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Informator Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego – wrzesień 2011

Bieszczadzkie	impresje	
	

22 sierpnia 2011 roku pełna zapału i żądna wrażeń kilkunastoosobowa grupa Piechu-
rów PTT z Chrzanowa, wyruszyła aby przemierzyć Główny Szlak Beskidzki w Biesz-
czadach i Beskidzie Niskim.	
	
Remigiusz	Lichota	
	

Pierwszego	dnia	zaplanowaliśmy	kilkunastokilometrową	
rozgrzewkę	w	 paśmie	 granicznym,	 przez	 które	 nie	 prze‐
biega	GSB,	 jednak	będąc	w	Bieszczadach	nie	 sposób	było	
opuścić	wejścia	na	Wielką	Rawkę	i	Krzemieniec.		

Wędrówkę	rozpoczęliśmy	zielonym	szlakiem	z	Przełęczy	
Wyżniańskiej,	która	łączy	Połoninę	Caryńską	z	Małą	Rawką.	
Po	półgodzinnym	marszu	dotarliśmy	do	bacówki	PTTK	pod	
Małą	Rawką	będącej	jedną	z	dwóch	bacówek	w	Bieszczadach.	
Druga	z	nich	znajduje	się	pod	Honem	i	planujemy	dotrzeć	
do	niej	piątego	dnia.	Obiekty	te	wybudowano	w	latach		

70‐tych	XX	wieku	z	inicjatywy	Edwarda	Moskały	będą‐
cego	propagatorem	turystyki	kwalifikowanej,	tzn.	takiej	jak	
nasza	–	plecakowej.	Schroniska	te	są	bardzo	klimatyczne	–	
niewielkie,	drewniane	budynki	doskonale	wtapiają	się	w	piękny	
krajobraz	bieszczadzki.	 Po	krótkim	odpoczynku	 i	 pamiątko‐
wym	zdjęciu	podążyliśmy	w	kierunku	Małej	Rawki,	którą	
zdobyliśmy	 po	 godzinnym	 podejściu.	 Na	 szczycie	 oczom	
naszym	ukazały	 się	bieszczadzkie	połoniny	oczarowujące	
gamą	jesiennych	barw.	Kilkanaście	minut	później	doszliśmy	

na	Wielką	 Rawkę,	 która	 jest	 jedynym	 szczytem	 przekra‐
czającym	1300	m	poza	Gniazdem	Tarnicy	w	Bieszczadach.	
Usytuowana	jest	tam	betonowa	wieża	triangulacyjna	służąca	
w	dawnych	czasach	kartografom	do	tworzenia	map.	Kolejnym	
celem	stał	się	Krzemieniec	–	trójstyk	granic	trzech	państw:	
Polski,	Ukrainy	i	Słowacji.	Spotkaliśmy	tam	żołnierzy	polskiej	
straży	granicznej,	którzy	przypomnieli	nam,	aby	nie	przekra‐
czyć	granicy	z	Ukrainą,	gdyż	mogłyby	wyniknąć	z	tego	nie‐
przyjemne	konsekwencje.	Pierwszy	dzień	naszej	wędrówki	
zakończyliśmy	schodząc	niebieskim	szlakiem	do	Ustrzyk	Gór‐
nych	skąd	udaliśmy	się	do	miejsca	zakwaterowania	w	Wetlinie	
na	Piotrowej	Polanie	 „U	Niedźwiedzia”,	gdzie	 roztokowali‐
śmy	się	w	dwuosobowych	domkach	campingowych.	

Kolejny	dzień	przywitał	nas	słońcem,	które	pozytywnie	
wpłynęło	na	uczestników	wycieczki	mających	w	perspek‐
tywie	zaczęcie	Głównego	Szlaku	Beskidzkiego	w	Wołosatem.	
Początek	szlaku	jest	bardzo	monotonny,	prawie	dwie	i	pół	
godziny	maszerowaliśmy	bitą	drogą	aż	do	Przełęczy	Bukow‐
skiej,	gdzie	znajduje	się	drewniany	schron,	przy	którym			
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22 sierpnia 2011 roku pełna zapału i żądna wrażeń kilkunastoosobowa grupa Piechu-
rów PTT z Chrzanowa, wyruszyła aby przemierzyć Główny Szlak Beskidzki w Biesz-
czadach i Beskidzie Niskim.	
	
Remigiusz	Lichota	
	

Pierwszego	dnia	zaplanowaliśmy	kilkunastokilometrową	
rozgrzewkę	w	 paśmie	 granicznym,	 przez	 które	 nie	 prze‐
biega	GSB,	 jednak	będąc	w	Bieszczadach	nie	 sposób	było	
opuścić	wejścia	na	Wielką	Rawkę	i	Krzemieniec.		

Wędrówkę	rozpoczęliśmy	zielonym	szlakiem	z	Przełęczy	
Wyżniańskiej,	która	łączy	Połoninę	Caryńską	z	Małą	Rawką.	
Po	półgodzinnym	marszu	dotarliśmy	do	bacówki	PTTK	pod	
Małą	Rawką	będącej	jedną	z	dwóch	bacówek	w	Bieszczadach.	
Druga	z	nich	znajduje	się	pod	Honem	i	planujemy	dotrzeć	
do	niej	piątego	dnia.	Obiekty	te	wybudowano	w	latach		

70‐tych	XX	wieku	z	inicjatywy	Edwarda	Moskały	będą‐
cego	propagatorem	turystyki	kwalifikowanej,	tzn.	takiej	jak	
nasza	–	plecakowej.	Schroniska	te	są	bardzo	klimatyczne	–	
niewielkie,	drewniane	budynki	doskonale	wtapiają	się	w	piękny	
krajobraz	bieszczadzki.	 Po	krótkim	odpoczynku	 i	 pamiątko‐
wym	zdjęciu	podążyliśmy	w	kierunku	Małej	Rawki,	którą	
zdobyliśmy	 po	 godzinnym	 podejściu.	 Na	 szczycie	 oczom	
naszym	ukazały	 się	bieszczadzkie	połoniny	oczarowujące	
gamą	jesiennych	barw.	Kilkanaście	minut	później	doszliśmy	

na	Wielką	 Rawkę,	 która	 jest	 jedynym	 szczytem	 przekra‐
czającym	1300	m	poza	Gniazdem	Tarnicy	w	Bieszczadach.	
Usytuowana	jest	tam	betonowa	wieża	triangulacyjna	służąca	
w	dawnych	czasach	kartografom	do	tworzenia	map.	Kolejnym	
celem	stał	się	Krzemieniec	–	trójstyk	granic	trzech	państw:	
Polski,	Ukrainy	i	Słowacji.	Spotkaliśmy	tam	żołnierzy	polskiej	
straży	granicznej,	którzy	przypomnieli	nam,	aby	nie	przekra‐
czyć	granicy	z	Ukrainą,	gdyż	mogłyby	wyniknąć	z	tego	nie‐
przyjemne	konsekwencje.	Pierwszy	dzień	naszej	wędrówki	
zakończyliśmy	schodząc	niebieskim	szlakiem	do	Ustrzyk	Gór‐
nych	skąd	udaliśmy	się	do	miejsca	zakwaterowania	w	Wetlinie	
na	Piotrowej	Polanie	 „U	Niedźwiedzia”,	gdzie	 roztokowali‐
śmy	się	w	dwuosobowych	domkach	campingowych.	

Kolejny	dzień	przywitał	nas	słońcem,	które	pozytywnie	
wpłynęło	na	uczestników	wycieczki	mających	w	perspek‐
tywie	zaczęcie	Głównego	Szlaku	Beskidzkiego	w	Wołosatem.	
Początek	szlaku	jest	bardzo	monotonny,	prawie	dwie	i	pół	
godziny	maszerowaliśmy	bitą	drogą	aż	do	Przełęczy	Bukow‐
skiej,	gdzie	znajduje	się	drewniany	schron,	przy	którym			

Zarząd Główny PTT X kadencji (na lata 2016-2019)
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BarBara Morawska-Nowak (O/Kraków)

X Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego za nami
X Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wybor-
czy Polskiego Towarzystwa Tatrzań-
skiego odbył się w Kuźnicach, w sie-
dzibie Tatrzańskiego Parku Narodowe-
go, w dniach 11-12 czerwca 2016 roku. 
Pierwszego dnia na listach podpisało 
się 100 delegatów na 116 wybranych, co 
jest bardzo dobrym wynikiem, zwa-
żywszy że niektórych dopadły wyda-
rzenia losowe uniemożliwiające udział 
w Zjeździe. Zjazd rozpoczął się w dru-
gim terminie, jeszcze z kwadransem po-
ślizgu, bo czekaliśmy na przyjazd wice-
wojewody małopolskiego Piotra Ćwika. 

Prezes Haduch zarządził wprowadze-
nie na salę sztandaru PTT. Po wprowa-
dzeniu sztandaru poprosił Delegatów 
o uczczenie minutą ciszy pamięci na-
szych członków, którzy odeszli w czasie 
IX kadencji ZG PTT. Zjazdowi przewod-
niczył Zbigniew Jaskiernia (O/Sosno-
wiec), jego zastępcą był Nikodem Fro-
dyma (O/Kraków), sekretarzem – Mi-
chał Myśliwiec (także O/Kraków). Pro-
tokołowanie powierzono Natalii Zacha-
rewicz z Koła Wojskowego w Balicach, 
O/Kraków. Po przyjęciu protokołu ze 
Zjazdu z 2015 roku i powołaniu komisji 
Zjazdowych w imieniu członków hono-
rowych zabrał głos Wojciech Gąsieni-
ca-Byrcyn, były Dyrektor TPN, który 
bardzo ceni sobie nasze Towarzystwo. 
Zjazd pozdrowił także red. Apoloniusz 
Rajwa z "Tygodnika Podhalańskiego".

Kolejno nastąpił miły punkt dla wy-
różnionych członków PTT – wręczenie 
odznaczeń państwowych i resortowych 
przez wicewojewodę Piotra Ćwika i pre-
zesa Józefa Haducha. Złoty Krzyż Zasługi 
otrzymała Janina Mikołajczyk (O/Łódź), 
Srebrny Krzyż Zasługi wręczono Jerze-
mu Piotrowi Krakowskiemu (O/Mielec), 
a Brązowy Krzyż Zasługi dostali Nikodem 
Frodyma (O/Kraków), Janusz Machulik 
(O/Łódź). Odznakę honorową „Za Zasłu-
gi dla Turystyki” przyznawaną przez Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki otrzymali 
Jerzy Cieślawski (O/Jaworzno), Józef Ha-
duch (O/Chrzanów), Piotr Homa (O/Biel-
sko-Biała), Marcin Kolonko (O/Kraków), 
Michał Myśliwiec (O/Kraków), Iwona Na-
koneczna-Świątek (O/Mielec) i Zbigniew 

Zawiła (O/Sosnowiec). Od-
znakę honorową „Za Zasłu-
gi dla Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej” przy-
znawaną przez Minister-
stwo Środowiska dostali 
Paweł Myślik (O/Nowy 
Sącz) i Norbert Owczarek 
(O/Bielsko-Biała).

Następnie Prezes Ha-
duch wręczył odznacze-
nia organizacyjne PTT. 
Złotą Odznaką PTT z Ko-
sówką zostali uhonoro-
wani: Sylwester Dąbrow-
ski (O/Sosnowiec), Ewa 
Gawlik (O/ Ostrowiec 
Świętokrzyski), Grażyna 
Jedlikowska (O/Ostro-
wiec Świętokrzyski), Ja-
nusz Machulik (O/Łódź 
Karpacka), Artur Marć 
(O/Tarnów). Iwona Nako-
neczna-Świątek (O/Mie-
lec), Jan Nogaś (O/Bielsko-

-Biała), Tomasz Rakoczy 
(O/Bielsko-Biała), Celina 
Skowron (O/Bielsko-Bia-
ła), Robert Stanisławski 
(O/Kraków), Tomasz Wę-
grzyn (O/Bielsko-Biała) 
i Zbigniew Zawiła (O/So-

Nowo wybrana Główna Komisja Rewizyjna PTT

Nowo wybrany Główny Sąd Koleżeński PTT
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Rozmowa prezesów –  
obecny Wojciech Szarota i były Józef Haduch
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snowiec). Odznakę za staż członkow-
ski „25 lat w PTT” otrzymali obecni na 
Zjeździe: Janina Golus (O/Radom), Ma-
rian Golus (O/Radom) i Janusz Smol-
ka (O/Radom). Odznakę „20 lat w PTT” 
otrzymali: Janusz Barszcz (O/Radom), 
Henryk Goździewski (O/Radom), Maria 
Hermanowicz-Zając (O/Radom), Jerzy 
Piotr Krakowski (O/Mielec) i Krysty-
na Wolak (O/Nowy Sącz), a dyplom za 

„10 lat w PTT” otrzymali: Ewa Mączyń-
ska (O/Nowy Sącz), Ryszard Passon 
(O/Opole) i Celina Skowron (O/Bielsko-
-Biała).

Następnie prezes Haduch zapoznał 
zebranych ze sprawozdaniem meryto-
rycznym z IX kadencji (2013-2016). Ak-
tywna była Komisja Ochrony Przyrody, 
zrealizowano Rok Kazimierza Przerwy-

-Tetmajera z obwoźną wystawą poświę-
coną poecie, wydano trzy tomy Pamięt-
ników PTT. 

W międzyczasie pojawił się starosta 
powiatu tatrzańskiego Piotr Bąk i prze-
mówił do Zjazdu poruszając przede 
wszystkim sprawę kolei linowej na Ka-
sprowy Wierch, która została sprzeda-
na podmiotowi zagranicznemu. Obec-
nie są starania, aby akcje PKL odkupić. 
Starosta zaapelował do PTT o wsparcie 
tych działań.

Kolejnym punktem było wystąpienie 
skarbnika PTT Joanny Gąsiorek, która 
przedstawiła sprawozdanie finanso-
we. Zbigniew Zawiła przedstawił spra-
wozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej 
stawiając wniosek o udzielenie abso-
lutorium ustępującemu Zarządowi. To-
masz Gawlik przedstawił sprawozdanie 
Głównego Sądu Koleżeńskiego. Komisja 
Mandatowo-Wyborcza stwierdziła pra-
womocność obrad.

W dyskusji nad sprawozdaniami 
głos zabrał Szymon Baron (prezes 
O/Bielsko-Biała) dopytując o brakują-
ce w sprawozdaniu wyjaśnienie kilku 
spraw, uzyskując odpowiedzi od pre-
zesa Haducha. Wobec braku innych 
dyskutantów przewodniczący obrad 
zarządził głosowanie nad przyjęciem 
sprawozdań. Dwie osoby wstrzymały 
się od głosu. Udzielono również abso-
lutorium ustępującemu Zarządowi przy 
1 głosie wstrzymującym się.

Zgłoszone zostały dwie kandydatury 
na Prezesa PTT: dotychczasowy prezes 
Józef Haduch i prezes Oddziału PTT Be-
skid w Nowym Sączu, Wojciech Szarota. 
Obaj wyrazili zgodę na kandydowanie, 
a następnie przedstawili swój program 
na kolejną kadencję. W tajnym głosowa-
niu na Prezesa PTT wybrano Wojciecha 
Szarotę (otrzymał 59 głosów). Na Józefa 
Haducha oddano 36 głosów. 

O godz. 15:00 odbyła się msza św. 
w kaplicy budynku Dyrekcji TPN od-
prawiona przez kapelana PTT ks. Józefa 

Drabika. Następnie większość z nas po-
szła na obiad do gospody w Kuźnicach.

O godz. 17:00 rozpoczęło się spotka-
nie z prof. Stanisławem Sławomirem 
Nicieją, rektorem Uniwersytetu Opol-
skiego, autorem wielotomowej Kreso-
wej Atlantydy (ostatni wydany tom VIII 
jest poświęcony Wołyniowi z miastem 
Łuckiem). Spotkanie było niezwykle 
frapujące, wszak wielu z nas ma swe ko-
rzenie gdzieś na kresach dawnej Rzecz-
pospolitej.

* * *
Obrady drugiego dnia X Zjazdu roz-

poczęto punktualnie. Nowy prezes, 
Wojciech Szarota zaproponował całą 
listę Zarządu. Jedynie zgłoszony przez 
krakowski oddział PTT Nikodem Fro-
dyma nie wyraził zgody na kandydowa-
nie; na jego miejsca zgłoszono Marcina 
Rysia z Chrzanowa. Zebrani wyrazili 
zgodę na jawne głosowanie, w którym 
przy jednym głosie wstrzymującym 
się wybrano Zarząd Główny PTT w na-
stępującym składzie, który ukonstytu-
ował się na zebraniu bezpośrednio po 
Zjeździe: wiceprezesi - Szymon Baron 
(O/Bielsko-Biała), Zbigniew Jaskiernia 
(O/Sosnowiec), Tomasz Kwiatkowski 
(O/Radom), skarbnik – Ludwik Szymań-
ski (O/Nowy Sącz – K/Tarnobrzeg), se-
kretarz – Jolanta Augustyńska (O/Nowy 
Sącz), członkowie Prezydium – Remi-
giusz Lichota (O/Chrzanów), Barbara 
Morawska-Nowak (O/Kraków), Pa-
weł Myślik (O/Nowy Sącz) i Jan Nogaś 
(O/Bielsko-Biała). Funkcję członków 
Zarządu Głównego będą pełnić Kinga 
Buras (O/Tarnów), Włodzimierz Ja-
nusik (O/Łódź), Grażyna Jedlikowska 
(O/Ostrowiec Świętokrzyski), Jerzy 
Piotr Krakowski (O/Mielec), Władysław 
Łoboz (O/Nowy Sącz), Janusz Machulik 

(O/Łódź), Janina Mikołajczyk (O/Łódź), 
Marcin Ryś (O/Chrzanów), Robert Sta-
nisławki (O/Kraków), Aleksander Sty-
bel (O/Nowy Sącz – K/Tarnobrzeg) i An-
drzej Ślusarczyk (O/Jaworzno)

Następnie odbyły się wybory Głów-
nej Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono do 
niej 6 osób i tyle zgodzono się wybrać 
także w jawnym głosowaniu. Wybrani 
to: Maria Hermanowicz-Zając (O/Ra-
dom), Witold Kubik (O/Bielsko-Biała) 
Grażyna Piotrowska (O/Jaworzno), Ar-
tur Piwanowski (O/Mielec), Piotr Rut-
kowski (O/Nowy Sącz) i Zbigniew Zawi-
ła (O/Sosnowiec).

Do Głównego Sądu Koleżeńskie-
go zgodnie ze Statutem należało wy-
brać 9 osób, okazało się, że chętnych 
jest więcej (zgłoszono 13 osób). Prze-
prowadzono zatem tajne głosowanie, 
w wyniku którego wybrani zostali: Jó-
zef Bernisz (O/Jaworzno), Janusz Foszcz 
(O/Tarnów), Ewa Gawlik (O/Ostrowiec 
Świętokrzyski), Marian Golus (O/Ra-
dom), Wiesław Kurowski (O/Chrzanów), 
Alicja Nabzdyk-Kaczmarek (O/Opole), 
Zbigniew Smajdor (O/Nowy Sącz), An-
tonina Sebesta (O/Kraków) i Katarzyna 
Talik (O/Bielsko-Biała),

W międzyczasie toczyła się dysku-
sja nad założeniami programowymi na 
X kadencję, przedstawionymi przez no-
wego prezesa Wojciecha Szarotę. Pre-
zes zwrócił uwagę na potrzebę wzmoc-
nienia współpracy między oddziałami. 
Postulował zorganizowanie konferen-
cji programowej. Antoni Dawidowicz 
zaapelował, aby zadbać o rozwój PTT, 
przede wszystkim, tam, gdzie kiedyś 
działało, a obecnie go nie ma. Wprowa-
dzono do Statutu instytucję delegatury; 
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▴ Na sali obrad
▾ Iwona Nakoneczna-Świątek wyróżniona odznaką honorową „Za zasługi dla turystyki”

pozostał martwy zapis. Włodzimierz 
Janusik przypomniał, że kiedyś mieli-
śmy rzecznika prasowego, powinniśmy 
bardziej zaistnieć w mediach. Antonina 
Sebesta zawnioskowała o prowadzenie 
rozmów z organizacjami ekologiczny-
mi jak Pracownia na Rzecz Wszystkich 
Istot. Nasze strony internetowe są słabe 
w porównaniu do stron prowadzonych 
przez osoby prywatne. Poruszono także 
sprawę wycinki drzew w Puszczy Biało-
wieskiej, Tomasz Kwiatkowski zapytał, 
czy mamy odpowiednią wiedzę na ten 
temat, aby podjąć właściwą uchwałę. 
Witold Kubik zwrócił uwagę na potrze-
bę atrakcyjności naszego Towarzystwa, 
zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Paweł 
Myślik poruszył sprawę bezpieczeń-
stwa ludzi na szlakach turystycznych, 
które należy chronić, dlatego zwalcza 
quady. Tomasz Kwiatkowski poruszył 
sprawę zaśmiecania krajobrazu wia-
trakami. Widział je już na Helu, nie wy-
obraża ich sobie na Babiej Górze. Jan 
Sachnik powiedział, że nowi członko-
wie pytają, co mają z przynależności do 
PTT. Czy nie powinniśmy starać się np. 
o zniżki od wstępów do parków narodo-
wych. Ewa Sobczuk uważa, że młodych 
ludzi można przyciągnąć poprzez or-
ganizowanie klubów wspinaczkowych. 
Jan Tomczak poruszył sprawę kursu 
znakarskiego, uzyskał odpowiedź od Je-
rzego Krakowskiego. Stefan Solanin za-
pytał o przechowywanie dokumentacji 
PTT, Barbara Morawska-Nowak zapew-
niła, że jest ona dobrze przechowywa-
na. Poruszyła także sprawę dystrybucji 
Pamiętników PTT, dokumentujących 
naszą działalność. Michał Myśliwiec za-
proponował wydawanie Pamiętników 
w formie e-booków. Poruszył sprawę 
własnej kadry przewodnickiej i zapro-
ponował wykreowanie przewodników 
karpackich z uprawnieniami na całe 
Karpaty. Ponadto powinniśmy zabiegać 
o przeszkolenie przewodników tatrzań-
skich, których mamy niewielu w swoich 
szeregach. Powinniśmy także zabie-
gać o udział w grantach uzyskiwanych 
przez parki narodowe. Zbigniew Ja-
skiernia poruszył temat ogólnopolskich 
spotkań oddziałów, kontaktom takim 
zdaniem Jana Sachnika sprzyjały dwu-
dniowe posiedzenia Zarządu Głównego, 
a czasie których odbywały się wspólne 
wycieczki. Stanisław Trębacz zapytał 
o stan naszych kontaktów z PTTK. Zda-
niem Antoniego Dawidowicza z czasem 
rozwiążą się same.

Kolejnym punktem było przedsta-
wienie i przegłosowanie zmian w Sta-
tucie PTT. Wprowadzono jedynie cztery 
drobne zmiany, które przyjęto jedno-
głośnie.

Na koniec Ewa Gawlik w imieniu ko-
misji wnioskowej przedstawiła pod gło-

sowanie złożone przez delegatów wnio-
ski, które zostały przyjęte:
•• podjęcie przez nowy ZG tematu ubez-
pieczeń zbiorowych NW dla członków 
PTT oraz ubezpieczeń OC dla organiza-
torów i kadry przewodnickiej (O/Biel-
sko-Biała);
•• zobowiązanie nowego ZG PTT do od-
nowienia współpracy z zagranicznymi 
organizacjami turystycznymi, np. SVTS. 
(O/Bielsko-Biała);
•• wydawanie „Pamiętnika PTT” dodat-
kowo w formacie e-booka (O/Kraków);
•• rozeznanie możliwości organiza-
cji kursu „Przewodnika Karpackiego 
PTT” na bazie przewodnika uprawnień 
przewodnika górskiego beskidzkiego, 

rozszerzonego o kompetencje umoż-
liwiające organizację i prowadzenie 
wycieczek na terenie całych Karpat 
(O/Kraków);
•• rozeznanie możliwości organizacji 
kursu przewodnika tatrzańskiego 
samodzielnie lub we współpracy np. 
z Akademickim Kołem Przewodników 
Tatrzańskich z Krakowa (O/Kraków);
•• zaangażowanie PTT w projektach 
(grantach) organizowanych przez parki 
narodowe (O/Kraków);
•• zobowiązanie ZG do doprowadzenia do 
skutecznego rozwiązania kwestii praw 
autorskich do odznak krajoznawczo-tu-
rystycznych PTT (Sz. Baron, O/Bielsko-

-Biała);
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     •• zorganizowanie dla uczniów ogólno-
polskiego konkursu wiedzy o górach 
Polski (E. Gawlik, O/Ostrowiec Św.);
•• wystąpienie do władz parków narodo-
wych o zniżkę dla członków PTT przy 
wstępie do parków (E. Gawlik, O/Ostro-
wiec Św.);
•• doprowadzenie do skutecznego odbie-
rania e-maili z adresów zarzad@ptt.prg.
pl, prezes@ptt.prg.pl i skarbnik@ptt.
prg.pl (W. Janusik, O/Łódź);
•• wręczanie odznaczeń tylko na Zjaz-
dach Delegatów PTT i jubileuszach od-
działów (A. Sebesta, O/Kraków);
•• stosowanie tylko tradycyjnego wzoru 
odznaki organizacyjnej PTT (J. Machu-
lik, Łódź O/Karpacki);
•• przeciwdziałać działaniom zagrażają-
cym integralności parków narodowych 
(A. Osiak, O/Warszawa);
•• organizacja obchodów 35-lecia reakty-
wacji PTT (B. Morawska-Nowak, O/Kra-
ków);
•• Zjazd Delegatów PTT niezmiennie wy-
raża sprzeciw wobec prywatyzacji PKL, 
w związku z tym postanawia: wspie-
rać wszelkie działania organów admi-
nistracji państwowej i samorządowej 
oraz TPN, mające na celu odwrócenie 
tego stanu rzeczy, oraz zobowiązać ZG 
PTT do interwencji w tej sprawie w Mi-
nisterstwie Środowiska.

Na koniec wystąpił Stanisław Ar-
tur Desławski (Polskie Towarzystwo 
Sudeckie), który zaproponował przy-
znanie członkostwa honorowego Sta-
nisławowi Geredze (pośmiertnie) i Ro-
mualdowi Zarębie za ich wkład w do-
prowadzenie do reaktywowania PTT. 
Zaproponował uhonorowanie innych 
osób „Orderami Pionierów”, które wy-
konał osobiście i przekazał przewod-
niczącemu obrad. Barbara Morawska-

-Nowak zaproponowała uhonorowanie 
tych osób na spotkaniu rocznicowym 
w październiku 2016 roku.

Na tym zakończono X Zjazd Delega-
tów PTT o godz. 13:00.

Zarząd Główny PTT:
prezes: Wojciech Szarota (O/Nowy 
Sącz)
wiceprezesi: Szymon Baron (O/Biel-
sko-Biała), Zbigniew Jaskiernia (O/So-
snowiec), Tomasz Kwiatkowski (O/Ra-
dom) 
sekretarz: Jolanta Augustyńska 
(O/Nowy Sącz)
skarbnik: Ludwik Szymański (O/Nowy 
Sącz)
członkowie Prezydium: Remigiusz Li-
chota (O/Chrzanów), Barbara Moraw-
ska-Nowak (O/Kraków), Paweł Myślik 
(O/Nowy Sącz), Jan Nogaś (O/Bielsko-
-Biała)
pozostali członkowie Zarządu: Kinga 
Buras (O/Tarnów), Włodzimierz Ja-
nusik (O/Łódź), Grażyna Jedlikowska 

(O/Ostrowiec Świętokrzyski), Jerzy 
Piotr Krakowski (O/Mielec), Włady-
sław Łoboz (O/Nowy Sącz), Janusz 
Machulik (O/Łódź Karp.), Janina 
Mikołajczyk (O/Łódź), Marcin Ryś 
(O/Chrzanów), Robert Stanisławski 
(O/Kraków - K/Balice), Aleksander 
Stybel (O/Nowy Sącz - K/Tarnobrzeg) 
i Andrzej Ślusarczyk (O/Jaworzno)

Główna Komisja Rewizyjna 
przewodniczący: Zbigniew Zawiła 
(O/Sosnowiec)
zastępca przewodniczącego: Piotr Rut-
kowski (O/Nowy Sącz - K/Tarnobrzeg)
sekretarz: Maria Hermanowicz-Zając 
(O/Radom)

członkowie: Witold Kubik (O/Bielsko-Bia-
ła), Grażyna Piotrowska-Gerlich (O/Ja-
worzno), Artur Piwanowski (O/Mielec)

Główny Sąd Koleżeński
przewodniczący: Ewa Gawlik (O/Ostro-
wiec Świętokrzyski)
zastępca przewodniczącego: Antonina 
Sebesta (O/Kraków)
sekretarz: Katarzyna Talik (O/Biel-
sko-Biała)
członkowie: Józef Bernisz (O/Jaworz-
no), Janusz Foszcz (O/Tarnów), Marian 
Golus (O/Radom), Wiesław Kurowski 
(O/Chrzanów), Alicja Nabzdyk-Kacz-
marek (O/Opole), Zbigniew Smajdor 
(O/Nowy Sącz)

▴ Józef Haduch z prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją i jego żoną

▾ Norbert Owczarek i Paweł Myślik wyróżnieni odznaką honorową  
„Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej"

Fo
t.:

 R
em

ig
iu

sz
 L

ic
ho

ta
 –

 P
TT

 O
/C

hr
za

nó
w

Fo
t.:

 S
zy

m
on

 B
ar

on
 –

 P
TT

 O
/B

ie
ls

ko
-B

ia
ła

■



Co słychać? 6 (306) 20165

BarBara Morawska-Nowak (O/Kraków)

XXIV Spotkanie taterników-seniorów nad 
Morskim Okiem

■

BarBara Morawska-Nowak  
(O/Kraków)

Ukazał się 24. tom 
„Pamiętnika PTT”
Zgodnie z zapowiedzią Zarządu Główne-
go PTT, a szczególnie dzięki staraniom 
prezesa Józefa Haducha, który zabiegał 
o sponsorów, ukazał się dwa tygodnie 
przed X Zjazdem PTT tom 24. Pamiętni-
ka PTT. W czasie Zjazdu można było tom 
odebrać (autorzy lub osoby, które wniosły 
przedpłaty) lub zakupić ew. wziąć w ko-
mis w wypadku oddziałów.

Tematem przewodnim tomu są Bałkany, 
po których wędrowali członkowie oddzia-
łów w Bielsku-Białej i w Nowym Sączu, 
znają zatem z autopsji rozmaite pasma 
górskie Albanii, Serbii, Bośni i Hercego-
winy, Chorwacji czy też Bułgarii. Najlepiej 
zna swe ojczyste strony Chorwat Stjepan 
Jurasovic, który się tu wżenił, członek Od-
działu Beskid w Nowym Sączu. Prof. Jerzy 
Lefeld jako fachowiec opisał geologię pół-
wyspu bałkańskiego, stanowiącą o specy-
fice tamtejszych gór.

Żeby nie odbiegać od spraw tatrzań-
skich artykuł wstępny Jana Krzeptow-

skiego-Sabały traktuje o wolontariacie dla 
Tatr. Z Tatrami i tęsknotą za nimi wiąże się 
ostatnia część wspomnień Jana Sawickie-
go, który zdążył jeszcze zostać członkiem 
honorowym PTT.  

Wojciech Gąsienica-Byrcyn tym razem 
pisze o polowacach i ich śpiewkach; znali 
Tatry najlepiej; wszak byli oni zdobyw-
cami wielu tatrzańskich szczytów, zanim 
było to zapisywane i rejestrowane.

To z Bałkanów przywędrowali i zasie-
dlili nasze góry Wołosi, wiążą się zatem 
z tradycjami pasterskimi Żywiecczyzny. 
O źródłach poznania Żywiecczyzny pisze 
także znany już nam autor, Janusz Ślusar-
czyk. Robert Słonka wspomina za to swe 
rodzinne wioski, które jak Atlantyda znik-
nęły pod wodami jeziora Żywieckiego. 

Jan Skłodowski przypomina przedwo-
jenne schronisko  Warszawskiego Klubu 
Narciarskiego w Rafajłowej, a w variach 
Józef Haduch pisze o legendarnej kolei 
Orient Express i o Słowińskim Parku Na-
rodowym. Można zapewne znaleźć jesz-
cze inne ciekawe artykuły.

Maciej Zaremba pisze wspomnienie 
o zasłużonym przewodniku i animato-
rze Koła w Tarnobrzegu, Mieczysławie 
Winiarskim. Tom dopełniają zestawione 
przez Janusza Machulika rocznice, a tak-
że recenzje wydawnictw; wreszcie coraz 
bardziej obszerna Kronika PTT i jego od-

XXIV spotkanie taterników seniorów 
KW jest już za nami. Odbyło się w środ-
ku tygodnia, od 18 do 20 maja 2016 roku 
i było najmniej liczne (ok. 60 osób), ale 
Ci co nie byli, niech żałują. Cały czas 
była wspaniała pogoda, witały nas 
Mięgusze, odbijające w tafli jeziora jak 
w lustrze. Po zmierzchu podziwialiśmy 
i fotografowaliśmy pełnię księżyca nad 
Rysami. 

Zjeżdżaliśmy się sprawnie we śro-
dę, do Morskiego Oka od 15:30 busem 
naszego pana Wojtka. Ponieważ było 
nas mniej zmieścili się jeszcze od razu 
bielszczanie, których było 5-ciu, za-
miast 11-stu, a nawet dosiadły jeszcze 
dwie osoby na Palenicy. W drugiej turze, 
z Palenicy przyjechali pozostali. Par-
king na Palenicy faktycznie w remoncie, 
ale samochody dało się zaparkować za 
budynkiem TPN-u (czyli dawnej straż-
nicy WOP-u). Niektórzy dotarli wcze-
śniej z noclegiem w Roztoce po drodze.

We czwartek zgodnie z planem mia-
ło miejsce odsłonięcie pamiątkowych 
tablic Janusza Kurczaba i Tadeusza Łau-
kajtysa na symbolicznym cmentarzu 
pod Osterwą. O godz. 9:15 czekał już na 

nas bus, tym razem z panem Darkiem 
i zabrał z Morskiego Oka 20 osób. Gład-
ko minęliśmy granicę na Łysej Polanie 
i podziwialiśmy odradzające się lasy 
(głównie liściaste) po przejściu kala-
mity w 2004 roku. Są niestety miejsca 
gdzie jeszcze nie widać odrastania, po-
dobnie jak w dolinie Rybiego Potoku, 
a najgorzej to wygląda w rejonie Wo-
dogrzmotów i Roztoki. Dojechaliśmy 
sprawnie dokąd się dało tj. do torów 
elektriczki, skąd zaczyna się asfaltowa 
droga do Popradzkiego Plesa. Niestety 
nie uzyskano zezwolenia na dojazd do 
schroniska.

Gdy wysiedliśmy pojawił się spo-
ry pojazd TOPR-u i zabrał najmniej 
sprawnych - pomieścił 8 osób. Pozostali 
rozpoczęli podejście, ale kierowca za-
wrócił i z drogi zgarnął kolejną grupę. 
Tymczasem pierwsza grupa, w tym ja, 
powoli, spokojnie podeszła pod tablice, 
umieszczone powyżej kapliczki, poniżej 
polskich tablic Wawrzyńca Żuławskie-
go, Wandy Rutkiewicz, Jurka Kukuczki 
i innych himalaistów; są już na tej samej 
skale tablice Piotra Morawskiego oraz 
Macieja Berbeki i Tomka Kowalskiego. 
Mieliśmy się czas porozglądać zanim 

działów i kół, których przybywa. Oby tak 
dalej.

Redaktorami tego tomu byli Szymon 
Baron i Tomasz Kwiatkowski. Tom zre-
dagowała i złożyła do druku Katarzyna 
Śledź, absolwentka polonistyki o kierunku 
edytorskim. Druk jak w ostatnich tomach 
wykonano w Drukarni Pasaż w Krakowie, 
a okładkę (bez obwoluty) zaprojektował 
Nikodem Frodyma.

pojawili się: organizator uroczystości 
z ramienia PZA Piotr Kubicki (tablice 
pod jego okiem zamontowano na ska-
le dwa dni wcześniej) i ksiądz Marcin 
Dąbkowski, dominikanin z Wiktorówek. 
Odbyło się poświęcenie tablic i wspólna 
modlitwa, a potem wspomnienia kilku 
osób o uhonorowanych. W uroczysto-
ści wzięli udział wdowa po Tadeuszu 
i jego syn. Pozostało zejście do drogi. 
W tym miejscu osobiście bardzo dzię-
kuję Adamowi Maraskowi i Andrzejowi 
Sobolewskiemu za pomoc w tym zejściu, 
dzięki czemu dość szybko byłam nad 
Popradzkim Stawem. Osoby, które szły 
za nami doszły razem z nami do schro-
niska, gdzie wypiliśmy herbatę i zjedli 
kanapki. Gdy zjeżdżaliśmy mijaliśmy 
po drodze schodzących kolegów. Poże-
gnaliśmy samochód TOPR-u na posto-
ju, gdzie czekał na nas bus pana Darka. 
Sprawnie przejechaliśmy przez Słowa-
cję. Przed 16-tą byliśmy już w Morskim 
Oku zabierając z Palenicy jeszcze 3 oso-
by. Koszt tej eskapady wyniósł 30 zł od 
osoby.

Pozostali w Morskim Oku koledzy 
także miło spędzali tam czas na space-
rach lub rozmowach w schronisku. Nie-
którzy tradycyjnie jeździli na nartach 
w dolinie za Mnichem, wyszli także na 
Wrota Chałubińskiego. Wszyscy mie-
li czas na ogarnięcie się przed kolacją. 

Z życia ZG PTT 
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     O godz. 19.00 rozpoczęła się tradycyj-
na wspólna kolacja i otwarcie przeze 
mnie spotkania. Po mnie powitała nas 
Marysia Łapińska. Uczciliśmy minutą 
ciszy osoby zmarłe od ostatniego na-
szego spotkania, odczytałam nowe 12 
nazwisk. Między nimi Joannę Łapiń-
ską, ostatnie z dzieci Wandy i Czesła-
wa; przy okazji dowiedziałam się, że 
w grudniu zmarła Basia, żona Andrzeja 
Łapińskiego. 

W moim otwarciu spotkania zapo-
wiedziałam już nasze srebrne gody (za 
rok) - 25-lecie naszych spotkań w Mor-
skim Oku. Będziemy miele trzy week-
endu do wyboru i unikniemy kolizji 
z dorocznym zjazdem PZA. Podzięko-
waliśmy brawami Jankowi Słupskiemu, 
który zafundował czerwone wino na 
naszą kolację. Po kolacji pośpiewali-
śmy, ale było brak naszych lepszych 
śpiewaków, a zwłaszcza Krysi z gitarą 
prowadzącej nasze śpiewy. Już o 23:00 
zaczęliśmy się rozchodzić, osobiście 
siedziałam jeszcze w biurze schro-
niska ze Słupskimi, byli także Janusz 
Chalecki i Jacek Karwowski, a Mary-
sia snuła wspomnienia z dawnych lat, 
w tym opowiadała o wizycie w Mor-
skim Oku księcia Karola w towarzy-
stwie poprzedniego dyrektora Parku, 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania
Pawła Skawińskiego. Posiady skończy-
ły się o północy.

Rano o 9:00 tradycyjne zdjęcie i od 
10:00 czekał na nas pan Wojtek. z któ-
rym w 2 turach opuściliśmy Morskie 
Oko. Niektórzy młodsi zeszli do Pale-
nicy na własnych nogach, kilka osób 
zostało jeszcze do niedzieli.

W dniach 21-22 maja 2016 roku obra-
dował w Podlesicach XIX Zjazd Spra-
wozdawczo-Wyborczy PZA. Ważny dla 
Związku, bo wybierano nowego Preze-
sa. Janusz Onyszkiewicz po prawie 16 la-
tach prezesury, zgodnie z zapowiedzią 
sprzed trzech lat, nie zamierzał już dalej 
kandydować. Oklaskami podziękowano 
za jego prezesurę. Sprawne funkcjono-
wanie PZA zawdzięcza wiceprezesom 
i sekretarzowi; którzy dalej będą w Za-
rządzie.

Nowego Prezesa zgodnie z wolą sali 
przedstawiono pierwszego dnia obrad 
i po przerwie został prawie jednogło-
śnie wybrany (z jednym tylko głosem 
sprzeciwu). Został nim znany himala-
ista Piotr Pustelnik z Łodzi. Piotr Pu-
stelnik, ma obecnie 65 lat, jest doktorem 
inżynierii chemicznej i, pracownikiem 
naukowym Wydziału Inżynierii Proce-
sowej i Ochrony Środowiska Politech-
niki Łódzkiej. Jako trzeci z polskich 
himalaistów (po Jerzym Kukuczce 
i Krzysztofie Wielickim) zdobył wszyst-
kie 14 szczytów liczących powyżej 8000 
m n.p.m. Koronę Himalajów zakończył 
wejściem na Annapurnę (8091 m n.p.m.) 

w dniu 27 kwietnia 
2010 r. o 13:45 czasu 
lokalnego. Ma czte-
rech synów - Adama, 
Pawła, Piotra i obec-

nie ośmiomiesięcznego Filipka, z któ-
rym był w Podlesicach. Swoje expose 
zakończył słowami „będzie dobrze”, 
czego należy życzyć całemu zarządowi.

Kapituła, w osobie przewodniczące-
go Jana Serafina przedstawiła Zjazdowi 
10-ciu kandydatów na członków hono-
rowych. Są to: 
•• Leszek Cichy zgłoszony przez KW War-
szawa.
•• Krzysztof Paul zgłoszony przez KW 
Trójmiasto,
•• Wojciech Jedliński zgłoszony przez Al-
pinistyczny Klub Eksploracyjny,
•• Bogumił Słama zgłoszony przez KW 
Wrocław,
•• Maciej Bernatt zgłoszony przez KW Ka-
towice,
•• Janusz Onyszkiewicz zgłoszony przez 
KW Warszawa
•• Ryszard Szafirski zgłoszony przez KW 
Zakopane,
•• Zdzisław Jan Ryn zgłoszony przez Koło 
Seniorów KW Kraków
•• oraz pośmiertnie:
•• Wojciech Wróż (1942-1986) zgłoszony 
przez KW Poznań,
•• Bernard Koisar (1942-2016) zgłoszony 
przez KW Warszawa.

Wszystkie kandydatury zostały 
przyjęte jednogłośnie, jako osoby mają-
ce duży dorobek górski, także w górach 
najwyższych lub jaskiniowy oraz wie-
loletnią działalność w PZA bądź macie-
rzystych klubach.

Po przerwie popołudniu spotkały się 
komisje. 

Skorzystałam z okazji, aby zabrać 
się do Krakowa. Z relacji wiem, że 
spotkano się na grillu i bawiono do 3 
w nocy. W niedzielę wybrano Zarząd 
PZA, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeń-
ski - o składzie można dowiedzieć się 
ze strony internetowej PZA. Młodsi de-
legaci wspinali się do wieczora w skał-
kach kroczyckich.

BarBara Morawska-Nowak (O/Kraków)

XIX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy  
Polskiego Związku Alpinizmu

Piotr Pustelnik przemawia na zjeździe PZA
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Z życia Oddziałów

szyMoN BaroN (O/Bielsko-Biała)

Babia Góra 
posprzątana
Drugi etap tegorocznej akcji „Sprzątamy 
Beskidy z PTT 2016” odbył się 21 maja 
2016 r. w rejonie Babiej Góry. Wśród 
240 osób sprzątających szlaki w rejonie 
Królowej Beskidów, było tym razem 174 
dzieci i młodzieży, a reprezentowali oni 
Oddział PTT w Bielsku-Białej, Koło PTT 
w Kozach, Szkolne Koło PTT „Diabla-
ki” z Dąbrowy Górniczej, Oddział PTT 
w Chrzanowie wraz ze Szkolnymi Kołami 
z Jankowic, Chrzanowa (2 LO) i Libiąża, 
SKKT PTTK z Rybarzowic, LO im. K.K. Ba-
czyńskiego z Kóz, Zespoł Szkolno-Przed-
szkolny z Międzyrzecza Górnego. Sprzą-
tali także podopieczni Fundacji „Grupa 
Kęty Dzieciom Podbeskidzia” z Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu, 
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny 

„Przystań” z Pszczyny oraz Domu Dziecka 
w Oświęcimiu, a także pracownicy Grupy 
Kęty S.A.

Najtrudniejsze zadanie miała gru-
pa bielska wspierana przez młodzież 
z Oświęcimia, która sprzątała okolice 
drogi z Zawoi na Krowiarki, wzdłuż któ-
rej biegnie niebieski szlak. To właśnie tu 
zebrano zdecydowaną większość z 5200 
litrów śmieci, w tym między innymi 
kołpaki, tłumik, wycieraczkę, 3 opony 
(w tym jedną z traktora), 7 telewizorów, 
3 worki kości zwierzęcych oraz łopatę.

Uczestnicy wycieczki z dofinanso-
wanego przez Powiat Bielski cyklu „Na 
szczytach Beskidów”, a więc uczniowie 
z Międzyrzecza Górnego, Kóz i Rybarzo-
wic sprzątali czerwony szlak z Przełęczy 
Lipnickiej na Babią Górę i z powrotem lub 
w przypadku kozian dalej przez Przełęcz 
Brona na Markowe Szczawiny. Podobną 
trasę porządkowały „Diablaki” z Dąbro-
wy Górniczej, którzy dodatkowo zbie-
rali śmieci na Perci Przyrodników. Pod-
opieczni Fundacji „Grupa Kęty Dzieciom 
Podbeskidzia” sprzątali Górny Płaj oraz 
fragment czarnego szlaku z Markowych 
Szczawin do Zawoi, z kolei chrzanowia-
nie w trzech osobnych grupach zabezpie-
czyli szlaki rozpoczynające się w Zawoi 
Czatoży, a więc czarny na Przełęcz Jało-
wiecką i żółty na Fickowe Rozstaje oraz 
zielony biegnący przez Małą Babią Górę. 

Grupy schodzące zielonym szlakiem do 
Zawoi Markowej zbierały też śmieci na 
tym szlaku. Uczciwie trzeba przyznać, że 
szlaki na terenie Babiogórskiego Parku 
Narodowego są zadbane i choć wśród 
naszych dzisiejszych zdobyczy były m.in. 
buty, spodnie oraz skrzynka z rozbitymi 
butelkami po piwie, to naprawdę mocno 
trzeba było się naszukać śmieci.

Najmłodsi mieli z kolei tradycyjnie 
możliwość spotkania z leśniczym, który 
przekazał im wiele ciekawostek na temat 
życia lasu, a także pomógł zasadzić jedną, 
symboliczną jodełkę. Zwiedzono także 
wystawę stałą w budynku dyrekcji BgPN.

Dla wszystkich grup przygotowano 
niespodzianki przekazane przez pa-
tronów honorowych akcji, a więc Mar-
szałków Województw Śląskiego i Mało-
polskiego oraz zorganizowano ognisko 
z pieczeniem kiełbasek na zakończenie 
dzisiejszego sprzątania. Serdecznie dzię-
kujemy w tym miejscu ZPM „Hańderek” 
z Buczkowic oraz Piekarni Capri z Ryba-
rzowic za kiełbaski i chleb, które wszyscy 

– i mali i duzi – ze smakiem konsumowali.
Nie zapominamy oczywiście o podzię-

kowaniach dla Dyrekcji Babiogórskiego 
Parku Narodowego za jak zawsze ciepłe 
przyjęcie, wsparcie organizacyjne i od-
biór śmieci.

Uczestnicy akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2016” w Zawoi Markowej

SebaStian KulińSKi

Obóz wspinaczkowy  
dla młodzieży
W dniach 9-13 maja 2016 r. odbył się 
„III obóz wspinaczkowy Rzędkowi-
ce–Podlesice” zorganizowany przez 
Gimnazjum nr 11 im. Jerzego Kukuczki 
w Bielsku-Białej dla członków działają-
cych przy szkole: Klubu Górskiego „Pio-
nowy Świat” i Szkolnego Koła PTT „Pio-
nowy Świat”. W obozie, który odbył się 
w Rzędkowicach i Podlesicach pod opie-
ką instruktora z Bielskiego Klubu Alpi-
nistycznego Roberta Wykręta uczestni-
czyło 14 uczniów oraz absolwenci.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników obozu
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aNNa Pyzara (O/Bielsko-Biała)

Finał akcji „Sprzątamy 
Beskidy z PTT 2016”
Sobota, 4 czerwca, nadszedł czas finału 
akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2016”. Po 
rozdaniu asortymentów porządkowych, 
czyli rękawic oraz worków, po krótkiej, 
acz ciekawej instrukcji przewodników, 
gdzie należy szukać celu, czyli śmieci, ru-
szyliśmy pod górę. Grupa Oddziału PTT 
w Bielsku-Białej wraz z pracownikami 
Grupy Kęty S.A. i podopiecznymi Funda-
cji „Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia” 
z Domu Dziecka w Cieszynie, idąc od 
strony Kóz żółtym szlakiem w kierunku 
Hrobaczej Łąki (828 m n.p.m.), przy ład-
nej pogodzie, z dobrymi humorami zbie-
rała błyszczące w słońcu kawałki szkieł 
z potłuczonych butelek, puszki, około 
5 metrów przerdzewiałej stalowej liny, 
metalowe klamry okuciowe. Nie obyło 
się również bez wyławiania ze stawów 
foli i butelek. W trakcie małych przerw 
na odpoczynek i regenerację sił, z zainte-
resowaniem wysłuchaliśmy od naszego 
przewodnika Szymona Barona wielu cie-
kawostek. Na Przełęczy u Panienki (710 m 
n.p.m.) odnaleźliśmy doły wypełnione 
szkłem, plastikiem i wiele, wiele innych 
zalegających odpadów.

Pozostałe grupy wędrowały w stro-
nę Hrobaczej Łąki z różnych stron. Koło 
PTT w Kozach udało się w stronę szczy-
tu przez koziański kamieniołom. Oddział 
PTT w Chrzanowie z członkami szkolnych 
kół z Chrzanowa, Jankowic i Trzebini 
sprzątał dwa szlaki. Młodsi wędrowali 
czerwonym szlakiem od zapory w Porąb-
ce, a starsi zielonym przez Nowy Świat na 
Gaiki i dalej Małym Szlakiem Beskidzkim 
w stronę celu. Czerwony szlak od Gaików 
po Hrobaczą Łąkę był także sprzątany 
przez pozostałe grupy, które zdobyły ten 
szczyt z różnych stron. Szkolne Koło PTT 

„Pionowy Świat” z Bielska-Białej wchodzi-
ło na Gaiki czerwonym szlakiem od stro-
ny Straconki, Szkolne Koło PTT „Diablaki” 
z Dąbrowy Górniczej sprzątało szlak nie-
bieski z Lipnika, a Stowarzyszenie Wichu-
ra z Pszczyny – również niebieski, lecz od 
strony Przełęczy Przegibek. Ten sam szlak 

porządkowała grupa SKKT z Rybarzowiec. 
Ostatnią z grup było Koło PTTK „Beskidek” 
z Porąbki, które posprzątało fragment żół-
tego szlaku biegnącego wzdłuż drogi do-
jazdowej na Hrobaczą Łąkę. Część grupy 
bielskiego PTT posprzątała także czarny 
szlak z Lipnika w stronę Przełęczy u Pa-
nienki, a najaktywniejsi w zabezpieczeniu 
odpadów byli członkowie Bielskiego Klu-
bu Alpinistycznego. 225 osób, które wzięło 
udział w dzisiejszym sprzątaniu szlaków, 
w tym 150 dzieci i młodzieży zebrało łącz-
nie 2040 litrów.

Wszyscy uczestnicy szczęśliwie dotar-
li około godziny 13-tej do wyznaczonego 
celu, czyli na polanę nieopodal schroni-
ska na Hrobaczej Łące. W ramach finału 
przedsięwzięcia, odbyły się liczne kon-
kursy (nie tylko dla dzieci i młodzieży): 
przeciąganie liny, bieg z jajkami, rozgryw-
ki szachowe, kącik poezji (czyli szybkie 
układanie wierszyków) i inne konkuren-
cje ukoronowane wieloma różnymi na-
grodami.

Dzięki uprzejmości i życzliwości aktu-
alnych gospodarzy schroniska na Hroba-
czej Łące, którzy udostępnili palenisko 
z rusztem i drewno, można było posilić 
się wyśmienitymi kiełbaskami i pysz-
nym chlebem, pieczonymi nad ogniem 
w dowolnej ilości. Serdecznie dziękujemy 
w tym miejscu ZPM „Hańderek” z Buczko-
wic oraz Piekarni Capri z Rybarzowic za 
kiełbaski i chleb.

Nie mogło zabraknąć również podsu-
mowania akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 
2016”, którego dokonał prezes bielskie-
go oddziału PTT Szymon Baron. Cieszy 
fakt, że udział wzięły w niej 763 osoby, 
w tym 516 dzieci i młodzieży. Uprzątnię-
to w trzech etapach, przywracając świe-
żość 183,5 km szlaków górskich. Zebrano 
zatrważająco dużo śmieci, łącznie 11880 
litrów, aż 11880 litrów!!!. Czemu, aż tyle…?

Z rąk prezesa oddziału specjalnie przy-
gotowane na tę okoliczność pamiątkowe 
dyplomy otrzymali zaangażowani w or-
ganizację tegorocznej akcji członkowie 
Oddziału PTT w Bielsku-Białej: Monika 
Baron, Norbert Owczarek, Tomasz Rako-
czy, Katarzyna Talik i Miłosz Zelek

Najbardziej aktywne w tym roku gru-
py dzieci i młodzieży otrzymały także 

Uczestnicy finału akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2016” na Hrobaczej Łące

ufundowane przez patrona honorowego 
akcji – Marszałka Województwa Śląskie-
go Wojciecha Saługę specjalne puchary, 
które wręczył drugi patron honorowy 

– prezes ZG PTT Józef Haduch. Pamiątko-
wymi pucharami wyróżniono w tym roku 
Koło PTT w Kozach, Szkolne Koło PTT 

„Diablaki” z Dąbrowy Górniczej, Oddział 
PTT w Chrzanowie, Fundację „Grupa Kęty 
Dzieciom Podbeskidzia”, Koło PTTK „Be-
skidek” z Porąbki, SKKT z Rybarzowic 
oraz Stowarzyszenie „Wichura” z Pszczy-
ny. Wszystkie grupy uczestniczące w akcji 
otrzymały także pamiątkowe statuetki.

Nadmienić również należy, że najmłod-
szym, zbierającym śmieci uczestnikiem 
imprezy była 4,5-letnia Laura Grząba ze 
Stowarzyszenia „Wichura” z Pszczyny, 
a najstarszym, 72-letni prezes Koła PTTK 

„Beskidek” z Porąbki – Tadeusz Mreńca. 
Specjalne upominki ufundowała dla nich 
redakcja „Kroniki Beskidzkiej”, które wrę-
czyła wspierająca nas w zbieraniu śmieci 
Magdalena Nycz. Pamiątkowe, małopol-
skie korale dostała od organizatorów 
najmłodsza uczestniczka dzisiejszej ak-
cji – 10-miesięczna Róża Kudelska, którą 
w nosidełku niósł przez całą drogę tata.

Były też ciepłe słowa od prezesa ZG 
PTT Józefa Haducha do organizatorów 
i uczestników akcji oraz pamiątkowy dy-
plom przekazany organizatorom przez 
Monikę Sobczak z Grupy Kęty S.A.

* * *
A to jeszcze nie wszystko… Tydzień 

później Koło PTTK „Beskidek” z Porąb-
ki jeszcze raz wzięło w góry baner akcji 

„Sprzątamy Beskidy z PTT 2016”, by po-
sprzątać kolejne szlaki Beskidu Małego, 
tym razem w rejonie Żaru. 28 osób, w tym 
5 dzieci zebrało łącznie 400 litrów śmieci. 
I to był już naprawdę ostatni akcent tego-
rocznej akcji, w której wzięło udział 791 
osób, w tym 521 dzieci i młodzieży. Ze 192 
kilometrów szlaków górskich zebrano 
łącznie 12280 litrów. Zatrważająco dużo… 
Do zobaczenia w przyszłym roku!

Sponsorami akcji były Grupa Kęty S.A. 
i kęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Ko-
max Sp. z o.o., a patronatem medialnym 
objęły ją Regionalny Portal Informacyjny 
beskidzka24.pl i „Kronika Beskidzka”.
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(O/Bielsko-Biała)

Krzysztof Wielicki 
odwiedził Diablaki
Członkowie działającego przy bielskim 
oddziale PTT Szkolnego Koła „Diabla-
ki” z Dąbrowy Górniczej poza wędrów-
kami górskimi szlakami, prowadzeniu 
kampanii „Góry Cooltury”, sprzątaniu 
Beskidów czy Tatr spędzają także czas 
na spotkaniach z ludźmi gór i podróżni-
kami ciekawymi świata. 

Uczestniczyli w cyklu spotkań „Wy-
prawy na krańce Ziemi..” w Muzeum 
Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Gór-
niczej, gdzie wysłuchali prelekcji An-
drzeja Pasławskiego, Konrada Tuleja 
i Darwiny Matuszczak. Zaprosili na spo-
tkania do swojej szkoły znane postacie, 
a wśród nich: Andrzeja Popowicza, Sta-
nisława Pisarka, Janusza Majera, Toma-
sza Kobielskiego i Grzegorza Kuśpiela. 
Ostatnio zaproszenie do Szkoły Podsta-
wowej nr 18 w Dąbrowie Górnicze przy-
jął Krzysztof Wielicki.

Legenda światowego himalaizmu 
Krzysztof Wielicki w samo południe 
6 maja 2016 roku rozpoczął wyjątkowe, 
barwne i ogromnie ciekawe spotkanie 
z członkami Szkolnego Koła Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego „Diablaki”.

Obecni na spotkaniu słuchacze mieli 
możliwość zobaczenia setek wyjątko-
wych i unikalnych zdjęć ze zdobywania 
przez naszego gościa Korony Himalajów 
i Karakorum. Pokaz slajdów był wzbo-
gacony przez ciekawy, czasem wzru-
szający, czasem dowcipny komentarz 
piątego na świecie zdobywcy wszyst-

kich czternastu ośmiotysięczników. 
Wraz z naszym gościem odbyliśmy 
trwającą 16 lat podróż po czternastu 
najwyższych szczytach na Ziemi. Roz-
poczęliśmy w roku 1980 od pierwszego 
zimowego wejścia człowieka na Mount 
Everest, a zakończyliśmy w 1996 roku 
zdobywając drogą Kinschofera szczyt 
Nanga Parbat.

Podczas przerwy nasz prelegent roz-
dał dziesiątki autografów uczestnikom 
spotkania, a także wielu uczniom naszej 
szkoły, do których dotarła wieść o wizy-
cie legendarnego „Ice Warrior” w naszej 
szkole. Po przerwie nasz gość udzielił 
wywiadu dziennikarkom „Osiemnachy”, 
a także odpowiedział na kilkadziesiąt 
pytań od uczestników prelekcji.

W dowód sympatii i wdzięczności 
za dzisiejsze spotkanie w naszej szko-
le prezes SK PTT „Diablaki” Weronika 
Słomczyńska przekazała na ręce nasze-
go gościa portert - pamiątkę narysowa-
ną przez Pana Piotra Olbrychowskiego. 
Na zakończenie nie obyło się bez auto-
grafu na fladze SK PTT Diablaki oraz 
grupowego, pamiątkowego zdjęcia.

Dziękujemy Panu Krzysztofowi za 
spotkanie, życzymy realizacji wszyst-
kich zaplanowanych wypraw i mamy 
nadzieję na kolejne wyjątkowe spotka-
nie z legendą światowego himalaizmu, 
kto wie, może na górskim, beskidzkim 
lub tatrzańskim szlaku.

Fo
t.:

 N
or

be
rt

 O
w

cz
ar

ek
 –

 P
TT

 O
/B

ie
ls

ko
-B

ia
ła

szyMoN BaroN (O/Bielsko-Biała)

Nowa książka Bartka Sali
Co kilka numerów naszego informato-
ra informujemy o nowych książkach 
autorstwa Bartłomieja Grzegorza Sali – 
członka Oddziału PTT w Krakowie, któ-
ry z pewnością jest najbardziej aktyw-
nym w tej dziedzinie członkiem naszego 
Towarzystwa. Miło mi poinformować, 
że nakładem wydawnictwa BOSZ uka-
zała się kolejna książka naszego kolegi 
pt. „W górach przeklętych. Wampiry Alp, 
Rudaw, Sudetów, Karpat i Bałkanów”. 

Powszechna wiara w mroczne istoty 
o nadprzyrodzonych mocach, wampiry 
powstające z grobów by prześladować 
żywych, obecne były w kulturze niemal 
całej Europy, od Polski po Grecję, z Tran-
sylwanią na czele. Spopularyzowane 
od czasów Goethego wampiry stały się 
ulubionymi postaciami dziewiętnasto-
wiecznych powieści grozy. W książce 

„W górach przeklętych (…)” znajdziemy 
zaczerpnięty z ludowych opowieści, 
dawnych kronik i dokumentów, gotyc-
kich romansów i klasycznych produkcji 
filmowych, swoisty poczet dwudziestu 
ośmiu wampirów grasujących u stóp 
Alp, Rudaw, Sudetów, Karpat i Gór Dy-
narskich. Co charakterystyczne dla 
tego autora, opis każdego z wampirów 
uzupełniony jest o jego genezę i histo-
ryczny pierwowzór, charakterystykę 
wyglądu i zachowania, a także kreśli 
miejsce w późniejszych kulturowych 
odniesieniach. Książkę uzupełnia cie-
kawa szata graficzna, ujmująca klasycz-
ne opowieści w nowoczesną, minimali-
styczną formę.

Bartłomiej Grzegorz Sala, W górach 
przeklętych. Wampiry Alp, Rudaw, Sude-
tów, Karpat i Bałkanów, Wydawnictwo 
BOSZ, Olszanica 2016, format 165 x 235 
mm, 240 s.

Krzysztof Wielicki udziela wywiadu 
redaktorkom „Osiemnachy”

■
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W środę 11 maja 2016 r. odbyło się X Walne 
Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Członków Oddziału PTT w Chrzanowie. 
Głównym celem Zgromadzenia było pod-
sumowanie działalności Oddziału za ostat-
nie trzy lata, wybór nowych władz Oddzia-
łu oraz delegatów na Walny Zjazd PTT.

 Zebranie rozpoczął prezes Remi-
giusz Lichota. Po przywitaniu zebranych 
członków Oddziału, dal-
sze prowadzenie obrad 
powierzono Józefowi 
Haduchowi jako prze-
wodniczącemu oraz Bo-
żenie Jopek jako sekre-
tarzowi zgromadzenia. 
Sprawozdanie meryto-
ryczne z działalności 
Oddziału przedstawił 
Remigiusz Lichota, spra-
wozdanie finansowe 
Marcin Ryś, sprawozda-
nie Komisji Rewizyjnej 
zaprezentował Józef 
Haduch, a sprawozdanie 
Sądu Koleżeńskiego Bo-
żena Jopek. Zebrani po 
wysłuchaniu sprawoz-
dań udzielili Zarządowi 
absolutorium. W dal-

szym toku zebrania 
przystąpiono do wy-
boru nowych władz, 
komisji i delegatów. 

W wyniku wyborów Zarząd Oddziału 
nie zmienił się. Funkcję prezesa pełni na-
dal Remigiusz Lichota, a w skład zarządu 
wchodzą: Bogumił Ryś (sekretarz), Mar-
cin Ryś (skarbnik) oraz Janusz Kołacz, 
Marcin Kornecki, Andrzej Marcinek, Ire-
neusz Stojak i Kacper Szkowron.

Podczas zgromadzenia wybrano tak-
że Komisję Rewizyjną w składzie: Józef 
Haduch (przewodniczący), Wiesław 
Kurowski (sekretarz) i Mariusz Ryńca 
(członek), Sąd Koleżeński w składzie: Bo-
żena Jopek (przewodnicząca), Adam Biel 
(sekretarz) i Stanisław Zając (członek) 
oraz 24 delegatów Oddziału na X Zjazd 
Delegatów PTT w Zakopanem i ich 4 za-
stępców.

Uczestnicy walnego zgromadzenia
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seBastiaN wojciechowski (O/Radom)

Nowe władze Oddziału PTT w Radomiu
30 kwietnia 2016 r. podczas wiosenne-
go Rajdu w Krynicy Zdroju odbyło się 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-
-Wyborcze Oddziału PTT im. dra Tytusa 
Chałubińskiego w Radomiu, na którym 
to wybrano nowe władze Oddziału, Ko-
misję Rewizyjną, Sąd Koleżeński oraz 
delegatów na X Walny Zjazd Delegatów 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Podczas zebrania, Waldemar Skór-
nicki ogłosił swoją rezygnacje z funkcji 
prezesa Oddziału i nie zgłosił swojej 
kandydatury na to stanowisko na na-
stępną kadencje. Waldemar Skórnicki 
pełnił funkcje prezesa Oddziału PTT im. 
dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu 
od czerwca 2001 roku. Odchodzącemu 
Prezesowi dziękujemy za piętnaście lat 
pracy i wkład na rzecz naszego Oddziału.

W związku z rezygnacją dotychcza-
sowego Prezesa, Walne Zgromadzenie 
wybrało nowego Prezesa. Został nim 
Krzysztof Zdral. W skład nowego Za-
rządu Oddziału PTT w Radomiu weszli: 
Krzysztof Zdral (prezes), Henryk Goź-
dziewski (skarbnik), Grażyna Hermano-
wicz (sekretarz), Waldemar Skórnicki, 

Artur Traczyk, Janusz Barszcz i Seba-
stian Wojciechowski.

Komisję Rewizyjną Oddziału tworzą 
Stanisław Wójtowicz (przewodniczący), 
Daniel Jałowski (sekretarz) i Marian 
Golus, natomiast Sąd Koleżeński ukon-

stytuował się w składzie: Janusz Eksner 
(przewodniczący), Krystyna Miller (se-
kretarz), Urszula Walas, Ryszard Mro-
czek i Tomasz Kwiatkowski.

Gratulujemy wybranym i życzymy 
wielu ciekawych pomysłów do realiza-
cji w tej nowej kadencji... oraz dużo wol-
nego czasu, który będą mogli poświęcić 
Oddziałowi.

W trakcie walnego zgromadzenia

reMigiusz Lichota (O/Chrzanów)

Nowe-stare władze w Chrzanowie
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W czwartek 9 czerwca 2016 roku w bu-
dynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w Tarnowie odbyła się ósma edycja Gim-
nazjalnego Międzyszkolnego Konkursu 
Wiedzy o Górach. Konkurs tradycyjnie 
zorganizowany został przez nasz Oddział 
wspólnie ze Społecznym Gimnazjum Ma-
tematyczno-Przyrodniczym STO w Tar-
nowie. Honorowy patronat nad imprezą 
objęli podobnie jak w poprzednich latach: 
Roman Ciepiela - Prezydent Miasta Tarno-
wa oraz Józef Haduch - Prezes Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego. W tym roku 
tematyka konkursu obejmowała Gorce. 
W szrankach stanęło dwudziestu uczestni-
ków. Osiemnaścioro z nich reprezentowa-
ło sześć zespołów. Zostały zgłoszone one 
przez tarnowskie gimnazja lub działające 
w nich szkolne koła turystyczne. Uczestni-
cy musieli zmierzyć się ze złożonym z trzy-
dziestu dwóch pytań testem. Dotyczył on 
wszechstronnych zagadnień związanych 
z Gorcami. W arkuszu testowym nie za-
brakło pytań z topografii, hydrologii, etno-
grafii, historii regionu, ochrony przyrody 
oraz bezpieczeństwa w górach. Test został 
opracowany przez zespół przewodników 
beskidzkich. Pełnili oni również rolę kon-
kursowego jury. Jego przewodniczącą była 
Teresa Dumańska, a w skład wchodzili po-
nadto: Bernadeta Kwaśna, Artur Marć oraz 
Janusz Foszcz.

Pomimo iż konkursowicze mieli do 
dyspozycji sześćdziesiąt minut, większość 
skończyła pracę przed upływem regula-
minowego czasu. Później do pracy przy-

stąpiło jury. Po 
sprawdzeniu 
wszystkich te-
stów okazało 
się, że zwycięz-

cą został podobnie jak przed rokiem Pa-
tryk Gruszowski reprezentujący Szkolne 
Koło PTT Nr 1 im. Jana Pawła II w Tarno-
wie. Wyprzedził on nieznacznie Patrycję 
Brodę - swoją koleżankę z zespołu oraz 
Bruna Wikarjaka z drużyny Koła Tury-
stycznego „Perć”. Na czwartym miejscu 
uplasowała się Dominika Jajkowska z SK 
PPT Nr 1 zaś na piątym Krzysztof Jamroch 
z Koła Turystycznego „Perć. W ten sposób 
w kategorii drużynowej bezkonkurencyj-
na okazała się po raz kolejny ekipa SK PTT 
Nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie. Drugie 
miejsce zajął zespół KT „Perć” z Tarnowa, 

a trzecie drużyna ze Społecznego Gim-
nazjum Matematyczno – Przyrodniczego 
STO Tarnowie. Laureaci otrzymali pa-
miątkowe dyplomy, cenne nagrody rze-
czowe związane z turystyką górską a tak-
że książki, przewodniki i mapy. Zostały 
one ufundowane przez Polskie Towarzy-
stwo Tatrzańskie, Urząd Miasta Tarno-
wa, Gorczański Park Narodowy, wydaw-
nictwo Rewasz, wydawnictwo WiT oraz 
redakcję Magazynu Turystyki Górskiej 

„npm”. Wszyscy uczestnicy otrzymali rów-
nież drobne upominki przekazane przez 
Urząd Miasta Nowy Targ oraz Urząd Mia-
sta Rabka Zdrój.

Przyszłoroczna edycja konkursu po-
święcona będzie Beskidowi Niskiemu.

jaNusz Foszcz (O/Tarnów)

VIII Gimnazjalny Międzyszkolny Konkurs  
Wiedzy o Górach w Tarnowie

Pamiątkowe zdjęcie uczestników i jury konkursu
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W dniach 12-14 maja 2016 r. grupa człon-
ków Sabałowego Klanu wybrała się 
w Karkonosze.

W czwartek po pracy wyjechaliśmy 
do miejscowości Pec pod Snieżką, aby 
dwa dni spędzić z duchem gór Karkono-
szem. Granicę przekroczyliśmy na prze-
łęczy Okraj o godz. 20. Już na przełęczy 
malowniczo na tle zachodzącego słońca 
zerkała na nas Śnieżka – cel naszej wy-
cieczki. Po 20 minutach przyjechaliśmy 
na miejsce do zarezerwowanej wcze-
śniej” Hospody na Peci”

Hospoda na Peci została zbudowana 
w 1773 roku i nawet poprzez późniejsze 
remonty budowlane udało się dochować 
jej specyficzny wygląd. Wyremontowa-
ne na górze pokoje są dobrym miejscem 
na zatrzymanie się, tym bardziej że ho-
spoda znajduje się w centrum miasta 

Pec na wysokości 710 m nad poziomem 
morza. Pec pod Sněžkou to jedno z naj-
więcej znanych ośrodków turystycz-
nych w Karkonoszach. 

Dlaczego Pec? No cóż trzeba przy-
znać, że Karkonosze ze strony czeskiej 
urzekły nas podczas naszego pierw-
szego pobytu 2 lata temu. Malowniczo 
położone chaty po trasie pozwalają na 
to aby nie nosić bardzo załadowanych 
piciem czy jedzeniem plecaków, pozwa-
lają na przeczekanie złej pogody czy na-
wet na odpoczynek aby nabrać siły na 
dalszą drogę. Niestety po naszej stronie 
gór tego nam brakuje.

W piątek rano wyruszyliśmy z cen-
trum Peci niebieskim szlakiem na tra-
sę 6 km przez dolinę „Obri Dul”. Trasa 
wiodła wzdłuż malowniczego Parku 
Karkonoskiego i wznoszącą się ścia-

ną Kotła gdzie według legend miesz-
ka duch gór Karkonosz. Długi, wszak 
trudny szlak pozwalał podziwiać nam 
widoki oraz trasę jaką już przeszliśmy. 
Pięknie niebieskie niebo i słońce doda-
wały uroku budzącej się w górach wio-
śnie, a widniejące na stokach gór śnież-
ne plamy mówiły, że jeszcze zima tam 
gości. Trasa przypominała nam trochę 
szlak w dolinie Jaworzynki w Tatrach. 
Pod Śląski Dom na równi pod Śnieżką 
dotarliśmy po ok. 1,5 godz. (ok. 1400 m 
n.p.m.).

Po krótkim odpoczynku w schroni-
sku udaliśmy się na Śnieżkę. Jak to zwy-
kle bywa w południe pogoda zmieniła 
się dra mentalnie, a szczyt góry spowity 
był chmurami i silnym wiatrem. No cóż 
tak to bywa – ta góra chyba nie na dar-
mo nazwana została Śnieżką. Dalszym 
celem naszej wędrówki był niebieski 
szlak (2,5 km) do mieszczącej się na 
równi „Lucnej Boudy” mieszczącej się 
na wysokości 1410 m.

steFaNia hyLa (K/Opole – Sabałowy Klan)

Pod czujnym okiem Karkonosza

■
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Schronisko stanowi zespół kilku 
dużych obiektów murowanych. Jest 
to największe i jedno z najstarszych 
schronisk w Karkonoszach. Większość 
tej trasy przeszliśmy mieszczącymi 
się tam z uwagi na torfowiska mostka-
mi. Na tej trasie pięknie wyłaniała się 
z pod chmur Śnieżka a równia pokry-
ta jeszcze w kilku miejscach płatami 
śniegu dodawała tej trasie uroku. Dalej 
z pod schroniska udaliśmy się zielo-
nym szlakiem w kierunku chaty „Vyro-
vka” (1356 m n.p.m.) mijając po drodze 
cmentarz ofiar, które zginęły w górach. 
W małej kapliczce znajdują się tablice 
19 ofiar. Trasę tą pokrytą drogą asfal-
tową przebyliśmy wzdłuż metrowych 
ścian zalegającego tam jeszcze śniegu. 
Ciekawostką tej trasy w maju jest zale-
gająca ściana śniegu, która uformowa-
na jest w kształcie mapy Czech i widok 
ten świetnie wygląda kiedy patrzy się 
na panoramę Peca ze strony „Cernej 
Hory”. Tak zalegający śnieg potrafi się 
utrzymywać nawet jeszcze pod koniec 
czerwca. Na kilometr przed chatą zła-
pał nas ulewny deszcz z gradem, ale cóż 
mielibyśmy za dużo szczęścia. W chacie 

„Vyrovka” zrobiliśmy sobie przymuso-
wy postój aby odpocząć i trochę się osu-
szyć. Mieliśmy już za sobą około 16 km 
trasy. Po odpoczynku i przeczekaniu 
deszczu czerwonym szlakiem udaliśmy 
się do Peca (6 km). Tym razem trasa 
prowadziła już ostro w dół, ale za to 
w słońcu i znowu mogliśmy podziwiać 
urok zboczy gór pomalowanych koloro-
wymi chatami, okrytą słońcem Śnieżkę. 
Do naszego pensjonatu wróciliśmy koło 
17 tej, nogi dawały nam sygnały zmęcze-
nia, ale humory dopisywały.

Po odpoczynku grupą wybraliśmy 
się na ciepły posiłek i smaczne piwo. 
Wieczór spędziliśmy razem w zaciszu 
czeskiej knajpki z rozszalałą nad Pecem 
burzą. Sobota rano obudziła nas w słoń-
cu ale za to z silnie wiejącym wiatrem. 
Wiatr potęgował zimno i zastanawiali-
śmy się nad naszym planem pójścia na 
Czarną Horę.

Postanowiliśmy, że wracamy do Pol-
ski i zatrzymamy się jeszcze w Arbore-
tum w Wojsławicach. Pięknie zaczyna-
jące kwitnąć azalie, rododendrony były 
perełką dla naszych oczu i przy tych 
widokach zapomnieliśmy o bolących 
nas trochę nogach. Piękne miejsce war-
te odwiedzenia. Spędziliśmy tam trochę 

czasu a potem udaliśmy się do naszych 
domów.

Znowu udało nam się pobyć razem 
w naszej zgranej grupie, zapominając 
o pracy, problemach i ciesząc się pięk-
nymi widokami, śpiewem ptaków i tą 
czystą zielenią. Naładowaliśmy akumu-
latory do dalszej pracy. Cóż nam więcej 
trzeba.

Snujemy już plany na następny wy-
pad. Nie wiemy jeszcze gdzie, ale i w na-
szych okolicach są piękne góry Opaw-
skie, Jeseniki, Beskid Śląski. ■


