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RENATA	KOWALSKA (O/Ostrowiec Św.)  

Aktorskie talenty miłośniczek Tatr 
 
Pod koniec lutego, na deskach ostrowiec-
kiej sceny teatralnej, wystąpiły nasze uta-
lentowane koleżanki z PTT, odgrywając 
brawurowo swe role w sztuce pt. „Osiem 
kobiet”. Dziewczyny z ostrowieckiego od-
działu PTT: Grażyna Jedlikowska, Ewa 
Gawlik, Alicja Major-Salwierz oraz Teresa 
Kupracz, w towarzystwie jeszcze czterech 
koleżanek z Teatru Teorikon Miejskiego 
Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzy-
skim, zapewniły licznie zgromadzonej 
publiczności dwugodzinną prawdziwą 
ucztę dla ducha. Pod reżyserskim okiem, 
doświadczonej instruktorki teatralnej i dłu-
goletniej członkini PTT – Elżbiety Baran, 
powstał spektakl, którego pomysł zrodził 
się w ubiegłym roku podczas wyprawy 
w góry i akcji… sprzątania Beskidów. Tym 
samym ziściło się życiowe marzenie sze-
fowej ostrowieckiego oddziału PTT, Gra-
żynki Jedlikowskiej, która od zawsze prag-
nęła osobiście zmierzyć się z Melpomeną. 

Nasze koleżanki, przez prawie rok, przy-
gotowywały sztukę Roberta Thomasa 
„Osiem kobiet”, w polskim przekładzie 
Jakuba Rotbauma, Wymagało to wielu wy-
rzeczeń, energii, samozaparcia, a przede 

wszystkim zapamiętania całej masy dia-
logów prowadzonych wartko i niemal bez 
przerwy. Scenariusz spektaklu był fascy-
nujący, ale też wymagający precyzji i du-
żych umiejętności aktorskich. Jaką historię 
obejrzeli ostrowieccy widzowie? Otóż akcja 
rozgrywa się w dużym, bogato urządzo-
nym domu z dala od miasta. Zbliżają się 
święta Bożego Narodzenia. Do odciętej od 
świata rezydencji po długiej nieobecności 
przyjeżdża starsza córka eleganckiej Gaby 
i zapracowanego Marcela. W gronie osób wi-
tających dziewczynę brakuje ojca. Wkrótce 
okazuje się, że został zasztyletowany. 
Wszystko wskazuje na to, że morderczy-
nią jest jedna z ośmiu kobiet przebywa-
jących w domu. Tylko która z nich byłaby 
zdolna do takiego czynu? Okazuje się, że 
każda, bo każda ma powód. Każda ma 
alibi i każda skrywa jakiś sekret. Chociaż 
żyją obok siebie, wcale się nie znają. 
Kobiety próbują same rozwiązać zagadkę, 
zaczynają prowadzić pasjonującą grę, peł-
ną zaskakujących zwrotów, błyskotliwych 
ripost i kąśliwych uwag. Śmierć pana domu 
wyzwoliła w nich emocje, nie muszą już 
ukrywać złości, miłości, pragnień, niena-

wiści, słabości. Obnażają swoje prawdziwe 
oblicza. W ciągu jednej nocy dowiadują 
się o sobie wszystkiego… A rozwiązanie 
zagadki jest naprawdę nieoczekiwane. 

 Nasze koleżanki zaprezentowały się 
wspaniale. Swą grą, pełną autentyczności 
i swobody, zaangażowania i wyrazistości 
postaci, udowodniły, że osoby niewystępu-
jące na co dzień w teatrze, mogą, dzięki 
swej pasji, stworzyć spektakl na wysokim 
poziomie, spójny i silnie oddziałujący na 
publiczność.  

Aktorki porwały ostrowieckich widzów, 
rzuciły ich na kolana, czego dowodem był 
aplauz na stojąco, obsypanie pani reży-
ser i aktorek gromkimi oklaskami oraz 
okrzykami zachwytu przez wypełnioną po 
brzegi sali publiczność. Spektakl cieszył 
się tak dużym zainteresowaniem, że wy-
stawiono go powtórnie 18 marca 2019 r.  

Jeszcze raz gratulujemy, jesteśmy 
dumni. Czekamy na następne spektakle. 
A może specjalne przedstawienie dla człon-
ków Polskiego Towarzystwa Tatrzańskie-
go? Co Wy na to?  

Chapeaus bas dziewczyny! 
█ 
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Z życia Oddziałów 

ZBIGNIEW	JASKIERNIA (O/Sosnowiec) 

Nowe władze Oddziału PTT w Sosnowcu 
 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-
Wyborcze Oddziału PTT w Sosnowcu 
odbyło się w dniu 3 kwietnia 2019 r. 

Zebranie otworzył Prezes Oddziału 
Tomasz Grabolus. Na prowadzącego zebra-
nie zaproponowano Sekretarza Oddziału 
Zbigniewa Jaskiernię, a do Komisji Man-
datowo-Skrutacyjnej zostali wybrani: Ste-
fan Przywarty, Olga Nabrdalik i Justyna 
Jurczyńska. Komisja stwierdziła, że posie-
dzenie było prawomocne. 

W kolejnym punkcie znalazły się 
sprawozdania. Prezes Tomasz Grabolus 
przedstawił sprawozdanie z działalności 

za lata 2016-2019, a Olga Królicka, skarb-
nik Oddziału przedstawiła sprawozdanie 
finansowe. Zbigniew Zawiła, przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej przedstawił 
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Olga 
Nabrdalik, przewodnicząca Sądu Koleżeń-
skiego przedstawiła sprawozdanie Sądu 
Koleżeńskiego. Wszystkie sprawozdanie 
zostały przyjęte.  

Następnie odbyła się dyskusja. Zostały 
zgłoszone następujące wnioski: Jacek Recz-
ko zgłosił wniosek o organizację cyklicz-
nych imprez w Bieszczady na przełomie 
września i października. Agnieszka Matu-

szak zgłosiła wniosek o organizację cyklicz-
nych imprez w Karkonosze. Proponowany 
termin to pierwsza połowa września. 

W kolejnym punkcie odbyły się wy-
bory. Nowo wybrany Zarząd Oddziału 
ukonstytuował się w składzie: prezes - 
Tomasz Grabolus, wiceprezesi - Bożena 
Wardyń i Rafał Baran, sekretarz - Zbig-
niew Jaskiernia, skarbnik - Agnieszka Matu-
szak i członek zarządu - Paweł Kosmala 

Wybrana Komisja Rewizyjna ukonsty-
tuowała się w następujący sposób: prze-
wodniczący - Zbigniew Zawiła, członko-
wie - Witold Niedbał i Anna Dąbrowska, 
a w skład Sądu Koleżeńskiego weszli: 
przewodniczący - Sylwester Dąbrowski, 
członkowie: Jacek Sztyler i Ewa Przywarty. 

Na Zjazd Delegatów PTT delegatami 
zostali wybrani: Tomasz Grabolus, Zbig-
niew Jaskiernia i Zbigniew Zawiła. Rezer-
wowymi delegatami wybrano Witolda 
Niedbała i Sylwestra Dąbrowskiego. 

Kolejnym punktem było wręczenie 
nagród sekretarza Oddziału. Nagrody za 
bardzo duży wkład pracy w kadencji 2016-
2019 otrzymali Tomasz Grabolus i Woj-
ciech Iwański.  

Po wyczerpaniu wszystkich punktów 
porządku zebranie zostało zakończone. 

 █ 
 

Nowo wybrany Zarząd Oddziału PTT w Sosnowcu, 
od lewej: Rafał Baran, Tomasz Grabolus, Zbigniew 
Jaskiernika, Bożena Wardyń i Agnieszka Matuszak 

 
 

 
TOMASZ	WĘGRZYN (K/Kozy) 

Nowe władze Koła PTT w Kozach 
 
W dniu 14 marca 2019 r. w Domu Kul-
tury w Kozach odbyło się walne zebranie 

sprawozdawczo-wyborcze członków Koła 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, 

na którym przedstawiono sprawozdania 
merytoryczne i finansowe za okres 2016-
2019. Wybrano również nowy Zarząd na 
kolejna kadencję, w którego skład weszli: 
Tomasz Węgrzyn – prezes, Angelika Węg-
rzyn – sekretarz, Dariusz Marek – skarb-
nik, Grzegorz Ryszawy i Paweł Stawiarz 
– członkowie. 

Podziękowano również poprzedniemu 
Zarządowi za ciężką pracę i zaangażowa-
nie w rozwijaniu i propagowaniu działal-
ności turystycznej na terenie Kóz i w re-
gionie.  

Zarząd Oddziału PTT w Bielsku-Białej 
reprezentował na zebraniu prezes Szy-
mon Baron. 

Jednocześnie zapraszamy wszystkich 
chętnych na wycieczki i do współpracy  
z naszym Kołem PTT w Kozach. Do zoba-
czenia na szlaku! 

 █ 

 
 
Nowo wybrany Zarząd Koła PTT w Kozach, 
od lewej: Grzegorz Ryszawy, Angelika Węgrzyn, 
Tomasz Węgrzyn, Paweł Stawiarz i Dariusz Marek 
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MONIKA	NOWAK (O/Jaworzno) 

Nowe władze Oddziału PTT w Jaworznie 
 
14 marca 2019 r. odbyło się Walne Zgro-
madzenie Członków Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego w Jaworznie. 
Głównym tematem tego spotkania było 
podsumowanie pracy ustępującego Zarzą-
du oraz wybór nowych władz Oddziału. 

Ustępujący Prezes Zarządu Andrzej 
Ślusarczyk przedstawił najważniejsze wy-
darzenia oraz zrealizowane zadania w la-
tach 2016-2018. Przypomniał wszystkim 
o udanych wyjazdach w góry wysokie,  
w Alpy Julijskie i Dolomity, o ciekawym 
cyklu spotkań podróżniczych zorganizo-
wanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Poinformował o wsparciu finansowym 
otrzymanym przez trzy ostatnie lata od 
Gminy Miasta Jaworzna na realizację za-
dań z zakresu turystyki, jak również o otrzy-
manych środkach finansowych z tytułu 
1%. Na tym spotkaniu nie zabrakło rów-
nież okazji do podziękowań. Należały się 
one wszystkim członkom naszego Oddziału 
angażującym się w opracowywanie pla-
nów wyjazdowych i tras wycieczek, człon-
kom, którzy pomogli w remoncie naszej 
siedziby, ale także wszystkim pozostałym, 
którzy aktywnie spędzają razem z nami 
czas na górskich szlakach oraz uczestni-
cząc w organizowanych przez nasz Oddział 
wycieczkach. Skarbnik naszego Oddziału 
Arletta Drabiec przedstawiła najważniej-
sze elementy sprawozdania finansowego, 
podsumowanie swojej działalności przed-
stawiły również Przewodnicząca Komi-
sji Rewizyjnej Grażyna Piotrowska oraz 
Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Bo-

żena Kuźniak. Podsumowaniem tej części 
obrad Walnego Zgromadzenia było udziele-
nie absolutorium ustępującemu Zarządowi 
zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.  

Następnie przystąpiono do wyboru skła-
dów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 
Koleżeńskiego. Po długich rozmowach 
udało się wybrać nowy Zarząd Oddziału 
Jaworzno. Prezesem został Sebastian Łasaj, 
a wiceprezesem Andrzej Ślusarczyk. Jako 
skarbnik i sekretarz swoją pracę konty-
nuują Arletta Drabiec i Monika Nowak. 
Pozostałymi członkami Zarządu zostali: 
Zygmunt Haręza, Krzysztof Patrzałek i Grze-
gorz Pawelec. Do składu Komisji Rewizyj-
nej weszły: Grażyna Piotrowska, Bożena 
Kuźniak i Kinga Zarębska, natomiast do 

Sądu Koleżeńskiego wybrani zostali: Ag-
nieszka Selwa, Sławomir Jelonek i Jan Rybak. 

Wszystkim tym osobom należą się 
ogromne podziękowania za podjęcie wyz-
wania do pracy na rzecz naszej organi-
zacji. Trzeba tu zaznaczyć, że dobrą tra-
dycją naszego Oddziału jest praca w formie 
wolontariatu, a każdy członek Zarządu 
angażuje się w działalność poświęcając 
swój wolny czas.  

Nowemu Zarządowi życzę, aby ich pra-
ca została doceniona przez wszystkich 
czego wyrazem niech będzie niesłabną-
ce zainteresowanie udziałem w organi-
zowanych wycieczkach i wyjazdach.  
Do zobaczenia na górskich szlakach! 

 █

 
 
JERZY	PIOTR	KRAKOWSKI (O/Mielec) 

Nowe władze Oddziału PTT „MKG Carpatia” w Mielcu 
 
W dniu 21 marca 2019 r. odbyło się 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-
Wyborcze Mieleckiego Klubu Górskiego 
„Carpatia” – Oddziału PTT w Mielcu.  

Ustępujący Zarząd otrzymał absoluto-
rium i dokonano wyboru nowych władz 
na kolejną trzyletnią kadencję.  

W skład nowo wybranego Zarządu 
Carpatii weszli: Jerzy Piotr Krakowski – 
prezes, Iwona Nakoneczna-Świątek – wice-

prezes, Bożena Mazur – sekretarz, Anna 
Duszkiewicz - skarbnik, Krystyna Mok-
rzycka, Małgorzata Świerk-Ożóg i Michał 
Mokrzycki – członkowie. Komisja Rewi-
zyjna będzie pracowała w składzie: Prze-
mysław Giza – przewodniczący, Damian 
Działo i Władysław Andrzej Skrzypek – 
członkowie, a skład Sądu Koleżeńskiego 
przedstawia się następująco: Leszek Kar-
kut – przewodniczący, Barbara Juszczak 

i Tomasz Mrozik – członkowie. 
Wybrano także delegatów na Zjazd 

Delegatów PTT. Zostali nimi: Grażyna 
Franaszczuk, Elżbieta Krakowska, Jerzy 
Piotr Krakowski, Krzysztof Strzelecki i To-
masz Mrozik. Zastępcami delegatów zo-
stali: Iwona Nakoneczna-Świątek, Barbara 
Juszczak, Przemysław Giza, Michał Mokrzy-
cki i Michał Mamuszka. 

█ 

 
 
GRAŻYNA	JEDLIKOWSKA (O/Ostrowiec Św.) 

Dzień kobiet w górach 
 
Już po raz drugi nasze koleżanki z Oddziału 
postanowiły świętować Dzień Kobiet w gó-
rach. Tradycyjnie bazą było schronisko na 
Starych Wierchach dokąd dziewczyny 
udały się zielonym szlakiem z Obidowej. 

Pogoda dopisywała i w dobrych humo-
rach dotarły do schroniska, gdzie wieczo-
rem miała miejsce prawdziwa uczta ze 

śpiewem, bo przecież nie mogło zabrak-
nąć piosenki turystycznej. W sobotę przy 
pięknej pogodzie wyruszyły na Turbacz 
– śniegu w górach jeszcze mnóstwo, choć 
widać zbliżającą się wiosnę.  

W schronisku na Turbaczu oczywiście 
posiłek, a potem wejście na szczyt Tur-
bacza, pamiątkowe zdjęcie i zejście już 

w warunkach zimowych przy padającym 
śniegu i mocnych podmuchach wiatru. 
Wieczorem odpoczynek, a w niedzielę rano 
zejście czerwonym szlakiem przez Macie-
jową do Rabki Zdroju, Krakowa. a potem 
już tylko pociągiem do domu. To była 
wspaniała wyprawa w doborowym towa-
rzystwie.  █
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GRAŻYNA	JEDLIKOWSKA (O/Ostrowiec Św.) 

Nowe Szkolne Koło PTT w Ostrowcu Świętokrzyskim 
 
Na początku lutego 2019 r. Zarząd Od-
działu PTT w Ostrowcu Świętokrzyskim 
zatwierdził powstanie pierwszego przy 
naszym Oddziale Szkolnego Koła PTT 
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 
im. B. Chrobrego w Ostrowcu Św. Koło 
skupia w tej chwili 10 uczniów z klasy 

IV, a opiekunem Koła jest nauczycielka 
szkoły, pani Grażyna Połetek.  

Pani Grażyna już od września 2018 
roku zaczęła prowadzić zajęcia, które 
miały przygotować uczniów do podjęcia 
decyzji o wstąpieniu do PTT. Musiała to 
być również decyzja rodziców i prawnych 

opiekunów dzieci. W styczniu br. kilkoro 
uczniów, aby sprawdzić swe możliwości, 
wzięło udział w całodniowej wycieczce, 
której trasa przebiegała od Grzegorzowic 
przez rezerwat Góra Chełmowa do Nowej 
Słupi. Wszyscy wyśmienicie zdali ten egza-
min. Zajęcia SK PTT odbywają się dwa 
razy w miesiącu, a prowadzi je opiekun 
Koła, Grażyna Połetek, która znana jest 
ze swego ogromnego zaangażowania  
w pracy z młodzieżą.  

W dniu 5 marca 2019 r. w obecności 
dyrektora szkoły p. Mariusza Szczerbiń-
skiego miało miejsce uroczyste wręczenie 
legitymacji PTT, które wręczyli uczniom 
Prezes O/PTT w Ostrowcu Św. Grażyna 
Jedlikowska i wiceprezes Krzysztof Ku-
charski.  

Mamy nadzieję, że to nie będzie je-
dyne szkolne koło przy naszym Oddziale 
i wkrótce powstaną kolejne. Pani Graży-
nie i uczniom życzymy wiele satysfakcji, 
ciekawych zajęć, udanych wycieczek i za-
pewniamy naszą pomoc i wsparcie. █ 

 
 
ZBIGNIEW	JASKIERNIA (O/Sosnowiec) 

XXXIV Zimowe Wejście na Babią Górę 
 
Już po raz 34 spotkaliśmy się zimą na Babiej 
Górze. W tym roku zimowe wejście na 
Babią Górę odbyło się w dniach 3-5 mar-
ca 2019 r. i podobnie jak w poprzednich 
latach zostało dofinansowane przez Urząd 
Miejski w Sosnowcu.  

Zasadnicza część uczestników wyje-
chała autokarem spod Teatru Zagłębia 
w Sosnowcu. Pozostali uczestnicy wyje-
chali innymi środkami transportu. Trasa 
wiodła z Przełęczy Krowiarki do schro-
niska PTTK na Markowych Szczawinach. 
W schronisku zamieszkało 98 uczestni-
ków. W tej liczbie byli koledzy z Klubu 
Speleologicznego „Aven” w Sosnowcu oraz 

zaprzyjaźnione Oddziały PTT. Szczegól-
nie liczna była grupa z Ostrowca Święto-
krzyskiego. Seniorzy Oddziału PTT w Sos-
nowcu zatrzymali się w Pensjonacie „Hanka” 
w Zawoi. Seniorzy nie zapomnieli oczy-
wiście o odwiedzeniu Karczmy „Rzym” 
w Suchej Beskidzkiej, która tak nierozer-
walnie związana jest z naszą imprezą. 
Atmosfera w schronisku była wspaniała, 
a to za sprawą kolegów gitarzystów.  

W sobotę w dniu 4.03.2019 r. pogoda 
była bardzo łaskawa dla naszych uczest-
ników. Większość osób „zaliczyła” szczyt. 
Pod schroniskiem był zorganizowany kon-
kurs „Zjazd na byle czym”. W godzinach 

wieczornych Prezes Oddziału PTT Tomasz 
Grabolus wręczył dwa wyróżnienia „Pri-
mus Inter Pares” za zasługi w roku 2018. 
Wyróżnienia Otrzymali je Piotr Matuszak 
za samotne przejście całego Głównego Szla-
ku Beskidzkiego oraz Arkadiusz Wardyń 
za prace na rzecz Oddziału PTT w Sos-
nowcu. 

Następnego dnia był czas na narty. 
Na Mosornym Groniu utrzymywały się 
dobre warunki narciarskie. Seniorzy tra-
dycyjnie imprezę zakończyli w Karczmie 
„Rzym” w Suchej Beskidzkiej. Tego-
roczna impreza z pewnością powinna 
być zaliczona do sukcesów Oddziału.  █

 

 
Atmosfera w schronisku jest zawsze wspaniała 
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JANUSZ	FOSZCZ (O/Tarnów) 

X Ponadgimnazjalny Konkurs Wiedzy o Górach „Beskid Żywiecki” 
 
W dniu 27 marca 2019 r. w budynku 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tar-
nowie odbyła się dziewiąta edycja Kon-
kursu Wiedzy o Górach przeznaczonego 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
Cieszący się od lat dużą popularnością 
konkurs zorganizował jak zawsze nasz 
Oddział wraz ze Społecznym Gimnazjum 
Matematyczno-Przyrodniczym STO w Tar-
nowie. Patronat nad imprezą objęli: Anna 
Pieczarka – Członek Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego, Roman Łucarz – Sta-
rosta Powiatu Tarnowskiego oraz Wojciech 
Szarota – Prezes Zarządu Głównego PTT.  

Do konkursowych zmagań przystą-
pili przedstawiciele siedmiu szkół ponad-
gimnazjalnych lub działających w nich 
szkolnych kół turystycznych. Drużyny 
reprezentowały szkoły z Tarnowa i po-
wiatu tarnowskiego, jedna osoba przybyła 
na konkurs z krakowskiego Liceum Pija-
rów. W tym roku po raz pierwszy od 
wielu lat wśród uczestników przeważali 
(chociaż nieznacznie) panowie. Konkurs 

zaszczyciła swoją obecnością Kinga Buras 
– prezes tarnowskiego Oddziału PTT.  

Tematyka konkursowych zmagań doty-
czyła tym razem Beskidu Żywieckiego. 
Składające się z przewodników górskich 
jury przygotowało dla uczestników pisem-
ny test. Wśród zawartych w nim trzy-
dziestu czterech pytań nie brakowało 
zagadnień z topografii, historii, fauny, flory, 
ochrony przyrody czy hydrologii Beskidu 
Żywieckiego. Przewodniczącym jury była 
Teresa Dumańska. Pomagali jej ponadto: 
Renata Gruca-Nowak, Artur Marć i Janusz 
Foszcz. Na rozwiązanie testu uczestnicy 
mieli 60 minut. Utracone w czasie wysiłku 
intelektualnego kalorie startujący mogli 
uzupełnić czekoladowymi wafelkami oraz 
wodą mineralną. 

Następnie do pracy przystąpili juro-
rzy. Po sprawdzeniu wszystkich testów 
okazało się, że podobnie jak w poprzed-
nich edycjach najlepsi uczestnicy wyka-
zali się bardzo dobrą znajomością zagad-
nień związanych z tematem konkursu. 

Laureatów dzieliły niewielkie różnice pun-
ktowe. Zwycięzcą okazała się Weronika 
Plebańczyk reprezentująca SK PTT nr 1 
im. Jana Pawła II w Tarnowie. Na kolej-
nych stopniach podium stanęli jej koledzy 
z drużyny: Jakub Wojtarowicz (w ubieg-
łym roku zajął III miejsce) i Robert Wolak. 
Czwarte miejsce (podobnie jak przed ro-
kiem) zajął Jakub Pypeć z LO im. Mikołaja 
Kopernika w Tuchowie, zaś piąte Paulina 
Oleksowicz z ZSOiZ w Ciężkowicach. Na 
kolejnych pozycjach uplasowali się: Bruno 
Wikarjak z I LO w Tarnowie, Patrycja 
Mucha z ZSOiZ w Ciężkowicach oraz ex 
aequo Wiktoria Brzychczy z V LO w Tar-
nowie i Weronika Gieniec z LO w Tucho-
wie.  

W klasyfikacji drużynowej zwycięstwo 
wywalczyła (dość zdecydowanie) ekipa 
SK PTT Nr 1 z Tarnowa, wyprzedzając 
zespół ZSOiZ w Ciężkowicach oraz dru-
żynę LO im. M. Kopernika w Tuchowie. 

W uznaniu trudu włożonego w przy-
gotowanie do konkursu i uzyskanych 
bardzo dobrych wyników, jury postano-
wiło nagrodzić dwanaście osób z najlep-
szymi rezultatami oraz trzy najlepsze dru-
żyny. Wyróżnieni otrzymali, dyplomy, 
przewodniki, mapy i książki a także cenne 
nagrody rzeczowe związane z turystyką 
górską. Zostały one ufundowane przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Mało-
polskiego, Starostwo Powiatowe w Tar-
nowie, Babiogórski Park Narodowy, Sta-
rostwo Powiatowe w Żywcu, wydawnic-
twa Bezdroża i Compass oraz Urząd Gminy 
Zawoja. Redakcja Magazynu Turystyki 
Górskiej „npm” ufundowała dla zwycięzcy 
półroczną prenumeratę czasopisma. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali drobne upominki 
oraz materiały reklamowo-edukacyjne 
przesłane przez darczyńców. Tematem 
przyszłorocznej edycji konkursu będzie 
Beskid Śląski i Beskid Mały.  

█ 

 

W trakcie konkursu 
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REMIGIUSZ	LICHOTA (O/Chrzanów) 

XII Powiatowy Rajd na Orientację w Chrzanowie 
Rajd został zorganizowany 21 marca 2019 
roku w rejonie Osiedla Stella w Chrzano-
wie. Założeniem organizatorów imprezy 
była promocja aktywnego i zdrowego 
trybu życia, a także poznanie technik 
orientacji w terenie z kompasem i mapą. 
Patronat honorowy nad Rajdem objął 
Starosta Chrzanowski Andrzej Uryga, 
Nadleśnictwo Chrzanów oraz Prezes Za-
rządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego Wojciech Szarota. Organi-
zatorami Rajdu było Polskie Towarzystwo 
Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wraz 
z Klubem Sportowym Kościelec Chrzanów. 

Do Rajdu zgłosiło się 326 uczestników 
z 10 Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT. 
Od godziny 8:30 odbywała się rejestra-
cja uczestników Rajdu na terenie Cent-
rum Usług Socjalnych w Stelli. O godzi-
nie 9:45 uczestników imprezy oraz ich 
szkolnych opiekunów przywitał Prezes 
Oddziału PTT w Chrzanowie Remigiusz 
Lichota, który poinformował uczestników 
o zasadach obowiązujących na trasie Rajdu. 
O godzinie 10:00 wszystkie drużyny wypo-
sażone w mapy i kompasy wystartowały 
na trasę Rajdu. Uczniowie mieli za zada-
nie w ciągu maksymalnie półtorej godziny 
odnaleźć dwadzieścia punktów kontrol-
nych, w których usytuowane były perfo-
ratory do potwierdzania na kartach. 
Dokładna lokalizacja punktów zaznaczo-
na była na mapie do biegu na orientację 
wykonanej w skali 1:10 000 z cięciem 
warstwicowym co 2,5 m. Każdy zespół 
sam ustalał kolejność potwierdzania punk-
tów w terenie. Po ukończeniu Rajdu wszy-
scy uczestnicy zgromadzili się na terenie 
Centrum Usług Socjalnych, gdzie odbyło 
się oficjalne zakończenie imprezy. 

W kategorii indywidualnej szkół pod-
stawowych kl. I-V pierwsze miejsce zdo-
była drużyna „APEXOWE FORTNITY”  
w składzie Kacper Klakla i Antoni Chod-
lewski z SKK PTT przy Szkole Podstawo-

wej nr 8 w Chrzanowie. Drugie miejsce 
zdobyła drużyna „DZIKIE PĄCZKI” w skła-
dzie Milena Stanuch i Marta Podgórkska 
z SKK PTT przy Szkole Podstawowej nr 8 
w Chrzanowie. Na trzecim miejscu upla-
sowała się drużyna „NATUR” w składzie 
Gabriela Cieciak i Amelia Para z SKK PTT 
przy Szkole Podstawowej nr 4 w Libiążu. 

W kategorii indywidualnej szkół pod-
stawowych kl. VI-VIII i gimnazjalnych 
pierwszy był „RC POLNE KSZOKI” z SKK 
PTT „RAKI” przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Chrzanowie – Piotr Wawrzonek i Eryk 
Smaka. Druga przybyła drużyna „EPIDE-
MIA” z SKK PTT „RAKI” przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Chrzanowie – Pat-
rycja Głogowska i Patrycja Świder, a na 
trzecim miejscu uplasowała się drużyna 
„WEWE” z SKK PTT przy Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Libiążu – Adrian Olejnik 
i Wiktor Zdebik. 

W kategorii drużynowej szkół podsta-
wowych kl. I-V pierwsze miejsce zdobyło 
SKK PTT przy Szkole Podstawowej nr 8 
w Chrzanowie, drugie miejsce przypadło 
SKK PTT przy Szkole Podstawowej nr 4 
w Libiążu, a na trzecim uplasowało się SKK 
PTT przy Szkole Podstawowej w Luszowicach. 

W kategorii drużynowej szkół pod-
stawowych kl. VI-VIII i gimnazjów pier-
wsze miejsce zdobyło: SKK PTT „RAKI” 
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chrzano-
wie, drugie miejsce SKK PTT przy Szkole 
Podstawowej nr 4 w Libiążu, trzecie 
miejsce SKK PTT przy Szkole Podstawo-
wej w Jankowicach. 

W kategorii indywidualnej szkół 
ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce 
zdobyli: „CORN & HAM” z SKK PTT przy 
I LO w Chrzanowie – Hanna Dzierwa  
i Kornelia Boczkowska, drudzy na mecie 
byli „HVANNADALSHNUKUR” z SKK PTT 
przy I LO w Chrzanowie – Michał Barcik 
i Mateusz Sojka. Trzecie miejsce przy-
padło drużynie „ZŁAMANE WIERTARKI” 

z SKK PTT przy PCE w Chrzanowie – 
Kamilowi Pstrusińskiemu i Kacprowi Zie-
lińskiemu. 

W kategorii drużynowej szkół ponad-
gimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyło 
SKK PTT przy I LO w Chrzanowie, drugie 
miejsce zdobyło SKK PTT przy PCE  
w Chrzanowie, a trzecie miejsce SKK PTT 
przy ZSECh w Trzebini. 

Puchary, medale, dyplomy oraz na-
grody rzeczowe wręczali przedstawiciele 
patronów honorowych i organizatorów: 
Andrzej Uryga – Starosta Chrzanowski, 
Anna Rejdych – przedstawiciel Nadleśni-
ctwa Chrzanów, Jerzy Kryjomski z Klubu 
Kościelec Chrzanów oraz Wiesław Kuro-
wski i Remigiusz Lichota z Oddziału PTT 
w Chrzanowie. Następnie odbyło się do-
datkowe losowanie upominków wśród 
wszystkich uczestników Rajdu. Ostatnią 
z nagród był puchar prezesa ZG PTT, 
który został wręczony SKK PTT przy SP 
nr 4 w Libiążu za wystawienie 88 uczest-
ników do Rajdu. 

Na zakończenie imprezy Prezes Od-
działu PTT w Chrzanowie Remigiusz 
Lichota podziękował wszystkim uczest-
nikom, a następnie zaprosił do wzięcia 
udziału w XIII Powiatowym Rajdzie na 
Orientację, który odbędzie się 20 wrześ-
nia 2019 roku. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom Rajdu oraz ich opiekunom, 
sponsorom imprezy i współorganizato-
rom jak również patronom honorowym: 
Panu Staroście Andrzejowi Urydze, Nad-
leśnictwu Chrzanów, Panu Prezesowi ZG 
PTT Wojciechowi Szarocie oraz patronom 
medialnym: Tygodnikowi Ziemi Chrza-
nowskiej „Przełom”, Chrzanowskiej Tele-
wizji Lokalnej oraz Informatorowi „Kul-
turalny Chrzanów”. Dziękujemy także 
Pani Alinie Suchan – dyrektorowi Centrum 
Usług Socjalnych za udostępnienie nam 
terenu i pomieszczeń placówki, z których 
uczestnicy Rajdu mogli korzystać. █

 

 



7  

Fo
t.

 S
zy

m
on

 B
ar

on
 –

 P
TT

 B
ie

ls
ko

-B
ia

ła

SZYMON	BARON (O/Bielsko-Biała)  

Odszedł Andrzej Popowicz 
 
Z ogromnym smutkiem informujemy, że 
w dniu 27 marca 2019 r. w wieku 82 lat 
odszedł od nas na zawsze ś.p. Andrzej  
Popowicz – narciarz, alpinista, wieloletni 
członek Oddziału PTT w Bielsku-Białej. 
Jak napisał o nim Robert Słonka we wstę-
pie do przeprowadzonego w 2012 r. 
wywiadu, Andrzej był człowiekiem, z któ-
rego biła niesamowita energia, uśmiech-
niętym miłośnikiem dobrego towarzystwa 
i wytrawnego wina, znawcą motoryzacji 
i trenerem komandosów, który chętnie 
dzielił się wspomnieniami z górskich wę-
drówek. 

Andrzej Popowicz urodził się 16 lutego 
1937 r. w Katowicach. Posiadał wykształ-
cenie wyższe techniczne w specjalności 
konstrukcja maszyn górniczych. 

Od najmłodszych lat aktywnie upra-
wiał turystykę górską, a także narciarską. 
Do Klubu Wysokogórskiego wstąpił pod-
czas studiów za namową starszego kolegi 
– Adama Zyzaka. 

Z ważniejszych osiągnięć alpinistycz-
nych mógł pochwalić się wejściem na Mont 
Blanc – 4810 m n.p.m. (1969), Elbrus – 
5642 m n.p.m. (1970), przejściem całej 
grani Atlasu Wysokiego w Północnej Afryce 
(1972) i pierwszym polskim wejściem na 
główny wierzchołek Langar Zom w Hindu-
kuszu – 7020 m n.p.m. (1973), a podczas 
wyprawy himalajskiej na Lhotse (1979), 
w czasie której Jerzy Kukuczka zdobył 
swój pierwszy ośmiotysięcznik, praco-
wał w charakterze sherpy dochodząc do 
obozu trzeciego na wysokości 7300 m n.p.m. 

Oprócz turystyki górskiej i narciarskiej, 
jego pasją są samochody i motocykle.  
W latach 60-tych i 70-tych udanie star-
tował w rajdach samochodowych poczy-
nając od tzw. „pierwszego kasku”, aż do 
mistrzostw Polski, co wymagało licencji 
„senior”. 

W latach 1961-2000 praktycznie co 
roku szkolił komandosów w zakresie wspi-
naczki, awansując do stopnia majora  
w 1983 r. 

Pomimo zaawansowanego wieku, długo 
uprawiał turystykę górską i wspinaczko-
wą, a także brał udział w wielodniowych 
wycieczkach motocyklowych. Jako cieka-
wostkę warto przytoczyć fakt, że w 2010 
roku wraz z Adamem Zyzakiem przeszedł 
drogę klasyczną na południowej ścianie 
Zamarłej Turni w 100-lecie jej pierwszego 
przejścia (podobnego wyczynu dokonali 
w tym samym zespole pół wieku temu dla 
uczczenia 50-lecia pierwszego przejścia). 

Od 1958 r. był członkiem Klubu Wyso-
kogórskiego w Katowicach, w którym przez 
kilkanaście lat pełnił funkcję członka 
zarządu. Członkiem Oddziału PTT w Biel-
sku-Białej był od 1998 r. Od tego czasu 
brał aktywny udział w pracach Oddziału, 
m.in. pełniąc funkcję zastępcy przewodni-
czącego Sądu Koleżeńskiego (2008-2017) 
oraz przewodniczącego Sądu Koleżeń-
skiego (od 2017 r.), publikując artykuły  
i prezentując pokazy slajdów z gór świata. 

Był autorem licznych artykułów o te-
matyce górskiej publikowanych m.in.  
w czasopismach: „Taternik”, „Optymista”, 

„Góry i Alpinizm”, „Co słychać?, „Biuletyn 
Informacyjny Oddziału PTT w Bielsku-
Białej”, „Orzeł Skalny”, a także w rocz-
niku „Pamiętnik PTT”. W ubiegłym roku 
ukazała się książka pt. „O wojsku z Doliny 
Kobylańskiej, Druciarzu i innych, co po 
górach chodzili”, w której można było 
znaleźć kilka opowiadań Andrzeja. 

Za swoje osiągnięcia zawodowe został 
odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem 
Zasługi, odznaczeniami „Zasłużony dla 
rozwoju Województwa Katowickiego”, 
„Zasłużony pracownik ZKMPW”, brązo-
wą i srebrną odznaką „Zasłużony dla gór-
nictwa RP”.  

Za działalność sportową otrzymał złotą 
odznakę „XXX-lecia Kultury Fizycznej i Spor-
tu”, medal „W setną rocznicę powstania 
organizacji taternickich w Polsce”, dzie-
siątki medali, dyplomów, pucharów i na-
gród w zawodach narciarskich i rajdach 
samochodowych. 

Za działalność turystyczną został uho-
norowany wyróżnieniem Prezydenta Mia-
sta Bielska-Białej za zasługi dla rozwoju 
turystyki (2011) oraz honorową złotą 
odznaką PTT z kosówką (2014). 

Uroczystości pogrzebowe Andrzeja 
Popowicza odbyły się 30 marca 2019 r. 
w kościele pw. św. Szczepana w Katowi-
cach-Bogucicach o godzinie 10:00, a w jego 
ostatniej drodze obok rodziny, przyjaciół 
i członków KW, towarzyszyła mu także 
siedmioosobowa delegacja z Oddziału PTT 
w Bielsku-Białej. 

Cześć Jego Pamięci! █
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