Koleżanki i Koledzy,
Kończy się kolejna kadencja władz Oddziału. Wydaje nam się, że był to całkiem dobrze przepracowany czas. Z naj‐
ważniejszych zmian w ciągu ostatnich trzech lat należy odnotować coraz lepszą pracę z młodzieżą, co zaowoco‐
wało utworzeniem aż pięciu Szkolnych Kół PTT przy naszym Oddziale. Jest nas też dużo więcej – w chwili
obecnej nasz Oddział liczy 355 członków.
Aby działalność Oddziału przynosiła coraz lepszy efekty, ważne jest by jak najwięcej z członków naszego Oddziału
włączało się aktywnie w jego prace. Za wszystkie formy Waszej aktywności serdecznie w tym miejscu dzięku‐
jemy i wierzymy, że wspólnymi siłami nasz Oddział będzie jeszcze lepszy! A już kwietniu wybory nowych
Władz Oddziału… liczymy na Was!
z tatrzańskim pozdrowieniem,
Zarząd Oddziału

podczas lutowej wycieczki na Bliźniaki w Beskidzie Małym (fot. Szymon Baron)

SPIS TREŚCI:
(2) PLAN WYDARZEŃ • PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA PTT (3) WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU – ZAPROSZENIE • (4) SPRAWOZDANIE
MERYTORYCZNE ZARZĄDU ODDZIAŁU PTT W BIELSKU‐BIAŁEJ ZA ROK 2016 • (9) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZARZĄDU KOŁA PTT W KOZACH
ZA ROK 2016 • SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZARZĄDU SZKOLNEGO KOŁA PTT „PIONOWY ŚWIAT” W BIELSKU‐BIAŁEJ ZA ROK 2016 •
(10) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZARZĄDU SZKOLNEGO KOŁA PTT „DIABLAKI” W DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZA ROK 2016 • SPRAWOZDANIE
MERYTORYCZNE ZARZĄDU SZKOLNEGO KOŁA PTT PRZY LO W KOZACH ZA ROK 2016 • SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZARZĄDU SZKOLNEGO
KOŁA PTT „HALNIAKI” W KOZACH ZA ROK 2016 • (11) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ODDZIAŁU PTT W BIELSKU‐BIAŁEJ ZA ROK 2016 • SKŁADKI
CZŁONKOWSKIE NA ROK 2017 • (12) KRONIKA ODDZIAŁU • (19) KRONIKA KOŁA PTT W KOZACH • (20) WITAMY W NASZYM GRONIE • (21) „SPRZĄ‐
TAMY BESKIDY Z PTT 2017” ‐ ZAPROSZENIE • (22) R. SŁONKA: „GORCE, CZYLI GÓRY ZADUMANE” • (24) R. SŁONKA: „DYPLOM MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DLA PREZES ODDZIAŁU PTT W BIELSKU‐BIAŁEJ”

PLAN WYDARZEŃ
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2017

02‐04

Polana Chochołowska (Tatry Zachodnie) – wycieczka górska

08‐04

Miniarboretum u Holubů (Czechy) – wycieczka krajoznawcza z TJ Slavoj Czeski Cieszyn

09‐04

„Czarnohora – Karpaty Wschodnie” – prelekcja Szymona Barona

14‐04

Mogielica (Beskid Wyspowy) – wycieczka górska pt. „XVIII Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa”

22‐04

Barania Góra (Beskid Śląski) – wycieczka górska

24‐04

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo‐Wyborcze Członków Oddziału PTT w Bielsku‐Białej

25‐04

Filipka (Beskid Śląski, Czechy) – wycieczka górska dla seniorów

07‐05

Lubań (Gorce) – wycieczka górska z cyklu „Wędrujemy GSB”

13‐05

Wielki Kopieniec, Nosal (Tatry Zachodnie) – wycieczka górska

20‐05

Strážov (Góry Strażowskie, Słowacja) – wycieczka górska

20‐05 – 21‐05

Śnieżka (Karkonosze), Wysoka Kopa (Góry Izerskie) – wycieczka górska

27‐05

Babia Góra (Beskid Żywiecki) – wycieczka górska

30‐05 – 31‐05

Barania Góra (Beskid Śląski) – wycieczka górska dla seniorów

03‐06

Magurka Wilkowicka (Beskid Mały) – wycieczka górska

wycieczka w ramach realizacji zadania „Wycieczki w dobrym Towarzystwie”

GOK Buczkowice, godz. 17:00

wycieczka w ramach realizacji zadania „Wycieczki w dobrym Towarzystwie”

akcja „Sprzątamy Beskidy z PTT 2017”

lokal PTT, godz. 17:00

wycieczka w ramach realizacji zadania „Wycieczki PTT dla seniorów”

wycieczka w ramach realizacji zadania „Wycieczki w dobrym Towarzystwie”

wycieczka w ramach realizacji zadania „Wycieczki w dobrym Towarzystwie”

wycieczka w ramach realizacji zadania „Wycieczki w dobrym Towarzystwie”

akcja „Sprzątamy Beskidy z PTT 2017”

wycieczka w ramach realizacji zadania „Wycieczki PTT dla seniorów”

akcja „Sprzątamy Beskidy z PTT 2017”

Boboty (Mała Fatra, Słowacja) – wycieczka górska

10‐06

wycieczka w ramach realizacji zadania „Wycieczki w dobrym Towarzystwie”

11‐06

Wielki Krywań Fatrzański (Mała Fatra, Słowacja) – wycieczka górska

13‐06

Babia Góra (Beskid Żywiecki) – wycieczka górska dla seniorów

17‐06 – 18‐06

Magurski Park Narodowy – wycieczka górska dla dzieci

25‐06

Brestowa (Tatry Zachodnie, Słowacja) – wycieczka górska

27‐06 – 28‐06

Pilsko (Beskid Żywiecki) – wycieczka górska dla seniorów

wycieczka w ramach realizacji zadania „Wycieczki w dobrym Towarzystwie”

wycieczka z cyklu „Przyjaciel Parku Narodowego”

wycieczka w ramach realizacji zadania „Wycieczki w dobrym Towarzystwie”

wycieczka w ramach realizacji zadania „Wycieczki PTT dla seniorów”
Informujemy, że z przyczyn losowych w powyższym planie wydarzeń mogą nastąpić zmiany.

wycieczki górskie
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wycieczki krajoznawcze

wycieczki narciarskie

wyprawy

pokazy slajdów, prelekcje

wystawy, wernisaże

spotkania członków
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZARZĄDU ODDZIAŁU PTT W BIELSKU-BIAŁEJ ZA ROK 2016

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 2016 r. bielsko‐bialski Oddział PTT liczył
267 członków płacących składki członkowskie, w tym 21 osób
w Kole PTT w Kozach, 34 osoby w Szkolnym Kole PTT „Diablaki”
przy Szkolne Podstawowej nr 18 w Dąbrowie Górniczej,
19 osób w Szkolnym Kole PTT „Pionowy Świat” przy Gimnaz‐
jum nr 11 w Bielsku‐Białej, 12 osób w Szkolnym Kole PTT
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach, 23 osoby przy
Szkolnym Kole PTT przy Liceum Ogólnokształcącym w Kozach
oraz liczne grono sympatyków naszego Towarzystwa. Łącznie
w roku 2016 przyjęto 94 nowych członków oraz skreślono
z listy członków 10 osób.
W roku sprawozdawczym odbyło się jedno Walne Zgroma‐
dzenie Członków Oddziału (20.04.2016), podczas którego
zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe Oddzia‐
łu za rok 2015 oraz dokonano wyboru delegatów Oddziału
na X Zjazd Delegatów PTT.
Delegatami Oddziału zostali wybrani: Monika Baron, Szymon
Baron, Łukasz Gierlasiński, Witold Kubik, Jan Nogaś, Alicja
Rakoczy, Tomasz Rakoczy, Katarzyna Talik, Jan Weigel i Andrzej
Ziółko. Zastępcami delegatów wybrano: Sławomira Hałata,
Leszka Honkisza, Małgorzatę Paszkiewicz‐Pączkiewicz i Witolda
Wachelkę.
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.
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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 14200 zł na reali‐
zację zadania: „Wycieczki w dobrym Towarzystwie”.
Złożono także jedną ofertę w Zarządzie Powiatu w Bielsku‐
Białej, otrzymując dotację w wysokości 1250,00 zł na reali‐
zację zadania „Na szczytach Beskidów”.
Kwestie związane z konkursami ofert koordynowali Szymon
Baron i Łukasz Gierlasiński.
W ramach akcji „1% dla PTT” z odpisów od podatków za
rok 2015 uzyskaliśmy kwotę 1205,80 zł. Ze środków pozys‐
kanych w ten sposób sfinansowaliśmy:
 druk kalendarzy PTT na rok 2017 – 557,20 zł.
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. Głównym animatorem tego cyklu imprez był Jan
Weigel. Odbyły się następujące imprezy:
 „Bielska wyprawa w Andy Argentyńskie” – wernisaż
wystawy fotograficznej (03.03.2016)
 „Hałda Hajera” – prelekcja Mieczysława „Hajera”
Bieńka (08.03.2016)
 „Gasherbrum I (8080 m) – pierwsze zimowe wejście”
– prelekcja Janusza Gołębia (12.04.2016)
 „Moje najtrudniejsze szczyty” – prelekcja Pawła
Michalskiego (10.05.2016)
 „Everest – mity, prawda, ciekawostki” – prelekcja
Moniki Witkowskiej (21.06.2016)
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.
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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:
 „Góry Hiszpanii i Camino de Santiago” – prelekcja
Andrzeja Ziółko (05.01.2016)
 „Kazbek subiektywnie” – prelekcja Radosława Zawady
i Krzysztofa Prudla (12.01.2016)
 „Wycieczki z PTT O/Bielsko‐Biała” – pokaz filmów
Wacława Morawskiego (19.01.2016)
 „RPA ‐ powitanie z Afryką” – prelekcja Agnieszki
Gaweł (26.01.2016)
 „120 lat bielskich wodociągów: historia, tradycja i współ‐
czesność” – prelekcja Piotra Keniga (02.02.2016)
 „Smaki Barcelony” – prelekcja Agnieszki Wypych
(09.02.2016)





„Trekking wokół Mont Blanc” – prelekcja Andrzeja
Ziółko (16.02.2016)
„Australia Zachodnia” – prelekcja Krzysztofa Długo‐
sza (23.02.2016)
„Z cukrzycą po górach” – prelekcja Leszka Bartołda
(01.03.2016)








„Miasta Hiszpanii” – prelekcja Andrzeja Ziółko (15.03.2016)
„Grossglockner” – prelekcja Jana Nogasia (22.03.2016)
„Lourdes – duchowa perła Pirenejów” – prelekcja
Wacława Morawskiego (29.03.2016)
„Fatima – portugalskie centrum pielgrzymkowe” –
prelekcja Wacława Morawskiego (05.04.2016)
„Korsyka – góry z widokiem na morze” – prelekcja
Marii Skłodowskiej i Jakuba Żmudy (06.09.2016)
„Na końcu świata i do góry nogami – podróż marzeń
do Nowej Zelandii” – prelekcja Agnieszki Gaweł
(13.09.2016)






„Morskie opowieści – relacja z rejsu po Morzu Pół‐
nocnym” – prelekcja Julii Pastuszko (20.09.2016)
„W Beskidy z PTT O/Bielsko‐Biała” – pokaz filmów
Wacława Morawskiego (27.09.2016)
„Hiszpania inaczej ‐ Galicja po zachodniej stronie
słońca!” – prelekcja Katarzyny Remsak (04.10.2016)
„Monte Bianco – pełna niespodzianek Droga Papieska”
– prelekcja Radosława Zawady i Krzysztofa Prudla
(11.10.2016)






„Grossglockner – drugie podejście” – prelekcja Szymona
Barona (18.10.2016)
„Główny Szlak Świętokrzyski” – prelekcja Miłosza
Zelka (25.10.2016)
„Indie Północne” – prelekcja Aldony Zioło (08.11.2016)
„Wyspa Olchon i Bajkał” – prelekcja Celiny Skowron
(15.11.2016)






„Słodkiego Świstaka wędrówki z PTT” – prelekcja
i promocja książki Leszka Bartołda (22.11.2016)
„W osiem dni przez Turcję” – prelekcja Andrzeja
Ziółko (29.11.2016)
„Nepal Expedition” ‐ prelekcja Janusza Pilszaka (06.12.2016)
„Islandia zimą – śpimy obok auta” – prelekcja Jakuba
Krajewskiego (13.12.2016)
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„Szlakiem nadbałtyckich stolic” – prelekcja Wojciecha
Szypuły (20.12.2016)
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.
W pierwszej połowie roku prelekcje odbywały się jako cykl
imprez pt. „Prelekcje podróżnicze dla Seniorów” w związku
z dofinansowaniem zakupu nowego projektora multime‐
dialnego (Epson EB‐W28) przez Grupę Kęty S.A. w ramach
programu grantowego „Razem z Grupą – II edycja”. Poza
Szymonem Baronem w organizację tego zadania zaanga‐
żowani byli także członkowie Oddziału: Jerzy Graca, Dariusz
Marek i Wojciech Ślusarczyk.
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:
 „Tajlandia – kraj tysiąca uśmiechów” – prelekcja
Beaty Gluzy (24.01.2016)
 „RPA – powitanie z Afryką” – prelekcja Agnieszki
Gaweł (07.02.2016)
 „Rowerami do Stambułu” – prelekcja Kamy Guzik
i Damiana Mirowskiego (06.03.2016)
 „Indie – kraj tysięcy kolorów” – prelekcja Beaty
Gluzy (11.09.2016)
 „Smaki Barcelony” – prelekcja Agnieszki Wypych
(09.10.2016)




„Na końcu świata i do góry nogami. Podróż marzeń po
Nowej Zelandii” – prelekcja Agnieszki Gaweł (13.11.2016)
„Monte Rosa i Dolomity, czyli lodowce i ferraty” –
prelekcja Roberta Słonki (11.12.2016)

Oddział PTT w Bielsku‐Białej był partnerem IX Festiwalu
Górskiego „Adrenalinium”, który odbył się w dniach 21‐23
października 2016 r. w żywieckim kinie Janosik. W ramach
festiwalu z inicjatywy Lidii Talik odbyła się gra miejska „Z Ja‐
nosikiem po Żywcu”, w której organizację zaangażowali się
także Monika Baron i Szymon Baron.
Warto wspomnieć o dobrej współpracy z bielskim pubem
„Grawitacja Caffee”, w ramach której członkowie i sympatycy
Oddziału przygotowują prelekcje do cyklu imprez „Poniedział‐
kowe spotkania podróżników”. W roku sprawozdawczym
odbyły się trzy takie spotkania:
 „Bałkańskie przygody” – prelekcja Andrzeja Ziółko
(1.02.2016)




„Rowerem do Stambułu” – prelekcja Kamy Guzik
i Damiana Mirowskiego (29.02.2016)
„Grossglockner ‐ drugie podejście” – prelekcja Szy‐
mona Barona (05.09.2016)

Ważnym aspektem działalności oddziału była ochrona przy‐
rody.
Po raz piąty zorganizowaliśmy akcję „Sprzątamy Beskidy z PTT”,
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która w tym roku objęła tereny Beskidu Śląskiego, Małego i
Żywieckiego, a także za sprawą stowarzyszenia „Wichura”
z Pszczyny – szlaki Bieszczad. Patronat honorowy nad akcją
objęli Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa,
Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz
Prezes PTT Józef Haduch. Sponsorem akcji były Grupa Kęty
S.A. (3000 zł) i Przedsiębiorstwo Komunalne KOMAX sp. z o.o.
(800 zł). Temat sponsoringu dogrywali Tomasz Rakoczy
i Dariusz Kojder.
W trakcie 8 wycieczek górskich połączonych z edukacją turys‐
tów posprzątano łącznie niemal 200 km szlaków, zabezpie‐
czając 12280 litrów śmieci.
 rejon Szyndzielni i Klimczoka ‐ Beskid Śląski (23.04.2016)
 rejon Babiej Góry ‐ Beskid Żywiecki ‐ Stowarzyszenie
„Wichura” z Pszczyny (08.05.2016)
 rejon Bukowskiego Gronia ‐ Beskid Mały ‐ Koło PTTK
„Beskidek” w Porąbce (15.05.2016)
 rejon Babiej Góry ‐ Beskid Żywiecki (21.05.2016)
 rejon Małej i Wielkiej Rawki oraz Połoniny Wetlińskiej
– Bieszczady – Stowarzyszenie „Wichura” z Pszczyny
(28‐29.05.2016)



rejon Wielkiej Raczy ‐ Beskid Żywiecki ‐ Stowarzyszenie
„Wichura” z Pszczyny (31.05 ‐ 01.06.2016)
 rejon Hrobaczej Łąki ‐ Beskid Mały (04.06.2016)
 rejon Żaru ‐ Beskid Mały ‐ Koło PTTK „Beskidek” w
Porąbce (12.06.2016)
W akcji wzięło udział 791 osób, w tym 521 dzieci i młodzieży.
Koordynatorem akcji był Norbert Owczarek.
Wzięliśmy także udział akcji „Czyste Tatry” (02.07.2016)
oraz w ramach wolontariatu w Babiogórskim Parkiem Na‐
rodowym, oprócz sprzątania szlaków czworo wolontariuszy
z naszego oddziału wzięło udział w jesiennym liczeniu zwie‐
rząt w rejonie Babiej Góry (25‐28.10.2016). Koordynatorem
wolontariatu w BgPN jest Tomasz Rakoczy.
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 1100 osób, co jest
najlepszym wynikiem spośród wszystkich Oddziałów PTT.
Dodatkowo w roku sprawozdawczym utworzony został
fanpage akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT” (https://www.
facebook.com/sprzatamy.beskidy), za pomocą którego bę‐
dziemy dodatkowo promować tę akcję.
W roku sprawozdawczym zorganizowano 61 wycieczek jedno
i wielodniowych (nie licząc wycieczek w ramach akcji „Sprzą‐
tamy Beskidy z PTT” oraz wycieczek dla seniorów), górskich
w Beskid Makowski, Mały, Sądecki, Śląski, Wyspowy i Żywie‐
cki, Gorce, Pogórze Ciężkowickie, Góry Bialskie, Góry Orlickie,
Masyw Śnieżnika, Góry Świętokrzyskie, Pieniny i Tatry oraz
góry Czech (Beskidy Morawsko‐Śląskie, Pogórze Morawsko‐
Śląskie, Góry Orlickie) i Słowacji (Góry Choczańskie, Góry Ki‐
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suckie, Góry Strażowskie, Mała Fatra, Wielka Fatra, Tatry)
oraz krajoznawczych na terenie województw małopolskiego,
podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego oraz Czech.
Dziewiętnaście wycieczek dofinansowanych było przez Gminę
Bielsko‐Biała, kolejnych pięć dofinansowało Starostwo Powia‐
towe w Bielsku‐Białej. Spośród wszystkich wycieczek, dziesięć
skierowanych było przede wszystkim do dzieci i młodzieży.
Wycieczki prowadzili przewodnicy zrzeszeni w istniejącym
przy naszym Oddziale Kole Przewodników, a ich organizacją
zajmowało się wielu członków Oddziału. Odbyły się nastę‐
pujące wycieczki:
 Lysá Hora (Beskidy Morawsko‐Śląskie, Czechy) –
wycieczka górska (03.01.2016)
 Veľký Choč (Góry Choczańskie, Słowacja) – wycieczka
górska z cyklu „Wędrówki z Robalem” (06.01.2016)
 Hala Lipowska (Beskid Żywiecki) – wycieczka górska
pt. „XII Karpacki Finał WOŚP” (09‐10.01.2016)
 Wielka Czantoria (Beskid Śląski) – wycieczka górska
pt. „Wędrujemy Głównym Szlakiem Beskidzkim” (17.01.2016)
 Wielka Rycerzowa (Beskid Żywiecki) – wycieczka górska
dla dzieci z cyklu „Wycieczki z koziczką” (24.01.2016)
 Starachowice, Wąchock (Góry Świętokrzyskie) – wy‐
cieczka górsko‐krajoznawcza pt. „III Zimowe Spotkanie
Oddziałów PTT w Górach Świętokrzyskich” (29‐31.01.2016)
 Mała Babia Góra (Beskid Żywiecki) – wycieczka gór‐
ska pt. „Zimowe spotkanie pod Babią Górą” (30‐31.01.2016)
 „Bielsko‐bialskie wodociągi i kanalizacje” – wycieczka
krajoznawcza (06.02.2016)
 Czupel (Beskid Mały) – wycieczka górska dla dzieci
z cyklu „Wycieczki z koziczką” (14.02.2016)
 Pilsko (Beskid Żywiecki) – biwak zimowy (20/21.02.2016)
 Orlica i Velká Deštná (Góry Orlickie, Polska i Czechy)
– wycieczka górska z cyklu „Wędrówki z Robalem”
(27‐28.02.2016)












Rachowiec (Beskid Żywiecki), Sołowy Wierch (Beskid
Śląski) – wycieczka górska (28.02.2016)
Jałowiec (Beskid Makowski) ‐ wycieczka górska (13.03.2016)
Tokarnia (Beskid Makowski) – wycieczka górsko‐
krajoznawcza (20.03.2016)
Mogielica (Beskid Wyspowy) – wydarzenie turystyczno‐
religijne „XVII Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa” (25.03.2016)
Czupel (Beskid Mały) – wycieczka górska (28.03.2016)
Ondřejník (Pogórze Morawsko‐Śląskie, Czechy) – wy‐
cieczka górska (02.04.2016)
Wysoka (Pieniny) – wycieczka górska dla dzieci i mło‐
dzieży (09.04.2016)
Šíp (Wielka Fatra, Słowacja) – wycieczka górska (09.04.2016)
Chleb (Mała Fatra, Słowacja) – wycieczka górska
(09‐10.04.2016)






Polana Chochołowska (Tatry Zachodnie) – wycieczka
górska (16.04.2016)
Hala Krupowa (Beskid Żywiecki) – wycieczka gór‐
ska (03.05.2016)
Olsztyn i nie tylko… (Jura Krakowsko‐Częstochow‐
ska) – wycieczka krajoznawcza (08.05.2016)
Zwardoń – Bielsko‐Biała – przejście kondycyjne
(08.05.2016)
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Manínska tiesňava, Kostolecká tiesňava (Góry Stra‐
żowskie, Słowacja) – wycieczka górska (14.05.2016)
Ćwilin, Śnieżnica (Beskid Wyspowy) – wycieczka górska



Pupov (Góry Kisuckie, Słowacja) – wycieczka górska



Lubomir (Beskid Makowski) – wycieczka górska dla
dzieci i młodzieży (19.11.2016)
Jaworki (Pieniny, Beskid Sądecki) ‐ wycieczka górska
pt. „XXXI Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów PTT”

(13.11.2016)

(15.05.2016)







Babia Góra (Beskid Żywiecki) – wycieczka górska
dla dzieci i młodzieży (21.05.2016)
Lubań (Gorce) – wycieczka górska (05.06.2016)
Prosečné (Góry Choczańskie, Słowacja) ‐ wycieczka
górska (11.06.2016)
Mogielica (Beskid Wyspowy) – wycieczka górska dla
dzieci i młodzieży (18.06.2016)
Veľká lúka (Mała Fatra, Słowacja) – wycieczka górska



(18‐20.11.2016)





(19.06.2016)



Śnieżnik (Masyw Śnieżnika) i Rudawiec (Góry Bialskie)
– wycieczka górska z cyklu „Wędrówki z Robalem”



(18‐19.06.2016)



Rohacze (Tatry Zachodnie, Słowacja) – wycieczka
górska (26.06.2016)
Sarnia Skała (Tatry Zachodnie) – wycieczka górska
w ramach akcji „Czyste Tatry 2016” (02.07.2016)
Hala Stoły (Tatry Zachodnie) – wycieczka górska






(10.07.2016)





















Gorczański Park Narodowy – wycieczka górsko‐
krajoznawcza dla dzieci z cyklu „Przyjaciel Parku
Narodowego” (16.07.2016)
Barania Góra (Beskid Śląski) – wycieczka górska pt.
„Wędrujemy Głównym Szlakiem Beskidzkim” (24.07.2016)
Bystry Przechód (Tatry Wysokie, Słowacja) – wy‐
cieczka górska (24.07.2016)
Kozubowa (Beskidy Morawsko‐Śląskie, Czechy) –
wycieczka górska (31.07.2016)
Krosno i Sanok – wycieczka krajoznawcza (06‐07.08.2016)
Ostredok, Ploska (Wielka Fatra, Słowacja) – wy‐
cieczka górska (26‐28.08.2016)
Veľký Rozsutec (Mała Fatra, Słowacja) – wycieczka
górska (03.09.2016)
Trzonka (Beskidy Mały) – wycieczka górska pt. „VI
Rajd Deptoków” oraz 40‐lecie Koła PTT „Beskidek”
z Porąbki (04.09.2016)
Polski Grzebień, Mała Wysoka (Tatry Wysokie, Sło‐
wacja) – wycieczka górska (10.09.2016)
Birtalowa, Zbójecka Góra (Beskid Wyspowy) – wy‐
cieczka górska pt. „Wędrujemy Głównym Szlakiem
Beskidzkim” (18.09.2016)
Hala Krupowa (Beskid Żywiecki) – wycieczka górska
pt. „Wędrujemy Głównym Szlakiem Beskidzkim” (25.09.2016)
Brzanka (Pogórze Ciężkowickie) – wycieczka górsko‐
krajoznawcza (01‐02.10.2016)
Radziejowa (Beskid Sądecki) – wycieczka górska
dla dzieci i młodzieży (08.10.2016)
Giewont (Tatry Zachodnie) ‐ wycieczka górska (09.10.2016)
Wołowiec (Tatry Zachodnie) ‐ wycieczka górska (16.10.2016)
Kľak (Mała Fatra, Słowacja) ‐ wycieczka górska (30.10.2016)
Štramberk, Kopřivnice (Morawy, Czechy) – wycieczka
krajoznawcza (06.11.2016)
Szyndzielnia (Beskid Śląski) – wycieczka górska pt.
„Biało‐czerwone wędrowanie” (11.11.2016)
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Babia Góra (Beskid Żywiecki) – wycieczka górska
pt. „Andrzejki pod Babią” (25‐27.11.2016)
Siwy Wierch (Tatry Zachodnie, Słowacja) – wycieczka
górska (03.12.2016)
Przełęcz Karkoszczonka (Beskid Śląski) – wycieczka
górska dla dzieci pt. „Spotkanie z Mikołajem” (04.12.2016)
Leskowiec (Beskid Mały) – wycieczka górska dla
młodzieży (17.12.2016)
Kozia Góra (Beskid Śląski) – wycieczka górska pt.
„V Spacer Świąteczny z PTT” (26.12.2016)

W ramach organizacji wycieczek dla seniorów współpracowa‐
liśmy ze stowarzyszeniem „Akademia Seniora” z Bielska‐Białej,
w ramach którego członkowie naszego Oddziału, Teresa i Wi‐
told Kubikowie, organizują wycieczki górskie i krajoznawcze.
Członkowie Oddziału wzięli udział w wycieczkach:
 Lukasowa Górka (Pogórze Śląskie) – wycieczka piesza
(19.01.2016)







Zamarski (Pogórze Śląskie) – wycieczka piesza (02.02.2016)
Rudzica (Pogórze Śląskie) – wycieczka piesza (12.04.2016)
Bąków (Beskid Makowski) – wycieczka górska (07.06.2016)
Zebrzydka (Beskid Śląski) – wycieczka górska (11.10.2016)
Soszów Wielki (Beskid Śląski) – wycieczka górska




Kozia Góra (Beskid Śląski) – wycieczka górska (08.11.2016)
Magurka Wilkowicka (Beskid Mały) – wycieczka górska

(25.10.2016)

(22.11.2016)

Poza cotygodniowymi wycieczkami, członkowie Oddziału
współorganizowali także jedną wyprawę trekkingową w góry
Europy:
 Grossglockner (Alpy, Austria) – wyprawa trekkin‐
gowa (12‐17.08.2016)
W roku 2016 przy naszym Oddziale powołane zostały kolejne
trzy Szkolne Koła PTT:
 SK PTT przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Stani‐
sława Staszica w Kozach, opiekun: Anna Kózka‐
Filarska (11.03.2016)
 SK PTT przy Gimnazjum nr 11 im. Jerzego Kukuczki
w Bielsku‐Białej, opiekun: Sebastian Kuliński (07.04.2016)
 SK PTT przy Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysz‐
tofa Kamila Baczyńskiego w Kozach, opiekun: Miłosz
Zelek (24.06.2016)
Oprócz opisanych wcześniej wycieczek, zorganizowano dla
dzieci i młodzieży następujące spotkania:
 Z wizytą u małych strażaków – OSP Kaniów – Łukasz
Kudelski (25.01.2016)
 „Bezpieczeństwo w górach” – spotkanie w Szkole
Podstawowej nr 2 w Kozach – Szymon Baron, To‐
masz Rakoczy, Robert Słonka, Katarzyna Talik (11.03.2016)
 „Bezpieczeństwo w górach” – spotkanie w Szkole
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Podstawowej nr 1 w Kozach – Szymon Baron, To‐
masz Rakoczy, Robert Słonka, Katarzyna Talik (11.03.2016)

Dariusz Kojder i Tomasz Rakoczy, z kolei za kontakty ze
Słowakami odpowiada Jan Nogaś.

Przy Oddziale funkcjonuje Koło Przewodników PTT, które
oprócz przewodników z naszego Oddziału zrzesza także prze‐
wodników z oddziałów PTT w Chrzanowie, Krakowie, Ost‐
rowcu Świętokrzyskim i Sosnowcu. Z ramienia Zarządu Oddziału
koordynację prac Koła prowadzi Robert Słonka, a w orga‐
nizację szkoleń licencyjnych zaangażowali się Łukasz Kudelski
i Jan Nogaś.
W Oddziale PTT w Bielsku‐Białej osiemnaście osób posiada
uprawnienia przewodników górskich beskidzkich, dwie dodat‐
kowo uprawnienia przewodników górskich tatrzańskich, nato‐
miast jedna osoba posiada uprawnienia przewodnika gór‐
skiego sudeckiego.
W roku 2016 zorganizowano trzy wyjazdy szkoleniowe prze‐
wodników na licencje parków narodowych: Babiogórskiego
(16.01.2016, 5 osób), Gorczańskiego (17.04.2016, 5 osób)
i Pienińskiego (05.11.2016, 5 osób) oraz trzy wycieczki szko‐
leniowe dla szeroko rozumianej kadry programowej: Nowy
Sącz i Stary Sącz (03.04.2016 – 17 osób, w tym 7 przewodników
– we współpracy z PTT O/Nowy Sącz), Browar Zamkowy
w Cieszynie (15.04.2016 – 33 osoby, w tym 7 przewodników)
i Żywiec (11.12.2016 – 14 osób, w tym 4 przewodników).
Ponadto w dniu 4 lutego odbyło się zebranie Koła Przewod‐
ników PTT, a w dniu 6 kwietnia 2016 r. pięciu przewodników
z naszego Koła wzięło udział w przygotowanych dla człon‐
ków PTT i BKA przez ratow‐nika GOPR Ryszarda Kuberę
warsztatach szkoleniowych z pierwszej pomocy w górach.

W roku 2016 funkcjonowała Biblioteka Górska PTT i BKA,
licząca ponad 200 pozycji książkowych. Inwentaryzację
księgozbioru i prace związane z funkcjonowaniem biblio‐
teki wykonuje Irena Jędrysik.

W Bielsku‐Białej działa Oddziałowa Komisja Weryfikacyjna
GOT PTT w składzie: Dariusz Kojder (przewodniczący),
Szymon Baron, Grzegorz Gierlasiński i Łukasz Kudelski
(członkowie), rozpatrująca wnioski o przyznanie odznak
turystycznych PTT. W roku sprawozdawczym zweryfiko‐
wano 12 odznak GOT PTT „Ku Wierchom”, 25 odznak GOT
PTT kat. II st. brązowy, 12 odznak GOT PTT kat. II st.
srebrny, 9 odznak GOT PTT kat. II st. złoty, 5 odznak GOT
PTT kat. I st. srebrny, 4 odznaki GOT PTT kat. I st. złoty, 10
odznak „Turystyczna Korona Tatr” (w tym 7 brązowych
i 3 srebrne), 13 odznak „Mały Szlak Beskidzki”, 1 odznakę
„Główny Szlak Beskidzki”, 12 odznak „Główny Szlak Sudecki”,
47 odznak „Główny Szlak Świętokrzyski”, 26 odznak „Korona
Beskidów Polskich”, 10 odznak „Korona Beskidów Czeskich”
oraz 1 odznakę „Korona Beskidów Ukraińskich”.
W ciągu roku zweryfikowano następujące odznaki uchwalone
w roku 2014 przez Zarząd Oddziału PTT w Bielsku‐Białej:
„Śladami bielsko‐bialskiego PTT” ‐ 14 odznak, „Tysięczniki
Trzech Narodów” ‐ 32 odznaki (w tym 22 brązowych i 10
srebrnych) oraz „Zamki Trzech Narodów” ‐ 3 odznaki (w tym
2 brązowe i 1 srebrną).
Spośród członków Oddziału, 21 osób posiada uprawnienia
przewodnika GOT PTT.
Kontynuowano współpracę z sekcją turystyczną TJ Slavoj
Czeski Cieszyn, TJ Sokol Czeski Cieszyn oraz koordynowano
współpracę PTT ze słowackim SVTS. W ramach współpracy
organizowane są wspólne wycieczki górskie i krajoznawcze.
Koordynacją współpracy z czeskimi turystami zajmują się
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W ciągu roku zamawialiśmy polary i bezrękawniki organi‐
zacyjne oraz koszulki z logiem akcji „Sprzątamy Beskidy
z PTT 2016”. Zostały także opracowane nowe wzory ko‐
szulek na akcję „Sprzątamy Beskidy z PTT 2017” oraz kubki
z logotypami PTT i akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT”, które
będzie można zamawiać od stycznia 2017 r. Działanie te
koordynował Tomasz Rakoczy.
Współpraca z Zarządem Głównym PTT układała się dobrze:
 przedstawiciele Zarządu Oddziału uczestniczyli
w niemal wszystkich posiedzeniach ZG PTT i Prezy‐
dium ZG PTT,
 Tomasz Rakoczy pełnił funkcję członka ZG, a także
przewodniczącego komisji ds. promocji oraz wchodził
w skład komisji ds. młodzieży (IX kadencja),
 Szymon Baron był zastępcą przewodniczącego Głów‐
nego Sądu Koleżeńskiego (IX kadencja) oraz wicepre‐
zesem ZG PTT odpowiedzialnym za kontakt z oddziałami
(X kadencja), wchodził ponadto w skład komisji ds.
internetu (IX kadencja), ds. odznaczeń i członkostwa
honorowego (IX i X kadencja), ds. promocji (IX ka‐
dencja) oraz ds. GOT PTT (IX i X kadencja), członkiem
redakcji 24. i 25. tomu „Pamiętnika PTT” oraz
informatora „Co słychać?”,
 Jan Nogaś pełnił funkcję członka Prezydium ZG PTT
oraz przewodniczącego komisji ds. przewodnictwa
(X kadencja),
 terminowo wysyłaliśmy materiały sprawozdawcze,
 sprzedawaliśmy egzemplarze „Pamiętnika PTT”,
 powielaliśmy i rozprowadzaliśmy wśród członków
Oddziału Informator ZG PTT „Co słychać?”,
 utrzymywaliśmy stałą łączność z Zarządem Głów‐
nym PTT za pośrednictwem naszych adresów
e‐mailowych.
Podczas X Zjazdu Delegatów PTT, który odbył się w dniach
11‐12 czerwca 2016 r. w Kuźnicach, w skład nowo wybranych
władz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego weszło czworo
członków naszego Oddziału. Szymon Baron został wicepre‐
zesem Zarządu Głównego, Jan Nogaś – członkiem Prezydium
Zarządu Głównego, Witold Kubik – członkiem Głównej Komisji
Rewizyjnej, a Katarzyna Talik – sekretarzem Głównego
Sądu Koleżeńskiego.
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 2015,
zostało terminowo złożone w Urzędzie Skarbowym w Biel‐
sku‐Białej.
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZARZĄDU KOŁA PTT W KOZACH ZA ROK 2016

Rok 2016 był czwartym rokiem działalności Koła PTT w Kozach,
które według stanu na koniec roku liczyło 21 członków (w tym
troje będących równocześnie członkami SK PTT przy SP2
w Kozach) oraz liczne grono sympatyków. Koło korzysta
z lokalu w Domu Kultury usytuowanym w samym centrum
Kóz, przy ul. Krakowskiej 2.
W roku sprawozdawczym zorganizowano 5 wycieczek górskich
w Beskid Mały i Tatry, w tym organizowaną po raz czwarty
z okazji Święta Niepodległości wycieczkę górską pt. „Biało‐
czerwone wędrowanie”, której celem tym razem była Szyn‐
dzielnia. Ponadto członkowie i sympatycy regularnie brali
udział w licznych wycieczkach organizowanych przez Oddział
PTT w Bielsku‐Białej.
W roku sprawozdawczym dzięki zaangażowaniu członków
Zarządu Koła powołano Szkolne Koła PTT przy Szkole Podsta‐
wowej nr 2 i przy Liceum Ogólnokształcącym w Kozach.
Kontynuowany był cykl pokazów slajdów i filmów o tema‐
tyce podróżniczej (nie tylko górskiej) pt. „…z pierwszej ręki”.
W ramach tego przedsięwzięcia, którego organizatorem
był Miłosz Zelek, w koziańskim Pałacu Czeczów odbyło się
sześć wydarzeń. Informacje o cyklu były publikowane na

portalach turystyczno‐przyrodniczych, z kolei afisze ekspo‐
nowano w kilkunastu punktach naszej gminy.
Podobnie jak w poprzednich latach członkowie naszego
Koła byli współorganizatorami i uczestnikami kolejnej edycji
akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2016”. Członkowie Koła brali
udział w sprzątaniu rejonów Babiej Góry (Beskid Żywiecki)
oraz Hrobaczej Łąki (Beskid Mały).
Zorganizowano III Gminny Konkurs Wiedzy o Górach. Finał
miał miejsce w sali balowej Pałacu Czeczów w Kozach w dniu
5 maja 2016 roku. Konkurs koordynowała Anna Kózka‐
Filarska.
Ponadto zorganizowano lub współorganizowano spotkanie
dla młodych turystów „Bezpieczeństwo w górach”, konkurs
fotograficzny „Kadry z wakacyjnych podróży 2016” oraz
tradycyjną wycieczkę z okazji Dnia Dziecka.
Koło PTT w Kozach ma w Internecie swoją stronę (www.kozy.
ptt.org.pl), którą zarządza Miłosz Zelek we współpracy z Prze‐
mysławem Pietkunem i Tomaszem Węgrzynem oraz fanpage
na portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com/
ptt.kozy), za pomocą którego promujemy organizowane
przez nas imprezy. Nasz fanpage lubi prawie 600 osób.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZARZĄDU SZKOLNEGO KOŁA PTT „PIONOWY ŚWIAT”
PRZY GIMNAZJUM NR 11 W BIELSKU-BIAŁEJ ZA ROK 2016

Z pasji do wspinania i miłości do gór grupa zapaleńców
powołała w 2014 r. Klub Górski „Pionowy Świat” działający
przy Gimnazjum nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku
Białej. W 2016 rozszerzając swoją działalność utworzyliśmy
Szkolne Koło „Pionowy Świat”, działające przy bielskim
oddziale PTT.
Naszym nadrzędnym celem była popularyzacja wśród mło‐
dzieży idei aktywnego wypoczynku w górach tak, by przenieść
młodzież z ich „wirtualnego świata” do „realnego”, w którym
każdy niezależnie od tego czy się wspina, biega czy chodzi
po górach... potrafi znaleźć swój „Pionowy Świat”. W górach
nauczy się odpowiedzialności i troski o najbliższych.
Podstawowa działalność Koła koncentrowała się z różną
intensywnością na 3 filarach: zajęciach na ściance wspinacz‐
kowej w ciągu roku szkolnego, corocznym obozie wspina‐
czkowym na Jurze Krakowsko‐Częstochowskiej oraz reali‐
zacji projektu „Z Koziej Góry na Rysy”, czyli zdobywania
Korony Gór Polskich.
W roku 2016 zajęcia na ściance wspinaczkowej prowadzone
były dwa razy w miesiącu w roku szkolnym. Zorganizowano
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także pięciodniowy obóz wspinaczkowy w Rzędkowicach,
w którym uczestniczyło 14 osób (maj 2016 r.). W ramach
„Korony Gór Polskich” młodzież z SK PTT „Pionowy Świat”
zdobyła Wysoką (Pieniny, 04.2016), Mogielicę (Beskid Wys‐
powy, 06.2016), Babią Górę (08.2016), Turbacz (Gorce,
10.2016), Radziejową (Beskid Sądecki, 10.2016) i Lubomir
(11.2016). Wzięliśmy także udział w finale akcji „Sprzą‐
tamy Beskidy z PTT 2016” oraz szkoleniu z pierwszej pomocy
w górach organizowanym przez PTT i BKA.
W poszczególnych wyjazdach uczestniczyło od 15 do 20 ucz‐
niów z Gimnazjum nr 11, 2 uczennice Państwowej Szkoły
Muzycznej oraz grono naszych przyjaciół i rodziców.
Szkolne Koło PTT ma troje opiekunów: Małgorzatę Kubie‐
niec, Pawła Kłodę i Sebastiana Kulińskiego. Prezesem z ra‐
mienia uczniów była Julia Habrzyk. Duchowe i finansowe
wsparcie zapewniał Waldemar Mąka – dyrektor Gimnazjum
nr 11, który nigdy nie odmówił nam żadnej pomocy. Na
obozach wspinaczkowych liczymy zawsze na Roberta Wy‐
kręta, instruktora PZA. A „ojcem chrzestnym” naszej działal‐
ności z ramienia PTT był i jest niewątpliwie Szymon Baron.
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

ZARZĄDU SZKOLNEGO KOŁA PTT „DIABLAKI”
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZA ROK 2016
Rok 2016 był drugim rokiem działalności Szkolnego Koła
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Diablaki” przy Szkole
Podstawowej nr 18 im. Władysława Broniewskiego w Dąbro‐
wie Górniczej. Na koniec roku kalendarzowego członkostwem
w SK PTT „Diablaki” legitymowało się 34 uczniów. Na ze‐
braniu sprawozdawczo‐wyborczym w dniu 8 grudnia 2016
roku wybrany został pięcioosobowy Zarząd Koła w nastę‐
pującym składzie: Maksymilian Stochelski (prezes), Weronika
Słomczyńska (wiceprezes), Natalia Siemiątkowska (wicepre‐
zes), Kaja Maślanka (sekretarz) i Sonia Pucyk (skarbnik).
W roku sprawozdawczym członkowie i sympatycy Koła
uczestniczyli w 9 imprezach turystyki kwalifikowanej gór‐
skiej pieszej na terenach Beskidu Żywieckiego, Beskidu
Śląskiego, Beskidu Małego, Masywu Ślęży i Tatr. Podobnie,
jak w ubiegłych latach członkowie Koła brali aktywny udział
w ogólnopolskich akcjach ekologicznych na górskich szlakach:
„Sprzątamy Beskidy z PTT 2016” oraz „Czyste Tatry”.
Za wyróżniającą się aktywność w czasie trwania pierwszej
z tych akcji otrzymaliśmy wyróżnienie w postaci „Pucharu
Marszałka Województwa Śląskiego”.

Opiekun Koła zorganizował dla społeczności lokalnej w Szkole
Podstawowej nr 18 w Dąbrowie Górniczej 8 spotkań z wybit‐
nymi postaciami środowiska górskiego, ośmiokrotnie uczest‐
niczył wraz z uczniami w spotkaniach z podróżnikami w ra‐
mach cyklu spotkań „Wyprawy na krańce Ziemi…” w Mu‐
zeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, a także
czterokrotnie wraz z młodzieżą reprezentował SK PTT „Dia‐
blaki” podczas spotkań podróżniczych w Pałacu Kultury
Zagłębia w ramach Festiwalu Kultury „ZagłębieWood”.
Członkowie Koła brali także udział w 2 szkoleniach
prowadzonych przez przedstawicieli GOPR i WOPR.
Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Diablaki”
ma w Internecie swoją oficjalną stronę (www.diablaki.ptt.org.pl)
oraz fanpage prowadzonej przez nich Ogólnopolskiej
Kampanii „Góry Cooltury (www.facebook.com/gorycooltury).
Stronę internetową oraz fanpage administruje opiekun Koła.
Ponadto członkowie SK PTT „Diablaki” wydają co kwartał
biuletyn informacyjny zawierający informacje dotyczące
minionych i planowanych wydarzeń.
Opiekunem SK PTT „Diablaki” jest Norbert Owczarek.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

ZARZĄDU SZKOLNEGO KOŁA PTT
PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM W KOZACH ZA ROK 2016
Szkolne Koło PTT przy LO im. K.K. Baczyńskiego w Kozach
powołane zostało do życia w dniu 24 czerwca 2016 roku.
Swoją działalność zainaugurowało obozem wędrownym
na trasie Krościenko – Krynica (Pieniny, Beskid Sądecki)
w dniach od 27 czerwca do 2 lipca. W obozie udział wzięło
16 członków Koła.
23 września 2016 roku dokonano wyboru władz Koła. Pre‐
zesem został Marek Zontek, wiceprezesem Hanna Socha,

skarbnikiem Wiktoria Prochot, a sekretarzem Karolina Maga.
W kolejnych miesiącach członkowie Koła aktywnie uczest‐
niczyli w cyklicznych spotkaniach turystycznych z cyklu pt.
„…z pierwszej ręki”. W październiku brali udział w powia‐
towym rajdzie Brązowego Liścia, a w grudniu zorganizowali
dwudniowy wyjazd w Beskid Śląski (Klimczok, Szyndzielnia).
Opiekunami SK PTT przy Liceum Ogólnokształcącym w Kozach
są Agata Zielińska i Miłosz Zelek.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

ZARZĄDU SZKOLNEGO KOŁA PTT „HALNIAKI”
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOZACH ZA ROK 2016
Szkolne Koło PTT przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach
rozpoczęło swoją działalność 11 marca 2016 r., kiedy to
zapisało się trzynastu uczniów, a opiekunem została Anna
Kózka‐Filarska, współzałożycielka Koła PTT w Kozach. Inau‐
gurację rozpoczęto od prelekcji Roberta Słonki i Szymona
Barona pt. „Bezpieczeństwo w górach”.
18 marca 2016 r. zostały przeprowadzone wybory władz
SK PTT, w wyniku których prezesem została Maria Filarska,
wiceprezesem Piotr Kołodziejczak, sekretarzem Natalia Bed‐
narczyk, a skarbnikiem Michał Handzlik. Dodatkowo sekretarz
mają wspierać Oliwier Kusa i Jakub Hankus, a skarbnika
Miłosz Jurzak.
W czasie przeszło półrocznej działalności Szkolne Koło PTT
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uczestniczyło w czterech wycieczkach organizowanych przez
Oddział PTT w Bielsku‐Białej i Koło PTT w Kozach: Wysoka
(Pieniny) ‐ 09.04.2016 r., Mogielica (Beskid Wyspowy) ‐ 18.06.
2016 r., Szyndzielnia (Beskid Śląski, „Biało‐czerwone wędro‐
wanie”) ‐ 11.11.2016 r. i Lubomir (Beskid Makowski) –
19.11.2016 r.
Uczniowie z SK PTT regularnie uczestniczyli w organizowa‐
nych przez Koło PTT w Kozach spotkaniach podróżniczych
z cyklu pt. „…z pierwszej ręki”, a podczas III Gminnego
Konkursu Wiedzy o Górach pierwsze miejsce zajęła członkini
Koła, Natalia Bednarczyk.
21 grudnia 2016 r. do grona członków SK PTT dołączyło
kolejnych dwóch uczniów.
BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 (88) / 2017

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ODDZIAŁU PTT W BIELSKU-BIAŁEJ ZA ROK 2016

Pozycja

Wyszczególnienie

Kwota za poprzedni
rok obrotowy (zł)

Kwota za bieżący
rok obrotowy (zł)

1

2

3

4

A.

Przychody z działalności operacyjne i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu
produktów (zwiększenie ‐ wartość dodatnia, zmniejszenie ‐ wartość ujemna)

67 316,82

95 279,64

I.

Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:

67 316,82

95 279,64

1

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

14 127,74

17 707,30

2

Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym zmiana stanu
produktów (zwiększenie ‐ wartość dodatnia, zmniejszenie ‐ wartość ujemna)

53 189,08

77 572,34

B.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

71 303,24

96 917,74

I.

Koszty działalności pożytku publicznego

71 303,24

96 917,74

1.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

10 512,56

11 854,81

a)

Amortyzacja

2 185,00

2 385,00

b)

Zużycie materiałów i energii

3 933,30

4 377,17

c)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

0,00

0,00

d)

Pozostałe koszty

4 394,26

5 092,64

2.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

60 790,68

85 062,93

a)

Amortyzacja

0,00

0,00

b)

Zużycie materiałów i energii

4 106,39

4 979,75

c)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

12 175,00

16 623,99

d)

Pozostałe koszty

44 509,29

63 459,19

C.

Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów

14,59

9,47

D.

Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów

0,00

0,00

E.

Wynik finansowy netto ogółem

‐3 971,83

‐1 628,63

I.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

0,00

0,00

II.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

‐3 971,83

‐1 628,63

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA ROK 2017
Apelując o jak najszybsze opłacenie składek członkowskich przypominamy, że Zarząd Oddziału pozostawił wysokość
składek członkowskich w takiej samej wysokości, jak w poprzednich latach, 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 (każda druga i kolejna osoba z rodziny).
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
BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 (88) / 2017
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KRONIKA ODDZIAŁU
STYCZEŃ – MARZEC 2017 R.
05‐01‐2017
Naszą pierwszą tegoroczną imprezą było wspólne (z Bielskim
Klubem Alpinistycznym) spotkanie opłatkowe. Sympatycznie,
przy smakowicie zastawionym stole 25 osób złożyło sobie
życzenia noworoczne. Spotkanie trwało ponad 2 godziny.

Fot. Szymon Baron

14‐01‐2017 – 15‐01‐2017
Połączenie pięknego z pożytecznym. A może pięknego z
pięknym? W każdym razie było wspaniale! Wspaniały,
zorganizowany po raz piąty przez wolontariuszy PTT „XIII
Karpacki Finał WOŚP” i jednocześnie wspaniała wycieczka
w zimowej aurze na Halę Lipowską. Do puszek trafiło
2.424,53 zł.
Fot. Monika Baron

08‐01‐2017
13 uczestników młodszych i starszych (od …nastu do 80 lat)
wybrało się w Beskidy Morawsko‐Śląskie na Lysą Horę
(1323 m). Mroźna pogoda, słońce, śnieg ‐ wspominali, że
było jak w bajce. Kto obejrzy zdjęcia, ten nie będzie wątpił,
że to prawda.

Fot. Szymon Baron

17‐01‐2017
W podróż „Koleją Transsyberyjską od Moskwy do Irkucka”
zabrała licznie zgromadzonych (miejsc siedzących zabrakło!)

Fot. Szymon Baron

10‐01‐2017
Pierwsza w tym roku prelekcja z przezroczami w naszym
lokalu. Małgorzata Leśniowska niezmiernie interesująco opo‐
wiadała o swoich dwóch wyjazdach do Norwegii, dostar‐
czając trzynaściorgu słuchaczom mnóstwa informacji o hi‐
storii, teraźniejszości, legendach i pięknie przyrody tego
skandynawskiego kraju, którego północna część leży już za
kołem podbiegunowym.
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Fot. Szymon Baron
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w naszym lokalu widzów i słuchaczy niestrudzona podróż‐
niczka Celina Skowron. Arcyciekawa opowieść była zilustro‐
wana 70 zdjęciami i uzupełniona nakręconym przez Celinkę
filmem.
22‐01‐2017
Wyjście z Jaworza na Błatnią, a tam jedzonko w schronisku,
zabawy na śniegu, bitwa na śnieżki, zjazdy na „jabłusz‐
kach” ‐ to wycieczka dla dzieci z cyklu „Wycieczki z koziczką”.
Uczestników siedemnastka, w tym sześcioro dzieci. Było
fajnie!

Fot. Szymon Baron

28‐01‐2017
…odbyło się IV posiedzenie Zarządu Głównego X kadencji,
poświęcone kwestiom sprawozdawczym, finansowym oraz
planowi pracy na rok 2017. W posiedzeniu uczestniczyło
również dwóch przedstawicieli naszego Oddziału.

Fot. Szymon Baron

24‐01‐2017
Kolejna prelekcja ‐ tym razem Ryszarda Barteczko pt. „Główny
Szlak Beskidzki ‐ w drodze na szlaku poczuć smak wiatru”.
Było o czym posłuchać, bo zmagania z najdłuższym polskim
szlakiem zajęły dzisiejszemu prelegentowi 17 dni. Ciekawa
opowieść okraszona anegdotami, zdjęciami i filmikiem.
Fot. Zbigniew Jaskiernia

31‐01‐2017
Zawsze uśmiechnięty Andrzej Ziółko opowiadał o swojej
wyprawie na Sardynię w maju 2016 roku. Pokazał zdjęcia
i filmiki, na których uchwycił piękno krajobrazu tej wyspy
i mnóstwo zachwycających szczegółów ‐ kwiaty, ptaki, za‐
bytki.

Fot. Andrzej Ziółko

27‐01‐2017 – 29‐01‐2017
W Wólce Milanowskiej odbyło się „IV Zimowe Spotkanie
PTT w Górach Świętokrzyskich”, organizowane przez kole‐
gów z Ostrowca Świętokrzyskiego. Wśród 53 uczestników
było również siedmioro członków naszego Oddziału. Były
wycieczki, zwiedzanie, wspólne śpiewy przy gitarze, nawet
zabawa taneczna. A w trakcie tej imprezy…
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Fot. Szymon Baron
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05‐02‐2017
Kolejna wycieczka dla dzieci z cyklu „Wycieczki z koziczką”.
Tym razem celem była Wielka Rycerzowa. Znów było tak,
jak miało być ‐ wędrówka w kopnym śniegu, śmiech, zabawa,
zjazdy na sankach. No i obowiązkowa, gdy jest się w tamtych
stronach wizyta u gościnnego Bacy na Mładej Horze.

kidzkich. Wziął w nim udział jeden z przewodników z na‐
szego Oddziału ‐ Robert Słonka.
Lekki zimowy mróz sprzyja wędrówkom po górach. Tym
razem kilkuosobowa grupa za cel postawiła sobie Romankę.
Wysiłek został wynagrodzony widokami na masyw Babiej
Góry i Tatr, a na pamiątkę zostały piękne zdjęcia.

Fot. Szymon Baron
Fot. Szymon Baron

07‐02‐2017
Prelekcja Janusza Pilszaka „Camino Frances ‐ milion kroków
po drogach i bezdrożach Hiszpanii”. Jano ‐ autor opisu tej
prelekcji na naszej stronie internetowej nazwał ją jakże traf‐
nie „multimedialnym przewodnikiem po pielgrzymkowym
szlaku św. Jakuba”. Obok wielu ciekawych, niejednokrot‐
nie zabawnych opowieści równie wiele informacji prak‐
tycznych.

12‐02‐2017
W zaprzyjaźnionym z nami Gminnym Ośrodku Kultury w Bucz‐
kowicach odbyła się prelekcja z przezroczami Dominiki Malik
zatytułowana „Armenia ‐ kraj bogatych ludzi”.

Fot. Szmyon Baron
Fot. Jan Nogaś

14‐02‐2017

11‐02‐2017
W siedzibie Dyrekcji Babiogórskiego Parku Narodowego od‐
było się szkolenie na licencję BgPN dla przewodników bes‐

Fot. Robert Słonka
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Bielski artysta fotografik Kazimierz Gajewski wygłosił prelekcję
pod tytułem „Historia fotografii tatrzańskiej”. Opowieści

Fot. Szymon Baron
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i prezentowane zdjęcia były tak interesujące, że mimo
niewielkiej liczby słuchaczy prelekcja przedłużyła się, tak
wiele było pytań do jej autora.
17‐02‐2017
W Krakowie na Kopcu Kościuszki, pod patronatem Mar‐
szałka Województwa Małopolskiego obchodzono Między‐
narodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Podczas gali
zostały wręczone Dyplomy Marszałka „Za wkład w rozwój
i promocję turystyki w Województwie Małopolskim”. Wśród
wyróżnionych trzech to członkowie PTT, m.in. Szymon
Baron ‐ prezes naszego Oddziału. Gratulujemy!

Fot. Szymon Baron

23‐02‐2017
Dzisiaj zostało powołane uchwałą Zarządu Oddziału Szkol‐
ne Koło PTT „Groniczki” przy Szkole Podstawowej nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach. Serdecznie witamy
w naszym Oddziale!!!
25‐02‐2017
Sobotnia wycieczka na Bliźniaki w Beskidzie Małym. Pogoda
niepewna, przez chwilę mocno sypiący śnieg, ale w dalszej
części wycieczki już słonecznie. Było nawet poetycznie ‐
Szymon cytował Emila Zegadłowicza, poetę, który urodził
się w Białej, a dzieciństwo spędzał w Gorzeniu Górnym,
gdzie nasi wędrowcy zakończyli wycieczkę.

Fot. Robert Słonka

18‐02‐2017
Wycieczka jakich mało! Kilkadziesiąt osób ‐ dwa autokary
dzieciaków z dwóch szkół w Kozach, jednego gimnazjum
i jednego liceum w Bielsku‐Białej pod opieką przewodników
i swoich nauczycieli wybrało się na Stożek Wielki w Beski‐
dzie Śląskim. Z Przełęczy Kubalonka, Głównym Szlakiem
Beskidzkim do schroniska na Stożku, potem Cieślar, Soszów,
Wisła Jawornik, skąd powrót do domów. Wielkie brawa
dla organizatorów i uczestników.

Fot. Szymon Baron

28‐02‐2017
Przemysław Kubik wygłosił prelekcję ilustrowaną zdjęciami
pt. „Zalesienie polan w Beskidzie Małym”. Streszczając
bardzo ogólnie i niefachowo był to wykład o tym, jak zmie‐
nia się z czasem skład botaniczny na użytkowanych i nie‐
użytkowanych łąkach i polanach w górach.

Fot. Monika Baron

21‐02‐2017
Kolejna w tym sezonie prelekcja Małgorzaty Leśniowskiej.
Tym razem zostaliśmy zabrani na południe Europy ‐ na Sy‐
cylię, do „ojczyzny don Corleone”. Krajobrazy, ruiny, zabytki,
nawet mumie w klasztorze Kapucynów ‐ o tym wszystkim
można było posłuchać i zobaczyć na slajdach.
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Fot. Szymon Baron

15

04‐03‐2017

11‐03‐2017

Dziesięć osób wybrało się na wycieczkę szkoleniową do
Zabłocia ‐ dzielnicy Żywca. O historii i teraźniejszości tego
miejsca, o położeniu i ukształtowaniu geograficznym, o roz‐
woju gospodarczym pasjonująco i bardzo kompetentnie
opowiadał mieszkaniec Żywca, członek naszego Oddziału
przewodnik Robert Słonka.

Piątka turystów, w tym dwóch członków naszego Oddziału
PTT wzięła udział w wycieczce na Wielki Chocz na Słowacji.
Wędrówka niełatwa, warunki zimowe, ale za to wrażenia
i widoki niezapomniane.

Fot. Robert Słonka
Fot. Robert Słonka

W Żylinie na Słowacji przy okazji odbywającego się tam
festiwalu filmowego „Vysoke Hory” doszło do spotkania
delegacji ZG PTT, wśród których byli Szymon Baron i Jan
Nogaś, z Zarządem Slovenskeho Vysokohorskeho Turistic‐
keho Spoloka, z którym kontakty zapoczątkował Jan Nogaś
w 2012 roku.

12‐03‐2017
Trzy Kopce Wiślańskie to cel kilkugodzinnej niedzielnej wy‐
cieczki dla dwunastu miłośników maszerowania po górach
bez względu na pogodę, zwłaszcza gdy trud wycieczki można
sobie wynagrodzić pysznymi, choć nikłych rozmiarów oscyp‐
kami w Grabowej Chacie.

Fot. Szymon Baron

Fot. archiwum SVTS

07‐03‐2017

Tego samego dnia kilka osób przeszło trasę z Milówki przez
Koczy Zamek i Sołowy Wierch do Zwardonia. Plonem tej
wycieczki są liczne, piękne zdjęcia przydrożnych kapliczek
i świątków. Warto te zdjęcia obejrzeć na naszej stronie
internetowej.

Kolejna ciekawa wtorkowa prelekcja. Tym razem Andrzej
Ziółko zaprezentował swoje wspomnienia, wrażenia, zdję‐
cia i filmiki ze swojej podróży do Włoch w 2012 roku. Tytuł
prelekcji – „Migawki z włoskich miast”.

Fot. Szymon Baron
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Fot. Jan Nogaś
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W Gminnym Ośrodku Kultury w Buczkowicach odbyła się
prelekcja Beaty Gluzy pt. „Etiopia ‐ od skalnych kościołów
Lalibeli do plemion Mursi”.

Przewodnikiem był Witold Kubik, a o aktualnej działalności
Parafii Ewangelicko‐Augsburskiej i różnicach w obrządku
katolickim i ewangelickim opowiadał ksiądz proboszcz Krzysz‐
tof Cienciała. Warto dodać, że w tym roku ewangelicy ob‐
chodzą 500. rocznicę reformacji.

Fot. GOK Buczkowice

14‐03‐2017
„Geograficzne środki Europy” to tytuł wtorkowej prelekcji
w naszym lokalu wygłoszonej przez Pawła Klisia. Jest po‐
dobno tych „środków” kilkanaście, a jeden z nich ponoć
nawet i w Bielsku‐Białej.

Fot. Andrzej Ziółko

19‐03‐2017
Wycieczka w Tatry Zachodnie na Trzydniowiański Wierch.
W górach jeszcze pełnia sezonu zimowego. Piękne zdjęcia
otoczenia Doliny Chochołowskiej, a z góry szeroka pano‐
rama ‐ widoki nie tylko na najbliższą grań Tatr Zachodnich,
ale i znacznie dalej. W takiej scenerii wędrowała czwórka
naszych kolegów.

Fot. Szymon Baron

17‐03‐2017
Dwóch członków naszego Oddziału wybrało się w Tatry z zamia‐
rem wejścia na Zawrat. Z Palenicy Białczańskiej powędro‐
wali do Doliny Pięciu Stawów, a potem zimowe warunki, nie‐
przetarte szlaki i miękki śnieg pozwoliły im dojść do Przełęczy
Schodki. Zdjęcia Tatr w zimowej szacie godne obejrzenia!

Fot. Robert Słonka

21‐03‐2017
W VIII Powiatowym Rajdzie na Orientację Szkolnych Kół PTT
w Chrzanowie wzięło udział szesnastu członków Szkolnych
Kół PTT przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach i Liceum
Ogólnokształcącym w Kozach. Nie bez sukcesów!

Fot. Robert Słonka

18‐03‐2017
Bardzo interesująca wycieczka szkoleniowa zorganizowana
przez nasze Koło Przewodników PTT po Bielskim Syjonie.
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Fot. Miłosz Zelek
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Kolejna interesująca prelekcja. Marek Frączek opowiedział
o swojej wyprawie w 2014 roku na Gran Paradiso w Alpach
Graickich. Poza zdjęciami z zasadniczej części wyprawy były
też migawki z rejonu Mont Blanc (Courmayeur) oraz z powrotu
przez Przełęcz Bernina i Szwajcarię.

z Gimnazjum nr 16 w Bielsku‐Białej, członek naszego Oddziału,
zajął, ex aequo, pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnaz‐
jalnych. Gratulacje!
28‐03‐2017
Niezwykła podróż w czasie i przestrzeni. Przygotowana
przez Celinę Skowron prelekcja nosiła tytuł „Mojgan na
Syberii ‐ powrót do wsi zesłania”. Celinka ze swoją kamerą
towarzyszyła w 2002 roku Pani Libercie (mieszkającej obec‐
nie w Krakowie) do wioski na Syberii, dokąd Liberta jako
pięcioletnie dziecko została zesłana wraz z rodzicami z te‐
renów obecnej Litwy, i gdzie spędziła sześć lat. Film, poka‐
zany publicznie po raz pierwszy nosił tytuł „Powrót po 47
latach”. Wzruszający był fakt, że Pani Liberta dała się za‐
prosić do Bielska‐Białej i wzbogacić tę piękną prelekcję
swoimi osobistymi wspomnieniami i refleksjami.

Fot. Szymon Baron

25‐03‐2017
To była wycieczka! 102 osoby ze Szkolnych Kół PTT w Kozach
i Bielsku‐Białej wybrały się w Góry Opawskie na Biskupią
Kopę, z rodzicami i przewodnikami. „Ciągniemy się przez
wieś jak żelki z Biedronki” – napisała Kasia P., autorka
opisu wycieczki na naszej stronie internetowej. Proszę
OBOWIĄZKOWO przeczytać cały opis i obejrzeć zdjęcia!!!

Fot. Szymon Baron

29‐03‐2017

Fot. Szymon Baron

W Krakowie odbył się finał I Ogólnopolskiego Konkursu o
Górach Polski, organizowanego przez PTT. Z sukcesami
wzięli w nim udział członkowie naszych Szkolnych Kół PTT.
Hanna Socha i Michał Tatar z LO im. K.K.Baczyńskiego
w Kozach otrzymali dyplomy uczestnictwa,a Filip Jędrzejewski

Nasi przewodnicy Szymon Baron i Robert Słonka zorgani‐
zowali dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ignis”
zajęcia pt. „Bezpieczeństwo w górach”. Opowiedzieli o his‐
torii, o zasadach bezpiecznego chodzenia po górach, zapre‐
zentowali ekwipunek turysty górskiego i slajdy. Połączenie
przyjemnego z pożytecznym.

Fot. Julia Habrzyk

Fot. Remigiusz Lichota
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Opracowanie: Irena Dorota Jędrysik
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KRONIKA KOŁA PTT w KOZACH
STYCZEŃ – MARZEC 2017 R.
05‐01‐2017
Wysłuchaliśmy dzisiaj relacji z bardzo szczególnej wyprawy,
z jednej strony dającej trudne do opisania wrażenia wizu‐
alne: ponadstandardowo gwieździste niebo, fluorescencyjny
plankton, ognie Antoniego, zieleń dżungli… z drugiej pełnej
niebezpieczeństw: kilkumetrowe fale, choroba morska, zagu‐
bione kontenery... ale przede wszystkim uczącej pokory i dys‐
cypliny. Właśnie taki wielopłaszczyznowy zestaw dała wy‐
prawa żaglowcem przez ocean. Dziękujemy p. Beacie Mące
za tę morską opowieść pt. „Żaglowcem przez ocean” w zimny
styczniowy dzień.

dzieć podczas przelekcji Jerzego Pukowskiego pt. „Jaskinie,
góry, kaniony – czyli czym zajmują się bielscy grotołazi”.

Fot. archiwum

18‐02‐2017
Tego dnia duża grupa młodych kozian skupionych w dwóch
Szkolnych Kołach PTT wzięła udział w wycieczce Głównym
Szlakiem Beskidzkim z Przełęczy Kubalonka przez Stożek
Wielki i Wielki Soszów do Przełęczy Beskidek. Na trasie
panowały prawdziwie zimowe warunki.
Fot. archiwum

06‐02‐2017
Bardzo często bierzemy udział w organizowanych przez nasz
Oddział wycieczkach dla dzieci. Tak było i tym razem podczas
kolejnej z wycieczek z cyklu „Wycieczki z koziczką” na Wielką
Rycerzową. Mogliśmy i zapadać się w śniegu ‐ każdy od dzie‐
ciaków po dorosłych… Mogliśmy pozjeżdżać na sankach i jab‐
łuszkach, a wycieczkę zakończyliśmy w gościnnych progach
Chyza u Bacy…
Fot. Remigiusz Mańdok

21‐03‐2017
Bardzo nas cieszą wyniki uzyskane przez drużyny ze Szkolnych
Kół PTT w Kozach (liceum i SP2) podczas VIII Powiatowego
Rajdu na Orientację zorganizowanego przez Oddział PTT
w Chrzanowie. Szczególnie gratulujemy zdobycia I miejsca
w kategorii szkół podstawowych Konradowi i Jakubowi. Wie‐
rzymy, że chwyciliście bakcyla „biegów na orientację”.

Fot. archiwum

09‐02‐2017
Nie tylko zdobywanie szczytów wiąże się z wysiłkiem i trud‐
nościami. Również „zagłębianie się” w piękny podziemny
świat stwarza niejednokrotnie bariery, które niestety dla nie‐
których są nie do pokonania. Sprzęt i zaufanie do współto‐
warzysza to podstawa, ale trening i odporność psychiczna
daje efekty. A Ziemia skrywa jeszcze niejedną tajemnicę,
nieodkryty korytarz. Tego wszystkiego mogliśmy się dowie‐
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Opracowanie: Anna Kózka‐Filarska
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WITAMY W NASZYM ODDZIALE
W pierwszym kwartale 2017 r. do naszego Oddziału wstąpiły dziewięćdziesiąt dwie osoby. Serdecznie witamy w naszym gronie!
Oddział PTT w Bielsku‐Białej:
• BB‐416 ‐ Remigiusz Mańdok (01‐01‐2017)
• BB‐417 ‐ Sylwia Czauderna‐Papiernik (05‐01‐2017)
• BB‐419 ‐ Katarzyna Przemyk (26‐01‐2017)
• BB‐420 ‐ Katarzyna Paprota (7‐02‐2017)
• BB‐421 ‐ Alina Szczotka (14‐02‐2017)
• BB‐500 ‐ Piotr Piętka (16‐03‐2017)
• BB‐505 ‐ Adelajda Regiec‐Bartoszek (17‐03‐2017)
• BB‐506 ‐ Eliza Bartoszek (17‐03‐2017)
• BB‐507 ‐ Marek Frączek (21‐03‐2017)
Szkolne Koło PTT „Diablaki” przy Szkole Podstawowej
nr 18 w Dąbrowie Górniczej:
• BB‐418 ‐ Adrian Ciuruś (19‐01‐2017)
Szkolne Koło PTT „Groniczki” przy Szkole Podstawowej
nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach:
• BB‐422 ‐ Aleksandra Adamus (16‐02‐2017)
• BB‐423 ‐ Aleksandra Augustynek (16‐02‐2017)
• BB‐424 ‐ Szczepan Będziński (16‐02‐2017)
• BB‐425 ‐ Oliwier Białka (16‐02‐2017)
• BB‐426 ‐ Adam Czerniawski (16‐02‐2017)
• BB‐427 ‐ Nikolaos Duman (16‐02‐2017)
• BB‐428 ‐ Gabriela Gacek (16‐02‐2017)
• BB‐429 ‐ Zuzanna Gałuszka (16‐02‐2017)
• BB‐430 ‐ Laura Gontarz (16‐02‐2017)
• BB‐431 ‐ Jakub Jurczak (16‐02‐2017)
• BB‐432 ‐ Kornelia Koczur (16‐02‐2017)
• BB‐433 ‐ Nikola Koczur (16‐02‐2017)
• BB‐434 ‐ Jan Kożuch (16‐02‐2017)
• BB‐435 ‐ Martyna Król (16‐02‐2017)
• BB‐436 ‐ Maksymilian Kućka (16‐02‐2017)
• BB‐437 ‐ Milena Manda (16‐02‐2017)
• BB‐438 ‐ Julia Nokielska (16‐02‐2017)
• BB‐439 ‐ Jarosław Olma (16‐02‐2017)
• BB‐440 ‐ Zofia Pezda (16‐02‐2017)
• BB‐441 ‐ Maciej Saferna (16‐02‐2017)
• BB‐442 ‐ Konrad Seweryn (16‐02‐2017)
• BB‐443 ‐ Adam Skrudlik (16‐02‐2017)
• BB‐444 ‐ Kamil Sołczykiewicz (16‐02‐2017)
• BB‐445 ‐ Krzysztof Stermach (16‐02‐2017)
• BB‐446 ‐ Dominik Stwora (16‐02‐2017)
• BB‐447 ‐ Weronika Stwora (16‐02‐2017)
• BB‐448 ‐ Michał Szlosarczyk (16‐02‐2017)
• BB‐449 ‐ Filip Biegoń (21‐02‐2017)
• BB‐450 ‐ Szymon Dzida (21‐02‐2017)
• BB‐451 ‐ Adam Frączek (21‐02‐2017)
• BB‐452 ‐ Filip Gacek (21‐02‐2017)
• BB‐453 ‐ Marta Jurczak (21‐02‐2017)
• BB‐454 ‐ Oliwier Jurzak (21‐02‐2017)
• BB‐455 ‐ Oliwia Karlińska (21‐02‐2017)
• BB‐456 ‐ Karolina Kopeć (21‐02‐2017)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BB‐457 ‐ Angelika Kućka (21‐02‐2017)
BB‐458 ‐ Michał Kućka (21‐02‐2017)
BB‐459 ‐ Zofia Lampin (21‐02‐2017)
BB‐460 ‐ Kryspin Lepak (21‐02‐2017)
BB‐461 ‐ Julia Martyniak (21‐02‐2017)
BB‐462 ‐ Natalia Nitecka (21‐02‐2017)
BB‐463 ‐ Aleksander Pietrzyk (21‐02‐2017)
BB‐464 ‐ Zuzanna Reksa (21‐02‐2017)
BB‐465 ‐ Julia Szalecka (21‐02‐2017)
BB‐466 ‐ Zuzanna Targosz (21‐02‐2017)
BB‐467 ‐ Agata Urbańczyk (21‐02‐2017)
BB‐468 ‐ Szymon Wojtylak (21‐02‐2017)
BB‐469 ‐ Aleksandra Zątak (21‐02‐2017)
BB‐474 ‐ Kornelia Białka (28‐02‐2017)
BB‐475 ‐ Michał Blachura (28‐02‐2017)
BB‐476 ‐ Karolina Fabia (28‐02‐2017)
BB‐477 ‐ Julia Gil (28‐02‐2017)
BB‐478 ‐ Zuzanna Jurecka‐Przybyłowicz (28‐02‐2017)
BB‐479 ‐ Maja Kine (28‐02‐2017)
BB‐480 ‐ Sabina Kłoszewska (28‐02‐2017)
BB‐481 ‐ Aleksandra Kulka (28‐02‐2017)
BB‐482 ‐ Emilia Malarz (28‐02‐2017)
BB‐483 ‐ Filip Pawlik (28‐02‐2017)
BB‐484 ‐ Dominik Pilszak (28‐02‐2017)
BB‐485 ‐ Dorota Wojtyczka (28‐02‐2017)
BB‐487 ‐ Igor Fajt (09‐03‐2017)
BB‐488 ‐ Teodor Gaik (09‐03‐2017)
BB‐489 ‐ Aleksandra Kuras (09‐03‐2017)
BB‐490 ‐ Bartosz Oczko (09‐03‐2017)
BB‐491 ‐ Maja Skoczylas (09‐03‐2017)
BB‐492 ‐ Oliwia Starzyk (09‐03‐2017)
BB‐493 ‐ Dawid Sztafa (09‐03‐2017)
BB‐494 ‐ Zuzanna Sztafińska (09‐03‐2017)

Szkolne Koło PTT „Halniaki” przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Kozach:
• BB‐470 ‐ Martyna Bednarczyk (23‐02‐2017)
• BB‐471 ‐ Jakub Habdas (23‐02‐2017)
• BB‐472 ‐ Michał Habdas (23‐02‐2017)
• BB‐473 ‐ Michał Sury (23‐02‐2017)
• BB‐495 ‐ Klaudia Kierpiec (10‐03‐2017)
• BB‐496 ‐ Julia Kózka (10‐03‐2017)
• BB‐497 ‐ Julia Cebrat (16‐03‐2017)
• BB‐498 ‐ Jakub Jura (16‐03‐2017)
• BB‐499 ‐ Kinga Kasolik (16‐03‐2017)
• BB‐501 ‐ Radosław Reczko (16‐03‐2017)
• BB‐502 ‐ Justyna Strzeżoń (16‐03‐2017)
• BB‐503 ‐ Paweł Surwiłło (16‐03‐2017)
• BB‐504 ‐ Jakub Wykręt (16‐03‐2017)
Szkolne Koło PTT przy Liceum Ogólnokształcącym w Kozach:
• BB‐486 ‐ Daniel Gasidło (05‐03‐2017)

Według stanu na dzień 31 marca 2017 r. Oddział PTT w Bielsku‐Białej liczy 355 członków.
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Robert Słonka

Gorce, czyli góry zadumane
Gdyby ktoś zamknął oczy, wzbił się w powietrze
i z lotu ptaka spojrzał na góry rozciągnięte z grubsza
między Krościenkiem, Nowym Targiem, Rabką a Porębą
Wielką, odkryje ich ‐ podkreślaną przez geografów ‐
wyjątkowość. Rozróg. Dominujący masyw górski, wy‐
puszcza długie grzbiety, których potężnie umięśnione
kulminacje prężą się dumnie, a całość tej przestrzeni
pocięta jest chaosem ścieżek i zielono‐żółtych polan.
Znamy tak uformowaną przyrodę, w Sudetach to Masyw
Śnieżnika, w naszych Beskidach to widoczne w dole
Gorce. Największym gazdą tego karpackiego rozrogu
jest Turbacz, łaskawie spoglądający na siedem górskich
ramion, penetrujących siedem stron świata. Nie miejmy
jednak wrażenia, że oddalone od niego szczyty, to ja‐
kieś mniej ciekawe pagórki.
Przecież niewiele ustępuje
mu Lubań, który rozłożył się
w południowo‐wschodniej
części tego pasma, a przez
pierwszych badaczy i miej‐
scową ludność, z racji swej
potęgi, traktowany był daw‐
niej jako osobny, „niegor‐
czański” masyw. W północ‐
no‐wschodniej części tych
gór dominuje Gorc, którego
sylwetkę Kazimierz Sosnow‐
ski porównywał do tatrzań‐
skiego Krywania. Pasmo to
nazwę wzięło od ognia, pło‐
mienia, żaru, czyli jak daw‐
niej ludzie mówili „gorze‐
nia”. Już u szlachetnego Dłu‐
gosza czytamy o „monten Gorcz”, a znalazł to okreś‐
lenie nasz kronikarz w wawelskich dokumentach z po‐
łowy XIII wieku. Prawie czterysta lat później „pasmo
Gorzec” wymienił Wincenty Pol w swojej pracy Rzut
oka na północne stoki Karpat. Po co palić górskie
lasy? Przed wiekami, gdy góry do życia trzeba było
dostosować, pasterze wypalali całe ich połacie, by na
powstałej w ten sposób hali móc wypasać owce i bydło.
Żar, Żarek, Palenica, Upalenisko – wszystkie te nazwy
wskazują na ogień i gospodarkę opartą na wypalaniu
lasów oraz na późniejszym karczowaniu terenu. Dzięki
gospodarce żarowej pozyskiwali nowe tereny do gos‐
podarzenia, powstawały sztuczne polany, na których
tysiące owiec wypasało się w ciepłych miesiącach. Nie
jest to zresztą wyjątek, w Europie znajdziemy tego typu
odnośniki. Spójrzmy na Pireneje, które Hiszpan nazwie
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Pireneos, zaś Francuz Pyrenees, potem poszukajmy buł‐
garskiego pasma Pirin – wszystkie te górskie masywy
od greckiego słowa „pyrene”, czyli „ogień” nazwę swą
wzięły. Lud po swojemu pamięta pochodzenie imion
górskich. Legendy w Pirenejach opisują córkę Atlasa,
piękną Pyrene, na Bałkanach dawne mity mówią o sło‐
wiańskim Perunie, który grzmotem i piorunem władał.
Pierwotny boski ogień przejęli w średniowieczu węd‐
rowni pasterze. By móc żyć w górach – musieli je częś‐
ciowo spalić.
Gorce należą do beskidzkiej rodziny. Sąsiadów mają
różnie ukształtowanych, i tak od północy otaczają je
wielcy samotnicy oddzieleni od siebie głębokimi doli‐
nami, czyli Beskid Wyspowy. Na wschodzie długą linią
malowane, ciemne grzbiety
Beskidu Sądeckiego, ma się
wrażenie jakby najciaśniej
przylegały do gorczańskiej
krainy. Od zachodu więcej
powietrza, niewysokie bo‐
wiem fale, zwane Działami
Orawskimi, oraz Pasmo Pod‐
halańskie stopniowo i dys‐
kretnie nabieraja mocy, by
na koniec domknąć widno‐
krąg najwyższymi szczytami
Beskidu Żywieckiego. Nie‐
sforne na wszystkie strony,
kudłate Pieniny otaczają je
od południa a zza nich kró‐
lewskie Tatry doglądają kar‐
packiego dobytku. Czyż moż‐
na piękniej się usadowić
i rozsiąść wśród tak zacnego towarzystwa górskiego?
(…)
Pora już ruszać w kierunku Lubania, bo przecież po‐
goda wyśniona, majowo rześkie powietrze wypełnia
płuca, pulsująca od słońca ziemia bajkowo mami zmysły,
a świat na milion barw wybucha nie mogąc powstrzy‐
mać wiosennej radości. Czasem człowiek musi się natru‐
dzić, zanim dojdzie do otwartego na góry miejsca, a tu
niemal na dzień dobry niezwykła panorama skierowa‐
na ku południowi, a czym wyżej, tym większe tchu
zaparcie. Trudno zgrabnie opisać poszczególne piętra
tego tortu górskiego, którego pięknu ulega się bezwarun‐
kowo, dlatego raz po raz zatrzymywałem marsz, by
wreszcie na spokojnie i nieco dłużej odetchnąć na
Starej Polanie. Ach, nie ma ceny widok gór! Tatry – ta
południowa busola oczywiście dominowała, okryte mle‐
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kiem chmur, podkreślone lodowymi rysami, przepięknie
grały pierwsze skrzypce. Oddzielone od sąsiednich pasm
magurskim szalem i wałami Spisza oraz Podhala wznosiły
się nad okolicą niczym prastare zamczysko. Widziałem
wyraźnie, jak bardziej obłe od reszty pasma Tatry Zachod‐
nie wpadają po Kasprowym w Przełęcz Liliowe, potem
wznoszą się śmiało Świnicą, przechodzą w Zawrat,
Kozi Wierch i Granaty, – ach, ileż razy przerabiana grań
Orlej Perci. Dwuwierzchołkowy Gerlach, przyczajony
wśród skalistych druhów, nie wyglądał z tej perspektywy
na najwyższy. Najpotężniej z polany nad Marszałkiem
prezentuje się wschodnia część Tatr Wysokich z dumnym
Lodowym, Jagnięcym i Łomnicą, oraz Tatry Bielskie z wa‐
piennym Hawraniem i Płaczliwą Skałą. Gdzieś u ich stóp
jest Zdziar, a tuż obok Podspady i magiczna gospoda
nie z tego świata. Rozregulowana, zapełniona bibelo‐
tami i nikomu niepotrzebnymi arcydziełami, z partią
nierozegranych szachów, gorącą kwaśnicą i gospoda‐
rzem, który każdy dzień maluje po swojemu inną plamą
lub skojarzeniem. Pamiętam doskonale jego bujną czup‐
rynę, stos szklanek i kufli na barze oraz specyficzny
zapach staroci przesiąkniętych czosnkową polewką. Jak
z kreskówki dawnej, jeszcze czechosłowackiej wylewa
się tam dobrotliwy absurd. Jedno z miejsc, które czas omija.
(…)
Jak wytłumaczyć odgłosy dzwonków pasterskich i na‐
woływania młodych juhasów wydobywające się spod
kamieni na Lubaniu i to zawsze w dniu Świętego Jakuba?
Miejscowi już spieszą z odpowiedzią i tak bajają ściszo‐
nym głosem: „To zły baca podczas kłótni rzucił na nich
bluźnierstwo, a zwierzęta oraz ludzie zapadli się pod
ziemię”. Od tego momentu wszystko tu jest na opak,
wszystko tknięte jest przekleństwem. Lubań upodobał
sobie także romantycznych wichrzycieli, awanturników
i zbójników, ale też przywódców powstań chłopskich.
Jednym z nich był Aleksander Kostka Napierski, któremu
legenda nadała co najmniej szlacheckie pochodzenie,
a nawet – jak twierdzili niektórzy – królewskie. W po‐
łowie XVII wieku zawrzało na Podhalu, w Gorcach i w Pie‐
ninach, gdy Kostka Napierski zdobył Zamek Czorsztyn
i torował drogę do chłopskiego powstania. Przeciwko
komu? Władzy królewskiej, możnowładcom, porządkowi
w Rzeczypospolitej? Być może widział swój osobisty
interes w możliwości zajęcia Małopolski przez księcia
Siedmiogrodu Jerzego II Rakoczego, w takim przypadku
działał na szkodę państwa. A może przejęty ideami po
swojemu rozumianej „równości” był piewcą teorii, że
świat należy równać do tych biednych, niższych, czyli
ścinać głowy wyższym, bogatym. Do dziś historia nie
potrafi być jednoznaczna, czy traktować go należy jak
zdrajcę naszej racji stanu i polskiej szlachty, czy też na‐
leży widzieć w nim obrońcę uciśnionych, którym niósł
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wolność i obiecywał lepsze życie. Skończył jak większość
ludzi zapatrzonych w swoje ciemne interesy i mniej
lub bardziej uskrzydlone ideały. Po pacyfikacji Czorsztyna
przez biskupa Piotra Gembiskiego na krakowskim rynku
wbito go na pal.
(…)
Płynący czas zaciera ślady dawnych piechurów, czasem
bardziej dociekliwy szperacz odnajdzie na starej fotografii
największego z wielkich, Mieczysława Orłowicza, odpoczy‐
wającego w świetlicy starego schroniska. Zapewne z wiel‐
kim sentymentem odczytałby dziś napis na obelisku
w pobliżu szczytu: „Dla upamiętnienia karpackich schro‐
nisk górskich zniszczonych, a także utraconych na kresach
wschodnich, ich gospodarzy i turystów”. Binokle zaszkliły
się ze wzruszenia. On najlepiej je znał, wędrował całe
życie szlakami Bieszczadów Wschodnich, Czarnohory,
Gorganów, Gór Czywczyńskich i Połonin Hryniawskich.
Prowadził tam młodzież i pisał najlepsze przewodniki
górskie, miejskie i krajoznawcze. Opisywał Karpaty, Polskę
i Świat. Ponoć w ciągu swego życia przeszedł sto czter‐
dzieści tysięcy kilometrów, czyli obszedł ziemski równik
trzykrotnie ‐ kto to zmierzył i jak? Nie wiem, ale mu
ufam. Zawsze dobrze ubrany i uśmiechnięty, ze śmieszną
„koziołko‐matołkową” bródką oraz kijem wędrownym,
taki obraz utrwalił się na licznych fotografiach okresu
międzywojnia. Znał każdego gospodarza z imienia, czy
zawędrował do Schroniska pod Pikujem, na połoninę
Zaroślak pod Howerlą, czy też na Ruszczynę pod Sywulą,
wszędzie witany był z wszelkimi honorami i częstowany
gorącą strawą. Jakież to szczęście, gdy spotka się na
życiowej drodze człowieka, który pociąga siłą swej oso‐
bowości, a nadto poprzez górską wędrówkę wychowuje,
uczy i pozwala poznać najpiękniejsze miejsca na świecie.
Obelisk na Lubaniu przenosi mnie hen, do nieistnie‐
jących już schronów górskich i nieodłącznie kojarzy
mi się z ich patronem, Mieczysławem Orłowiczem.
Cóż porabia teraz? Zapewne wędruje po Połoninie Błę‐
kitnej wraz z grupką ciekawych aniołków i wspólnie od‐
krywają najdalej położone rajskie przysiółki. Każdy człek
ma chwilę słabości – wybacz mi to Panie – bo w chwi‐
lach zwątpienia modlę się o to, by w niebie były góry.
Artykuł „Gorce, czyli góry zadumane”
jest fragmentem książki Roberta Słonki
pt. „Na szczytach i w dolinach Beski‐
dów”, nad którą patronat honorowy
objął Oddział PTT w Bielsku‐Białej.
Zainteresowanych nabyciem tej cieka‐
wej pozycji, która, jak podkreśla autor,
jest „książką drogi”, opartą na węd‐
rówce Głównym Szlakiem Beskidzkim,
prosimy o kontakt z autorem (e‐mail:
przewodnikzywiec@gmail.com, tel.:
602‐187‐327).
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Robert Słonka

Dyplom Marszałka Województwa Małopolskiego
dla prezesa Oddziału PTT w Bielsku-Białej
W dniu 17 lutego 2017 roku Małopolska obchodziła Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego, którego święto
przypada już za 4 dni. Uroczystość, której patronował Marszałek Województwa Małopolskiego odbyła się
nieprzypadkowo na terenie Kopca Kościuszki w Krakowie, ponieważ 2017 rok został ogłoszony przez Sejm RP „Rokiem
Tadeusza Kościuszki”.
Na uroczystą galę przybyli przewodnicy górscy, przewodnicy terenowi, przewodnicy miejscy, ratownicy GOPR oraz wiele
osób związanych z organizacją turystyki w województwie małopolskim. Podczas uroczystości zostały wręczone Dyplomy
Marszałka Województwa Małopolskiego „za wkład w rozwój i promocję turystyki w Województwie Małopolskim”. Cieszy
fakt, że na jedenaście wyróżnionych osób, trzy z nich to członkowie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, a są to
Szymon Baron (prezes Oddziału PTT w Bielsku‐Białej), Józef Haduch (O/Chrzanów) i Aleksander Jarek (O/Nowy Sącz).
Podczas imprezy przewodnicy prezentowali inicjatywy turystyczne, które realizowali w ostatnim czasie oraz zachęcali, by
brać udział w nadchodzących wydarzeniach, m.in. tematycznych spacerach po Krakowie. Oprawę muzyczną zapewnił
Robert Kasprzycki, który gitarowymi balladami wywołał nastrój biesiad przy ognisku oraz opowiadał anegdotki związane
z tematem uroczystości. Po części oficjalnej uczestnicy spotkali się na poczęstunku, gdzie można było swobodnie
porozmawiać na tematy turystyczne i wszelkie inne. Po zakończeniu uroczystości można było zwiedzić to niezwykłe
miejsce jakim jest Kopiec Kościuszki oraz wiele okolicznych zabytków, tak też uczyniliśmy.
Gratulujemy serdecznie wszystkim wyróżnionym osobom, a w szczególności naszym kolegom, członkom Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego z Bielska‐Białej, Chrzanowa i Nowego Sącza.

od lewej: Józef Haduch – O/Chrzanów, Leszek Zegzda – członek Zarządu Województwa Małopolskiego,
Szymon Baron – O/Bielsko‐Biała i Aleksander Jarek – O/Nowy Sącz (fot. Robert Słonka)
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