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X Zjeździe
Delegatów
PTT w Zakopalistów i 16 ponadgimnazjalistów.
Pytania konkursowe przygotowali:
Tomasz Gawlik (Tatry i Podtatrze) oraz
Maciej Florys (zasady zachowania się
w górach).
Finał Konkursu składał się z dwóch
części: pisemnej, w której można było
uzyskać maksymalnie 50 punktów i ustnej, w której można było zdobyć maksymalnie 72 punkty.
Po części pisemnej Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący Wojciech Szarota (Prezes PTT, przewodnik
beskidzki) i członkowie - Maciej Florys
(przewodnik tatrzański), Tomasz Gawlik (przewodnik beskidzki) i Jan Nogaś
(przewodnik tatrzański) oraz sekretarz
Małgorzata Gawlik, zakwalifikowała do
części ustnej 3 gimnazjalistów i 9 ponadgimnazjalistów. Były to osoby, które
w części pisemnej uzyskały co najmniej
30 punktów.
Odpowiadali oni na 5 wylosowanych
pytań:
3 z nich dotyczyły
1 PodtaCO
COSŁYCHAĆ?
SŁYCHAĆ?
99 (249)
(249)Tatr,
2011
2011
trza i 1 zasad zachowania się w górach.
Ponadto mieli również wskazać wylosowane miejsca (po jednym) na mapie Ta-

miejsce zajęli wspólnie Anita Starzec
(Gimnazjum nr 4 im. J. Brauna w Tarnowie - SK PTT nr 1) i Filip Jędrzejewski (Gimnazjum nr 16 w Bielsku-Białej),
a trzecie Filip Krasoń (Gimnazjum nr 4
im. J. Brauna w Tarnowie - SK PTT nr 1).
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła Irena Kinzerska (III LO im. Adama Mickiewicza
w Tarnowie - SK PTT nr 1), drugie Maksymilian Truchan (III LO im. Adama
Mickiewicza w Tarnowie - SK PTT nr 1),
a trzecie Kacper Sar (XXXIII LO im. AK
w Łodzi).
Wszyscy finaliści Konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów oraz wydawnictwa przekazane przez Tatrzański Park
Narodowy i Pamiętniki PTT przekazane
przez ZG PTT. Najlepszych nagrodzono
m. in. plecakami firmy Volven (40l), śpiworami firmy Volven, latarkami czołówkami firmy Petzl i plecakami firmy
Hi - Tec. Opiekunom wręczone zostały
pisemne podziękowania za przygotowanie uczestników Konkursu oraz Pamiętniki PTT, a panie Renata Kowalska
1
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nem, w dniach 11 i 12 czerwca 2017 r., na
wniosek Ewy Gawlik przyjęto uchwałę
o organizacji I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Górach Polski, przeznaczonego dla uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.
Na posiedzeniu w dniu 8 października 2016 r. Zarząd Główny PTT zatwierdził regulamin Konkursu opracowany
przez Tomasza Gawlika i powierzył organizację Konkursu Ewie Gawlik i Tomaszowi Gawlikowi.
Finał Konkursu miał odbyć się w dniu
25 marca 2017 r. w Zakopanem (w Kuźnicach), w siedzibie dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego - współorganizatora Konkursu.
Z powodu zgłaszanych przez opiekunów problemów, związanych z dotarciem do Zakopanego i pobytem tam
uczestników Konkursu, finał został
przeniesiony do Krakowa, bez zmiany
terminu.
Dzięki zaangażowaniu Magdaleny
Misztalskiej, opiekunki Szkolnego Koła
PTT w II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, działającego przy

Fot.: Remigiusz Lichota – PTT O/Chrzanów

i Beata Wideł otrzymały kwartalnik
Tatry, jako wyraz uznania za szczególne
zaangażowanie w przygotowanie młodzieży do Konkursu.
Nagrody rzeczowe ufundowali Katarzyna Bąk, Ewa i Tomasz Gawlikowie,

Andrzej Kryj - poseł na Sejm RP, Jarosław Rusiecki - senator RP, Andrzej
Szymański i Jarosław Jasiński (Hi Sports s. c. w Ostrowcu Świętokrzyskim) oraz osoba, która chciała pozostać anonimowa.

Firma Mirosława Muchy (Migraf
w Ostrowcu Świętokrzyskim) nieodpłatnie wydrukowała dyplomy i podziękowania, a PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim S. A. udzieliła zniżki na
przejazd uczestnikom i opiekunom
z Ostrowca Świętokrzyskiego.
Podsumowaniem finału było wspólne zdjęcie fotograficzne uczestników
i ich opiekunów oraz osób związanych
z organizacją i przebiegiem Konkursu.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy
przyczynili się do organizacji i przebiegu I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
o Górach Polski, a w szczególności: Janowi Krzeptowskiemu - Sabale z Tatrzańskiego Parku Narodowego, Dyrekcji II
LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, Maciejowi Florysowi, Jolancie
Augustyńskiej, Grzegorzowi Górnisiewiczowi, Magdalenie Misztalskiej i Gra■
żynie Jedlikowskiej.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu,
opiekunów i jury
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Tatry i Podtatrze – refleksje pokonkursowe
Za nami już zmagania uczniów w I Ogólnopolskim Konkursie o Górach Polski,
którego tematem przewodnim były Tatry i Podtatrze. Pora więc na kilka słów
refleksji i drobnego podsumowania.
Chylę czoła przed inicjatorami zorganizowania tego konkursu, bo jego
pomysł i cel są niezwykle szczytne i pożądane w czasach, kiedy stawia się głównie na rozwój wirtualnej rzeczywistości,
a wiedza na temat przyrody, środowiska, turystyki jest szczątkowa i przede
wszystkim „internetowa”, zdobywana
przed ekranem komputera.
Większość z uczestników pierwszy
raz wzięła do ręki przewodnik Józefa
Nyki „Tatry polskie”, o którym wcześniej
nie słyszeli, a który przecież towarzyszy
w wędrówkach doświadczonym turystom górskim, jak i wprowadza w Tatry nowicjuszy. Pierwszy raz, być może,
uczniowie wraz ze swoimi opiekunami
pochylili się nad mapami Tatr i Podtatrza,
i śledzili z uwagą szlaki turystyczne, odnajdywali najważniejsze, najciekawsze
miejsca, przenosili się w miejsca owiane
legendą i otoczone miłością pasjonatów
górskich wycieczek.
Popularyzacja i rozpowszechnianie
wiedzy o górach Polski, a szczególnie
o naszych cudownych Tatrach, jest niezwykle ważne i ma nieocenione walory
dydaktyczne.
Chylę też czoła przed uczestnikami
konkursu. Ci młodzi ludzie- gimnazjali2

ści i uczniowie szkół średnich- wykazali
się ponadprzeciętną wiedzą o polskich
Tatrach i Podtatrzu, z tak wielu dziedzin:
geografii, historii, przyrody, turystyki
i zasad zachowania w górach.
Idę o zakład, że niejeden członek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego,
widząc szczegółowość pytań konkursowych, nie odważyłby się stanąć w szranki z finalistami konkursu. Nawet opiekunowie finalistów chwilami otwierali
szeroko oczy ze zdziwienia i bezradnie
rozkładali ręce, słysząc niezwykle szczegółowe i trudne- mówiąc wprost- pytania konkursowe. Tym większy szacunek
należy oddać tym młodym ludziom, którzy świetnie radzili sobie z odpowiedziami i zdobyli zwycięskie laury. Mogą być
z siebie dumni. My też powinniśmy być
dumni, że my- dorośli potrafimy budzić
w młodzieży wrażliwość na piękno tatrzańskiej przyrody,
z a i nt er e s ow a n ie
tradycją, historią,
propagować turystykę górską- tę na
najwyższym,
bo
w pełni świadomym, poziomie.
Jury konkursowe
wprowadziło przyjazny nastrój, więc
mimo, iż był to kon-

kurs, nie przejawiała się wśród uczestników zaciekła rywalizacja. Wręcz
przeciwnie. Atmosfera była ciepła
i miła, a uczniowie dodatkowo nauczyli
się, że trzeba pokonywać własne słabości, ujarzmić stres i godnie podejmować
wyzwania, które torują drogę do zwycięstwa. To następny walor edukacyjny
tego konkursu, bo przecież w górach
przeżywamy dokładnie to samo.
Słowa podziękowania należą się też
II Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana
Sobieskiego w Krakowie, które udostępniło swe podwoje organizatorom konkursu. Uczestników przyjęto gościnnie
i serdecznie.
Na koniec podzielę się jeszcze osobistą
sugestią na przyszłość. Otóż uważam, że
konkurs ten powinien należeć do konkursów cyklicznych i prestiżowych dla
PTT. W związku z tym, przy następnej
edycji, należałoby popracować nad za-

W trakcie części pisemnej
Fot.: Jan Nogaś – PTT O/Bielsko-Biała

Renata Kowalska
(O/Ostrowiec Św.)

Fot.: archiwum PTT

angażowaniem większej liczby sponsorów, których hojność
zrekompensowałaby trudy przygotowań konkursowych
wszystkich uczestników i sprawiłaby, że w minimalny sposób
obciążałoby to finansowo udział uczestników i ich opiekunów
w rozgrywkach finałowych. Chodzi o kwestie logistyczne.
Dbajmy o młode pokolenie. Pozyskujmy sobie nowych członków PTT i nowych pasjonatów górskich wędrówek. Tej swoistej „wymianie pokoleniowej” niech służą więc takie konkursy,
■
jak I Ogólnopolski Konkurs o Górach Polski. Brawo.
W trakcie części ustnej

Lista uczestników finału I Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy o Górach Polski
Szkoły ponadgimnazjalne:
1. Szymon Galos – SKK PTT przy I LO
w Chrzanowie (opiekun: Barbara Wawrzyniak)
2. Konrad Bochenek - SKK PTT przy I LO
w Chrzanowie (opiekun: Barbara Wawrzyniak)
3. Elwira Pergies - SKK PTT przy I LO
w Chrzanowie (opiekun: Barbara Wawrzyniak)
4. Hanna Socha - LO im. K.K Baczyńskiego w Kozach (opiekun: Miłosz Zelek)
5. Michał Tatara - LO im. K.K Baczyńskiego w Kozach (opiekun: Miłosz Zelek)
6. Klaudia Kawecka - I LO Collegium
Gostomianum w Sandomierzu; Szkolny
Klub PTT „Nogarytm” (opiekun: Janusz
Wieczorek)
7. Monika Zimoląg - I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu; Szkolny

Klub PTT „Nogarytm” (opiekun: Janusz
Wieczorek)
8. Irena Kinzerska III LO im. A. Mickiewicza w Tarnowie; SK PTT nr 1 im. Jana
Pawła II (opiekun: Beata Wideł)
9. Maksymilian Truchan - III LO im. A.
Mickiewicza w Tarnowie; SK PTT nr 1
im. Jana Pawła II (opiekun: Beata Wideł)
10. Kacper Sar - XXXIII LO im. AK w Łodzi (opiekun: Barbara Szypuła)
11. Mikołaj Trsiński - XXXIII LO im. AK
w Łodzi (opiekun: Barbara Szypuła)
12. Piotr Pocheć – III LO im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św. (opiekun:
Szymon Pająk)
13. Jakub Czuba - Niepubliczne Liceum
im. S. Konarskiego w Ostrowcu Św.
(opiekun: Małgorzata Cholewińska)
14. Sebastian Gontarczyk - II LO im. J.
Chreptowicza w Ostrowcu Św. (opiekun: Wiesława Kaczmarska)

15. Anna Zbrożyna - ZS nr 3 w Ostrowcu
Św. (opiekun: Renata Kowalska)
16. Julia Kwinta – II LO im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie; SK PTT „Sobieski Sunrise Team” (opiekun: Magdalena
Misztalska)

Szkoły gimnazjalne:
1. Filip Jędrzejewski Gimnazjum nr 16
w Bielsku Białej (opiekun: Alicja Gregorczyk-Jędrzejewska)
2. Anita Starzec Gimnazjum im. J. Brauna w Tarnowie; SK PTT nr 1 im. Jana
Pawła II (opiekun: Beata Wideł)
3. Filip Krasoń Gimnazjum im. J. Brauna
w Tarnowie; SK PTT nr 1 im. Jana Pawła
II (opiekun: Beata Wideł)
4. Stanisław Jedynak Katolickie Gimnazjum im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Św.
(opiekun: Wiesława Kaczmarska)
Fot.: Szymon Baron – PTT O/Bielsko-Biała

Z życia ZG PTT
Jolanta Augustyńska (O/Nowy Sącz)

II posiedzenie Prezydium ZG PTT

śnych drogach oraz możliwe działania na rzecz utworzenia
Turnickiego Parku Narodowego. Postanowiono, iż PTT nadal
będzie działać w tych tematach, jak również w kwestii ochrony i zabezpieczenia dóbr PTT, takich jak chociażby prawne
zabezpieczenie nazw oddziałów.
Omówione zostały prace nad kolejnymi tomami „Pamiętnika PTT”. Wydanie najbliższego, dwudziestego piątego tomu
będzie możliwe najprawdopodobniej w okresie wakacyjnym.
3
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II posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego odbyło się 1 kwietnia 2017 roku
w siedzibie Towarzystwa w Krakowie. Do najważniejszych
tematów poruszanych podczas zebrania należały sprawy finansowe. Omówiono kwestie związane z księgowością, rozdział środków z 1% oraz kwestię zakupu nowych urządzeń
na potrzeby serwera PTT.
Kolejną sprawą było omówienie spotkania w Żilinie w trakcie Festiwalu Górskiego Vysokie Hory, w którym ze strony
słowackiej wzięli w nim udział: ing. Jozef Zábojnik - President Slovenskeho Vysokohorskego Turistickego Spoloka oraz
wiceprezesi SVTS: Juraj Dlábik i Ján Šimon natomiast ZG PTT
reprezentowali W. Szarota, Sz. Baron, J. Nogaś i J. Augustyńska. Wszyscy uczestnicy, tak z naszej, jak i naszych sąsiadów
strony mają nadzieję na zacieśnienie współpracy, co przełoży się obopólne korzyści.
Poruszono również sprawy związane z tematyką ochrony
przyrody, m.in. możliwości przeciwdziałania zagrożeniom
stwarzanym przez quady i motocykle poruszające się po le-

W trakcie obrad

Fot.: Zbigniew Zawiła – PTT O/Sosnowiec

Ustalono, że kolejne zebranie członków ZG odbędzie się 13 maja 2017 r.
w Krakowie, zaś Zjazd Delegatów 10
czerwca w Nowym Targu. Po zakończeniu obrad zjazdu odbędzie się spotkanie/szkolenie dla prezesów i skarbni■
ków ze wszystkich oddziałów.

Szymon Baron (O/Bielsko-Biała)
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Nowe książki
członków PTT
Miło mi poinformować, że w ostatnim
czasie ukazały się aż cztery książki,
których autorami są członkowie Polskie
Towarzystwa Tatrzańskiego.
Album fotograficzny Jarka Majchera
(O/Opole) pt. „Tatry i Pieniny. Śladami
pierwszych turystów i fotografów” jest
drugim, znacznie zmienionym i rozszerzonym wydaniem książki z 2014
roku, poświęconej początkom fotografii i turystyki tatrzańskiej. Na jego
kartach możemy podziwiać, jak od 1859
roku zmieniał się tatrzański pejzaż, jak
ewoluowały stroje turystów oraz jak po
raz pierwszy fotografowano, nie tylko
Tatry, lecz i Pieniny.
Jak napisano w omówieniu tej interesującej pozycji: „(…) Autor podąża śladami dawnych mistrzów fotografii i stara
się odnaleźć ówczesne pejzaże i porównać je z krajobrazami współczesnymi.
Jednocześnie książka ta jest podsumoMajcher Jarek, Tatry i Pieniny. Śladami
waniem wieloletnich wędrówek artysty
pierwszym turystów i fotografów, Wydawpo Tatrach i Pieninach. Prezentuje zdjęnictwo MS, 90 stron, format 240x300 mm
cia czarno-białe, sepiowane, barwne,
ręcznie kolorowane odbitki bromowe
oraz fotogramy wykonane w technice spotkania z ludźmi na szlaku, obiekty
turystyczne, ślady historii, kultura lupodczerwieni.
Obok artystycznych fotogramów al- dowa, oraz wybrane wsie i miasteczka
bum zawiera precyzyjnie dobrane do położone w górach. Szczególnie podzdjęć cytaty (Witkiewicz, Kraszewski, kreślone zostały dzieje zagospodaroEljasz - Radzikowski) oraz informacje wania polskich gór przez Polskie Towakrajoznawcze i historyczne. Nie było rzystwo Tatrzańskie. Sporo dowiedzieć
dotąd książki o Tatrach i Pieninach, któ- się można o historii powstania orgara w tak perfekcyjny sposób łączyłaby nizacji, roli oddziału babiogórskiego
informacje tekstowe z obrazami. Do- TT w rozwoju turystyki beskidzkiej,
datkowym atutem albumu jest rozdział relacjach z niemieckimi turystami
poświęcony pionierom i nieco później- zrzeszonymi w Beskidenverein, oraz
szym mistrzom fotografii górskiej, two- o najważniejszych osobach związanych
rzącym w latach 1859 – 1939. Książka z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim.
powinna być lekturą obowiązkową dla Mowa jest także o pasmach nie leżących
na trasie GSB, znajdziemy tu informacje
każdego miłośnika gór.”
Kolejną z pozycji, które pragnę za- o polskich Pieninach, słowackiej Małej
prezentować jest „Na szczytach i w do- Fatrze, czy czeskich Beskidy Morawskolinach Beskidów” autorstwa Roberta -Śląskie. Głównym przesłaniem książki
Słonki (O/Bielsko-Biała), którą sam jest ukazanie piękna górskiego świata,
autor charakteryzuje jako „książkę zachęcanie do karpackich wędrówek,
drogi”. Opisuje ona wędrówkę przez Be- oraz promowanie wiedzy o Polskim Toskidy zgodnie z przebiegiem Głównego warzystwie Tatrzańskim.
Co warte podkreślenia, książka „Na
Szlaku Beskidzkiego. Pokazane w niej
zostały poszczególne pasma górskie, szczytach i w dolinach Beskidów” uka4

Słonka Robert, Na szczytach i w dolinach Beskidów, wydanie własne autora, 176 stron, format 148x210 mm

zała się pod patronatem Oddziału PTT
w Bielsku-Białej.
Tradycyjnie najczęściej publikującym
autorem spośród członków naszego Towarzystwa jest Bartłomiej Grzegorz
Sala (O/Kraków). W ostatnim czasie
ukazały się kolejne dwie jego książki.
Pierwsza z nich to „Drewniane zabytki polskich Karkonoszy”, dość zwięzły
przewodnik przedstawiający szesnaście obiektów położonych na terenie
tego najwyższego pasma Sudetów,
które zostały w całości lub w znacznej
części wykonane z drewna. Co charakterystyczne dla Bartka, z lektury jego
książki mamy doskonałą okazję zapoznać się z historią i tradycją omawianych obiektów.
Druga z książek nieco mniej związana jest z tematyką górską, choć sporo
z opisanych w niej historii rozgrywa
się w górach Grecji, Włoch, Hiszpanii
i Francji. „Wycie w ciemności. Wilki
i wilkołaki Europy”, bo o niej mowa

stanowi kontynuację tzw. „czarnej trylogii” zapoczątkowanej przez „W górach
przeklętych. Wampiry Alp, Rudaw, Sudetów, Karpat i Bałkanów”. Opierając
się na mitach, legendach i podaniach,
sagach, romansach i dziełach hagiograficznych, autentycznych wydarzeniach,
a w końcu klasyce literatury i kina grozy, autor nakreślił w niej portret prawie
sześćdziesięciu najciekawszych postaci
przynależnych do wilczego i wilkołaczego rodu, z którymi spotkać możemy się w różnych częściach Europy. Co
ważne, jak w poprzednich książkach
z tej serii, Bartek zarówno szczegółowo
opisuje kolejne postaci, jak i przybliża
kulturowe i historyczne tło zapisanych
opowieści, tworzą prawdziwą kopalnię
wiedzy na temat kolejnych mitycznych
stworzeń.
Gorąco zachęcam do lektury nowych
książek autorstwa członków Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego, a informację o ich dystrybucji łatwo znaleźć w internecie. Czekamy na wieści o kolejnych
wydawnictwach naszych koleżanek
■
i kolegów.

Z życia Oddziałów
Szymon Baron (O/Bielsko-Biała)

Akcja „Sprzątamy
Beskidy z PTT 2017”
wystartowała w…
śniegu

Sala Bartłomiej Grzegorz, Drewniane
zabytki polskich Karkonoszy, Wydawnictwo CM, 48 stron, format 148x210 mm

Sala Bartłomiej Grzegorz, Wycie w ciemności. Wilki i wilkołaki Europy, Wydawnictwo BOSZ, 300 stron, format 165x235 mm

Przedpłaty na „Pamiętnik PTT” - poprawny
numer konta:
W związku z omyłkowym opublikowaniem w poprzednim numerze "Co słychać?" starego, już nieaktywnego numeru konta bankowego, wszystkim chętnym do dokonania przedpłat na 25. tom "Pamiętnika PTT" podajemy poprawny
numer rachunku bankowego w Credit Agricole S.A.: 87 1940 1076 3176 8768
0000 0000. Przypominamy, że w przedpłacie cena jednego egzemplarza wynosi
jedyne 20 zł. Gorąco zachęcamy do wpłat!
Redakcja

a więc odpowiednio przez Stecówkę
i Pietraszonkę.
Dwie grupy wystartowały na sprzątanie szlaków w rejonie Baraniej Góry
od zachodu. Szkolne Koło PTT „Diablaki”
z Dąbrowy Górniczej ruszyło z Przełęczy
Kubalonka, z kolei grupa Oddziału PTT
w Chrzanowie, wzmocniona młodzieżą
ze Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT
z Jankowic i Libiąża dojechała nieco bliżej, bo do Przełęczy Szarcula. Diablaki
planowały wejść jeszcze na szczyt Baraniej Góry i wrócić do Wisły niebieskim
szlakiem przez dolinę Białej Wisełki,
natomiast chrzanowianie ze schroniska
zeszli czarnym szlakiem do Wisły Czarnego. Szlak ten wcześniej posprzątali
organizatorzy akcji edukacyjnej „Sprzątamy Beskidy z PTT”, a więc członkowie
Oddziału PTT w Bielsku-Białej.
Po dotarciu do schroniska PTTK na
Przysłopie pod Baranią Górą zostaliśmy
serdecznie przywitani przez gospodarzy, którzy przygotowali dla nas drewno
na ognisko oraz odśnieżyli teren paleniska, za co im w tym miejscu bardzo dziękujemy. Za sprawą sponsorów akcji, ZPM
5
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Kół PTT przy Szkole Podstawowej nr 2
Wiosna na dobre zagościła w Beskidach i Liceum Ogólnokształcącym. Ruszyli
i chyba nikt nie spodziewał się, że na trzy oni żółtym szlakiem z Kamesznicy, błotdni przed rozpoczęciem tegorocznej ak- nistą drogą, by jako pierwsi dotrzeć do
cji „Sprzątamy Beskidy z PTT” tak nagle schroniska PTTK na Przysłopie pod Bai gwałtownie powróci zima. Cóż, znane ranią Górą. Mniej więcej w tym samym
polskie przysłowie, „kwiecień plecień, czasie, trzecie koziańskie Szkolne Koło
bo przeplata trochę zimy, trochę lata”, PTT przy Szkole Podstawowej nr 1 wysprawdziło się w ostatnim tygodniu co startowało z Koniakowa, niebieskim
szlakiem wiodącym od Koczego Zamdo joty.
Pomimo, że wiele osób w ostatnich ku przez Gańczorkę. Wszyscy Kozianie
dniach zrezygnowało ze wspólnego kontynuowali następnie wędrówkę na
sprzątania górskich szlaków, w sobotni szczyt Baraniej Góry, by zejść czarnym
poranek w różnych punktach u podnóża szlakiem do Kamesznicy.
Punktualnie o dziewiątej spod dawBaraniej Góry stanęły łącznie 222 osoby,
w tym 147 dzieci i młodzieży. Z powodu nego schroniska młodzieżowego „Zaolpogody i warunków śniegowych pod- zianka” w Istebnej na szlak wyruszyły
czas dzisiejszej akcji „Sprzątamy Beski- dwie grupy podopiecznych Fundacji
dy z PTT 2017” w rejonie Baraniej Góry „Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia”.
ważniejszy od samego zbierania śmieci Grupa młodzieży z Oświęcimia i Pszczybył aspekt edukacyjny, za co w szczegól- ny udała się zielonym szlakiem w stronę
ności dziękuję przewodnikom górskim schroniska PTTK na Przysłopie przez
i instruktorom turystyki kwalifikowa- Pietraszonkę, z kolei grupa młodzieży
nej, którzy prowadzili po górskich szla- z Bielska-Białej, Żywca i Międzyświecia
ruszyła trasą przez Stecówkę. W drokach młodych turystów.
Najwcześniej wystartowała grupa gę powrotną obie grupy udały się trasą
złożona z dwóch koziańskich Szkolnych dojściową posprzątaną przez kolegów,

Fot.: Jan Nogaś – PTT O/Bielsko-Biała

▴ Młodzież sprząta szlak zielony

▾ Uczestnicy akcji przed schroniskiem PTTK
Fot.: Szymon Baron – PTT O/Bielsko-Biała

na Przysłopie pod Baranią Górą

osobom zaangażowanym w organizację
akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2017”
bez których pomocy i wsparcia z całą

pewnością nie udałoby się zorganizować
jej w takiej skali. Do zobaczenia za mie■
siąc pod Babią Górą!
Fot.: Sławomir Hałat – PTT O/Bielsko-Biała

Hańderek z Buczkowic i Piekarni Capri
z Rybarzowic, wszyscy uczestnicy mieli
możliwość zjedzenia pysznych, upieczonych przez siebie na ognisku kiełbasek
ze świeżym chlebem, z czego nasi młodzi
turyści z wielką chęcią skorzystali. Na
uczestników czekała także niespodzianka w postaci pieczątek z logiem akcji,
którą do swoich książeczek turystycznych wbić mogły tylko osoby sprzątające górskie szlaki w rejonie Baraniej Góry.
Uczciwie trzeba przyznać, że większość z 51,2 kilometrów szlaków, które
przemierzyli dzisiaj młodzi wolontariusze znajdowała się pod śniegiem. Tym
większym zaskoczeniem dla nas, jako
organizatorów, jest fakt, że w dolnych
odcinkach szlaków udało się zebrać około 1000 litrów śmieci. Smutne jest to tym
bardziej, że większość z zebranych śmieci nie jest przykrą pamiątką po nieodpowiedzialnych turystach, lecz znajdowały
się one w miejscach pracy robotników leśnych. Były to głównie butelki po piwach
i wódce. Wydaje nam się, że ktoś powinien zainteresować się tym tematem…
Zebrane w dniu dzisiejszym śmieci zostały przez jednego z kolegów z naszego
oddziału zwiezione na parking przy leśniczówce w Wiśle Czarnem, skąd w niespełna pół godziny zostały odebrane
przez osobę wskazaną przez Urząd Miejski w Wiśle. Dziękujemy za pomoc!
Na koniec chciałbym podziękować naszemu głównemu sponsorowi – Grupie
Kęty S.A., członkom Koła Przewodników
przy Oddziale PTT w Bielsku-Białej oraz
Katarzyna Talik (O/Bielsko-Biała)
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Nowe władze Oddziału
PTT w Bielsku-Białej
24 kwietnia o godzinie 17:00 zebraliśmy
się w lokalu na Walnym Zgromadzeniu
Członków Oddziału PTT. Zgromadzenie
rozpoczęło się w drugim terminie od wyboru przewodniczącego zgromadzenia
Andrzeja Ziółko oraz sekretarza Katarzyny Talik. W następnej kolejności zostało
przedstawione sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Oddziału oraz
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok
2016, po których zatwierdzeniu przedstawiono sprawozdania ustępujących władz
Oddziału za kadencję 2014-2017: Zarządu
Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W jawnym głosowaniu jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
W kolejnym punkcie przystąpiono do
wyborów władz Oddziału na lata 20172019. Prezesem wybrano na już czwartą kadencję Szymona Barona, w skład
Zarządu Oddziału weszli: Grzegorz
Gierlasiński, Łukasz Gierlasiński, Alicja
6

Zarząd Oddziału PTT w Bielsku-Białej, od lewej: Alicja Gregorczyk-Jędrzejewska,
Andrzej Ziółko, Katarzyna Talik, Tomasz Rakoczy, Szymon Baron, Łukasz Gierlasiński,

Gregorczyk-Jędrzejewska, Jan Nogaś, Tomasz Rakoczy, Katarzyna Talik i Andrzej
Ziółko. Zarząd ukonstytuuje się na swoim pierwszym zebraniu.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Sławomir Hałat, Irena Jędrysik i Piotr
Homa, natomiast w skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Andrzej Popowicz, Teresa
Kubik, Andrzej Głażewski i Ryszard Hańderek. Na zakończenie Walnego Zgroma-

Grzegorz Gierlasiński, Jan Nogaś

dzenia Członków Oddziału PTT wszyscy
wysłuchaliśmy jeszcze wolnych wniosków zgłaszanych przez uczestników
zgromadzenia i około 20:00 oficjalnie zakończono dzisiejsze zgromadzenie.
Wszystkim uczestnikom dziękuję za
przybycie, a nowo wybranemu zarządowi życzę samych sukcesów w kolejnej
■
trzyletniej kadencji.

Fot.: Szymon Baron – PTT O/Bielsko-Biała

XVIII Wielkopiątkowa
Droga Krzyżowa
na Mogielicę
Tegoroczna XVIII Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa na Mogielicę pokazała, że
jeśli ktoś ma silne postanowienie, by
uczestniczyć w takim wydarzeniu to nie
odstraszy go nic. Od rana mżyło, padało i wiało. Na trasie też padał deszczyk
a potem śnieg. Ale nikomu to nie przeszkadzało. Po pewnym czasie opady
ustąpiły a nawet chwilami pojawiało się
błękitne niebo i słoneczko.
Turystom-pielgrzymom przewodniczył w tym roku ksiądz Piotr Fryzowicz
z Parafii MBNP z Jurkowa. Było to dla
niego spore przeżycie. Po raz pierwszy
na trasie na Mogielicę i pierwszy raz
w górskiej Drodze Krzyżowej.
W XVIII WDK udział wzięło 292 osoby. Byli przedstawiciele Oddziałów
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
z Bielska-Białej, Chrzanowa, Nowego Sącza, Łodzi, Mielca i Tarnowa. Przyjechali ludzie z takich miast, jak Nowy Sącz,
Krzysztof Karbowski
(O/Dęblin)

Dębliński PTT pamiętał
o Miesiącu Pamięci
Narodowej
Pamięć jest spoiwem każdej ludzkiej wspólnoty. Pamięć narodowa jest spoiwem narodu.
Tak było, jest i tak będzie dopóki istnieć będzie ten szczególny rodzaj społeczności
mający oparcie w ojczyźnie i zanurzony we
własnej kulturze,
dzięki której odróżnia się od innych narodów.
Jan Paweł II, „Pamięć i tożsamość”

nictwem harcerzy.
Po mszy świętej,
przed „Dębem Pamięci" i tablicą ku
czci por. rez. inż.
Zygmunta Sochackiego zamordowanego przez sowieckie NKWD w 1940
r. oraz tablicą upamiętniającą dęblińskich nauczycieli
zamordowanych
przez
Niemców
podczas okupacji,
prezes
Oddziału
Dęblińskiego PTT Krzysztof Karbowski
odczytał apel pamięci. Następnie druhowie zapalili znicze pod pamiątkowymi tablicami oraz zaśpiewali „Modlitwę
harcerską”.
Centralne uroczystości odbyły się
tradycyjnie 13 kwietnia – w br. w Wielki
Czwartek. Podczas Eucharystii w kościele p.w. Świętego Piusa V Papieża modlono się w intencji ofiar „Zbrodni Katyńskiej”, Sybiraków, Michała Sochackiego – uczestnika powstań narodowych 1831 i 1863 oraz jego syna dr Augusta Sochackiego – honorowego prezesa
Związku Rezerwistów 15. Pułku Piechoty „Wilków” i honorowego obywatela Dęblina. Po nabożeństwie zapalono
znicze w miejscach pamięci narodowej.
Na uroczystości przybyli radni Rady

ce, Krzeszowice, Żarki, Tymbark oraz
z wiosek: Jurków, Półrzeczki, Laskowa,
Młoszowa, Skomielna Biała, Dobra, Tylmanowa, Buczkowice, Siekierczyna,
Pyzówka, Cieniawa, Słopnice, Zawoja,
Białka, Wola Dębińska, Zdonia, Męcina,
Marcinkowice, Wójtowa, Świniarsko,
■
Rożnów, Złotniki.

Uczestnicy Rajdu

Miasta Dęblin i Rady Powiatu Ryckiego,
członkowie dęblińskiego PTT oraz delegacja uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga,
ze sztandarem szkoły.
Obchody Miesiąca Pamięci Narodowej w Dęblinie zakończył 21 kwietnia
XXIX Rajd Pamięci Narodowej i „Katyński Marsz Pamięci”, w którym udział
wzięli uczniowie Zespołu Szkół nr 3
wraz z opiekunami oraz członkowie
Oddziału Dęblińskiego PTT. Podczas tej
lekcji patriotyzmu w miejscach pamięci narodowej oddano hołd bohaterom
oraz zapalono znicze. Na zakończenie
uczestnicy zwiedzili Muzeum Sił Po■
wietrznych.
7
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Miesiąc kwiecień ustanowiony został
Miesiącem Pamięci Narodowej dla upamiętnienia znaczących wydarzeń w historii naszego narodu, a także oddania
hołdu tym, którzy zginęli za wolność
i niepodległość Polski. Z tej okazji Oddział Dębliński Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego im. Augusta Sochackiego po raz kolejny upamiętnił poległych w obronie Ojczyzny. Tegoroczne
obchody Miesiąca Pamięci Narodowej
zostały zainaugurowane 12 kwietnia
przy udziale Oddziału Puławsko-Dęblińskiego Sybiraków i 1. Dęblińskiej
Drużyny Harcerzy Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej. Tego dnia na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 2 odbyła
się uroczysta zbiórka pod przewod-

Stary Sącz, Mielec, Radomyśl Wielki,
Tarnów, Grybów, Chrzanów, Stara Lubovna, Nowy Targ, Londyn, Mszana Dolna,
Legnica, Zgierz, Łódź, Kraków, Kolbuszowa, Karpacz, Dobczyce, Bielsko-Biała,
Dębica, Bochnia, Dąbrowa Tarnowska,
Krynica, Trzebinia, Alwernia, Czechowice-Dziedzice, Jaworzno, Libiąż, Gliwi-

Fot.: archiwum PTT O/Dęblin

Jerzy Piotr Krakowski
(O/Mielec)

Ekologiczna akcja
sadzenia drzew
w Chrzanowie
W przepiękny wiosenny dzień, 1 kwietnia 2017 roku Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wraz
z Nadleśnictwem Chrzanów zorganizowało po raz piąty akcję sadzenia drzew.
Uczestnikami akcji byli członkowie
i sympatycy Szkolnych Kół Krajoznawczych Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddziału w Chrzanowie. Nadle-

śnictwo tradycyjnie przygotowało sadzonki lipy. Techniką sadzenia w jamkę
zasadzono ponad 100 sztuk dwuletniej
lipy drobnolistnej. Pracownik nadleśnictwa, Pan Bolesław Śmiałek, omówił technikę sadzenia drzew, sposoby
rozmieszczania gatunków na uprawie,
określił, na jaką głębokość ma być wysadzony materiał, wskazał więźbę sadzenia, a nade wszystko – poinstruował,
jak bezpiecznie wykonywać pracę. Akcja zorganizowana została również dlatego, gdyż wyobrażenie ludzi na temat
pracy leśnika jest niewielkie. Większość
kojarzy ten zawód wyłącznie ze ścinką
drzew, czasem sadzeniem lasu. Dzięki
takim pracom w terenie można dowie-

dzieć się więcej na temat ochrony drzewostanu, ochrony przeciwpożarowej,
a także gospodarki leśnej. 112 uczestników mogło na własne oczy zobaczyć, jak
wiele czasu i pracy wymaga posadzenie
jednego drzewa, pomyśleć nad tym jak
długo ono rośnie, a przede wszystkim
zastanowić się nad sensem i skutkami
karczowania i wypalania lasów przez
ludzi. Większość uczestników sadziło
las po raz pierwszy. Wszyscy jednak
zgodnie stwierdzili, że takie akcje powinny być organizowane, aby jeszcze
bardziej uświadamiać ludzi o tym, jak
ważnym elementem ekosystemu są
■
drzewa.
Uczestnicy akcji sadzenia drzew

Przekaż 1% podatku dla PTT

Co słychać? 4 (316) 2017

PTT jest zarejestrowaną, posiadającą osobowość prawną organizacją pożytku publicznego.

W imieniu wszystkich naszych członków, w imieniu naszych ukochanych gór, prosimy o przekazanie 1% swych podatków na rzecz PTT.
Dlaczego nam?
• jesteśmy stowarzyszeniem miłośników gór • propagujemy nieskobudżetową 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 oraz sympatyków, nie mamy żadnych etatów ani pensji
Jak to zrobić?
Wystarczy w odpowiednim polu właściwego formularza PIT wpisać numer KRS: 0000115547 oraz w polu "Cel szczegółowy 1%" poinformować, na jaki Oddział przekazujemy 1% podatku, np. „Oddział PTT w ...”
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Wersja elektroniczna „Co słychać?” jest dostępna na stronie: http://www.ptt.org.pl
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Fot.: Remigiusz Lichota – PTT O/Chrzanów

Remigiusz Lichota
(O/Bielsko-Biała)

