Koleżanki i Koledzy,
Zbliża się koniec IX kadencji Zarządu Głównego PTT, w którego pracach uczestniczy wiceprezes naszego
Oddziału Tomasz Rakoczy. W dniach 11‐12 czerwca 2016 r. odbędzie się X Zjazd Delegatów Polskiego Towa‐
rzystwa Tatrzańskiego, podczas którego wybierzemy nowy Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Główny
Sąd Koleżeński. Wcześniej, bo 20 kwietnia 2016 r. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Oddziału PTT w Bielsku‐Białej wybierzemy dziesięciu naszych delegatów na Zjazd. Gorąco zachęcamy do udziału.
z tatrzańskim pozdrowieniem,
Zarząd Oddziału

krokusy na Polanie Chochołowskiej (fot. Andrzej Ziółko)
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PLAN WYDARZEŃ
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2016

02‐04

Ondrejnik (Beskidy Morawsko‐Śląskie, Czechy) – wycieczka górska z TJ Slavoj Czeski Cieszyn

05‐04

„Fatima – portugalskie centrum pielgrzymkowe” – prelekcja Wacława Morawskiego

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

lokal PTT/BKA, godz. 18:00

Wysoka (Pieniny) – wycieczka górska dla dzieci

09‐04

wycieczka w ramach realizacji zadania: „Na szczytach Beskidów”

12‐04

„Gasherbrum I (8080 m) ‐ pierwsze zimowe wejście” – prelekcja Janusza Gołębia

15‐04

Browar Zamkowy w Cieszynie – wycieczka szkoleniowa

16‐04

Polana Chochołowska (Tatry Zachodnie) ‐ wycieczka górska

23‐04

Szyndzielnia, Klimczok (Beskid Śląski) – wycieczka górska

01‐05 – 02‐05

Magurski Park Narodowy – wycieczka górska dla dzieci

03‐05

Zator i okolice – wycieczka krajoznawcza

08‐05

Jura Krakowsko‐Częstochowska – wycieczka krajoznawcza

Książnica Beskidzka, godz. 17:00

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

akcja „Sprzątamy Beskidy z PTT 2016”

wycieczka z cyklu „Przyjaciel Parku Narodowego”

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

Babia Góra (Beskidy Żywiecki) – wycieczka górska dla dzieci

21‐05

wycieczka w ramach realizacji zadania: „Na szczytach Beskidów”, akcja „Sprzątamy Beskidy z PTT 2016”

25‐05 – 29‐05

Gorgany, Ukraina – wyprawa trekkingowa

04‐06

Hrobacza Łąka (Beskid Mały) – wycieczka górska
akcja „Sprzątamy Beskidy z PTT 2016”

Lubań (Gorce) – wycieczka górska

05‐06
11‐06

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

Dolina Prosiecka i Dolina Kwaczańska (Góry Choczańskie, Słowacja) – wycieczka górska
wycieczka w ramach realizacji zadania: „Wycieczki w dobrym Towarzystwie”

X Zjazd Delegatów PTT

11‐06 – 12‐06

Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN, Zakopane

18‐06

Mogielica (Beskid Wyspowy) – wycieczka górska dla dzieci

18‐06 – 19‐06

Śnieżnik (Masyw Śnieżnika) – wycieczka górska

26‐06

Rohacze (Tatry Zachodnie, Słowacja) – wycieczka górska

wycieczka w ramach realizacji zadania: „Na szczytach Beskidów”

wycieczka z cyklu „Wędrówki z Robalem”

wycieczka w ramach realizacji zadania: „Wycieczki w dobrym Towarzystwie”
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 2015

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 2015 r. bielsko‐bialski Oddział PTT liczył
183 członków płacących składki członkowskie, w tym 23
osoby w Kole PTT w Kozach, 23 osoby w nowo powołanym
Szkolnym Kole PTT „Diablaki” w Dąbrowie Górniczej oraz
liczne grono sympatyków naszego Towarzystwa.
W roku sprawozdawczym odbyło Walne Zgromadzenia
Członków Oddziału (22.04.2015), podczas którego zatwier‐
dzono sprawozdania merytoryczne i finansowe Oddziału za
rok 2014.
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 grud‐
nia 2012 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.
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 pięć proto‐
kołowanych zebrań.
W ramach konkursów ofert, Zarząd Oddziału złożył w roku
2015 jedną ofertę w Urzędzie Miejskim w Bielsku‐Białej,
która uzyskała najwięcej punktów w konkursie. Gmina Biel‐
sko‐Biała przyznała naszemu Oddziałowi 13400 zł na reali‐
zację zadania: „Wycieczki w dobrym Towarzystwie”.
W roku sprawozdawczym wzięliśmy udział w konkursie
„Eko Odkrywcy 3”, a nasz projekt zakwalifikował się do
rundy finałowej, w której można było wygrać 3000 zł.
Niestety, w głosowaniu internautów zajęliśmy 6 miejsce
spośród 10 projektów, z których 5 pierwszych wygrywało.
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Złożyliśmy także dwie oferty w ramach wolontariatu pra‐
cowniczego:
 „Wędruj bezpiecznie po górach” w ramach Programu
Wolontariatu Pracowniczego „inicJaTyWy z PHILIP‐
SEM” w Philips Lighting Bielsko Sp. z o.o. (Aleksandra
Jakieła) ‐ wniosek został odrzucony;
 „Prelekcje podróżnicze dla seniorów” w ramach
programu grantowego „Razem z GRUPĄ ‐ II edycja”
w Grupie Kapitałowej KĘTY S.A. (Szymon Baron oraz
Jerzy Graca, Dariusz Marek i Wojciech Ślusarczyk) ‐
wniosek został rozpatrzony pozytywnie, przyznano
nam kwotę 1800 zł na zakup rzutnika multimedial‐
nego.
Kwestie związane z konkursami ofert koordynowali Szymon
Baron i Tomasz Rakoczy.
W ramach akcji „1% dla PTT” z odpisów od podatków za
rok 2014 uzyskaliśmy kwotę 1122,40 zł. Ze środków pozys‐
kanych w ten sposób sfinansowaliśmy:
 udział w kosztach cyklu imprez „Wspaniały świat gór
wysokich” ‐ 718,18 zł,
 druk kalendarzy PTT na rok 2016 ‐ 600,00 zł.
Równocześnie partycypowaliśmy w środkach 1% uzyska‐
nych przez Zarząd Główny, przeznaczając całą przyznaną
nam kwotę (223,75 zł) na wydruk „Biuletynu Informacyjnego”.
Redagowane i wysłane były numery kwartalnika BIULETYN
INFORMACYJNY. Biuletyn wysyłano do członków Oddziału
(do członków posiadających pocztę elektroniczną w postaci
pliki PDF, do osób nie dysponujących Internetem ‐ wersję
papierową), Zarządu Głównego PTT oraz Oddziałów PTT.
W roku sprawozdawczym ukazały się cztery numery nasze‐
go czasopisma. BIULETYN redagowali Szymon Baron, Anna
Kózka‐Filarska, Katarzyna Talik i Tomasz Węgrzyn, a powie‐
laniem i wysyłaniem zajmowała się Katarzyna Talik. Równo‐
cześnie 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 i Miejskim Domu Kultury. Głównym animatorem
tego cyklu imprez był Jan Weigel. Odbyły się następujące
imprezy:
 „Himalaje, Karakorum. Obrazki i głosy z gór” ‐ werni‐
saż wystawy fotograficznej Bogdana Jankowskiego
(08.01.2015)





„Wspomnienie lata” ‐ wernisaż wystawy malarstwa
Anny Lampe (06.03.2015)
„Powyżej 8000 metrów” ‐ prelekcja i promocja
książki Krzysztofa Wielickiego (24.04.2015)
„Jak wchodziłem do alpinizmu” ‐ prelekcja Mariana
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Bały (08.05.2015)
„Czy w 1924 roku George Mallory dotarł do szczytu
Mount Everestu?” ‐ prelekcja Leszka Ciechego i Piotra
Korczaka (14.05.2015)
„W Peruwiańskich Kordylierach” ‐ prelekcja Jana
Weigla (16.06.2015)
„Pierwsza Polska Wyprawa w Andy Peruwiańskie” ‐
wernisaż wystawy fotograficznej Jana Weigla (06.07.2015;
wystawa prezentowana w dniach 02.07.2015 – 31.07.2015)







„Śląscy himalaiści” ‐ prelekcja Janusza Majera (03.11.2015)
„Himalaje ‐ Rekonesans ‐ 1969” ‐ prelekcja i promocja
książki Ryszarda Szafirskiego (16.11.2015)
„Himalaje na czterech łapach” ‐ prelekcja i promocja
książki Agaty Włodarczyk‐Bucharowskiej i Przemy‐
sława Bucharowskiego (01.12.2015)
„Ryszard Pawłowski ‐ człowiek gór” ‐ prelekcja i pro‐
mocja książek Ryszarda Pawłowskiego (08.12.2015)

Informacje o imprezach cyklu „Wspaniały świat gór wysokich”
były przekazywane do mediów, szkół i bibliotek miejskich.
Zaproszenia na spotkania, prelekcje i wernisaże wysyłali‐
śmy do naszych członków oraz osób niestowarzyszonych,
zainteresowanych problematyką górską. Afisze eksponowa‐
ne były w kilkunastu punktach naszego miasta. W roku 2015
partycypowaliśmy w kosztach cyklu imprez przeznaczając
na jego organizację 718,18 zł.
Kontynuowaliśmy również rozpoczęty w 2009 roku cykl po‐
kazów slajdów i filmów o tematyce podróżniczej (nie tylko
górskiej) w naszym lokalu. W ramach tego przedsięwzię‐
cia, którego organizatorem był Szymon Baron, odbyły się
następujące imprezy:
 „Spitsbergen” ‐ prelekcja Marka Frączka (13.01.2015)
 „Bałkański trekking” ‐ prelekcja Andrzeja Ziółko (20.01.2015)
 „Camino de Santiago, czyli rowerem przez Hiszpanię”
‐ prelekcja Lidii Talik (27.01.2015)
 „Śladami pierwszych turystów i fotografów” ‐ prelekcja
i promocja książki Jarosława Majchera (03.02.2015)
 „Huculi” ‐ pokaz filmów Jerzego Kołodziejczyka (10.02.2015)
 „Śladami PTT na Głównym Szlaku Beskidzkim” ‐
prelekcja Roberta Słonki (17.02.2015)
 „Punta Gnifetti” ‐ prelekcja Marka Frączka (24.02.2015)
 „Transalpina na motorach” ‐ prelekcja Andrzeja Po‐
powicza (03.03.2015)
 „Wycieczki z PTT O/Bielsko‐Biała” ‐ pokaz filmów
Wacława Morawskiego (10.03.2015)
 „Mały Szlak Beskidzki” ‐ prelekcja Miłosza Zelka i Da‐
riusza Marka (17.03.2015)
 „Rowerem przez Bałkany” ‐ prelekcja Kamy Guzik





„Spływ kajakowy Wisłą” ‐ prelekcja Pawła Kluski



„Wycieczki z PTT O/Bielsko‐Biała” ‐ pokaz filmów
Wacława Morawskiego (29.09.2015)
„Jaskinie tatrzańskie” ‐ prelekcja Łukasza Kudelskiego

(22.09.2015)



(06.10.2015)









„W Sudety z PTT” ‐ prelekcja Grzegorza Gierlasiń‐
skiego (13.10.2015)
„Monte Rosa i Dolomity, czyli lodowce i ferraty” ‐
prelekcja Roberta Słonki (20.10.2015)
„Londyn ‐ ciąg dalszy” ‐ prelekcja Jana Nogasia (27.10.2015)
„Mont Blanc” ‐ prelekcja Łukasza Kudelskiego (03.11.2015)
„Odległa Alaska” ‐ prelekcja Sebastiana Gruszki (10.11.2015)
„Góry Szkocji” ‐ prelekcja Jana Nogasia (17.11.2015)
„Belgijskie jaskinie” ‐ prelekcja Jakuba Krajewskiego
(24.11.2015)




„Odznaki turystyczne górskie w turystyce kwalifiko‐
wanej” ‐ prelekcja Wojciecha Kwietnia (01.12.2015)
„Toskania ‐ Liguria ‐ Umbria” ‐ prelekcja Aliny Szczotki



„Główny Szlak Beskidzki” ‐ prelekcja Miłosza Zelka

(08.12.2015)
(15.12.2015)

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, pro‐
mując w ten sposób nasze Towarzystwo poza granicami
miasta. Koordynacją współpracy z GOK‐iem zajmował się
Szymon Baron. W ramach tej współpracy w roku sprawo‐
zdawczym odbyło się siedem prelekcji:
 „Camino de Santiago, czyli rowerem przez Hisz‐
panię” ‐ prelekcja Lidii Talik (22.02.2015)
 „Ferraty ‐ Alpy Sztubajskie” ‐ prelekcja Celiny Sko‐
wron (15.03.2015)
 „Rowerem przez Bałkany” ‐ prelekcja Kamy Guzik
(19.04.2015)






„Japonia ‐ kraj kwitnącej wiśni” ‐ prelekcja Beaty
Gluzy (10.05.2015)
„Szminką malowane po mapie ‐ KANARY” ‐ prelek‐
cja Anny Krzeszowiak (13.09.2015)
„Sri Lanka ‐ tam, gdzie mały robią miau” ‐ prelekcja
Ewy Kościelny (11.10.2015)
„Welcome to Iran” ‐ prelekcja Dominiki Malik i Marii
Łakomik (29.11.2015)

(01.09.2015)

Oddział PTT w Bielsku‐Białej był partnerem VIII Festiwalu
Górskiego „Adrenalinium”, który odbył się w dniach 23‐25
października 2015 r. w żywieckim kinie Janosik. W ramach
festiwalu z inicjatywy Lidii Talik odbyła się gra miejska „Ja‐
nosikowym Szlakiem”, w której organizację zaangażowali
się także Monika Baron, Szymon Baron i Tomasz Rakoczy.

„Nottingham ‐ miasto Robin Hooda” ‐ prelekcja
Jana Nogasia (08.09.2015)
„Mały Szlak Beskidzki z PTT” ‐ prelekcja Szymona
Barona i Katarzyny Talik (15.09.2015)

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 odbyło

(24.03.2015)





„Maroko ‐ Cesarskie Miasta” ‐ prelekcja Sławomira
Hałata (31.03.2015)
„Jaskinie beskidzkie” ‐ prelekcja Łukasz Kudelskiego
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się jedno takie spotkanie:
 „Góry Hiszpanii i Andory…” ‐ prelekcja Szymona
Barona i Katarzyny Talik (24.08.2015)
Z okazji obchodów Roku Kazimierza Przerwy‐Tetmajera zo‐
stała zorganizowana w Domu Kultury w Kozach wystawa
jubileuszowa (17‐28.08.2015) wraz z uroczystym zakoń‐
czeniem (27.08.2015).
Ważnym aspektem działalności oddziału była ochrona przy‐
rody.
Po raz czwarty 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 Małopolskie‐
go Marek Sowa, Członek Zarządu Województwa Śląskiego
Kazimierz Karolczak oraz Prezes PTT Józef Haduch. Sponsorem
akcji było Przedsiębiorstwo Komunalne KOMAX sp. z o.o.,
które przekazało na ten cel darowiznę w wysokości 1500 zł.
Temat sponsoringu dogrywał Dariusz Kojder.
W trakcie 5 wycieczek górskich połączonych z edukacją turys‐
tów posprzątano łącznie ponad 100 km szlaków, zabezpie‐
czając 9810 litrów śmieci.
 rejon Szyndzielni i Klimczoka ‐ Beskid Śląski (25.04.2015)
 rejon Bukowskiego Gronia ‐ Beskid Mały (10.05.2015) ‐
Koło PTTK „Beskidek” w Porąbce
 rejon Babiej Góry ‐ Beskid Żywiecki (16.05.2015)
 rejon Żaru ‐ Beskid Mały (14.06.2015) ‐ Koło PTTK „Bes‐
kidek” w Porąbce
 rejon Hrobaczej Łąki ‐ Beskid Mały (20.06.2015)
W akcji wzięło udział 457 osób (większość więcej niż jeden
raz), w tym 280 dzieci i młodzieży. Koordynatorem akcji był
Norbert Owczarek.
Wzięliśmy także udział akcji „Czyste Tatry” (04.07.2015)
oraz w ramach wolontariatu w Babiogórskim Parkiem Na‐
rodowym, oprócz sprzątania szlaków pięciu wolontariuszy
z naszego oddziału wzięło udział w jesiennym liczeniu
zwierząt 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, Łuka‐
szem Kudelskim, Norbertem Owczarkiem, Tomaszem Rako‐
czym i Tomaszem Węgrzynem oraz adres e‐mailowy:
bielsko@ptt.org.pl, a także fanpage na portalu społecznoś‐
ciowym Facebook (https://www.facebook.com/ptt.bielsko.
biala), za pomocą którego promujemy organizowane przez
nas imprezy. Nasz fanpage lubi ponad 900 osób, co jest
najlepszym wynikiem spośród wszystkich Oddziałów PTT.
W roku sprawozdawczym zorganizowano 56 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
Makowski, Mały, Sądecki, Śląski, Wyspowy i Żywiecki,
Bieszczady, Góry Stołowe, Góry Świętokrzyskie, Pieniny
i Tatry oraz góry Czech (Beskidy Morawsko‐Śląskie, Wysoki
Jesionik) i Słowacji (Magura Orawska, Mała Fatra, Niżne
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Tatry, Wielka Fatra, Tatry) oraz krajoznawczych na terenie
województw lubelskiego, małopolskiego, śląskiego i święto‐
krzyskiego oraz Czech i Słowacji. 17 wycieczek dofinanso‐
wanych było przez Gminę Bielsko‐Biała, z kolei 8 było skie‐
rowanych przede wszystkim do najmłodszych turystów.
Wycieczki prowadzili przewodnicy zrzeszeni w istniejącym
przy naszym Oddziale Kole Przewodników, a ich organi‐
zacją zajmowało się wielu członków Oddziału. Odbyły się
następujące wycieczki:
 Lysá hora (Beskidy Morawsko‐Śląskie, Czechy) ‐
wycieczka górska (04.01.2015)
 Hala Lipowska (Beskid Żywiecki) ‐ wycieczka górska
i narciarska pt. „XI Karpacki Finał WOŚP” (10‐11.01.2015)
 Trzy Korony, Wysoka (Pieniny) ‐ wycieczka górska
„Wędrówki z Robalem” (17‐18.01.2015)
 Rezerwat „Żubrowisko” w Jankowicach ‐ wycieczka
krajoznawcza dla dzieci (25.01.2015)
 Bodzentyn (Góry Świętokrzyskie) ‐ wycieczka górsko‐
krajoznawcza „II Zimowe Spotkanie Oddziałów PTT
w Górach Świętokrzyskich” (30.01‐01.02.2015)
 Przełecz Karkoszczonka (Beskid Śląski) ‐ wycieczka
górska dla dzieci (15.02.2015)
 Kamenitý (Beskidy Morawsko‐Śląskie, Czechy) ‐ wy‐
cieczka górska z TJ Sokol Český Těšín (22.02.2015)
 Krawców Wierch (Beskid Żywiecki) ‐ wycieczka
górska (01.03.2015)
 Karviná (Czechy) ‐ wycieczka krajoznawcza dla dzieci
(08.03.2015)



Lubomir (Beskid Wyspowy) ‐ wycieczka górska



Szczeliniec Wielki, Błędne Skały (Góry Stołowe) ‐ wy‐
cieczka górska „Wędrówki z Robalem” (28‐29.03. 2015)
Mogielica (Beskid Wyspowy) ‐ wydarzenie turystyczno‐
religijne „XVI Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa”




(22.03.2015)

(03.04.2015)



Bobek (Beskidy Morawsko‐Śląskie, Czechy/Słowacja)
‐ wycieczka górska dla dzieci (06.04.2015)
Polana Chochołowska (Tatry Zachodnie) ‐ wycieczka
górska (12.04.2015)
Wierzbanowska Góra, Lubogoszcz (Beskid Wyspowy)
‐ wycieczka górska (19.04.2015)
Ostredok, Krizna (Wielka Fatra, Słowacja) ‐ wycieczka
górska „Wędrówki z Robalem” (25‐26.04. 2015)
Babica (Beskid Makowski) ‐ wycieczka górska (01.05.2015)
Chełm, Żurawnica (Beskid Makowski) ‐ wycieczka
górska (03.05.2015)
ZOO Ostrawa (Czechy) ‐ wycieczka krajoznawcza
dla dzieci (09.05.2015)
Minčol (Magura Orawska, Słowacja) ‐ wycieczka
górska (24.05.2015)
Helfštýn i nie tylko… (Zaolzie i Morawy Północne,
Czechy) ‐ wycieczka krajoznawcza (30.05.2015)
Barania Góra (Beskid Śląski) ‐ wycieczka górska



Rakytov (Wielka Fatra, Słowacja) ‐ wycieczka górska



„Okolo Těšína se Sokoly” ‐ rajd TJ „Sokol” Český
Těšín (06.06.2015)










(31.05.2015)
(04.06.2015)
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Siwy Wierch (Tatry Zachodnie, Słowacja) ‐ wycieczka
górska (21.06.2015)
Dumbier, Salatin (Niżne Tatry, Słowacja) ‐ wycieczka
górska „Wędrówki z Robalem” (27‐28.06.2015)
Leskowiec (Beskid Mały) ‐ wycieczka górska (28.06.2015)
Hala Ornak (Tatry Zachodnie) ‐ wycieczka górska
w ramach akcji „Czyste Tatry 2015” (04.07.2015)
Przełęcz Krzyżne (Tatry Wysokie) ‐ wycieczka górska
(05.07.2015)





Wysoka (Małe Pieniny) i Radziejowa (Beskid Sąde‐
cki) ‐ wycieczka górska (11‐12.07.2015)
Stoh i Janosikove Diery (Mała Fatra, Słowacja) ‐
wycieczka górska (18.07.2015)
Steny (Mała Fatra, Słowacja) ‐ wycieczka górska
(26.07.2015)



Luboń Wielki (Beskid Wyspowy) ‐ wycieczka górska
(02.08.2015)




Rohacze (Tatry Zachodnie, Słowacja) ‐ wycieczka
górska (08.08.2015)
Żar, Hrobacza Łąka (Beskid Mały) ‐ wycieczka górska
(09.08.2015)



Spisz (Polska, Słowacja) ‐ wycieczka krajoznawcza



Hala Miziowa, Rysianka (Beskid Żywiecki) ‐ wyciecz‐
ka górska „IV Nocna Wyrypa z PTT” (21‐22.08.2015)
Liptów (Słowacja) ‐ wycieczka krajoznawcza (23.08.2015)
Ojcowski Park Narodowy ‐ wycieczka krajoznaw‐
cza dla dzieci pt. „Przyjaciel Parku Narodowego”

(15.08.2015)




(29.08.2015)






Jesioniki (Czechy) ‐ wycieczka górsko‐krajoznawcza
z TJ Slavoj Český Těšín (05‐06.09.2015)
Jagnięcy Szczyt (Tatry Wysokie, Słowacja) ‐ wycieczka
górska (06.09.2015)
Klimczok (Beskid Śląski) ‐ wycieczka górska „XXX Ogól‐
nopolskie Spotkanie Oddziałów PTT” (12‐13.09.2015)
Bieszczady ‐ wycieczka górsko‐krajoznawcza (02‐04.
10.2015)








Sławkowski Szczyt (Tatry Wysokie, Słowacja) ‐ wy‐
cieczka górska (11.10.2015)
Zabrze, Katowice, Tychy ‐ wycieczka krajoznawcza
„szlakiem zabytków techniki woj. śląskiego” (17.10.2015)
Tatrzański Park Narodowy ‐ wycieczka górsko‐
krajoznawcza dla dzieci pt. „Przyjaciel Parku Naro‐
dowego” (18.10.2015)
Skrajne Solisko (Tatry Wysokie, Słowacja) ‐ wycie‐
czka górska (25.10.2015)
Baranów Sandomierski, Sandomierz, Kazimierz Dol‐
ny ‐ wycieczka krajoznawcza pt. „Szlak Renesansu”
(07‐08.11.2015)






Kozia Góra (Beskid Śląski) ‐ wycieczka górska pt.
„Biało‐czerwone wędrowanie” (11.11.2015)
Pętla Beskidzka ‐ wycieczka krajoznawcza (14.11.2015)
Babia Góra, Mosorny Groń (Beskid Żywiecki) ‐ wy‐
cieczka górska pt. „Andrzejki pod Babią” (27‐29.11.2015)
Siwy Wierch (Tatry Zachodnie) ‐ wycieczka górska
(05.12.2015)



Przełęcz Karkoszczonka (Beskid Śląski) ‐ wycieczka
górska dla dzieci pt. „Spotkanie z Mikołajem” (06.12.2015)
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Równica (Beskid Śląski) ‐ wycieczka górska pt. „Wę‐
drujemy Głównym Szlakiem Beskidzkim” (20.12.2015)
Kozia Góra (Beskid Śląski) ‐ wycieczka górska pt.
„IV Spacer Świąteczny z PTT” (26.12.2015)
Szyndzielnia (Beskid Śląski) ‐ wycieczka górska
(31.12.2015 ‐ 01.01.2016)

W ramach organizacji wycieczek dla seniorów współpraco‐
waliśmy ze stowarzyszeniem „Akademia Seniora” z Bielska‐
Białej, w ramach którego członek naszego Oddziału, Witold
Kubik, organizuje wycieczki górskie i krajoznawcze. Człon‐
kowie Oddziału wzięli udział w wycieczkach:
 IV Marsz Nordic Walking „Chodzę bo lubię” (27.09.2015)
 Wielka Czantoria (Beskid Śląski) ‐ wycieczka górska
(20.10.2015)



Kozia Góra (Beskid Śląski) ‐ wycieczka górska



Hrobacza Łąka (Beskid Mały) ‐ wycieczka górska



Błatnia (Beskid Śląski) ‐ wycieczka górska (24.10.2015)

(27.10.2015)
(03.11.2015)

Poza cotygodniowymi wycieczkami, członkowie Oddziału
współorganizowali także dwie wyprawy trekkingowe w góry
Europy:
 Gran Paradiso, Mont Blanc (Alpy, Włochy/Francja)
‐ wyprawa trekkingowa (30.06.2015 ‐04.07.2015),
Łukasz Kudelski
 Monte Rosa (Alpy Pennińskie, Włochy) – wyprawa
trekkingowa (17‐23.08.2015), Robert Słonka
Przy Oddziale funkcjonuje Koło Przewodników PTT, które
oprócz przewodników z naszego Oddziału zrzesza także prze‐
wodników z oddziałów PTT w Chrzanowie, Krakowie i Sos‐
nowcu. W czwartym kwartale 2015 r. koordynujący dzia‐
łalność Koła Jan Weigel przekazał dokumentację związaną
z jego funkcjonowaniem Robertowi Słonce, który z ramienia
Zarządu Oddziału przejął koordynację prac Koła do czasu
wyborów jego władz.
W Oddziale PTT w Bielsku‐Białej osiemnaście osób posiada
uprawnienia przewodników górskich beskidzkich, a dwie
dodatkowo uprawnienia przewodników górskich tatrzańskich.
W kwietniu 2015 r. zakończył się kurs dla kandydatów na
przewodników górskich beskidzkich organizowany przez nasz
Oddziału. Z piętnastu osób, które zgłosiło się na niego w stycz‐
niu 2014 r. kurs ukończyły cztery osoby. Kierownikiem kursu
był Jan Nogaś, a w jego ramach w roku sprawozdawczym
zorganizowano jedną wycieczkę górsko‐krajoznawczą:
 Wielka Racza (Beskid Żywiecki) ‐ wycieczka górska
(14‐15.03.2015)

Wynik finansowy całego kursu dla kandydatów na przewod‐
ników górskich beskidzkich z uwagi na rezygnację większości
kursantów w trakcie jego trwania był ujemny i wyniósł
–5484,79 zł. Tak dużą stratę finansową udało się zniwelo‐
wać za pomocą darowizn na działalność statutową pozys‐
kiwanych przez członków Zarządu w czasie trwania kursu.
W dniu 25 maja 2015 r. odbyła się kontrola prawidłowości
przebiegu szkolenia oraz prawidłowości dokumentacji finan‐
sowej związanej z kursem przeprowadzona przez pracow‐
ników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
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W Bielsku‐Białej działa Oddziałowa Komisja Weryfikacyjna
GOT PTT w składzie: Dariusz Kojder (przewodniczący), Szy‐
mon Baron, Grzegorz Gierlasiński i Łukasz Kudelski (członko‐
wie), rozpatrująca wnioski o przyznanie odznak turystycz‐
nych PTT. W roku sprawozdawczym zweryfikowano 9 odz‐
nak GOT PTT „Ku Wierchom”, 23 odznaki GOT PTT kat. II
st. brązowy, 18 odznak GOT PTT kat. II st. srebrny, 5 odz‐
nak GOT PTT kat. II st. złoty, 5 odznak GOT PTT kat. I st.
srebrny, 1 odznakę GOT PTT kat. I st. złoty, 6 odznak „Mały
Szlak Beskidzki”, 2 odznaki „Główny Szlak Beskidzki”, 14 odz‐
nak „Korona Beskidów Polskich”, 8 odznak „Korona Beski‐
dów Czeskich” oraz 1 odznakę „Korona Beskidów Słowackich”.
W ciągu roku zweryfikowano następujące odznaki uchwa‐
lone w roku 2014 przez Zarząd Oddziału PTT w Bielsku‐
Białej: „Śladami bielskobialskiego PTT” ‐ 6 odznak, „Tysię‐
czniki Trzech Narodów” ‐ 16 odznak (w tym 14 brązowych
i 2 srebrne) oraz „Zamki Trzech Narodów” ‐ 10 odznak
(w tym 5 brązowych i 5 srebrnych).
Kontynuowano współpracę z sekcją turystyczną TJ Slavoj
Czeski Cieszyn oraz koordynowano współpracę PTT ze
słowackim SVTS. Z inicjatywy Petra Friedricha z Czeskiego
Cieszyna w dniu 20 stycznia 2015 r. nawiązaliśmy do‐
datkowo współpracę z TJ Sokol Czeski Cieszyn. W ramach
współpracy organizowane są wspólne wycieczki górskie
i krajoznawcze.
W roku 2015 funkcjonowała Biblioteka Górska PTT i BKA,
licząca ponad 200 pozycji książkowych. Inwentaryzację
księgozbioru i prace związane z funkcjonowaniem biblio‐
teki wykonuje Irena Jędrysik. W dalszym ciągu trwają pra‐

ce nad umieszczeniem katalogu książek na naszej stronie
internetowej.
Współpraca z Zarządem Głównym PTT układała się dobrze:
 przedstawiciele Zarządu Oddziału uczestniczyli we
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,
członkiem redakcji 24. 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‐mailowych.
Oddział PTT w Bielsku‐Białej posiada dwie Stacje Turysty‐
czne PTT: „Chatę pod Kwiatkiem” w Zawoi oraz pensjonat
„Stasikówka” na polanie Hondraski w Szczyrku. Stacje tury‐
styczne promowane były bezpłatnymi reklamami w kolej‐
nych tomach „Pamiętnika PTT”.
Sprawozdanie finansowe za rok poprzedni, tj. za rok 2014,
zostało terminowo złożone w Urzędzie Skarbowym w Biel‐
sku‐Białej.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZARZĄDU KOŁA PTT W KOZACH ZA ROK 2015

Rok 2015 był trzecim rokiem działalności Koła PTT w Kozach,
które według stanu na koniec roku liczyło 23 członków oraz
liczne grono sympatyków. Koło korzysta z lokalu w Domu
Kultury usytuowanym w samym centrum Kóz przy ul. Kra‐
kowskiej 2.
W roku sprawozdawczym zorganizowano 7 wycieczek
górskich w Beskid Mały i Tatry, w tym organizowaną po
raz trzeci z okazji Święta Niepodległości wycieczkę górską
pt. „Biało‐czerwone wędrowanie”, której celem była tym
razem Kozia Góra. Ponadto członkowie i sympatycy regularnie
brali udział w licznych wycieczkach organizowanych przez
Oddział PTT w Bielsku‐Białej.
Kontynuowany był cykl pokazów slajdów i filmów o tematyce
podróżniczej (nie tylko górskiej) pt. „Z pierwszej ręki...”.
W ramach tego przedsięwzięcia, którego organizatorem
był Miłosz Zelek, odbyło w koziańskim Pałacu Czeczów sześć
wydarzeń. Informacje o cyklu były publikowane na portalach
turystyczno‐przyrodniczych, z kolei afisze eksponowano
w kilkunastu punktach naszej gminy.
Ważnym wydarzeniem w życiu Koła była wystawa jubile‐
uszowa z okazji Roku Kazimierza Przerwy‐Tetmajera, którą
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zorganizowano w koziańskim Domu Kultury.
Podobnie, jak w poprzednich latach członkowie naszego
Koła współorganizowali i uczestniczyli w kolejnej edycji
akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2015”. Członkowie Koła
brali udział w sprzątaniu rejonów Babiej Góry (Beskid
Żywiecki) oraz Hrobaczej Łąki (Beskid Mały).
Ponadto zorganizowano lub współorganizowano II Gminny
Konkurs Wiedzy na temat Tatr, V Turniej Szachowy Gminy
Kozy im. Władysława Honkisza, konkurs fotograficzny
„Kadry z wakacyjnych podróży 2015” oraz konkurs dla
dzieci i młodzieży na „Przewodnik po Kozach”.
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
Węgrzynem. Posiada również fanpage na portalu społecz‐
nościowym Facebook (https://www.facebook.com/ptt.kozy),
za pomocą którego promujemy organizowane przez nas
imprezy. Nasz fanpage lubi ponad 480 osób.
W roku sprawozdawczym prezes Koła Miłosz Zelek został
wyróżniony Dyplomem Marszałka Województwa Śląskiego
za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2015 roku.
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ZARZĄDU SZKOLNEGO KOŁA PTT „DIABLAKI”
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZA ROK 2015
Koło Miłośników Beskidów „Diablaki” powstało 13 lipca
2010 roku przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Władysława
Bro‐niewskiego w Dąbrowie Górniczej. Nazwa pochodzi od
Diablaka – najwyższego wierzchołka Babiej Góry (1725 m
n.p.m.). Założycielem i opiekunem KMB Diablaki był Norbert
Owczarek.

Podstawowej nr 18 im. Władysława Broniewskiego w Dąb‐
rowie Górniczej. Przy okazji należy nadmienić, że nowo
powstałe SK PTT „Diablaki” jest pierwszym w wojewódz‐
twie śląskim szkolnym kołem Polskiego Towarzystwa Tatrzań‐
skiego. Zebranie inauguracyjne nowo powstałego Szkolnego
Koła PTT „Diablaki” odbyło się 7 grudnia 2015 roku.

Działalność Ogólnopolskiej Akcji „Poznaj Beskidy”, w ramach
której działało koło, traciła stopniowo na spontaniczności
i kreatywności w swoich działaniach. Zrodził się pomysł
utworzenia Szkolnego Koła PTT „Diablaki” na fundamen‐
tach Koła Miłośników Beskidów „Diablaki”. Udało się nam
zainte‐resować tym pomysłem rodziców i uczniów związa‐
nych ze Szkołą Podstawową nr 18 w Dąbrowie Górniczej.
Zebraliśmy kilkudziesięciu miłośników górskich wędrówek,
którzy chcieli wstąpić do nowo powstającego SK PTT „Diablaki”.

Członkowie i sympatycy SK PTT Diablaki uczestniczyli
w roku 2015 w ośmiu imprezach turystyki kwalifikowanej.
W kolej‐ności chronologicznej były to: Biskupia Kopa (Góry
Opawskie), Szyndzielnia i Klimczok (Beskid Śląski), Babia Góra
(Beskid Żywiecki), Hrobacza Łąka (Beskid Mały), Wysoka
(Pieniny), Jaskinia Wierzchowska (Jura Krakowsko‐Częstocho‐
wska), Łysica i Łysa Góra (Góry Świętokrzyskie) i Czupel
(Beskid Mały).

Podczas zebrania Zarządu Oddziału PTT w Bielsku Białej
w dniu 13 listopada 2015 roku jednogłośnie podjęto decy‐
zję o utworzeniu Szkolnego Koła PTT „Diablaki” przy Szkole

Za aktywne i wyróżniające się uczestnictwo w akcji „Sprzą‐
tamy Beskidy z PTT 2015” otrzymaliśmy Puchar Marszałka
Województwa Śląskiego oraz Dyplom od Pana Kazimierza
Karolczaka ‐ Członka Zarządu Województwa Śląskiego.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ODDZIAŁU PTT W BIELSKU-BIAŁEJ ZA ROK 2015

Pozycja
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Przychody z działalności operacyjne i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu
produktów (zwiększenie ‐ wartość dodatnia, zmniejszenie ‐ wartość ujemna)
Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:
Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym zmiana stanu
produktów (zwiększenie ‐ wartość dodatnia, zmniejszenie ‐ wartość ujemna)
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
Koszty działalności pożytku publicznego
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty
Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów
Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów
Wynik finansowy netto ogółem
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)
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Kwota za poprzedni
rok obrotowy (zł)
3

Kwota za bieżący
rok obrotowy (zł)
4

66 427,91

67 316,82

66 427,91
15 151,91
51 276,00

67 316,82
14 127,74
53 189,08

61 155,42
61 155,42
7 188,97
0,00
4 104,73
0,00
3 084,24
53 966,45
0,00
0,00
10 628,00
43 338,45
9,17
0,00
5 281,66
5 281,66
0,00

71 303,24
71 303,24
10 512,56
2 185,00
3933,30
0,00
4 394,26
60 790,68
0,00
4 106,39
12 175,00
44 509,29
14,59
0,00
‐3 971,83
0,00
‐3 971,83
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KRONIKA ODDZIAŁU
STYCZEŃ – MARZEC 2016 R.

03‐01‐2016
Podobnie jak co roku, sezon turystyczny rozpoczęliśmy zi‐
mową wycieczką na Łysą Górę w czeskich Beskidach Mora‐
wsko‐Śląskich. W tym roku po bezśnieżnych szlakach węd‐
rowało 36 osób.

Fot. Grzegorz Gierlasiński

09‐01‐2016 – 10‐01‐2016

Fot. Szymon Baron

Tradycyjnie, jak co roku drugi weekend stycznia to nasz
udział w Karpackim Finale WOŚP, który z inicjatywy Piotra
Homy organizujemy w jak zawsze gościnnym schronisku
PTTK na Hali Lipowskiej. W tym roku wybraliśmy się w dzie‐
więć osób, a czterem wolontariuszom udało się zebrać
kwotę 2404,35 zł. To nasz nowy rekord ‐ serdecznie dzię‐
kujemy!

05‐01‐2016
W ramach programu grantowego „Razem z Grupą” otrzy‐
maliśmy od Grupy Kęty dotację na zadanie „Prelekcje pod‐
różnicze dla Seniorów”. W jej ramach planujemy zakup
nowego rzutnika dla Oddziału. Pierwszą tegoroczną wtor‐
kową prelekcją były „Góry Hiszpanii i Camino de Santiago”
przygotowane przez naszego kolegę z Oddziału, Andrzeja
Ziółko. W spotkaniu wzięło udział 28 osób.

Fot. Szymon Baron

12‐01‐2016
Autorami kolejnej wtorkowej prelekcji byli Radosław Zawa‐

Fot. Szymon Baron

06‐01‐2016
Święto Trzech Króli od kilku lat jest dniem wolnym od
pracy, co chętnie na wycieczki górskie wykorzystują
szczególni Ci z nas, którym zdarza się pracować w weeken‐
dy. Tym razem w ramach „Wędrówek z Robalem” 19 osób
wybrało się na Wielkiego Chocza.
10

Fot. Szymon Baron
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da i Krzysztof Prudel, którzy przedstawili nam subiektywne
spojrzenie na Kazbek. W spotkaniu wzięło udział 20 osób.
16‐01‐2016
Po bardzo ciekawym szkoleniu w siedzibie Babiogórskiego
Parku Narodowego, sześciu przewodników beskidzkich
z naszego Koła Przewodników PTT, w tym pięciu członków
naszego Oddziału odebrało licencje upoważniające do opro‐
wadzania grup zorganizowanych po terenie BgPN.

Fot. Andrzej Ziółko

Fot. Łukasz Kudelski

Tego samego dnia, lecz nieco później spotkaliśmy się na
wtorkowej prelekcji. Tradycyjnie, czyli przynajmniej dwa
razy w ciągu jesienno‐wiosennego cyklu prelekcji podróż‐
niczych w naszym lokalu, gościmy naszego kolegę Wacława
Morawskiego, który opracowuje ciekawe filmy z wycieczek
oddziałowych. Przygotowane z wielkim pietyzmem dzieła
Wacka są niejednokrotnie okazją do powspominania cieka‐
wych miejsc, odwiedzonych w poprzednich miesiącach
oraz możliwością do pośmiania się z samych siebie… W pro‐
jekcji filmów uczestniczyło 21 osób.

17‐01‐2016
Zaledwie w piątkę wędrowaliśmy Głównym Szlakiem Bes‐
kidzkim z Przełęczy Kubalonka przez Stożek Wielki i Wielką
Czantorię do Ustronia Polany. Z pewnością nikt nie żałował
tej decyzji, gdyż pogoda nam dopisywała, widoki były
cudowne, a wycieczka była pierwszą prawdziwie zimową
tej zimy.

Fot. Szymon Baron

23‐01‐2016
W Krakowie odbyło się VIII posiedzenie Zarządu Głównego
PTT IX kadencji podczas którego omawiano głównie sprawy

Fot. Szymon Baron

19‐01‐2016
Grupa Turystyczna z Akademii Seniora zapoczątkowała
kolejny cykl wtorkowych wycieczek. Zimową wycieczkę
z Wapienicy do Międzyrzecza Górnego, z wejściem na
Lukasową Górkę (372 m n.p.m.) i odwiedzeniem Chaty
Międzyrzecze, prowadził nasz Kolega Witek Kubik. W wy‐
cieczce po Pogórzu Śląskim wzięło udział troje seniorów
z naszego Oddziału.
BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 (84) / 2016

Fot. Remigiusz Lichota
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sprawy ochrony przyrody oraz wydawnicze. Wprowadzone
zostały także dwie nowe odznaki „Turystyczna Korona
Tatr” i „Główny Szlak Świętokrzyski”. Nasz Oddział był repre‐
zentowany przez prezesa Szymona Barona.
24‐01‐2016
Pierwsza z zainicjowanych w tym roku wycieczek dla dzieci
z cyklu „Wycieczki z koziczką” za sprawą okresu chorobo‐
wego przyciągnęła siedem osób, w tym tylko jednego właś‐
ciwego adresata projektu. W mocno śniegowych warun‐
kach weszliśmy na Wielką Rycerzową w Beskidzie Żywieckim.
Fot. Łukasz Kudelski

26‐01‐2016
Temat kolejnej wtorkowej prelekcji skierował nasze spoj‐
rzenia na najcieplejszy kontynent, jakim bez wątpienia jest
Afryka. W prelekcji Agnieszki Gaweł pt. „RPA – powitanie
z Afryką” wzięło udział 20 osób.

Fot. Andrzej Ziółko

A niedzielnym popołudniem, w Gminnym Ośrodku Kultury
w Buczkowicach niecałe dwadzieścia osób przybyło na pre‐
lekcję pt. „Tajlandia ‐ kraj tysiąca uśmiechów”, którą przy‐
gotowała Beata Gluza. Mnóstwo ciekawych zdjęć i opo‐
wieści prelegentki sprawiły, że z pewnością wielu uczest‐
ników spotkania pomyśli o ciekawych, egzotycznych pod‐
różach.
Fot. Szymon Baron

27‐01‐2016
Już po raz kolejny członek naszego Oddziału Andrzej Ziółko
miał okazję zaprezentować slajdy ze swoich podróży w sali
amfiteatralnej chrzanowskiego MOSiR. Na zaproszenie
Oddziału PTT w Chrzanowie nasz kolega przedstawił pre‐
lekcję pt. „Bałkańska przygoda”.

Fot. GOK Buczkowice

25‐01‐2016
Dziś złożyliśmy wizytę Małym Strażakom z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kaniowie. Na przygotowany przez Łukasza Kudel‐
skiego pokaz zdjęć z różnych krain górskich stawiło się
punktualnie około 20 ochotników w wieku 7‐16 lat, którym
być może zaszczepimy ziarenko nowej pasji. Wierzymy, że
góry będą niedługo naszą wspólną pasją.
12

Fot. Remigiusz Lichota
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29‐01‐2016 – 31‐01‐2016
W dniach 29‐31 stycznia 2016 r. w Starachowicach odbyło
się III Zimowe Spotkanie Oddziałów PTT w Górach Święto‐
krzyskich, w którym wzięli udział przedstawiciele oddzia‐
łów PTT z Bielska‐Białej, Chrzanowa, Łodzi, Ostrowca Świę‐
tokrzyskiego i Sosnowca. Organizatorem spotkania był
tradycyjnie Oddział PTT w Ostrowcu Świętokrzyskim, a
wzięło w nim udział 48 osób, w tym 13‐osobowa grupa
członków i sympatyków bielskiego oddziału PTT.

Fot. Andrzej Ziółko

Tym razem w ramach wtorkowych prelekcji podróżniczych
mieliśmy nietypową podróż, bowiem zamiast w przestrze‐
ni, odbyliśmy wraz z naszym dzisiejszym gościem, znanym
bielskich historykiem Piotrem Kenigiem, pasjonującą pod‐
róż w czasie po naszym mieście. Pretekstem do tego był
wypadający w ubiegłym roku jubileusz 120‐lecia bielskich
wodociągów, o których mało kto wie tyle, co nasz prelegent.
W spotkaniu wzięło udział 21 osób.
Fot. Szymon Baron

30‐01‐2016 – 31‐01‐2016
W dniach 30‐31 stycznia 2016 roku członkowie Oddziału
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku‐Białej oraz
Klubu Turystyki Wysokogórskiej z Bielska‐Białej spotkali się
w schronisku PTTK na Markowych Szczawinach pod Babią
Górą z koleżankami i kolegami z Klubu Slovenskych Turis‐
tov z Żyliny.

Fot. Szymon Baron

04‐02‐2016
Pierwsze od dłuższego czasu zebranie Koła Przewodników
PTT przy naszym Oddziale odbyło się w bardzo kameralnym

Fot. Robert Słonka

02‐02‐2016
Jak zwykle we wtorek, Grupa Turystyczna z Akademii
Seniora, a w niej dwóch członków naszego Oddziału, zre‐
alizowała swoją kolejną wycieczkę pieszą. Tym razem trasa
wędrówki prowadziła z Gumien przez Zamarski i Kostko‐
wice do Dębowca k/Skoczowa. Odcinek pieszy wyniósł
prawie 10 km, co nie stanowiło specjalnego problemu dla
kilkunastu wytrawnych wędrowców.
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Fot. Szymon Baron
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kameralnym gronie. Wysłuchaliśmy opowieści Jana Weigla
o początkach bielskiego przewodnictwa oraz historię dzia‐
łalności naszego, istniejącego od 1995 roku, Koła Przewod‐
ników PTT. Podjęliśmy m.in. temat możliwych szkoleń
przewodników i kadry programowej, wspólnych spotkań,
czy opracowania wzoru polarów przewodnickich. Spotka‐
nie przebiegało w przyjaznej atmosferze, a działania Koła
koordynuje jeden z naszych najbardziej aktywnych przewod‐
ników, Robert Słonka.

wiele mniej gorącą Hiszpanię. Za sprawą Agnieszki
Wypych 27 osób miało okazję poznać tytułowe „Smaki
Barcelony”.

06‐02‐2016
Po bardzo ciekawej, wtorkowej prelekcji, w sobotę ruszyli‐
śmy w teren śladami bielsko‐bialskich wodociągów i kana‐
lizacji. Pod opieką Piotra Keniga oglądaliśmy zabytki prze‐
mysłu w Wapienicy, Aleksandrowicach, Straconce, Lipniku
i przy ul. Sobieskiego. Na koniec zwiedziliśmy oczyszczalnię
ścieków w Komorowicach. W wycieczce wzięło udział
prawie 30 osób.

Fot. Szymon Baron

13‐02‐2016
13 lutego 2016 r. w bielskim Urzędzie Stanu Cywilnego zwią‐
zek małżeński zawarli Joanna Matonóg i Andrzej Krzempek.
Oboje są członkami naszego Oddziału, nie mogło więc
zabraknąć na ich ślubie koleżanek i kolegów z bielsko‐
bialskiego PTT. Byliśmy obecni w sile 8 osób.

Fot. Szymon Baron

07‐02‐2016
Po prelekcji w naszym lokalu, Agnieszka Gaweł opowiedziała
o Republice Południowej Afryki także w buczkowickim
GOKu. W spotkaniu wzięło udział kilkanaście osób.
Fot. Dorota Kudelska

14‐02‐2016
Na drugą z wycieczek górskich dla dzieci z cyklu „Wycieczki
z koziczką” wybraliśmy się na Czupel, najwyższy szczyt Bes‐

Fot. GOK Buczkowice

09‐02‐2016
We wtorek gorące krajobrazy Afryki zamieniliśmy na nie‐
14

Fot. Szymon Baron
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kidu Małego. Tym razem w gronie 16 osób było sześcioro
dzieci, dla których chyba największą atrakcją była możliwość
zwiedzenia jaskini Wietrzna Dziura.

zdjęcia i słuchaliśmy opowieści o odległej Australii, a dok‐
ładniej jej zachodniej części, którą podczas dwóch wyjazdów
zwiedzał Krzysztof Długosz. W spotkaniu uczestniczyło 28
osób.

16‐02‐2016
Tym razem w wirtualną podróż dookoła Mont Blanc zabrał
nas Andrzej Ziółko, który podczas prelekcji pt. „Trekking
wokół Mont Blanc” zaprezentował liczne zdjęcia i filmiki.
W spotkaniu wzięło udział 25 osób.

27‐02‐2016 – 28‐02‐2016
Celem kolejnego dwudniowego wyjazdu w ramach cyklu
„Wędrówki z Robalem” były położone na pograniczu polsko‐
czeskim Góry Orlickie. 18 osób, które wybrały się w Sudety
miało okazję zdobyć m.in. Orlicę i Velką Deštnę.

Fot. Szymon Baron

20‐02‐2016 – 21‐02‐2016
Na wspólny biwak zimowy Oddziału PTT w Bielsku‐Białej
i Klubu Turystyki Wysokogórskiej PTTK wybrało się dziesięć
osób. Miejscem biwaku było Pilsko.

Fot. Grzegorz Gierlasiński

28‐02‐2016
Ci, którzy nie zdecydowali się na wyjazd w Sudety mogli
wraz z kolegami z chrzanowskiego oddziału PTT wędrować
pograniczem Beskidu Żywieckiego i Śląskiego. Trasę z Soli
przez Rachowiec do Zwardonia i dalej przez Sołowy
Wierch na Koczy Zamek pokonało 26 osób, w tym 13 osób
z naszego Oddziału.

Fot. Grzegorz Ryszawy

23‐02‐2016
Pierwszy raz w ramachwtorkowych prelekcji oglądaliśmy

Fot. Andrzej Ziółko

29‐02‐2016

Fot. Szymon Baron
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W zaprzyjaźnionym Pubie Grawitacja Caffee w Bielsku‐
Białej po raz kolejny mieliśmy okazję obejrzeć slajdowisko
zainicjowane przez nasz Oddział. Tym razem Kama Guzik
i Damian Mirowski zaprezentowali przybyłym ubiegłorocz‐
ną wyprawę rowerową z Bielska‐Białej do Stambułu.
Wśród uczestników prelekcji było kilkunastu członków
15

i sympatyków naszego Oddziału, za co serdecznie w tym
miejscu dziękujemy.

nicy Beskidzkiej w marcu 2016 r. Wystawa, podobnie jak
jej wernisaż została zorganizowana przez Jana Weigla
w ramach organizowanego przez Bielski Klub Alpinistyczny
we współpracy z naszym Oddziałem cyklu imprez „Wspa‐
niały świat gór wysokich”. W wernisażu wzięło udział około
80 osób.
06‐03‐2016
Tym, którzy nie dotarli do Grawitacji, Kama Guzik i Damian
Mirowski jeszcze raz przedstawili prezentację pt. „Rowerami
do Stambułu”. Kilkanaście osób z Buczkowic i okolic miało
okazję obejrzeć ją w sali wystawowej miejscowego GOK‐u.

Fot. Justyna Siwik

01‐03‐2016
Nie tylko o górach i podróżach można posłuchać podczas
wtorkowych spotkań. Tym razem poza górami, prelekcja
Leszka Bartołda dotyczyła zmagań z cukrzycą, która nie
ułatwia naszemu koledze górskich wędrówek. W prelekcji
pt. „Z cukrzycą po górach” uczestniczyło 17 osób.

Fot. GOK Buczkowice

08‐03‐2016
W ramach cyklu „Wspaniały świat gór wysokich” w Książ‐
nicy Beskidzkiej gościmy wielu ciekawych ludzi. Tym razem
z inicjatywy Jana Weigla spotkaliśmy się z Mieczysławem
„Hajerem” Bieńkiem, który kilkudziesięciu zgromadzonym
osobom przedstawił prezentację pt. „Hałda Hajera”.

Fot. Szymon Baron

03‐03‐2016
„Bielska wyprawa w Andy Argentyńskie” była tematem
wystawy wystawy fotograficznej, prezentowanej w Książ‐

Fot. Celina Skowron

11‐03‐2016
W dniu 11 marca 2016 r. dla klas 4‐6 Szkoły Podstawowej
nr 2 w Kozach odbyła się prelekcja poprowadzona przez
prezesa bielskiego Oddziału PTT Szymona Barona oraz
przewodnika górskiego Roberta Słonkę pt. „Bezpiecznie
w górach”. Miała ona na celu zwrócenie uwagi uczniom,
Fot. Celina Skowron
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przyszłym i obecnym miłośnikom gór na bezpieczeństwo
w czasie pieszych wędrówek górskimi szlakami.
Ważnym elementem uroczystości, która odbyła się po jego
zakończeniu, czyli oficjalnego rozpoczęcia działalności Szkol‐
nego Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego przy Szkole
Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach.

15‐03‐2016
W dniu 15 marca 2016 r. nasz oddziałowy kolega Andrzej
Ziółko zaprezentował najpopularniejsze hiszpańskie miasta,
które zwiedził podczas wycieczki objazdowej po Hiszpanii
w marcu 2012 r. W prelekcji pt. „Miasta Hiszpanii” wzięły
udział 22 osoby.

Fot. Szymon Baron

20‐03‐2016
Fot. Szymon Baron

Tego samego dnia, nieco później prelekcji o bezpieczeństwie
w górach mieli okazję wysłuchać członkowie SKKT PTTK
„Groniczki” ‐ klubu działającego w Szkole Podstawowej
nr 1 w Kozach.

Udział we mszy św. z poświęceniem palm w Tokarni o
godz. 11:00, przejście Kalwarią Tokarską na Urbanią Górę i
powrót do Tokarni – taki był plan wyjazdu w Niedzielę
Palmową, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo
Tatrzańskie Oddział w Bielsku‐Białej. Wzięło w nim udział
30 osób, w tym 6 dzieci.

Fot. Łukasz Kudelski

Fot. Szymon Baron

13‐03‐2016
39‐osobowa grupa turystów, członków i sympatyków Od‐
działu PTT w Bielsku‐Białej oraz Klubu Turystyki Wysoko‐
górskiej PTTK w Bielsku‐Białej wybrało się z Suchej Beskidz‐
kiej na Jałowiec. Był z nami też przedstawiciel KST z Żyliny.

Fot. Szymon Baron
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22‐03‐2016
Osoby zainteresowane tematyką alpejską miały okazję
obejrzeć dwa wyjazdy wiceprezesa naszego Oddziału, Jana
Nogasia, na austriacki Grossglockner. W spotkaniu wzięły
udział 22 osoby

Fot. Szymon Baron
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25‐03‐2016
Było nas wielu, członków i sympatyków Polskiego Towa‐
rzystwa Tatrzańskiego. Aż 308 osób przybyło na tę dzisiej‐
szą uroczystość z różnych miejscowości: z Mielca, Tarnowa,
Nowego Sącza, Krakowa, Oświęcimia, Łodzi, Bielska‐Białej
i innych. W XVII Wielkopiątkowej Drodze Krzyżowej na
Mogielicę wzięło udział 30 osób z naszego oddziału.

Fot. Dariusz Kojder

29‐03‐2016
Wtorkowa prelekcja Wacława Morawskiego było pierwszą
z dwóch kolejnych, których tematem są sanktuaria maryjne
odwiedzone przez naszego kolegę z oddziału w ubiegłym
roku. Mieliśmy okazję obejrzeć przygotowany przez Wacka
film poświęcony pierwszej części tej podróży, przerywany
przez dzisiejszego prelegenta dodatkowymi komentarzami
i uzupełnieniami. W spotkaniu pt. „Lourdes – duchowa
perła Pirenejów” wzięło udział 28 osób.
Fot. Szymon Baron

28‐03‐2016
W drugi dzień Świąt Wielkanocnych wybraliśmy się zupeł‐
nie spontanicznie na trasę, której większość z nas jeszcze
nie przebyła. I choć celem trasy stał się dobrze nam znany
Czupel w Beskidzie Małym, to szlak z Łodygowic do Wilkowic
przez wspomniany szczyt był dla części z nas nowy. Zaczę‐
liśmy w jedenastoosobowej grupie, a na Diablim Kamieniu
rozdzieliliśmy się na trzy ekipy.

Fot. Szymon Baron

Opracowanie: Szymon Baron

KRONIKA KOŁA PTT w KOZACH
STYCZEŃ – MARZEC 2016 R.

07‐01‐2016
Pierwszym wydarzeniem Koła PTT w Kozach w roku 2016
była prelekcja z cyklu „…z pierwszej ręki”. W jej ramach
członek bielskiego oddziału PTT Wacław Morawski przed‐
stawił filmy z wycieczek oddziałowych, na których mogliśmy
pooglądać także koleżanki i kolegów z naszego Koła.
04‐02‐2016
Drugą z prelekcji z cyklu „…z pierwszej ręki” było spotkanie
z Januszem Pilszakiem i Jackiem Skoczylasem, którzy zgro‐
madzonym gościom opowiedzieli o Camino Frances, pod‐
czas którego, jak się dowiedzieliśmy wykonali około milio‐
na kroków po droga i bezdrożach Hiszpanii. Była to intere‐
sująca prelekcja nie tylko dla miłośników wędrówek szla‐
kami św. Jakuba.
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Fot. Miłosz Zelek

06‐02‐2016
Na pierwszą z tegorocznych wycieczek kilku członków
naszego Koła wybrało się w Tatry Zachodnie. Celem
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wyjazdu był Jarząbczy Wierch.

Fot. Grzegorz Ryszawy

Fot. Grzegorz Ryszawy

13‐02‐2016

03‐03‐2016

Grupie 9 osób udało się spotkać w Teatrze Witkacego
w Zakopanem na spektaklu „Na przełęczy”. Myślę, że warto
było poświęcić tych kilka godzin na doświadczenie auten‐
tycznej i niepowtarzalnej atmosfery tego miejsca… i prze‐
życia niesamowitej przygody górskiej wraz z bohaterami
spektaklu.

Kolejną z prelekcji w koziańskim Pałacu Czeczów było
spotkanie z Przemysławem Olmą pt. „Beskidy/Tatry/Alpy ‐
skitouring/skialpinizm”.

Fot. Miłosz Zelek

Fot. Miłosz Zelek

20‐02‐2016 – 21‐02‐2016
W oddziałowym biwaku zimowym wzięło udział dwóch
członków naszego Koła. Celem wycieczki było Pilsko.

Niepostrzeżenie minęły trzy lata naszej kadencji. Podczas
walnego zebrania członków Koła PTT w Kozach podsumo‐
wano trzyletnią działalność, przyjęto sprawozdania oraz
wybrano władze na kolejną kadencję. Dotychczasowy
Zarząd w składzie Miłosz Zelek (prezes), Tomasz Węgrzyn
(wiceprezes), Dariusz Marek (skarbnik) i Anna Kózka‐Filar‐
ska (sekretarz) uzupełnił jako członek Zarządu Koła – Grze‐
gorz Ryszawy. Serdecznie gratulujemy!

Fot. Grzegorz Ryszawy

Fot. Szymon Baron

27‐02‐2016 – 28‐02‐2016

18‐03‐2016 – 19‐03‐2016

W ramach kolejnego wyjazdu tatrzańskiego pod szyldem
naszego Koła wędrowaliśmy szlakiem z Kir przez Czerwone
Wierchy i Kasprowy Wierch do Murowańca, po noclegu
w którym zdobyta została Przełęcz Zawrat.

W Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, której trasa biegła
przez Kozy wzięło udział dwóch członków Koła.
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Opracowanie: Anna Kózka‐Filarska
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KRONIKA SK PTT „DIABLAKI” W DĄBROWIE G.
STYCZEŃ – MARZEC 2016 R.

23‐01‐2016
Nowy rok kalendarzowy rozpoczęliśmy od wycieczki gór‐
skiej w Beskid Żywiecki. Zdobyliśmy zimą, wędrując w głębo‐
kim śniegu szczyt Wielkiej Rycerzowej (1226 m n.p.m.).
W wycieczce udział wzięło 55 uczestników.

zentował zebranym dwie prezentacje. Pierwsza z nich doty‐
czyła jego wyprawy do Nepalu, druga natomiast przedsta‐
wiała jego podróże na cztery krańce Europy. Spotkanie
przyciągnęło blisko 50 osób.
11‐02‐2016
Uczestniczyliśmy również w nietypowym szkoleniu WOPR‐u,
które odbyło się na zbiorniku Pogoria III. Ratownicy w sposób
fachowy i rzeczowy przeszkolili 60 członków i sympatyków
SK PTT „Diablaki” na wypadek gdyby kiedykolwiek znaleźli
się w niebezpiecznej sytuacji na zamarzniętych zbiornikach
wodnych.

Fot. Norbert Owczarek

02‐02‐2016
Pierwszym gościem Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego „Diablaki” był Pan Andrzej Popowicz. Opowie‐
dział on obecnym na spotkaniu uczniom o swoich górskich
wyprawach w górach Atlasu, Kaukazu, Andach i Himalajach.
W prelekcji uczestniczyło około 60 osób.

Fot. Norbert Owczarek

10‐03‐2016
Zaszczycił nas swoją obecnością kustosz działu etnograficzno‐
podróżniczego Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie
Górniczej ‐ Pan Grzegorz Kuśpiel. Zdobywca nagrody „KOLO‐
SA” „przeniósł” zebraną blisko 50 osobową publiczność
w podróż do Indii.

Fot. Norbert Owczarek

09‐02‐2016
Odwiedził nas także Stanisław Pisarek. Taternik, alpinista,
grotołaz, narciarz, paralotniarz, kajakarz i podróżnik. Zapre‐

Fot. Norbert Owczarek

31‐03‐2016
Uczestniczyliśmy także w prelekcji Andrzeja Pasławskiego
pt. „Albania – piękna nieznajoma”, która odbyła się w Mu‐
zeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. Z naszym
prelegentem przemierzyliśmy po bezdrożach Albanię z pół‐
nocy na południe i z powrotem.
Fot. Norbert Owczarek
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Opracowanie: Norbert Owczarek
BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 (84) / 2016

KRONIKA SK PTT PRZY SP2 W KOZACH
STYCZEŃ – MARZEC 2016 R.

11‐03‐2016
Po dwóch godzinnych wykładach, w których wzięli udział
wszyscy uczniowie klas IV‐VI, spotkaliśmy się w szkolnej
auli na uroczystej inauguracji działalności Szkolnego Koła.
Prezes bielskiego PTT, Szymon Baron, przybliżył krótko
historię naszego Towarzystwa i jego działalność, po czym
z rąk starszych stażem kolegów z PTT, będących zarazem
uczniami szkoły, Filipa i Marii Filarskich oraz Wiktorii Puchal‐
skiej, członkowie SK PTT otrzymali pamiątkowe breloczki
z logiem PTT oraz książeczki „Śladami bielsko‐bialskiego
PTT”. Wiceprezes Oddziału Tomasz Rakoczy wraz z sekre‐
tarz Katarzyną Talik wręczyli nowo przyjętym członkom
naszego Towarzystwa legitymacje członkowskie, a swoje
gratulacje dołożyli także p. Maria Sitarz, wicedyrektor szkoły
Miłosz Zelek, prezes Koła PTT w Kozach.
Szkolne Koło PTT przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Stani‐
sława Staszica w Kozach w dniu utworzenia liczy 13 uczniów,
a jego opiekunem jest Anna Kózka‐Filarska.

SK PTT, na którym wybrano władze Szkolnego Koła w skła‐
dzie: Maria Filarska (prezes), Piotr Kołodziejczyk (wicepre‐
zes), Natalia Bednarczyk (sekretarz) i Michał Handzlik (skarb‐
nik). Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

14‐03‐2016

Fot. Anna Kózka‐Filarska

W czwartek, 17 marca 2016 r. obyło się zebranie członków

Opracowanie: Anna Kózka‐Filarska

WITAMY W NASZYM ODDZIALE
W pierwszym kwartale 2016 roku do naszego Oddziału wstąpiły czterdzieści cztery osoby. Serdecznie witamy w naszym gronie!























BB‐322 ‐ Adrian Bakalarz (01‐01‐2016)
BB‐323 ‐ Monika Gierlasińska (07‐01‐2016)
BB‐324 ‐ Jakub Poklek (19‐01‐2016, SK/Diablaki)
BB‐325 ‐ Mikołaj Prażuch (19‐01‐2016, SK/Diablaki)
BB‐326 ‐ Joanna Chmielewska (26‐01‐2016)
BB‐327 ‐ Alan Trzciński (04‐02‐2016, SK/Diablaki)
BB‐328 ‐ Wiesław Pleciak (04‐02‐2016)
BB‐329 ‐ Róża Kudelska (08‐02‐2016)
BB‐330 ‐ Leszek Kłaptocz (18‐02‐2016)
BB‐331 ‐ Arkadiusz Kłaptocz (18‐02‐2016)
BB‐332 ‐ Katarzyna Wejster (21‐02‐2016)
BB‐333 ‐ Dawid Graca (21‐02‐2016)
BB‐334 ‐ Konrad Graca (21‐02‐2016)
BB‐335 ‐ Natalia Bednarczyk (22‐02‐2016, SK/Kozy ‐ SP2)
BB‐336 ‐ Krzysztof Gabryś (22‐02‐2016, SK/Kozy ‐ SP2)
BB‐337 ‐ Michał Handzlik (22‐02‐2016, SK/Kozy ‐ SP2)
BB‐338 ‐ Jakub Hankus (22‐02‐2016, SK/Kozy ‐ SP2)
BB‐339 ‐ Miłosz Jurzak (22‐02‐2016, SK/Kozy ‐ SP2)
BB‐340 ‐ Piotr Kołodziejczyk (22‐02‐2016, SK/Kozy ‐ SP2)
BB‐341 ‐ Oliwier Kusa (22‐02‐2016, SK/Kozy ‐ SP2)
BB‐342 ‐ Miłosz Sztefko (22‐02‐2016, SK/Kozy ‐ SP2)
BB‐343 ‐ Tobiasz Wawak (22‐02‐2016, SK/Kozy ‐ SP2)
























BB‐344 ‐ Weronika Więcek (22‐02‐2016, SK/Kozy ‐ SP2)
BB‐345 ‐ Jerzy Gaweł (22‐02‐2016)
BB‐346 ‐ Mateusz Wrzosek (01‐03‐2016, SK/Diablaki)
BB‐347 ‐ Amelia Drobik (23‐03‐2016, SK/Pionowy Świat)
BB‐348 ‐ Nazar Dymytrow (23‐03‐2016, SK/Pionowy Św.)
BB‐349 ‐ Zuzanna Dzień (23‐03‐2016, SK/Pionowy Świat)
BB‐350 ‐ Antonina Talik (23‐03‐2016)
BB‐351 ‐ Zuzanna Gąsiorek (23‐03‐2016, SK/Pionowy Św.)
BB‐352 ‐ Julia Habrzyk (23‐03‐2016, SK/Pionowy Świat)
BB‐353 ‐ Maksymilian Jaczewski (23‐03‐2016, SK/P.Ś.)
BB‐354 ‐ Dominika Kamińska (23‐03‐2016, SK/P.Ś.)
BB‐355 ‐ Jessica Pantuczek (23‐03‐2016, SK/Pionowy Św.)
BB‐356 ‐ Michał Pieczka (23‐03‐2016, SK/Pionowy Świat)
BB‐357 ‐ Jeremi Podsiadło (23‐03‐2016, SK/Pionowy Św.)
BB‐358 ‐ Patryk Rojek (23‐03‐2016, SK/Pionowy Świat)
BB‐359 ‐ Julia Sulimierska (23‐03‐2016, SK/Pionowy Świat)
BB‐360 ‐ Paulina Wochnik (23‐03‐2016, SK/Pionowy Świat)
BB‐361 ‐ Marta Wróbel (23‐03‐2016, SK/Pionowy Świat)
BB‐362 ‐ Martyna Załoga (23‐03‐2016, SK/Pionowy Świat)
BB‐363 ‐ Wiktoria Załoga (23‐03‐2016, SK/Pionowy Świat)
BB‐364 ‐ Jakub Ziętek (23‐03‐2016, SK/Pionowy Świat)
BB‐365 ‐ Andrzej Wiącek (30‐03‐2016)

Według stanu na dzień 31 marca 2016 r. Oddział PTT w Bielsku‐Białej liczy 219 członków.
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Jan Nogaś

Przewodnicy się szkolą
Istnieje powiedzenie, że przewodnik turystyczny uczy
się, szkoli, przez całe zawodowe życie. Nie dlatego, że jest
„tępy” i musi się długo uczyć ale dlatego, że musi się uczyć
ciągle. Banałem jest stwierdzenie, że świat się zmienia.
Coraz szybciej i trzeba za tymi zmianami nadążać, przeka‐
zywać turystom choćby najświeższe informacje nawet z naj‐
dawniejszych czasów, aktualne również.
Przewodnicy turystyczni Oddziału Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego w Bielsku‐Białej tak właśnie robią. W roku
2016 cykl szkoleń rozpoczęto 16 stycznia na zajęciach w sie‐
dzibie Babiogórskiego Parku Narodowego, co pozwoliło
uzyskać lub odnowić licencję na ten obszar Beskidów.
3 kwietnia odbyła się szkoleniowa wycieczka autokarowa
na Sądecczyznę, a 6 kwietnia, w szerokim gronie, z zasad
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach szkolił nas ratow‐
nik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
15 kwietnia zasady udostępniania i oprowadzania wycie‐

czek przekazali nam przewodnicy z zabytkowego Browaru
Zamkowego w Cieszynie podczas zwiedzania tego obiektu,
a 17 kwietnia pięciu przewodników odbyło profesjonalne
szkolenie na licencję przewodnika po Gorcach, prowadzo‐
ne przez pracowników Gorczańskiego Parku Narodowego.
Głównym tematem były ptaki, nie tylko z tych gór. W części
praktycznej zajęć uczestnicy, wyposażeni w doskonałe lor‐
netki, obserwowali i identyfikowali skrzydlatych mieszkań‐
ców Gorców mając do pomocy otrzymane materiały. Były
jeszcze informacje o zasadach udostępniania Gorczańskiego
Parku i wielu nowościach dla turystów. Wyposażeni w taki
pakiet wiedzy tym chętniej będziemy proponować na
wycieczki to pasmo górskie i przekazywać uzyskane infor‐
macje.
Co dalej? Plany dotyczące następnych szkoleń są bardzo
ciekawe i obszerne. Będziemy o nich informować na bie‐
żąco za pomocą strony internetowej PTT O/Bielsko‐Biała.

Szymon Baron

Przedpłaty na 24. tom „Pamiętnika PTT”
Na przełomie maja i czerwca br. drukowany będzie kolejny, już 24. tom „Pamiętnika PTT”, by jego uroczysta premiera
przypadła na X Zjazd Delegatów PTT. W tej chwili kończą się prace redakcyjne nad naszym rocznikiem, którego tematem
przewodnim będą w tym roku Bałkany.
Wprowadzenie w temat Bałkanów przygotował Stjepan Jurasović, a o geologii całego półwyspu pisze prof. Jerzy
Lefeld. Nie zabraknie też informacji turystycznych, które w swoich artykułach uwzględnili Szymon Baron („Korona Bał‐
kanów”), Wojciech Szarota („Mniej znane góry Bałkanów”) oraz Kinga i Piotr Kucharscy („Bułgarskie impresje”).
W rozdziale „Człowiek i góry” będziemy mieli okazję przeczytać trzecią część wspomnień Jerzego Sawickiego, znane
przedwojennego taternika i członka honorowego PTT oraz poświęcone Wołochom, ludowi pasterskiemu przybyłemu
z Bałkanów opracowanie Barbary Rosiek pt. „Tradycje pasterskie w Bes‐
kidach”.
Z „Dziedzictwa”, dzięki Wojciechowi Gąsienicy‐Byrcynowi dowiemy się
o śpiewkach podhalańskich, w których pojawia się polowactwo, natomiast
Janusz M. Ślusarczyk przybliży źródła poznania Żywiecczyzny.
W „Ocalić od zapomnienia” Jan Skłodowski przybliża nam jedną z legend
Huculszczyzny oraz opisuje schronisko WKN na Rafajłowej, natomiast
Józef Durden przybliża sekcje fachowe Towarzystwa Tatrzańskiego. Ten
rozdział uzupełnia opracowanie Roberta Słonki na temat podżywieckich
wsi, które zostały przed pół wiekiem zalane przez wody Jeziora Żywieckiego.
Z „Varii” dowiemy się co nieco o Orient Expressie, przejeżdżającym
przed laty przez Bałkany oraz Słowińskim Parku Narodowych (oba teksty
J. Haducha), a także przeczytamy opowiadanie aktywnego literacko członka
radomskiego oddziału PTT Janusza Eksnera pt. „Ostatni wyczyn słupa”.
Tom uzupełniają tradycyjne działy, jak „Rocznice”, „Z kroniki żałobnej”,
„Recenzje” oraz „Kronika PTT”, w której każdy członek naszego Towa‐
rzystwa będzie mógł poczytać o wydarzeniach, w których brał udział.
Już teraz zachęcamy, by dokonać przedpłaty na 24. tom „Pamiętnika
PTT”. Dokonując wpłaty 20 zł na konto ZG PTT: 47 1130 1150 0700 0000
0005 4585, należy wpisać w tytule przelewu „Pamiętnik PTT, t. 24 –
przedpłata”. Termin dokonywania przedpłat mija 30 kwietnia 2016 r.
22
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Robert Słonka

Sucha Beskidzka - zacne historie i piekielne legendy
Sucha Beskidzka to miasto
leżące w dolinie Stryszawki i Ska‐
wy, pomiędzy Beskidem Małym,
a Beskidem Makowskim. Ponoć
przed wiekami przybył tutaj
Smok Kicek, szerząc postrach
i spustoszenie wśród pasterzy,
gdyż niszczył ich domostwa, oraz
pożerał owce pasące się na ha‐
lach. Wreszcie pewnego dnia górale podrzucili Smokowi
wypchanego siarka barana, a ten gdy go zjadł pił wodę do‐
tąd, aż wypił całą rzekę. W chwile później odleciał pozo‐
stawiając okolicę , która była sucha i już bez Smoka Kicka ‐
tak powstała nazwa miasta Sucha Beskidzka.
Druga legenda opowiedziana wierszem przez Adama
Mickiewicza opisuje wydarzenia, które rozegrały się w Kar‐
czmie „Rzym”, która dumnie stoi na suskim rynku. Sam Mefi‐
stofeles chciał porwać dusze imć Pana Twardowskiego,
ten jednak dzięki sprytowi nie dał się Diabłu i ponoć do
dzisiaj wiedzie szczęśliwe życie na Księżycu.
Gdy zerkniemy do dawnych kronik odkryjemy ciekawą
historię miejscowości. Natrafimy na złotnika rodem z Flo‐
rencji, który zauroczony okolicą przybrał imię Kaspra Suskiego
i wybudował tutaj dwór obronny. W kolejnych latach możny

ród Komorowskich herbu Korczak, władał Suchą, a pozo‐
stawili po sobie rozbudowany na wawelska modłę Zamek
Suski, oraz niewielki kościół pw. Nawiedzenia NMP, który
w XX wieku został połączony z tzw. Nowym Kościołem
i budynkiem plebani (dawnym klasztorem). Powstał unika‐
towy Zespół Kościelno‐Klasztorny otoczony murem, figu‐
rami świętych, oraz kapliczkami wspominającymi dawne czasy.
Na skrzyżowaniu dróg, w miejscu targów i jarmarków, wybu‐
dowano drewnianą karczmę, a plac ten z biegiem lat za‐
mienił się w staromiejski rynek. W kolejnych latach właści‐
cielami miasta byli Wielopolscy herbu Starykoń, Braniccy
i Tarnowscy, a każda z rodzin trwale zapisała się w jego historii.
Z Suchej Beskidzkiej pochodził kpt. Tadeusz Semik,
bohaterski obrońca Fortów w Wegierskiej Górce we wrześ‐
niu 1939 roku. Tutaj urodził się znany na całym świecie
reżyser filmowy, który tworzył filmy pod pseudonimem
Billy Wilder, a jego komedie „Pół żartem pół serio” znają
doskonale miłośnicy kina. Także w Suchej przyszedł na
świat Walery Goetel, wybitny znawca Tatr i zasłużony
działacz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
Na koniec zostawiłem coś bardzo ważnego dla nas,
piechurów: z Suchej Beskidzkiej do Zawoi w 1906 roku,
dr Hugo Zapałowicz wytyczył pierwszy szlak turystyczny
w polskich Beskidach Zachodnich.

Robert Słonka

Lanckorona – anioły i drewniany czas
Wszystko w tym miejscu jest
inne. Pierwsze co zaskakuje przy‐
bysza, który zawędrował na zbo‐
cza Góry Lanckorońskiej to prze‐
piękny drewniany rynek małe‐
go „miasteczka‐wiejskiego”, jak‐
by ożywiony z czarno‐białej fo‐
tografii z lat, które dawno ode‐
szły. W Lanckoronie odnajdzie‐
my anioły w oknach, które patrzą dobrotliwie i uśmiechają
się do przechodniów, a na drzwiach jednego z domów
przeczytamy wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
Nierówne, drewniane chaty, pobudowane na opadającym
brukowanym placu, przykryte kapeluszami gontowych oka‐
pów, drzemią sobie w ciszy i spokoju. Czasem okno się ot‐
worzy i spojrzy na przechodnia, czasem przepłoszone gołębie
wzbiją tumany kurzu i polecą do ruin pobliskiego zamku.
A wszystko to niespieszne, leniwe, niedzisiejsze. Co krok
napotkamy drobiazg warty uwiecznienia, zakątek tajemni‐
czy i kolorowe cudeńko stworzone wrażliwą ręką. Czy to
możliwe, że mieszkają tu zwykli ludzie, a może sami mago‐
wie, wróżki i artyści ?
Pierwsze wzmianki o Lanckoronie pochodzą z początku
XIV wieku, a dotyczą królewskich polowań na grubego
zwierza. W tym czasie Kazimierz III Wielki wzniósł zamek,
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chroniący strategicznego traktu ze Śląska w stronę Krakowa.
W jego cieniu rozwijało się miasteczko, które król obdarzył
licznymi przywilejami. Dużym wydarzeniem było ufundo‐
wanie przez wojewodę krakowskiego Mikołaja Zebrzydow‐
skiego, na pobliskiej Górze Żar, „dróżek pasyjno‐maryjnych”
na wzór budowli znajdujących się w Jerozolimie. Sporo osób
z Lanckorony przyczyniło się do powstania tego unikatowego
zespołu Kapliczek Męki Pańskiej tzw. Kalwarii, oraz Sanktu‐
arium Matki Bożej Anielskiej (UNESCO). W czasie Konfede‐
racji Barskiej na Górze Lanckorońskiej doszło do bitew po‐
między powstańcami dowodzonymi przez płk. Dumourieza,
a armią rosyjską gen. Suworowa. Konfederaci ponieśli
klęskę, Lanckorona padła, a zabici pochowani zostali w lesie
Groby nad Palczą. W 1869 roku pożar strawił niemal wszy‐
stkie domy wokół rynku, lecz mieszkańcy odbudowali je,
co najważniejsze, także z drewna. Rewolucja przemysłowa
ominęła Lanckoronę, gdyż przez miasteczko nie przebiegła
linia kolejowa, dzięki temu XIX‐wieczna, drewniana zabu‐
dowa przetrwała niemal niezmieniona do naszych czasów.
Dziś w Lanckoronie mieszkają anioły, które wychodzą na
ulicę w pierwszą sobotę po mikołajkach. Spotkamy tam duże
i małe anioły przechadzające się po ulicach, w oknach zobaczy‐
my anielskie figurki i takież motywy haftowane na chustecz‐
kach. Wszystkie śpiewają radośnie, życzą wszystkiego najlep‐
szego i sprawiają, że w górach naprawdę najbliżej jest do nieba.
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Jan Nogaś

Zapomniana rocznica?
W ubiegłym, 2015 roku, niepostrzeżenie i bez rozgłosu,
przynajmniej w PTT, minęła 450 rocznica znaczącego w
dziejach turystyki, wydarzenia. Otóż, jak podają źródła,
mniej lub bardziej wiarygodne, 11 czerwca 1565 roku,
miała miejsce pierwsza w dziejach turystyki wycieczka
turystyczna w Tatry, z podaniem danych osoby w niej
uczestniczącej, nazwiska znanego wielu miłośnikom
turystyki, a zwłaszcza przewodnikom górskim. W dodatku,
pierwsza tatrzańską turystką była kobieta, nasza rodaczka,
a nazywała się Beata z Kościeleckich Łaska.
Skąd Polka, kobieta, w Tatrach, kim była?
Urodzona w 1515 roku, wg części historyków, natu‐
ralna córka króla Zygmunta Starego. Jej matka, oficjalna
konkubina króla, wydana została za starego Jęd‐
rzeja Kościeleckiego, żupnika kopalń wielic‐
kich. Po nim Beata odziedziczyła majątek,
po matce wdzięk i urodę.
Sam ówczesny arcybiskup gnieź‐
nieński i prymas Polski pisał: „O Be‐
ato, co cię zdobią rzadkie piękności
i obyczaj gładki. O ty, poważna
i skromna z oblicza, z mowy i uk‐
ładu, Godni i niegodni wpatrują
się w ciebie, Starzy nawet i rad‐
ni wzdychają za tobą…”
Mając 24 lata wychodzi za
księcia Ostrogskiego – pierw‐
szego pana na Rusi. Książę po
kilku miesiącach umiera, wg nie‐
których historyków w podejrza‐
nych okolicznościach, przed uro‐
dzeniem się ich córki, słynnej póź‐
niej z burzliwego życia, Halszki z Os‐
troga.
Zachowało się wiele informacji, że
pod ujmującą powierzchownością Beaty
krył się charakter zły, pełen despotyzmu,
dumy i zawiści. Zadzierała ze wszystkimi, kiedy
chodziło o majątek, wtrącała się w życie Halszki. Satyryczny
wierszyk też jej pozytywnie jej nie oceniał :
„Niech westchnie do Boga,
Kto za wroga
Ma księżną z Ostroga”
Żeby nie oddać zięciowi majątku sama wyszła za mąż za
młodszego od siebie o 20 lat Olbrachta Łaskiego, właści‐
ciela dużych posiadłości na, obecnie słowackim, Spiszu,
z siedziba w Kieżmarku.
Skąd Łascy na Spiszu? Historia miała miejsce w burzliwych
dziejach tzw. Górnych Węgier, czyli dzisiejszej Słowacji.
Kiedy król węgierski Jan Zapolya został wyparty z Węgier,
znalazł oparcie i pomoc u wybitnego ówczesnego polskiego
dyplomaty i polityka, Hieronima Łaskiego. Aktem nadania
z 1528 roku mianuje Hieronima hrabią spiskim i nadaje mu
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opracowano na podstawie tekstu Józefa Nyki
w „Wierchach” z 1960 r. i innych materiałów

„po wieczne czasy” Zamek Spiski, miasto Kieżmark, zamek
Dunajec (Niedzica) i spory obszar Tatr z częścią doliny
Kieżmarskiej, dolinę Jaworową i Białej Wody włącznie.
Kiedy w/w układ uległ zerwaniu, Hieronim przekazał dobra
żonie, które później przejął od niej syn Olbracht, urodzony
w Kieżmarku. Józef Nyka w artykule w Wierchach określa
Olbrachta jako specyficznego człowieka renesansu. Dzielny
wódz, oświecony humanista ale sybaryta i polityczny war‐
choł. Z wysoką kulturą i pochlebnymi działaniami szły
w parze zamiłowania do intryg, wybryków i afer od pienięż‐
nych do wielkopolitycznych. Zmieniał żony, a jeszcze częściej
kochanki, tropili go wierzyciele. Po śmierci ostatniej, po‐
sażnej żony, rozglądał się za nowym wianem. Że mu tylko
o to chodziło świadczy wybór: mając 28 lat ożenił
się z wyżej wzmiankowaną Beatą, również
wdową i również urodziwą, ale w latach
już trochę posuniętą. Nie ulega więc
wątpliwości, że Łaski pałał miłością
raczej dużo bardziej do połączonych
fortun Kościeleckich i Ostrogskich
niż do kolejnej małżonki. Ale co
skłoniło Beatę do tego nieroz‐
ważnego kroku, znała przecież
Łaskiego? – można domniemy‐
wać. Łaski bez trudu rozkochał
w sobie małżonkę, był mężczy‐
zną pięknym i interesującym,
omotał ją sprytnie pochlebst‐
wami, romantycznymi wyzna‐
niami i niebawem wszedł w po‐
siadanie prawnego zapisu wszy‐
stkich jej dóbr i zamków, sreber i
gotówki. Swoim zwyczajem odwró‐
cił się od starszej żony a potem,
żeby mieć wolną rękę, uwięził ja bez
skrupułów na kieżmarskim zamku. Beata,
również z powodu okropnego charakteru,
nie miała przyjaciół a znajomi odwrócili się od
niej, uważając jej los za karę bożą. Dobijała się o sprawied‐
liwość, słała listy do cesarza które, jak głosi podanie, były
pisane sadzami z komina na grubym, pakunkowym papieże.
Ale wszyscy byli zajęci swoimi sprawami i obojętni na jej
los, a uroczy mąż, popełniając bigamię, związał się z posażną
francuską damą. Dopiero po 11 latach odosobnienia, kiedy
królem Polski został Stefan Batory, staroście generalnemu
Górnych Węgier pozwolono uwolnić schorowaną księżną.
Zabrał ją ze sobą do Koszyc, gdzie po kilku miesiącach
zmarła. Jej zwłoki przewieziono do Kieżmarku, pogrzeb był
wielką uroczystością i we wspaniałym sarkofagu złożono je
w kościele zamkowym.
Łaski utracił ostatecznie Kieżmark pod koniec XVI wieku
i nigdy tam nie wrócił.
Ale co wiemy o tej wycieczce?
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Wszystko co o niej wiadomo, to tylko
lakoniczna wzmianka w Kronice Kież‐
marku: „Roku 1565 dnia 11 maja pan
Łaski przybył wraz z księżną do Kież‐
marku, a w Zielone Świątki księżna
pojechała w Góry Śnieżne z wieloma
ludźmi z miasta”. Reszta to domysły?
Zanotowanie wycieczki w kronikach
miasta, między opisami wypadków wo‐
jennych i wielkich klęsk żywiołowych
jest świadectwem, że był to w owych
latach ewenement dość wyjątkowy.
Czy to były Tatry? Raczej droga wio‐
dła w Tatry, bo to przecież spiska nazwa
Tatr, a treść sugeruje podróż, i to
dalej niż samo podnóże gór. Z różnych
źródeł wiadomo, że najbardziej znana
była mieszkańcom Kieżmarku dolina
Kieżmarska, okolice Zielonego Stawu,
a wieści o jego pięknie i związanych
z nim legendach mogły działać na
wyobraźnię. Mimo „średniego” wieku
Beata była kobieta silną i energiczną,
ale wspinaczka, nawet na jakiś łatwiej‐
szy szczyt, z różnych względów, nie
wchodzi w rachubę.
Charakter wycieczki też jest jedno‐
znacznie turystyczny. Przecież nasza ro‐
daczka nie poszukiwała skarbów, nie
chciała polować, nic jej nie obchodziły
korzonki i lecznicze zioła.
I co wynika z domysłów? Można się
zgodzić lub nie z twierdzeniem, że celem
tej wycieczki był Zielony Staw Kieżmarski.
I jak uważa Józef Nyka w zakoń‐
czeniu swojego artykułu w Wierchach,
Beata z Kościeleckich Łaska „była admi‐
ratorką tatrzańskiej przyrody, weszła
w góry z natchnienia tej samej siły, która
i nas dziś popycha na szczytowe ścieżki”.
Czy zostały ślady po pochówku księż‐
nej Beaty? Należy wątpić. W żadnej pub‐
likacji nie znalazłem informacji o takich
śladach. Zamek był przebudowywany
przez Thӧkӧlych w latach 1628‐1658
na renesansową rezydencję, wybudo‐
wano nowa kaplicę. W międzyczasie
cesarz Leopold skonfiskował ich dobra
i nic nie zostało z pierwotnego wypo‐
sażenia. Po 1700 roku był bez nadzoru,
niszczyły go pożary. Dopiero w 1931
roku w części powstało muzeum, a od
1985 roku cały obiekt pełni taką funkcję.
A może wypadało by, symbolicznie,
uczcić pamięć o tej pierwszej górskiej
turystce, tatrzańskiej rodaczce, jaka by
ona nie była w życiu prywatnym. Może
koleżeństwo z PTT ma jakiś pomysł?
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Zygmunt Lubertowicz

Z wysokich Tatr

Po obu stronach, po polskiej i czeskiej stronie Tatr, panuje obecnie żywy
ruch turystyczny. Wprawdzie dla zdobywców Tatry się już skończyły… Niema
tu już niezdobytego, dziewiczego szczytu i prawie, że niema już ani jednej
ściany dotąd niezdobytej… Zostały jeszcze pewne odcinki ścian, kominów
i żlebów, których zdobywcy będą mieli złudzenie triumfów, a ofiar może nawet
niepotrzebnych już na tak małe sprawy będzie jeszcze przytem dość… Piękno
Tatr nie jednak przez te zdobycze nie straciło na wielkości i grozie i kogo
interesuje wiecznie żywa i młoda przyroda, temu Tatry i dziś mogą dać wiele
radości i szczęścia.
To też z Tatr korzystają dziś więcej miłośnicy gór, niż właściwi taternicy,
którzy nawet po nowe zdobycze wyprawiają się w Alpy i którym rodzinne,
ojczyste Tatry stały się za ciasne…
Nie mają więc dziś już Tatry nowych wyczynów sportowych i może właś‐
nie dlatego nie mają już drugi rok tylu ofiar, ile w latach ubiegłych.
Niema, złego, któreby na dobre nie wyszło…
Są ludzie, dla których gór bez rekordów nie istnieją. Taki przecież był nawet
przesławny zdobywca „Matterhornu” Anglik Whymper. Piękno gór dla niego
właściwie nie istniało, i kiedy z trudem zdobywał szczyt „Dent d'Herens”,
a zobaczył cudzy kopczyk z kamieni, niezawodny znak, że szczyt ów został przez
kogo innego zdobyty, wtedy cofnął się o 50 metrów od szczytu, pomimo
wielu kosztów i trudów, włożonych w tę wyprawę, wcale nieciekawy oglądać,
jak wygląda szczyt, który kto inny przed nim zdobył!
Tacy ludzie, pomimo swych wielkich nieraz zasług, są tylko wielkimi
rekordzistami, i miłośnikami siebie i swej sławy, ale nie miłośnikami przyrody
i tym najpiękniejsze cuda gór, bez ich jak, są obojętne i obce…
Prawdziwego miłośnika gór, nie obchodzi wiele, kto pewien szczyt zdobył
i którędy przeszedł ścianą, przewieszką, czy kominem wąskim, czy szerokim,
ale cieszy się każdym pięknym kształtem, kwiatem, strumienie, głazem, i miewa
radość o wiele wyższą i czystszą z poznania cudów przyrody. Ta też radość
najczystsza, której często brutalni sportowcy nie widzą pozostanie i w naszych
Tatrach, w których już niema do zdobycia, po wieki wieków amen.
Pozostaną więc te skalne wieże, szczyty, turnie i kalenice granitowych grze‐
bieni szczytów, pozostaną trwarde i harde mury wyniosłych krzesanic i ścian,
pozostaną tęczowo‐modre jeziora i wartko bieżące potoki i strumienie, roz‐
koszne siklawy, szmaragdowe łany kosówki i lasy strzelistych smreków i limb,
pozostaną słoneczne i kwieciste granie, szerokie i rozległe hale i całe pola
„maliniaków”, zerwanych lawinami i burzami skalnemi z wyniosłych szczytów,
pozostanie bez miar słońca i powietrza na skalnej grani i cud widoku z grani‐
towych, przepaścistych przełęczy…
I dlatego warta zawsze iść w Tatry…
Toteż i bielski Oddział P.T.T. urządził w bieżącym roku wycieczkę dzie‐
sięciodniową w Tatry, zaczynając od Hali Gąsienicowej i Zawratu, a kończąc
na Liljowem i Hali Gąsienicowej…
Z ośmiu osób, które brały udział w wycieczce, pięć zupełnie nie znało Tatr,
zaś między niemi były i trzy panie, które nietylko wróciły zachwycone pięknem
Tatr, ale też, chociaż nie bez pewnego uroczystego przejęcia się, trzymały się
nader dzielnie i poprawnie, czy to na płytkach Zawratu, Rysów i Gerlachu, czy
to na płytkach i blokach Orlej perci, albo też na kruchych, wapiennych
skałkach i bezdrożach Szerokiej jaworzyńskiej… Z uwag, które się nasuwają
o tej wycieczce, do najgodniejszych uwagi należą:
Naprzód fatalne połączenie Bielska‐Białej, wielkiego ośrodka przemysłowego,
z Zakopanem. Do najlepszych połączeń należy pociąg, wyjeżdżający o godz. 7‐ej
49 min. rano, który ma w Suchej połączenie z pospiesznym…. Niestety! na tej
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linji panuje prawdziwy bałagan! Dla Bielska, Białej i Śląska
Cieszyńskiego nie zrobiono na tej linji nic, a nic!
Naprzód trzeba się tu aż dwa razy przesiadać, a to w
Żywcu i w Suchej, powtóre krakowska Dyrekcja kolejowa
zupełnie na ruch turystyczny ze Śląska nie liczy!
Dlatego też dnia 19 lipca b.r. w pociągu pospiesznym
Kraków ‐ Zakopane były zaledwie 2 i pół wagonu trzeciej
klasy i ani jednego miejsca wolnego!
Pasażerowie stali więc w szalonym ścisku aż do Zakopa‐
nego, z czego skorzystali złodzieje kieszonkowi, i jednemu
z księży śląskich, jadącemu w tym pociągu do Zakopanego,
podcięto kieszeń i skradziono portfel z całą gotówką i bile‐
tem!
Było on na skargę na stacji w Chabówce, równocześnie
w prezesem P.T.T. z Bielska, wnosząc zażalenie na nieporządek
na tym tak ważnym odcinku kolejowym.
Władze kolejowe skarżą się częśto na kryzys, a robią go
sobie same, nie chcąc poznać warunków takiej podróży
koleją np. z Bielska do Zakopanego! Na nieporządek ten
skarżyli się nawet niektórzy kolejarze!
Co do schronisk, to schroniska polskie są naogół tanie,
prócz schroniska przy Morskim Oku, które im jest starsze,
tem jeszcze droższe! Nocleg w schroniskach dla członka
P.T.T. na Hali Gąsienicowej kosztuje dwa złote (dwa koce),
w dolinie Pięciu stawów 1 złoty 80 groszy (dwa koce), przy
Morskiem Oku trzy złote (jeden koc!). Najtańsze i najmilsze
obecnie w polskich Tatrach jest schronisko krakowskiego
oddziału w Roztoce, gdzie nocleg na łóżku w pokoiku dla
członka kosztuje półtora złotego.
Noclegi w schroniskach czeskich są droższe. Przy Popradz‐
kim Stawie nocleg w pokoiku na łóżku kosztuje dla członka
P.T.T. ośm koron czeskich, zaś w Śląskim Domu pod Gerla‐
chem dwanaście koron czeskich, czyli trzy i pół złotego. To
schronisko obok tak zwanej Trufiarni, czyli schroniska Te‐
ry'ego i hotelu „Kamzik” należą do najdroższych w Tatrach.
Także noclegi dla członków P.T.T. przy Morskiem Oku
po 3 złote od osoby są stanowczo za drogie! Cena szklanki
mleka i herbaty waga się od 25 groszy (np. w Roztoce) do
40 przy Morskiem Oku, a po czeskiej stronie kosztuje od
3 do sześciu koron, czyli za drogo! Obiad, który przy Mor‐
skiem Oku kosztuje 3 złote, może kosztować w Śląskim
Domu, schronisku Tery'ego i hotelu Kamzik do piętnastu
złotych, czyli stanowczo za drogo! Taniej jest w Smokowcu
i w Szczyrbie. To też turyści polscy po czeskiej stronie

rzadko korzystają z obiadów i wieczerzy, a odjadają się
potem po polskiej stronie, np. w Roztoce.
W Zakopanem niezły obiad kosztuje dwa złote.
Zwłaszcza chleb kupowany w czeskich schroniskach jest
bardzo drogi i opłaca się np. z hotelu Kazik podjechać do
Smokowca kolejką linową po chleb i wrócić – i jeszcze
zarabia się trzy korony czeskie na bochenku chleba!
W Tatrach bieżącego roku niema więcej gości, niż w innych
latach, jest za to więcej śniegu, niż kiedyindziej, a zwłaszcza
po czeskiej stronie w Wysokich Tatrach, np. przy zejściu
z Rysów, przy wyjściu na Polski Grzebień itd.
Droga do dzikiej, a prześlicznej doliny Kaczej pod Żelaz‐
nemi wrotami, Gankiem i Wysoką jest niestety przez właś‐
ciciela tej części Tatr, a to ks. Hohenloego zamknętą, a tu‐
ryści idący tam wbrew zakazowi są narażeni na powrót…
Ustanie to raz na wsze, gdy Tatry polskie i czeskie zostaną
parkiem międzynarodowym.
Czesi budują w Tatrach wiele nowych, wspaniałych dróg,
po polskiej stronie tych wspaniałości nie znać… Drogi górskie
np. Zawrat ‐ Rysy nie są wprawdzie zepsute, są pewne
i ubezpieczone, ale też nowych robót nigdzie żadnych nie
widać.
Czesi zaś przeprowadzają nową, wspaniałą drogę na
Rysy i budują nowe schronisko pod Wagą, niedawno zaś
skończyli wspaniałą szosę samochodową pod południowymi
stokami Tatr…
Za to wyrzucono nareszcie z Tatr polskich i Zakopanego
wykwit barbarzyństwa dzisiejszej pseudokultury, a to „rajdy”
samochodowe, wraz z całym ich zgiełgiem, smrodem benzyny,
krzykiem, hałasem i wrzaskliwą reklamą, oraz tandetną
wielkością rekordu do innych ośrodów podatniejszych na
mody kulturalne, a to do Krakowa, lub Wisły!
Wprawdzie głównym powodem udania się wyrzucenia
z Tatr na łeb tego bękarta kutlury jest fatalny stan górskich
dróg, niemniej przeto Towarzystwo Tatrzańskie nie zezwoli,
by zakłócać dostojny majestat gór i ich wiekuiste piękno
milczenia ludzką małością i targowiskiem, wrzaskami i krzy‐
kiem, rekordami i smrodliwym hukiem maszyn.
Niechże choć Tatry będą wolne od najazdu „kultural‐
nej” hołoty i od wrzasku z domu warjatów.
Tak taniej reklamy Tatry nie potrzebują!
Artykuł Zygmunta Lubertowicza pt. „Z wysokich Tatr” ukazał się w „Zjedno‐
czeniu” nr 19 z 18 września 1932 r. Zachowano pisownię oryginału.

schronisko nad Popradzkim Stawem (fragment zdjęcia z lat 30‐tych XX wieku)
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Przekaż 1% podatku dla PTT!
Gorąco zachęcamy wszystkich członków i sympatyków naszego Oddziału do przekazania 1% podatku za rok 2015 (a więc
rozliczanego w roku 2016) 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 Oddział (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 2015:
 zorganizowaliśmy 63 wycieczki, w tym wycieczki górskie, narciarskie i krajoznawcze, także wycieczki dla dzieci i seniorów,
 członkowie oddziału współorganizowali 2 wyprawy trekkingowe,
 zorganizowaliśmy lub współorganizowaliśmy 47 prelekcji, 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,
 wydaliśmy 4 numery kwartalnika „Biuletyn Informacyjny”,
 współpracowaliśmy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz stowarzyszeniem Akademia Seniora,
 zorganizowaliśmy akcję „Sprzątamy Beskidy z PTT”, w czasie której oczyściliśmy ponad 100 km szlaków Beskidu Śląskiego,
Małego i Żywieckiego zbierając 9810 litrów śmieci,
 byliśmy partnerem VIII Festiwalu Górskiego „Adrenalinium 2015”, organizowanego przez Kino Janosik w Żywcu,
 prowadziliśmy Bibliotekę Górską w naszym lokalu,
 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
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