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Bieszczadzkie impresje
Barbara Morawska-Nowak (O/Kraków)

powstała m. in. dzięki przyznanej dotacji
z Urzędu Miasta Krakowa. Urząd Miasta
Zakopane wydrukował plakaty i baner.
22
22 sierpnia
sierpnia 2011
2011 roku
roku pełna
pełna zapału
zapału ii żądna
żądna wrażeń
wrażeń kilkunastoosobowa
kilkunastoosobowa
grupa
grupa
PiechuPiechuNastępnie zagrał
i zatańczył
na powitarów
rów PTT
PTT zz Chrzanowa,
Chrzanowa, wyruszyła
wyruszyła aby
aby
przemierzyć
przemierzyć
Główny
Szlak
Szlak
Beskidzki
Beskidzki
wObrochty.
BieszBiesz-„No
zespól góralski
Bartusiaw
w Ludźmierzu.
Był takżeGłówny
oczywi- nie
ście sztandar PTT. Msza święta to zobaczmy naszą wystawę” - powiedział
czadach
czadach ii Beskidzie
Beskidzie Niskim.
Niskim.
odprawiona przez Kapelana PTT prezes Haduch i oprowadził po wystawie
ks. Józefa Drabika w koncelebrze Wiktora Łukaszczyka i Andrzeja SkupRemigiusz
RemigiuszLichota
Lichota
z księdzem proboszczem Bogu- nia. Towarzyszyłam im i dowiedziałam
sławem Filipiakiem była ładnie się więcej szczegółów eksponowanych na
Pierwszego
Pierwszegodnia
dniazaplanowaliśmy
zaplanowaliśmykilkunastokilometrową
kilkunastokilometrową na
na Wielką
Wielką Rawkę,
Rawkę, która
która jest
jest jedynym
jedynym szczytem
szczytem przekra‐
przekra‐
prowadzona, a najbardziej podo- planszach, np. o przedwojennym tomie
rozgrzewkę
rozgrzewkę w
w paśmie
paśmie granicznym,
granicznym, przez
przez które
które nie
nie prze‐
prze‐ czającym
czającym 1300
1300 m
m poza
poza
Gniazdem
Gniazdem
Tarnicy
Tarnicy
w
w
Bieszczadach.
Bieszczadach.
bała się wszystkim homilia, którą „Wierchów” kupionych przez prezesa na
biega
biega GSB,
GSB, jednak
jednak będąc
będąc w
w Bieszczadach
Bieszczadach nie
nie sposób
sposób było
było Usytuowana
Usytuowanajest
jesttam
tambetonowa
betonowa
wieża
wieżatriangulacyjna
triangulacyjnasłużąca
służąca
targu staroci, w którym znalazł poszukiwygłosił do nas Ks. Kapelan.
opuścić
opuścićwejścia
wejściana
naWielką
WielkąRawkę
RawkęiiKrzemieniec.
Krzemieniec.
w
w
dawnych
dawnych
czasach
czasach
kartografom
kartografom
do
do
tworzenia
tworzenia
map.
map.
Kolejnym
Kolejnym
Po zakończeniu mszy św. pocz- wany artykuł o Tetmajerze.
Wędrówkę
Wędrówkęrozpoczęliśmy
rozpoczęliśmyzielonym
zielonymszlakiem
szlakiemzzPrzełęczy
Przełęczy
celem
celem stał
stał się
się Krzemieniec
Krzemieniec
–– trójstyk
trójstyk
granic
granic
trzech
trzech państw:
państw:
Było
sporo osób
na widowni,
z przyjemty sztandarowe wyszły z kościoła,
Wyżniańskiej,
Wyżniańskiej, która
która łączy
łączy Połoninę
Połoninę Caryńską
Caryńską zz Małą
Małąa Rawką.
Rawką.
Polski,
Polski,
Ukrainy
Ukrainy
i
i
Słowacji.
Słowacji.
Spotkaliśmy
Spotkaliśmy
tam
tam
żołnierzy
żołnierzy
polskiej
polskiej
za nimi gromadzili się uczestni- nością witałam się z byłymi dyrektorami
Po
Popółgodzinnym
półgodzinnymmarszu
marszudotarliśmy
dotarliśmydo
dobacówki
bacówkiPTTK
PTTK
pod
pod straży
straży
granicznej,
granicznej,
którzy
którzy
przypomnieli
przypomnieli
nam,
aby
abynie
niehonorowymi
przekra‐
przekra‐
Parku
– zarazemnam,
członkami
cy obchodów,
którzy
uczestniczyMałą
MałąRawką
Rawkąbędącej
będącejjedną
jednązzdwóch
dwóchbacówek
bacówekw
wBieszczadach.
Bieszczadach.
czyć
czyć
granicy
granicy
z
z
Ukrainą,
Ukrainą,
gdyż
gdyż
mogłyby
mogłyby
wyniknąć
wyniknąć
z
z
tego
tego
nie‐
nie‐
li w składaniu wiązanek kwiatów PTT Wojciechem Gąsienicą-Byrcynem
Druga
Druga
z
z
nich
nich
znajduje
znajduje
się
się
pod
pod
Honem
Honem
i
i
planujemy
planujemy
dotrzeć
dotrzeć
przyjemne
przyjemne
konsekwencje.
konsekwencje.
Pierwszy
Pierwszy
dzień
dzień
naszej
naszej
wędrówki
wędrówki
▴ Józef Haduch i Zbigniew Zawiła składają wieniec na grobie na grobowcu Tetmajera i zapa- i Stanisławem Czubernatem. Był redakdo
doniej
niejpiątego
piątegodnia.
dnia.Obiekty
Obiektyte
tewybudowano
wybudowanow
wlatach
latach
zakończyliśmy
schodząc
schodząctor
niebieskim
niebieskim
szlakiem
szlakiem
doUstrzyk
Ustrzyk
Gór‐
Apoloniusz
Rajwa do
który
piszeGór‐
do Tylaniu zniczy.zakończyliśmy
W uroczystościach
▾ Józef Haduch przemawia w zakopiańskiej muszli
70‐tych
70‐tych XX
XX wieku
wieku zz inicjatywy
inicjatywy Edwarda
Edwarda Moskały
Moskały
będą‐
będą‐ nych
nych
skąd
skądudaliśmy
udaliśmy
się
siędo
domiejsca
miejsca
zakwaterowania
zakwaterowania
w
wWetlinie
Wetlinie
godnika
Podhalańskiego.
Ucieszył
kolega
uczestniczyli
delegacja
UM Zakokoncertowej
cego
cegopropagatorem
propagatoremturystyki
turystykikwalifikowanej,
kwalifikowanej,tzn.
tzn.takiej
takiej
jak
jakz wiceburmistrzem
na
na Piotrowej
Piotrowej Polanie
Polanie
„U
Niedźwiedzia”,
Niedźwiedzia”,
gdzie
gdzieSkoczyk.
roztokowali‐
roztokowali‐
z Poznania,
Kazimierz
Bardzo
panego
Wik- „U
nasza
nasza –– plecakowej.
plecakowej. Schroniska
Schroniska te
te są
są bardzo
bardzo klimatyczne
klimatyczne
–
–
śmy
śmy
się
się
w
w
dwuosobowych
dwuosobowych
domkach
domkach
campingowych.
campingowych.
torem Łukaszczykiem na czele. ucieszyła obecności członków oddziału
niewielkie,
niewielkie,drewniane
drewnianebudynki
budynkidoskonale
doskonalewtapiają
wtapiająsię
sięw
wpiękny
piękny
Kolejny
dzień
dzień
przywitał
przywitał
nas
nas słońcem,
słońcem,
które
które pozytywnie
pozytywnie
krakowskiego
mieszkających
aż w DuszniPrezes
ZwiązkuKolejny
Podhalan
w Polkrajobraz
krajobraz bieszczadzki.
bieszczadzki. Po
Po krótkim
krótkim odpoczynku
odpoczynku ii pamiątko‐
pamiątko‐
wpłynęło
na
na prezes
uczestników
uczestników
wycieczki
mających
mających w
wktórzy
perspek‐
perspek‐
kach,wycieczki
państwa Rzekieckich,
przyjesce Andrzejwpłynęło
Skupień oraz
wym
wym zdjęciu
zdjęciu podążyliśmy
podążyliśmy w
w kierunku
kierunku Małej
Małej Rawki,
Rawki,
którą
którą
tywie
tywie
zaczęcie
zaczęcie
Głównego
Głównego
Szlaku
Szlaku
Beskidzkiego
Beskidzkiego
w
w
Wołosatem.
Wołosatem.
PTT Józef Haduch, przypomnieli chali specjalnie wziąć udział w obchodach.
zdobyliśmy
zdobyliśmy po
po godzinnym
godzinnym podejściu.
podejściu. Na
Na szczycie
szczyciesylwetkę
oczom
oczompoety
Początek
Początek
szlaku
szlaku
jest
jest bardzo
bardzo
monotonny,
monotonny,
prawie
prawie
dwie
dwie
ii pół
pół
Przy okazji
nawiązali
kontakt
w sprawie
i intencje
uroczynaszym
naszym ukazały
ukazały się
się bieszczadzkie
bieszczadzkie połoniny
połoniny oczarowujące
oczarowujące
godziny
godziny
maszerowaliśmy
maszerowaliśmy
bitą
bitą
drogą
drogą
aż
aż
do
do
Przełęczy
Przełęczy
Bukow‐
Bukow‐
stości. Można też było zobaczyć odznak GOT oraz możliwości nabycia pogamą
gamąjesiennych
jesiennychbarw.
barw. Kilkanaście
Kilkanaścieminut
minut później
późniejdoszliśmy
doszliśmy
skiej,
skiej,
gdzie
gdzieznajduje
znajduje
się
drewniany
drewniany
schron,
schron,
przy
którym
którym człon

larów
PTT. Sporo
byłoprzy
na początku
indywidualne
miłośniczki
twór- się
czości poety, które złożyły kwiaty ków PTT, zwłaszcza tych, co byli wcześniej
na Zjeździe; z czasem ich liczba malała.
w swoim imieniu.
Po wyjściu z cmentarza na Odbyły się dalsze występy zespołu Bartuul. Kościeliskiej uformował się sia Obrochty, a następnie zespołu dzieciępochód z pocztami sztandaro- cego Zornica, a także dudziarzy przeplawymi na czele, pilotowany przez auta tane występami naszych kolegów. Prezes
Wydarzenie z 13 czerwca br. można nazwać policyjne. Dość szybko i bez zakłóceń po- Haduch przebrany za samego Tetmajera,
trzecią odsłoną Roku Kazimierza Prze- chód osiągnął po przejściu Krupówek i ul. w cylindrze i Nina Mikołajczyk w stroju
rwy-Tetmajera. Zgodnie z naszymi plana- Galicy plac Niepodległości i Park Miejski góralskim jako Maria Palider czytali wymi odbyły się w Zakopanem, gdzie osta- im. J. Piłsudskiego. Wzdłuż gablot z ekspo- brane listy Kazimierza Przerwy-Tetmajetecznie spoczął Kazimierz Przerwa-Tet- zycją wystawy doszedł do muszli koncer- ra. W kolejnym antrakcie Nina czytała list
majer z synem Kazimierzem Stanisławem towej. Byliśmy tam tak szybko, że nie przy- zakochanej, opuszczonej przez Jerzego,
15 czerwca 1986 roku po sprowadzeniu ich szły jeszcze zamówione na 13.00 zespoły Hanusi pisany gwarą podhalańską. Dalszyszczątków z Warszawy, dzięki inicjatywie regionalne Bartusia Obrochty i dziecięcy mi wstępującymi były Barbara Rapalska
i Bożena Owczarek z Jaworzna, które czyi zabiegom Związku Podhalan. I to właśnie zespół Zorcyna.
Rozwiązano poczty sztandarowe, przez tały wybrane wiersze Tetmajera. Wreszcie
Tetmajerowi Związek Podhalan zawdzięcza zorganizowanie się w ruch regionalny cały czas był tylko z boku sceny poczet w kapeluszu góralskim wystąpił Janusz
sztandarowy Polskiego Towarzystwa Ta- Machulik. Końcowym akcentem były wyjeszcze przed I wojną światową.
stępy zespołu PTT z Krakowa „Zielony
Obchody Roku Kazimierza Przerwy-Tet- trzańskiego..
Po kilkunastu minutach konferansjer, Szlak”, z poezją śpiewaną utworów poety.
majera rozpoczęły się od mszy św. w staMyślę, że wypadliśmy dobrze i zostarym kościele zakopiańskim p.w. św. Kle- Krzysztof Kabat z Nowego Targu, były
mensa przy ul. Kościeliskiej o godz. 11.00. prezes PTT, rozpoczął kontynuowanie niemy zapamiętani przez osoby biorące
Zdążaliśmy tam po odbytym Zjeździe uroczystości. Wystawę otworzył w imie- udział w obchodach. Szkoda, że nie było
Urzędu
Miasta99wiceburmistrz
PTT. Przed kościołem zbierali się też inni niu CO
COSŁYCHAĆ?
SŁYCHAĆ?
(249)
(249) 2011
2011Wiktor więcej mieszkańców i przyjezdnych do Zaludzie, a także poczty sztandarowe Związ- Łukaszczyk, w imieniu Związku Podhalan kopanego, którzy wolą spacerować i bieku Podhalan, także sztandar Gimnazjum Andrzej Skupień i prezes Józef Haduch siadować na samych Krupówkach.
■
nr 2 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w imieniu PTT. Podkreślił, że wystawa
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Obchody Roku Kazimierza Przerwy-Tetmajera
w Zakopanem

Co słychać? 6 (294) 2015

1

Józef Haduch (O/Chrzanów)
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Z życia ZG PTT

VII posiedzenie Zarządu Głównego PTT
IX kadencji odbyło się w miejscu naszego
zakwaterowania, w domu Wojciecha Łukaszczyka na osiedlu Mrowce-Huty, na
Olczy w godzinach wieczornych, w piątek 12 czerwca 2015 roku. Miejsce znane
było wcześniej Ninie Mikołajczyk, za
której namową zarezerwowaliśmy bę- „Sprzątajmy Beskidy z PTT 2015” zaprosił
Uczestnicy posiedzenia ZG PTT
dąc z końcem marca w Zakopanem. Mie- na zakończenie i podsumowanie tegości się bardzo blisko przystanku autobu- rocznej akcji 20 czerwca br. na Hrobaczą
sowego. Jak zwykle, nie wszyscy dopisali, Łąkę w Beskidzie Małym.
Józef Haduch (O/Chrzanów)
Barbara Morawska-Nowak poruszyła
ale było także wiele osób spoza Zarządu
sprawę zamierzonej ustawy Sejmu „pra- Zjazd Delegatów PTT
Głównego.
Posiedzenie, które zaczęło się koło wo szlaku”, która umożliwiając budowaw Zakopanem
19.00 prowadził prezes Haduch, proto- nie wyciągów narciarskich w parkach
kołowała Barbara Morawska-Nowak. narodowych i rezerwatach stałaby się
Najważniejsze było zapoznanie się ze zagrożeniem dla terenów chronionych.
13 czerwca 2014 roku o godz. 8.30 rozpoW sprawach bieżących uchwalono czął się w budynku edukacyjno-muzesprawozdaniami OPP za rok 2014 – merytorycznym i finansowym, które po przyjęcie wniosków o nadanie odznak alnym TPN przy ul. Chałubińskiego 42a
aprobacie Zarządu Głównego, miały być PTT z kosówką zasłużonych członkom Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa
następnie zatwierdzone przez walny PTT z Oddziału im. T. Chałubińskiego Tatrzańskiego. Delegatami były osoby wyZjazd Delegatów następnego dnia rano. w Radomiu – Marianowi i Janinie Golu- brane na IX Zjazd Delegatów PTT, które co
Oba sprawozdania zostały jednogłośnie som oraz z Oddziału w Łodzi – Natalii roku mają zatwierdzać sprawozdania meprzyjęte, a następnie, zgodnie z wy- Golimowskiej, Łukaszowi Pietrzakowi, rytoryczne i finansowe OPP za poprzedni
mogami wszyscy członkowie Zarządu Ewie Sobczuk, Piotrowi Fagasiewiczo- rok. Tym razem dotyczyło to sprawozdań
Głównego mieli je podpisać. Niestety, wi i Katarzynie Szymańskiej. Odznaki za rok 2014.
nie było wszystkich, co jest jak zwykle zostaną wręczone na zaplanowanym na
Powołano Prezydium Zjazdu w skłakłopotliwe dla odpowiedzialnego wobec następny dzień Zjeździe Delegatów.
dzie: przewodniczący obrad wiceprezes
Mówiono także o projekcie nowej od- Nikodem Frodyma, sekretarz – Barbara
władz prezesa.
Następnie mówiono o wydaniu Pa- znaki honorowej PTT.
Morawska-Nowak.
Prezes Haduch poinformował o współmiętników PTT - tomu 23 związanego
Na wstępie Zjazdu wręczono przyznane
z Rokiem Kazimierza Przerwy Tetma- pracy PTT z Narodowym Bankiem Pol- przez Zarząd Główny odznaki PTT z kojera, który ma się ukazać do 23 lipca br. skim i Pocztą Polską w realizacji Roku sówką.
oraz tomie 24 – którego tematem wiodą- Kazimierza Przerwy-Tetmajera. WyemitoPrezes Haduch wraz w Januszem Smolcym będą Bałkany i który powinien uka- wano okolicznościowe monety i znaczek ką w zastępstwie nieobecnego Prezesa
zać się na Zjazd, czyli za rok, w czerwcu pocztowy z okazji Roku. Natomiast Mini- Oddziału Waldemara Skórnickiego wręsterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo- czyli odznaki Janinie Golus i Marianowi
2016 roku.
Redaktorami tomu bałkańskiego będą wego patronuje wystawę w Atmie w Za- Golusowi.
Szymon Baron i Tomasz Kwiatkowski. kopanem na temat malarstwa inspirowaNastępnie prezes Haduch wraz z Niną
Prezes powiedział, że mimo braku do- nego twórczością poety. Wystawa ma być Mikołajczyk w zastępstwie nieobecnego
tacji na tom 23 z Urzędu Miasta Zakopa- otwarta 27 listopada br. i będzie ekspono- prezesa Oddziału, Krzysztofa Pietruszewnego, a także Urzędu Miasta Krakowa wana przez pół roku, będąc akcentem za- skiego wręczyli odznakę Katarzynie Szyudało się pozyskać sponsorów i rekla- mykającym Rok Tetmajera.
mańskiej, a pozostałe dla Natalii GolimowNa wniosek Szymona Barona uchwa- skiej, Łukasza Pietrzaka, Ewy Sobczuk
modawców na wydanie obu tomów.
Prezes przedstawił program zako- lono symboliczną wysokość składki dla i Piotra Fagasiewicza zostaną wręczone
piańskich obchodów Roku Kazimierza uczniów zapisujących się do szkolnych na najbliższym spotkaniu Oddziału. NaPrzerwy-Tetmajera, będący już trzecią, kół PTT. Opłacający tę symboliczną stępnie Nikodem Frodyma zaproponował
oficjalną odsłoną obchodów Roku (arty- składkę byliby uwzględniani w liczbie dodanie do porządku dziennego punktu
kuł o tym wydarzeniu znajdziecie w tym członków wyznaczającej klucz wybor- – sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńczy. Szymon Baron uważa, że zwiększy skiego za rok 2014. Porządek obrad został
numerze CS - przyp. Redakcja).
Komisja Ochrony Przyrody przedsta- się przez to liczba szkolnych kół PTT.
jednogłośnie przyjęty.
Na wniosek Remigiusza Lichoty ustawiła jak zwykle aktualne sprawy. Nina
Powołano Komisję Mandatowo-SkruMikołajczyk poruszyła sprawę możli- nowiono odznakę „Główny Szlak Sudec- tacyjną w składzie: Janina Mikołajczyk
wości zaangażowania PTT (zwłaszcza ki PTT” która będzie przyznawana za (Oddział Łódź) jako przewodnicząca oraz
młodzieży) w działalność na rzecz kon- przejście szlakiem ze Świeradowa Zdro- Grażyna Jedlikowska (Oddział Ostrowiec
wencji karpackiej. Zaapelowała także ju do Prudnika (444 km).
Świętokrzyski) i Jolanta Augustyńska
Obrady zakończono ok. 23.00, a w so- (Odział Beskid w Nowym Sączu).
o zaangażowanie się oddziałów w akcję
sprzątania Tatr w pierwszą niedzielę lip- botę o 8.30 rozpoczynał się już Zjazd DePrezes Józef Haduch zapoznał zebra■
ca br. Szymon Baron, organizator akcji legatów PTT w TPN.
nych ze sprawozdaniami: merytorycznym
2

nie – projekt, wydruk itp. z firm
reklamowych
i z drukarni. Od
samego początku było wiadome,
że wystawę należy zrealizować
przy współpracy
i z kręgiem osób
bezpośrednio
związanych
z
Zarządem
Głównym PTT
i z innymi członkami, najlepiej
z Krakowa (jak
Nikodem Frodyma i jego matka,
Teresa, Antonina
Sebesta i inni), bo to ułatwi działania organizacyjne, wzajemny kontakt, wpłynie
na jej terminowe powstawanie i kontrolę kosztów. Równolegle zweryfikowałem
swoje zasoby materiałów (literatura,
zdjęcia, ulotki, pocztówki itd.) pomocne
do zrealizowania wystawy, które zostały
uzupełnione: zasobami naszych innych
członków (m.in. Barbara Rapalska, Janusz Machulik) i zdjęciami historycznymi
z biblioteki UJ i MHK oraz współczesnymi
zdjęciami artystycznymi od księdza Zbigniewa Pytla i Jana Zycha. Ale, np. „Wierchy” – rocznik PTT z 1932 roku poświęcony Tetmajerowi kupiłem na targu staroci
w Bytomiu, a kartkę pocztową z widokiem na Gierlach z widoczną Przełęczą
Tetmajera, wg. obrazu Walerego Eljasza

Jak powstawała
wystawa „150. rocznica
urodzin Kazimierza
Przerwy-Temajera”
Inspiracją do zorganizowania wystawy
była okrągła rocznica urodzin Kazimierza
Tetmajera w ramach obchodów rocznicowych zorganizowanych przez PTT. Pomysł
zorganizowania jej samodzielnie przez
PTT, narodził się po braku chęci podjęcia
współpracy w tym temacie przez niektóre
ośrodki kultury w Małopolsce.
Propozycja wystawy plenerowej w Krakowie została przyjęta przez UM Kraków
na wiosnę, na początku maja 2014 roku,
a koncepcja jej umieszczenia na reprezentacyjnym Placu Szczepańskim nie budziła
zastrzeżeń. Wtedy też w Urzędzie Miasta
uzgodniono termin jej trwania, od 14 do
28 maja 2015 roku. Po wystawie w Krakowie naturalnym przejawem było przeniesienie jej ekspozycji do Zakopanego. Bardzo dobrym do tego miejscem okazał się
przylegający do Pl. Niepodległości, Park
Miejski im. J. Piłsudkiego, gdzie poniżej
muszli koncertowej stały już do dyspozycji
rozstawione sztalugi.
Od tego momentu rozpoczęła się moja
osobista praca nad jej realizacją. Ponieważ
w tym zakresie nie miałem doświadczeń
organizacyjnych przeprowadziłem rozpoznanie w zakresie sposobu realizacji tego
typu przedsięwzięć w różnych instytucjach oraz zebrałem oferty na jej wykona-

Fot.: Remigiusz Lichota – PTT O/Chrzanów

Józef Haduch (O/Chrzanów)

Zatwierdzanie sprawozdań

Prezes Haduch zaprosił wszystkich na
obchody Roku Kazimierza Przerwy-Tetmajera rozpoczynające się o godz. 11.00
mszą św. w stary kościele przy cmentarzu
na Pęksowym Brzyzku.
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Zjazdu, Nikodem Frodyma podziękował delegatom za przybycie i ogłosił
■
zamknięcie Zjazdu.

Fot.: Remigiusz Lichota – PTT O/Chrzanów

do Komisji Odznaczeń i do
Zarządu Głównego.
Następnie Barbara Morawska-Nowak
poinformowała o zapowiedzianej
ustawie o prawie szlaku,
która ułatwiały budowę
wyciągów
narciarskich
w parkach narodowych
i rezerwatach zagrażając
terenom chronionym. Powinniśmy w tej sprawie
zająć stanowisko po stronie parków narodowych.
Prezes Haduch przypomniał o braku
odpowiedzi na nasze pismo w sprawie quadów niszczących turystyczne szlaki.
Nina Mikołajczyk przypomniała o akcji
sprzątania Tatr w pierwszą niedzielę lipca.
Zaapelowała o udział oddziałów w tej akcji.
Szymon Baron zaprosił wszystkich na
zakończenie akcji sprzątania Beskidów,
którą koordynuje. Będzie to miało miejsce
20 czerwca br. na Hrobaczej Łące.
Włodzimierz Janusik poinformował, że
Oddział PTT w Łodzi stara się o uzyskanie
osobowości prawnej.

Zwiedzanie wystawy

Radzikowskiego i wierszem Tetmajera
kupiłem w antykwariacie.
Przed przystąpieniem do pracy opracowałem swój wewnętrzny harmonogram
terminowy, a w zimie 2014/2015 napisałem scenariusz i wymyślałem tytuły tematyczne dla poszczególnych plansz. Tytuły
tych plansz tak dobrałem, aby charakteryzowały najważniejsze życiowe dokonania Tetmajera, jak również ukazały jego
twórczość i związki z Podhalem, Tatrami
i Krakowem. Przyjąłem też koncepcję, aby
tematyka poszczególnych plansz była zobrazowana wybranymi tekstami z literatury polskiej. Np. tytuł planszy „Spotkanie
z Tatrami” nie budził wątpliwości, że w jej
treści powinny się znaleźć najważniejsze
3
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i finansowym OPP z działalności Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego za rok 2014.
Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za okres 1.01.– 31.12.2014 przedstawił jej przewodniczący Zbigniew Zawiła,
a sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego za okres 1.01 – 31.12.2014 przedstawił
w zastępstwie przewodniczącego Tomasza Gawlika jego zastępca, Szymon Baron.
Komisja
Mandatowo-Skrutacyjna
stwierdziła obecność 37 delegatów, co nie
stanowi liczby powyżej 2/3 uprawnionych do przeprowadzenia obrad Zjazdu.
Wobec powyższego Komisja stwierdziła
prawomocność Zjazdu i jego rozpoczęcie
w II terminie.
Uchwałą Zjazdu Delegatów Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego w Zakopanem jednogłośnie przyjęto i zatwierdzono
sprawozdania: merytoryczne OPP i finansowe za rok 2014.
W wolnych wnioskach Barbara Morawska-Nowak przedstawiła propozycję kol.
Artura Desławskiego uhonorowania pionierów odrodzenia PTT zaproponowaną
przez niego odznaką. Zgodnie z sugestią
Prezesa wniosek taki zostanie skierowany

dokonania Tetmajera w Tatrach, jasno
i przejrzyście pokazane. Do tego celu wykorzystano m. in. mapkę („Wielka Encyklopedia Tatrzańska” – Zofia i Witold Paryscy) z zaznaczoną Przełęczą Tetmajera
na Gierlachu i Staroleśnym Szczytem. Nie
było sensu wymyślać tekstów nowych, bo
bogactwo tego, co napisano do tej pory
jest ogromne. Dlatego posiłkowałem się
tekstami pisanymi przez m. in. Włodzimierza Wnuka, Jerzego Młodziejowskiego,
Antoniego Waśkowskiego, Justynę Bajdę, Bolesława Chwaścińskiego. Wystawa
jest przekrojowa, pokazuje najważniejsze
dzieła epickie i poetyckie Tetmajera.
Od samego początku zaświtała też
myśl, że należy wyeksponować potwierdzone i wyemitowane z naszej inicjatywy
(PTT) dnia 12 lutego 2015 roku, tj. w dniu
urodzin poety, okolicznościowe: znaczek

wydany przez Pocztę Polską i monety
wydane przez NBP. Ich grafika prezentuje się doskonale na planszy i historycznie
wydarzenie to zapisane na trwale jako
nierozerwalnie związane z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim. Plansza ta o tytule „Dzień dzisiejszy” uzupełniona została
wizerunkami współcześnie wydanych
periodyków związanych z poetą. Ostatnim
współczesnym wydawnictwem jest informator z wizerunkiem poety wśród górali
na okładce, z I Zjazdu Karpackiego w maju
br. w Ludźmierzu.
Na każdej planszy obowiązkowo znalazło się współczesne logo Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, podkreślając
w ten sposób nierozerwalnie związki PTT
z Tatrami, Podhalem, tatrzańską przyrodą,
regionalizmem, góralszczyzną itp. W ten
sposób zaznacza się, że Polskie Towarzy-

stwo Tatrzańskie jest widocznym na mapie Polski stowarzyszeniem działającym
na rzecz, nie tylko ochrony przyrody, turystyki i kultury, ale jest też propagatorem
na rzecz zachowania, utrwalania wartości
i tradycji kulturowych oraz narodowych.
Wybrane wspólnie z grafikiem kolor tła,
stonowany seledynowy i zielony, motywy
graficzne związane z Podhalem i z Krakowem, doskonale wpisują się w kompozycję
na planszach i podkreślają charakter prezentowanej ekspozycji. Ukazują doskonały
warsztat i profesjonalizm współpracującego grafika. To tylko niektóre aspekty, bo
jest ich więcej, związanych z powstaniem
wystawy i jej aktualnym życiem.
Dobrym bezwzględnie pomysłem jest
też koegzystencja wystawy z „Zespołem
Zielony Szlak” posiadającym w swoim re■
pertuarze poezję Tetmajera.
Fot.: Janusz Skiba

Z życia Oddziałów
Barbara Morawska-Nowak (O/Kraków)
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XXIII Spotkanie taternikówseniorów w Morskim Oku
Jak co roku w Morskim Oku – i w tym roku
znowu się spotkaliśmy, chociaż ubywa
w ciągu roku około tuzin seniorów. Najbardziej dla nas smutna była śmierć Zbyszka
Skoczylasa, 7 maja br, dwa tygodnie przed
spotkaniem. To on zwykle poskramiał rozgadane nasze towarzystwo i przypominał
o podziękowaniach dla załogi schroniska.
Teraz tam gdzie zwykle stał i przemawiał,
wisiało bardzo dobre duże jego zdjęcie.
Zbyszek nie chciał pogrzebu, ciało podarował dla nauki. Tym bardziej z naszej strony
powstała inicjatywa uczczenia jego pamięci tablicą, najlepiej na ścianie ukochanego
przez niego schroniska.
Pogoda nie zapowiadała się, ale nie było
tak źle. Nie dolało nas, góry wychodziły
spoza chmur.
Przyjechało nas tutaj ok. 80 osób, tyle
zasiadło do wspólnej kolacji.
Tegoroczne spotkanie było połączone
z odsłonięciem tablicy Zdzisława Dziędzielewicza-Kirkina na Wiktorówkach.
O 10:00 przyjechał nasz przewoźnik, pan
Wojtek i akurat zapełnił się jeden bus (22
osoby) chętnych do udziału w tej uroczystości i zwiózł nas na Wierch Poroniec.
Stamtąd podeszliśmy na Rusinową Polanę,
z której w tym czasie nic nie było widać
i zeszliśmy do kościółka na Wiktorówkach.
Najgorzej się schodziło po schodach przy
balustradzie otaczającej sanktuarium.
Z dołu wjechali lub przyszli od Zazadniej
inni uczestnicy uroczystości, głównie
z Klubu Wysokogórskiego w Gliwicach.
Mszę św, odprawił ksiądz Marek Kosacz,
który następnie poświęcił tablicę Dzię4

dzielewicza,
umieszczoną
na
głównej galerii między
tablicami
ratowników, jako że
Zdzich należał do TOPR.
Główną
osobą przemawiającą
przy
odsłonięciu
tablicy był
Janusz Chalecki, wspominali także Zdzicha Jacek
Żukowski, Ignacy Walenty Nendza, Jacek
Kantyka – obecny prezes KW Gliwice,
a na koniec ja, aby zaapelować o wydanie wspomnień o Dziędzielewiczu. Było
to 23 maja, więc solenizantka Iwona Fójcik częstowała nas rozmaitymi ciastami
i lampką wina; odśpiewaliśmy jej „sto lat,
sto lat!...”, była też ogólnie dostępna herbata. Zeszliśmy do Zazadniej (niektórzy zjechali tam autem terenowym Betlejemki)
i stamtąd rozjechaliśmy się. Ci, co przybyli
z Morskiego Oka powrócili na dalsze tam
nasze spotkanie.
Księdza Marka nie musiałam długo
prosić, aby przyjechał odprawić mszę św.
dla wszystkich chętnych przed uroczystą
kolacją. Ksiądz też w niej uczestniczył. Jest
bardzo sympatyczny, bezpośredni, otwarty na ludzi gór.

Tablica poświęcona Zdzisławowi
Dziędzielewiczowi-Kirkinowi

Po moim wystąpieniu, głos zabrała Marysia Łapińska, przypominając, że to już
70 lat od minęło od przejęcia schroniska
przez rodzinę Łapińskich, a ona sama jest
związana ze schroniskiem 42 lata!
Nazajutrz o 9.00 tradycyjne zdjęcie grupowe, bez tła, z powodu mgły. Nie znajdziecie mnie tym razem na tej fotografii.
Chciałam, aby był na niej już jeden z najstarszych obecnie, Olek Rokita z Krakowa.
Pomogłam mu się ubrać i sprowadziłam
na dół. Zdjęcie drugie zrobiliśmy, ale już
w mniejszym składzie.
O 10:00 przyjechał po nas pan Wojtek
i zaczęły się Zjazdy na Palenicę i do Zakopanego na końcu. Byłam w pierwszej grupie, bo Staszka Biela i mnie do Krakowa

Fot.: Wojciech Kapturkiewicz

zabrał Henryk Ciońćka. Wracaliśmy przez
Jaworzynę, Jurgów, Białkę Tatrzańską, aby
dopiero w Nowym Targu włączyć się w zakopiankę.
W XXIII spotkaniu taterników-seniorów
w Morskim Oku wzięło udział dwunastu
członków PTT z oddziałów w Bielsku-Białej (Andrzej Bara, Bogdan Frączek, Piotr
Gawłowski, Andrzej Georg, Andrzej Popowicz, Jan Sieńczak, Jan Stachowicz, Jan Weigel, Zygmunt Żydek) i Krakowie (Marian
Bała, Barbara Morawska-Nowak, Andrzej
■
Skrzyński).

VII Gimnazjalny
Międzyszkolny Konkurs
Wiedzy o Górach –
Podhale i Spisz

Norbert Owczarek
(O/Bielsko-Biała)

Akcja „Sprzątamy
Beskidy z PTT 2015”
za nami

Pamiątkowe zdjęcie laureatów i jury
konkursu

całe podium przypadło gimnazjalistom
reprezentującym Szkolne Koło PTT nr 1
im. Jana Pawła II w Tarnowie. Zwycięzcą
okazał się Patryk Gruszowski.
Wyprzedził on Weronikę Plebańczyk
oraz Gabrielę Adach. Na czwartym miejscu uplasowali się ex aequo Krzysztof
Jamroch reprezentujący KT „Perć” z Tarnowa oraz Jakub Kotecki z SGM-P STO
w Tarnowie. W kategorii drużynowej
bezkonkurencyjna okazała się ekipa indywidualnych zwycięzców czyli SK PTT
Nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie. Drugie
miejsce zajął zespół KT „Perć” z Tarnowa,
a trzecie żeńska drużyna z Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Tarnowie.
Obecność wśród zwycięzców drużyn reprezentujących koła turystyczne jeszcze
raz potwierdza starą zasadę mówiącą
o najlepszym poznawaniu gór. poznawaniu… własnymi nogami.
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe związane z turystyką górską. Zostały one ufundowane
przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie,
Urząd Miasta Tarnowa, firmę HiMountain,
wydawnictwa Rewasz i WiT oraz redakcję Magazynu Turystyki Górskiej „npm”.
Przyszłoroczna edycja konkursu po■
święcona będzie Gorcom.

W sobotę 20 czerwca 2015 roku odbyła się
finałowa wycieczka w ramach tegorocznej
edycji akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2015”.
Stawili się na niej przedstawiciele organizatorów, czyli PTT o/Bielsko-Biała wspierani przez grupy członków i sympatyków
z następujących organizacji: PTT o/Chrzanów, PTT o/Ostrowiec Świętokrzyski, Bielskiego Klubu Alpinistycznego, SKKT ze
Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Rybarzowicach, Stowarzyszenia
„Wichura” z Pszczyny oraz najliczniejszej
tego dnia grupy z Koła Miłośników Beskidów „Diablaki” ze Szkoły Podstawowej nr
18 w Dąbrowie Górniczej. Terenem, który
tego dnia objęto górskimi porządkami były
szlaki górskie rejonu Hrobaczej Łąki i teren
kamieniołomu w Kozach.
Wszystkie grupy wyruszyły na szlaki
w sobotni poranek, by po sprzątnięciu zaplanowanych na ten dzień szlaków spotkać
się ok. godziny 13.00 na polanie poniżej
szczytu Hrobaczej Łąki. Tutaj czekało na
nich ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek. Następnie obecni tego dnia dzieci
i młodzież otrzymali pamiątkowe gadżety
przekazane nam przez Marszałka Województwa Śląskiego. Posileni i obdarowani
prezentami-niespodziankami uczestnicy
finału akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2015”
z ogromną ochotą i entuzjazmem wzięli
udział w przygotowanych konkursach i zabawach. Odbył się m.in. konkurs plastyczny
i konkurs sprawnościowy.
Finał tegorocznej akcji to 180 obecnych
osób, w tym 113 dzieci i młodzieży. Podczas
zaledwie kilku godzin sprzątania górskich
szlaków rejonu Hrobaczej Łąki zebrano
z nich 1800 litrów śmieci plus 1200 litrów w
kamieniołomie w Kozach. Przerażający bilans tylko dzisiejszego dnia to 3000 litrów
wszelkiego rodzaju śmieci i odpadów zalegających w Beskidzie Małym.
5
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W środę 3 czerwca 2015 roku w budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Tarnowie odbyła się siódma edycja
Gimnazjalnego Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Górach. Konkurs tradycyjnie
organizowany jest przez nasz Oddział
wspólnie ze Społecznym Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym STO w Tarnowie. Honorowy patronat nad imprezą
objęli jak zwykle: Prezydent Miasta Tarnowa oraz Prezes Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego. W bieżącym roku tematyka konkursu obejmowała region Podhala
oraz Spisza. O ile ta pierwsza kraina jest
dość dobrze znana turystom, druga cały
czas stanowi dla większości „terra incognita”. Być może był to powód mniejszej niż zwykle frekwencji. Do konkursu przystąpiło bowiem sześć zespołów
reprezentujących tarnowskie gimnazja
lub działające w nich szkolne koła turystyczne. Uczestnicy musieli zmierzyć się
z trudnym, złożonym z trzydziestu pięciu
pytań testem.
Został on opracowany przez zespół przewodników beskidzkich, pełniący jednocześnie rolę jury konkursu. Przewodniczącą
zespołu była Teresa Dumańska, a w jego
skład wchodzili ponadto: Bernadeta Kwaśna, Artur Marć oraz Janusz Foszcz.
W czasie sześćdziesięciu minut uczestnicy musieli wykazać się wiedzą dotyczącą topografii, hydrologii, etnografii i historii Podhala i Spisza. W teście nie zabrakło również pytań związanych z ochroną
przyrody i bezpieczeństwem w górach.
Zużyte podczas pracy umysłowej kalorie
tradycyjnie można było uzupełnić posilając się wafelkami i sokiem owocowym. Po
upływie regulaminowego czasu zawodnicy opuścili salę, a do pracy przystąpiło
jury. Po sprawdzeniu wszystkich prac
okazało się, że w kategorii indywidualnej

Fot.: Artur Marć – PTT O/Tarnów

Janusz Foszcz (O/Tarnów)

Taternicy-seniorzy przed schroniskiem nad Morskim Okiem

Fot.: Tomasz Rakoczy – PTT O/Bielsko-Biała
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Uczestnicy finału akcji „Sprzątamy Beskidy z
PTT 2015” na Hrobaczej Łące

Narodowego oraz patronom medialnym
wspierającym nas przez cały czas trwania
akcji: „Kronice Beskidzkiej” i Regionalnemu Portalowi Informacyjnemu beskidz■
ka24.pl.
Polskiego, Poczty Polskiej, Knorr–Bremse
i Banimex. Prezes podziękował wszystkim
którzy przyczynili się do powstania wystawy i zaprosił do jej obejrzenia. Następnie
w budynku Klubu Wojskowego wygłoszona została przez Barbarę Balicką, prelekcja
pt. „Literackie związki Kazimierza Przerwy
Tetmajera z Ludźmierzem”, a po prelekcji
występy artystyczne młodzieży z Gimnazjum Nr 2 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Ludźmierzu i zespołu PTT, „Zielony
Szlak”. Po występach był poczęstunek wojskową grochówką i zwiedzanie Wojskowej
Izby Tradycji i Historii oraz zapoznanie się
z wojskowym lotniczym sprzętem histo■
rycznym i współczesnym.
Zwiedzanie wystawy
Fot.: Nikodem Frodyma - PTT O/Kraków

Dziękujemy w tym miejscu za wsparcie
Nie mogło obyć się bez pamiątkowych
dyplomów organizatorów, czyli PTT sponsorowi, czyli Przedsiębiorstwu Komuo/Bielsko-Biała dla wszystkich organizacji nalnemu „Komax” Spółka z o.o. w Kętach,
obecnych podczas tegorocznych wycieczek patronom honorowym w osobach Margórskich w ramach akcji „Sprzątamy Be- szałka Małopolskiego Marka Sowy, członka
skidy z PTT 2015”. Wśród wszystkich grup Zarządu Województwa Śląskiego Kazimieuczestniczących w akcji, były także takie, rza Karolczaka i prezesa PTT Józefa Haducha, a także dyrekcji Babiogórskiego Parku
które wyróżniły się w szczególny sposób.
Dyplomy dla najbardziej zaangażowanych w akcję „Sprzątamy Beskidy z PTT
2015″ grup od Pana Kazimierza Karolczaka
– Członka Zarządu Województwa Śląskiego JÓZEF HADUCH (O/Chrzanów)
trafiły do: Oddziału PTT w Bielsku-Białej,
Oddziału PTT w Chrzanowie i Koła Miło- Wystawa Kazimierza
śników Beskidów „Diablaki” z Dąbrowy
Przerwy-Tetmajera
Górniczej.
Puchary Marszałka Województwa w JW nr 4658 w Balicach
Śląskiego „Za wyróżniające się uczestnictwo w akcji Sprzątamy Beskidy z PTT W piątek, dnia 29 maja 2015 roku w Jedno2015” otrzymały organizacje: Oddział PTT stce Wojskowej 4658 w Balicach odbyło się
w Chrzanowie, Koło PTT w Kozach, SKKT otwarcie wystawy plenerowej poświęcoze Szkoły Podstawowej im. Bolesława nej życiu i twórczości Kazimierza PrzerwyChrobrego w Rybarzowicach, Koło Miło- -Tetmajera w 150. rocznicę Jego urodzin.
śników Beskidów „Diablaki” z Dąbrowy Punktualnie o godz 9:30 przed budynkiem
Górniczej i Koło PTTK „Beskidek” z Porąbki. Sztabu 8. BL Tr zebrała się grupa osób
Niestety kapryśna tego dnia pogoda gdzie w pobliżu uroczego zielonego zakątzmusiła wszystkich ok. godziny 15.00 do ka rozlokowane zostały sztalugi z planszanałożenia kurtek przeciwdeszczowych mi wystawy. Uroczystość otwarcia wystai zejścia w doliny, gdzie czekał na nich wy rozpoczął okolicznościowym przemótransport do rodzinnych miejscowo- wieniem Prezes Koła PTT przy JW 4658
ści. Najczęściej powtarzane wśród dzieci Robert Stanisławski.
i młodzieży pytanie podczas zejścia grup Następnie
zebrado autokarów brzmiało: „Czy za rok także nych gości przywibędziemy sprzątać Beskidy z PTT?”. Odpo- tał Prezes PTT Józef
wiem krótko: TAK! Już dzisiaj ruszają przy- Haduch i w skrócie
gotowania do przyszłorocznej, piątej, jubi- przypomniał
że,
leuszowej edycji akcji „Sprzątamy Beskidy wystawa powstała
z PTT 2016”, na którą gorąco w imieniu or- w wyniku ogłoszeganizatorów już dzisiaj zapraszam wszyst- nia Roku Kazimierza
kich do czynnego uczestnictwa.
Przerwy-Tetmajera
Na zakończenie kilka informacji staty- uchwałą IX Zjazdu
stycznych dotyczącej akcji „Sprzątamy Be- PTT w Zakopanem
skidy z PTT 2015”:
na wniosek Barba•• 457 osób zaangażowanych w akcją, w tym ry Rapalskiej i sfi280 to dzieci i młodzież,
nansowana została
•• ponad 100 kilometrów posprzątanych z dotacji Urzędu
szlaków Beskidu Śląskiego, Małego i Ży- Miasta
Krakowa
wieckiego,
oraz
sponsorów:
•• 9810 litrów zebranych śmieci.
Narodowego Banku

Na posiedzeniu ZG PTT w dniu 12 czerwca 2015 r. w Zakopanem, z inicjatywy prezesa Oddziału PTT w Chrzanowie Remigiusza Lichoty ustanowiono nową odznakę krajoznawczo-turystyczną PTT za przejście Głównego Szlaku Sudeckiego. Regulamin odznaki
„Główny Szlak Sudecki” i jej projekt, spójny z odznakami GSB i MSB opracował właśnie Remigiusz Lichota.

Regulamin odznaki krajoznawczo-turystycznej PTT
„Główny Szlak Sudecki”
d) Odmowa poświadczenia
odbycia wycieczki powinna
być stwierdzona (wraz z uzasadnieniem) w „Książeczce
OKT PTT GSS” lub w „ Wykazie górskich wycieczek do OKT
PTT GSS”.
e) Książeczki OKT PTT
GSS można nabyć w Oddziałach PTT lub zamówić pocztą
w Komisji ds. GOT PTT przy
ZG PTT (szczegóły na stronie
www.ptt.org.pl). Formularze
„Wykazów górskich wycieczek
do OKT PTT GSS” oraz inne
materiały związane z odznaką OKT PTT GSS można uzyskać w Oddziałach PTT, a także na stronach internetowych PTT.
7. Przebieg Głównego Szlaku Sudeckiego:
Świeradów Zdrój – Stóg Izerski – schr.
PTTK – Polana Izerska – Rozdroże Pod
Kopą – Rozdroże Pod Izerskimi Garbami – Rozdroże Pod Zwaliskiem (18 km)
– schr. Wysoki Kamień – Szklarska Poręba – schr. Kamieńczyk – schr. Na Hali
Szrenickiej – Czarcia Ambona – Czarna
Przełęcz (36 km) – Przeł. Karkonoska –
Słonecznik – schr. Dom Śląski – Karpacz
Orlinek – Karpacz Płóczki (57 km) – Radzicz – Mysłakowice – Bukowiec – Przeł.
Pod Średnicą – Rozdroże pod Bobrzakiem (83 km) – Szarocin – Paprotki – Bukówka – Lubawka (100 km) – Krzeszów
– Grzędy (118 km) – Kowalowa Ługowina
– Sokołowsko – schr. PTTK Andrzejówka – Turzyna (135 km) – Jedlina Zdrój
– Przeł. Marcowa – Grządki – Przeł. Sokola (153 km) – Wielka Sowa – Przeł.
Jugowska – schr. PTTK Zygmuntówka
– Przeł. Woliborska – Przeł. Pod Szeroką (171 km) – Przeł. Pod Gołębią – Mała
Przeł. Srebrna – Korzecznik – Słupiec –
Kościelec – Księżno (196 km) – Ścinawka Średnia – Wambierzyce – Studzienno
– Wąska Łąka – Burzowa Łąka (215 km)
– Droga Nad Urwiskiem – Karłów – Błędne Skały – Rozdroże pod Lelkową – Kudowa Zdrój – Dańczów – Kulin Kłodzki
(243 km) – Grzywacz – Duszniki Zdrój
– Sołtysia Kopa – Zieleniec – schr. PTTK
Orlica – Autostrada Sudecka (264 km)
– Lasówka – Spalona – schr. PTTK Jagodna (278 km) – Ponikwa – Długopole
Zdrój – Wilkanów (294,5 km) – Igliczna
– schr. na Iglicznej – Międzygórze – schr.
PTTK na Śnieżniku – Żmijowiec – Czarna Góra (316,5 km) – Przeł. Pod Chłop-

kiem – Kąty Bystrzyckie – Lądek Zdrój
(330,5 km) – Wojtówka – Orłowiec – Jawornik Wielki – Złoty Stok (347,5 km)
– Błotnica – Paczków – Lisie Kąty – Ujeździec (368 km) – Piotrowice Nyskie –
Kałków (380 km) – Jarnołtów – Gierałcice – Bodzanów (404 km) – Głuchołazy –
Podlesie – Jarnołtówek – Biskupia Kopa
– Zamkowa Góra – Pokrzywna (428 km)
– Wieszczyna (Nowa Wieś) – Dębowiec –
Prudnik (444 km).
8. Po zebraniu potwierdzeń z przejścia
całego szlaku, ubiegający się o odznakę
przedstawia „Książeczkę OKT PTT GSS”
z potwierdzeniami lub potwierdzone
„Wykazy OKT PTT GSS” komisji weryfikacyjnej GOT PTT przy wybranym
Oddziale PTT osobiście, bądź przesyłając pocztą, załączając zaadresowaną
kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.
9. Po zweryfikowaniu i otrzymaniu potwierdzenia w „Książeczce OKT PTT
GSS” odznakę można nabyć w Oddziałach PTT lub zamówić pocztą w Komisji
ds. GOT PTT przy ZG PTT (szczegóły na
stronie www.ptt.org.pl).
10. Nadzór nad OKT PTT GSS sprawuje
Komisja ds. GOT PTT przy Zarządzie
Głównym PTT, która przygotowuje regulamin zdobywania odznaki, dokonuje
jego korekty w miarę potrzeby i opracowuje wzory dokumentacji. Ustalenia
Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT podlegają zatwierdzeniu przez ZG PTT.
11. Ostateczna interpretacja niniejszego
regulaminu należy do Komisji ds. GOT
PTT przy ZG PTT.
12. Niniejszy regulamin obowiązuje od
■
dnia zatwierdzenia przez ZG PTT.
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.1. Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna
PTT „Główny Szlak Sudecki” (zwana dalej OKT PTT GSS) jest jednostopniowa.
2. Celem OKT PTT GSS jest popularyzacja turystyki górskiej w Sudetach, poznawanie ich walorów przyrodniczych
i krajoznawczych oraz nawiązanie do
historii PTT.
3. Odznakę OKT PTT GSS uzyskuje się poprzez piesze przejście Głównego Szlaku
Sudeckiego na całej jego długości. Dopuszcza się podzielenie trasy GSS na odcinki oraz pokonywanie ich w dowolnym
kierunku. Odznakę OKT PTT GSS można
zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi, m.in. GOT PTT i GOT
PTT „Ku Wierchom”.
4. Do zdobycia odznaki OKT PTT GSS zalicza się wycieczki odbyte od 01.01.2015
roku.
5. Odznakę OKT PTT GSS można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych, zbiorowych, a także innych imprez turystycznych.
6. Poświadczenie odbycia wycieczek do
OKT PTT GSS:
a) Poświadczenie odbycia wycieczek
dokonuje się w „Książeczkach OKT PTT
GSS” lub w „Wykazie górskich wycieczek do OKT PTT GSS”
b) Poświadczeniami są: pieczątki
z obiektów na trasie, czytelne podpisy
przewodników górskich, przewodników GOT PTT, przodowników turystyki
górskiej, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy
powinny być uzupełnione numerami
legitymacji i (w przypadku posiadania)
pieczątką. Za poświadczenia uważa
się również fotografie uwidaczniające
ubiegającego się o odznakę wykonane
w charakterystycznych punktach trasy.
c) Przewodnicy górscy, przewodnicy
GOT PTT i przodownicy turystyki górskiej są uprawnieni do potwierdzenia
odbycia wycieczek w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne krainy górskie nawet jeśli nie byli obecni
na wycieczce. W/w mogą potwierdzać
odbycie wycieczki, gdy mają przekonanie, że ubiegający się o odznakę odbył ją
rzeczywiście, natomiast poza zakresem
swoich uprawnień tylko gdy brali udział
w wycieczce. Potwierdzający ma prawo
przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia
faktu przejścia trasy przez osobę.

Kazimierz Przerwa-Tetmajer
ANIOŁ PAŃSKI
Na Anioł Pański biją dzwony,
niech będzie Maria pozdrowiona,
niech będzie Chrystus pozdrowiony...
Na Anioł Pański biją dzwony,
w niebiosach kędyś głos ich kona...
W wieczornym mroku, we mgle szarej,
idzie przez łąki i moczary,
po trzęsawiskach i rozłogach,
po zapomnianych dawno drogach,
zaduma polna, Osmętnica...
Idzie po polach, smutek sieje,
jako szron biały do księżyca...
Na wód topiele i rozchwieje,
na omroczone, śpiące gaje,
cień, zasępienie od niej wieje,
włóczą się za nią żal, tęsknica...
Hen, na cmentarzu ciemnym staje,
na grób dziewczyny młodej siada,
w świat się od grobu patrzy blada...
Na Anioł Pański biją dzwony,
niech będzie Maria pozdrowiona,
niech będzie Chrystus pozdrowiony...
Na Anioł Pański biją dzwony,
w niebiosach kędyś głos ich kona...

Na wodę ciche cienie schodzą,
tumany się po wydmach wodzą,
a rzeka szemrze, płynie w mrokach,
płynie i płynie coraz dalej...
A coś w niej wzdycha, coś zawodzi,
coś się w niej skarży, coś tak żali...
Płynie i płynie, aż gdzieś ginie,.
traci się w górach i w obłokach,
i już nie wraca nigdy fala,
co taka smutna stąd odchodzi,
przepada kędyś w mórz głębinie
i już nie wraca nigdy z dala...
Na Anioł Pański biją dzwony,
niech będzie Maria pozdrowiona,
niech będzie Chrystus pozdrowiony...
Na Anioł Pański biją dzwony,
w niebiosach kędyś głos ich kona...
Szare się dymy wolno wleką
nad ciemne dachy, kryte słomą wleką się, snują gdzieś daleko,
zawisną chwilę nieruchomo
i giną w pustym gdzieś przestworzu...
Może za rzeczną płynąc falą
polecą kędyś aż ku morzu...
A mrok się rozpościera dalą
i coraz szerzej idzie, szerzej,
i coraz cięższy, gęstszy leży,
zatopił lasy, zalał góry,

pochłonął ziemię do rubieży,
na niebie oparł się ponury...
Na Anioł Pański biją dzwony,
niech będzie Maria pozdrowiona,
niech będzie Chrystus pozdrowiony...
Na Anioł Pański biją dzwony,
w niebiosach kędyś głos ich kona...
Idzie samotna dusza polem,
idzie ze swoim złem i bólem,
po zbożnym łanie i po lesie,
wszędy zło swoje, swój ból niesie
i swoją dolę klnie tułacza,
i swoje losy klnie straszliwe,
z ogromną skargą i rozpaczą
przez zasępioną idzie niwę...
Idzie jak widmo potępione,
gwiżdże koło niej wiatr i tańczy w którą się kolwiek zwróci stronę,
wszędzie gościniec jej wygnańczy nigdzie tu miejsca nie ma dla niej,
nie ma spoczynku ni przystani...
Idzie przez pola umęczona,
łamiąc nad głową swą ramiona...
Na Anioł Pański biją dzwony,
niech będzie Maria pozdrowiona,
niech będzie Chrystus pozdrowiony...

Józef Haduch (O/Chrzanów)
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Adam Ziemianin – Beskidzki Poeta

Nakładem wydawnictwa Ruthenus
z Krosna ukazał się zbiór wierszy
i piosenek autorstwa Adama Ziemianina pt. ,,Bieszczadzkie anioły – Wiersze i piosenki’’. Adam Ziemianin urodził się w Muszynie niedaleko Krynicy
w Beskidzie Sądeckim w 1948 roku.
Był dziennikarzem, pracował dla pism
Kolejarz i Echo Krakowa. Współpracował m.in. z zespołem Wolna Grupa
Bukowina, która oprócz własnych piosenek śpiewała także piosenki wg jego
tekstów. Czołową postacią zespołu był
legendarny nieżyjący już Wojtek Bellon.
Swoje wiersze i teksty poetyckie głównie o Beskidzie Sądeckim, ale nie tylko
publikował Adam Ziemianin na łamach
m. in. Życia Literackiego i Tygodnika Powszechnego. Jest laureatem wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich, wydał wiele tomów poezji i piosenek. Wiersze i opowiadania publikował w najbardziej liczących się periodykach w kraju

i zagranicą. Nocny deszcz w Bieszczadach to jeden z wierszy właśnie z tego
nowego wydanego tomu, zachęcam do
lektury i do śpiewania.
Nocny deszcz w Bieszczadach
Nocny deszcz w górach
Jest jak pierwsza spowiedź
Grzechów raczej niewiele
Więc wyszumią się szeptem
A potem Bóg Ojciec
Palcem przejedzie po niebie
I błyśnie jego pierścień
Jak bieszczadzki sierpień
Potem po mokrym lesie
Grzmot się poniesie
A gdy tylko ucichnie
Bieszczady znów mogą
Grzeszyć swą urodą
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