnie z Bielskim Klubem Alpinistycz‐
nym z lokalu o powierzchni 32 m², usytuowanego w samym
centrum Bielska‐Białej przy ul. 3 Maja 1.
Zarząd Oddziału odbył w roku sprawozdawczym siedem
protokołowanych zebrań.
W ramach konkursów ofert, Zarząd Oddziału złożył w roku
2014 jedną ofertę w Urzędzie Miejskim w Bielsku‐Białej.
Gmina Bielsko‐Biała przyznała naszemu Oddziałowi 12.700 zł
na realizację zadania „Wycieczki w dobrym Towarzystwie”.
Redagowane i wysłane były numery kwartalnika BIULETYN
INFORMACYJNY. Biuletyn wysyłano do członków Oddziału
(do członków posiadających pocztę elektroniczną w posta‐
ci pliki PDF, do osób nie dysponujących Internetem – wer‐
sję papierową), Zarządu Głównego PTT oraz Oddziałów PTT.
W roku sprawozdawczym ukazały się cztery numery na‐
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szego czasopisma. BIULETYN redagowali Szymon Baron,
Anna Kózka‐Filarska i Katarzyna Talik, a powielaniem i wy‐
syłaniem zajmowały się Bogna Stawiarska‐Ślusarczyk i Kata‐
rzyna Talik. Równocześnie powielaliśmy kolejne numery
Informatora Zarządu Głównego PTT „Co słychać?”, które
zainteresowani mogli pobrać w naszym lokalu.
W zakresie spraw propagandowych i promocyjnych Zarząd
Oddziału współpracował z Bielskim Klubem Alpinistycznym
w organizacji i realizacji cyklu imprez kulturalnych pod
tytułem „WSPANIAŁY ŚWIAT GÓR WYSOKICH” w „Książnicy
Beskidzkiej”. Głównym animatorem tego cyklu imprez był Jan
Weigel. Odbyły się następujące imprezy:
 „Wspomnienie o Arturze Hajzerze” ‐ prelekcja Janu‐
sza Majera (10.03.2014)
 „Złote ćwierćwiecze polskiego himalaizmu” ‐
prelekcja Leszka Cichego (10.04.2014)
 „Jak dziś pamiętam ‐ 45 lat w górach” – prelekcja
i promocja książki Aleksandra Lwowa (12.05.2014)
 „W jaskiniach Chin” ‐ prelekcja Andrzeja Ciszew‐
skiego (09.06.2014)
 „Nanga Parbat 2013 ‐ niedokończona wyprawa” ‐
prelekcja Aleksandry Dzik (04.09.2014)
 „W górach Alaski. Wyprawa na Mount McKinley” ‐
prelekcja Aleksandry Wójcik (02.10.2014)
 „Kangbachen zdobyty” ‐ prezentacja filmu Szymona
Wdowiaka (17.11.2014)
Informacje o imprezach cyklu „Wspaniały świat gór wyso‐
kich” były przekazywane do mediów, szkół i bibliotek miej‐
skich. Zaproszenia na spotkania, prelekcje i wernisaże wy‐
syłaliśmy do naszych członków oraz osób niestowarzyszonych,
zainteresowanych problematyką górską. Afisze ekspono‐
wane były w kilkunastu punktach naszego miasta. Całko‐
wity koszt cyklu imprez był pokrywany przez Bielski Klub
Alpinistyczny, a działalność Zarządu Oddziału ograniczała
się rozpropagowania informacji o poszczególnych wydarze‐
niach. Zarezerwowane w preliminarzu budżetowym środki
pieniężne (1.000 zł) na finansowe wsparcie organizacji
cyklu zostaną wydatkowane w roku 2015.
Kontynuowaliśmy również rozpoczęty w 2009 roku cykl
pokazów slajdów i filmów o tematyce podróżniczej (nie
tylko górskiej) w naszym lokalu. W ramach tego przedsię‐
wzięcia, którego organizatorem był Szymon Baron, odbyły
się następujące imprezy:
 „Komandosi z Kobylan” ‐ prelekcja Andrzeja Popo‐
wicza (04.01.2014)
 „Perła Oceanu Indyjskiego ‐ Sri Lanka” ‐ prelekcja
Barbary Kocurek i Dariusza Tomalaka (14.01.2014)
 „Wycieczka do Kenii” ‐ pokaz filmu opracowanego
przez Wacława Morawskiego (21.01.2014)
 „Moje ferraty” ‐ prelekcja Celiny Skowron (28.01.2014)
 „Góry Korsyki” ‐ prelekcja Andrzeja Ziółko (04.02.2014)
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„Moje górskie wyrypy” ‐ prelekcja Przemysława
Pietkuna (11.02.2014)
„Turystyka narciarska dawniej i dziś” ‐ prelekcja
Piotra Homy (18.02.2014)
„Szlak Orlich Gniazd” ‐ prelekcja Dominika Jochmana
(25.02.2014)



„Góry i fiordy południowej Norwegii” ‐ prelekcja
Andrzeja Ziółko (04.03.2014)
 „Opawa i okolice” ‐ pokaz filmów Wacława Moraw‐
skiego (18.03.2014)
 „Zakazana Korea Północna” ‐ prelekcja Andrzeja
Kwaśniaka (25.03.2014)
 „Rys historyczny ratownictwa górskiego i stan obecny”
‐ wykład Tadeusza Jana Mikulskiego (01.04.2014)
 „Magia Norwegii” ‐ prelekcja Kingi Buras (08.04.2014)
 „Jutlandia (Dania)” ‐ prelekcja Ireneusza Budzow‐
skiego (02.09.2014)
 „Keep calm & zwiedzaj Norwegię” ‐ prelekcja Tadeu‐
sza Mojżyszka (09.09.2014)
 „Kazbek” ‐ prelekcja Tadeusza Maślanego (16.09.2014)
 „Krym” ‐ prelekcja Aliny Szczotki (23.09.2014)
 „Trzy wycieczki z bielskim PTT” ‐ pokaz filmów
Wacława Morawskiego (30. 09.2014)
 „Irlandia” ‐ prelekcja Ireneusza Budzowskiego (07.10.2014)
 „Cerkwie Beskidu Niskiego” ‐ prelekcja Mariusza
Pilarza (14.10.2014)
 „Malta” ‐ pokaz filmu Jerzego Duraja (21.10.2014)
 „Londyn” ‐ prelekcja Jana Nogasia (28.10.2014)
 „70 lat bitwy pod Monte Cassino” ‐ prelekcja
Andrzeja Popowicza (04.11.2014)
 „Dolomity ‐ wspinaczka z historią w tle” ‐ prelekcja
Roberta Słonki (18.11.2014)
 „W górach Hiszpanii i Andory” ‐ prelekcja Szymona
Barona i Katarzyny Talik (25.11.2014)
 „Sycylia i Wyspy Liparyjskie” ‐ prelekcja Andrzeja
Ziółko (02.12.2014)
 „Sztubajskie ferraty (Austria)” ‐ prelekcja Celiny
Skowron (09.12.2014)
 „90 lat PTT w Bielsku‐Białej” ‐ pokaz filmów Wacława
Morawskiego (16.12.2014)
Informacje o tym cyklu imprez były publikowane w mie‐
sięczniku Urzędu Miejskiego w Bielsku‐Białej ‐ „Pełna kultura”,
„Kronice Beskidzkiej” oraz na portalach beskidzka24.pl
i bb365.info, z kolei afisze eksponowane były w kilkunastu
punktach naszego miasta.
Przy organizacji pokazów slajdów współpracowaliśmy rów‐
nież z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Buczkowicach, promu‐
jąc w ten sposób nasze Towarzystwo poza granicami miasta.
Koordynacją współpracy z GOK‐iem zajmował się Szymon
Baron. W ramach tej współpracy w roku sprawozdawczym
odbyło się sześć prelekcji:
 „Moje ferraty, czyli przygoda w Dolomitach i Alpach
austriackich″ ‐ prelekcja Celiny Skowron (09.02.2014)
 „Tajlandia” ‐ prelekcja Ewy Kościelny (09.03.2014)
 „Spacer po polskich szczytach” ‐ prelekcja Ewy Kos‐
trzewy (06.04.2014)
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„Krym” ‐ prelekcja Aliny Szczotki (21.09.2014)
„Birma i Bangladesz ‐ 8 miesiąc podróży po Azji” ‐
prelekcja Dominiki Markiel i Szymona Kamińskiego



„Hiszpania i Andora ‐ nie tylko góry” ‐ prelekcja
Katarzyny Talik i Szymona Barona (23.11.2014)

(12.10.2014)

W 2012 r. nawiązaliśmy współpracę z bielskim Uniwersy‐
tetem Trzeciego Wieku przy Akademii Techniczno‐Huma‐
nistycznej, w ramach której słuchaczom UTW prezentujemy
górskie parki narodowe. Koordynacją współpracy zajmuje
się Jan Nogaś, a w roku sprawozdawczym przygotowa‐
liśmy następujące wykłady:
 „Park Narodowy w Wysokich Tatrach” ‐ wykład
Jana Nogasia (08.01.2014)
 „Tatrzański Park Narodowy” ‐ wykład Jana Nogasia
w filii UTW w Wilkowicach (25.02.2014)
Byliśmy także współorganizatorem jednego wykładu w Aka‐
demii Seniora działającej przy Wyższej Szkole Administracji
w Bielsku‐Białej:
 „Zaginione wioski: Stary Żywiec i Zadziele” ‐ wykład
Roberta Słonki (20.03.2014)
Oddział PTT w Bielsku‐Białej był także partnerem VII Festi‐
walu Górskiego „Adrenalinium”, który odbył się w dniach
24‐26 października 2014 r. w żywieckim kinie Janosik.
Warto wspomnieć o dobrej współpracy z bielskim pubem
„Grawitacja Caffee”, w ramach której członkowie Oddziału
przygotowują prelekcje do cyklu imprez „Poniedziałkowe
spotkania podróżników”. W roku sprawozdawczym odbyły
się dwa takie spotkania:
 „Północna Skandynawia ‐ Lofoty i Kebnekaise” ‐
prelekcja Andrzeja Ziółko (03.02.2014)
 „W drodze po Koronę Europy” ‐ prelekcja Szymona
Barona (01.09.2014)
Ważnym aspektem działalności oddziału była ochrona
przyrody.
Po raz trzeci zorganizowaliśmy akcję „Sprzątamy Beskidy
z PTT”, która w tym roku objęła tereny Beskidu Śląskiego,
Małego i Żywieckiego, a także w ramach Ogólnopolskiego
Spotkania Oddziałów PTT ‐ szlaki Gorców. Patronat hono‐
rowy nad akcją objęli Marszałek Województwa Małopol‐
skiego Marek Sowa, Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Kazimierz Karolczak oraz Prezes PTT Józef Haduch.
W trakcie 6 wycieczek górskich połączonych z edukacją tury‐
stów posprzątano łącznie ponad 220 km szlaków, zabez‐
pieczając 6500 litrów śmieci.
 rejon Potrójnej ‐ Beskid Mały (12.04.2014)
 rejon Bukowskiego Gronia ‐ Beskid Mały (26.04.2014)
 rejon Turbacza ‐ Gorce (10‐11.05.2014)
 rejon Baraniej Góry ‐ Beskid Śląski (17.05.2014)
 rejon Wielkiej Rycerzowej ‐ Beskid Żywiecki (24.05.2014)
 rejon Hrobaczej Łąki ‐ Beskid Mały (07.06.2014)
W akcji wzięło udział 296 osób (większość więcej niż jeden
raz), w tym 174 dzieci i młodzieży. Koordynatorem akcji był
Norbert Owczarek.
Wzięliśmy także udział akcji „Czyste Tatry” oraz nawiąza‐
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liśmy współpracę z Babiogórskim Parkiem Narodowym,
w ramach której dziesięciu wolontariuszy z naszego oddziału
wzięło udział w jesiennym liczeniu zwierząt oraz sprzątaniu
szlaków w rejonie Babiej Góry.
Bielsko‐Bialski Oddział PTT posiada w internecie swoją stronę
(http://www.bielsko.ptt.org.pl/), którą zarządza Szymon Baron
we współpracy z Grzegorzem Gierlasińskim, Łukaszem Kudel‐
skim, Tomaszem Rakoczym i Tomaszem Węgrzynem oraz
adres e‐mailowy: bielsko@ptt.org.pl, a także fanpage na
portalu społecznościowym Facebook (https://www.face‐
book.com/ptt.bielsko.biala), za pomocą którego promujemy
organizowane przez nas imprezy. Nasz fanpage lubi ponad
600 osób, co jest najlepszym wynikiem spośród wszystkich
Oddziałów PTT.
W roku sprawozdawczym zorganizowano 52 wycieczek
jedno i wielodniowych (nie licząc wycieczek w ramach akcji
„Sprzątamy Beskidy z PTT” oraz kursu dla kandydatów na
przewodników górskich beskidzkich), górskich w Beskid
Śląski, Mały, Żywiecki, Wyspowy, Makowski, Gorce, Biesz‐
czady, Góry Świętokrzyskie, Góry Kamienne, Góry Sowie,
Góry Wałbrzyskie i Tatry oraz góry Czech (Beskidy Mora‐
wsko‐Śląskie, Wysoki Jesionik), Słowacji (Góry Czerchowskie,
Góry Kisuckie, Tatry) i Węgier (Góry Bukowe, Matra) oraz
krajoznawczych na terenie województw śląskiego, dolno‐
śląskiego i małopolskiego oraz Czech i Słowacji. 16 wycieczek
dofinansowanych było przez Gminę Bielsko‐Biała. Wycieczki
prowadzili przewodnicy zrzeszeni w istniejącym przy naszym
Oddziale Kole Przewodników, a ich organizacją zajmowało się
wielu członków Oddziału. Odbyły się następujące wycieczki:
 Lysá hora (Beskidy Morawsko‐Śląskie, Czechy) ‐
wycieczka górska (05.01.2014)
 Hala Lipowska (Beskid Żywiecki) ‐ wycieczka górska
„X Karpacki Finał WOŚP” (11‐12.01.2014)
 Wielka Sowa (Góry Sowie) ‐ wycieczka górsko‐
krajoznawcza „Wędrówki z Robalem” (18‐19.01.2014)
 Błatnia (Beskid Śląski) ‐ wycieczka górska (26.01.2014)
 Czerwone Wierchy (Tatry Zachodnie) ‐ wycieczka
górska (08.02.2014)
 Chęciny, Łysica (Góry Świętokrzyskie) ‐ wycieczka
górska pt. „I Zimowe Spotkanie Oddziałów PTT
w Górach Świętokrzyskich” (21‐23.02.2014)
 Skrzyczne (Beskid Śląski) ‐ wycieczka górska (01.03.2014)
 Czupel (Beskid Mały) ‐ wycieczka górska (02.03.2014)
 Mędralowa (Beskid Żywiecki) ‐ wycieczka górska
i biwak zimowy (08‐09.03.2014)
 Javorový vrch (Beskidy Morawsko‐Śląskie, Czechy)
‐ wycieczka górska (16.03.2014)
 Polana Chochołowska (Tatry Zachodnie) ‐ wycieczka
górska (23.03.2014)
 Góry Kamienne i Skalne Miasto ‐ wycieczka górsko‐
krajoznawcza „Wędrówki z Robalem” (29‐30.03.2014)
 Wielka Czantoria (Beskid Śląski) ‐ wycieczka górska
(06.04.2014)



Mogielica (Beskid Wyspowy) ‐ wydarzenie turysty‐
czno‐religijne „XV Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa”
(18.04.2014)
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Pilsko (Beskid Żywiecki) ‐ wycieczka górska (21.04.2014)
Smrk (Beskidy Morawsko‐Śląskie, Czechy) ‐ wycie‐
czka górska (01.05.2014)
Turbacz (Gorce) ‐ XXIX Ogólnopolskie Spotkanie
Oddziałów PTT ‐ wycieczka górska (10‐11.05.2014)
Koskowa Góra (Beskid Makowski) ‐ wycieczka górska
(18.05.2014)




Młada Hora (Beskid Żywiecki) ‐ wycieczka górska
dla dzieci (23‐25.05.2014)
Lubogoszcz, Luboń Wielki (Beskid Wyspowy) ‐ wy‐
cieczka górska pt. „III Nocna Wyrypa z PTT” (31.05‐



Morskie Oko (Tatry Wysokie) ‐ wycieczka górska

01.06.2014)
(31.05‐01.06.2014)





Pradziad (Wysoki Jesionik, Czechy) ‐ wycieczka górsko‐
krajoznawcza „Wędrówki z Robalem” (31.05‐01.06.2014)
Ropica (Beskidy Morawsko‐Śląskie, Czechy) ‐ wy‐
cieczka górska (08.06.2014)
Pupov (Góry Kisuckie, Słowacja) ‐ wycieczka górska
(19.06.2014)




Czeski Raj (Czechy) ‐ wycieczka krajoznawcza z TJ
Slavoj Czeski Cieszyn (21‐22.06.2014)
Krywań (Tatry Wysokie, Słowacja) ‐ wycieczka górska
(22.06.2014)





Krawców Wierch (Beskid Żywiecki) ‐ wycieczka
górska (27.06.2014)
Psia Trawka (Tatry) ‐ wycieczka górska w ramach
akcji „Czyste Tatry 2014” (04.07.2014)
Chełmiec, Borowa (Góry Wałbrzyskie) ‐ wycieczka
górsko‐krajoznawcza „Wędrówki z Robalem”
(05‐06.07.2014)



Kozi Wierch (Tatry Wysokie) ‐ wycieczka górska



Osterwa (Tatry Wysokie, Słowacja) ‐ wycieczka
górska (20.07.2014)
Babia Góra, Polica (Beskid Żywiecki) ‐ wycieczka
górska (26‐27.07.2014)
Czerwone Wierchy (Tatry Zachodnie) ‐ wycieczka
górska (03.08.2014)
Babia Góra (Beskid Żywiecki) ‐ wycieczka górska
dla dzieci (09.08.2014)
Istallos‐ko (Góry Bukowe, Węgry), Kekes (Matra,
Węgry), Mincol (Góry Czerchowskie, Słowacja) ‐
wycieczka górsko‐krajoznawcza „Wędrówki z Ro‐
balem” (09‐12.08.2014)
Bieszczady (i nie tylko) ‐ wycieczka górsko‐krajo‐
znawcza (14‐20.08.2014)
Rysy (Tatry Wysokie, Słowacja) ‐ wycieczka górska

(13.07.2014)









(31.08.2014)







Ostrý (Beskidy Morawsko‐Śląskie, Czechy) ‐ wycie‐
czka górska (06.09.2014)
Velký Javorník (Beskidy Morawsko‐Śląskie, Czechy) ‐
wycieczka górska dla dzieci (07.09.2014)
Przepaść Macochy i Jaskinia Punkvy (Morawski
Kras, Czechy) ‐ wycieczka krajoznawcza (13.09.2014)
Otargańce (Tatry Zachodnie, Słowacja) ‐ wycieczka
górska (28.09.2014)
Starorobociański Wierch (Tatry Zachodnie) ‐ wy‐
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cieczka górska (05.10.2014)
Radhošť (Beskidy Morawsko‐Śląskie, Czechy) ‐ wy‐
cieczka górsko‐krajoznawcza pt. „Śladami Wołochów”
(12.10.2014)






Orawski Park Etnograficzny (Zubrzyca Górna, Polska),
Muzeum Wsi Orawskiej (Zuberec, Słowacja) ‐ wycie‐
czka krajoznawcza pt. „Skanseny Orawskie” (26.10.2014)
Klimczok (Beskid Śląski) ‐ wycieczka górska pt. „Biało‐
czerwone wędrowanie” (11.11.2014)
Babia Góra (Beskid Żywiecki) ‐ wycieczka górska
w ramach wolontariatu dla BgPN (13‐15.11.2014)
Bochnia i Nowy Wiśnicz ‐ wycieczka krajoznawcza
(22.11.2014)







Babia Góra (Beskid Żywiecki) ‐ wycieczka krajo‐
znawczo‐górska pt. „Andrzejki pod Babią” (28‐30.11.2014)
Śnieżnica, Ćwilin (Beskid Wyspowy) ‐ wycieczka
górska (06.12.2014)
Elektrownia szczytowo‐pompowa Porąbka‐Żar ‐
wycieczka krajoznawcza (14.12.2014)
Kozia Góra (Beskid Śląski) ‐ wycieczka górska pt.
„III Spacer Świąteczny z PTT” (26.12.2014)
Magurka Wilkowicka (Beskid Mały) ‐ wycieczka
górska (28.12.2014)

Poza cotygodniowymi wycieczkami zorganizowaliśmy także
cztery wyprawy trekkingowe w góry Europy:
 Grossglockner (Wysokie Taury, Austria) ‐ wyprawa
trekkingowa (14‐20.06.2014)
 Grossvenediger (Wysokie Taury, Austria) ‐ wyprawa
trekkingowa (18‐22.07.2014)
 Ortler (Alpy Retyckie, Włochy/Szwajcaria) ‐ wyprawa
trekkingowa (18‐24.08.2014)
 Mulhacén (Sierra Nevada, Hiszpania), Coma Pedrosa
(Pireneje, Andora) ‐ wyprawa trekkingowo‐krajo‐
znawcza (27.09‐04.10.2014)
Głównym inicjatorem i organizatorem tych wyjazdów był
Andrzej Chrobak.
W styczniu 2014 r. udało się rozpocząć kurs dla kandydatów
na przewodników górskich beskidzkich, na który zgłosiło się
15 osób. Część z nich zrezygnowała i wg stanu na koniec
roku w kursie uczestniczy 6 osób. Kierownikiem kursu był
Jan Nogaś, a w jego ramach zorganizowano 9 wycieczek
górskich i krajoznawczych:
 Pogórze Śląskie ‐ wycieczka krajoznawcza (16.02.2014)
 Cieszyn ‐ wycieczka krajoznawcza (27.04.2014)
 Radziejowa (Beskid Sądecki), Wysoka (Pieniny) ‐
wycieczka krajoznawczo‐górska (03‐04.05.2014)
 Koskowa Góra (Beskid Makowski) ‐ wycieczka
górska, połączona w wycieczką oddziałową (18.05.2014)
 Stożek (Beskid Śląski) ‐ wycieczka górska (12.07.2014)
 Babia Góra, Polica (Beskid Żywiecki) ‐ wycieczka
górska, połączona z wycieczką oddziałową (26‐27.07.2014)
 Velký Javorník (Jaworniki, Słowacja) ‐ wycieczka
górska (13‐14.09.2014)
 Gorce, Beskid Sądecki ‐ wycieczka górsko‐krajo‐
znawcza (20‐21.09.2014)
 Pogórze Karpackie, Beskid Niski, Bieszczady ‐ wycie‐
BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 (80) / 2015

czka górsko‐krajoznawcza (08‐11.11.2014)
W Bielsku‐Białej działa Oddziałowa Komisja Weryfikacyjna
GOT PTT, rozpatrująca wnioski o przyznanie odznak tury‐
stycznych PTT. W roku sprawozdawczym zweryfikowano
21 odznak GOT PTT „Ku Wierchom”, 17 odznak GOT PTT
kat. II st. brązowy, 10 odznak GOT PTT kat. II st. srebrny,
7 odznak GOT PTT kat. II st. złoty, 1 odznakę GOT PTT kat. I
st. srebrny, 1 odznakę GOT PTT kat. I st. złoty, 57 odznak
„Mały Szlak Beskidzki”, 1 odznakę „Główny Szlak Beskidzki”,
25 odznak „Korona Beskidów Polskich”, 1 odznakę „Korona
Beskidów Czeskich” oraz 1 odznakę „Korona Beskidów
Słowackich”.
Kontynuowano współpracę z sekcją turystyczną TJ Slavoj
Czeski Cieszyn oraz koordynowano współpracę PTT ze sło‐
wackim SVTS. W ramach współpracy organizowane są
wspólne wycieczki górskie i krajoznawcze.
Wykorzystując te kontakty, z inicjatywy Grzegorza Gierla‐
sińskiego Zarząd Oddziału wprowadził nowe odznaki krajo‐
znawczo‐turystyczne „Tysięczniki Trzech Narodów” i „Zamki
Trzech Narodów”. Odznaki te są trzystopniowe, a w roku
sprawozdawczym Komisja Weryfikacyjna GOT PTT przyznała
5 odznak „Tysięczniki Trzech Narodów” w stopniu brązowym
oraz 7 odznak „Zamki Trzech Narodów” w stopniu brązowym.
Ważnym wydarzeniem w działalności Oddziału były ob‐
chody 90‐lecia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego na
terenie Bielska‐Biała, które odbyły się 24 października
2014 r. w sali reprezentacyjnej Inkubatora Społecznej Przed‐
siębiorczości w Bielsku‐Białej.
Z tej okazji zorganizowaliśmy sesję popularno‐naukową
poświęconą historii PTT na terenie Bielska‐Białej i koncert
piosenki turystycznej, przygotowaliśmy okolicznościowe
odznaki, karty pocztowe, pieczątkę oraz t‐shirty.
Jubileusz był także okazją do wręczenia wyróżnień i od‐
znaczeń. Na wniosek Zarządu Głównego PTT nasz Oddział
został wyróżniony „Złotą Odznaką Honorową za Zasługi
dla Województwa Śląskiego”, odznakę honorową „Za
Zasługi dla Turystyki” otrzymali Norbert Owczarek, Robert
Słonka i Miłosz Zelek, natomiast złotymi odznakami PTT
z kosówką uhonorowano dwoje członków naszego Oddziału
‒ Andrzeja Popowicza i Bognę Stawiarską‐Ślusarczyk.
Kilkoro członków naszego Oddziału otrzymało także dyp‐
lomy i odznaki za 10‐ i 20‐letni staż członkowski w naszym
Towarzystwie.
Pragnąc zainteresować członków i sympatyków naszego
Oddziału historią bielsko‐bialskiego PTT Zarząd Oddziału
wprowadził odznakę krajoznawczo‐turystyczną „Śladami
bielsko‐bialskiego PTT”, którą będzie można zdobywać do
roku 2024, a więc roku jubileuszu 100‐lecia. W pierwszym
roku jej istnienia zweryfikowano 7 odznak.
W roku 2014 funkcjonowała Biblioteka Górska PTT i BKA,
licząca ponad 200 pozycji książkowych. W dalszym ciągu
trwają prace nad umieszczeniem katalogu książek na
naszej stronie internetowej.
Współpraca z Zarządem Głównym PTT układała się dobrze:
 przedstawiciele Zarządu Oddziału uczestniczyli we
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wszystkich posiedzeniach ZG PTT,
Tomasz Rakoczy pełnił funkcję członka ZG, a także
przewodniczącego komisji ds. promocji oraz wcho‐
dził w skład komisji ds. młodzieży,
Szymon Baron był zastępcą przewodniczącego Głów‐
nego Sądu Koleżeńskiego, wchodził ponadto w skład
komisji ds. internetu, ds. odznaczeń i członkostwa
honorowego, ds. promocji oraz ds. GOT PTT oraz był
członkiem redakcji 22. tomu „Pamiętnika PTT”
oraz informatora „Co słychać?”
terminowo wysyłaliśmy materiały sprawozdawcze,
sprzedawaliśmy egzemplarze „Pamiętnika PTT”,
powielaliśmy i rozprowadzaliśmy wśród członków
Oddziału Informator ZG PTT „Co słychać?”,
utrzymywaliśmy stałą łączność z Zarządem Głównym
PTT za pośrednictwem naszych adresów e‐mail.

Oddział PTT w Bielsku‐Białej posiada dwie Stacje Turystyczne
PTT: „Chatę pod Kwiatkiem” w Zawoi oraz pensjonat „Stasi‐
kówka” na polanie Hondraski w Szczyrku. Stacje turystycz‐
ne promowane były bezpłatnymi reklamami w kolejnych
tomach „Pamiętnika PTT”.
Pamiętając o naszych członkach współorganizowaliśmy
dwie górskie imprezy charytatywne „Ludzie gór dla Czło‐
wieka gór”, podczas których zbierano środki na leczenie
naszego kolegi Sebastiana Nikla (Hala Lipowska, 15‐16.03.2014
oraz Gibasówka, 21‐22.06.2014), a także odwiedziliśmy
z życzeniami urodzinowymi i tortem naszego Seniora Kazi‐
mierza Opyrchała, który w tym roku skończył dziewięćdzie‐
siąt lat (27.12.2014).
Sprawozdanie finansowe za rok poprzedni, tj. za rok 2013,
zostało terminowo złożone w Urzędzie Skarbowym w Bielsku‐
Białej.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ODDZIAŁU PTT W BIELSKU-BIAŁEJ ZA ROK 2014

Pozycja
1

2

A.
I.
II.
1
2
3
B.
1
2
3
C.
D.
1
2
3
4
5
6
E.
F.
G.
H.
I.

Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego
Pozostałe przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A‐B)
Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Amorytzacja
Pozostałe
Pozostałe przychody (niewymienione w pozycji A i G)
Pozostałe koszty (niewymienione w pozycjach B, D i H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)
(C‐D+E‐F+G‐H)
Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia)
Zyski nadzwyczajne (wielkość ujemna)
Wynik finansowy ogółem (I+J)
Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość dodatnia)

J.
I.
II.
K.
I.
II.
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Kwota za poprzedni
rok obrotowy (zł)

Wyszczególnienie

3

Kwota za bieżący
rok obrotowy (zł)
4

46 339,68
3 641,50
42 698,18
6 656,18
36 042,00

66 427,91
3 854,00
62 573,91
11 297,91
51 276,00

45 801,18
8 169,85
37 631,33
0,00
538,50
1 161,51
287,48

60 154,41
6 187,96
53 966,45
6 273,50
1 001,01
311,55

195,08

678,95

689,46

9,17
‐623,01

5 281,66

0,00

0,00

‐623,01

5 281,66
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZARZĄDU KOŁA PTT W KOZACH ZA ROK 2014

Zarząd Koła PTT w Kozach pracował w składzie wybranym
podczas zebrania założycielskiego w Kozach w dniu 18 stycz‐
nia 2013 r.:
• Miłosz Zelek ‐ prezes
• Tomasz Węgrzyn ‐ wiceprezes
• Anna Kózka‐Filarska ‐ sekretarz
• Dariusz Marek ‐ skarbnik
W dniu 31 grudnia 2014 r. koziańskie Koło PTT liczyło 23 człon‐
ków oraz liczne grono sympatyków naszego Towarzystwa.
W roku 2014 roku w poczet członków zostali przyjęci: Szy‐
mon Zelek, Grzegorz Ryszawy, Igor Ryszawy i Maja Ryszawy.
Koło korzysta z lokalu usytuowanego w samym centrum
Kóz przy ul. Krakowskiej 2 w Domu Kultury.
Rozpoczęliśmy w tym roku cykl pokazów slajdów i filmów
o tematyce podróżniczej „Z pierwszej ręki...” (nie tylko
górskiej) w Pałacu Czeczów w Kozach. W ramach tego przed‐
sięwzięcia, którego organizatorem był Miłosz Zelek, odbyły
się następujące imprezy:
• „Na bałkańskich wierchach” ‐ prelekcja Szymona
Barona i Łukasza Gierlasińskiego (05.06.2014)
• „Mały Szlak Beskidzki” ‐ prelekcja Miłosza Zelka i Da‐
riusza Marka (04.09.2014)
• „Wspinaczka wśród chmur Grossglockner” ‐ prelekcja
Mateusza Cebrata, Mirosława Cebrata i Jerzego
Lekkiego (02.10.2014)
• „70 lat bitwy pod Monte Cassino” ‐ prelekcja And‐
rzeja Popowicza (06.11.2014)
• „W drodze do Santiago de Compostela” ‐ prelekcja
Beaty Mąki i Agnieszki Kliś (04.12.2014)
Informacje o tym cyklu imprez były publikowane na porta‐
lach turystyczno‐przyrodniczych, z kolei afisze eksponowane
były w kilkunastu punktach naszej gminy.
Jak w poprzednich latach członkowie naszego Koła współor‐
ganizowali i działali w kolejnej edycji akcji „Sprzątamy Bes‐
kidy z PTT 2014”. Nasi członkowie brali udział w wymienio‐
nych wycieczkach:
• rejon Bukowskiego Gronia (26.04.2014)
• rejon Turbacza (10.05.2014)
• rejon Hrobaczej Łąki (07.06.2014)
Koło PTT w Kozach posiada w internecie swoją stronę
(http://www.kozy.ptt.org.pl/), którą zarządza Miłosz Zelek
we współpracy z Przemysławem Pietkunem i Tomaszem Wę‐
grzynem. Posiada również fanpage na portalu społecznoś‐
ciowym Facebook (https://www.facebook.com/ptt.kozy),
za pomocą którego promujemy organizowane przez nas
imprezy. Nasz fanpage lubi ponad 330 osób.
W roku sprawozdawczym zorganizowano 9 wycieczek gór‐
skich w Beskid Śląski, Mały, Wyspowy, Gorce oraz krajo‐
znawcze na terenie województwa śląskiego.
Odbyły się następujące wycieczki:
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•
•
•

Błatnia (Beskid Śląski) ‐ wycieczka górska współor‐
ganizowana z O/BB (26.01.2014)
Kozy (Gmina Kozy) ‐ wycieczka krajoznawcza „Poznaj
Gminę Kozy” (28.01.2014)
Mały Szlak Beskidzki (Beskid Mały) ‐ wycieczka górska
(23.02.2014)

•

Bujakowski Groń (Beskid Mały) ‐ wycieczka górsko‐
krajoznawcza „Poznaj Gminę Kozy” (01.03.2014)
• Mały Szlak Beskidzki (Beskid Mały) – wycieczka
górska (02.03.2014)
• Hrobacza Łąka (Beskid Mały) ‐ piknik z PTT (30.03.2014)
• Mały Szlak Beskidzki (Beskid Makowski) ‐ wycieczka
górska (06.04.2014)
• Mogielica (Beskid Wyspowy) ‐ wycieczka górska
„XV Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa” (18.04.2014)
• Klimczok (Beskid Śląski) ‐ wycieczka górska „Biało‐
czerwone wędrowanie”(11.11.2014)
Członkowie i sympatycy brali udział w licznych wyciecz‐
kach organizowanych przez Oddział PTT w Bielsku‐Białej.
Ponadto organizowane były różnego rodzaju konkursy
i spotkania:
• I Spotkanie Opłatkowe Członków i Sympatyków
Koła (10.01.2014)
• I Konkurs wiedzy na temat Tatr ‐ współorganizator
(28.02.2014)

•
•
•
•
•

Spotkanie organizacyjno‐integracyjne (08.05.2014)
IV Turniej Szachowy Gminy Kozy im. Władysława
Honkisza ‐ współorganizator (18.05.2014)
Dzień Dziecka na Klonowej... (01.06.2014)
Krajowy Zjazd Delegatów PTT (07.06.2014)
Konkurs „Kadry z wakacyjnych podróży 2014” (02.10.2014)

Nasi członkowie brali czynny udział w poniższych wydarze‐
niach:
• II Prawdziwa Zimowo‐wiosenna Wyrypa Beskidzka
(22.02.2014)

•
•

VIII Wyrypa Beskidzka (01‐03.08.2014)
Pierwsze Koziańskie Targi Organizacji Pozarządo‐
wych i Grup Nieformalnych „Uaktywnij swój po‐
tencjał” (08.11.2014)

W 2014 roku dwóch naszych członków zostało odznaczo‐
nych następującymi odznaczeniami:
• Miłosz Zelek ‐ Odznakę Honorową „Za Zasługi dla
Turystyki” przyznaną przez Ministra Sportu i Tury‐
styki i wręczoną dnia 24 października 2014;
• Tomasz Węgrzyn ‐ Odznakę Honorową „Za zasługi
dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” na‐
daną przez Ministra Środowiska w 2013 roku, a wrę‐
czoną 7 czerwca 2014 roku na zakończenie kolej‐
nej edycji akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2014”.
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni,
tj. za rok 2013, zostało terminowo złożone w Oddziale PTT
w Bielsku‐Białej.
9

KRONIKA ODDZIAŁU
STYCZEŃ – MARZEC 2015 R.

04‐01‐2015

wzięło udział 9 osób.

Jak co roku na wycieczkę rozpoczynającą rok turystyczny
wybraliśmy się na Łysą Górę położoną w czeskich Beskidach
Morawsko‐Śląskich. Tym razem frekwencja nie była zbyt
dużo, bowiem w wycieczce wzięło udział tylko 7 osób.

Fot. archiwum

13‐01‐2015

Fot. Andrzej Ziółko

08‐01‐2015

Tegoroczny cykl wtorkowych prelekcji otworzyło spotka‐
nie z Markiem Frączkiem, który przeniósł zgromadzonych
widzów poprzez pokaz slajdów na Spitsbergen. Ciekawa
prelekcja przyciągnęła do naszego lokalu aż 35 osób.

W związku z jubileuszem Polskiego Związku Alpinizmu
mieliśmy okazję obejrzeć w Książnicy Beskidzkiej wystawę
fotografii Bogdana Jankowskiego pt. „Himalaje, Karakorum
‐ obrazki i głosy z gór”. W wernisażu wystawy zorgani‐
zowanej przez Bielski Klub Alpinistyczny we współpracy
z naszym oddziałem wzięło udział kilkadziesiąt osób.

Fot. Szymon Baron

14‐01‐2015
Na zaproszenie Oddziału PTT w Chrzanowie członek naszego
Oddziału Andrzej Ziółko zaprezentował w tamtejszym MOSiR
pokaz slajdów z wyjazdu na Korsykę.
Fot. Szymon Baron

10‐01‐2015 ‐ 11‐01‐2015
Wśród styczniowych tradycji w działalności naszego oddziału
nie sposób nie wspomnieć o kwestowaniu podczas kolej‐
nych „Karpackich Finałów WOŚP” na Hali Lipowskiej. Tym
razem jedenasty już finał przypadł na drugi weekend 2015
roku. Pomimo dość słabej frekwencji w zaprzyjaźnionym
schronisku PTTK na Hali Lipowskiej naszym kolegom udało
się zebrać aż 1177,70 zł. W wycieczce w Beskid Żywiecki
10

Fot. archiwum Oddziału PTT w Chrzanowie
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15‐10‐2014

20‐01‐2015

Członkowie Oddziału PTT w Bielsku‐Białej i Bielskiego Klubu
Alpinistycznego zorganizowali tradycyjne wspólne spotka‐
nie opłatkowe, podczas którego można było porozmawiać
na różne tematy w świątecznej atmosferze. W spotkaniu
wzięło udział 35 osób.

Tematem kolejnej wtorkowej prelekcji autorstwa Andrzeja
Ziółko był „Bałkański trekking”. W spotkaniu wzięło udział
17 osób.

Fot. Katarzyna Talik

24‐01‐2015 – 31‐01‐2015
Fot. Szymon Baron

17‐01‐2015
W Przecławiu odbyło się V posiedzenie Zarządu Głównego
PTT, którego głównym tematem była organizacja obchodów
Roku Kazimierza Przerwy‐Tetmajera. Nasz Oddział był repre‐
zentowany przez Tomasza Rakoczego.

Dwoje członków naszego Oddziału miało okazję wziąć udział
w 46. Wędrówce Północy, a dokładniej w Ogólnopolskim
Rajdzie Narciarskim po Wisztynieckim Parku Regionalnym
na Litwie.

Fot. Jerzy Zieliński

Fot. Celina Skowron

17‐01‐2015 – 18‐01‐2015

25‐01‐2015

„Wycieczki z Robalem” cieszą się dużym uznaniem i zaintere‐
sowaniem wśród członków i sympatyków naszego Oddziału.
Tym razem 21‐osobowa grupa zebrała się na wycieczkę w Pie‐
niny by wspiąć się na Trzy Korony i Wysoką.

W piękną, śnieżną niedzielę 8‐osobowa grupka członków
i sympatyków wybrała się tym razem na wycieczkę krajo‐
znawczą do pobliskich Jankowic celem zwiedzenia Rezer‐
watu „Żubrowisko”. Wycieczka skierowana była do najmłod‐
szych członków naszego Oddziału.

Fot. Szymon Baron

Fot. Szymon Baron
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27‐01‐2015
Podczas kolejnego wtorkowego wieczoru, 39 osób miało
okazję dzięki przygotowanemu przez Lidię Talik pokazowi
slajdów pt. „Camino de Santiago, czyli rowerem przez Hisz‐
panię” przenieść się do Hiszpanii. Dawno tak wiele osób
nie mieliśmy w naszym małym lokalu. 

pokaz slajdów pt. „Śladami pierwszych turystów i fotogra‐
fów”. W spotkaniu wzięło udział 12 osób.
10‐02‐2015
W kolejny wtorkowy wieczór podczas prelekcji zostały wy‐
świetlone dwa filmy Jerzego Kołodziejczyka o Hucułach,
w których przedstawiono uczestnikom zarys historii Karpat
Wschodnich. I tym razem lokal naszego Oddziału wypełnił
się do ostatniego miejsca, a w spotkaniu wzięło udział 28 osób.

Fot. Szymon Baron
Fot. Szymon Baron

30‐01‐2015 – 01‐02‐2015

12‐02‐2015

Tym razem położony Bodzentyn w Górach Świętokrzyskich
gościł w tym roku wielu członków z różnych Oddziałów
PTT na Drugim Zimowym Spotkaniu Oddziałów Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego. Z Bielska‐Białej wybrało się
tym razem 7 osób.

W gronie przedstawicieli Zarządów PTT i BKA spotkaliśmy
się w naszym lokalu z prezesem honorowym naszego
Oddziału Janem Weiglem, któremu z okazji 80. urodzin
złożyliśmy najserdeczniejsze życzenia oraz jako prezent
książkę Jarka Majchera pt. „Tatry. Śladami pierwszych tu‐
rystów i fotografów”.

Fot. Dariusz Kojder
Fot. Jerzy Zieliński

03‐02‐2015
Gościem kolejnej prelekcji organizowanej we wtorkowy
wieczór był zaproszony przez nas członek Oddziału PTT
w Opolu ‐ artysta‐fotografik Jarek Majcher, który przedstawił

Fot. Szymon Baron
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14‐02‐2015
Pierwsze uroczystości z okazji Roku Kazimierza Przerwy‐
Tetmajera zostały zorganizowane w Ludźmierzu. W tym
bogatym w wydarzenia dniu nasz oddział reprezentowali
prezes Szymon Baron i członek zarządu Dariusz Kojder.

Fot. Remigiusz Lichota
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15‐02‐2015
Kolejną wycieczką na którą zorganizowano dla najmłodszych
członków i sympatyków naszego oddziału była wycieczka
na Przełęcz Karkoszczonka w Beskidzie Śląskim. Tym razem
15 osób doskonale bawiło się w górach, również dzięki
sankom zabranym przez dzieciaki.

Tego samego dnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Buczko‐
wicach miała miejsce prelekcja naszej koleżanki z Oddziału,
Lidii Talik pt. „Camino de Santiago, czyli rowerem przez
Hiszpanię”. W spotkaniu wzięło udział 20 osób.

Fot. GOK Buczkowice

Fot. Szymon Baron

17‐02‐2015

24‐02‐2015

Gościem wtorkowej prelekcji był tym razem przewodnik
beskidzki Robert Słonka, który przedstawił pokaz slajdów
pt. „Śladami PTT na Głównym Szlaku Beskidzkim”. W tym
wtorkowym spotkaniu wzięło udział 22 osoby.

Tym razem podczas wtorkowej prelekcji spotkaliśmy już
drugi raz w tym roku z Markiem Frączkiem. Nasz kolega
z Katowic zaprezentował krajobrazy alpejskie z okolic Punta
Gnifetti. W spotkaniu wzięło udział 15 osób.

Fot. Szymon Baron

Fot. Szymon Baron

22‐02‐2015

01‐03‐2015

Celem pierwszej wspólnej wycieczki z TJ Sokół Czeski Cieszyn,
z którym nawiązaliśmy współpracę w styczniu był Kamenity
w Beskidach Morawsko‐Śląskich, a było nas w sumie 15 osób.

Schronisko PTTK na Krawców Wierch było celem kolejnej
wycieczki naszych członków i sympatyków. Jak zawsze rewe‐
lacyjna atmosfera i doskonały klimat tego miejsca sprawiły,

Fot. Szymon Baron
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Fot. Szymon Baron
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Karvina, gdzie uczestnicy wycieczki mieli okazję zwiedzenia
różnych ciekawych zabytków w tym regionie. W wycieczce
wzięło udział 8 osób.

że w wycieczce wzięły udział 22 osoby i pies.
03‐03‐2015
Bodaj pierwszy raz w historii oddziału prelekcja opowie‐
dała o wyprawie na motorach do Rumunii. Członek naszego
Oddziału Andrzej Popowicz przedstawił 6 zebranym na
spotkaniu osobom prelekcję pt. „Transalpina na motorach”.

10‐03‐2015
Po raz kolejny zebrani na wtorkowej prelekcji mieli okazję
obejrzenia filmów z wycieczek organizowanych przez nasz
Oddział przedstawiony przez naszego kolegę z Oddziału
Wacława Morawskiego. Zaprezentowane tym razem filmy
obejrzało 10 osób.

Fot. Celina Skowron

06‐03‐2015
Odwiedzający Bielską Książnicę Beskidzką mieli okazję po‐
dziwiać wystawę malarstwa członkini naszego Oddziału ‐
Anny Lampe pt. „Wspomnienie lata”, a 6 marca odbył się
zorganizowany w ramach cyklu „Wspaniały świat gór wy‐
sokich” wernisaż tej wystawy, w którym wzięło udział kilka‐
dziesiąt osób.

Fot. Szymon Baron

14‐03‐2015 – 15‐03‐2015
Celem ostatniej wycieczki w ramach kursu dla kandydatów
na przewodników górskich beskidzkich był Beskid Żywiecki.
Oprócz licznych atrakcji krajoznawczych odwiedzonych przez
ośmiu uczestników wycieczki, kursanci zaliczyli także górski
szlak z Rycerki Kolonii przez Wielką Raczę, Przełęcz Prze‐
gibek i Bendoszkę Wielką do Rycerki Kolonii.

Fot. Szymon Baron

08‐03‐2015
Celem kolejnej wycieczki dla dzieci nie był tym razem żaden
ze szczytów górskich, a położone w Czechach miasteczko

Fot. Jan Nogaś

15‐03‐2015

Fot. Szymon Baron
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Członkini naszego Oddziału Celina Skowron była gościem
kolejnej prelekcji organizowanej wspólnie przez Gminny
Ośrodek Kultury w Buczkowicach i Oddział PTT w Bielsku‐
Białej. Tym razem za sprawą naszej koleżanki mieliśmy okazję
obejrzeć ciekawe zdjęcia z Alpy Sztubajskich. W prelekcji o
austriackich ferratach wzięło udział 10 osób.
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24‐03‐2015
„Rowerem przez Bałkany” to tytuł kolejnej wtorkowej
prelekcji, której autorką była bielszczanka Kama Guzik.
W niezwykle ciekawy sposób nasza prelegentka zaprezen‐
towała swoje wspomnienia ze zwiedzenia tego bardzo cieka‐
wego regiony Europy. W tym niemal dwugodzinnym spot‐
kaniu wzięło udział 14 osób.

Fot. GOK Buczkowice

17‐03‐2015
Dwóch członków funkcjonującego przy naszym Oddziale
Koła PTT w Kozach, Miłosz Zelek i Dariusz Marek, było
autorami kolejnego zorganizowanego we wtorkowy wie‐
czór spotkania. Tym razem 13 osób miało okazję obejrzeć
i wysłuchać prelekcji pt. „Mały Szlak Beskidzki”.
Fot. Szymon Baron

25‐03‐2015
W ramach „Dnia Przedsiębiorczości 2015” dwóch uczniów
Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka miało okazję
zapoznać się z zakresem pracy członków Zarządu Oddziału.
Jak widać, nasze Towarzystwo jest ciekawym miejscem nie
tylko dla miłośników turystyki.

Fot. Celina Skowron

22‐03‐2015
Wycieczką z Myślenic przez Kudłaczę i Lubomir na Przełęcz
Jaworzyce zapoczątkowaliśmy zaplanowane na ten rok przez
nasz Oddziału przejście całego Małego Szlaku Beskidzkiego.
W pierwszej wycieczce na MSB wzięło udział 13 osób.
Fot. Szymon Baron

28‐03‐2015 – 29‐03‐2015

Fot. Szymon Baron
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Celem ostatniej w pierwszym kwartale wycieczki zrealizo‐
wanej w ramach cyklu „Wędrówki z Robalem” były wy‐
jątkowe góry, jakimi są Góry Stołowe. Podczas dwudniowej
wycieczki weszliśmy na najwyższy szczyt tych gór ‐ Szcze‐
liniec Wielki oraz zwiedziliśmy zapierające dech w piersiach
Błędne Skały. Była też okazja obejrzeć kilka pobliskich
zamków w ramach zdobywania odznak „Zamki Trzech Naro‐
dów”, a kilka osób obejrzało przejazd wojsk amerykańskich
wracających z ćwiczeń w Estonii do swojej kwatery na
terenie Niemiec. W wycieczce wzięły udział 24 osoby.
15

Hałata, 10 osób miało okazję odbyć wirtualną podróż po
najcenniejszych zabytkach tego afrykańskiego państwa.

Fot. Szymon Baron

31‐03‐2015
Temat ostatniej przed wiosenno‐letnią przerwą prelekcji
zorganizowanej w naszym lokalu to „Maroko – Cesarskie
Miasta”. Za sprawą naszego kolegi z Oddziału, Sławomira

Fot. Szymon Baron

Opracowanie: Szymon Baron i Tomasz Węgrzyn

WITAMY W NASZYM ODDZIALE
W pierwszym kwartale 2015 roku do naszego Oddziału wstąpiły cztery
osoby. Serdecznie witamy w naszym gronie!





BB‐277 – Adam Kupis (17‐01‐2015)
BB‐278 – Bożena Kawka (20‐01‐2015)
BB‐279 – Ryszard Barteczko (31‐03‐2015)
BB‐280 – Ewa Grygierczyk‐Ciupak (31‐03‐2015)

Według stanu na dzień 31 marca 2015 r. Oddział PTT w Bielsku‐
Białej liczy 145 członków.
Bożena Kawka otrzymała legitymację członkowską podczas
wycieczki na Krawców Wierch (fot. Grzegorz Ryszawy)

Składki członkowskie na rok 2015
Apelując o jak najszybsze opłacenie składek członkowskich przypominamy, że Zarząd Oddziału pozostawił wysokość
składek członkowskich w takiej samej wysokości, jak w roku 2014, odpowiednio:
 normalna: ................................................................................................................................................................... 40 zł
 ulgowa (emeryci, renciści): ........................................................................................................................................ 30 zł
 ulgowa (dzieci, uczniowie i studenci do 26 roku życia): ........................................................................................... 15 zł
Od 2014 roku obowiązuje dodatkowo, uchwalona przez Zarząd Oddziału, ulga rodzinna – małżonkowie i dzieci członków
Oddziału płacą składkę niższą o 5 zł, niż przedstawiono powyżej.
Równocześnie informujemy, że w ramach promocji wstępowania do Oddziału PTT w Bielsku‐Białej, od nowo wstę‐
pujących pobieramy obniżoną łączną wpłatę za składkę roczną, wpisowe i blankiet legitymacji, której wysokość wynosi
odpowiednio:
 normalna: ................................................................................................................................................................... 52 zł
 ulgowa (emeryci, renciści): ........................................................................................................................................ 42 zł
 ulgowa (dzieci, uczniowie i studenci do 26 roku życia): ........................................................................................... 22 zł
Gorąco zachęcamy do rozpropagowania działalności Oddziału PTT w Bielsku‐Białej wśród znajomych zainteresowanych
turystyką górską oraz zainteresowanie członkostwem w naszym Towarzystwie.
z tatrzańskim pozdrowieniem,
Zarząd Oddziału
16
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KRONIKA KOŁA PTT w KOZACH
STYCZEŃ – MARZEC 2015 R.

17‐01‐2015 – 18‐01‐2015
Na pierwszym w tym roku wyjeździe oddziałowym, w którym
wzięli udział członkowie Koła PTT w Kozach wędrowaliśmy po
oblodzonych szlakach Pienin.

ble i jazda na górkę. Oj działo się! Zjazd na ślizgaczach i jab‐
łuszkach zaraził nawet starszych wyprawy. Po zdjęciu z no‐
wym „kolegą z oddziału” ruszyliśmy na obiecane ognisko
w nieznane :) i to dosłownie. Przez kilka metrów trasa była
całkiem normalna, natrafiliśmy nawet na nieotwarty stok
narciarski, ale później było już tylko gorzej. Szliśmy w śnie‐
gu po kolana nieoznakowaną trasą i niestety do ogniska
nie dotarliśmy. Zjazdy, ślizgi i wywrotki to był tytuł naszej
zwrotki ;) Niech żałują wszystkie leniuszki i kanapowcy” –
relacja Marysi.

Fot. Grzegorz Ryszawy

05‐02‐2015
Odbyło się kolejne spotkanie „…z pierwszej ręki” organizo‐
wane w pierwsze czwartki miesiąca (18.00) w sali balowej
pałacu Czeczów przez Koło PTT w Kozach. Tym razem mie‐
liśmy okazję wysłuchać prelekcji Katarzyny Talik i Szymona
Barona pt. „Hiszpania i Andora – nie tylko góry”. Bardzo
dziękujemy za tych ponad trzysta zdjęć z ciepłymi klimatami
Półwyspu Iberyjskiego oraz niezawodnymi „ciekawostkami”
z podróży.

Fot. Anna Kózka‐Filarska

27‐02‐2015
Odbył się II Gminny Konkurs Wiedzy o Tatrach, którego
organizatorem było nasze Koło. I miejsce zajęła Paulina
Mirocha, II miejsce ‐ Maciej Pasierbski, a III miejsce ‐
Agnieszka Lurka. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim
obecnym dziękujemy za udział.

Fot. Miłosz Zelek

15‐02‐2015
„Zakończenie ferii zimowych postanowiliśmy spędzić w gó‐
rach, na wesoło. Pomimo naszego marudzenia „czemu tak
wcześnie” (zbiórka już o 8‐mej) mama była bezlitosna
„Wstawać, na pewno będzie fajnie”. Przełęcz Karkoszczonka
zimą wygląda przepięknie. Podejście nie było zbyt strome,
schronisko ugościło ciepłą czekoladką, oscypkiem z żura‐
winką i kawką dla dorosłych. Trochę pogawędek, gry w Dob‐
18

Fot. J. Kućka

01‐03‐2015
„Na Krawców Wierch z Kóz wyjechaliśmy o 8:00. Po godzi‐
nie byliśmy w Glince, a po 2 godzinach marszu, żółtym
szlakiem, doszliśmy do schroniska. Podczas drogi miałam
szczęście, bo nie zapadałam się w głęboki śnieg (ważę
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tylko 28 kg), gorzej mieli dorośli, bo co chwile wpadali po
kolana w zaspy. W schronisku przywitali nas gospodarze,
było miło i sympatycznie, a przede wszystkim ciepło od
kominka. Po wypiciu gorącej czekolady i rozgrzaniu się
wyszliśmy przed schronisko, gdzie mogliśmy porzucać się
śnieżkami, wyjść na dach bacówki i zrobić wspólne zdjęcie.
Droga powrotna minęła szybko. Niecierpliwie czekam
teraz na kolejny wyjazd z PTT” ‐ napisała Majka

ten szlak w 2014 roku w kilku etapach. O poszczególnych
odcinkach szlaku opowiedzieli nam w taki sposób, jakbyśmy
również i my razem z nimi wędrowali, a więc żywo, barwnie
i ciekawie.”

Fot. Szymon Baron

22‐03‐2015
Fot. Grzegorz Ryszawy

05‐03‐2015

Od środka szlaku bielskie PTT zaproponowało rozpoczęcie
pokonania w 2015 roku Małego Szlaku Beskidzkiego. Wśród
uczestników wycieczki w pasmo Lubomira i Łysiny byli
i przedstawiciele naszego Koła.

„… z pierwszej ręki” tym razem muzycznie. „Marcowy wie‐
czór. Pięknie oświetlony Pałac Czeczów w Kozach, a w nim
rozbrzmiewająca muzyka, która przenosi każdego z nas w
świat daleki od trosk i zmartwień… słuchając „Koncertu
Prowincjonalnego” w wykonaniu Grzegorza Holerka (gi‐
tara i wokal), Marii Bury (flet) i Pawła Janowskiego (gitara).
Podczas koncertu włączaliśmy się do śpiewu znanych i nowo
poznanych nam piosenek, mogliśmy też wysłuchać cieka‐
wych anegdot i dowcipów nawiązujących do śpiewanych
utworów”. – fragment relacji Moniki Baron

Fot. Szymon Baron

28‐03‐2015 – 29‐03‐2015
Tym razem na cel wycieczki oddziałowej obraliśmy cieka‐
wy i bogaty w atrakcje rejon Gór Stołowych, które nieje‐
den z nas ostatni raz widział na szkolnych wycieczkach
klasowych. Pomimo trudności pogodowych w wycieczce
uczestniczyły dwadzieścia cztery osoby, w tym aż siódem‐
ka dzieci oraz przedstawiciele naszego Koła.
Fot. Miłosz Zelek

17‐03‐2015
W lokalu Oddziału PTT w Bielsku‐Białej nasi koledzy z Koła
PTT w Kozach wygłosili prelekcję o Małym Szlaku Beskidz‐
kim. Przytaczamy w tym miejscu fragment relacji Celiny
Skowron z tego wydarzenia: „Szlak jest koloru czerwonego
i biegnie od Bielska‐Białej Straconki do Lubonia Wielkiego
przez Beskidy: Mały, Makowski (Średni) i Wyspowy omija‐
jąc te pasma górskie, którymi poprowadzony jest Główny
Szlak Beskidzki. Na szlaku nie ma zbyt dużo schronisk, a pro‐
wadzi on przez wiele mniejszych i większych miejscowości.
Jest na nim wiele cennych miejsc niezwykłych i też wiele
przeróżnych atrakcji. Miłosz Zelek i Dariusz Marek przeszli
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Fot. Grzegorz Ryszawy

Opracowanie: Anna Kózka‐Filarska
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Robert Słonka

Pustelnicy, misjonarze i pogańscy bogowie
Dzisiaj proponuję wycieczkę niezbyt forsowną, a która
pozwoli nam zapoznać się z ulokowanymi w górach świa‐
dectwach bogatej historii czeskich Moraw oraz pobliskich
krain. Zwiedzimy najbardziej na zachód wysunięte pasmo
Beskidów Morawsko‐Śląskich, a naszym celem jest kulto‐
wa góra Radgoszcz (1.129 m n.p.m.), której charaktery‐
styczny „trójwierzchołkowy wał” rozpoznawalny jest z wielu
szczytów. Jest to góra bardzo popularna i szczególna nie
tylko dla Czechów, ale także dla szerszej wspólnoty Słowian,
która kształtowała się na karpackich ziemiach przed wie‐
kami. Na pewno przekonamy się o tym już niebawem.
Nim staniemy na szlaku, czeka nas około godzina jazdy
samochodem. Z Bielska‐Białej jedziemy do Cieszyna, gdzie
przekraczamy granicę polsko‐czeską i kierujemy się w stro‐
nę Frydka‐Mistka (do wyboru płatna ekspresówka lub „stara
droga”). Następnie poprzez
Palkowice docieramy do Fren‐
statu pod Radhostem, mija‐
my go i zatrzymujemy się w
Trojanowicach na sporym par‐
kingu Raztoka.
Rozpoczynamy wycieczkę
zgodnie z niebieskimi znakami,
starą, klasyczną XIX‐wieczną
ścieżką, która wyprowadzi
nas nas na Przełęcz Pustevny.
Szlak początkowo prowadzi
betonową drogą, mijamy hotel
górski i „lanovkę”, czyli kolej
krzesełkową (niezwykle popu‐
larną w letnich miesiącach).
Gdy kończy się droga jez‐
dna, ścieżka od razu staje się
bardziej urokliwa. Towarzyszy
nam szumiący potok, które‐
go muzyka należy do moich
ulubionych. Jesień nabrała już ciemnobrązowych barw, lekko
podkreślanych, przez nieśmiałe tego dnia, promienie słońca.
Odgłosy przyrody nie są niczym mącone, o tej porze jest
tutaj pusto i spokojnie.
Około godziny wspinamy się na Przełęcz Pustevny, i jeśli
nic wcześniej nie wiedzieliśmy o tym miejscu, to na pewno
doznamy „szoku estetycznego”, bowiem takich miejsc w gó‐
rach jest niewiele. Przełęcz wzięła swoją nazwę od faktycz‐
nych pustelników, którzy zamieszkiwali ją przed laty (ostatni
zmarł w 1874 roku). Natomiast to, co sprawiło, że przełęcz
jest miejscem magicznym to zespół niezwykle uroczych
czterech schronisk, wybudowanych przez pierwszą czeską
organizację turystyczną czyli Pohorską Jednotę Radhost
pod koniec XIX wieku. Ma się wrażenie, że zespół domków
to kolorowa wioska skrzatów leśnych, bądź górskich trolli.
Nawiązujące do zabudowań wołoskich niezwykłe kształty,
bogactwo zdobień i śmiałe kolory sprawiają, że wydaje
20

nam się, że znaleźliśmy się w bajce.
Projektantem kompleksu był Dusan Samo Jurkowic, twórca
stylu narodowego w czeskiej architekturze. Dodajmy, że to
ten sam człowiek, który zaprojektował m.in. liczne cmen‐
tarze w Beskidzie Niskim, na których pochowano żołnierzy
walczących podczas pierwszej wojny światowej oraz kolejkę
linową na Łomnicę w Tatrach Wysokich. W pobliżu tej
bajkowej „miniwioski” znajduje się spory hotel górski „Ta‐
nećnica” pamiętający czasy międzywojnia, oraz pamiątka
po karpackich pasterzach – dzwonnica wałaska z końca XIX
wieku.
W Beskidach powyżej 1.000 m n.p.m. budowano zazwy‐
czaj solidne, funkcjonalne budynki, które miały spełniać
swą podstawową funkcję: dać pewny dach nad głową tury‐
stom przemierzającym szlaki. Na Przełęczy Pustevny Dusan
Jurkowic zaprojektował „schro‐
niskowe dzieło sztuki”, dzięki
czemu czas się tu zatrzymał
w jakiejś dziwnie namalowa‐
nej przestrzeni. Chciałoby się
tkwić w tym błogim stanie
kontemplacji piękna. Przed
nami jednak równie ciekawe
miejsca, ruszamy więc dalej
– w stronę szczytu Radgosz‐
cza.
Od tego miejsca nasza wy‐
cieczka prowadzić będzie dłu‐
gim, bo niemal 4‐kilometro‐
wym, płaskim grzbietem góry.
Czekają na nas dwa przed‐
wierzchołki, lecz te kulmina‐
cje Radgoszcza to niewielkie
przewyższenia: żadne z nich
nie przekracza 150 metrów
w stosunku do szczytu góry.
Idziemy więc górską promenadą, z której w pogodne dni
roztacza się bardzo ładny widok: na północ w stronę Stram‐
berskiej Vrchoviny i na południe, gdzie na najbliższym
planie wyłania się słowackie pasmo Jaworników.
Trasa prowadzi poprzez las skarlałych świerków oraz
malowniczymi halami, pokrytymi w niektórych miejscach
płatami kosodrzewiny. Ciekawe to zjawisko, bowiem roślin‐
ność ta charakterystyczna jest dla wyższych pieter górskich,
natomiast na Radgoszczu występuje z racji specyficznego
mikroklimatu, który tworzą bardzo silne wiatry. Mijamy
malowniczą altankę „Cyrilka” z widokiem na masyw Kniehyni,
oraz kilka ław ze stolikami świadczącymi o popularności
tego miejsca w pogodne dni.
Po kilkunastu minutach znajdziemy pamiątkę związaną
z odradzaniem się państwa czeskiego w XIX wieku, czyli
niewielki fragment 4,5 tonowego głazu przewiezionego
stąd do Pragi, który stał się kamieniem węgielnym Teatru
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Narodowego. I znów Radgoszcz był świadkiem historii, bowiem budowa
teatru była konsekwencją wystąpień Czechów przeciw monarchii Habs‐
burgów. To tutaj w 1862 roku odbyło się masowe wyjście na szczyt
(15 tys. osób) połączone z demonstracją o prawa narodu czeskiego do
samostanowienia.
Po mniej więcej półgodzinnym marszu dochodzimy do najbardziej
charakterystycznego miejsca, kojarzonego z górą, czyli do monumen‐
talnej rzeźby słowiańskiego boga Radegasta (Radhosta) znajdującej
się na wschodnim przedwierzchołku. Potężna statua dłuta Albina
Polaska wykonana w 1930 roku stoi na środku ścieżki i zwrócona jest
w stronę szczytu góry. W tym miejscu wyjaśnia nam się pochodzenie
nazwy góry, związanej właśnie z Radegastem, prasłowiańskim naczel‐
nym bóstwem słońca, urodzaju i gościnności. W Polsce czczono go
jako Swarożyca, choć jako Radgoszcz także musiał być znany, o czym
świadczą nazwy w różnych częściach naszego kraju (np. Radogoszcz ‐
dzielnica Łodzi czy Radgoszcz koło Tarnowa). Choć nie ma potwier‐
dzeń archeologicznych to panuje przekonanie, że góra Radgoszcz była
ośrodkiem kultu tego boga i jest odpowiednikiem naszej Ślęży. To
miejsce przywołuje nam obrazy bardzo pierwotne, gdy człowiek w na‐
turalny sposób czcił ziemskie siły ognia, wiatru i wody, oddawał hołd
zmieniającemu się światu i zawierzał swój los bóstwom pór roku.
Owiane mrokiem tajemnicy prasłowiańskie czasy przenoszą nas w sam
środek naturalnego postrzegania świata, któremu człowiek oddawał
należytą cześć. Niesamowite to wrażenie stanąć przed obliczem
samego Radegasta i nieśmiało podnieść wzrok ku jego obliczu. Odda‐
jemy hołd potędze boga i podążamy dalej grzbietem magicznej góry.
Wędrówka na szczyt zajmie nam kolejne pół godziny. Łagodną
ścieżką dotrzemy do niewybitnej kulminacji, czyli pofałdowanej pod‐
szczytowej polany, na której mieści się stare schronisko wybudowane
przez Pohorską Jednost Radhost w 1907 roku, jednak mocno przebu‐
dowane w latach powojennych. Obok niego stoi wieżą widokowa,
z której podziwiać możemy rozległą panoramę, obejmującą zarówno
Karpaty Zachodnie (m.in. Beskidy, Mała Fatra, Tatry) jak i wyłaniające
się sudeckie pasma (Góry Oderskie, Jesioniki).
Po odpoczynku w bardzo przyjemnym schronisku kierujemy się na
wierzchołek Radgoszcza. I znów zatapiamy się w mrokach średnio‐
wiecznej historii, znajduje się tu bowiem ogromna świątynia, której
patronem są św. Cyryl i Metody. Ich posągi wykonane w 1931 roku
przez wspomnianego już Albina Polaska witają nas tuż przed tylną
ścianą kaplicy. Działalność misjonarska świętych wiąże się z chrystiani‐
zacją Państwa Wielkomorawskiego w IX wieku, a ciało św. Cyryla spo‐
czywa ponoć na Radgoszczu. Kamienna świątynia zbudowana na planie
krzyża greckiego stanęła tutaj w 1898 roku, a jej rozbudowa o drew‐
nianą dzwonnicę miała miejsce w latach 20‐tych XX wieku. Również
wtedy obłożono ją drewnianym gontem co nadało jej charakter gór‐
skiej świątyni, świetnie harmonizującej z miejscem, na którym króluje.
Góra Radgoszcz jest pełna symboli, które przypominają o dziejach
ziemi morawskiej. Możemy na niej odnaleźć pamiątki nawiązujące do
historii Czech, ale także odkryjemy tam skarby wspólne dla całej
słowiańskiej wspólnoty. Stojąc pomiędzy pomnikiem pogańskiego boga
Radegasta a posągami chrześcijan św. Cyryla i Metodego dostrzec
możemy zmienność dziejów historii. Ewolucja postrzegania świata,
oraz związane z tym inne określenie miejsca człowieka we wszech‐
świecie nigdzie indziej w górach tak dobitnie nie jest zaakcentowane.
Dumny Radhost z armią sił przyrody stoi naprzeciw ufnych w poza‐
ziemską moc nowej wiary misjonarzy. Stoję pomiędzy nimi dziękując,
że pozwolili mi poznać obydwa królestwa i łaskawie zezwolą bym
wrócił bezpiecznie w doliny.
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czeskie specjały na szlaku

schroniska na Przełęczy Pustevny

altanka Cyrilka

pomnik i kaplica św. Cyryla i Metodego
Bibliografia:
1.P.Nowicki, „Beskid Śląsko‐Morawski”, Warszawa 1997 r.
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KOMISJA DS. SZLAKÓW PRZY ZG PTT
ODDZIAŁ PTT W BIELSKU-BIAŁEJ
ODDZIAŁ PTT W OSTRZESZOWIE
zapraszają na

Program kursu:
22.05.2015 (piątek):
 13:00 – 15:00 –
 15:00 – 18:00 –
 18:00 – 19:00 –
 19:00 – 21:00 –

Koszt kursu:
zakwaterowanie
wykłady
czas wolny (kolacja)
wykłady

23.05.2015 (sobota):
 09:00 – 14:00 – zajęcia praktyczne
w terenie
 14:00 – 15:00 – przerwa obiadowa
 15:00 – 18:00 – praktyka i wykłady
 19:00 – 22:00 – ognisko
24.05.2015 (niedziela):
 08:00 – 9:00 – egzamin (cz. 1)
 11:00 – 14:00 – egzamin (cz. 2)
Dla chętnych Msza Św. w niedzielę
o godz. 9:30 w kaplicy na Mładej Horze
SZKOLENIE POPROWADZĄ DOŚWIADCZENI
ZNAKARZE Z ODDZIAŁU PTT W TARNOWIE.
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65 zł (w tym noclegi - konieczny własny
śpiwór, wykłady i ćwiczenia praktyczne)
Dojazd, wyżywienie i ubezpieczenie we
własnym zakresie – na miejscu możliwość
skorzystanie z kuchni turystycznej.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Oddział PTT w Bielsku-Białej
ul. 3 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała
e-mail: bielsko@ptt.org.pl
Kontakt i dodatkowe informacje:

Szymon Baron (PTT O/Bielsko-Biała)
tel. 661-536-667
e-mail: szymek@ptt.org.pl

Jan Tomczak (PTT O/Ostrzeszów)
tel. 606-656-694
e-mail: janekniedzwiedz1@wp.pl
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Kinga Buras

Genewa – kasztany
na rogu Grand-Rue
Owoc szwajcarsko‐francuskiego mariażu, zwana pro‐
testanckim Rzymem, królowa szwajcarskich miast o nazwie
celtyckiego pochodzenia „ujście wód” – Genewa.
Magiczne miasto wśród gór, ze znanym w całym świecie
Dachem Europy, szczytem Mont Blanc. Symbolem miasta
jest fontanna Jet d’eau na Jeziorze Genewskim, której
strumień wody wyrzucany jest z prędkością 200km/h, na
wysokość 140 metrów. Z prawdziwą przyjemnością będąc
w Genewie, rozkoszowałam się znaną szwajcarską gorącą
czekoladą, siedząc na ławce tuż przy jeziorze, z którego do
moich stóp wędrowały zgłodniałe łabędzie. Tuż obok prze‐
chadzali się pracownicy pobliskich banków. Rozwój i przed‐
siębiorczość banków spowodowały, że Genewa została
jednym z bogatszych miast Europy. Bankierzy słyną z dysk
re‐cji i wysokich kwalifikacji.
Jednak Szwajcaria to nie tylko banki i bankierzy, ale
głównie mistrzowsko wykonane zegarki. Polski akcent odnaj‐
dziemy w Firmie Patek‐Philippe. Każdy klient tej znanej
marki, wpisywany jest do specjalnej księgi.
Wyjątkowość miejsca podkreśla nieskazitelna dbałość
o najdrobniejsze szczegóły. Dekoracje zdobiące witryny
sklepów, banków, restauracji, stosowne do danej pory
roku i święta. Ze szwajcarską precyzją ułożone są kwiaty
zegara w parku Jardin Anglais. W Parc Des Bastion sza‐
chiści prezentują swoje umiejętności, przesuwając sporej
wielkości szachy, przy których turyści wciąż wykonując
zdjęcia, zakłócając ten popołudniowy rytuał.
Warto zwiedzić Katedrę Saint‐Pierre, w której przema‐
wiał Kalwin, a z północnej wierzy po opłaceniu biletu wstę‐
pu, można podziwiać z niej miasto. Na międzynarodowym
terenie znaleźć się można po przekroczeniu bram Pałacu
Zjednoczonych Narodów, w którym pracuje około trzech
tysięcy urzędników z całego świata.
Po kolejnym dniu zwiedzania i poznawania historii tego
miejsca, udałam się na główną ulicę, przy której dominują
markowe sklepy, drogie restauracje i kafejki. Z przydrożnej
budki kupiłam pieczone kasztany. Słońce chyliło się ku
zachodowi, a z pracy zaczęli wychodzić urzędnicy, bankie‐
rzy, politycy, dziennikarze i inni reprezentanci różnych
grup zawodowych, którzy mieszali się wśród spacerują‐
cych turystów w tym prawdziwie kosmopolitycznym
mieście.
Życie wieczorne dla mieszkańców i gości ma sporo do
zaoferowania. Liczne muzea, kino, teatr, opera, balet i
różne koncerty zapewniają atrakcje każdego dnia. Wokół
miasta rozciąga się widok, dla którego pasjonaci gór przy‐
jeżdżają z całego świata. Ośnieżone szczyty, krystaliczne
powietrze i przyjazna atmosfera Genewy, wpływają na
niepowtarzalny klimat tego miejsca.
Warto przy okazji wyjazdu w najwyższe góry Europy
zahaczyć choć na chwilę o Genewę… Polecam!
BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 (80) / 2015

wejście do pałacu Zjednoczonych Narodów

Fontanna Jet d’eau

szwajcarska flaga na jachcie
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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
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spotkania członków: czwartek, 18:00 – 20:00 (w lokalu Oddziału)

