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„Jambo Bwana”, czyli znowu w Afryce

Point Lenana (4985 m n.p.m.). Przez ponad godzinę siedzieliśmy samotnie na
szczycie chłonąc wspaniałą dookólną panoramę. W następnym dniu okrążyliśmy
cały masyw, oglądając zmniejszające się
z roku na rok lodowce i pokonując wysokie (leżące powyżej 4600 m n.p.m.) przełęcze. Pomimo, że masyw położony jest
tuż przy równiku, mieliśmy możliwość
przeżyć kilkugodzinną zadymkę śnieżną, a każdego poranka obserwowaliśmy
skutki mroźnych nocy w postaci zalodzonych strumieni. Generalnie jednak pogoda była znakomita, co umożliwiło nam
skrócenie planowanego pobytu w parku
o jeden dzień i tym samym zaoszczędzenie kilkudziesięciu dolarów. Po powrocie
do Nairobi mieliśmy niecodzienną możliwość uczestniczenia w niedzielnej mszy
świętej odprawianej w amfiteatralnej kaplicy położonej w Korokocho – najbiedniejszej
części wielkiego
slumsu
leżącego
CO
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SŁYCHAĆ?
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2011
w stolicy Kenii. Dla kontrastu popołudnie
spędziliśmy w zbliżonym wyglądem do
miast europejskich centrum Nairobi.

On, co się z szumem chwieje,
lub śpi w milczeniu drzew:
ze skrzydeł swoich sieje
wieczystej ciszy siew.

Następnego dnia pojechaliśmy kursowym autobusem do Arushy – trzeciego
pod względem wielkości miasta Tanzanii.
Tutaj znajduje się m.in. siedziba powołanego przez ONZ Międzynarodowego
Trybunału Karnego ds. Rwandy. Nie był
on jednak naszym celem, w przeciwieństwie do górującego nad miastem szczytu zwanego Mount Meru (4566 m n.p.m.).
Przyciągnął on naszą uwagę już trzy lata
temu, kiedy mieliśmy możliwość oglądać
go z leżącego 100 km dalej wierzchołka
Kilimandżaro. Teraz sytuacja miała się
więc odwrócić.
Ciąg dalszy na s. 7
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W dniach 8.02-01.03. 2015 r. czteroosobowa grupa członków tarnowskiego Oddziału PTT uczestniczyła w wyprawie do
Kenii i Tanzanii. Prawie natychmiast po
przylocie do Nairobi – stolicy Kenii, udaliśmy się do leżącego niespełna 200 km dalej Parku Narodowego „Mount Kenya”. Po
uiszczeniu stosownych opłat rozpoczęliśmy eksplorację masywu tej drugiej co
do wielkości góry Czarnego Lądu. Punktem startowym była brama „Sirimon”
położona na wysokości 2650 m n.p.m.
czyli wyżej niż wszystkie (poza Gerlachem) tatrzańskie szczyty. Zanim słońce schowało się za horyzont rozbiliśmy
swój namiot prawie tysiąc metrów wyżej, pośród bujnej roślinności, wśród
której zdecydowanie wyróżniały się
wysokie lobelie. Kolejnego dnia pokonaliśmy następne tysiąc metrów przewyższenia. Szybkie zdobywanie wysokości
z pewnością nie było podręcznikowym
sposobem aklimatyzowania się. Mimo
to, czuliśmy się dobrze i nazajutrz flaga
oddziałowa załopotała na wierzchołku

Kocham cię tak, o lesie,
i kocham tak swój śpiew:
że mógłbym wykląć z ciebie
anioła twoich drzew...

Z życia ZG PTT
Barbara Morawska-Nowak (O/Kraków)

Fot.: Remigiusz Lichota – PTT O/Chrzanów

Relacja z posiedzenia Prezydium ZG PTT

•• 11 kwietnia 2015 roku Oddział PTT Beskid
w Nowym Sączu obchodzić będzie swoje
25-lecie; omawiano wnioski o udekorowanie zasłużonych dla oddziału osób złota
odznaką PTT z kosówką. Wnioski muszą
być zaakceptowane przez Zarząd Główny.
•• Przy okazji został przedstawiony nowy pomysł na medal z odznaką PTT na wstążce.
•• Prezes wystąpił z propozycją opracowania wniosku do MKiDzN celem uhonorowania naszego członka honorowego
Tadeusza Kiełbasińskiego medalem Gloria
Artis, przyznawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za jego
zasługi dla zachowania tożsamości kultury
łemkowskiej będącej częścią polskiej kul■
tury narodowej.

Przedpłaty na 23. tom
„Pamiętnika PTT”
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Uczestnicy posiedzenia Prezydium ZG PTT

28 lutego 2015 roku w lokalu PTT przy
ul. Traugutta 4 w Krakowie odbyło się
posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PTT, które omówiło sprawy związane
z przygotowywanym sprawozdaniem merytorycznym z działalności PTT w roku
2014 oraz obchodów Roku Kazimierza-Przerwy Tetmajera, w tym uroczystości
które odbyły się w 150 rocznicę jego urodzin w rodzinnym Ludźmierzu. Na początku skarbnik Joanna Gąsiorek przedstawiła
stan kasy i stan konta na koniec lutego br.
Przedstawiła także stan realizacji wniosków oddziałów na zadania opłacane z 1%.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Przyrody Nina Mikołajczyk ustosunkowała się
do spraw ochrony przyrody przedstawionych w sprawozdaniu Prezesa. Sprawy
będą kontynuowane. Ustalono już termin
spotkań z dyrektorem TPN, Szymonem
Ziobrowskim i z nowym burmistrzem Zakopanego, Leszkiem Dorulą w dniu 25 marca br. Ponownie przedstawimy tam naszą
ofertę w sprawie zintegrowanego ekologicznego transportu zbiorowego w Zakopanem i na Podtatrzu.
Obecny na posiedzeniu Paweł Myślik
poruszył natomiast stale aktualną sprawę
quadów na szlakach turystycznych, stanowiących zagrożenie dla ludzi i dla przyrody. Niebawem przedstawi nam ponowne
pismo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które przygotowuje.
Odnośnie przewodnictwa w PTT Prezes prosił o podanie liczby przewodników
górskich PTT – ogólnej i także w poswzczególnych oddziałach. Z przykrością stwierdzamy brak zainteresowania naszych
2

członków zdobywaniem kwalifikacji przewodnickich. Myślimy więc o skorzystaniu
w tym roku ze szkoleń prowadzonych
przez parki narodowe stawiając na pierwszym miejscu Bieszczadzki Park Narodowy.
W związku z Rokiem Kazimierza Przerwy-Tetmajera kolejny tom Pamiętnika
PTT – tom 23 – ma być Jemu dedykowany
i w związku z tym zamierzamy go wydać
już w czerwcu. Barbara Morawska-Nowak
omówiła przewidzianą zawartość tomu.
Na dzisiaj mamy już w redakcji cztery artykuły poświęcone poecie do działu wiodącego, czekamy jeszcze na dwa. Ważne jest
też aby nie zabrało sprawozdań do Kroniki
PTT za rok 2014 – na dzisiaj brak jeszcze
sprawozdań z trzech oddziałów.
14 lutego 2015 roku rozpoczęliśmy obchody Roku Kazimierza-Przerwy Tetmajera w Ludźmierzu. Obszerna relacji z nich
ukazała się w numerze 2 „Co słychać?' i na
stronie głównej PTT. Omówiono program
uroczystości w Krakowie – 14 maja i w Zakopanem – 13 czerwca połączone z przygotowywaną przez PTT dużą wystawą plenerową. Wystawa i Pamiętnik tom 23 – to
nasze najważniejsze zadania na najbliższe
miesiące.
W Zakopanem odbędzie się także w tym
czasie kolejne posiedzenie Zarządu Głównego i Nadzwyczajny Zjazd PTT, naszych
członków prosimy o zaplanowanie sobie
trzech dni na pobyt w Zakopanem i Tatrach.
Na koniec – najważniejsze sprawy
bieżące:
•• Przeprowadzona została inwentaryzacja
Pamiętników PTT i innych naszych wydawnictw przez Komisję w składzie Joanna
i Paweł Gąsiorkowie, Barbara Morawska-Nowak i Natalia Zacharewicz.

Na przełomie maja i czerwca br. powinien
trafić do Waszych rąk kolejny, już 23 tom
„Pamiętnika PTT” o objętości ok. 400 stron,
którego tematem wiodącym będzie Kazimierz Przerwa-Tetmajer – piewca Tatr
i Podhala, a okazją 150 rocznica jego urodzin i 75 rocznica śmierci. Wszechstronnie ukażemy sylwetkę poety, czołowego
przedstawiciela „Młodej Polski” końca
XIX wieku oraz rolę jaką odegrał w tworzeniu ruchu podhalańskiego i w działaniach na rzecz przyłączenia Orawy i Spisza do Polski, po I wojnie światowej. Niestety, niewiele wówczas uzyskaliśmy …
Dział poprzedzony będzie artykułem
Józefa Durdena pt. „Cóż to są Tatry?”
W dziale „Człowiek i góry” publikujemy
dalszy ciąg wspomnień „Jak poznawałem
góry” Jana Sawickiego – znanego przedwojennego taternika, członka honorowego PTT – oraz poznamy stuletnią historię
zmagań z Materhornem w artykule Aleksandra Kwiatkowskiego.
W dziale „Dziedzictwo” Jan Skłodowski
opowie nam o obchodach stulecia walk legionów polskich w Karpatach wschodnich,
a Wojciech Gąsienica-Byrcyn przypomni
historię ratownictwa w Tatrach Polskich.
W Dziale „Varia” dzięki prof. Andrzejowi Paulo poznamy parki narodowe Andów w dorzeczu Amazonki (południowa
Kolumbia, Ekwador, Peru i Boliwia).
Tom uzupełnią tradycyjne działy, jak
„Rocznice”, „Z kroniki żałobnej”, „Recenzje”
oraz „Kronika PTT”, w której każdy członek naszego Towarzystwa będzie mógł
poczytać o wydarzeniach, w których sam
brał udział.
Już teraz zachęcamy, by dokonać przedpłaty na 23. tom „Pamiętnika PTT”. Dokonując wpłaty 20 zł na konto ZG PTT:
47 1130 1150 0700 0000 0005 4585, należy
wpisać w tytule przelewu „Pamiętnik PTT,
t. 23 – przedpłata”.
Redakcja „Pamiętnika PTT”

Józef Haduch (O/Chrzanów)

Witkacy na znaczku
pocztowym
W dniu 24 lutego br. został wprowadzony do obiegu przez Pocztę Polską
znaczek „Witkacy – twórca, wizjoner”
o wartości 5,20 zł poświęcony wielkiemu artyście związanym z Zakopanem.
Autorem projektu znaczka jest Agnieszka Sancewicz. Stanisław Ignacy Witkiewicz urodzony w 1885 roku 24 lutego
był wielką postacią kultury polskiej,
od dziecka wychowywał się w Zakopanem. Był synem Stanisława Witkiewicza. Od dzieciństwa zainteresował się
literaturą i malarstwem. W Zakopanem
w 1891 roku został ochrzczony przez
księdza Józefa Stolarczyka a rodzicami
chrzestnymi byli Helena Modrzejewska
i Jan Krzeptowski Sabała. Już w wieku
15 lat publikował swoje rysunki w „Przeglądzie Zakopiańskim”, a niedługo po-

Z życia Oddziałów
Grażyna Jedlikowska
(O/Ostrowiec Św.)

Nowe władze Oddziału
PTT w Ostrowcu
Świętokrzyskim

Fot.: Jerzy Zieliński – PTT O/Tarnów

We wtorek 3 marca 2015 r. odbyło Walne
Zgromadzenie ( sprawozdawczo-wyborcze) Członków Oddziału Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego w Ostrow-

tem prezentował swoje prace w zbiorowej wystawie plastycznej. Odtąd jego
prace plastyczne były zawsze prezentowane na wystawach „Sztuki Podhalańskiej”. Główną jego pasją życia był teatr,
filozofia, sztuki plastyczne i twórczość
literacka. Był bardzo charakterystyczną
osobowością Zakopanego w latach międzywojennych, aktywnie uczestniczył
w życiu kulturalnym i towarzyskim miasta a jego ekscentryczne zachowanie było
tematem plotek i wielu anegdot. Akcja
jego najważniejszych dzieł literackich jak
„622 upadki Bunga”, „Pożegnanie jesieni”
i „Nienasycenie” rozgrywa się w Zakopanem. Był też turystą wędrującym po Tatrach a wyjście na Durny było chyba jego
największym osiągnięciem wypraw tatrzańskich. Wybuch przewidzianej przez
Witkacego w jego powieściach II wojny
światowej zastał go w Warszawie skąd
wyjechał na wschód. Po wkroczeniu
wojsk sowieckich do Polski popełnił samobójstwo. Pochowany został w miejscocu Św. Głównym celem Zgromadzenia
było podsumowanie mijającej kadencji
i wybór nowych władz Oddziału.
Zgromadzenie rozpoczęła Prezes Grażyna Jedlikowska, która najpierw powitała członków Oddziału oraz przybyłych
Gości – Kingę Buras i Jerzego Zielińskiego z Tarnowa, przedstawicieli ZG PTT,
a jednocześnie Opiekunów Oddziału
z ramienia Zarządu Głównego. Dalsze
prowadzenie Zgromadzenia powierzono
Krzysztofowi Kucharskiemu, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. Sprawozdanie merytoryczne
z działalności w okresie minionej kadencji przedstawiła Grażyna Jedlikow-

wości Jeziory na Polesiu. Symboliczny
pomnik Witkacego znajduje się na sta■
rym cmentarzu w Zakopanem.

Nowo wybrany
Zarządu Oddziału
PTT w Ostrowcu
Świętokrzyskim
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ska. Krzysztof Kucharski przedstawił
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
a Juliusz Ginter sprawozdanie Sądu
Koleżeńskiego. Po wysłuchaniu sprawozdań zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W dalszej części Zgromadzenia
przystąpiono do wyboru władz Oddziału. Na Prezesa Oddziału ponownie wybrano Grażynę Jedlikowską.
Do Zarządu weszły następujące osoby: Marian Kimbar - wiceprezes, Teresa Karbowniczek – sekretarz, Halina Kostkowska – skarbnik oraz członkowie: Tomasz Gawlik, Grzegorz
Górnisiewicz i Łukasz Kamiński. Do
Komisji Rewizyjnej
powołano: Krzysztofa Kucharskiego
jako
przewodniczącego, Ryszarda
Gawrona jako zastępcę i Grażynę
Kowalczyk
jako
sekretarza. Skład
Sądu Koleżeńskiego przedstawia się
następująco: przewodnicząca – Ewa
Gawlik, zastępca
przew. – Juliusz
Ginter i sekretarz■
Mariola Salwa.

Nowe władze Oddziału
PTT w Tarnowie
W dniu 4 marca 2015 r. odbyło się Walne
Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze
Członków Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Tarnowie. Zgromadzenie rozpoczęło obrady w drugim terminie i zostało poprowadzone przez wybranego przewodniczącego Piotra Bisia. Funkcję sekretarza pełniła Karolina Widlak. W
skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
zostały wybrane trzy osoby: Beata Wideł przewodnicząca, Małgorzata Ciach i Marek
Trojan. Zostały przedstawione sprawozdania ustępujących władz. Prezes Marek Trojan zaprezentował sprawozdanie z działalności Zarządu, Barbara Kasperek z pracy
Komisji Rewizyjnej, a Beata Wideł Sądu
Koleżeńskiego w kadencji 2012-2015. Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału. W dalszej
części wiceprezes Janusz Foszcz przedstawił plany związane z działalnością i przy-

szłością Oddziału w Tarnowie oraz zwrócił
uwagę na możliwość przekazania 1% na
rzecz tarnowskiego PTT. Według porządku
obrad w punkcie 10 było wybranie nowego
Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz
Sądu Koleżeńskiego. Do funkcji Prezesa
zgłoszono Kingę Buras, która w wyniku
głosowania jednogłośnie została wybrana
Prezesem tarnowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. W skład
Zarządu wybrano osoby: wiceprezesi – Ja-

nusz Foszcz i Jerzy Zieliński, sekretarz –
Wiesław Izworski, skarbnik – Artur Marć,
pozostali Członkowie Zarządu – Karolina
Widlak, Piotr Biś, Przemysław Klesiewicz
i ks. Robert Piechnik COr. W skład Komisji
Rewizyjnej zostali wybrani: Barbara Kasperek, Iwona Leśniowska-Sułek i Andrzej
Piątek, a do Sądu Koleżeńskiego powołano
osoby: Leszek Foszcz, Bolesław Stecz i Stanisław Tomaszek. Dziękuję wszystkim za
■
przybycie.

mu i Sekretarz Zgromadzenia. Wybrano
Komisję Mandatową w osobach Bożeny
Rozmus i Marcina Kolonko. Stwierdziła ona obecność kworum, zatem można
było przystąpić do głosowania najistotniejszych dla Koła spraw. Były to kolejno: powołanie Komisji Skrutacyjnej
(w składzie takim jak Komisja Mandatowa), przyjęcie sprawozdania Koła
z wcześniejszej (2013-14) działalności,
wybór władz Koła, dyskusja nad wolnymi wnioskami i wreszcie – stwierdzenie
prawomocności Walnego Zebrania.

Wybrano Zarząd Koła, który ukonstytuował się następująco:
•• Prezes: Adam Sordyl
•• Sekretarz: Anna Strama
•• Skarbnik: Małgorzata Dindorf
•• Członkowie: Jacek Dindorf, Daniel Kulak
Zebranie uświetnił swą obecnością
Prezes ZG PTT kol. Józef Haduch. Brał
udział w obradach na prawach gościa
a po ukonstytuowaniu się nowych władz
wygłosił ponad 20-minutowe przemówienie w którym nakreślił możliwe ramy
działalności Koła (jak prelekcje, działal-

Fot.: Stanisław Tomaszek – PTT O/Tarnów

Kinga Buras (O/Tarnów)

Nowo wybrany Zarządu Oddziału PTT

Marcin Kolonko (O/Kraków)
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Nowe władze Koła PTT
w Oświęcimiu
W czwartek, 12 marca 2015 roku, w klasopracowni Biblioteki Publicznej przy
ul. Nojego w Oświęcimiu odbyło się Walne Zebranie członków PTT pragnących
nadal tworzyć Koło w Oświęcimiu przy
Oddziale Krakowskim. Poprzednie wcielenie Koła zakończyło się w październiku
2014 roku wraz ze śmiercią jego długoletniego Prezesa, Czesława Klimczyka.
Staraniem Ani Stramy, długoletniej
Sekretarz Koła oraz Michała Myśliwca,
członka Oddziału a później Koła od czasu
nauki w liceum, udało się zmobilizować
dawnych i nowych członków Koła tak, aby
liczba osób z opłaconymi składkami przekroczyła 10. Okazało się, że wraz z panem
Andrzejem Chowańcem, małżeństwami
Dindorfów i Sordylów wraz z latoroślami,
panią Iwoną Orłowską (córką Czesława
Klimczyka) wraz z córkami oraz Danielem Kulakiem stanowią oni wcale dynamiczną grupkę 14 członków Koła.
Obrady rozpoczęły się w I terminie
(18:00). Otworzył je Adam Sordyl, oddając prowadzenie Michałowi Myśliwcowi
i Annie Strama jako PrzewodnicząceUkonstytuowanie nowo wybranego

Zarządu Koła PTT w Oświęcimiu
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Fot.: Marcin Kolonko – PTT O/Kraków

w Tarnowie

Remigiusz Lichota (O/Chrzanów)

IV Powiatowy
Rajd na Orientację
w Chrzanowie

Remigiusz Lichota, a następnie Prezes
KS Kościelec Chrzanów Jerzy Kryjomski poinformował o wszelkich zasadach
obowiązujących podczas Rajdu. O godzinie 9.25 wszystkie drużyny wyposażone
w mapy i kompasy wystartowały na trasę.
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieli za
zadanie w ciągu maksymalnie półtorej
godziny odnaleźć dwadzieścia punktów
kontrolnych, w których znajdowały się
perforatory do potwierdzania na kartach.
Dokładna lokalizacja punktów zaznaczona była na mapie do biegu na orientację
wykonanej w skali 1:10 000 z cięciem warstwicowym co 2,5 metra. Każdy zespół
sam ustalał kolejność potwierdzania
punktów w terenie. Po ukończeniu Rajdu wszyscy uczestnicy zgromadzili się
na terenie szkoły w Pogorzycach, gdzie
odbyło się oficjalne zakończenie imprezy.
Na uroczyste rozdanie nagród przybyli
goście: Pani Beata Wątor – Wiceburmistrz
Chrzanowa, Pan Krzysztof Kasperek – Wicestarosta powiatu chrzanowskiego, Pan
Józef Haduch – Prezes Zarządu Głównego
PTT, Pani Anna Rejdych – przedstawiciel
Nadleśnictwa Chrzanów oraz Pan Andrzej
Saługa – Dyrektor szkoły w Pogorzycach.
W kategorii indywidualnej szkół podstawowych i gimnazjalnych pierwsi byli
„THE WINNERS” z SKK PTT przy Zespole
Szkół nr 1 w Chrzanowie – Mateusz Pucuła
i Aleksandra Urbańczyk. Drudzy przybyli
„CZARNUCHY” z SKK PTT RAKI przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Chrzanowie –
Kacper Chojowski i Jakub Szuler a na trzecim miejscu uplasowali się „CYGANÓWKI”
z SKK PTT „RAKI” przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Chrzanowie – Damian Cygan i Patryk Jasicki.
W kategorii drużynowej szkół podstawowych i gimnazjów pierwsze miejsce
zdobyło SKK PTT przy Zespole Szkół nr
1 w Chrzanowie, drugie miejsce SKK PTT
„RAKI” przy Publicznym Gimnazjum nr 1
w Chrzanowie a trzecie miejsce członkowie PTT z Publicznego Gimnazjum nr 1
w Trzebini.
W kategorii indywidualnej szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyli „KAMILE” z SKK PTT przy Zespole
Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini – Kamil Legięć i Bartłomiej Kierc,

Pamiątkowe zdjęcie uczestników rajdu

drugie miejsce przypadło „NO NAME”
z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w
Chrzanowie – Dariuszowi Czubowi i Kacprowi Lizoniowi, natomiast jako trzeci do
mety dotarł zespół „ATOMOWYCH SINUSÓW” z SKK PTT przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie – Krzysztof
Palka i Krystian Wierzbic.
W kategorii drużynowej szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyło Powiatowe Centrum Edukacyjne
w Chrzanowie, drugie miejsce SKK PTT
przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini SKK PTT a trzecie
miejsce SKK PTT przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie.
Puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczali przedstawiciele patronów honorowych oraz sponsorów: Pani Beata Wątor - Wiceburmistrz Chrzanowa, Pani Anna
Rejdych – przedstawiciel Nadleśnictwa
Chrzanów, Pan Krzysztof Kasperek – Wicestarosta powiatu chrzanowskiego oraz
Pan Józef Haduch – Prezes Zarządu Głównego PTT. Po wręczeniu medali, pucharów,
nagród rzeczowych i dyplomów odbyło się
dodatkowe losowanie upominków wśród
wszystkich uczestników Rajdu.
Na zakończenie imprezy Prezes PTT
Oddziału w Chrzanowie – Remigiusz
Lichota podziękował wszystkim uczestnikom a następnie zaprosił do wzięcia
udziału w „Sadzeniu Drzew”, które odbędzie się 28 marca 2015 roku oraz w V Powiatowym Rajdzie na Orientację, który
odbędzie się 22 września 2015 roku.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
Rajdu oraz ich opiekunom, sponsorom
imprezy i współorganizatorom jak również patronom honorowym: Panu Staroście Januszowi Szczęśniakowi, Nadleśnictwu Chrzanów, Panu Prezesowi ZG
PTT Józefowi Haduchowi oraz patronom
medialnym: Tygodnikowi Ziemi Chrzanowskiej "Przełom", Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej oraz Informatorowi „Kulturalny Chrzanów”. Dziękujemy także Panu
Andrzejowi Sałudze Dyrektorowi szkoły
w Pogorzycach za udostępnienie nam pomieszczeń placówki, w których uczestnicy
Rajdu mogli odpocząć i ugasić pragnienie
■
ciepłą herbatą.
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Rajd został zorganizowany 20 marca
2015 roku w rejonie Pogorzyc. Założeniem
organizatorów imprezy była promocja
aktywnego i zdrowego trybu życia a także poznanie technik orientacji w terenie
z kompasem i mapą. Patronat honorowy
nad Rajdem objął Pan Janusz Szczęśniak –
Starosta powiatu chrzanowskiego, Nadleśnictwo Chrzanów oraz Pan Józef Haduch
– Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Organizatorami
Rajdu było Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wraz z Klubem
Sportowym Kościelec Chrzanów.
Do Rajdu zgłosiło się prawie 200 uczestników z 8 SKK PTT Chrzanów oraz dwóch
szkół nie posiadających kół – Gimnazjum
nr 1 w Trzebini oraz Zespołu Szkół w Pogorzycach. O godzinie 9.10 uczestników imprezy oraz ich szkolnych opiekunów przywitał Prezes PTT Oddziału w Chrzanowie,

Fot.: Archiwum PTT O/Chrzanów

ność przewodnicka, zdobywanie odznak,
wyprawy w góry wysokie, wycieczki
i posiady przy ciepłym posiłku, ewentualnie jakieś lokalne wydawnictwo) oraz
zaprosił Koło do współpracy z ościennymi Oddziałami: chrzanowskim, bielskim,
tarnowskim, nowosądeckim i tymi bardziej odległymi. Prezes Haduch wskazał
też kasę miejską i programy eurointegracyjne jako potencjalne źródła finansowania działalności Koła.
W części poświęconej wolnym wnioskom kol. Andrzej Chowaniec zasugerował postaranie się w Centrum Organizacji Pozarządowych o trwałą siedzibę
Koła służącą do spotkań Zarządu, dyżurów przed wycieczkami i obsługi korespondencji. Drugi wniosek pochodził od
Michała Myśliwca i był zachętą dla działań mających upamiętnić osobę śp. Czesława Klimczyka. Mogłoby to być nadanie Kołu Jego imienia, zorganizowanie
konkursu czy wydanie jakiejś drobnej
publikacji na Jego temat, ustanowienie
lokalnej odznaki.
Mam nadzieję, że rzetelne traktowanie przez członków Koła Statutu PTT
oraz swego udziału w działalności Koła
zaowocuje w przyszłości znakomitymi
ich dokonaniami. Znając konsekwencję
Oświęcimian i determinację osób z nowo
wybranego Zarządu co do przyszłego
dynamicznego rozwoju Koła nie można
mieć żadnych wątpliwości. Podobnie jak
co do trafności symbolicznego przekazania przez Michała Myśliwca władzy
■
Adamowi Sordylowi. Powodzenia!

Szymon Baron (O/Bielsko-Biała)

Wolontariat na rzecz
BgPN
Jednym z celów statutowych Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego jest „ochrona
i ratowanie środowiska naturalnego i krajobrazu ziem górskich oraz dzieł kultury
duchowej i materialnej ich mieszkańców”.
Z inicjatywy Tomasz Rakoczego, bielsko-bialski oddział PTT, w ramach realizacji
tego celu nawiązał w ubiegłym roku kontakt z najbliższym Bielska-Białej – Babiogórskim Parkiem Narodowym.
W dniach 13-14 listopada 2014 r. grupa
członków naszego Oddziału wzięła udział
(jako wolontariusze) w inwentaryzacji
Miłosz Zelek (K/Kozy)

Fot.: Archiwum PTT K/Kozy

II Gminny Konkurs
Wiedzy o Tatrach
w Kozach

Uczestnicy konkursu na pamiątkowym zdjęciu

Fot.: Archiwum PTT K/Opole – Sabałowy Klan
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Na Sarniej Skale z widokiem na Giewont
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zwierzyny metodą pędzeń próbnych. Odwiedziliśmy wraz z pracownikami BgPN
trzy obwody ochronne: Orawa, Sokolica
i Cyl biorąc udział w sześciu pędzeniach
próbnych. Byliśmy zarówno uczestnikami
nagonek, jak i obserwatorami w stałych
punktach. W ciągu dwóch dni akcji jej
uczestnicy wypatrzyli 25 sztuk jeleniowatych oraz 2 lisy. Dzień później troje wolontariuszy z naszego Oddziału posprzątało
szlak z Zawoi Markowej na Babią Górę.
Łącznie zebrano 300 litrów śmieci.
Miło nam poinformować, że w dniu 16
marca 2015 r. zostało podpisane stałe porozumienie o współpracy wolontaryjnej
pomiędzy Babiogórskim Parkiem Narodowym a Oddziałem PTT w Bielsku-Białej.
W jego ramach wolontariusze związani

z naszym Oddziałem będą uczestniczyć
w bezpośrednim liczeniu zwierzyny w
stałych punktach na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego, sprzątaniu
szlaków oraz pracach pielęgnacyjnych w
ogrodzie roślin babiogórskich i na placu
zabaw, a także wspierać osoby niepełnosprawne na szlakach i ścieżkach turystycznych w ramach akcji organizowanych przez BgPN.
Gorąco zachęcamy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego do włączenia się w wolontariat na
rzecz górskich parków narodowych, a zainteresowanych wolontariatem dla BgPN
prosimy o kontakt z Tomaszem Rakoczym
(tel.: 509-922-720, e-mail: trakoczy(at)ptt.
■
org.pl).

W piątek 28 lutego 2015 roku w Kozach
rozegrano finał II Gminnego Konkursu
Wiedzy o Tatrach. Młodzi uczestnicy
zaprezentowali bardzo wysoki poziom
wiedzy, który niewątpliwie zaowocuje
podczas tatrzańskich wypraw.
Spośród 15 uczestników, po rozwiązaniu testu, wyłoniono laureatów:
I miejsce zajęła
Paulina Mirocha,
II miejsce Maciej
Pasierbski,
III miejsce Agnieszka Lurka.
Zwycięzcom
g r at u lujemy,
a
wszystkim
obecnym
dziękujemy za udział.
Zapraszamy za ■
rok.

Stefania Hyla
(K/Opole – Sabałowy Klan)

Sabałowy Klan żegna
zimę!
W dniach 19-21 marca 2015 r. członkowie
Koła PTT "Sabałowy Klan" przy Schiedel Sp.z o.o. wybrali się do Zakopanego
na długo oczekiwaną pierwszą w tym
roku kalendarzowym wyprawę. Licząca 18 osób grupa dotarła do Zakopanego
w czwartek późnym popołudniem, po
zakwaterowaniu się w Kościelisku zdążyła się już nacieszyć pięknymi widokami
ośnieżonych gór, które towarzyszyły nam
już. od Szaflar. Celem naszym było wejść
na Sarnie Skały, jak również na Rusinową
Polanę. Wybieraliśmy się w góry z przekonaniem, że "dobrze mieć wyobraźnię jako
towarzysza podróży, ale koniecznie trzeba wziąć rozsądek za przewodnika".
Podzieleni byliśmy na trzy grupy 6 osobowe. Jedna grupa wchodziła na Sarnią
Skałę od Doliny Białego, a druga grupa
od Doliny Kościeliskiej – spotykając się
razem na szczycie Sarniej Skały. Widok na
zaśnieżony Giewont i otaczające go góry
w pełnym słońcu był fascynujący. Trzecia grupa przez Dolinę Filipka dotarła do
Rusinowej Polany. Przepiękna pogoda
jak na ta porę roku oraz widoki na Tatry
Wschodnie sprawiły że nie chciało nam
się wracać W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się również na Wiktorówkach.
Przez cały czas naszego pobytu była
piękna słoneczna pogoda. Błyszczące
w słońcu zaśnieżone szczyty Tatr pokazują, że na wiosnę którą przywieźliśmy
z Opola – będzie jeszcze trzeba poczekać.
Tylko na odkrytych zboczach Gubałówki
nieśmiało wyglądały fioletowe krokusy.
Wracaliśmy wypoczęci, szczęśliwi, że
nikt z nas nie doznał kontuzji w warunkach zimowych i już planujemy wyjazd na
poszukiwanie krokusów w Dolinie Cho■
chołowskiej.

Zanim jednak wyruszyliśmy na podbój
kolejnego afrykańskiego szczytu, spotkaliśmy się w Arushy z Prosperem – naszym tanzańskim przyjacielem a zarazem
przewodnikiem górskim. Ponieważ najbliższe dni miał wolne od „działalności
komercyjnej”, niespodziewanie zaproponował nam wspólne zdobycie szczytu.
Zgodziliśmy się bez wahania i z radością,
obiecując ze swojej strony podzielenie się
zabranym przez nas prowiantem. Mount
Meru nie jest „zwykłą górą”. To najwyższy
czynny wulkan w Afryce. Jego ostatnia
aktywność miała jednak miejsce pod koniec XIX wieku. Mt. Meru znajduje się na
obszarze Parku Narodowego Arusha. Żyzne popioły wulkaniczne wpłynęły znacząco na rozwój otaczających górę lasów
oraz sawanny. Ze względu na duże prawdopodobieństwo napotkania na trasie
wędrówki drapieżnych i niebezpiecznych
zwierząt, turystom musi każdorazowo
towarzyszyć uzbrojony strażnik. Oprócz
niego naszą grupę uzupełniła sympatyczna para czeskich turystów z Liberca. Dzięki temu mogliśmy na postojach umacniać
przyjaźń polsko-czesko-tanzańską. Aklimatyzacja zdobyta w poprzednim tygodniu sprawiła, że wędrówka była (mimo
zdecydowanie wyższej niż w Kenii temperatury) bardzo przyjemna. Drugiego dnia
wczesnym popołudniem weszliśmy na
wierzchołek Little Meru (3821 m n.p.m.).
O 2:30 w nocy, następnego dnia rozpoczęliśmy wspinaczkę na główny szczyt Meru.
Czesi ze strażnikiem wyruszyli półtorej
godziny wcześniej. Przed szóstą spotkaliśmy się razem na szczycie. Po chwili
oglądaliśmy jeden z najpiękniejszych
(a było ich już kilka) górskich wschodów
słońca w naszym życiu. Widok pomarańczowej ognistej kuli wyłaniającej się zza
Kilimandżaro i przypominające ogromną warstwę bitej śmietany morze chmur
wypełniające przestrzeń między Meru

Fot.: Janusz Foszcz - PTT O/Tarnów

W masywie Mount Kenya

a Dachem Afryki pozostaną w naszej pamięci na zawsze. Naładowani pozytywną
energią i szczęśliwi, kilka godzin później
znaleźliśmy się u podnóża góry, żegnani przez delegację stałych mieszkańców
tego zakątka. Tworzyło ją stado bawołów,
kilka guźców i kilkanaście zebr. Strzelba
strażnika okazała się tym razem bezużyteczna. Przed opuszczeniem granic parku
otrzymaliśmy pamiątkowe dyplomy, potwierdzające zdobycie szczytu.
Następne dni upłynęły nam na zwiedzaniu Arushy i jej okolic. Po raz kolejny
odwiedziliśmy Tengeru – miejscowość,
w której w czasie II wojny światowej znajdował się największy w Afryce obóz polskich uchodźców. Były to przede wszystkim ewakuowane z ZSRR rodziny żołnierzy armii Andersa. W chwili obecnej jedyną pozostałością obozu jest polski cmentarz. Ksiądz Robert odprawił na nim mszę
świętą w intencji wszystkich Polaków
spoczywających na cmentarzach Czarnego Lądu. Niesamowitym przeżyciem a zarazem dopełnieniem wycieczki do Tengeru, była wizyta u mieszkającego w Arushy
pana Edwarda Wójtowicza – zesłańca
syberyjskiego z 1940 roku, nestora polskich emigrantów w Tanzanii i ostatniego
żyjącego mieszkańca obozu w Tengeru.
Pod koniec stycznia 2015 roku otrzymał
on z rąk ambasadora Polski w Kenii Krzyż
Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przyznany przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Niestety
kilkanaście dni po naszym powrocie do
kraju dotarła do nas informacja o śmierci
pana Edwarda.
Ostatnie dni naszego pobytu w Tanzanii upłynęły nam na tzw. masajskim
stepie czyli obszarze leżącym na południowy-wschód od Arushy. Naszą główną bazą w tym czasie stała się siedziba
katolickiej misji w Moita Bwawani. Przez
wiele lat mieszkał tutaj i pracował pochodzący z Tarnowa ksiądz Arek Nowak. To
nasz serdeczny przyjaciel, sympatyk gór
i podróży. Przede wszystkim jednak bardzo dobry człowiek, zakochany w Afry-

ce i niosący bezinteresowną pomoc jej
mieszkańcom. Obecnie pracuje wśród
Masajów w Ngorongoro. Lepszego przewodnika po tym terenie nie mogliśmy
sobie wymarzyć. Dzięki Arkowi poznaliśmy życie codzienne oddalonych od cywilizacji masajskich osad a także tradycje
i obyczaje ich mieszkańców. Ba, spędziliśmy nawet jedną noc w typowej masajskiej chacie, w towarzystwie kur, cieląt
i… pcheł. Wszędzie spotykaliśmy się
z ogromną gościnnością i sympatią tubylców. Bariera językowa nie stanowiła żadnego problemu w porozumiewaniu. I chociaż od powrotu do Polski minęło już ponad trzy tygodnie, cały czas mamy przed
oczami wysokich szczupłych Masajów
z nieodłącznymi kijami i w sandałach zrobionych ze starych opon, urodziwe Masajki z bardzo krótkimi włosami, odziane
w różnobarwne tkaniny, przystrojone
fantazyjną biżuterią, z malutkimi dziećmi zawiniętymi w chusty i noszonymi na
plecach, gromady starszych, uśmiechniętych i umorusanych dzieci, pochylających
przed starszymi głowy na błogosławieństwo i cieszących się z każdego otrzymanego cukierka, stada wychudzonych
krów, kóz, chmary much, wszechobecny
kurz i zieleń sawanny. Do tej pory czujemy też smak bardzo słodkiej herbaty
z mlekiem a właściwie mleka z herbatą,
ryżu z grochem lub kukurydzą czy podawanego tylko na specjalne okazje (lekko
surowego) koziego mięsa. A kiedy wydaje
się nam, że to był tylko piękny afrykański
sen, który został brutalnie przerwany
przez codzienne utarczki z rzeczywistością, dotykamy swoich szyi. I wtedy pod
palcami czujemy zrobione z koralików
(w barwach Tanzanii) naszyjniki otrzymane w jednej z chat od masajskiej gospodyni. Będą nas z pewnością ciągnęły
z powrotem w wiadomą stronę.
W afrykańskiej eskapadzie uczestniczyli: Janusz Foszcz, Karol Jędrzejek, Rafał Kedzior i ks. Robert Piechnik.
■

Na masajskim stepie
Fot.: Arek Nowak

Ciąg dalszy ze s. 1
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Fot.: Archiwum

Nie chcemy ludzi przypadkowych…
z Grażyną Jedlikowską rozmawia Kinga Buras
Grażyna Jedlikowska – z wykształcenia i zamiłowania nauczyciel i wychowawca młodzieży, absolwentka filologii rosyjskiej (UJ Kraków) i filologii polskiej (UJK Kielce); przewodnik beskidzki, świętokrzyski i pilot
wycieczek; w PTT od 2002 r., prezes Oddziału PTT w Ostrowcu Świętokrzyskim (od 2012 r.).
Od 6 marca 2012 r. jesteś Prezesem Oddziału PTT w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak zaczęła się Twoja przygoda
z PTT ?
No cóż… odkąd pamiętam zawsze ,,ciągnęło” mnie do gór, do wędrówek… nawet w czasie studiów chciałam podjąć
studia na drugim kierunku – turystyce.
Wtedy jakoś nie wyszło. Po studiach znalazłam sobie pracę w dużej wsi u podnóża Gorców – Mszanie Górnej. Pamiętam,
że moja mama rozpaczała, że tak daleko
od domu uciekam a mnie zachwyciło to
piękno, jakie roztaczało się wokół mnie.
Gorce były pierwszymi górami w moim
życiu, a Turbacz pierwszym znaczącym
szczytem. Potem wielokrotnie wracałam
do nich, przyjeżdżając ze swoimi dziećmi.
Później był Beskid Sądecki, który rodzinnie przemierzyliśmy wzdłuż i wszerz.
Dzieci miały wielką frajdę, a córka pokochała góry tak, jak ja. To właśnie
Małgosi zawdzięczam swoją przygodę
z PTT. W 2002 r. razem z koleżanką i kolegą z drużyny harcerskiej wzięła udział
w Konkursie Wiedzy o Górach Polski.
Jako nieletni potrzebowali opiekuna, i ja
nim zostałam. Małgosia zdobyła I miejsce w tym konkursie, a po wręczeniu
nagród ówczesny Prezes Koła PTT, kol.
T. Gawlik zaproponował przystąpienie do PTT. Córka wiedziała, że brakuje
mi towarzystwa w moich wędrówkach
i namówiła mnie do wstąpienia. I tak się
zaczęło… Był to chyba kwiecień 2002 r..
Wkrótce przekształciliśmy się w Oddział
i objęłam funkcję sekretarza Zarządu Oddziału, potem wiceprezesa i tak już potoczyło się jakoś dalej.
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Jesteś przewodnikiem świętokrzyskim, beskidzkim oraz pilotem wycieczek. Jak w praktyce można wykorzystać te umiejętności będąc organizatorem czy uczestnikiem wielu wypraw?

Pracuję jako pilot wycieczek i przewodnik już kilka lat. Dzięki temu poznałam
wiele ciekawych zakątków naszego kraju.
Wiem, gdzie jechać i co ciekawego tam
można zobaczyć. Znam zasady organizacji
imprez. Zawsze staram się zwracać dużą
uwagę na bezpieczeństwo. Mam wiele
kontaktów, jeśli chodzi o bazę noclegową.
Wiem, gdzie warto pojechać, a także które miejsca raczej omijać. Zresztą uczę się
8

cały czas, bo w turystyce
dużo się zmienia i każdy
wyjazd weryfikuje nabytą
już wiedzę.

Jakie są zasady przyjęcia w poczet
członków Oddziału PTT w Ostrowcu
Świętokrzyskim?

Zanim przyjmiemy kogoś w poczet
członków Oddziału staramy się go najpierw choć trochę poznać. Nie chcemy
ludzi przypadkowych, którzy dziś złożą
deklarację członkowską i wpłaca składkę,
a potem pojawią się raz czy dwa i znikają na zawsze. Dajemy więc czas, również
sobie, na wzajemne poznanie. Chcemy
mieć pewność, że w swoim towarzystwie
dobrze się czujemy. Wtedy nie ma problemu. Zwykle to pół roku, czasem trzy
miesiące, a niekiedy rok. Dajemy tyle czasu, ile kto potrzebuje – wszystko zależy
od aktywności danej osoby.

Czy dążycie jako Zarząd i Oddział do
utworzenia Szkolnych Kół na lokalnym terenie? Na uwagę zasługuje
organizacja dla uczniów konkursów
wiedzy, którego ostatnim tematem
była Ameryka Północna i wizyta konsula Stanów Zjednoczonych podczas
wręczania nagród zwycięzcom.
Wprowadzenie młodych ludzi do naszego Oddziału PTT to moje marzenie. Już
w 2004 r. na jednym z posiedzeń Zarządu
Oddziału zwracałam uwagę na ten problem. Wtedy jakoś nie było chętnych do
podjęcia tego typu działań. Musimy to
zmienić. Snują mi się po głowie od jakiegoś czasu pewne pomysły, ale muszę mieć
wsparcie Zarządu, gdyż sama nie jestem
w stanie podjąć się tej pracy, a wiem, że
warto inwestować w młodych. Jeśli chodzi o konkursy wiedzy o górach to pomysł
poprzedniego prezesa Oddziału. Staramy
się je kontynuować, choć w ostatnich
latach zaobserwowaliśmy nieznaczny
spadek zainteresowania. Zazwyczaj napływało ze szkół ok. 90 zgłoszeń, ostatnio
jakieś 50. Wyjątkiem był ostatni Konkurs
dotyczący wybranych Parków Narodowych Stanów Zjednoczonych - napłynęło
wtedy 130 zgłoszeń. Sami byliśmy zdumieni, takim zainteresowaniem! Być może
wizyta konsula Stanów Zjednoczonych
była jedną z przyczyn… Z przykrością

W Tatrach

jednak musimy odnotować, że konkursy
te, mimo że od tylu lat je organizujemy,
nie przysporzyły nam nowych członków
w Oddziale. Dotychczas spośród laureatów jedynie moja córka wstąpiła do PTT…
Czy jest podejmowana współpraca
z władzami samorządowymi, organizacjami turystycznymi bądź lokalnymi? Na czym ona polega?

Tak, prowadzimy taką współpracę. Każdorazowo organizując konkursy dla
młodzieży współpracujemy z władzami
miasta i powiatu. Muszę przyznać, że dotychczas Naczelnicy Wydziałów Edukacji
Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego
przychylnie patrzyli na nasze działania i starali się okazywać nam wsparcie.
Do nich należy rozsyłanie informacji
dotyczących konkursu do szkół. Także pracownicy obu wydziałów zbierają
zgłoszenia i dopiero przekazują je nam.
Niekiedy udaje się pozyskać pewne środki finansowe, które przeznaczamy na zakup nagród. Aktywnie współpracujemy
z Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu
Św., które od kilku lat organizuje imprezę
pod nazwą ,,Dni Ziemi”. Jednym z celów
jaki jej przyświeca jest prezentacja bogactwa przyrodniczego naszych parków
narodowych. Kiedy tylko tematem tej
imprezy jest jakiś górski park narodowy, organizujemy konkurs na jego temat.
W ostatnich trzech latach były to Konkursy Wiedzy o Pienińskim Parku Narodowym, Karkonoskim, Parku Narodowym
Gór Stołowych. No i ten ostatni o parkach
narodowych Stanów Zjednoczonych.
Współpracujemy również z Punktem
Informacji Turystycznej, biorąc udział
w imprezie pod nazwą Osty, czyli Ostrowieckie Spotkania Turystyczne, która
odbywa się w październiku. Wspólnym
„dziełem” jest opracowanie Regulaminu
Ostrowieckiej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej. W jego tworzeniu brali też
udział przedstawiciele innych organizacji turystycznych z naszego miasta. Odznaka istnieje od 2012 r. i jest trzystopnio-

wa. Przyznam nieskromnie, że mam już
stopień srebrny.

W lutym zostało zorganizowane drugie już Zimowe Spotkanie Oddziałów PTT w Górach Świętokrzyskich.
Uczestnicy mogli wziąć udział w wielu
przygotowanych atrakcjach i wyprawach. Skąd pomysł na ten rodzaj spotkań?
Zdziwisz się, jeśli powiem, że wszystkiemu winien jest Szymon Baron. No,
tak! Zwrócił się kiedyś do mnie z prośbą
o zorganizowanie dla oddziału bielskiego
imprezy w Górach Świętokrzyskich. Należało wybrać jakieś ciekawe miejsce, a gdy
wybraliśmy Chęciny na bazę noclegową
i okazało, że jest sporo miejsc postanowiliśmy zaprosić jeszcze zaprzyjaźniony
oddział tarnowski. Wkrótce wyszło na
jaw, ze Szymon posłał ,,wici” dalej, a mianowicie do Łodzi, czyli do Niny Mikołajczyk. Postanowiliśmy, że jeśli ta impreza
,,wypali”, to będziemy cyklicznie co jakiś
czas organizować takie spotkania. Zazdrość jest niedobra, ale przyznaje z ręką
na sercu, że zazdrościłam Oddziałowi
z Sosnowca, że mają tę wspaniałą Babią
Górę i corocznie mogą robić taką świetną imprezę w jednym miejscu. Ideą naszych Spotkań jest po pierwsze integracja członków PTT, a po drugie promocja
naszego regionu świętokrzyskiego. Góry
Świętokrzyskie nie imponują wysokościami, ale wokół nich jest tyle ciekawych
miejsc związanych z naszą historią, że
grzechem byłoby ich nie pokazać. Dlatego chcemy ,,chwalić się” tym, co mamy.
A ponieważ wszyscy w PTT lubią wędrować to staramy się tak ułożyć program
turystyczny, aby obejmował on zarówno
wędrówkę szlakiem turystycznym, jak
i zwiedzanie zabytków, jakie są w pobliżu. Skoro II Spotkania PTT w Bodzentynie znów przyciągnęły sporą grupę koleżanek i kolegów z innych oddziałów, to
znaczy, że pomysł był trafiony!

Fot.: Archiwum

Obidza w Beskidzie Sądeckim

Już do historii przeszło X-lecie Oddziału PTT w Ostrowcu Świętokrzyskim,
gdzie zaproszeni goście mogli się
poczuć jak na prawdziwym polskim
weselu. Przedsięwzięcie, które zachwyciło wielu przybyłych członków
i sympatyków PTT z całej Polski oraz
znakomitych gości. Jak dziś wspominasz te dwa wyjątkowe dni?
Z tym ,,weselem” to mocno przesadziłaś.
Jak ja to wspominam… To było dla mnie
osobiście, jak i dla mnie jako Prezesa
ogromne wyzwanie - zresztą podobnie
jak dla całego zarządu, gdyż wszyscy włączyli się w organizację. To były rzeczywiście wyjątkowe dni - poprzedziło je kilka
nieprzespanych nocy, mnóstwo nerwów
i stresu: czy aby wszystko się uda? Czy
nie będzie jakiejś wpadki? Pamiętam, jak
kilkakrotnie w piątek ,,kursowałam” na
dworzec PKS i odbierałam przybywających Gości. A kiedy już myślałam, że
mam wszystko ,,ogarnięte” i wracałam
wreszcie do domu, zadzwonił Antoni
Dawidowicz z wiadomością, że zrobił
zwarcie w swoim pokoju, nie ma światła
i prądu, i nie może wyprasować koszuli
na jutro. Szczerze powiem, że wtedy już
nie wiedziałam czy się nie rozpłaczę!
Trzeba było jakoś rozwiązać ten problem
Kolegi Antoniego. Jednak najgorzej było
w sobotę - straszny stres! Byłam szczęśliwa, jak się ta sobota skończyła. Dopiero
niedziela przyniosła uspokojenie. Takie
imprezy zawsze mnie ogromnie stresują,
ale też mobilizują. Wszystko musi ,,grać”,
jak w zegarku.

Nadszedł czas podsumowań. Co uważasz za największy sukces tej kadencji? Czy są dziedziny, którym należy
poświęcić więcej uwagi?

Czy według zarządu, zostały zrealizowane wytyczone cele tej kadencji?

Rozmawiałam o tym z członkami Zarządu - w zasadzie wszystko co zaplanowałam, obejmując stanowisko prezesa zostało zrealizowane. Być może nie wszystko w stu procentach, a tak plus minus
w siedemdziesięciu.

Wśród członków Oddziału jest wiele
osób, które pomagają w trudnej a zarazem pięknej misji, jaką wyznacza
Statut PTT. Kogo można szczególnie
wyróżnić?
Na wyróżnienie zasługuje wiele osób.
Bez ich wsparcia ta kadencja wyglądałaby zupełnie inaczej i nie udałoby się zrobić tak wiele. Bez wątpienia na wyróżnienie zasługuje Marian Kimbar, który
wielokrotnie podejmował się organizacji
i prowadzenia kilkudniowych wycieczek,
zwłaszcza w trakcie zdobywania odznaki Główny Szlak Beskidzki i Mały Szlak
Beskidzki. Na zebraniach przedstawiał
relacje ze swoich wypraw w różne zakątki nie tylko Europy, ale i świata. Bardzo
dobrze prowadzi naszą stronę internetową Teresa Karbowniczek, dzięki której
wszystkie informacje dotyczące nas ukazują się na bieżąco, pisze też artykuły do
prasy. Z młodszych kolegów na wyróżnienie zasługują: Renata Kowalska za pomoc w organizacji zebrań i pisanie relacji
z naszych wyjazdów, Łukasz Kamiński
za pomysłowość, chęć do pracy i pomoc
w prowadzeniu imprez oraz Grzegorz
Górnisiewicz - zawsze mogłam liczyć na
Niego, gdy chodziło o zaprojektowanie
dyplomów, zaproszeń czy znaczków okolicznościowych. Poprzestanę na tych kilku nazwiskach, co nie znaczy, że pozostali członkowie nie zasługują na pochwałę.
Jaka jest Grażynka Jedlikowska? Kilka
słów o sobie…

To chyba najtrudniejsze.. Z pewnością
ambitna, obowiązkowa, bezkonfliktowa
a przy tym bardzo nieśmiała. To dlatego
nie lubię publicznie zabierać głosu, występować w mediach, ani udzielać wywiadów! Niestety, życie ciągle ,,rzuca mi
jakieś kłody pod nogi”… A poza tym zu■
pełnie przeciętna…
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Muszę nieskromnie powiedzieć, że udało się za ten czas wiele zrobić. O naszej
działalności można przeczytać w lokalnej prasie - i to dość często, bowiem od
lipca ubiegłego roku regularnie ukazują
się relacje z imprez,
jakie robimy. Organizujemy więcej
ciekawych wycieczek, które przyciągają większa liczbę
zainteresowanych.
Mamy ciekawsze
zebrania
oddziałowe – zawsze coś
się dzieje na nich.
Wydaliśmy ,,Śpiewnik
turystyczny”
naszego Oddziału.
Za nasz największy
sukces
uważam
jednak naszą nową
imprezę,
czyli
wspominane wcze-

śniej Spotkania Oddziałów PTT w Górach
Świętokrzyskich. Impreza, dzięki której
mamy możliwość integracji z koleżankami i kolegami z innych oddziałów PTT.
Jest dobrze organizowana i ma szansę na
stałe wejść do kalendarza ponadoddziałowych imprez w PTT.
Oczywiście jest jeszcze wiele dziedzin,
w których musimy popracować. Miedzy
innymi praca z młodzieżą i próba utworzenia Szkolnych Kół PTT .

Regulamin Ostrowieckiej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej
I. Postanowienia ogólne
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1. Ostrowiecka Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza jest odznaką regionalną,
ustanowioną przez PTTK Oddział im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, PTTK Oddział im. Mieczysława
Radwana w Ostrowcu Śwaiętokrzyskim
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej
i Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu
Świętokrzyskim.
2. Obszar zdobywania odznaki wyznaczają miejscowości i obiekty krajoznawcze wymienione w kanonie.
3. Odznaka ma na celu popularyzację walorów krajoznawczych obszaru objętego
odznaką.
4. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy,
srebrny i złoty. Wzory odznak znajdują
się w załączniku do niniejszego regulaminu.

cześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej.
III. Weryfikacja

Kanon
Ostrowieckiej Odznaki
Turystyczno-Krajoznawczej

10. Ostrowiecka Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza może być zweryfikowana I. Parki Narodowe, rezerwaty, parpod następującymi warunkami:
ki krajobrazowe, pomniki przyrody,
•• Ubiegający się o weryfikację przedkłada obiekty przyrodnicze
kronikę odwiedzanych obiektów, która zawiera daty i wykaz odwiedzanych 1. Świętokrzyski Park Narodowy – Góra
obiektów.
Chełmowa
•• Potwierdzeniem zwiedzanych obiektów 2. Świętokrzyski Park Narodowy – Gołomogą być: zdjęcia, bilety wstępu, czytel- borze na Św. Krzyżu (Łyścu)
ny podpis osoby z tytułem uprawnień 3. Jeleniowski Park Krajobrazowy – returystycznych lub krajoznawczych, orga- zerwat „Małe Gołoborze”
nizatora wycieczki, pieczątką dowolnej 4. Jeleniowski Park Krajobrazowy – reinstytucji zawierającej nazwę miejsco- zerwat „Szczytniak”
wości, obiektu na trasie wycieczki.
5. Jeleniowski Park Krajobrazowy – re•• Dopuszcza się elektroniczną wersję zerwat „Góra Jeleniowska”
kroniki.
6. Rezerwat „Lisiny Bodzechowskie”, gm.
11. Zdjęcia dokumentujące zdobywanie Bodzechów
odznaki za zgodą autora będą publiko- 7. Rezerwat „Ulów”, gm. Bałtów
II. Warunki zdobywania Ostrowieckiej wane na portalu www.ostrowiec.travel.
8. Rezerwat „Modrzewie”, gm. Bałtów
12. Każda organizacja i instytucja tworzą- 9. Rezerwat „Wąwóz Skały”, gm. Waśniów
Odznaki Turystyczno- Krajoznawczej
ca odznakę delegują do zespołu weryfi- 10. Rezerwat „Sadkowice”, gm. Solec nad
Wisłą
5. O uzyskanie Ostrowieckiej Odznaki Tu- kacyjnego po jednym przedstawicielu.
rystyczno-Krajoznawczej może ubiegać 13. Weryfikacji dokonuje przynajmniej 11. Rezerwat „Skały w Krynkach”, gm. Brody
12. Rezerwat „Krzemionki Opatowskie”
się każdy, kto spełnił następujące warun- 2 członków zespołu.
ki - zwiedzi odpowiednią liczbę obiektów, 14. Siedzibą zespołu weryfikacyjnego jest 13. Rezerwat „Skałki po Adamowem”
które określa poniższa tabela [na dole Miejskie Centrum Kultury, ul. Siennień- 14. Rezerwat „Rosochacz”
ska 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
15. Rez. „Piotrowe Pole”
strony].
16. Ostrowiec Świętokrzyski (Kirkut) –
6. Ostrowiecki kanon krajoznawczy, stanodąb szypułkowy
wi integralną część niniejszego regulaminu. IV. Przepisy końcowe
17. Ostrowiec Świętokrzyski (Częstocice)
7. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest ograniczony: w stopniu 15. Prawo interpretacji niniejszego regu- – lipa
brązową do roku czasu, w stopniu srebr- laminu przysługuje organizacjom two- 18. Ostrowiec Świętokrzyski (III LO) –
głaz narzutowy
nym do 2 lat, w stopniu złotym do 3 lat od rzącym odznakę.
16. Aktualny regulamin odznaki znajdu- 19. Bałtów Zarzecze – skałki wapienne
daty pierwszego wpisu w kronice.
8. Miejscowości, miejsca i obiekty wy- je się na stronach internetowych: www. 20. Bałtów – wywierzyska na starorzeczu
www.jezewski.ostro- Kamiennej
mienione w kanonie mogą być zaliczone ostrowiec.travel,
www.ostrowiec-radwan. 21. Bałtów – Zwierzyniec
tylko raz niezależnie od stopnia odznaki. wiec.pttk.pl,
9. Ostrowiecką Odznakę Turystyczno- pttk.pl, www.ostrowiec.ptt.org.pl, www. 22. Doły Biskupie „Witulin” – odsłonięcie
geologiczne
-Krajoznawczą można zdobywać równo- ostrowiec.org.
23. Doły Opacie – odsłonięcie geologiczne
24. Kurzacze – sosna pospolita
Lp.
brązowa
srebrna
złota
25. Lipsko – wywierzyska na rzece Krępiance
rezerwaty, park krajobrazowy,
2
4
11
1
26. Skarbka – odsłonięcie geologicznego
pomniki przyrody
27. Marcule – arboretum
muzea i trasy podziemne, izby
1
3
7
2
pamięci
II. Muzea, izby pamięci, trasy poziemne
miejsca pamięci narodowej
3
3
6
11
1. Muzeum Historyczno-Archeologiczne
zabytki techniki
4
1
2
5
w Ostrowcu Świętokrzyskim
zamki, pałace, zespoły dwor2. Rezerwat Archeologiczny Krzemionki
1
3
6
5
sko-parkowe, grodziska
3. Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie
4. Muzeum Geologiczne w Bałtowie
zabytki sakralne i cmentarze
6
5
10
20
5. Muzeum Starożytnego Hutnictwa im.
Mieczysława
Radwana w Nowej Słupi
miasta
i
miejscowości
7
1
2
6
6. Wystawa Świętokrzyskiego Parku Narodowego
pozostałe
8
1
2
3
7. Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatów
imprezy
9
–
2
4
Maryi Niepokalanej na św. Krzyżu
10

8. Muzeum Regionalne w Iłży
9. Muzeum Kartografii w Opatowie
10. Trasa podziemna w Opatowie
11. Izba Pamięci Księdza Infułata Marcina
Popiela w Szewnie
12. Izba Pamięci mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Janowicach
13. Izba Pamięci Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka w Siennie
III. Miejsca Pamięci Narodowej

Powstanie styczniowe:
1. Ostrowiec Świętokrzyski – tablica pamiątkowa – dawna Cukrownia „Częstocice”
2. Ostrowiec Świętokrzyski – figura
MBNP przy ul. R. Traugutta
3. Ostrowiec Świętokrzyski –pomnik
przy ul. Hubalczyków
4. Ostrowiec Świętokrzyski – pomniki
przy kolegiacie św. Michała
5. Ostrowiec Świętokrzyski – pomniki na
cmentarzu parafialnym w Denkowie
6. Bodzechów – tablica na budynku PKP
7. Ćmielów – pomnik na Rynku
8. Czarna Glina – kaplica i groby
9. Kunów – groby powstańców na cmentarzu parafialny
10. Kunów – pomnik na Rynku
11. Opatów – pomnik na Rynku,
12. Opatów – krzyż przy Bramie Warszawskiej
13. Opatów – krzyż przy Klasztorze Bernardynów
14. Nowa Słupia – pomnik na cmentarzu
przykościelnym
15. Sudół – pomnik i tablica
16. Szewna – pomnik na cmentarzu parafialnym
I wojna światowa:
17. Ostrowiec Świętokrzyski – kwatera
żołnierzy na cmentarzu parafialnym przy
ul. Denkowskiej
18. Tarłów – kwatera żołnierzy na cmentarzu parafialnym
19. Wólka Tarłowska – pomnik
Wojna 1920 r.:
20. Ostrowiec Świętokrzyski – obelisk
1920r. na cmentarzu parafialnym przy ul.
Denkowskiej
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8. Mirogonowice – zespół dworsko-parII wojna światowa:
21. Ostrowiec Świętokrzyski – pomnik na kowy (teren prywatny)
9. Mierzanowice – park dworski
Rynku
22. Ostrowiec Świętokrzyski – pomnik 10. Opatów – Brama Warszawka i pozostałości dawnych murów obronnych
przy ul. Okólnej
23. Ostrowiec Świętokrzyski – pomnik 11. Podgrodzie – ruiny zamku
12. Potoczek – park podworski
przy ul. Kolejowej
24. Ostrowiec Świętokrzyski – pomnik 13. Przeuszyn – zespól dworsko-parkowy
14. Ruda Kościelna – zespół dworsko-parprzy ul. Sandomierskiej
25. Ostrowiec Świętokrzyski – pomnik na kowy
cmentarzu parafialny przy ul. Denkow- 15. Raj – park, XVIII,
16. Stara Słupia – zespół dworsko-parkoskiej
26. Aleksandrów – mogiła żołnierzy wy (teren prywatny)
17. Wola Pawłowska – dwór modrzewioz września 1939 r.
wy z początków XX w. (teren prywatny)
27. Buszkowice – pomnik
28. Ćmielów – kwatera żołnierzy na 18. Wronów – zespół dworsko-parkowy
cmentarzu parafialnym
VI. Zabytki sakralne i zabytkowe
29. Drygulec – pomnik
30. Iłża – kwatera żołnierzy i partyzan- cmentarze
tów na cmentarzu parafialnym
1. Ostrowiec Świętokrzyski – kolegiata św.
31. Jeleniec – pomnik
Michała
32. Kolonia Miłkowska – pomnik
2. Ostrowiec Świętokrzyski – kościół p.w.
33. Kolonia Inwalidzka – pomnik
św. Stanisława w Denkowie
34. Nowa Słupia – Skałka – pomnik
3. Ostrowiec Świętokrzyski – kościół fa35. Piotrowe Pole – pomnik
36. Polana „Bielnik” na Św. Krzyżu – bryczny p.w. Najświętszego Serca Jezusowego
cmentarz
4. Ostrowiec Świętokrzyski – cmentarz
37. Wola Grójecka – pomnik
parafialny przy ul. Denkowskiej
38. Wólka Pętkowska – pomnik
5. Ostrowiec Świętokrzyski – cmentarz
parafialny w Denkowie
IV. Zabytki techniki
6. Ostrowiec Świętokrzyski – Kirkut
1. Ostrowiec Świętokrzyski – obszar daw- 7. Bałtów – kościół p.w. MB Bolesnej
nych Zakładów Ostrowieckich i osady 8. Bidziny – kościół p.w. śś Piotra i Pawła
9. Bidziny – cmentarz parafialny
przyfabrycznej Klimkiewiczów
2. Ostrowiec Świętokrzyski – cukrownia 10. Bodzechów – kościół p.w. św. Zofii
11. Chybice – kościół p.w. św. Małgorzaty
i osada przyfabryczna
12. Ćmielów – kościół p.w. Wniebowzięcia
3. Bałtów – młyn na Kamiennej
4. Bodzechów – zabudowania dawnej fa- NMP
13. Ćmielów – cmentarz parafialny
bryki żelaza
5. Brody – przewał boczny dawnego 14. Gierczyce – kościół p.w. św. Mikołaja
Biskupa
zbiornika na Kamiennej
6. Doły Biskupie „Witulin” – jaz na Świ- 15. Gliniany – kościół drewniany p.w. św.
Wojciecha
ślinie
7. Iłża – Starachowicka Kolej Dojazdowa: 16. Gliniany – cmentarz parafialny
17. Grabowiec – kościół p.w. św. Mikołaja
linia kolejowa, budynek stacyjny
8. Nietulisko – ruiny dawnej walcowni, 18. Grzegorzowice – kościół z romańską
rotundą p.w. św. Jana Chrzciciela
przewał boczny na dawnej Świślinie
9. Ruda Kościelna – gorzelnia (teren pry- 19. Iłża – kościół farny p.w. Wniebowzięcia NMP,
watny)
20. Iłża – Cmentarz parafialny
10. Szwarszowice – murowany wiatrak
11. Wola Pawłowska – młyn wodny, drew- 21. Iłża – kościół św. Ducha
22. Lasocin – cmentarz parafialny
niany, 1916
23. Lipsko – kościół p.w. Świętej Trójcy
V. Zamki, grodziska, zespoły dworsko- 24. Kaplica – kapliczka z XV w. p.w. św.
Katarzyny
-parkowe
25. Kępa Piotrawińska – kościół p.w. św.
1. Ostrowiec Świętokrzyski – zespół pała- Stanisława Biskupa
cowo-parkowy Wielopolskich w Często- 26. Krynki – kościół p.w. Wniebowzięcia
NMP
cicach
2. Bałtów – zespół pałacowo-parkowy 27. Kunów – kościół p.w. św. Władysława
28. Kunów – cmentarz parafialny
Druckich-Lubeckich
29. Momina – kościół p.w. św. Wojciecha
3. Brzozowa – zespół dworsko-parkowy
30. Momina – cmentarz parafialny
4. Chocimów – zespół dworsko-parkowy
5. Ćmielów – ruiny zamku Szydłowieckich 31. Mychów – kościół p.w. św. Barbary
6. Iłża – ruiny zamku biskupów krakow- 32. Nowa Słupia – kościół p.w. św. Wawrzyńca
skich
33. Nowa Słupia – cmentarz parafialny
7. Mychów – grodzisko

wiczównej – przychodnia, ul. Focha: 7. Ruszkowiec – miejsce urodzin gen.
34. Opatów – Kolegiata św. Marcina
35. Opatów – klasztor i kościół bernardy- dawna Kasa Chorych – Hospicjum
Władysław Beliny-Prażmowskiego
3. Ostrowiec Świętokrzyski: ulica 8. Wiktoryn – „studzienka zygmuntownów p.w. Wniebowzięcia NMP
Sienkiewicz –gmachy III LO, PSP nr 4, ska”
36. Opatów – cmentarz parafialny
i ul. Żeromskiego 20 –willa
37. Ożarów – cmentarz parafialny
9. Wola Grójecka – kurhan
4. Układ urbanistyczny dawnego miasta
38. Ożarów – cmentarz żydowski
Denkowa,
39. Nagorzyce – cmentarz
IX. Imprezy
40. Pawłowice – kościół p.w. św. Jana 5. Układ urbanistyczny Koloni Robotniczej,
Chrzciciela
1. „Wejście na Św. Krzyż” – pierwsza
6. Ćmielów – układ urbanistyczny
41. Pętkowice – kościół p.w. św. Teresy
niedziela stycznia, organizator PTT Od42. Ptkanów – kościół obronny p.w. św. 7. Gliniany – układ urbanistyczny
dział Ostrowiec Świętokrzyski
8. Grabowiec – układ urbanistyczny
Idziego Opata
2. „Powitanie wiosny” – marzec, orga43. Ruda Kościelna – kościół p.w. Zwiasto- 9. Iłża – układ urbanistyczny
nizator PTT Oddział Ostrowiec Święto10. Kunów – układ urbanistyczny
wania NMP
krzyski
44. Ruda Kościelna – cmentarz parafialny 11. Lasocin – układ urbanistyczny
3. „Dni Ziemi” – kwiecień, organizator
45. Ruszków – kościół p.w. św. Stanisława 12. Nowa Słupia – układ urbanistyczny
MCK Ostrowiec Świętokrzyski
13. Opatów – układ urbanistyczny
Biskupa
4. „Piknik Gombrowiczowski” – czer14. Sienno – układ urbanistyczny
46. Ruszków – cmentarz parafialny
wiec, organizator MCK Ostrowiec Świę47. Sarnówek – kościół p.w. św. Antoniego 15. Solec nad Wisłą – układ urbanistycz- tokrzyski
ny
Padewskiego
5. „Wielki Ogień” – lipiec, organizator
16. Waśniów – układ urbanistyczny
48. Sienno – kościół p.w. św. Zygmunta
MCK Ostrowiec Świętokrzyski
49. Sienno – cmentarz parafialny
6. „Zlot gwiaździsty na Szczytniaku” –
50. Solec nad Wisłą – kościół p.w. św. Bar- VIII. Pozostałe
wrzesień, organizator PTT Oddział
bary
Ostrowiec Świętokrzyski, PTTK im. Ra51. Solec nad Wisłą – kościół p.w. NMP, 1. Ostrowiec Świętokrzyski – sanktu- dwana
arium Miłosierdzia Bożego na Ogrodach 7. Europejskie Dni Dziedzictwa – wrzekościół i klasztor reformatów
52. Solec nad Wisłą – kościół p.w. św. Sta- 2. Kałków – Sanktuarium MB Bolesnej
sień, organizator MCK Ostrowiec Świę3. Ożarów – Sanktuarium MB Różańco- tokrzyski
nisława Biskupa
wej
53. Stodoły – kościół p.w. św. Teresy
8. „OSTY” Ostrowieckie Spotkania Tury4. Małoszyce – miejsce urodzin Witolda styczne – październik, organizator MCK
54. Stodoły – cmentarz parafialny
Gombrowicza
55. Szewna – kościół p.w. św. Mikołaja
Ostrowiec Świętokrzyski
5. Bałtów – JuraPark
56. Szewna – cmentarz parafialny
9. „Rajd Bałtowski” – grudzień, organi6. Ostrowiec Świętokrzyski – skrzyżo- zator PTT Oddział Ostrowiec Święto57. Św. Krzyż – klasztor
wanie dwóch cieków (Kanału Romanów krzyski
58. Tarłów – kościół p.w. Świętej Trójcy
■
– Zakłady Ostrowieckie z rzeką Modłą)
59. Tarłów – Cmentarz parafialny
60. Tarłów – cmentarz żydowski
61. Waśniów – kościół p.w. ś.ś. Piotra
i Pawła
62. Witosławice – kaplica p.w. Zesłania
PTT jest zarejestrowaną, posiadającą osobowość prawną
organizacją pożytku publicznego.
Ducha Świętego
63. Wojciechowice – kościół p.w. św. WojW imieniu wszystkich naszych członków, w imieniu naszych
ciecha
ukochanych gór, prosimy o przekazanie 1% swych podatków na rzecz PTT.
64. Wojciechowice – cmentarz parafialny
Dlaczego nam?
65. Wszechświęte – kościół p.w. Wszyst• jesteśmy stowarzyszeniem miłośników gór • propagujemy nieskobudżetową turystykę
kich Świętych
górską • działamy na rzecz ochrony przyrody gór • szkolimy przewodników górskich
66. Wszechświęte – stary cmentarz parai prowadzimy edukację młodych turystów • utrzymujemy się ze składek członkowskich
fialny
i opieramy się na społecznej pracy naszych członków oraz sympatyków, nie mamy żad-

Przekaż 1% podatku dla PTT
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VII. Miasta i miejscowości

1. Ostrowiec Świętokrzyski: układ urbanistyczny Rynku, zajazd pocztowy przy
ul. Szerokiej, dworki przy ul. Wardyńskiego – Biblioteka Miejska, ul. Siennieńskiej – USC, Browar i młyn Sasakich
2. Ostrowiec
Świętokrzyski:
Aleja 3 Maja: bank Pfeffera – KP Policji,
gmach poczty, park miejski, ul. Czysta:
pałacyk Rylla, ul. Kilińskiego: dawne
kino „Hutnik”, szkoła Walerii Makare-

nych 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 ...”
UWAGA!

Członkowie i sympatycy oddziałów posiadających osobowość prawną mogą przekazywać 1% podatku bezpośrednio do Oddziałów, wpisując odpowiedni w odpowiednim polu
właściwego formularza PIT jeden z poniższych numerów KRS:
•• Oddział PTT w Bielsku-Białej – 0000085388
•• Oddział PTT w Chrzanowie – 0000332365
•• Oddział PTT w Jaworznie – 0000068103
•• Oddział PTT w Nowym Sączu – 0000343564

Wydawca: Z arząd Główny Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
R edakcja: Szymon Baron, K inga Buras, Barbara Morawska-Nowak
Skład: K atarzyna Śledź
A dres redakcji: ul. Konarskiego 21/5, 30-049 K raków ♦ e-mail: pracownia@ptt.org.pl ♦ tel.: 12 634-05-89
Wersja elektroniczna „Co słychać?” jest dostępna na stronie: http://www.ptt.org.pl
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