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CO SŁYCHAĆ?

ZARZĄD GŁÓWNY
Pierwszym pomysłem jest solidny podział 

ról i obowiązków wśród członków Zarządu 
Głównego – stąd w przeciwieństwie do po-
przednich kadencji, kiedy to z uwagi na brak 
efektywności pracy komisji decydowaliśmy się 
nie powoływać ich wielu, tym razem powoła-
liśmy dużo komisji – tak, aby każdy członek 
Zarządu Głównego już na starcie został przy-
dzielony do konkretnych zadań.

Samo powołanie komisji niewiele jednak 
zmieniłoby, dlatego do końca stycznia 2011 
r. przewodniczący komisji mają przedstawić 
plany prac podległych im komisji oraz harmo-
nogramy pracy na najbliższe pół roku. Dzię-
ki temu będziemy dokładnie wiedzieć, w któ-
rą stronę zdążamy, będzie mogli na bieżąco 
oceniać efektywność prac, a także wyciągać 
wnioski, gdy nie uda się zrealizować zamie-
rzeń. Oczywiście, do realizacji ambitnych celów 
potrzebni są odpowiedni ludzie, a wierzę, że 
właśnie takich wybraliśmy podczas VIII Zjazdu 
Delegatów PTT w skład Zarządu Głównego. 

PROGRAM
Nie jest dobrym pomysłem, aby program 

działania, zarówno tego krótkofalowego, jak 
i wieloletniego był stworzony przez jedną, 
dwie osoby. W poprzedniej kadencji nie uda-
ło nam się zorganizować konferencji progra-
mowej – teraz planujemy takową przygotować. 
Konieczne jest podsumowanie realizacji wnio-
sków z poprzednich konferencji, a także reali-
zacja tego, co uda nam się wspólnymi siłami 
ustalić w bieżącej kadencji.

INTERNET
Doczekaliśmy się czasów, w których pod-

stawowym źródłem dotarcia do ludzi jest sze-
roko pojęty Internet. Z tego powodu będzie-
my dążyli, aby strona internetowa PTT była 
jak najczęściej aktualizowana, będziemy pu-
blikować informacje o bieżących wydarze-

Nowy Rok – nowe pomysły

Szymon Baron

Nowe władze, nowe plany, nowe pomysły… W tej chwili trudno wyrokować co z tego wyniknie, 
ale miejmy nadzieję, że wiele dobrego dla naszego Towarzystwa.

niach w oddziałach, a także, po przygotowa-
niu podłoża technicznego założymy konto na 
portalu społecznościowym Facebook, który z 
powodzeniem jest już wykorzystywany przez 
niektóre oddziały. 

Dodatkowo będziemy dążyć do ogranicze-
nia do minimum tradycyjnej korespondencji 
między ZG PTT a oddziałami, stawiając jako 
priorytet drogę elektroniczną, która jest o wie-
le efektywniejsza, szybsza i tańsza.

FINANSE
Na pewno wszyscy zdajemy sobie sprawę 

z tego, że z samych składek nie wyżyjemy. Bę-
dziemy w dalszym ciągu starać się o granty na 

wydawnictwa i inne cele statutowe, a także 
próbować pozyskać sponsorów na działalność 
statutową.

Nie można tutaj zapomnieć o ważnej for-
mie promocji, jaką jest „kampania 1%” – 
wszystkie oddziały dostały już projekty ulotek, 
które mogą wykorzystać we własnym zakresie, 
a także uchwaliliśmy przejrzysty sposób roz-
działu środków uzyskanych z 1% – co, mam 
nadzieję, zachęci oddziały do jeszcze intensyw-
niejszego pozyskiwania darczyńców.

KONTAKTY Z ODDZIAŁAMI
W celu usprawnienia kontaktów między 

Zarządem Głównym a oddziałami, każdemu 
z oddziałów został przydzielony „opiekun” z ra-
mienia, który będzie uczestniczył w walnych 
zgromadzeniach, wybranych imprezach, a tak-
że służył radą w przypadku podstawowych py-
tań kierowanych z Oddziałów. Wierzę, że taka 
forma współpracy sprawi, że będziemy mieć 
lepsze rozeznanie co do działalności oddziałów, 
a także oddziałom ułatwi to wgląd w prace 
Zarządu Głównego.

PODSUMOWANIE
Przedstawione powyżej plany są bardzo 

ogólnym zarysem tego, co będzie się działo 
w ramach prac Zarządu Głównego. Na pewno 
część zmian oddziały odczuły już na własnej 
skórze, otrzymując mnóstwo korespondencji 
od początku kadencji. Chcemy w ten sposób 
nadrobić wiele spraw, które z różnych przyczyn 
nie były poruszone wcześniej.

Nie chcę teraz rozpisywać się nad konkret-
nymi pomysłami, bowiem dopiero po posie-
dzeniu ZG PTT w Tuchowie i przedstawieniu 
planów pracy przez poszczególne komisje bę-
dziemy w stanie przedstawić bardzo szczegó-
łowy plan pracy, zawierający między innymi 
kursy i szkolenia dla członków naszego Towa-
rzystwa, a także (w co wierzę) wiele ciekawych 
i śmiałych pomysłów.Tatry Bielskie
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Z posiedzenia Zarządu Głównego PTT

Obrady Zarządu  Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie

Frekwencja była bardzo dobra, zabrakło tylko 3 członków ZG, któ-
rzy usprawiedliwili swą obecność. Ledwie pomieściliśmy się w na-

szym niezbyt dużym lokalu wraz z kilkoma osobami spoza Zarządu. 

Dobrze, że było nas tak wielu, bo posiedzenie to można nazwać or-
ganizacyjnym. Nowy prezes Szymon Baron przedstawił nam swoją kon-
cepcję pracy Zarządu pod jego kierownictwem (czytaj jego wypowiedź 
w tym numerze).

Zgodnie z jego koncepcją powołano wiele komisji, do których za-
angażowano wszystkich członków ZG, jak i osoby spoza zarządu. Oto 
proponowane komisje (pierwsza wymieniona osoba to przewodni-
czy komisji):

Komisja ds. programowych: Tomasz Kwiatkowski, Nikodem Frody-
ma, Wojciech Szarota, Stanisław Czubernat,

Komisja ds. finansowych: Nikodem Frodyma, Joanna Król (skarbnik)
Komisja ds. przewodnictwa: Wojciech Szarota, Jan Nogaś, Jerzy 

Piotr Krakowski, Aleksander Stybel
Komisja ds. szlaków: Jerzy Piotr Krakowski, Jerzy Zieliński, Stani-

sław Tomaszek (spoza ZG) 
Komisja ds. internetu: Joanna Dryla-Bogucka, Jerzy Zieliński,  

Tomasz Kwiatkowski, Michał Myśliwiec (spoza ZG)
Komisja ds. historycznych: Janusz Machulik, Barbara Morawska-

-Nowak, Janusz Badura (spoza ZG)
Komisja ds. odznaczeń i członkostwa honorowego: Józef Kwiat-

kowski, Maciej Zaremba (spoza ZG), Jan Weigel (spoza ZG)
Komisja ds. prawnych i statutowych: Antoni Leon Dawidowicz, Ja-

nusz Eksner, Mateusz Kurek, Nikodem Frodyma, Jan Weigel (spoza ZG)
Komisja ds. ochrony przyrody i zabytków: Janina Mikołajczyk,  

Stanisław Czubernat, Barbara Morawska-Nowak, Antoni Leon  
Dawidowicz

Komisja ds. GOT PTT: Janusz Smolka, Remigiusz Lichota, Walde-
mar Skórnicki, Henryk Pokrowski, Henryk Kozak (trzej ostatni spoza ZG)

Komisja ds. technicznych: Mateusz Kurek, Janusz Smolka, 
Redakcja Wydawnictw PTT: Barbara Mo-

rawska-Nowak, Stefan Maciejewski (spoza ZG) 
Sekretariat ZG PTT: Jerzy Zieliński, Marcin Ko-
lonko (spoza ZG) 

Rzecznik prasowy ZG PTT: Tomasz Kwiat-
kowski, wiceprezes ds. programowych

Klub Turysty Wysokogórskiego: Włodzi-
mierz Janusik, Janina Mikołajczyk

Komitet Organizacyjny obchodów Roku 
Ochrony Przyrody: Barbara Morawska-Nowak, 
Antoni L. Dawidowicz, Janusz Eksner

Już w ciągu niecałego miesiąca działalno-
ści załatwiono kilka spraw a mianowicie:

Wiceprezes Szarota zajął się już inwen-
taryzacją przewodników PTT, sprawą od-
znaczeń „Za Zasługi dla Turystyki” przy-
znawanych z województwa małopolskiego 
oraz stanowiskiem PTT w sprawie ustawy  
o usługach przewodnickich.

Odbyło się spotkanie nowej skarbniczki Jo-
anny Król z Ludwikiem Rogowskim, z udzia-
łem sekretarza Jerzego Zielińskiego, celem za-

Tekst: Barbara Morawska-Nowak

Pierwsze po Zjeździe i ukonstytuowaniu się nowego Zarządu Głównego PTT posiedzenie  
w pełnym składzie odbyło się w naszym lokalu w Krakowie, 18 grudnia 2010 roku.

poznania jej z dotychczasowym prowadzeniem spraw finansowych. 
Przeprowadzono głosowanie internetowe w sprawie przyznania  
z 1% sumy 350 zł Kołu PTT w Myślenicach z przeznaczeniem na nagrody  
w konkursie wiedzy o górach.

Przygotowano uchwałę na temat podziału środków uzyskanych  
w 2010 roku z 1-procentowego odpisu podatkowego.

W Tarnowie powstało drugie szkolne koło PTT im. ks. Walentego 
Gadowskiego. 

Na posiedzeniu przyjęto także poprawki do regulaminów pracy Za-
rządu Głównego i Zarządu Oddziału. Dokonano przeglądu wniosków 
zgłoszonych na ostatnim Zjeździe pod względem możliwości ich realiza-
cji. Na szczęście nie było ich za dużo i przeważnie były konkretne. Posta-
nowiono zwołać w trakcie kadencji konferencję programową. 

Dla lepszej i stałej współpracy z oddziałami, każdemu przydzielono 
opiekuna z ramienia Zarządu Głównego.

Na koniec omówione zostały sprawy wydawnicze i prowadzenie strony  
internetowej Towarzystwa. 

Dla ograniczenia kosztów związanych z powielaniem i rozsyłaniem 
biuletynu informacyjnego „Co słychać?” postanowiono ograniczyć licz-
bę powielanych egzemplarzy. Osoby, które będą chciały nadal otrzymy-
wać wersję papierową powinny wpłacić na ten cel 40 zł. To samo doty-
czy oddziałów, które winny ściągać każdy numer z internetu i powielać 
we własnym zakresie. Jeżeli zechcą nadal otrzymywać papierową wer-
sję, winny także za nią zapłacić. 

Obecny na posiedzeniu red. Maciejewski poinformował, że oprócz 
tomu 19 Pamiętnika PTT redakcja zamierza wydać w związku z XXX 
rocznicą reaktywowania „Kronikę odrodzenia PTT”, a także „Bibliografię 
adnotowaną Pamiętników PTT” opracowaną przez p. Elżbietę Cholewę.

Na koniec przyjęto terminarz posiedzeń ZG PTT na rok 2011: 
12.02.2011 w Tuchowie, organizują oddziały w Tarnowie i Mielcu, 
14.05.2011 w Łopusznej, organizuje oddział w Nowym Sączu, 
22.10.2011 na Mładej Horze, organizuje oddział w Bielsku-Białej.
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Nowe władze w Oddziale Karpackim w Łodzi
Ewa Kuziemska

W dniu 8 stycznia 2010 r. w lokalu PTT  
w Krakowie odbyło się szkolenie skarbników  
i prezesów oddziałów dotyczące prawidłowych 
zasad prowadzenia rachunkowości w oddzia-
łach. W szkoleniu wzięli udział przedstawicie-
le siedmiu oddziałów: Bielsko-Biała, Chrzanów, 
Kraków, Łódź (O/Karpacki), Nowy Sącz, Opole  
i Sosnowiec.

Równocześnie przypominamy, że dodatko-
we szkolenie odbędzie się 12 lutego 2010 r. 
przy okazji posiedzenia ZG PTT w Tuchowie.

20 stycznia 2011 r. o godz. 18.00 w Cen-
trum Kultury Młodych w Łodzi odby-

ło się Walne Zgromadzenie Członków  
Oddziału Karpackiego PTT w Łodzi. 

W wyniku wyborów wybrano nowe władze, 
które ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Oddziału:
Prezes - Ewa Kuziemska 
Zarząd Oddziału:
Wiceprezes - Tadeusz Kiełbasiński
Wiceprezes - Janusz Pilc
Skarbnik - Irena Wagner
Sekretarz - Ewa Żurawska

Członkowie:
Ewa Kolińska
Stanisław Flakiewicz
Edward Siekierski

Sąd Koleżeński:
Przewodniczący - Włodzimierz Rudnicki
Członkowie: Marek Bereś, Jan Wieczorek

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Adam Wachowski
Członkowie: - Jarosław Szymczykiewicz, 
Krystyna Zych.

Szkolenie skrabników i prezesów oddziałów PTT
Szymon Baron
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Łomnica

Szkolenie skarbników i prezesów w Krakowie

Dolina Wielicka

4 stycznia 2011 roku na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach odbyło się kolokwium habilitacyjne dra 
Janusza Ślusarczyka, byłego prezesa Oddziału 
Akademickiego PTT przy Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Katowicach. Temat rozprawy: 

„Problematyka naukowa i ochrona przyrody 
w działalności Polskiego Towarzystwa Ta-
trzańskiego w latach 1873–1950”. Recen-
zentami pracy byli prof. dr hab. Julian Dybiec 
z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego i prof. dr hab. Zbigniew Wójcik z Mu-
zeum Nauk o Ziemi PAN, który w rozmowie ze 
mną bardzo wysoko ocenił wiedzę habilitanta. 
Praca ukazała się jako publikacja Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, 
wydana została w Krakowie w r. 2008. (s. 484). 

Habilitacja 
dra Janusza Ślusarczyka
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Wcześniej, wśród nielicznych Ślązaków, 
jako członek zwyczajny, ujęty jest  

w składzie Towarzystwa Tatrzańskiego (na 
liście z 5 maja 1878 r.), Karol Miarka z Mi-
kołowa – człowiek wielce zasłużony dla 
utrzymania polskości na Śląsku.

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie miało na 
Górnym Śląsku silną konkurencję wśród in-
nych towarzystw turystycznych. Równolegle 
z działalnością PTT, dużą aktywność w okre-
sie II Rzeczypospolitej, wykazywało Polskie To-
warzystwo Krajoznawcze, które dla swojej idei, 
zjednywało młodzież szkolną i harcerską. Ha-
słem młodzieży krajoznawczej było przesłanie: 
Poznaj swój kraj i Ojczyźnie służ, natomiast 
motywem turystycznym i krajoznawczym –
Poznać, aby ukochać. PTK organizowało na 
terenie większości szkół Koła Krajoznawcze 
Młodzieży Szkolnej, a w każdym z kuratoriów 
oświaty tworzono Koła Okręgowe Opiekunów. 
Składka miesięczna w PTK dla młodzieży szkol-
nej wynosiła 10 groszy.

Na terenie Górnego Śląska, w wielu miej-
scowościach, rozsiane były także koła niemiec-
kiej organizacji turystycznej „Beskidenverein”.

Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzań-
skiego w Katowicach powstał w dniu 29 marca 
1924 roku, na mocy uchwały Walnego Zebra-
nia członków Towarzystwa Turystycznego „Be-
skid”, istniejącego od dnia 30 kwietna 1922 r. 
do 28 marca 1924 roku. Natomiast, od dnia 29 
marca 1924 r. do dnia 14 marca 1936 roku ist-
niał pod nazwą: Oddział Górnośląski Polskie-
go Towarzystwa Tatrzańskiego w Katowicach. 
Oddział PTT w Katowicach był jednym z naj-
silniejszych oddziałów Towarzystwa w Polsce.  
W 1938 roku liczba członków Oddziału PTT 
w Katowicach wynosiła 2856 osób, a przed 1 
września 1939 roku liczbę członków zwyczaj-
nych i członków uczestników szacowano na 
około 3 tysiące. Na koniec 1949 roku zrzeszał 
2066 osób i pod względem liczebności zajmo-
wał drugie miejsce w kraju, za Oddziałem PTT 
w Krakowie, w którym zarejestrowanych było 
wówczas 2709 członków.

W ciągu roku 1924 zostały utworzone 
pierwsze Koła PTT w następujących miejsco-
wościach: Katowice, Rybnik, Niedobczyce 
(przy Kopalni „Roemer”), Radlin (przy Kopalni 

„Emma”), Wodzisław, Bielszowice, Mysłowice, 
Mikołów. W latach 1925–26 powstały dalsze 
Koła PTT w: Rudzie, Królewskiej Hucie (Cho-
rzów), Dąbrowie Górniczej i w Radzionkowie. 
Później utworzono również Koło PTT w Wiel-

Oddziały i koła PTT na Górnym Śląsku

Janusz Machulik

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie rozwinęło swoją działalność na terenie Górnego Śląska 
dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

kich Hajdukach (Chorzów-Batory). Niektóre  
z tych kół prowadziły aktywną działalność, aż 
do czasów II wojny światowej, w innych dzia-
łalność zanikała. W okresie międzywojen-
nym powołano również delegatury Oddziału  
w Mysłowicach, Pszczynie, Tarnowskich Górach  
i Lublińcu.

Składka członkowska w Oddziale płatna 
była z góry w całości, a nie w okresach mie-
sięcznych czy kwartalnych. W wyjątkowych, 
osobistych przypadkach, na uzasadniony za-
akceptowany wniosek członka, możliwe było 
odstępstwo od tej reguły i płatność mogła być 
regulowana w określonych ratach.

Godność prezesa Oddziału PTT w Katowi-
cach sprawował w latach 1934–39, jak również 
od 8 marca 1945 r. do 16 grudnia 1950 roku 
adwokat Edmund Kaźmierczak. Od miesiąca 
stycznia 1951 roku, już jako były prezes wcho-
dził w skład tymczasowego Zarządu Okręgu 
PTTK jako jego wiceprezes. Zadaniem tego 
zarządu było przygotowanie I Zjazdu Okrę-
gu PTTK, który odbył się 14 lutego 1951 roku  
w Katowicach. Na Zjeździe wybrano nowy Za-
rząd Okręgu PTTK, którego zadaniem było 
zorganizowanie Biura Zarządu a następnie 
oddziałów i kół PTTK na terenie ówczesnego 
województwa śląsko-dąbrowskiego (tzw. Okrę-
gu Katowice).

Prezesem Zarządu Okręgu PTTK został Sta-
nisław Ziemba (1951–56), natomiast Edmund 
Kaźmierczak wybrany został na przewodni-

czącego Komisji Rewizyjnej Okręgu. Pierwsze  
w województwie zostało utworzone Koło 
PTTK przy Kopalni „Wujek” (już 15.02.1951 r.), 
natomiast w ciągu całego roku 1951 powstało 
na terenie Okręgu dwanaście Oddziałów PTTK  
(w tym 24.11.1951 r. Oddział PTTK w Katowicach).

15 marca 1993 roku, wśród pracowników 
i studentów Akademii Wychowania Fizyczne-
go w Katowicach powołano Akademicki Od-
dział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego  
w Katowicach. Planowano rozpoczęcie wy-
dawania oddziałowego pisma pt.: „Mon-
ti Vagus” oraz zorganizowano ogólnopolską 
konferencję naukową pn.: „Polska turystyka  
górska – historia, współczesność, perspekty-
wy”, która odbyła się w dniach 12–15 maja 
1994 roku w Ustroniu-Jaszowcu, z udziałem 
ponad 50 uczestników. Materiały konferen-
cyjne ukazały się, między innymi, w książce 
pt.: „De Montibus” – Góry w historii, nauce, 
kulturze. Vol. 1, pod red. Janusza Ślusarczy-
ka, firmowanej przez Oddział Akademicki PTT  
w Katowicach, w nakładzie 450 egzemplarzy. 
W zamieszczonej, na wstępie przedmowie do 
materiałów konferencyjnych, omówiono krót-
ko i poddano krytyce aktualny poziom na-
ukowych wydawnictw poświęconych tematy-
ce górskiej i turystycznej. Oświadczono tam 
m.in.: „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Ta-
trzańskiego”, organ reaktywowanego PTT,  
sw zamierzeniu wydawców również nawiązują-
cy do tradycji „Pamiętnika TT”, nie spełnił jak 
dotąd pokładanych w nim nadziei, nie stano-
wi bowiem kontynuacji naukowego rocznika, 
jakim był pierwotny „Pamiętnik”.

Po wydaniu tego opracowania, działalność 
Akademickiego Oddziału PTT w Katowicach 
zanikła. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż 
rektorem Akademii Wychowania Fizycznego 
w Katowicach, w latach 1974–81, był Włodzi-
mierz Reczek – prawnik, socjalista o orienta-
cji komunistycznej, działacz sportowy, wice-
prezes PTT (od 27 kwietnia 1947 r.), później 
pierwszy prezes PTTK (1950–52) – wprowa-
dzony do Zarządu PTT, w celu przekonania Za-
rządu Głównego PTT, do rozwiązania Polskie-
go Towarzystwa Tatrzańskiego w warunkach 
nowej rzeczywistości społeczno-gospodar-
czej. W skład kolegium redakcyjnego, wspo-
mnianej wyżej książki, wchodził prof. Hen-
ryk Rechowicz , historyk ruchu robotniczego,  
komunistycznego i sportowego, autor biogra-
fii Bolesława Bieruta i rektor Uniwersytetu Ślą-
skiego w latach 1972–80.
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Śnieżne Kotły w Karkonoszach
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We wspomnieniach pośmiertnych Staszka Geregi, zarówno A. 
Dawidowicz stwierdza, że „Sudety są potrzebne PTT jak i B. 

Morawska-Nowak wyraża żal, że rozwiązanie oddziałów dolnoślą-
skich przyczyniło się do zmniejszenia zainteresowanie PTT Sudeta-
mi. Oboje nie dostrzegają faktu zlekceważenia inicjatywy w 1999 
roku utworzenia we Wrocławiu Przedstawicielstwa Delegatury.

Potrzebę Sudetów widzę w tęsknocie za magią odmiennych miejsc 
i egzotyką form. Dla jednych jest to potrzeba Tatr, dla innych Biesz-
czadów, Beskidów lub Sudetów. Jeżeli można dzielić: zostawmy „ta-
trzańskim” Tatry, „karpackim” Bieszczady, „sudeckim” Karkonosze, in-
nym Beskidy  nie zapominając o „świętokrzyskich” i Łysogórach. Mając 
na uwadze, że góry są dla wszystkich. Nie można jednak odmienić bie-
gu wydarzeń. Wskazaniem PTS jest kontynuacja pozytywnych tradycji 
środowisk sudeckich w działaniu górskiego ruchu turystycznego, w od-
niesieniu do chlubnej przeszłości PTT na Ziemi Dolnośląskiej w pierw-
szych latach po roku 1945, a także do czasu lat odnowy jego działania 
po roku 1981, kiedy to wcześniej – za słowami wypowiedzianymi przez 
Macieja Mischke 10 października tegoż roku przy otwarciu obrad Kra-
jowego Sejmiku w sali Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką” w Krakowie 

– wrocławskie środowisko naukowe było miejscem, gdzie „kiełkująca 
myśl we Wrocławiu, wydała oddźwięk w Warszawie i innych ośródkach, 
a znalazła swój wyraz w Krakowie przez utworzenie OKR PTT”.

Podejmując pytanie postawione w Idzikowie, w 1999 roku przez Sta-
nisława Geregę – propagatora Sudetów „Czy Sudety są potrzebne PTT?” 
zwołane przez PTS w tym celu w październiku br. Spotkanie Pionierów 
PTT w Sudetach pod nazwą GAWĘDY SENIORÓW, miało za zadanie na 
nie odpowiedzieć. Tematem Spotkania było hasło: „Potrzeba Sudetów 
dla PTT”, łączące PTT, PTS i tych, którzy po roku 1988 „trwałą ideę PTT” 
nieśli w górach sudeckich. Obecność na GAWĘDACH przedstawicieli  
z Krakowa, Kalisza i Wrocławia: „najbardziej reprezentatywnych dla na-
szych początków” – jak stwierdza B. Morawska-Ńowak – oprócz niej  
R. Zaręby i A. Desławskiego, nie mógł dać pełnej odpowiedzi na zada-
ne pytanie i temat spotkania. Można raczej, po niskiej frekwencji świad-
czącej o braku zainteresowania sądzić, że NIE są potrzebne. Wówczas, 
udział pionierów wraz z tymi, którzy tworzyli i prowadzili oddziały za-
chodnie, był istotny. Dziewięć na dziesięć Spotkań Ogólnopolskich wraz 
ze spotkaniem w Górach Opawskich, w latach 90. XX wieku miało miej-
sce w Sudetach. Tylko przedstawiciele tych Oddziałów mogli szczegó-
łowo określić ich wkład dla PTT, wypełniając jeden z 12 punktów pro-
gramu GAWĘD. Niestety, zabrakło ich.

Wkładem Oddziału wrocławskiego, którego byłem członkiem, 
oprócz wymienionych działań było zmaganie się o wprowadzenie GOT.

O GOT upomniałem się już na pierwszych obradach Zarządu Tym-
czasowego w Katowicach w marcu 1989 roku – kiedy dla innych waż-
niejszą sprawą była samodzielność finansowa nieistniejących jeszcze 
oddziałów. Stanisław Gerega natychmiast mnie wsparł, podsumowu-
jąc pierwszy efekt w swoim sprawozdaniu GKR. „Niewygodna” myśl re-
aktywowania GOT, którą jako pierwszy podjął Stanisław Krok, przed-
stawiłem ponownie na spotkaniu w św. Katarzynie pod Kielcami  
w roku 1992. GOT poddany głosowaniu, przy głosach 6 do 6 Prezes 
ZG – z racji i swych uprawnień – odrzucił. Obaj, odtąd wraz ze Stanisła-
wem Krokiem widziani w opozycji, w swarze o GOT pozostawaliśmy wraz  
z innymi zdeterminowanymi – trwając przy tradycyjnym jej wizerunku 
(S. Krok w swym działaniu „poszedł” dalej). Wówczas by zadowolić Pre-

Historia „zachodnich” oddziałów PTT

Stanisław Artur Desławski

Część druga – dokończenie z grudniowego numeru „Co słychać?”

zesa , pojawiły się fantastyczne projekty odznaki; w których celował  
Janusz Smolka. Włączyli się też inni; wśród nich Maciej Zaremba, optujący  
za regulaminem GOT dla potrzeb PTT.

W roku 1994 nastąpił finał zmagań. W Karpaczu odbyła się nara-
da 11„zbuntowanych” Oddziałów, gdzie głosami 10 do 1 GOT prze-
głosowano, wbrew intencjom Prezesa Mischke. Odnosząc się do woli 
PTT-owskiej interpretacji wizerunku, w dyskusji zaaprobowano przed-
stawiony przeze mnie projekt odznaki z kozicą bliski w rysunku do ak-
tualnej, by skłonić się do tradycyjnego znaku GOT PTT, jaki przedsta-
wił Czesław Klimczyk. W tym samym roku w Zwardoniu, z udziałem ZG, 
doprowadziłem – można powiedzieć – do ostatecznego zatwierdzenia 
GOT. Prezes M. Mischke dwukrotnie – niedowierzając – zarządził gło-
sowanie, po którym musiał stwierdzić przewagę jednego głosu; tym ra-
zem był to mój. Przywrócenie GOT uznałem ze osobiste zwycięstwo po 
porażce w św. Katarzynie. W PTT, GOT – do której wprowadzenia nie 
zostałem włączony – pozostała swoistą interpretacją znaczącej odznaki 
sprawnościowej PTTK. Czego nie dano mi wprowadzić; to organu przy 
Prezydium ZG – przedstawicielstwa Oddziałów nie mających reprezen-
tantów w Zarządzie Głównym.

Wkładem Oddziału wrocławskiego, którego byłem członkiem, miało 
być popularyzowanie GOT. Będąc zwolennikiem GOT, przez ostatnie kil-
kanaście lat uzupełniałem posiadane stopnie odznaki: kolejno uzyskując 

„Duże” i „Za Wytrwałość”. Nie poprzestając na tym, poznałem wszyst-
kie 91 miejsc zapisanych w Regulaminie GOT jako wskazanie do wybo-
ru tras – powtarzając odznaki małe. Pozwoliło mi to na wyznaczenie  
w obszarze GOT szlaku nizinami oraz szlaku wyniesieniami – zakończo-
nego w bieżącym roku – od Zgorzelca do Medyki. Przejścia rozpoczę-
te na odznaki duże w PTT a zakończone w PTS, mogą być obopólnym 
wkładem oddziałów zachodnich do górskiej turystyki pieszej.

Omawiany 11. punkt programu Gawęd w Idzikowie: „Miejsce i rola 
pionierów – założycie1i PTT – kolegium, konwent, rada a członkow-
stwo honorowe”, został przyjęty przez zebranych w postaci wniosku dla 
przedstawienia na Zjeździe do ewentualnej akceptacji. Podobnie, jak za-
proponowany przeze mnie wniosek o pośmiertne członkostwo honoro-
we dla Stanisława Geregi miał być – zgodnie z obowiązującą procedu-
rą złożony do Komisji Odznaczeń.

Stanica PTS w Idzikowie pod nazwą „Zagroda pod Suchoniem” będą-
ca 10 lat temu stacją turystyczną PTT pod opieką Oddziału brzeskiego, 
gdzie miały miejsce Gawędy, niech stanie się początkiem wznowienia 
wspólnego działanie obu Towarzystw na Ziemi Sudeckiej.
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Kozica pod Beskidem
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Każdy z nas odczuwa, coraz bardziej z wiekiem, upływ czasu. Mija 
rok za rokiem i to, co przeżywaliśmy na bieżąco, nieraz na gorą-

co, zaczyna rozpływać się w niepamięci. 

Odchodzą starzy, przychodzą młodzi, dla których wybitni seniorzy 
stają się najwyżej legendą, albo w ogóle nie mają pojęcia, kim byli  
i o co walczyli, czemu się w życiu poświęcali. Dotyczy to także naszego 
Towarzystwa. W jego statucie czytamy:

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie jest sukcesorem i kontynuatorem tra-
dycji Towarzystwa Tatrzańskiego powołanego w r. 1873 i przemianowa-
nego w r. 1922 na Polskie Towarzystwo Tatrzańskie istniejące do r. 1950.

Te daty mówią o czymś ważnym. Ta pierwsza w Polsce górska or-
ganizacja turystyczna, założona w zaborze austriackim, po odzyskaniu 
niepodległości nazwana polską i rozszerzona na całe państwo, istniała 
w Polsce Ludowej tylko pięć lat. W 1950 roku mocą politycznej decyzji 
została rozwiązana, podobnie jak i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. 
W to miejsce powstało PTTK. W 1980–81, na fali solidarnościowego 
ruchu, u wielu dawnych członków PTT rozbudziły się nadzieje na odro-
dzenie Towarzystwa. 

Na czele ruchu na rzecz reaktywowania PTT stanął wówczas kra-
kowski dziennikarz Stefan Maciejewski, obecnie od kilku lat redaktor 

„Pamiętnika PTT” i nasz członek honorowy. Doprowadził do zwołania  
w Krakowie Krajowego Sejmiku Obywatelskiego, którego uczestnicy 
10–11 października 1981 roku podjęli jednomyślnie uchwałę o reakty-
wowaniu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Powstał wtedy Tymcza-
sowy Zarząd, który podjął starania o rejestrację Towarzystwa. Władze 
i nieżyczliwi ludzie skutecznie blokowali zabiegi rejestracyjne. Ogło-
szenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku zniweczyły starania  
o prawne usankcjonowanie organizacji. Trzeba było na to czekać jesz-
cze blisko 10 lat, aby od 1990 roku stać się legalnie istniejącym stowa-
rzyszeniem miłośników gór.

Z tego pionierskiego okresu walki o restaurację PTT – tej historycz-
nie wielce zasłużonej organizacji – zachowała się bezcenna dokumenta-
cja archiwalna. W oparciu o nią jest przygotowywana do druku „Kroni-
ka odrodzenia PTT 1981–90”. Będzie ona stanowić utrwalone drukiem 
dzieje bezprecedensowego zrywu społecznego, który po 30 latach nie-
bytu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, przywrócił mu blask i siłę 
istnienia, a obecnie od 20 lat prowadzi aktywną działalności na rzecz 
turystyki górskiej i ochrony przyrody

Inicjatorzy wydania „Kroniki”,  nie chcąc obciążać kosztami druku 
wymienionej publikacji Zarządu Głównego PTT, postanowili ją wydać 
na warunkach subskrypcji – będąc przekonanym, że znajdą się liczni 
członkowie naszego Towarzystwa, którzy tyleż z chęci poparcia tej ini-
cjatywy, co i z zainteresowań historią swej organizacji – zechcą mieć tę 
książkę w swojej bibliotece.  

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego zaproponowano kwo-
tę 35 zł przedpłaty za egzemplarz, którą należy wpłacać jako darowi-
znę na „Kronikę” na konto Zarządu Głównego PTT nr 47 1130 1150 
0700 0000 0005 4585. Część osób już zadeklarowała chęć przedpłaty 
na „Kronikę”, prosimy aby inni powiadomili nas o tym na adres e-mail:  
morawska@ptt.org.pl, abyśmy mogli ustalić wielkość nakładu. 

Dodajmy, iż wydanie „Kroniki” stanie się głównym akcentem obcho-
dów rocznicowych. Proponujemy zorganizowanie spotkania rocznicowe-
go w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” (w nim reaktywowano PTT),  
w sobotę 8 października 2011 z udziałem uczestników historycznego 
Sejmiku. O szczegółach programu będziemy informować.  

Ocalić od zapomnienia

Barbara Morawska-Nowak, Stefan Maciejewski

„Kronika odrodzenia PTT 1981–90” na XXX rocznicę reaktywowania Towarzystwa
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