
Co słychać? 2 (314) 20171

	 CO	SŁYCHAĆ?	9	(249)	2011	 	

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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RobeRt Słonka (O/Bielsko-Biała)

Przewodnicy wyróżnieni przez Marszałka 
Województwa Małopolskiego

Od lewej: Józef Haduch (O/Chrzanów), 
Leszek Zegzda – członek Zarządu 

Województwa Małopolskiego,  
Szymon Baron (O/Bielsko-Biała)  

i Aleksander Jarek (O/Nowy Sącz)
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W dniu 17 lutego 2017 roku Małopolska 
obchodziła Międzynarodowy Dzień 
Przewodnika Turystycznego, którego 
święto przypada już za 4 dni. Uroczy-
stość, której patronował Marszałek 
Województwa Małopolskiego odbyła 
się nieprzypadkowo na terenie Kopca 
Kościuszki w Krakowie, ponieważ 2017 
rok został ogłoszony przez Sejm RP 

„Rokiem Tadeusza Kościuszki”.
Na uroczystą galę przybyli przewod-

nicy górscy, przewodnicy terenowi, 
przewodnicy miejscy, ratownicy GOPR 
oraz wiele osób związanych z organi-
zacją turystyki w województwie mało-
polskim. Podczas uroczystości zostały 
wręczone Dyplomy Marszałka Woje-
wództwa Małopolskiego „za wkład 
w rozwój i promocję turystyki w Woje-
wództwie Małopolskim”. Cieszy fakt, że 

na jedenaście wyróżnionych osób, trzy 
z nich to członkowie Polskiego Towa-
rzystwa Tatrzańskiego, a są to Szymon 
Baron (prezes Oddziału PTT w Bielsku-
-Białej), Józef Haduch (O/Chrzanów) 
i Aleksander Jarek (O/Nowy Sącz).

Podczas imprezy przewodnicy pre-
zentowali inicjatywy turystyczne, któ-
re realizowali w ostatnim czasie oraz 
zachęcali, by brać udział w nadchodzą-
cych wydarzeniach, m.in. tematycz-
nych spacerach po Krakowie. Oprawę 
muzyczną zapewnił Robert Kasprzycki, 
który gitarowymi balladami wywo-
łał nastrój biesiad przy ognisku oraz 
opowiadał anegdotki związane z tema-
tem uroczystości. Po części oficjalnej 
uczestnicy spotkali się na poczęstunku, 
gdzie można było swobodnie porozma-
wiać na tematy turystyczne i wszel-

kie inne. Po zakończeniu uroczystości 
można było zwiedzić to niezwykłe 
miejsce jakim jest Kopiec Kościuszki 
oraz wiele okolicznych zabytków, tak 
też uczyniliśmy.

Gratulujemy serdecznie wszystkim 
wyróżnionym osobom, a w szczególno-
ści naszym kolegom, członkom Polskie-
go Towarzystwa Tatrzańskiego z Biel-
ska-Białej, Chrzanowa i Nowego Sącza.■
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▴ Uczestnicy XV Wyrypy „Przez zaspy i zamiecie”
▾ Spotkanie z grupą bielskiego oddziału PTT na Romance

tomaSz kwiatkowSki (O/Radom)

Jubileuszowa Wyrypa
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Z życia Oddziałów

W dniach 8-12 lutego 2017 r. Oddział PTT 
im. T. Chałubińskiego w Radomiu świę-
tował XV Wyrypę "Przez Zaspy i Zamie-
cie". Jubileuszowa impreza odbyła się 
w zimowej scenerii Beskidu Żywieckie-
go z bazą w schronisku na Rysiance. 

Pierwszego dnia dojeżdżaliśmy do 
Złatnej i mozolnie, choć niezbyt długo 
wędrowaliśmy na górę. Kolejne dni to 
wycieczki. W czwartek, na rozgrzewkę 
Hala Boracza. Było miło, niezbyt for-
sownie, więc następnego dnia rajdowi-
cze ruszyli na Halę Miziową i Pilsko. Po-
goda i związane z nią widoki, które do-
cenić może tylko turysta żyjący na stałe 
na nizinach sprawiły, że wszyscy byli-
śmy lekko podekscytowani. Na szczę-
ście przewidujący organizatorzy zapla-
nowali na ten wieczór rajdowe ognisko. 
Wszyscy wiemy, że wspólne patrzenie 
w ogień zbliża. Były więc śpiewy, tańce, 
kulinaria i integracja ze szkolącymi się 
goprowcami. Po wyczerpującej zaba-
wie z pewnym niepokojem myśleliśmy 
o ambitnych planach wycieczkowych. 
Szczęśliwym zrządzeniem losu, na so-
botę mieliśmy zaplanowane na Roman-

ce spotkanie z kolegami 
z bielskiego Oddziału 
PTT. Dotarliśmy więc 
w niespełna półtorej go-
dziny, zrobiliśmy wspól-
ne zdjęcie na szczycie 
a następnie ruszyliśmy 
razem…. z powrotem. 
Potem jeszcze tylko 
wieczorny spacer na 
Lipowską i przecudne, 
rozgwieżdżone niebo. 

Żal było wracać na 
niziny.
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Stefania Hyla  
(K/Opole „Sabałowy Klan”)

Doliny tatrzańskie 
zimową porą
Już drugi raz w okresie zimowych ferii 
odwiedzam Tatry z trzech powodów. Po 
pierwsze, aby pokazać mojej wnuczce 
piękno naszych gór zimą, po drugie by 
nacieszyć oczy widokiem szczytów, szla-
ków i dolin spowitych białym puchem, 
mrozem i zimowym słońcem, a po trze-
cie – bo jej to obiecałam.

W tym roku ferie w naszym woje-
wództwie przypadły na drugą połowę 
lutego. Planując wyjazd do Zakopanego 
zarezerwowałam pobyt od 10 do 17 lute-
go. Wyjeżdżając z Opola, zmęczona sza-
rym widokiem smogu oraz ciągnącej się 
od początku roku zimy, miałam nadzieje, 
ze pogoda się zmieni i nacieszymy się 
słońcem, które odbijając się w bieli gór – 
doda nam trochę energii, bo za miesiąc 
będzie już wiosna. Dojeżdżając do Rabki 
widać już było pięknie oszronione drze-
wa, pagórki okryte śniegiem, a wszystko 
w promieniach słońca wyglądało pięknie.

Na cały tydzień ferii miałyśmy zapla-
nowany czas. Przede wszystkim chcia-

łam pokazać mojej wnuczce doliny, które 
można przebyć zimą nie narażając się 
przede wszystkim na niebezpieczeń-
stwo lawin.

Naszą przygodę rozpoczęłyśmy od 
Dolin Strążyskiej. Pogoda od samego 
rana cudowna, ani jednej chmurki. Cała 
trasa w dolinie w utartym i dość śliskim 
śniegu. Widoki przepiękne bo zarówno 
oszronione drzewa, bałwany śniegu na 
skałach i zamarznięte potoki – w słońcu 
były rajem dla oka. W bacówce ogrzały-
śmy się gorąca herbatą z miodem i drogę 
powrotną przeszłyśmy znów w słońcu. 

Następnego dnia wybrałyśmy się na 
Kalatówki (1198 m n.p.m.) zwiedzając 
po drodze Pustelnię Św. Brata Alberta. 
Po obejrzeniu chatki Św. Alberta udały-
śmy się szlakiem do Kalatówek. Droga 
w górę po utartym i jakże oblodzonym 
śniegu minęła szybko. Jakże piękny jest 
widok z Kalatówek na szczyty Tatr, białe 
lśniące w śniegu. W oddali można było 
podziwiać szczyty Kasprowego Wier-
chu, Goryczkowych Czub, które nieraz 
zdobywałam latem i jesienią. Na polanie 
pokrytej śniegiem dzieci zjeżdżały na 
sankach, a dorośli na nartach. Szkoda 
było wracać. Droga powrotna była dość 
trudna, bo strasznie oblodzona i trzeba 

było bardzo skupiać się na drodze ,aby 
nie upaść. Całą drogę powrotną pomię-
dzy powracającymi turystami przemy-
kali na nartach i sankach amatorzy zi-
mowego szaleństwa narażając niestety 
powracających na upadki.

W naszych planach była również Do-
linka Jaworzynki. Uwielbiam tę dolinkę, 
udając się zawsze jak mogę do Muro-
wańca. Pierwszy raz pokonywałam ją 
w zimie. Piękna, przykryta śniegiem za-
równo w słońcu jak i w cieniu sprawiała 
wrażenie. Śniegu pomimo słonecznego 
prawie tygodnia było ponad metr (co 
doświadczyłam wpadając w zaspę), tyl-
ko w oddali było widać tropy zwierząt. 
W miejscach gdzie słońce nie dochodzi, 
drzewa i krzaki okryte śniegiem były 
pięknym miejscem do robienia zdjęć. 
Duża grupa turystów wysiadywała na 
ławkach drewnianych chat zażywając 
pełnego słońca. Tylko co niektórzy do-
brze wyposażeni w sprzęt (raki, czeka-
ny) wędrowali w górę, pewnie do Mu-
rowańca. Dzień spędziłyśmy cudownie, 
a moja wnusia stwierdziła, że Jaworzyn-
ka zimą jest przepiękna.

Została nam jeszcze Gubałówka. Trud-
no nie spędzić tam czasu będąc w Zako-
panem. Tłumy turystów podziwiających 
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zaśnieżone szczyty Tatr, przemieszcza-
jący się wzdłuż oblodzonej drogi za-
mieniły to wspaniałe miejsce w głośne 
targowisko. Na Polanie Szymoszkowej 
narciarze zjeżdżali na nartach, a wiele 
osób na leżakach opalało się w cudow-
nym słońcu, które przez cały tydzień nie 
schodziło z nieba. Niebieskie niebo nad 
Tatrami przecinane było tylko smugami 
samolotów, a pod nim królowały oblo-
dzone szczyty gór, które w słońcu wyglą-
dały jak polane biała masą gałki lodów. 
Niestety ferie też mijają szybko i trzeba 
było wracać. Widoki bezcenne zwłasz-
cza w taką pogodę.

Jedyną rzeczą do której można by się 
przyczepić jest fakt, że władze miasta, 
jak również miejscowi Górale nie zwra-
cają uwagi na stan chodników i dróg 

w okresie zimy. Oblodzone do połowy 
chodniki tworzące garby są w Zakopa-
nem widokiem codziennym, zarówno 
na Krupówkach, jak i na Gubałówce nie 
mówiąc o wejściach do dolin, za które 
się przecież płaci. Stąd trudno się dziwić, 
że w szpitalu w Zakopanem kolejki po 
gips, a nad głowami wciąż słychać od-
głos latającego helikoptera. Sama byłam 
świadkiem w Dolinie Strążyskiej upadku 
turystki, wynikiem którego było otwar-
te złamanie kości ręki. Turyści zostawia-
ją tu przecież sporo pieniędzy, a jednak 
o ich bezpieczeństwo się nie dba.

Pocieszającym jest fakt, że za miesiąc 
znów z cała grupą naszego koła "Sabało-
wy Klan" odwiedzimy Tatry. Mamy już 
zarezerwowane miejsca. Oby tylko po-
goda dopisała.

aRkadiuSz kłaptocz  
(O/Bielsko-Biała)

Zimowy Stożek ze 
Szkolnymi Kołami PTT

Na Kalatówkach

Ogromny sukces odnieśli organizatorzy 
i przewodnicy odrywając kilkadziesiąt 
dzieciaczków od smartfonów na niemal 
cały dzień.

W sobotę odbyła się wycieczka 
z udziałem dzieci ze Szkolnych Kół PTT 
przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. Jana III Sobie-
skiego w Kozach (które kilka dni wcze-
śniej zasiliło zacne grono oddziału PTT 
w Bielsku Białej), Szkole Podstawowej nr 
2 im. Stanisława Staszica w Kozach oraz 
Gimnazjum nr 11 im. Jerzego Kukuczki 
w Bielsku-Białej. Była z nami także mała 
grupka uczniów z Liceum Ogólnokształ-
cącego COR z Bielska-Białej.

Rankiem około siódmej wyjechaliśmy 
z Placu Targowego w Kozach w kierunku 
Bielska-Białej, aby spotkać się z drugą 
częścią wycieczki zebranej przy ulicy 

Warszawskiej i stamtąd już dwoma au-
tokarami wyruszyć w kierunku Prze-
łęczy Kubalonka (miejsca startu naszej 
wyprawy). Po drodze przez mikrofon 
gęsto opowiadał nam przewodnik Szy-
mon skupiając się bardziej na faktach 
historycznych, ponieważ przez okna 
naszych autokarów z powodu mgły było 
widać niewiele. W drugim pojeździe opo-
wieściami raczył uczestników wycieczki 
przewodnik Witek. Cały przejazd odbył 
się w deszczu co nie nastrajało pozytyw-
nie, ale mieliśmy nadzieję, że w miarę 
nabierania wysokości i spadku tempera-
tury deszcz przemieni się w śnieg. I tak 
się stało. Kiedy dotarliśmy na przełęcz 
(758 m m.p.m.) leciały już z nieba ogrom-
ne płaty śniegu budując atmosferę wspa-
niałej zabawy.

Pamiątkowe zdjęcia i ruszamy czerwo-
nym szlakiem, który jest częścią Główne-
go Szlaku Beskidzkiego (GSB). Pan prze-
wodnik puszcza przodem kilku wyjada-
czy, aby przetarli szlak ze śniegu, który 
nocą przykrył zmrożoną skorupę starej 
warstwy. Idziemy przez Beskid, Przełęcz 

Łączecko, Kiczory, Kyrkawicę. Dzieci nie 
marudzą, idą dzielnie, dokazują, zadają 
pytania, a w miarę nabierania wysokości 
przyjmują na policzkach barwy podobne 
koloru prowadzącego nas szlaku.

Schronisko na Stożku jet najstarszym 
polskim w Beskidzie Śląskim. Dotarli-
śmy do niego rozciągniętym wężem po 
ponad trzech godzinach od startu, więc 
jak na warunki zimowe i wielkość przed-
sięwzięcia to bardzo przyzwoity wynik. 
Jakież było zdziwienie pani za barkiem 
kiedy masa dzieciaków wlała się do 
przybytku gubiąc między sobą narciarzy 
i przypadkowych turystów (no i każdy 
chciał zjeść coś ciepłego). Godzinka re-
generacji, śmiechu i ciekawych opowie-
ści, po czym zapada decyzja o odwrocie. 
Na zewnątrz panie nauczycielki skrupu-
latnie liczą swoje pociechy. Teraz już wy-
bryki i dokazywania nie mają końca. Na 
szczęście nasz słusznej postury zawia-
dowca Szymon niskim, niedźwiedzim 
głosem szybko przywraca porządek.

Jest popołudnie, kierujemy się na Cie-
ślar. Droga w dół nie nastręcza proble-
mów, więc młodzi turyści idą grupkami 
i brykają. Nie mogą jedynie wyprzedzić 
prowadzącego, który straszy (tzw. „pod-
padziochów”) pompkami w śniegu. Scho-
dzimy do Soszowa. Tu Ciała Pedagogicz-
ne i Przewodnicze zwracają szczególną 
uwagę na narciarzy, którzy również śmi-
gają szlakiem. Następnie Przełęcz Be-
skidek i Wisła Jawornik. Tu śnieg jest już 
bardzo mokry, miejscami pokazuje się 
błoto, lecz naszym dzieciom w niczym 
to nie przeszkadza. Mają wspaniałe hu-
mory. Organizmy rozruszane, mózgi 
wywentylowane z dala od smogu miasta. 
Wszyscy przygotowani do obowiązków 
szkolnych nadchodzącego tygodnia. Aż 
żal wchodzić do autobusu. Drodzy rodzi-
ce oby częściej. Zapraszamy.

Przed schroniskiem PTTK na Stożku
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omonika Szałyga (O/Jaworzno)

Chodź pomaluj mój 
świat
Z nieskrywaną radością dzielimy się 
z Wami informacją, iż z nastaniem No-
wego Roku w naszym Oddziale PTT do-
słownie powiało świeżością, a mianowi-
cie w dniach 09-13 stycznia 2017 r. dzięki 
inicjatywie naszego Prezesa Andrzeja 
Ślusarczyka, finansowemu wsparciu 
sponsora, dzięki któremu zakupiono 
niezbędne materiały oraz ogromnemu 
zaangażowaniu kilku członków odbył 
się remont naszej siedziby. Jak to przy 
większości remontów bywa w trakcie 
okazało się, iż nie skończy się na zakła-
danym szybkim przemalowaniu ścian. 
Niestrudzenie przez parę kolejnych dni 
nasi członkowie w tym Tomek, Krzysiek, 
Józef, Sebastian, Krzysztof i Andrzej 
podjęli się wspólnego dzieła drapania, 
gipsowania, gładzenia oraz malowa-
nia ścian, sufitu i drzwi. Przysłowiową 
kropką nad i stały się prace porządkowe 
naszych Pań Arletty, Moniki i Małgosi, 
a także wsparcie pozostałych osób, któ-
re pomogły przy wnoszeniu mebli oraz 
przenoszeniu dokumentacji. W całości to 
przełożyło się na odnowienie, odświeże-
nie oraz zdecydowanie ocieplenie wize-
runku naszej siedziby.

W ramach podziękowań ale i chyba 
raczej inauguracji odnowionej siedziby 
jako miejsca przeznaczonego do wspól-
nych spotkań dnia 19.01.2017 r. nastąpiło 
oficjalne otwarcie siedziby naszego Od-
działu. Oczywiście nie mogło zabraknąć 
wystrzałów szampana oraz przygoto-
wanych przez naszych członków prze-
pysznych poczęstunków i wreszcie cza-
su na wspólne rozmowy.

Pomimo zachłanności, konsumpcjoni-
zmu, pośpiechu i innych ułomności na-
szych czasów człowiek mimo wszystko 
dąży do kontaktu z drugim człowiekiem, 
do bliskości, do fizycznego z nim obcowa-
nia. Mamy to szczęście móc dzielić jedną 
pasję, emocje jakie towarzyszą trudom 
wędrówki oraz radość jaką finalnie daje. 
Dlatego mamy nadzieję, że odnowio-
na siedziba stanie się miejscem gdzie 
w przyjemnych warunkach i ciepłym 
otoczeniu będziemy mogli się spotykać, 
wymieniać wspomnieniami ze wspólnie 
przebytych tras oraz planować kolejne 
wyjazdy i dążyć do realizacji marzeń 
tych mniejszych i większych oraz po-
mysłów na ciekawą aktywność naszych 
członków. Ostatni czas okazał się dla 
nas czasem absolutnej „burzy mózgów” 
i „giełdy pomysłów”. Czerpiąc inspira-
cje od każdego z nas z osobna, z naszych 
pomysłów powstają takie warianty dla 
tras jak ta ostatnia, gdzie dla wędrówki 
pieszej na Turbacz alternatywą był ca-
łodzienny pobyt na stoku narciarskim, 

czy kolejny planowany wyjazd również 
dający możliwości wyjścia na trasę, ca-
łodziennego szusowania na stoku lub 
pobytu na termach. Również koncepcja 
zobaczenia panoramy Tatr o wschodzie 
słońca spotkała się z entuzjazmem i zo-
stanie na dniach wcielona w życie. Nawet 
zgłoszona chęć zakupu polarów z logo 
PTT przez dwójkę naszych członków nie 
została pozostawiona bez echa przez na-
szego Prezesa, który uruchomił całą ak-
cję zamówień i zakupów. Niezwykle cie-
szy to, że członkowie naszego Oddziału 
pragną identyfikować się z naszą orga-
nizacją i tak licznie zgłosili chęć zakupu 
czerwonego polara.

Jak widać niemożliwe nie istnieje. Wy-
starczą dobre chęci, trochę poświęcone-
go czasu, trudu i zaangażowania. Jeśli 
ktoś z nas po trochu daje to coś od siebie, 
to naprawdę miło obserwować jak na 
zasadzie kuli śniegowej powoduje to la-
winę podobnych aktywności u kolejnych 
naszych członków.

Wspólne wędrowanie dało nam nie 
tylko radość obcowania z naturą, ale 
zrodziło w nas coś jeszcze. Część z nas 
połączyła nić przyjaźni, która zaowo-
cowała wspólnie zrealizowanymi pro-
jektami już we własnym, prywatnym 
zakresie jak np. sylwestrowy wyjazd na 
Leskowiec, jesienna wyprawa na Grana-
ty, mroźne wejście na Kasprowy Wierch, 
styczniowy wyjazd na narty... Nie zapo-
minając o licznych spotkaniach na stopie 
towarzyskiej oraz o tym, że nawzajem 
zarażamy się swoimi hobby, pasjami, 
sposobami na czas wolny jak np. wspól-
ne starty naszych członków w różnych 
biegach czy wspólne próbowanie sił 
podczas wiosennego wypadu do parku 
linowego.

Z biegiem czasu staliśmy się grupą, 
która ma odwagę głośno mówić o swo-
ich pomysłach, wcielać je zdecydowanie 
w życie i jedynym problemem to niekie-
dy znalezienie czasu na ich realizację.

Jeśli zastanawiacie się czy jest sens 
i czy w ogóle warto się odważyć, posta-
wić pierwszy krok, wyjść z propozycją 
i włożyć w coś trochę wysiłku to ten ar-
tykuł chyba nie pozostawia wątpliwości. 
Zachęcamy do dołączenia do naszej lo-
kalnej aktywności społecznej bo nic tak 
nie cieszy jak bezinteresowne niesienie 
radości dla innych.

kataRzyna papRota  
(O/Bielsko-Biała)

Nowe Szkolne Koło PTT 
przy SP2 w Kozach

Miło nam poinformować, że uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Kozach wystąpili do 
Oddziału PTT w Bielsku-Białej z wnio-
skiem o utworzenie Szkolnego Koła 
PTT „Groniczki”. Wniosek ten został 
rozpatrzony pozytywnie przez Zarząd 
Oddziału i w dniu 26 lutego 2017 r. po-
wołano do życia już piąte Szkolne Koło 
PTT przy bielskim oddziale.

Koło „Groniczki” działa przy SP1 
od maja 2015 r. pod patronatem PTTK. 
Członkowie koła, pod opieką założycie-
lek, Sylwii Czauderny-Papiernik i Kata-
rzyny Paproty regularnie uczestniczą 
w wycieczkach organizowanych przez 
przewodników PTT. Wycieczki te spra-
wiają wielką radość zarówno uczniom 
SP1, jak i ich rodzicom. Nowo utworzone 
Szkolne Koło PTT „Groniczki”  w Kozach 
zrzesza już aż 60 uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 1.

W wyremontowanym lokalu
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Przedstawiciele PTT O/Ostrzeszów na 
obchodach 40-lecia Jacht Klubu „Orion”

ewa idczak (O/Ostrzeszów)

Wieści z Ostrzeszowa
W ostatnim miesiącu w ostrzeszow-
skim oddziale odbyło się walne zebra-
nie, które zostało już wcześniej opisane 
(CS313 - przyp. red.).

11 lutego 2017 r. mieliśmy przyjem-
ność i zaszczyt uczestniczyć w obcho-

Joanna kRól (O/Nowy Sącz)

Zimą na Wielki 
Kopieniec
Zima nie jest porą roku, w czasie 
której najmłodsi nasi członko-
wie robią przerwę w wyciecz-
kach górskich. Dlatego 18 lutego 
cel padł na położony w Tatrach 
Polskich Wielki Kopieniec. Gru-
pa nasza na czele z przewod-
nikiem tatrzańskim Leszkiem 
Małotą liczyła 36 osób, z czego 
większość stanowiły dzieci ze 
Szkolnego Koła PTT w Łabowej. 

Z Nowego Sącza wyruszyli-
śmy o godzinie 8, ale na szlak 
z Toporowej Cyrhli - najwyżej 
położonej części Zakopanego 
wyruszyliśmy dopiero przed 
godziną 11 ze względu na trudne 
warunki panujące na drodze od 
Bukowiny do Zakopanego. Po zabraniu 
plecaków, czapek, rękawiczek i dobre-
go nastroju panującego od pierwszych 
minut wycieczki, rozpoczęliśmy marsz 
początkowo wśród nielicznych zabudo-
wań, a następnie przez las. Z każdym 
krokiem zielony szlak piął się bardziej 
w górę. Nie sprawiło to jednak nikomu 
żadnych trudności, bowiem opad śniegu 
kilka godzin wcześniej pokrył białym 
puchem znajdujący się na ścieżce lód. 
Po kilkudziesięciu minutach doszliśmy 
na skraj Polany Kopieniec, a następnie 
skręcając ostro w prawo rozpoczęliśmy 
ostatnie podejście na szczyt. Po 20 mi-

nutach wszyscy stanęliśmy na Wielkim 
Kopieńcu. Niestety naszym oczom nie 
ukazała się grań Orlej Perci, Kościelec, 
Świnica, Kasprowy Wierch, Giewont, 
Czerwone Wierchy, rozległy masyw Ko-
szystej czy Hawrań w Tatrach Bielskich. 
Pomimo tego radość i duma z osiągnię-
cia celu były ogromne, zwłaszcza po gra-
tulacjach naszego przewodnika Lesz-
ka. Po zrobieniu kilku pamiątkowych 
zdjęć zeszliśmy ze szczytu na pokrytą 
w całości śniegiem polanę. Znajdujące 
się tutaj szałasy pasterskie stały się 
tłem kolejnych zdjęć. Niektórzy z grupy 
uzupełnili stracone w wysiłku kalorie, 

dach 40-lecia działalności Jacht Klubu 
„Orion” z Ostrzeszowa. Życzyliśmy im 
sukcesów, dalekich rejsów, pomyślnych 
wiatrów i stopy wody pod kilem. Z  klu-
bem jesteśmy zaprzyjaźnienie od lat. 
W ich szeregach są także członkowie 
naszego oddziału. Pasje mogłoby się 
wydawać dalekie, a jednak łączą.

inni odpoczywali. Po chwili ruszyliśmy 
w droga powrotną, która wiodła Doliną 
Olczyską i trwała około 40 minut. Auto-
kar zabrał nas z Jaszczurówki. 

Na Wielki Kopieniec z pewnością 
wrócimy. Może będzie to w czasie kwit-
nienia krokusów? Jedno jest pewne: Ta-
try zachwyciły najmłodszych pomimo 
braku słońca i widoków na okoliczne 
szczyty. Dorosłych natomiast obdaro-
wały upragnioną ciszą i spokojem, któ-
rego bardzo brakuje na co dzień.

SK PTT z Łabowej w drodze  
na Wielki Kopieniec

26 lutego 2017 r. odbyło się otwarte 
zebranie zarządu oddziału. Dyskutowa-
liśmy nad bieżącymi sprawami, przy-
szłością i kierunkami naszego rozwoju. 
Zrodziło się kilka pomysłów, o których 
będziemy informować na bieżąco.
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kRzySztof kaRbowSki  
(O/Dęblin)

Bieg „Tropem Wilczym” 
w Dęblinie
Bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych” zorganizowany 
w Dęblinie 26 lutego br. na terenie gar-
nizonu Dęblin przez Oddział Dębliński 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskie-
go, przy udziale 4. Skrzydła Lotnictwa 
Szkolnego i Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Sił Powietrznych był częścią obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”, które w naszym mieście 
odbędą się 1 marca. W ostatnią niedzie-
lę lutego uczniowie dęblińskich szkół, 
podchorążowie WSOSP, żołnierze gar-
nizonu Dęblin, członkowie dęblińskiego 
PTT i harcerze ZHR oraz mieszkańcy 
okolicznych i dalszych miejscowości 
uczestnicząc w „Biegu” uczcili pamięć 
żołnierzy podziemia antykomunistycz-
nego i antysowieckiego. Na starcie „Bie-
gu” stanęło 100 zawodników z Dęblina 
i 31 innych miejscowości: Białegosto-
ku, Białej Podlaski, Bronowic k/Puław, 
Chełma, Chwalimia k/Zielonej Góry, 
Dębna, Gniezna, Kodnia, Koszalina, Ko-
ściany k/Kalisza, Leopoldowa, Lisewa 
Kościelnego k/Inowrocławia, Otwocka, 
Nowego Targu, Parpary k/Sztumu, Paw-
łowic, Połosk Nowych k/Białej Podlaski, 
Puław, Radomia, Rosnowa k/Koszalina, 
Ryk, Serokomli, Sieciechowa, Słupska, 
Stężycy, Tomaszowa Lubelskiego, Troja-
nowa, Trzcianek k/Ryk, Zajezierza, Żu-
ławki Sztumskiej k/Sztumu i Żyrzyna.

Ceremonii otwarcia „Biegu” dokonał 
Senator RP Stanisław Gogacz, w asyście 
Szefa Sztabu 4. SLSz płk dr inż. Jarosła-
wa Rosińskiego, Prorektora ds. wojsko-
wych WSOSP płk pil. Pawła Marcinkow-
skiego, kierownika Zakładu Wychowa-
nia Fizycznego WSOSP ppłk dr hab. 
Zbigniewa Wochyńskiego oraz radnego 
Rady Miasta Dęblin i prezesa Oddziału 
Dęblińskiego PTT Krzysztofa Karbow-
skiego – koordynatora i sponsora Biegu 

„Tropem Wilczym” w Dęblinie.
Bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamię-

ci Żołnierzy Wyklętych” rozpoczął się 
o godz. 12.00 startem biegu „Honorowe-
go”. Start i meta „Biegu” na wszystkich 
trzech dystansach (1963 m, 5000 m, 400 
m) została wyznaczona przed Klubem 
WSOSP przy ul. Dywizjonu 303–na hi-
storycznym „szlaku bursztynowym”.

Tradycyjna długość biegu „Honorowe-
go” wynosiła 1963 m co stanowi odwoła-
nie do roku, w którym zginął podczas ob-
ławy w Majdanie Kozic Górnych k/Piask 
(woj. lubelskie) sierż. WP Józef Franczak 
ps."Lalek” - ostatni „Żołnierz Wyklęty”; 
uczestnik wojny obronnej z Niemcami 
we wrześniu 1939 r.; później w szeregach 
ZWZ- AK. Zawodnicy zmierzyli się także 

na dystansie 5000 m w biegu „Wilków” 
oraz w 400 m biegu „Wilczków” dla naj-
młodszych uczestników i VIP-ów.

Wszyscy uczestnicy „Biegu” otrzy-
mali pamiątkowe medale i koszulki 
z nadrukiem „Żołnierzy Wyklętych” mjr 
Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupasz-
ko” lub Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, 
a przedstawiciel dowództwa 4. SLSz płk 
dr inż. Jarosław Rosiński oraz przedsta-
wiciele WSOSP płk pil. Paweł Marcin-
kowski, ppłk dr hab. Zbigniew Wochyń-
ski, dr Robert Jędrys i por. Michał Bresz-
ka otrzymali od prezesa dęblińskiego 
PTT Krzysztofa Karbowskiego oko-
licznościowe adresy w podziękowaniu 
za pomoc w przygotowaniu i przepro-
wadzeniu „Biegu”. Ponadto Senator RP 
Stanisław Gogacz otrzymał album „DO 
OSTATNIEJ KROPLI KRWI MAJOR MA-
RIAN BERNACIAK „ORLIK” 1917-1946”, 
autorstwa Krystiana Pielachy i Jarosła-
wa Kuczyńskiego.

Według skróconego komunikatu 
wyników z Biegu „Tropem Wilczym. 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” na 
wszystkich trzech dystansach:
•• w biegu „Honorowym” na dystansie 
1963m: pierwsze miejsce zajął Maciej 
Walasek (nr 82) z wynikiem 5,43 s; dru-
gie miejsce Karol Nawrocki (nr 97) z wy-
nikiem 5,45 s; trzecie miejsce Mateusz 
Stępień (nr 87) z wynikiem 5,55 s; 
•• w biegu „Wilków” na dystansie 5000m: 
pierwsze miejsce zajął Sławomir Wik-
torowicz (nr 36) z wynikiem 18,32 s; 
drugie miejsce Robert Górny (nr 38) 
z wynikiem 19,00 s; trzecie miejsce Sta-
nisław Kupiec (nr 55) z wynikiem 19,18 s;
•• w biegu „Wilczków” na dystansie 400m: 
pierwsze miejsce zajął Kacper Konopka 
(nr 76) z wynikiem 1,34 s; drugie miej-
sce Karol Redziński (nr 64) z wynikiem 
1,42 s; trzecie miejsce Piotr Stoń (nr 35) 
z wynikiem 1,45 s;
•• Pierwszymi trzema paniami w Biegu 

„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych” na dystansie 1963 
m były: Sylwia Cieślak (nr 92), Dorota 

Jopek (nr 93), Karolina Bondel (nr 84); 
na dystansie 5000 m: Teresa Szpyt (nr 
54), Katarzyna Ćwik (nr 43), Agnieszka 
Kuk (nr 47); na dystansie 400 m: Pauli-
na Piwońska (nr 95), Emilia Olender (nr 
80), Julia Toporek (nr 77). Najmłodszym 
zawodnikiem „Biegu” był 6-letni Piotr 
Wojtyś (nr 85).

„Bieg” był jednym z dęblińskich wyda-
rzeń towarzyszących przypadającemu 1 
marca Narodowemu Dniu Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych". Narodowy Dzień Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych” ustanowił 
w 2011 r. Sejm RP w hołdzie „Żołnierzom 
Wyklętym” - bohaterom podziemia an-
tykomunistycznego i antysowieckiego 
działających w latach 1944-1963 w ob-
rębie przedwojennych granic RP, którzy 
w obronie niepodległego bytu Państwa 
Polskiego z bronią w ręku, jak i w inny 
sposób przeciwstawili się sowieckiej 
agresji i narzuconemu siłą reżimowi ko-
munistycznemu. Ogółem w 2017 r. „Bieg” 
został zorganizowany w 228 miastach 
polskich oraz poza granicami kraju w: 
Chicago, Herdorf-Dermbach, Ingleburn, 
Nowym Jorku i Wilnie; w garnizonach 
wojskowych w Polsce i polskich misjach 
wojskowych za granicą (Afganistanie, 
Bośni i Hercegowinie, Iraku, Kosowie), 
gdzie hołd „Żołnierzom Wyklętym” od-
dali również żołnierze z Danii, Ukrainy, 
USA i Węgier. Głównym organizatorem 
V edycji Biegu „Tropem Wilczym. Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w całej 
Polsce i poza jej granicami była Funda-
cja Wolność i Demokracja, a współorga-
nizatorem Instytut Pamięci Narodowej 
oraz Urząd ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych. Wyłącznym organiza-
torem lokalnym „Biegu” w Dęblinie było 
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i Od-
dział Dębliński Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego im. Augusta Sochackiego. 
„Bieg” objęty został Honorowym Patro-
natem przez Ministerstwo Obrony Na-
rodowej i Wojsko Polskie.

Na starcie biegu
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noRbeRt owczaRek  
(O/Bielsko-Biała)

Artur Małek odwiedził 
Diablaki
Luty rozpoczął się dla członków Szkol-
nego Koła Polskiego Towarzystwa Ta-
trzańskiego „Diablaki” z Dąbrowy Gór-
niczej długo oczekiwanym spotkaniem 
z bardzo utalentowanym wspinaczem 
urodzonym i mieszkającym w Tychach 

– Arturem Małkiem. Lista przebytych 
przez niego górskich dróg i osiągnięć 
w górach jest znana pasjonatom „piono-
wego świata” na siedmiu kontynentach. 
Pomimo bardzo napiętego harmonogra-
mu, znalazł chwilę by spotkać się 6 lu-
tego 2017 r. z młodymi miłośnikami gór 
w naszej szkole.

Pan Artur przedstawił nam w wyjąt-
kowo ciekawy i barwny sposób, okra-
szony wyjątkowymi zdjęciami i filmami, 
cały przebieg wyprawy z 2014 roku na 
najwyższy szczyt Karakorum i drugi 
szczyt Ziemi. Uczestniczyliśmy w wy-
prawie od momentu wylądowania sa-
molotu w Pakistanie, następnie jazda 
autami terenowymi po Karakorum Hi-
ghway, później 120-kilometrowy trek-
king z karawaną do bazy głównej pod 
K2. Tam poznaliśmy jak wygląda życie 
w obozie na wysokości 5000 m npm.

Następnie stopniowo zdobywaliśmy 
aklimatyzację: obozy pierwszy, drugi, 
trzeci, powroty w dół i znowu w górę. 
Wspinaliśmy się kominem House'a, 

a następnie Czarną Piramidą. Poznali-
śmy co to choroba wysokogórska, oraz 
jak wygląda „zima” w lipcu. Wzięliśmy 
udział w ataku szczytowym, oraz szczę-
śliwym zejściu do bazy.

Dodatkowo zebrani mieli możliwość 
zobaczenia kombinezonu letniego, oraz 
sprawdzonych w terenie czekanów i ra-
ków – wszystkie przywiezione specjal-
nie przez Pana Artura na tę okoliczność 
do naszej szkoły. Dziennikarkom ze 
szkolnej gazety udało się przeprowa-
dzić wywiad, a na naszej fladze pojawił 
się pamiątkowy wpis.

Bardzo dziękujemy Panu Arturo-
wi Małkowi za wizytę w naszej szkole 
i fantastyczną prelekcję i pokaz sprzętu. 
W głębi serca liczymy, że jeszcze kiedyś 
dane nam będzie się spotkać jeśli nie 
w naszej szkole, to może na górskich 
szlakach… Serdecznie pozdrawiamy 
Pana Artura, życzymy mu spełnienia 
marzeń i realizacji wszystkich posta-
wionych sobie celów: zarówno górskich, 
zawodowych, a także rodzinnych.
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Uczennice SP18 przeprowadzają wywiad  
z Arturem Małkiem

W trakcie prelekcji Artura Małka
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     Rodzice wspierają pasje swoich dzieci
z Norbertem Owczarkiem, opiekunem SK PTT „Diablaki” z Dąbrowy Górni-
czej rozmawia KiNGa BuraS

13 listopada 2015 roku decyzją Za-
rządu Oddziału PTT w Bielsku-Białej 
zostało utworzone Szkolne Koło PTT 

„Diablaki” przy Szkole Podstawowej 
nr 18 im. Władysława Broniewskiego 
w Dąbrowie Górniczej, którego jesteś 
założycielem oraz opiekunem. Jaka 
była historia powstania Koła i kto 
był pomysłodawcą?

Musimy cofnąć się w czasie do dnia 13 
lipca 2010 roku. Dzięki mojej inicjaty-
wie tego dnia przy Szkole Podstawowej 
nr 18 im. Władysława Broniewskiego 
w Dąbrowie Górniczej powstało w ra-
mach Ogólnopolskiej Akcji „Poznaj Be-
skidy” Koło Miłośników Beskidów „Dia-
blaki”. Uczestniczyliśmy w kilkudzie-
sięciu wycieczkach, zorganizowaliśmy 
kilka prelekcji i wystaw związanych 
z górami. Zainicjowaliśmy Ogólnopol-
ską Kampanię „Góry Cooltury”. Po kilku 
latach działalność Ogólnopolskiej Akcji 

„Poznaj Beskidy”, w ramach której dzia-
łało koło, traciła stopniowo na spon-
taniczności i kreatywności w swoich 
działaniach. 

Wiosną 2013 roku wzięliśmy udział 
w drugiej edycji akcji „Sprzątamy Be-
skidy z PTT” organizowanej przez PTT 
O/Bielsko-Biała. Od tego momentu roz-
poczęła się nasza aktywna współpra-
ca z tym oddziałem. Przez kolejne lata 
uczestniczyliśmy czynnie we wszyst-
kich wycieczkach związanych z porząd-
kami na górskich szlakach. Poznaliśmy 
niezwykłych, charyzmatycznych, choć 
jednocześnie koleżeńskich i życzliwych 
ludzi związanych z Polskim Towarzy-
stwem Tatrzańskim, głównie z Bielska-

-Białej, ale także z Kóz, Chrzanowa i Kra-
kowa. Postanowiliśmy zostać częścią tej 
wyjątkowej, turystycznej rodziny.

We wrześniu 2015 roku rozpoczęli-
śmy rozmowy z Szymonem Baronem 

– prezesem PTT O/Bielsko-Biała na te-
mat stworzenia szkolnego koła właśnie 
przy tym oddziale. Jednocześnie prowa-
dzone były rozmowy z Dorotą Raczek – 
Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 18 
im. Władysława Broniewskiego w Dą-
browie Górniczej, w której do tej pory 
działało Koło Miłośników Beskidów 

„Diablaki”. Wszędzie pomysł utworzenia 
Szkolnego Koła PTT „Diablaki” na fun-
damentach Koła Miłośników Beskidów 

„Diablaki” spotkał się z dużą aprobatą. 
Co niemniej ważne, udało się nam za-
interesować tym pomysłem rodziców 
i uczniów związanych ze Szkołą Podsta-
wową nr 18 w Dąbrowie Górniczej. Zdo-
łano zebrać kilkudziesięciu miłośni-
ków górskich wędrówek, którzy chcieli 

wstąpić do nowo powstającego SK PTT 
„Diablaki”.

Powstał list intencyjny o utworzenie 
szkolnego koła do Zarządu PTT O/Biel-
sko-Biała, który podpisało dwudziestu 
jeden uczniów oraz ich opiekun, członek 
PTT O/Bielsko-Biała – Norbert Owcza-
rek. Na odpowiedź nie musieliśmy dłu-
go czekać. Podczas zebrania Zarządu 
Oddziału PTT w Bielsku Białej w dniu 13 
listopada 2015 roku jednogłośnie podję-
to decyzję o utworzeniu Szkolnego Koła 
PTT „Diablaki” przy Szkole Podstawo-
wej nr 18 im. Władysława Broniewskie-
go w Dąbrowie Górniczej. Przy okazji 
należy nadmienić, że nowo powstałe SK 
PTT „Diablaki” jest pierwszym powsta-
łym w województwie śląskim Szkolnym 
Kołem Polskiego Towarzystwa Tatrzań-
skiego.

Zebranie inauguracyjne nowo po-
wstałego Szkolnego Koła PTT „Diablaki” 
odbyło się 7 grudnia 2015 roku. Uczest-
niczyło w nim piętnaścioro członków 
SK PTT wraz ze szkolnym opiekunem 
oraz zaproszonymi na tę okazję gość-
mi – przedstawicielami Oddziału PTT 
w Bielsku Białej: Szymonem Baronem 
i Kornelią Duławą. Podczas zebra-
nia opiekun szkolnego koła – Norbert 
Owczarek, przybliżył zebranym histo-
rię i działalność KMB „Diablaki”, na ba-
zie którego powstało SK PTT „Diablaki”. 
Szymon Baron przedstawił prezentację 
zawierającą rys historyczny, cele sta-
tutowe oraz działalność Polskiego To-
warzystwa Tatrzańskiego. Następnie 
członkom nowo powstałego SK PTT 

„Diablaki” zostały wręczone legityma-
cje członkowskie oraz pamiątkowe 
upominki. Nasze koło otrzymało także 
oficjalną pieczęć oraz publikacje książ-
kowe do szkolnej biblioteki.

Podczas zebrania wybrany został po 
raz pierwszy Zarząd SK PTT „Diablaki” 
w składzie: prezes – Weronika Słom-
czyńska, wiceprezes – Maksymilian 
Stochelski, sekretarz – Kaja Maślanka, 
skarbnik – Sonia Pucyk. Na zakończenie 
zebrania nie mogło zabraknąć pamiąt-
kowej sesji fotograficznej z udziałem 

„Diablaków” i zaproszonych gości.
W sobotę 12 grudnia 2015 roku miała 

miejsce pierwsza oficjalna wycieczka 
SK PTT „Diablaki”w Beskid Mały. Na-
szym celem był najwyższy szczyt tego 
pasma, czyli Czupel (933 m n.p.m.).

Skąd pomysł na nazwę Koła?

Jak wspomniałem wcześniej Szkolne 
Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzań-

skiego „Diablaki” było pierwotnie Ko-
łem Miłośników Beskidów (KMB), któ-
rego nazwa musiała nawiązywać do 
tego właśnie pasma górskiego. Nazwę 

„Diablaki” pochodzącą od najwyższego 
wierzchołka Babiej Góry (1725 m n.p.m.) 
podsunęła mi moja małżonka. Nazwa 

„Diablaki” spodobała się od razu zarów-
no mnie, jak i dzieciom, z którymi zakła-
daliśmy KMB. Wiąże się z nią także kil-
ka zabawnych sytuacji. Było kilka osób, 
które pytały mnie czy odnosi się ona do 
charakteru i temperamentu grupy tury-
stów, z którymi jeżdżę w góry. Nazwa ta 
nie dawała także spokoju pewnej osobie 
duchownej, z którą pracowałem razem 
w szkole kilka lat temu. Prawie pół roku 
roku nosił się z pytaniem dlaczego „Dia-
blaki”? Po wyjaśnieniu mu genezy przy-
jętej nazwy, odetchnął głęboko z ulgą.

uczniowie Szkoły w Dąbrowie Górni-
czej mają możliwość uczestniczenia 
w wielu organizowanych przez Koło 
wycieczkach. Jak wygląda organiza-
cja takich wypraw oraz jak wygląda 
proces edukacyjny uczniów podczas 
wycieczek górskich?

Wszystko rozpoczyna się od chęci 
wspólnej górskiej wyprawy kilku-
dziesięciu osób związanych ze Szkol-
nym Kołem Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego. Kiedy mamy ustalone 
pasmo górskie, trasę, termin wyjazdu 
zaczynają się właściwe przygotowania: 
organizacja autokaru, ubezpieczenia, 
wymaganych dokumentów, a przede 
wszystkim osób na wspólną górską 
imprezę turystyki kwalifikowanej. Na-
stępnym etapem jest właściwe przy-
gotowanie samych uczestników. Odpo-
wiedni ubiór, wygodny plecak, a także 
dodatkowe wyposażenie, jak np. latarki, 
ubranie na zmianę, peleryny od deszczu 
są dla członków i sympatyków SK PTT 

„Diablaki” naturalne i oczywiste. Wie-
lokrotnie konsultują ze mną swoje po-
tencjalne zakupy w tej kwestii, zdarza 
się im także prezentować jeszcze przed 
wyjazdem swoje najnowsze nabytki. 

Jeśli chodzi o proces edukacyjny 
uczniów podczas wycieczek górskich, 
to rozpoczyna się on tak naprawdę już 
na etapie planowania wyjazdu. Uczest-
nicy bardzo chętnie czytają informa-
cje na temat pasma górskiego, w które 
się wybierają, poszukują ciekawostek 
związanych z przyrodą, historią, re-
gionem. Jeszcze przed wyjazdem mają 
już obraz tego, co ewentualnie mogą 
zastać na miejscu. W trakcie wyciecz-
ki prowadzący grupę przewodnik czy 
instruktor turystyki kwalifikowanej 
poszerza posiadaną przez nich wiedzę. 
I nie tylko we wspomnianym wcześniej 
zakresie. Wiele miejsca poświęca się 
sprawom bezpieczeństwa w górach, to-
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pografii, kulturze na górskich szlakach 
czy ekologii. Podczas postojów ucznio-
wie z zaciekawieniem czytają tablice in-
formacyjne oraz zadają liczne pytania, 
jakie nasunęły im się podczas marszu. 
Wędrówki górskimi szlakami doskona-
le integrują dzieci, co przekłada się na 
ich lepsze wzajemne relacje również 
poza górami.

Oddział PTT w Bielsku-Białej cy-
klicznie organizuje akcje „Sprzątamy 
Beskidy z PTT” połączone z edukacją 
turystów, w których bierzecie czynny 
udział. Jak wyglądają te znane w Pol-
sce akcje i czy uczniowie Szkolnego 
Koła chętnie się angażują w akcje?

„Diablaki” biorą udział w akcji „Sprzą-
tamy Beskidy z PTT” od czterech lat, 
nie wzięliśmy udziału tylko w pierw-
szej edycji tego górskiego sprzątania 
szlaków. Formuła akcji na przestrzeni 
lat ewoluowała do dzisiejszej, wyda-
je mi się że najbardziej optymalnej 
postaci. Sama akcja trwa przez kilka 
miesięcy w ciągu roku. Staramy się 
rozpocząć ją na początku wiosny i za-
kończyć przed latem. Składa się z kilku 
zaplanowanych z wyprzedzeniem wy-
cieczek, w różnych pasmach górskich 
w określonym terminie. W bieżącym 
roku będą to następujące wycieczki: 
22 kwietnia – rejon Baraniej Góry (Be-
skid Śląski), 27 maja – rejon Babiej Góry 
(Beskid Żywiecki), 3 czerwca – rejon 
Magurki Wilkowickiej (Beskid Mały). 
Zainteresowane uczestnictwem grupy 
i turyści indywidualni zgłaszają tę in-
formacje do koordynatora akcji, poda-
jąc jednocześnie planowaną trasę swo-
jej wycieczki. Staramy się by w danym 
rejonie posprzątać jak najwięcej szla-
ków, by nie wędrować sprzątniętymi 
wcześniej trasami. Tradycją stało się, 
że wszyscy wolontariusze spotykają 
się o ustalonej godzinie i ustalonym 
miejscu by zrobić dłuższą przerwę, 
wziąć udział w konkursach turystycz-
no-krajoznawczych, spotkać znajo-
mych wędrujących innymi szlakami. 
Po wykonaniu pamiątkowej fotografii 
wszystkich sprzątających, co czasami 
przy liczbie ponad dwustu osób nie jest 
proste, rozchodzimy się by kontynu-
ować dalej górskie porządki.

Jeśli chodzi o uczniów zrzeszonych 
w Szkolnym Kole Polskiego Towarzy-
stwa Tatrzańskiego „Diablaki” to po-
wiem, że zawsze mogę liczyć na ich 
obecność i ogromne zaangażowanie 
w porządkowanie górskich szlaków. 
Uczniowie rywalizują ze sobą, o to kto 
zbierze więcej worków śmieci, kto znaj-
dzie dziwniejszy okaz śmiecia. Dla nich 
sprzątanie górskich szlaków jest rzeczą 
naturalną, traktują to jako formę zaba-
wy. Oczywiście ogromne podziękowa-

nia kieruję do rodziców tych uczniów, 
którzy wyrażają zgodę na ich udział 
w tego typu akcjach. Akcja „Sprzątamy 
Beskidy z PTT” ma ogromny walor edu-
kacyjny i wychowawczy. Jestem prze-
konany, że uczestnicy tej akcji nie tylko 
nie będą śmiecić na szlakach, ale będą 
w stanie odpowiednio zareagować 
w stosunku do osób beztrosko śmiecą-
cych czy to w górach, czy w dolinach.

Jakie przesłanie niesie kampania 
„Góry Cooltury”? 

Ogólnopolska Kampania „Góry Cooltu-
ry” (www.facebook.com/gorycooltury) 
wystartowała 1 stycznia 2014 roku. Po-
mysł na jej przeprowadzenie jest wyni-
kiem gorzkiej refleksji dotyczącej bra-
ku szeroko pojętej kultury na górskich 
szlakach (zaśmiecanie, hałas). Pragnie-
niem pomysłodawców kampanii jest 
przede wszystkim przywracanie pięk-
nego (niestety odchodzącego do lamu-
sa) zwyczaju pozdrawiania się podczas 
wędrówek oraz ograniczenia liczby 
śmieci pozostawianych w górach. W ra-
mach tej kampanii organizujemy liczne 
konkursy, sprzątamy górskie szlaki, 
rozdajemy ulotki informacyjne, a także 
wędrując mówimy mijanym turystom 

„Dzień dobry” lub „Cześć”. Nie kosztu-
je nas to wiele, a zobaczyć uśmiech na 
twarzy mijanej w ten sposób osoby – 
bezcenne. 

Organizujesz wiele ciekawych pre-
lekcji, podczas których uczniowie 
mogą zapoznać się z tematyką gór-
ską, przyswoić zasady panujące 
w górach, zobaczyć specjalistyczny 
sprzęt górski oraz poznać ciekawych 
i wyjątkowych prelegentów. Jak re-
alizujesz takie spotkania i jaki jest 
ich cel?

Po zdobyciu kontaktu do potencjalnego 
prelegenta, uzyskaniu pozytywnej od-
powiedzi na nasze zaproszenie, ustale-
niu terminu i tematyki spotkania roz-
poczynam przygotowania na terenie 
szkoły. Staram się przybliżyć uczniom 
postać zaproszonego gościa, uzmysło-
wić im dlaczego go zaprosiłem, naświe-
tlić o czym im opowie. Przygotowuję 
również z redaktorkami szkolnej ga-
zetki pytania do wywiadu z przyszłym 
prelegentem. Samo spotkanie staram 
się zrobić w kameralnej kilkudziesię-
cioosobowej grupie uczniów w sali 
lekcyjnej z projektorem multimedial-
nym. Spotkania w zależności od czasu 
jakim dysponują nasi goście trwają ok. 
dwóch godzin lekcyjnych. Poza samym 
pokazem zdjęć czy filmów, nasi goście 
odpowiadają także na liczne pytania 
zebranych dzieci, udzielają wywiadu 
redaktorkom szkolnej gazety, rozdają 
dziesiątki autografów, pozują do kilku-
nastu zdjęć.

Takie spotkania mają wiele zalet, 
których nie da się zastąpić w żaden inny 
sposób. Dzieci mają na żywo okazję 
zobaczenia i wysłuchania wspomnień 
i relacji ludzi, których pasją są góry 
czy podróże. Wielokrotnie prelegent 
oprócz poruszanego tematu głównego 
nawiązuje do swojego życia prywatne-
go, do czasów szkolnych, uświadamia-
jąc uczniom, że warto mieć marzenia, 
jakiś cel w życiu do którego należy dą-
żyć uporem i ciężką pracą. Niekoniecz-
nie muszą to być od razu góry wysokie, 
czy dalekie kraje. Na chwilę obecną 
może to być np. szóstka z matematyki 
na koniec roku, czy czołowe miejsce 
w olimpiadzie przedmiotowej z języka 
angielskiego.

Norbert Owczarek na tatrzańskim szlaku
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Przekaż 1% podatku dla PTT 
PTT jest zarejestrowaną, posiadającą osobowość prawną organizacją pożytku publicznego.

W imieniu wszystkich naszych członków, w imieniu naszych ukochanych gór, prosimy o przekazanie 1% swych podatków na rzecz PTT.

Dlaczego nam?

• jesteśmy stowarzyszeniem miłośników gór • propagujemy nieskobudżetową turystykę górską • działamy na rzecz ochrony przyrody 
gór • szkolimy przewodników górskich i prowadzimy edukację młodych turystów • utrzymujemy się ze składek członkowskich i opiera-
my się na społecznej pracy naszych członków oraz sympatyków, nie mamy żadnych etatów ani pensji

Jak to zrobić?

Wystarczy w odpowiednim polu właściwego formularza PIT wpisać numer KRS: 0000115547 oraz w polu "Cel szczegółowy 1%" poinfor-
mować, 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, wpi-
sując 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: ZarZąd GłóWny PolskieGo ToWarZysTWa TaTrZańskieGo
redakcja: sZymon Baron, kinGa Buras, BarBara moraWska-noWak

skład: kaTarZyna WilusZ
adres redakcji: ul. konarskieGo 21/5, 30-049 krakóW ♦ e-mail: PracoWnia@PTT.orG.Pl ♦ Tel.: 12 634-05-89

Wersja elekTronicZna „co słychać?” jesT dosTęPna na sTronie: hTTP://WWW.PTT.orG.Pl

We współczesnym, często wirtual-
nym świecie coraz mniej jest autoryte-
tów, pozytywnych wzorców ludzkich, 
z których może brać przykład młody 
człowiek i z którymi mógłby się iden-
tyfikować. Dlaczego więc nie sięgnąć 
w prawdziwym świecie do środowiska 
polskich himalaistów, alpinistów, ta-
terników, grotołazów, podróżników, 
którzy mogą pozytywnie zainspirować 
młodego człowieka oraz mieć wpływ 
na jego dalsze życie. Podczas takich 
spotkań poruszana jest kwestia piękna 
i potęgi natury i na to uczniowie pod-
czas takich spotkań są uczulani. Prele-
genci zwracają uczniom uwagę na nie-
bezpieczeństwa, z jakimi się spotykali 
podczas realizacji swoich planów. Pod-
kreślali wielokrotnie, że tylko dzięki 
wieloletnim treningom oraz niezliczo-
nej ilości ukończonych kursów i szkoleń 
mogli zrealizować swoje górskie czy po-
dróżnicze plany. Zaproszeni goście po-
nadto pokazują dzieciom na wielu przy-
kładach, że naturalną rzeczą jest pomóc 
drugiemu człowiekowi w potrzebie 
oraz na fakt, że w trudnych chwilach 
możemy liczyć na pomoc od innych. 

Jakimi sukcesami może poszczycić 
się SK PTT „Diablaki”?

Największym sukcesem Szkolnego Koła 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 

„Diablaki” przy Szkole Podstawowej nr 
18 w Dąbrowie Górniczej jest to, że jego 

działalność została pozytywnie przyję-
ta i jest bardzo mocno wspierana przez 
całą społeczność szkolną: grono peda-
gogiczne, rodziców uczniów i wreszcie 
samych uczniów. Ponadto otrzymali-
śmy w ubiegłym roku kalendarzowym 
Puchar Marszałka Województwa Ślą-
skiego za wyróżniające się uczestnic-
two w akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 
2016” oraz Statuetkę Prezesa Zarządu 
Głównego PTT za wyróżniający się 
udział w akcji „Sprzątamy Beskidy 
z PTT 2016”.

Czy rodzice uczniów, którzy są człon-
kami Koła angażują się w pasje swo-
ich dzieci oraz w pomoc na rzecz Pol-
skiego Towarzystwa Tatrzańskiego?

Rodzice bardzo mocno i skutecznie 
wspierają pasje swoich dzieci oraz 
działalność SK PTT „Diablaki”. Widać 
to na kilku przykładach. Po pierwsze 
finansują ubiór, ekwipunek, składki 
członkowskie i wyjazdy swoich dzie-
ci. Po drugie bardzo wielu rodziców 
uczestniczy w imprezach turystyki 
kwalifikowanej „Diablaków” razem 
z dziećmi. Po trzecie motywują swoje 
dzieci do aktywnego spędzania czasu 
wolnego w formie górskich wędrówek. 
Po czwarte dzięki inicjatywie rodziców 
w ubiegłym roku pozyskaliśmy sponso-
rów na zakup kilkudziesięciu polarów 
oraz chust organizacyjnych dla dzieci 
skupionych w SK PTT „Diablaki”. 

Plany na ten rok?

Uczestnictwo wiosną w akcji „Sprząta-
my Beskidy z PTT 2017”, a latem w akcji 

„Czyste Tatry”. Cykliczne wyjścia do Mu-
zeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbro-
wie Górniczej na spotkania podróżnicze 

„Wyprawy na krańce Ziemi…”. Szkolenie 
z pierwszej pomocy przedmedycznej 
dla dzieci. Mam jeszcze kilka pomysłów, 
o których nie wspomnę, żeby nie zape-
szyć.

Kilka słów o sobie… Kim jest opiekun 
Szkolnego Koła PTT „Diablaki”?

Terytorialnie: mieszkaniec dzielnicy 
Gołonóg w Dąbrowie Górniczej w wo-
jewództwie śląskim.
Prywatnie: mąż wspaniałej kobiety, 
tata dwójki fantastycznych chłopców. 

Zawodowo: nauczyciel matematyki 
i zajęć komputerowych w Szkole Pod-
stawowej nr 18 im. Władysława Bro-
niewskiego w Dąbrowie Górniczej.

Organizacyjnie: członek Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskie-
go w Bielsku-Białej, koordynator akcji 

„Sprzątamy Beskidy z PTT, instruktor 
turystyki kwalifikowanej o specjalno-
ściach: turystyka piesza górska, tury-
styka piesza nizinna, redaktor naczel-
ny „Biuletynu Informacyjnego SK PTT 
Diablaki”, administrator bloga SK PTT 
Diablaki (www.diablaki.com). ■


